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اصدؤيتش
دمفىالشًاؤ١

رئيئ?قهبر
ودلرجدعحيتفذهغ

اسمي المبكى
ا#عضاء

الهجائي،( الذرذدب )ادسب

 الوادعي علي د—أحم أ-
 ري٠العم ء-ثدالله حسين د.٠أ
 الرويشان عبعدالله خالد أ.
راوح هاب عبدااش د.

تغتت

؛-أرع غالب وهيبة د.

 بركات قايد أحمد م.

 العوادي مطبع حميد د.
 رو ص .ت —م اذلكد ي ء .د
 ئاسم ريم ك دال ي ء ٠أ
 الرعدي أحمد محمد أ.
 العولقي عبدالله ناصر ٠۵.أ

عيدالله محمد يوسف أ.د.
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لتحرير I در مد

قايد محمد عادل أ. ي٠لمد I سدالباري ء ى_د د.

||تحرير هدد.،

ازب ا ءلم عبدالله د. #ده_م I للطيف عدا د.

زيد محمد علي د. سعيد م— قا صكريم نجدا—ء أ.

ادتحردر س،كرتيرو
 مائع لي ء مائع شبام ء_ط إسما ز|ي_دة

ذي العوا مطيع عمام

لغودة اجدة .

 العبيدي وب—أي مندوب بب خذ-ر ا صمد محمد د.

 الفقيه محمد أحمد نجاب مالم محمد

 وسقي ال عبدالملك مويدا ي ر لهذا ا ءلي عبدادف

لمتوكل ا ن٢ح م بتا ا لقرذي I عبدالملك أمادن

 واإلدراج الشودي لهشا
 ائئادة اا*ةلف مؤط

'!*وادي مألدح عصام
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ج٦قنؤ1وكدك٦كنىدةهخ

'لبيرءالمقددش

ا#عضاء

الهجائي« الذرت.ب أحسب

 ال*رافي الله ضف أحمد أ.
 المايدي نائد أحمد أ.د.

 #كوع ا عني عبني اسما أ.

 ا#دعي ا!بن جال أ.
 واص ع ال مطيع حميد د.

 الذرفي حش رؤونة د.
 طاهر عبدالباري أ.

 قاسم عبدالكريم أ.
 منصور عبدالملك د.

زيد محمد علي د.

ي بد|!ه ذصر أ.د.  |لمو

الرثي :ا'**: ج مجيى ٠أ

 الوادعي ءلي أحم_د أ.
 ت برى قائد أحمد م.

 السوسوة العليم .ة—أم أ.
 العمري داهعددا حسون د.٠أ
 الرويشان عبدالله خالد أ.
 نائد صد ء-ادل أ.

 الشالح عبدالعزيز أ.د.
 _ار—الب ن حسسي عبدالله د.
 راوح بالوهاعبد د.
 الرعدي أحمد محمد أ.

 ا$رسال تنيط|لا.م

 فاع غالب وهيبة أ.د.

عبدالله د—مح-م ,فيوبب أ.د.
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 الدنية الموسوعة
ولى التابعة م1992 ا

وتحردر وإشراف إعداد

بركات نائد أحمد ادوادعي ني ء ل أج

الرعبدي أحمد ح م مح الممري بدال|له دن د.

لله عبدا محمد يوسف د. ا$رياني عني مطهر

ستعاردة ة حت اله ا
 مدكو: ايراهيم الدكتور ا#صغان

 : سميث ركس |لدكتور ا#مدان

 : لعحام1 شاكار الدكتذور ا#سدان

 : |لني حني.الح الدكذور ا#مدان

 عبدالداثم: ءدداس الدكذور ا#سدان

: درويش عدذأن الدكذور ا#مدان

: مور والتر الدكتور ا#مدان

 .|مربية( ا!لمدة مجمع )|اقاهرة

 رطاب(. مشاز معة1)ج

 ٠اسربية( اللذة مجمع - )دمشق

 العرافي(. العلس( انجمع - )بغداد

 . ( دقا ما لميم وال الرب ورر - مثق٠ود

 اومري االمزاث إحياء مدير - )دحق

 اثذاذة(. وزارة

رأ(. II أ - ربع دأ هدعة 1ج ز

التدردر في شارك
 زيد محمد عني الدكتور
 اتالفي أحد محمد الدكتور

درويش أحمد محمد ا#مدنان

 ملطان ءني أحمد الدكتنور

 ابنمي عبدالواحد د محم الدكاتور

ءسير((٠الت سؤول المراجع، ))المشرف

التدردر أمانة
الخياط أحمد ء;-دالوهاب عسدالرب عبده عبدالواسع

التميمي أحمد ساسين الخاطر مروان
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اده,ود بة1كت ذي -,قةون۵اا.
لالسدم(( |لهج|ئي ا!رذدب أحسب

القصر أحط د.

ة م لفق ا هسحمود حمد٦م حمد

لوزدر ا ف أحه عل إسما

ع ا# على ل٠إس.ماء القاض

كل٠لمتو ا محذحمد عر إسما

سدوف در مب٠٠٠لكد ا

مغدذل ى٠لح الففار أمة

النصدرى آددنة د.

۵محمو ن أحه أيرس

ر؛طور آن

عروددى الدذن بدر د•

رجع٠٠غ !ء ا لى ٠*٨ دم* لىر٠د د. أ.

جردزذذش بعرس

حر٠١ؤممع ٠ ر،

اصح أيو ور١ملمع حهلى ).لمعس

فوكت رد بوري

ن ذه؛ ا دون يول

9 ذدة٠لي1 هالهءة٠11

صقحغ|و، ا حمد هدم إدرا

ادصلوى حمد٦٠م هم إدرا ٠أ.د

ت مركا لعبرن ا أدو د.

يع 1ط دا حمد أحمد د.

نه عقم در جا حمل أ

لمرودى ا حممم|من حم|ذ أ

كهى ا د٠سم د حزم آ

ً!حكبمى ا سمد شرف أحمد

زهاد ا صالح حمد؛ د.

ا].عواذى ا]اه ضف ٠حما :

لجنمد ا لق لخا ا د٠ء حمد أ

ادسرى على د٠أحم د.

سلطان ءلمى أحمد ٠د

لمأخذى ا ى ءلم د أحه د.

ادوادءى ءلمى حزدد أ

ت درى قائد ن أحه

الصاذدي ذائد أحمد د. أ.



المواد في؛:أبة الماركاون

!!شرقي حن رؤولي د.

#رثي ا ض ردا د- أ.

م شم؛ عل إسم-؛ لدة زا

الفقمه صالح زيد

جمل ط سالم

شمخان هسحمد مدامى

الجت.احى أحمد سعد

جاى عده سمد

ادم٠س طدى ٠مص مد د. ٠أ

عذى٠لحهس 1 عدى ف ة د؛

اح صا حمد١ اح صا

باصرة عاى صالح د. أ.

ش لخربا ا الواسع عد صالح د.

زى لحرا ا صالح هر ط؛

ى٠لشرجذ ا عادل د.

محرز أح.مد االي ءد

الث، حن الله عبد د. أ.

ا#حمر رس دن ا!لي ءلى

الردوذى لح ص؛ الله عد

قاض ا!ه عبد عبدالله

الزل ءاى اللي عد د.

لحثى ا ٠محمل !ه ا عل

أح,مد ءاى جامر

ر عم اولي جار

درون نسوا ذرا ن جذ؛

الظارى حزام ل 1جم د.

'!.;اداتي ل جم

مجاى ى ء دن د- ا-

ة.اذى ؤادلى رن ا

زلد مح^د حسن

وة دك محمد حسمن د.

الدروس ؛كر أ؛.و ص

ا:.درى اللي ءلى حسين د. أ.

!.لد;تذى ا عاى حين

دردم دا ر عم حدسن

االمدرن درف حمود د.

لعودى ا حؤود د. أ.

ا!*وازى طع لى٠ح* د.

ءى !*؛ ا حمد أ خالد

الدار عتل إدا خالد

هر شا الجدل عد خالد د.

ختبرى عحم.لى خاذلى د.

لدى ا محمد د رشا د. أ.

صمثط٠س من٠ك ر د.
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واد٠ال كدادة في |لطاركون

لصدلق ا معدلى ن ءلىد؛

ءدل عاي عزة د-

نم ء؛ ه ءلى مد مح عزة د.

الجد؛ى مهدي ءإوان

ط'هر الدا* ء؛لى علوى

ل ذرح؛ ا ألو أحمد ى ءلم

ءا.وي ج:ر عاي

!ى لقا ا دلى أ له٠ل ا ءلى على

زوزدر ا !ه ا ءلى ءاى

لحر ا ارحؤن ا ءلى على

ي الر عبده عاي

صبره ءلمي ؛ن عاي

ءقالن سم ذا عاى

!ؤدد ا سم ؤ؛ عاى

ااذور لطف ءأى

لى ر م.حملى ءاى د.

 القوى عد لى—م—ح—م على د.
هلحى١لع ا

صح عوض عمر

د.اعاد معدلى عمر

ذطيم د؛ محم.لى عوخس

دن ازلى درف لى ء؛

1 1 -دن اد هسيءة0ال

هد لمعدا ا ٠محمل !ه ا ءلى د. أ.

ءر طا المارى د٠٠ء

عقل عبدالرقبب ط اب عبد د.

سعد ر جما٠ل ا عد

النهارى ازارى عبد الحفظ ؤد

ن عما حمد أ لحكم ا عد

ف لسقا ا لرحمن ا عد

المعمرى رادلى ى درزا ا عمد د.

*وى٠المذع ن سل.طا لعزيز ا عد

لح لمقًا ا لح ى العزيز عد د. أ.

٠لى ٠٠سع عاى لغنى ا ءمد

سالم سع.د م.حمد الفتاح ءلى

رى1اك„ ادكاريم عرد د.

ل٠سع سم قًا إ^ردم ا عد

ئ۶٧٠٠كخمم ا م-عحمد ذكردم ا عد

#دهم١ ازلعإتف عبد د.

ه ءلى د٠سع الملك ءلى

لمطم|ى ا ن سك؛ !ئك ا عد

ازهخالفى الملك عبد

مذصور ل.ملك ا ءلى د.

ن عمال ن لوه؛ ا عد

غالب ن ءلى؛ ه ءلى ٠د



ا!وا ؛ذابة ذي |لمشاركون

مسل لف ا لدلمه ا عد محملى

ى اأشدمه رى ال؛ ءلى لى محه د.

ى ء؛ لى محه لرى ا عد محمد

ياي در ا!.ذا ءد محمد د.

٠مطرف دا در لة؛ ا ءلى محمد

لمتوكل ا ءلى'له؛ك د4مح د.

له*تمى ا والى٠اأ عد محؤلى د. أ.

#كوع ا عدى د٠محم

لعروى ا عدى محمد د.

لهم*رى ا عدى مًاحملى

القدود ع.حمد

زمارة محمد مآحملى

ر ذزا مآحملى

أظ«دم ا صبمإ٦ر د.حهلى ٠ د

!ما-ىا الدز؛ز عد مطهر د.

ا$رياتي عاي طهر

الكسى محمد دطهر

ؤش مذدر د-

سه-لى ن لرحه ا عد مه-و!

فىا!صبر ءاى ذدل

لم ما لماك ا ءلى ت.ج,ن ٠د

مدى لما ا محنمد ذجمنجا

ون٨اس فراس*ى

غانم أبو عاي ذنل د- أ.

ىح الصال ذل ا!ج عد فؤاد د.

فاع سمد ذ-صل

طردو)ش ٠عحمل قاذف د.

سحءلجد دوسفا ن٠٠قثملم

رودان ن ؛رستم؛

أ.شه*رى ا لقداح ا عد ل كه؛ د.

ؤب مر ٨ل A ف ذشئ ٠ل

ءق:ل ءاى ايأى د"

ل ط؛ محمد مأمون

لذمى ا حمد أ هد مجا

لرعدى ا أحمد محمد

ذى لمهخال ا عدى د حم أ لى محه د.

,.اروت ل جما حمد معد

ؤى ٠لهثهر ا ز٠حذ*س م؛زمد

أى لمو ا عد شد را لى محه

وة سذ.لى ,.ا دم ا سك محدحد

ى شجن؛ سالم محمل

ة ق در د حم أ ن٠لم* سا محم.لى

ود ا د سدلى محمد

)-؛سالمة الدلمه ءلى محمد د.
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المواد كذابة في المداركاون

ل #شى وا اله-ور

 عبد )اجحار، عاوم أ؛جاث مركز البإة، حما؛ة جلس٠م تافية، ال العفيف م.ؤط

 ا$حصاء، ركز٠م الملحة، الذوات في المعنوي ااخوجيه دائرة لغا؛.ري، ا الرحمن

 سبأ، مجدة نوك، .ج جون آبدي، وباترسيا شارل كندي؛ سكوت بل؛ ماري جور
 وماري موري برنارد القديمة، حضرلروت ص_مةء-ا سوة كتاب المسند، م"ملة

* دردي وماكس --وزان ر؛ةزاذي، كاليا١لوجي
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"اذية ال. الطبعة دصدير

 عذيف)*( د.,-- ا٠د.١ نآن ا! لم بق
|لمؤسس |لرئيس

 1992 ءام صدرث التي التمذية الموسوعه نم ا#ولى اوفي؛ !ذت اذد
 كل ونقدت لدناء وا لتقددر با العلمي ازوسظ وتلؤثها الذراء من الكثر م اهدما

 في بذلتاهما للذين ا ء واددا د٠لجه ا عن تعورضا واعتررناه بذلك فسمدكا ، ا٠سحه
رها. إصد من اخادي ا لنجاح ه ففلت ودرحمه ط إعدادها

 عشر بعد هي وه؛ . الثاب العبه إصدار في المدي عل ادحزم وعقدنًا

 إصدار ءت مص.ا ذده هقا٠لج وا الذي نفسه لقدر وبا ،ب١٨قش ثوب في تصدر ت س.ذوا
 نسخه !ت الطبعه فهذه الثاب. اعة٠لط ا إصدار ب عقبا واجهنا ،#ولى ا الطعه
وشكال. وءتوى مذهجًا معظجها في جددده دكون دكان إما بل وئدعحه مزدده

 بما الموسوء في يبها وتيو المواد دربب ريقة٠ط تفرت المدبج حي.ث فمن
 وأبجلها السبن !-أمرع ور؟ لذدل تسهير نم ادت-ارئ مجتاحه ما مع يتالءلم
وأشهرها. ءية٠الموسو #عمالب ا أحدب تجربه عل ذلك في واعتمدنًا

ا#ولى العبه مواد بعض باستبدالى الموسوعه تجدين دلم انحتوى حيث ومن

alafif@y٠net.ye (*)
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الداذدة الهبة دصددر

خر، ؛.عضها ودمج ها برض دعديل٠و  فاب $ى ا عني فضأل ا ط ،حتب؛ج إ!  وفة ا
 الخرائط من جئ الموسوعؤ إلى أضعمف فقد التكل حيث من أمًا الجديدة.

في ومت^بزة باتبا في مدغرده وجارة وثائئرة دمة ليها٠ء نثف وا#شكإل وا].صور

٠ ا٢مضمو

 زيمندة ا الموسوعة بأن إبمائتا لو! يتلم أن ل كاذ ما رؤ لثا ا .ؤ٨لطب ا وصدور

 غرر عى حما '* *ع هجو ممستمر محرو_ع إتجا ل٠ب ٠ رديا٠ف جهد و! مؤة- مشروعًا ,ئ لءغررغ
 صيغ عن والبحث ، إصدارها في ا!ستمرار ءلى مذل ا]عزم ن كا ولن]ئ . مدقطع

 ن ولك ]طبعة ا ذه٠أ دددلق يما ذذط ليس ا!ستمرار، ه.ذا لضمان والذآزر ون للذما
. بدة 1وكت ومدة ر طبعاب من داق ود با

 عن دراسًا العوادي رد لدكذور ا ا#خ نشر أن الصدف سن عير؛ هرن ن ولة؛
 1997 يورو في ه فكشا ره.  عالو ووقت إب، شددنا للموسوعة #ولى ا الطبعؤ

الثاب. ]طعؤ ا تحردر سه برة؛

 تشكيا تم ام، 997 يورو في الصادر لموس"وءؤا إصدار نظ؛م ۶ضو وفي
 وبدأ ا#مناء، مجلس هر-ها؛ على عالو تحرير. وه^ةؤ ردؤ سذشا ا وه^ذؤ عدي، س مجل

، هزرا ت عا جتما ! ا وتوادت ، حثرثًا ا راء وئلرحت ر  وئدمت ، مذنوعًا ا
 قدسف ردةا الموسوعه عن ندو تئلئتا ام 999 ذبراير وني .اتحتلن؛ ت الدراس-؛

 وء.لى وإيجابًا ماجًا' ا#ولى العب؛ تقويم ءلى ركزك الممل أوراي من جله فيها
 رؤ لثا ا لطبعه ا محتوى محدداب ورشف ،رة لثا ا لطبعًا ا ه علب سنكون ما استشراب

راء ة-ة كا جبذا عن فضأل هذا ومئهبها.  لموسوعؤ با المهتمثن دن وردف التي ا
 اكحردر ردس ط ذوا وها ني. لعلم ا ردن واذددأ الخبراء ض دثدر هع وثابا

 دن وامزغادته إليهم وجلوسه فرسا في !.كوبا لموسوءة1 عل حذين!ذاا بعبى مع
.ليمذ£ةا وب لموس ا خدمه 4شأذ من ا دم تجرحه_م

 مجاي في ؛ئ مشاركًا، وسبعين رسععؤ ماذؤ عن ي.زيد ما |سكتاث ركان

 درؤالمجا روح ئم٠تحع ولم ؛تابعة،وا صلالذوا في ذذس !ش د.دءاة ه،٠اختصاص
حئن أن النتيجة وكاز:.ت التواصل، عناء من ذلف خئةن٠ة الكثير !-دى
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ثاذية1ا الطبعة ذصددر

 ءن به ودفردن حووذ مما كدير في عالميا سبقا ا$ءداد، ا٠هل بفضل الموسوعة،
أرواب دعيني، في معها به رشًا !.ي ا المصنفاب من ٦كثتر

 من نبا ي. ! لمإنه وا!عتزار، للفخر" يدعو العظيم ا$نجاز هذا كان وإذا
 إلى ا٠طريعه تذلممس هازازت ب الد؛ طبعي.يا في تيه٠ليم ا الموسوعه بأن ا$ؤرار م-^ؤورة

 لت 1م أحدب ءلى بجدذاهج.ه !لتزام وا ارخمن في الموسوعي العمل تقارز تثبيب
 ها يجملؤ ا$حاطؤ ليس نم لهًا رسمن ه؛ كل على دأت لم هازالت وأبا إب،
.الخ. ومؤسسات وأحداثًا نًا تسا وإ أرف؛ ابمب عن تدوه يمكن

 ه.و ا .;هط وإحا سعيي.؛ وزيادة اذوسوعة لتطوير ه ارتضينا ازني اإبًا ولكزذ
 ستزداد والموسوعة .حركتها في تقدسن كلما حجما تزداد ادفي الذلمج كرؤ مبدأ
.طبعاتاا رهف وذما إصداره؛ دوالى ؛لمما وتون.*؛ إلمامًا

 القادمة للط؟*.ؤ الزمى فارى واخذصد؛ر ، رولى؛ طيعة إصدار ءلى قاتم وعزمنا
.ذذط سنواب خمس إلى

 المغيف مؤسسة ء مذ؛ أ مجلس ء عف؛ أ لكئ لشكر ر؛ توجه #زير ا وفي
 بارأي بادروا اوردن ا#صدقاء وكئ سوءةوللم العدي انجدى وأعضاء ا!شاب

 هرلواد ؛عابه في شاركوا الذين $غؤة ا خاصة دب العد؛ والمشور والتبرؤ
 دل وء؛ ،العواندي مطيع علي حميد الدكزور برن كأل بالشكر أخهئ كما الموموءة.

 دن لهدم لما ذي له-وا ا مطيع علي م وءصا ،م شبا إسماعيل وزايدة قايد، محمد
.روم ا ءب هي م؛ على ا؛وسوعؤ إخراج في خاصى وجرد ؤ متميز ركه لرشا

 ا#وائل ناء ا! مجدى أءضاء $ءواني المدر والشكر الخالدة والذكرى

 وهبءه إخراج تم حإق صل مذوا ملءو جهود من ؛ذلوه ذا اذذضل ثم كان الذذن
ب. اأثا والعرعة #ولى ا لطعة ا أيمذدة ا ا؛وسوءة

صدد وراء دن والله ا
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 اليمنية الموسوعة منهجية
ة د الد )الطبعة

الوسوعة: تعريف - 1

 الدال )وسع( فعل من المعاصرة العرردة اللذة في محدثة لفظة اذوسوعة

 إخوله موسوعة لفظ^ الوب^ط المعجم ءرف وقد وا$غناء. رة١والك البسطة عل

 مرب؛ 1مذه ميدان في أو المعرفة ميادين كل في معلومات يجمع كتاب " ا٣إ

 هي أنمدجبدة لذظة لزجة راتي-ة اللفظة هذه وصارت . ئر هجا ت_رس؛ا

”ENCYCLOPEDIA" انف. أو الداوم محيط أو المعارف دائرة بمعنى

 عامة فهي .معا آن في ومتحصصة عاوة -وعة—ووس أيدينا ددن إي ا والموسوءة
 من مذخص*.صة وهي باليمن، ا؛تعلة؛ رف المدل مجمل الشامل مدوبا ث٨ح يجم

 هيم ونا و لما ا حد وآ وإندأنًا أرضا ابهن عل رها قتص-ا وا في ا-إذخرا حيزها رث

. الخ ٠٠.وظواهر

 حددد علمي لتقليد ذرسيخا رة لثا ا طبعتها في بزة ا لموسوءة ا إص-دار ويأبي
 أحمد ا#وعاد المؤسى الردس وة٠خط خطوة ونموه تذمغيه مذابعة عل وسهر محه مال

.ونشرا ذأرنا الموسوءي العمدلى هردان في طريعها ارش تشق وبذلك عثرى. جاب
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المددة صرسرءة١ ع.ذهجمة

 غة حب؛ في م ا$سي-؛ من تمكني.؛ اردان ا ط في وم.عرفية بدردة تحددة رندة لها ودأسس

 بالمعرفة دتعلق فدم؛ هم.ة ادما إلى ذلك بعد لدذدقل أو!، ببا المتعلقة لعدلى ا المعرفة

المشاركة. ب٠مرك وركاب لبحثا ؛ر ء ض خ؛ لمن مذ؛ح ذلك إن حث من لى $نسا ا

الموسوعة: در1مصد - 2

:!ر ا المصادر على لدوسوعة لى لثا ا إ.طب.ة ا اعتمدت

 توفر لعدم ء-يه ا$بقاء ووقع ا#ولى طبعتها في المشاركون كذب سا -

.ءذه !ستكتاب١ ر٠لتعس* أو حول معررة مستجدات

جذر؛ ،تعديال أم برمته، جديد ن كا.؛أ رة لثا ا مة۴!ط المشاركون كاتبه ما -

 وتمت أجنبية لغة بأي أو العردة؛ للغة با كتب سواء السابقة للمواد ،جزئيا أو

ادرددة، ل.لغة ا إلى ترجه

 نكاز وار المطلولى. بالمعلومة در ؛ىا هذه تغرد أءرى، مصادر عن كاتف ما -

 فيها لكتا؛-ة ا وطريقة الموسوعة لمنهجية المصادر هذه مواد إءضاع على لتكييف ا

 وسيل مصدره؛ قفي المادة كاذب باسم ا!حفاظ تم وقد جاءي. أو فردي بأسلوب

 التي إصادر ا ومن ا!طالع. مزيد ءلى القارئ يساءلى هما غيره مع مرجه.؛ المصدر

 ،هرطرف ي؛ القادر ءلى نحمد هع بذ.؛ ا ب كاذ؛ :لدة لح؛ ا للموسوعة هوادها بعفر كالجت

 الحبذي. محمد الله لعبد اليمنيات ء ونسا ا ومعجم ا!زركالي، الدين لخير وا#عالم

 لهما ب^ا المقحفي أحمد هيم ا-را وا#ستان ا#كوع عيل إس"؛ زي إقا ا استكتاب وتم

 يمن ا قي قله ومع-؛ احدم ا هجر التوالي: على بيهما كتا في نذرت ت ما إسه-؛ من

.قتها وط^ ذوسوءةا هلىيج هع سب يا بدا يمذلى ا ذل انم؛ وا يلدانا وهع.جم

الثاذية: ادطبعة في ادمل مراحل - 3

 من لموسوءةا في لعملا ت هيئا خلى دشاكالى ت خط-وا ستكملتا أن دمد
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|لعة الموسوعة مذه.جية

٠لذح|و ا عل لعمل ' مراحل سمتر استشارية وهيئة ،علمي ومجلس تحرير، هيئة

ر؛'. ا

 ة ر ا!.حشا ئةياله وأءضاء العددي نجلس ا أعضاء قدم وقد المواد: وراح ا -

 إلى وردت كما .تكتبين٠ف ا ءلى 1ءرضه لطلب كددرة بمواد كشوفا لتحرير ا وهدئة

 1م كل على ا$ران من تتمكن ولم عدة. وجهات أذراد من مقزحات التحرر هدئة

٠لدةذثا ا أطرة ا دذدظر ما وهو د قهرا ا تم

 من الكددر مع كدردرا هدئة رلت دوا لمتاوا لتكييفوا ب !حكتا ا -

 وكاذت المواد. ضى٠بع عن للكتابة جذة لحن؛ ا يلبي دما المصادر في ولجدذت ؛تخصصينا

 !ستجادةا درجة أن إذ ٠الحرير لهدئة ءذاء وأكهره؛ حذلىا؛را أشق هي المرحلة هذه

 تكن لم عاثها المعتمد والمصادر ا$يجابي، ا!تجاه في دوما تكن لم ن المستكتب? لدى

بالمراد. لإلتيان كاتجه ١ىز

 دلة وم*؛ ،#وة ا والقراءة ،للغوي ا ح لتصم ا عل وتشتمل : المراجعة -

 والمعردة، واللغوية عية الطبا ا#ءطاء من يمكن ما بأقل ابادة وإخراج الذواريخ

 أحمد لدى زلتحكيم المادة إحالة عند تب لكا ا اسدم إخفاء تم المواد، بعغس وفي

 خارج دن ر لتحر ا هرئة دقيمرحه دن أو ردة سنشا ! ا لهيئة١ أو لددي ا نجلس ا أءضاء

؛شورة.ا وتأخذر ازرد وطء عن ناتجة '؛رحلة هذه في ة ؛.عاناا ذت وكا اله?ةقن.

 ا$قرار وبعد التحرير هيئة ورأي انحالم تعديل ءلى بذاء ويذم : الذذقيح -

 وا#شكال الصور وإضافة $خراج وا والمعرفي للدوي ا التدقيق دتم للمادة التهاني

الحال. اذفى إذا

الوسوعة: مواد تصنيف - 4

. كمر اؤرن: صءين ءلى ؛,وسوءةا مواد صذمت وذوء

I 21 سضيد1 هسهءد٠



ليمتية١ موسوءة٠لI ة٠مذهج

 الموسوعة في اذادة حجم ضبط غايته التصنيف وهذا : لالحمي ا لتصنيف ا

: دأنى دذويعاده ونجمل

 متعددة خل هردا في حجمًا ا#دنى ا؛.واد من لة٠حم من تتكاون محورية: م.ادة -

 نحدد وفقا بع وتتا متعددة لى) مفا له واحد مضمرنى٠و معرفي محور حول تدور

 وقد إلخ(’”التعا؛م مادة ادتاردخ، مادة ا#دب، مادة )مذل موضوعي أو تاريخي

الحال. هقتضى حذ-.ب كاتب من أئر 1فيه ؛شترك أو واحد !كاتب ذكون

 دة م؛ مدفي: وه ومسا مدخله في دلى وا بموضوع تحدصى التي هي :كررى مادة -

.إلخ ٠٠٠والممرح، والحدود، القات،

 والمصنفات كن #نى وا لألعالم غالبا خصعت التي هي :وطى مادة -

كررى. دة ونى إلى ا٢ ذرو ! مناسبة ة عدم وادة ها٠ءذ دوافرت التي هيم وا؛ن؛

 من تحويه ما قلة رغم الموسوعة في سجلت التي هي :صغرى -مادة

مستقبال. نى٠ءذ بة للكن؛ لفكار ا د زن؛ لقدح ووسيله لها -وفظا وذلك المعلودات،

 عن اذملومات توفر : ها٠مجذ المبررات من لحة الكمي !توزيعا هذا ويجكم
 في ؛ذوؤرا والحز غذاؤه؛؛وإ وها إذرا يمكنه ممن ا#ئاب ون نحتص1 ووجود ا؛.ادة؛

 لمبذدة ا الموسوعة ذطوير ذظرية عثبدت ا التصنيف ا٠هلم وءلى الطبعة. لهذه ذوسوط ا

اركة.ا ا۴م ذقدمت دكركالما الق الثلج مبدأكارة على

النوعي: التصنيف
 حيث من ا؛.وسوعة في الواردة المعارف أصداف ٢أه حددنا وبموجبه

نى: كرو ا ءلى لتصنيف ا ا ط ء وح؛ ،نوعانها ا

 - هر١ظو — ت مؤس-سا - م٣ه مفا - ت مصنفا — أحداث - كان أو؛ - أعالم
 !.تعرفا وسألة تذرله في تكمن لتصنيفا هذا وأهمية . ...إلخ منشآت، أدوات.

، ذوإنسا أرف؛ بارش المتعلقة رف؛.ماا ضروب نحذذف لموسوعةا شمول ءلى جليا
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ة ادمني I |لموسوءة ة٠سهج

 النوعي ها٠ذذاق في ا ضعه رو !-دنا ا!دة وتذريب ،وتنويعا ا!فهرسة وتمهيل
 الموسوعة إنجاز حزة ١مر في عمرة ردة أ التصنيف و!ذا «إليها داء٨ا!ه دسهل الذي

 وهذا ٠اغتعمن رأي وطلب ة٠المراجع رحلة٠م في أو ا!ستكتاب رحلة٠م في إذ

 ف'قها وتجدد المطوهسات ذر توا بمقدار والتعديل للنفذر محقب\ج سيخضع التصنيف
.فها صداأ ع و و

ر - 5 ب: ا
 أ، المعجم أحذرف على لى لهجن؛ ا تتبب١لا إلى م لد؛ا درسها في ؛وسوعةا تخضع

 المواد #صذ؛ف وذذ الرذيب ضبط رممكن دواده؛ ف صد؛أ لجميع ث، ت،٠ب،إ

يث:ح من ذوعدا

من: ودكون وا#د؛كن ا#عالم دون 1م مد؛خل وهي العام؛: المداخل

 اذرف وفق زرد فإخبا واحدة من؛.لمة المكونة وهي المغردة: ا!داخل -
الجيم. في والجيش التاء، في التعرم مثل ا!عردف، "ال" اءتبار دون مني؛ #ول ا

 أو تطول المدردات من جلة من وكوتة خل ا ود ودي المركبة: المداخل -
 26 ثورة مذلى ت !فردا ا ضمن حية لفتا ا للكل-مة وفذ ترددها وقع وقد ر.٠تقص

 المندب باب هىضيق البدث، في !شرا؛ي ا العربي لبعث ا حزب دورة، في سبتمبر
 وا#ودية الجبال أسماء في ذور^؛ا لمدتاحيةا الدلمات ومثلها وهكذا. المندب في

وغيرها. والسدود

م: ء ا
مثال: ثان( اسم + ا#ول )ا!سم *+ ا!لقب من: المدخل يذكون -

 تحصل حق مأل ق؛ ا!سم سلسلة تذكر المر وفي أحمد(. بن )إبراهيم ي٠لكيذعا
التسلسل. في إطالة دون التسمية، في !؟سا ورفع ا$فادة

 مداخل ذكون ب #!نا ا هذه فإن وبالتالي ب لذ؛أ لها ا#عالم بعضى حدة -

 ظام ل سعما ا على اذرص مع ا#حدرى. ا#سماء سا.سد!ن المر في لميها و !وسوءذا
الهجاء. حروف حسب موضع من لمر S’أ في ورودها تعدد حالة في إليها ا$حالة
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ة ادمني ا ومرءة٠اا ملح.هجية

 #٠مدخ ا#خير ا!سم وضع تم ود فإنه ،إسماعيل بن يومن، بن إسحاق أو محمد

’ الترجة موزح إلى # محا الحالي بوضعه ا!سم ورد تم ،لترجة با وإردافه

ماذن: ا

 دكون ٠مجيث بالتعريف وردفًا المدينة أو الموقع أو المكان امدم مدخأل يوزع

شهرة. ا#قل المدخل في ا$حالة وكون ا#دبر ا!سم وه المعرف المدل

حقه. ودوا ا!مدم ؛سوابز

 هشل سوابى من ن لمكا ا أو لعدم ا اسم يبق بما الرتيب عند يعتد !

 إذا إ! الصفات من ا۴٢ يلحقه ما أو ...الخ عيال، ذو، ،ددت أم، آل، ادن، أب،

 مدل ا#سامي ا!سم ا!ستعمال في تفدب ث٠مجي الدورة من ة عال رجة۵ عل ؛.اذت

 ئع لذ-؛ ا !سم ا هذا جدلي فقدد )أروى( سم يا لصليحدي ا أحمد بنت ة مدن ر شذبا ا

 إلى أحمد بذت سيدة ني لة !حا وا الرادن العصر ني انتشاره واتساع لشهرته مدخأل

)أروى(- دخلم

 ماا٠|حهمدي لي٠خ دا٠لم ا مرب د I وف.د ب، أ ، نعلنل يبًا٠ترت ا؛.وسوءة واد٠م ذرذ^ب تح ٠لذلم

 فلم ءاده و أصولها. إلى إرجاعها ودون الزائدة الحروف من تجريدها دون تذطق

 )اتحاد( و )إب( بعد زرد )فآثار( عادية ألفا اعتيرت وإنما الممدودة، #ك با يعدد

 عبر ى المضعف المذرف أما المضمار. هذا ني ذقليديا دع كان ا٠م خالف عل مثأل

. حرفًا  ذظر دون به المكذوبة لمها شك. يجسب اعبرت ادكالممة وسط والهمزة واحد

#صلها.

اإلحالة؛-6

المومدوءة: في ا$دالة من أنوع ثمة؛!ثة

وا$د-الة ،ووزع في معرفًا ذا !خل ورود أي الترديب بسبب ا$حالة -
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ة اإيمني الموسوعة محهج:ة

 إ!سدزادة ها٠إلي العودة لدقارئ يمكن لتيا جعاإرا من بجملة اذادة يذيل أن -

.،اكبليوغرافي لتدودن ا مقتضيات كافة دوفر دراعاة مع

الدوخ: - 8
 لهجرية ا لسنة ا تع٠وبع ذه ح م، لغرد ب؛ ص< لحا ا التواريخ فة كا توفرت إذا

 باروم التاريخية ل صي التذا إلى ويشار إدخل ا ضمن ة دوفا وا للو!دة والميالدية

 في ة )-وذ ا وتاريخ دة ن؛ ا صدر في الو!دة تاريخ يكون المادة. مان في والشهر

خامها.

 أو وجد؛ إدا ة لووا تاريخ ءلى ذلىا في يوضع التورخ كافة توفر م ءلى عذلى

 لنصف ا )في قرن: ينصف أو بالقرن مقربة النهرة أو عرف؛ إن لزمني ا !قد ا

٠.( . القرن. من الثاني أو ا#ول

وميالدية، هجرية التواريخ زرد أن سيال ذلك إلى استطعنا ما عدنا را وذلى
 ر٠توذ م ءلى لة حا وفي الحاسوب. ل ستعما با التواريخ هذه تنميط ملية٠بع روف
 جعل إلى عمدنا ؤلى فإننا السنة الشهر، ،اثوم ا مجتمعة: التاريخين أحد أركان
 هجريا المقا؛لى التاريخ ءلى للتعرف وسلة لبنةا ومنتصف ، مرذكز دشهر ا مطلع

٠ ضيال ^صح نقعد؛ أو رادة الخط؛ فإن بالتالي و ميالديا. أو ن ك؛

الذزيدن: ' 9
 ت لحططا وا والخرائط ل دكا # وا لص-ور ا من رده دطا الموسوء مين ريرت،

 التوثثهي ا!حتياج ذراءي إءراج خهلة وفق توزيعها وتم وا$حصائيات والجداول
الجمالية- القيمةو

|لغهرسة: - 10
 د ا؛وا من٠٠يتض لى٠مقص فهرس وضح إلى عمدنا لموسوعة ا في للبحث وتسهيال

المكررة د لموا ن؛ المادة. ا٠٢٠ زرد التي لصفدة ا إلى ذرنا وأ المعجم حروف على مرئبة
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ة ادمع ا الموسوعة هحهجية

 غير ة٠مكتمل المأدة ا۴ درد لمب ا رت فحا٠لحج ا مهًا ما أ رضعمت لة حا $ ا بسب لفهرسى با

محا!.

سذهرار: ذطاق ذي قجذيد1ا الموسوعة - 11 ا

 حلقات أن حظ سو! نوة واك؛ ا#ولى ليمتون ا وءة٠الموس. لعلوهتي المتتبع إن

 غير ة٠صل متوا زريقين ا ذ٠جه بدن حدم كال ا وعرى متماسكة ا٠بحهم صل لذوا ا

 أنم.؛ خبا حسدوا ني نوة لثا ا الطبعة في !وسوعة تحرير هيئة رضعت فقد . مذقط.عة

 كم وزا حق إغدازه تم بما المذي ءلميها رأن ، سبقها من بدأه ر مشوا دكنل

 #ذضل ا نحو متقدمًا مسار مشكله ب.عخى إلى بعضها ا#فكار وذنضاف الجهد

 لتجديد ا وكون ل، المذرا نفس على يسورون !ة لثا ا الطيعة على العاثمين إن مجيث

 ن١رممك عله، ء لبن.؛ وا لجهال ا رث را ود لتبءربة ا كم اور ا!ستدرار ى نطا في درو

ني الجدول في والثاذوة ا#ولى الموسوعة طبعتي ددن المقارنة : ا

دوة والة؛ ا#ولى اطبعته في نمة٠ليم ا ءة سدو لمو ا لمواصفات مقارنة

الثاب اكبة #رذى ا البة ابان

4 2 المجادات د ءلى

3233 1037 الصفحات عدد

800 502 م.حئد كا ذى المضحات عدد د:و--ط

1300 872 المواد عدد

265 146 وا#ذعال( )الدراذط الرسوم عدد

179 106 المواد كاة.'ت عدد
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|ليمحية ادرسوءة مذهجا؛ة

 دور المؤسس الردس ف عفي در ج؛ حمد ا#سذاد دن ورء؛ لتوجيه.ات ن كا لقد
 ل وا؛.؛ أو#، الجهل بذل فلقد ،محدد عمل مح درن؛ وفق الموسوعة إنجاز ني مهم
،  وجاء البذل، يذدر -بدبدا فجاء ٠ثالذ معه عمل من لكل لرعاذةوا والعادة ثار

 الموسوعة وجاءت دة، زرعاوا العنادة ر١بمقد لنفوس ا حت رد؛ ا ،ء لدط؛ ا ؛قدر المنجز
 إعالء ا!ستمرار، ف وه؛ ء ب؛ ا غادته ءي م.ا لجهد تكاد# لثارة ا الطبعة ردة ا

ن ا#رض. لهنه وخدمه الم*.رذة لد

 ا؛'؛عو|ضي)-1ا هطيع حمود د.

التحرير رذيس

Hamidalawadhi@yahoo.com (*)

I 29 كه۵ك1 ص٩لهص

mailto:Hamidalawadhi%2540yahoo.com




ا#ولى) |لطبدة تصددر

 عن ت.صدر أن لهد؛ !كون لغكذرة وا البداية، وكانت زفكرة ا نت و؛ وأخير

 ذكون كيره الذكرة ذكون ما وبقدز ،طويل ض غنا مرة٠ء و!دة هي وإنما ذرع،
 ل ب ا يقلق ض؛ كان فقد كان، ما هو وذلك ، عسر أكهر وو!دا أكرر مخاضها

 ؛.اذا يعيد: أمل ومنذ رإصرار ياح كان الذي للدر ا السدؤال و٠ه ط.ر ا٠لحذ ا ويشغل
 النضاء رادوا حولنا من والناس الخالص؟ يكون وكيف وق؟ وإلى ؟ هكذا نحن

والذةظ^ة لدلموم وا ا#دب في وأبدعوا تبم ,لشكال حءذو# كروا وا الطبيعة وسخروا

واتجاه. منحى كل وفي

 مكرور ركالم وآ!رنا تارنحتا نجر كذا، كما ! نحن ا٠كم ذزال ! ونحن
 كل ضدا ا #در أحيانًا والفجذة حيذ الصابة تب تشخيصا ني مذتغونا هب رذ ممل،

 مما نحذرجزا أن له يماذن حدد وا عملي دل همومهم سعإح ءلى دش ولم ،مذهب
 الطريق. هو وذلك اددواء هر هذا : لذ؛ يقول من اروم حتى يغله-ر ولم ب، غدن
 يتوقف وإرادتنا رنا ؤرا وعلى تارنحنا، حدل مرا أدى رن مرح.لة اروم ز نجتا إنتا

 مش ها عل ترذى أو ، قرارنا سادة وذكون التاريخ ندخل أن فإما ؛ مممرذ
خذرون. :رنا بمصا ويتعدلؤم 4بأحداؤ ننفعل التاريخ ا

غير، إدس الدرجة في اختالف هع لث ادن؛ لم ال*.؛ مجتمعات ككل ومجتمعنا

 التحديات غأ.اه جز عا ا!غراب، من تحلة٠مس حاأن وفي ،ريخ لذا ا رجخا دعدش
 #مر ا له تسوغ تيريرية ة عقلي ه في تتحكم ،له أفد؛ ردود في ارتجال؛ التارنحية،

 يغاب لذلك ا#حيان؛ أكر في عقله ءلى عاطفته وتذقدم ،واحد آن في ونقيضه
 ذهي ١هذ نب جا إلى وهو والذطرف، ؤضر لذنا ا مه أحذكا وعل ا!ندمال سلوه عل

م1992 عام صدرت (٠)
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ا#واى عة٠|لط تصدر

 ته لمؤسس*_ا مسحل ،ؤبى لم-ا ا أجوبة في الحاصر ئلة٠أس عن يبح_ث ردي تا !
 تجاه-ها مردد ا#حداث، في منفعل هامذي الو!ء، ص٠خال وتحضها الوسًاطة

٠فها فاعل غير

 باتت التغيير وهضة ، لضعيف فمم وجود ! #قوياء ا ء.صر وءم;ذا

 ازدادت ا٠فه الفعل عن جزنا تعا أو لها ا!صدي في ذراحا وإذا ، وملحه أساب
، علينا الحصار دائرة  وا!نحالل الضياع إ! بعدها لنا يك-ون ولن إحكاو

 وسادة ا!جتماعية، ا!نحرافات واف-.اع الفردية، ؛.روح ا وانتشار غكك،٠والت
 من المزيد ثم ، لتبعية ا ني ل !يغا وا الغسم، وخلخلة ، كية هال٠ست ! ا ادذزؤة

ا!راض.

 هذأ عنه يجث أ كنت ما زك ذن نبدأ؟ ان ومن الخالص إلى ا!دل فيك أما
 تخلفها عل تعالت التي المفتلقة، ا!رم تجارب وفي ا!رخ ثنايا في وهناك،

 والصين ض رخو ا وكوري؛ بان كاثم؛ المتحذضرة؛ الدول ف (صا في ادوم وأضحت
 عل هم غير من أكهر وقفوا ممن أبنائنا من المثقفين وجوه وني ، ر كش وغيرها
 دق ؛-ي ا طر تخا با إحساسًا ؛يرنا أ ودم الدالم، عن تفصلنا التي رية الحف.؛ الحوة

 ولفوها و ويجهدوها ومعلوماتهم رفهم وما يجحد-اوا أن في #مل ا هكعقد نوا و؛؛ ، بذ؛

 من بريئة بعين سوق، كل ويرتادوا بيت، كل ويدخلوا رع، الثا إلى لوا وير
 مو'طلن !رفوا ب؛ ميدا ! درا مجتمعهم ويدرسوا ازبمالم، عل دغتوحة الثوابت

 ؛ عيه وا ! درا رسوها ! فده !له ا المواطن عل ويقذوا ، ويعززوها ه في لخير١
 بما ؛ر يجا إ صر ءخا الى لمها٠ونمةوي بعضها؛ دن دة صدفا ! ا ب مكا وإ مبعثها لمعرفة
 عل !.ت تعا التي الدول عدن ر وكش ارابان 4 عل جذرت ما وط! ،لتصعيد ا يثبه

 لحدمة بعد فيما ووظ-فتها ت ب^؛ يجاإ إلى تبا سلبيا من كرر أحالت فقد ذاتها،
 ن كأ ما أضعاف في٠اليم مجتمعنا في ا$يجابيات من نحن وعندنا .عندها اكمية

 الخلف إلى ومشدودة #فيون با يجدرة كانت لتيا ، آسيا ذرق ذوب لشعوب
 ،والعزم ا$رادة لها ورت توا عندما تهضت ثم ، ! !قا با كثبث وا ا#جداد بعبادة

.ذصذيعًا م ك.ا ا دول ر٨أك حذق صناعائبا تغزو اذيوم هي وه!

يقع - رأيته ك-ما - وا!-مالج العالج، عن يغني ! وحده لتشخيص ن؛ إذن
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#واى ا الطبعة دصددر

 مدأذدة دراسة كدتمعذا سة درا هي والبداة أبنائنا، من لمعكرين١و ن٢١٠لمثقع ا دق ء.ا عل

 د إيدا عل لعمل ا ثم ،ه٨ف الخير ومواطن محه ومط؛ ونوازعه ه٠هويت كحددد متعحص-ة
 تقفى التي سلبياتنا أكهر أن ذجد٠س وعندها الواحد، والهدف العامة ا$رادة

 والتقدم التحدر لمعرئ ت ومحدرضا إيجابيات إلى تحولت ود اليوم جعنا وضا
!نمرة.او

 بعد - لنهضوي ا ؛دروعا ني أساهم أن ددادة: ا وكانت !ذكرةا كاذت وهدا
 م وأقد - ب ٠وةحلج عليه تما ددي كالم دفي ا ة٠س ا لسدي ا نىمؤوليا٠مس مرئ ر كاثي ن٠م ^ررت أن

 مدروعًا - الجهد علده يقوى وو؛ اليد به تسعف ما حدود في ني وأصدقا ني #دن؛

 زرها حا !بئ ا عن موسوعة بإصدار ليدء ا في دعني خيرية مؤسسة $قامة
 ما صين٠ذص١؛تا غير أمام وضع ساذل كال ءلى ،دب وأرضه.؛، إشابا وماضيها،

 المثررات من وتكون والمعرذة، البحث مفاتيح وتسلثهم المتخصصون، يعرفه

والنهوض. وا!طور مد!تق

 من عل لفكرة ا وءرضت لبعيد وا القريب ؛.سألت ،عندي لفاكارة ا وتعمقت
 الجميع عدد بة $م؛ ا أن إ! ووشجع، مجط بين ١لو ذك.؛ ،أعرف ! ومن أعرف

 تنوء و! عاون، مؤسسة إ! به تقوم ! كبرر الدل إن : وهي واددة نت ف؛
دولة. إ! نفقاته دبء

 ءلى — كانت بل ،تدق لم والعزيمة ،تبدأ لم الخاطر ودكن ،ن كا؛ ذدك كال
 من كني ا بالجانب ردوم عمن البحث إلى درت ل؛ وتصميمًا، ؤوة أشد - الوقت

 هذه يشاركوذفي كانوا من خيرة إلى هنديمت فا ،ذظري في ا#هم وهو المشروع
 أحمد ا لمهندس ا د #ست؛ وا ادوادءي، ءلي أحمد مي/ نحا ا ا#ستاذ : روا فكا الحموم،

 ادرعدي، أحمد محمد #ستان وا ي لدم ا الله عبد حسين والدكتورا ^ركات، قائد
 في جمًاع ا أول نا فعقد .الزه عرد ٠محما يوسى والدكاتور ا$ريافي مطهر #ستاد وا
 مؤسسة سم د؛ خيرية ذدة دقا سمة٠مؤس إقامة بذرار: منه وخرجن؛ م،1989 /1 1 /7

ا!تارة. العذف

د١مو تحديد جذرى ا!درر هدئة ء وأعف؛ ء #ونا ا نجلس أخرى جلسات وفي
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#واى ا |لطبعة صددر

 ما الركيز ا!ختيار هذا في روعي وقد حرن، ب ا من -با كهدا واخددار الموسرئ
 قًا لتعا ا أكر — نرى فيما - #بم ؛ليمرنن ا حددن لم-ا وا الكتاب عل أمكن

حفارتبم. روح في وأدخل بموضوعاتبم

 وتحديد ب ا!*كتا ءلى المواد بتوزيع مهماتها ذرة بمبا !.تحرير ا هيئة هت وذأ
.ودتابدتها إنجازها ءيد١مو

 ؛لمموردة ا عرييه٠ل ا لجمهورية ا من درويش أحمد محمد .تاد٠ا#لم م ١ستقد ا دنا ذرأ
 درويش ا#ستاذ فقاد ،رئ٠ل ا جناح عل ذلك وتم بقدراته، لورئ ا لمعرفتتا

 وروان ا#خ وشارك وجه، خير ءلى للموسوئ لتغينية وا ا$جراب العمرات

 ئ لطيا ا تجارب عل وا$ذراف ومراجعتها المواد بتصحرح مشكور الخاطر

و!راج.

 بعد رتذلرلمها رزها تجا استطعنا جة صعوبات ا لصم ا خالل I جذي.;.: وا رقد
 *.بارئ !رحدةا ح تج بزى ء-ماها باذرت ا؛وذرعة إن : ئ وأعقد أولها كان جهد،

 ؛لحدث -ذا١م حثين لبا وا المفكردن انثفال إلى ؛.ا$خاذة فكان ،اليمن ذط-ري بدن

 إلى ادوحدة تجام ب-عد اخطررنا أنه عندهم ^كتابتها المكلفين ا؛واد خر ود الكبرو
خر ة د لثما ا فظات اغثا مغن حدهما واحدة، لمادة كاسبن تكرف  من وا

 تجل دن وإما التحرير ؛.ة ه.; تجل لدن إما بتوحيدهما ا!ثام ثم الجنوبرة انحاذظات
.ث ش.خعر وادودت. اددلى عدذا ض.اعف، مم.ا ؛دا

ه، ذررن؛ الذي ا؛وسوءي ؛.المذآج ذتقيدوا لم ب لكذتا ا من ؛*.ظ أن : نيها وثا
 لهذا تجلنا دن ة د اإ؛ يع إذط في إهماد وجدا كبروة ص,عوبة عندنا أوجد دا ١وهذ

 ءلى؛. مالحظاتغا تدوين دح أحيانا كاتبها غير أو كاتبها الى رده؛ أو المنهج،
خير يقتفي دأ هذا  اتجال يذ.«ع ! أخرى صعوبات رذة المذابعة. ودوارة اذ

هنا. لذكرها

 ه ذي ذزءم ! متواضعًا جهد ا#عزاء ادة.راء ا٠أل إلركم نقدم ؛.إذنا وأخير

من لم الطريق، هذا في !,ذا #ولى ا الخطوة ولكتها - إب معرذا وإن - ل ].كما ا  ؛

فإذا رمؤازرتكذم. بماعدذكم إ! ء-ود تجها لنا يصلب ولن الز!لى، من تجها
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ا!واى البة ;مدر

 م لك ن 1ك أو ،ذق-صى أو س.ه-و أو خط.أ ءلى هذه م-وسوءحتكم تضاعيف في م٠وقعت
 ع.ؤسطتا ؛إن ،الدؤون ع.ن ذأن أي أو ا$خراج أو العراءة أو ادبرددب في رأي

 في ذلك كل ن٠ع كه١استدر _مملكن ئ تدراك—واس آرائك-م لقي٦لت ؛,واب٩٠ا معتودة
٠ادلمه شاء إن القادمة طبعاذنا

.٠٠. الذصد وراء من وله

 ءذيف ر د., دد
اددقاذدة ذيف اك هؤسسة رذيس

ا#دذأء اس >٠٥ رذدس

3 5 ا؛لة II ه،ة٠للس1





الرخرعا فهرس

المحذويات
أءوضوعأت دؤرس

90 |لقاق د القاف حمد ع أإ^،ر

90 ا#،دل = ا!دل ءلى أبئر؛.ن

90 ا#ير = ا#ير ابن

90 >مزة = ح-عزة اإن

90 الدع ح الدع ا؛ن

90 رد = زاد ا؛ن

90 مدالعالم = مدلالم ادن

90 ءجذل = ءجدل ا؛ن

90 اد^،ور = ،ور٩٠الم ابن

90 مهتاح = ةتاح٠ ا؛ن

90 نا ►ا

91 ز(٠هر دن )داذو وى ا!*؛:،

91 اك؛دى( بروز ؛ن )الفحاك ا#باوي

92 الح*؛رى( *ى |اد )ذذروز ا#ذذاوى

92 ف(سيو دن )هة.-ام ا#إذ،وي

92 آذنة

93 امذدى = اداءى حمد١ إن كر٠ أبو

93 ادردى = ردى ا آدم ذن أ.دوبكر

93 القاف = الغاف مادم كر؛ن٠ أ؛و

93 ى )ار = اار؛*ى الله ب٠ ذن ذكار أذو

93 :دروس٠اد = اللذدروس الله ء:د ؛ن ؛نذر ا؛و

ح، صف !اعادة

أ
81 اب

90 زاربرعي = اوءرعي احط اداهيم؛ن

90 الك؛تعى آ ااكا؛ذ*ى دمأح دن م٠!؛راهة

90 اا؛،ذ*ى = دى ااة، أحمد ؛ن ؛راها-م٤

90 ا*إي”اا = الهمداس المذن ابرانم؛ن

90 ;دي٠ل1 = تدي٠ال دالع ؛ن أ؛رانم

90 و؛؛'تي٤ا! = الكوك:اتي ؛د؛اذادر٠ !;را،؛م؛ن

90 دادق = مادق ءاى إورادم

90 طوري٠٠الم = دحطوري1 ءاي ؛ن علم1إ؛ر

90 ذ#ي٠٠اا = الحمر،ي ذى ؛ن ل؛رابم

90 #م؛ر ا = !ذر ’ د٠مح ؛ن دم إذرا

90 |لحمدي = الحمدي د احم إن بم إدرا

90 ءذاكين = ءزالدذن لحد ؛رانم؛ن1

90 ص ال*، = اس٠ال ٠عحمل م إ؛راه؛

90 لمهدى١ = |لمهدى ؛ن محمد إن إدرايم

90 ;دالد؛ن٠ح = ح».د|لد؛ن عى ؛ن نم 1|؛ر

90 ا#درم = ا#شرم ا؛رط

1 ac٥iu٥٠ll37 ذأًاة٠ااإ



المرضدوعا هرس٠ف

المدذحة المأدة

105 ثار ا

114 ا!ذت

115 )ركة( بكن1 ا!رار

١ع٦ )*زب( ايئيون ا!رار

129 ابن ني اداب ا!زاب

137 ا!ذانى

138 ؛اضل = با؛فل أ؛ى؛كر ؛ن د٠ح١

138 ط م سج = ط٠سج ذكار أدي دن ٠أحمد

138 لدصي1 = ي٠لدذ1 أح*د دن أحمد

138 اراءي = اوسداءي أحمد دن أح*د

138 اذزدددى = اذزدى أح*د!ادرجي حمد؛ن١

138 دمذا = >امم د أحه ؛ن أحد

138 ي٦الك ت ااكاتسي أحمد ؛ن ٠أحمل

138 المط.اع = المرطاع د أحم دن د أح،

138 |)طذي = الماذي إ،؛ل ؛ن ام.«د

138 ؛ابع = اسماءق؛ابع ؛ن حد١

139 دركات = ؛ركذات ن—ح دن حمد١

139 كا،ي٠اب ٠ اب*ةاي رن د؛ن٠اح

139 |لجماءى = .اءى الجد* ر٣ح دن د أوم

139 ى٠غ٠و١اؤ = ة*شي١ل ا حدن دن حمد

139 العإورش = ورش’')" حن ؛ن ارد

139 الزءذري آ ااذه؛ري ادحمت ؛ن مدحأ

139 ى ؛*"هدا = م—اقاا دن ق٢ح دن أحمد

139 المودى = -ودى٠اا ئ٣ح ؛ن ٠أحمل

139 'اربلي ٠ '!رذالي .?ن”اد ؛ن ،د”

139 اؤددن ذرف = الدن ذرف ن٠حس إن مدحأ

الصاحة العادة

93 ن ذوا ح دهان ردهن ا ءطد اكار أبو

93 أبو^ر)ءاي(

93 إةقيه٠ = بلغة؛* د٠مح دن ؛كار أدو

93 الله ءد = الله ععد دن أ*جد )ن اإحن أدر

93 رأس = رأس أ؛و

93 ارال 1 = ل1رح1ا أدو

93 لالدب = )ب لال أرر

93 ط:ر = ط:ر أ؛د

93 اك؛لمي = ي*1اكد ن الحس دن اذذبح أدو

93 '!:-♦ن ؛ي ا)ط؛ود = أردان أ؛و

93 آرة = آر؛ أ؛د

93 اذزيدى = دى لر١ ذرة أدو

93 الكاس = اصل اسرد أدو؛رب

93 سمار٠ = .*سمار أدو

93 ال*راهب = ا؛.*واه أدو

93 ا#دري = ا#شعري بس إن دوس أدو

93 ذ«ي = :.ي أدو

93 هر؛ر؛ = أ؛و،ر؛ر؛

94 اين

97 الردى (البإذرب اذادأد

98 !انوري الثبي ا!تحاد

99 |كبموةراطى ااذ*؛بي ا!داد

100 ابئي أد ا!

102 تذأب( ا#ى؛ر ايراد

103 م1965 جدة ذن اتذا

104 ادرو اتذأب
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الروضوعات ذ«رس

اسدة ادمادة

139 رذلى اد = رةلى٠اد ر٠ء دن الى٠أح

139 ال-مهاجر = |لمهاجر ى٠ب إن لى٠أحذ

139 ؛اي = أ؛وذ*ي غاب ؛ن اح،د

139 ال*؛لىلي = اا*؛لىلي أضل إن أدد

140 اذذهذدان ' !اقمندان ذضل إن أدلى

140 للىإن١ ح»بد الدإن د حذم ؛!م إن أدلى

140 )!م؛الب( اصد

141 |بلىاى = الدلي حس٠ إن أدلى

141 ا#صفح = #دححا د٠مح أم*د

141 اار ماح = ر٠ااجا حمد٠ أدلى

141 .،؛در = د؛لىر محمد دن أدلى

141 ا!ضراني = اا^زر|ذي محمد إن أدلى

141 ي٠الحي = ا!بى دحمد بن حمد

141 اذرصاص = ص ادري-( محمد إن أحد

141 وارة = زمارة لى مح* أدلى

141 اذي الشر = نى اشركا؛ I حمد 4 إن أدلى

141 اإلج*داذى = الهمداني ضحاك1ا مردلى إن أدلى

141 دي ا!-، = ا!رادى ددلى أدلى

141 ذابة* = يته1ق محمد إن أدلى

141 ن غم؛ = ذممان محمرلى أحلى

141 جيل٠ = ءجدل ؛ن،وس؛ن ،د”’

141 ا!ذن .لح٠ح = لحبنII ص؛د رعى إن صد

141 ازد!دا = ا)ثاليا ثى5إا .دن أدلى

141 ادرذذى = ر:ضى٠اا دمى ؛ن د٠ح١

141 أحد( !ح١٥) #دلىى ا

143 مردلى( )ءاى ا#دذى

حة العلة له-ادة1

139 ا)طرماح = ا!رداح ؛ن—ح إن أحد

139 ادروذي = رو:ي٠ا! دن د اح،

139 دى٠اام = ،دى٠ال ؛ن—ح ؛.ن ص،-

139 ورى الدا = !اشاورى رد ؛ن أدلى

139 اداواضوة = المراضي أدلى .ادم— د حم أ

139 نى،—ادح = الحنى سبان إن أحم.لى

139 الحني المذوكل مان٠سا دن حمد٦

139 ا!وزي = ا!وزي شابع ;ن أحد

139 ا!ذن ذرف = كوىنما1ا لحبن)1 ذرف اصد

139 لرجال١ = |لرجال ادو رالح ؛ن *د ح أ

139 اب:لىاري = اب:لىاري الله ء-لى بن لى٠۶أ

139 القاف = ف1ادط الله ء.لى بن أدلى

139 اصمدي آ الق.*لىى الله د ء. ؛ن أحدلى

139 ال*؛دروس = ال*؛لىروس الله لى عم دن لى٠أح

139 اد*؛لىروس = اك؛دروس الله عد إن لى٠أح

139 الدواضى = الدوازي ءبدر ل٠أح

139 الساوى = السداوى عدااوهان أحذفدلى

139 اوريث١ آ اوربث١ ن عبدااوه؛ ين أح*د

139 ة*طعى = ةمط؛ى .دلىء أدلى

139 عاوان = علوان إن أدلى

139 ذي عاي احط؛ن ني = ا ا

139 اذاري = !!:غاري عاى احدد

139 اكا،ي = اأغا،ي ،ب٠ بن د٠اح

139 ااصرحى = ا!بدى عاى إن أدلى

139 ا!ذي = ا!ذى ي ء حملى

139 طرى1ا = طرى٠ا؛ ءاى بن حط١
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1اد*وشوء فه.رس

طحة1ا اكادة

2وة أرحب

261 ا!ءام = ا!عام دن أرحب

261 ؛؛راهبم( ن’ )ا!ءام ا#رتم

262 )كذاب( ول٠٠الف د ارذا

264 أحد( ؛:ت )سددة أروى

265 اشمعان

266 أحد( ؛ن ش٠)ح ا$رذاذى

266 الله( ب٠ )دن؛ن ا$رذاتي

267 لحمد(٠ ؛ن الله )ءب أتي ا$ر،

268 دحم،( ؛ن منحازر د٠)ء ا$رغ؛ذى

274 ؛جى( ؛ن قةلءد ني ا$د؛؛

275 الله( عبد )ءاي؛ن ا$رذاني

276 ئي( ي؛ن1>ء !راي 1

276 ؛حمة( ؛ن دءاى ا$ر؛اذى

2٦٦ الله( د عب ؛ن حمد٠) ا$راني

278 عاى( ؛ن )،حمد■ ا!رياش

21% ؛جى( بن ل٠)مح نى ا$د؛؛

279 ي(٤ه .ن’ )؛جى ا!رياني

2٦أل !حمد( ص؛ن”)؛ اش ا$د

281 ا#زد

289 ماب( ر1ا#ز»

290 اسل

290 )-*ل( اسمل

292 )نا;ون( ا!متدار

297 ابن ني !سار

300 |الى؛ري = ا!ذري إ،ر|ه؛م ؛ن !*-,*اق

صفت1ا المادة

144 )ببت( ا#حر

145 :ادر( دمن؛ن٠) ا#حدر

146 حسذن( بن يد٠)ح ا#م*ر

147 *ود’

148 ج؛ح٠ = ذج؛ح( إن -*;د“) ا#وة

148 )،دن( ،1 ا!

149 ا#ءدام

158 ,*ان( )أي ا#ءدود

160 ا#خضر

160 )ذاسم( ا#خفش

161 )جمه؛ة( و!!.ماوذة ا#ءوة

162 المحبة ا$دارة

188 ا$سالم ذل |بن في ا#دب

193 وا!وي !)راددي المدر ض ا#دب

198 لبي1 هر1ا ني ا#دب

203 واي ر امهدا ني ا#دب

216 |اطاهرى ا!ؤد في ا#دن

218 ا!ءديث لعصر١ في ا#دن

22٦ ا!هادس ا#دن

240 ا#:ف = #ذف ا اذ-ن ادرس؛ن

240 ا#ذف = ا!دن اد٠ء إدرمى

240 زي٠د٠ال = زي٠اااد عاي إن إدريس

240 عاى( ؛ن حط٠د ا$درى

242 )،ماذى( ا!دي

243 ايمن ا$ذاعي

257 أر؛*.م ا ر؛«ن١
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الموضوعات فهرس

|لصغحة الدادة

342 أ#شاءو

342 كي1 = ب٠لخ1 ا#در

342 )ا)ازب( ادى ا$شتراكى

347 )أدرهة( ا#شرم

349 I الكدي - الكدي ليعس ؛ن #شعث

350 بى( دن درس دأدو ا#ذ*ري

352 لي(٠ دن *لى—) ا#ذول

352 ءإي( .*؛لى—) حي ا#ص.

354 دكر أذى بن حمدم) حبىي#صا

354 ا#ءدود = ا#ءدود ت أصعدا

354 !دي( ا$"#ص ري.11 ا$مالح

354 حملى(٠ )أحمد #صتج ا

356 #ضرحة ا

359 ا!عتقاد

360 ا)طي( )ج،ة ا#سي

361 سرو( ذن س٠)ااةلمم ن ١تجر ى أف*

361 كا؛ط = أكا؛ط

361 ل1ك

362 أكوم

366 )كتاب( ا!ل

369 دن( بن )حن ا#كاوع

369 حس، )ء،ي؛ن !كيع’

369 ءى( دن حملى٠) ع ا!

373 الهمد|بون اله*داذ؛ون دأتم آل

373 ذان— = ذان— آل

373 ر!ح ٠ صالح آل

|لصةحة اسادة

300 ءداميم( بن )برس ق اد،

301 ص( نى؛ن”)؛ !داق

301 م—ادذا = م— 1ااة بن ف—دو >ن داق٠إس

302 ا#ط

303 ادل ا#در؛

309 ر٠الش = ى٠ا!

309 دوااى٠اا = اا*دوااى !؛راه:-م ذن أسعد

309 اتذايل = اتكاس !-"د

309 الصا؛حية = العنجا.ج؛ت اب شه بذت أ-.*اء

309 اا:وذو = ادذوذو ه.اذم ع.ح,مد أمداء

309 اب:رتي = ادرتي بم٠بن!؛را !"،ءلى

309 اقام’ = امذن’ ؛ن ؛را»م1 ؛ن !".اءلى

309 لمذري’ = العري ذن ذ^ار أذي بن إمطء؛ل

309 كابي’ا = 'اكابي احد ين !"،ءلى

309 اردداي’ = ازواي عداس !'.،ءلى؛ن

309 )مداا:اح( ،ء؛ل٠!د.

318 ل و ال = د دح. إن م—ااة، بن !-.،،؛لى

318 ت !م—ا، ب |اسالمة د م دح بن إسماء؛ل

318 |له*؛ري = د*؛ري٠ال لى مح* ؛ن اء؛ل إس*

318 ادصددق = ق الصد ؛دتى ذن مهيل1

318 ا$-عايبة

325 $سمغت ا

329 ف1أئ

333 ا#دراق

337 رحماء أمراق

341 ي٠اا*ذ- = ادمني ا#مرد

41 ة ا اره مهءة



الموضوعات نهرس

ا؛صفحة اسادة

400 ني !ص( ؛ن )عدادوحس ا

403 ذي طي( دن )طي ا

405 |اة;ي = حكى(ي ؛ن )و;ر ا!ماري

405 س*يلى( ذل )ه؛ أذمم

408 دس(٠اا )ادرس؛ن ا#ذف

410 ددد( ؛ن )عاي #ذف ا

411 *الهين( عماد )إدريس #ذف 1

411 |#هلىل ؛ذو

415 ء،ى( ؛ن )اد |#»إل

415 عدالرحمن( ؛ن )رن |#هلىل

417 *-؛؛*ان( ؛ن ن٠)ءملىالرح ا#هلىل

417 ؛اي = |)ر|؛ذ اهل

417 ا#»واب

418 )اوم( أوام

420 ابس ض ا#ودية

424 وادلتإزرج ا#وس

427 أو-.ان

430 الودن

ب
437 لى(٠مح )ن لى٠)أح ٠!جام

437 ؛،جل

438 رالح( ؛ن )سأوم ؛اطاب

440 *-.ادم( ؛ن لح )ى مطان1؛

441 ملىادرز(ق( الله )ءلى ؛أذيب

صةحة1ا اله-إدة

373 ءجذل = ل٠ج٠ آل

373 ءفيف = ءنميف آل

373 ءداض = ءداض أل

373 دزدد ت رلى آل

373 اديان

374 ٢جحد = ٢جحلى أم

374 ؛زرج = اذسان؛ن؛زرج ؛ت أم،"'ب

374 الثادي = دى ااد؛ ى ءلم د دحم ل آدا

374 |لزدلى؛ذ عند ا$مادة

١٦٦ ج*غر( )لطهى أدان

١٦٦ ا#شال

379 عاذس = ءاض .دن س اإقي امرؤ

379 ادكذدى = ادكاذذى ااة؛س ادرؤ

380 ر٠#ح ا حر٠ال أدن

387 ابي التوس ا#س

395 العاش = العاش ،،اءإل1 آدذت؛نت

395 شي ح* ال = ي بش لحا لى دحم ددت آمدة

395 .لى(٠ح٠د ؛ن )أ؛راهيم ا#دم

395 !؛رايم( دن الكربم٠)ء:ل ا#د؛ر

397 ابرا،*(( بن )علي ا#م;

397 إسماء؛ل( دن >دحمد ا#دذر

399 ؛ورأس١ = رأس ا؛و حن ا*؛ن

399 الإلزدى = الحرى يف٠م ده٠ء أد؛ن

399 ادس ض ا!دون = ا!ظجإذذا

399 لى

400 ش ءلي( ؛ن حد١١ ا
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الوضرعات ودرس

اسذحة المادة

481 ن( الد يد٠ح |حمد إن حمد١)د اردو

486 الددن( د حمي ؛حيى دن د٠)عح اردر

486 ارأدي = اأوادى د محم ن الد؛ إدر

486 داذى٠الؤ = الهمدانى وف؛د دن ارواء

487 ؛راش

487 )يئل( ؛راض

490 اتجمن ؛راكاذن

492 ؛ران

497 ادرح

498 لح(1ص الله )عدد ارردوني

506 ؛رط

507 ادرع

508 :درع

510 هاي( ؛ن بم٠)مداار ادرءي

511 حسن( إن )أحمد إركات

512 اصد( )زكي ركات؛

513 )كأب( |)ر|لق ادرهان

514 ؛رهوت

516 ٢؛ر؛

517 ممان( اا,: دنت تد٠س )أم ،.زرج

517 عاي( )أحمد ادارى

520 ردة

521 ارطن؛

522 ادس ني ابث

534 ؛مدان

535 ن٠|ا؛ في اأ:ةد = ارذذن

العدذدة اك.الة

442 رد( بئر

443 محمد( ؛ن )!ساءل داسالدت

446 لد(٠أح ؛ن النه )عدد داسالدة

447 اليمن فى )عرور ا = )اذدورى( شق ب ا

447 معود( بن )محمد دادكدل

447 سادم( )حذن باصددق

449 -ادم( ؛نت )ذاظم; ،—؛اءري.

450 أ؛ى؛كار( بن ٠)أحمل ل باذف

451 أصد( )ءاى ؛اكدر

454 -وزام( )ءبد|لرحس ؛اكار

455 ا!)؛

456 أحد( ؛ن الله )ء«د مةربامخ

456 ر(٠ء إن الله )عبد ة4بامخر

457 الله( د عب ،ن ر )ء*

457 عوداذقادر( دم)مح هطرف1إ

458 ءوض( )،،ب ؛اوذدر

459 "؛لى(— ؛ن اارحم٠)ملم داوذدر

459 )ذل( ؛'دذ؛ر

461 ءوض( )لسد ؛'ود

461 اتلة

463 الله( عدد )حر؛ر؛ن اا:جلى

464 ؛جذلة

466 ن٠الي فى العدى البحث

م٦6 ا!م |بر

478 الله( ن ء )عاي ر٠اا;*

479 هر(٠ء ط )داد ؛ادرق
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الووضوعات ذ-هرس

عغحة۵|| المأدة

555 ااز؛اد؛ون = ذذاد ؛؛د

555 *,د٠٠٠ = عد٠ب٠ لذو

555 سالة = ة -! ؛:و

555

555 .:ف = -:ف د;ب

555 لطاهريون1 = هر1ط ؛;و

555 ظبدان آ ندان ؛ذو

555 ء.اد = ء.اد إذو

555 حل٠ = ءجدلى ؛:و

555 ءواض = عواض ؛:و

555 -ن:، = ٠'؛; ؛تو

555 ،هدي = ؛:و،*دي

555 ل؛اجي جي ؛لجو؛،

555 التجاح؛ون = تجًاح ؛ذو

555 اا؛،ذر؛رن = ؛؛و؛،فر

555 دجى( دن )محمد ن١بهر

557 اا:،ر:

560 رن( ؛ن حمد١ز |لهكاى

560 !اسالم ء.د = د(٠ح١ ؛ن )ج*غر ل.هاولى1

560 ذل اب اا~؛ت

566 )اب( اددان

567 .-..II

573 رم دت ا!رم = ا

573 |لغقه = |لهق؛ بجت

573 ن دح!

574 ***الم( ون لع 4محز نيا ؛*٠اا

لصغحة1 ابادة

535 ؛كال

535 ه

537 كل

538 د م1الط* د

540 ايس في ا|لبور = الدلى

540 ابن ني !الدور = المدرد ابي ابش

540 اددى

541 محط< ا٠ي كا4 )ص باذذ*

542 ابق

542 ب مالكت ةيس1ل

547 اارا.ة( )اض ؛اي

549 عبرو ؛إي؛ن

550 ؛دل

551 ادن

554 اا؛بى اثة ؛ح

555 الرددي = الرددي ؛:ت

555 ا#هدل = #هلىل1؛:و

555 ا!ورن = أذرب ؛:و

555 ج؛ر = ج:ر ;؛و

555 ؟رت = ؟رت ؛:د

555 اءةمج = ءة ب ؛ذو

555 الحارث = رث1|ا^ ؛ذو

555 *شبثى = *شبثى“ ؛:و

555 رون اد« = *وال ؛:و

555 رإذون—ادر ٠ رول ؛:و

555 :دن٠اازر؛ = ؛؛وذريع
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الموزوعا نهرس

ع٦الصغح اسادة

665 تديم

666 ابن نى ا!هاوث

6%٦ '"ز

691 ا!عر

691 بئ1 ني اذدم

713 ال»ن نى الثريعة ةشنت

722 الحم؛ري م٠التموي

125 ا!!م

727 'أيمن فى ادارون

738 ذغ

740 أم؛ة( ؛ن )؛*أى ي٠ي٠اات

740 اا؛ور؛ة المذوى كمى١ التتفات-م

741 ا!رار الضذأط = ا!رار ؛اضباط ;:نيم

741 تتعم

742 دهام؟

147 لراحد( إن )ح*ود ى٠ااةيا

748 ى ااذم* = "*؛در( )مح*د الذوادى

748 ة(1)دا* ال:هذب

750 ا؛ضا،ي

751 )كتاب( ا!بان

ث
757 ابئ أي الثأر

766 ؛أث ؛أة، ،٠؛؛

761 ل*ك؛ة ااذروة

783 ؛مات

صفحة1ا ا!دادة

575 مد(٠عح إن ٠)أحمل إدر

575 اؤددضاء

578 ؛؛:ون

ت
585 )كداب( ا!روس ذاج

587 )كذاب( صت*اء مدردة ذاريخ

589 |لةدمم اا؛*ن ذاريغ

602 ا!ءو؛ ن؛ي؛^ر٠٠اا؛ ;،ريغ

607 دور(.1)ا ا$سالاي ن٠ااي :اريخ

611 ,اراذإة الغالنة ض ن؛ي٠ 11 ;أريغ

615 ا# وا!;ا،=ذ و؛ذ٠:اريخابنضظلىا!و

620 );ادب( رذأم ;ال

622 ابن في اتاس

625 با!

625 نق

621 ;؛بث

630 لخارجيت1 التجاره

640 ليح؛!

642 عذظ»،ة = ت(٠ذمئظ |لمحتل ادذون ير٠تحر

642 ادحيدلم

643 ال؛*ن في |ؤت،ية تخط؛ط

655 ا!بى التراث

65أل اادمث ذى ة١٠لترج 1

664 اشذ
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الموضوعات فهرس

||طحة اسادة

860 ل٠الح ن٠ا!؛ جتور،ا لتحر؛ر ؛ة4لةو1 الج-هق

المتحدة ا]وطتية الج.هة

864 جياا

867 ف ب

870 د(٠أح دن اؤله )لط.ف ٠جحاف

871 ة٠جحا

872 ٢جحد أم

872 ام965 جده تغاية1 = جده

872 م2000 جده ٠معاهد = جده

872 ذاصر< د4)تجح رى٠الجل

873 ؛.ن( )عاشه؛ اجدز ذو

874 ادراجي

875 .*؛د(— م )ماح دة1جر

876 ادراف

877 تجر دو

878 شر؛**( ؛ن )ء؛؛د ى٠الجره

879 لجلمى١ = لجلى١ الله عدد ؛ن جر؛ر

879 الجرير؛؛

879 زدش = ؛لش’ جز؛رة

879 ءاى( ؛ن )ء«ر اد«رى

880 السالم د٠ء = لىالالم٠ء دن د حم ا دن غر٠ج

880 رثى1٠األ = ا!رش ءلبة ؛ن ج«؛ر

880 ادذدروس = اس؛دررس ء،ى ؛ن ذر٠ج

880 :دروس اد = :دردس٠ال مطغى، ؛ن ذر٠ج

881 لجعغرية١

883 د(٠مح رن )ذتخ 'اجإشرى

صغحة1| الدادة

783 ؛!

787 )ا!( ا#!

789 دجى( دن د٠)أح اذد!دا

791 ؛*ود

794 كتو؛ر٦ !4 ؛ور:

822 م 1962 ر٠ستم 26 ذورة

ج
835 رزق - رزق ٠أحمل ٠جابر

835 ادارودة

836 لك؛؛ر1 لجتد١ جاهع

838 لك،ير1 رأ- جاهع

840 ير٠الك اء٠صت مدالع

843 ط؛ر = ط:ر أ؛ي ج'ع

843 أروى ال*لكة ع٠جا

846 الله( د ء. )ءبر وى1اؤلجء

848 اديا

849 حن( د٠)مح رى1جد؛»1ا

851 ج:ر ؛:د

851 الزيل*ي : آدم( دن ؛كار )أ؛و اب:رتي

851 إ؛رايم( ؛ن نجاءتل٠٠)إس اليددرتى

852 لجذذ!ن

853 ج.لت ذو

856 لج:ن

858 |سحتل |صتى |لححوب لحر؛ر هة٠ج
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|لموضوءات نهرس

الصذدة العادة

915 ادوف

918 ادول

919 ال*واضى = ي٠اد*واض عددرده حو؛ة

919 اد*.*ظ*ي = ا)*.*ظمي ؛وهر

919 )كداى( اوعت اا^وهررن

920 ج،ح؛ = >جاح جاش؛ن

920 ادجينى

934 جذدان

934 الذات ج:وادج:ت

ح
961 الهمدارون ع م؛تم آل

961 لالحامدي = ادامدي إ؛راهبم دن تم١ح

961 اا:'،ي = ادي اح،د ؛ن *اذم

961 اد^ارث دذو

961 كعب دن ادوارث ؛ذو

963 ء،:ة( ؛ن ؛ر٠)ج الح،رثى

964 أحذ*د( ؛ن )صادح ابحارثي

966 وذاص( ;ن د؛يرث )ء: اا"ارش

967 از’

967 ءاك( ذن )؛امن ري ا!"

968 ءة؛ل( بن )اسدن اا"'ذ،ي

972 شد م؛

973 الهمداذي( ابسذن ؛ن )إدرايم لددى ادح!

974 ؛را،م(1 اتم؛ن’) ادي”اا

اوصفحة الدادة

885 حط(٦ رن )ادحن ادجالل

886 الله( مد ؛ن)ءاي |اجالل

887 عة 1جم يذو

888 دن( ؛ن )حد |لجماءي

888 عاي( ؛ن م'-’)- ى٠|لجما

889 صن(٠ع ؛ن دءاى ادبءي

890 ى٠الري ع ى ادر محمد ادددن ال٠ج

890 ليعن1 نى ا#ها:؛ ااجم«:أت

893 والمعاوذن #ءوة ا = والمعاوذة #ءوة ا ت٠جمع

'893 اذأرى ا$مالص؛ اب؛؛

894 الجدة 1 اامودوح؛ة ال*و»-*-ة

895 دق١اا = اددق ة جم*;

895 الدرة اب.*-*؛ة

897 الك«رى ابارة الج*عية

898 دة( )اببد الك.رى ذدت ابا الجم*؛ة

899 هوريت٠ااج

903 داحميمة ا

904 م،دي( )حذن ادذاش

904 اب؛

911 الله( د٠ء ؛ن د )أحم لجتدلري1

913 ؛وسف( ؛ن )عح*د ابذلم«ي

914 ذذاي طي1ا ج،ت ا#ذهاي = ا

914 جهران

914 ذي ح-4والجوا اداجد = الجدوامع

ادن

914 ادوءة
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الموضوعات فورس

||صغحة ادمادة

1053 رازح

1055 ءلم آ ءلم الدرة

1055 *رض

1056 وتب٠> رض”

1058 |لحرف

1059 الددردة كرف١

1064 ابتيون ا!رار = |صين اكدرار كترح

1064 ادمر! ا$ياللبة الدركة

1073 م1955 ,ر؛؛

1079 م1967 :ولبر 5 ك،رح

1082 |لعرن وبون !ا = ال*رن انومين حركة

1082 ا!مرن = ابن ض ا!ص؛ ا)"ر؛ة

1082 حر.ب

1083 الصو

1084 اليمنيون ا#حرار = ابتتن ا!'حرار حزب

1084 ا!شتراكى = ابى ا!شتراكى المذن

1084 |بن لي |بث = ا$شتراكي الربي ابث حزب

1084 الدستوري = الدشرري دزرا٠|ل

1084 الثعب = راكي ا! اذب حزب

1084 اكورى = الثورى دزب

1084 الوطتى - أدى ا! ا)وطذى الحزب

1084 اا"ذم

1086 ءبده( )أمدن |لحزمى

1087 سذان = مان دن حان

1087 ن اب ني ابئ

1091 ا$رذاني = :ي ا! ادد ؛ندن

صةحة1ا العادة

975 ادادى

أل٦٦ )حصن( رب

980 ابس في ا)لبور = ادربي التباري

980 ن م،

982 اجت، اا":ذة

989 دس( )احمد؛ن ااجشى

990 عحم.د( مذت )آدذة اإحلمة

990 دالح( ؛ن؛ن“)ح ا؛مذي

991 ح1ئج = ا#-$ول( جاح٠ ن’ )*-*؛د .شى3٠ال

991 بش

992 الحبيل

994 $ح،

996 جرح

999 حمد(1 رن الله )عبد اسءري

1000 أحمد< دن د )دحم درى٠د٠ال

1001 ابس في الطيور = الخدل

1001 ابن في ااط:ور = لجايا ا؛حجل

1001 *جور

1002 لحد1

1003

1004 (ره 1ط )عاوى؛ن الداد

1005 ؛اديى( دن حمد٠)م اذلدداد

1006 ٠حد

1008 ال؛ش .ودود

1047 الحديدة

1052 ال»در

ايؤذية ههمه،ة11 48



وبوءات ا؛- را٠٠فهر

صةد.ة1ا الدادة

1092 ى٠٠الكس = ى٠٠الك حمد٠ع رن حدن

1092 ال*رتضى = دجى( ؛ن )محمد الردن

1092 ااج؛اش = شاااجذ عها-ي صذن

1092 ا#م = ا#م :ادر رن؛ن

1092 ااذ؛ن = !انين حبن؛ن؛ص

1092 الله( ءب )طل؛ذت ا!يى

1093 |لزسدى = المرذضى( هد ح زم تى اإحدي

1093 ٠حمز = ■رزة( بن نى”)؛ ا!يى

1093 المبئية

1093 (٠ءمر ان ٠)عحمل عر٠حش

1095 بشج ؛دد

1095 ا٠يو اب;ن ٠حصاو

1112 ن حص-ا

1113 حب ،—ح ن٠حص

1113 وة1اك* = الدمدوة ,ن٠^ص

1113 رة لذا 1 = رة ل ا >من

1113 رلر٠ = رر ذي >من

1113 صيح

1113 |لحيب

1114 الحص؛ن

1115 عد(٠مح بن )أدلى ا)حضرائى

1116 وت٠حضر

1125 ذس( ؛را»بم؛ن1) ذر،ي”ا!

1125 ؛ن؛مى( الله )ءبد ذرى”ا)

1126 الله( لى ء؛ ؛ن )اد*!ء |لحضرس

1127 رى(٠لخا١ د محم ؛ن دءمر رمي”د^فا’

خة۵ال المادة

1091 اد!ل آ اد!ل أدلى دن الحسن

1091 الهمداوي = الهمدا:ي أم ؛نصن1ا

1091 دع ا! = !دع ا حن حن؛ن

1091 العؤري = ري٠ام حذن ؛ن ن—ح

1091 ا!زدي = زدي1|ا^ ءأك حن؛ن

1091 ف ادلما = الذأف ملىا)رحمن ؛ن ن—حذ

1091 شهاب = ذ،;ب دن علوي ن ح

1091 ءاتغى = ء،؛ض بن ء،ي ذن دن

1091 ل الؤ؛ = اا«؛ل ء،ي دن؛ن

1091 س٠الدء = الىءحس1 د*-لى٠م حدن

1091 اسذص = الفحذاش .دجى ؛ن ا!ن

1091 مادن( ؛ن )أدلى ؛امعتى

1091 اكن نى ااط؛ور = ابنى اذمرن

1091 ءى ادي؛ = ابءى لى أم*, ؛ن حذن

1091 المردي = صرثى١ أحمدلى ؛ن مذن

1091 صذ؛قدا : ق داصدلح لمسا عبين٠ح

1091 ى ;”ا) = لجئيا صالح د؛ن

1092 ا!ص ا$رياى الله ،،:د د:ن

1092 ا#هدل = #هدل I مداارم !ر دذن

1092 الكوكذانى = ذى1ااةر؛م ء;ذ|)ئدر ؛د حين

1092 ي٠ا!ز = ي٠ا)هاز ءة:ل ن من٠الح

1092 اساللي = ا!!لي طى ؛ددن

1092 |سري = اا**ري ءاى در ن۶

1092 ر سه؛ = د-*,أر أدو عاي ن ن٠اإح

1092 ادويي = ا)ر'-ي ء،ي *' د؛ن

1092 اذذأسم = ح*لى٠٠ دن ا؛ةاسم ن *ن٠ا!ه
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الموضوعات نهرس

|؛طحة المادة

1190 حمود( الله )ءبد ن١حمر

1191 زات٠ااح

1192 إن( الله )ءدد ٠حمز

1192 )؛*بى( حاذة ا؛ن

1195 ءاى( ؛ن )ادد اا*،ذي

1197 ءاى( حمد٠)م زى٠ااح

1198 ة١حمف

1198 ن٠اا؛ ءاى ازرومائده ا|حملة

1207 |بغي = ابءب د٠اح ود٠ح

1207 ؛.ان“* = ن1ط ؛ن ءدداذرى ود٠ح

1207 ي٠(٠اا: = ي٠ااتها حاد٠ *اود؛ن

1207 الددن شرف = ازددن شرف محمد ود٠ح

1207 ار٠م = م~مار أدو د دحم حمود

1207 لىا؛ى٠٠اا = الهمداذي حمد بن ~د٠ح

1207 م # ا = ا#حمر حين دن يد٠ح

1207 دحيى( دن دإذرايم اإددن حمدد

1208 دم(ذا دن )أده الددن د٠حم

1208 داديى( دن )أحد الدذن ٠حميد

1210 ؛ن؛*ص( الله )عدد اك؛ن *ا.؛د

1211 البدر = أحد( دن لى )محه ا)لىدن ؛لى٠ح

1211 ( يى ح ي دن لى’م"ه٠م ) لىين١ I لى حم

1212 اا؛لىر = رحيى( دن )محؤلى اددين لى حم

1212 ةطري٠ال = طري المة ازددن لى -وم

1212 ومد(٠م بن )؛*دبى الدن ?لى٠ح

1213 ي٠ااجم، = اجماءيا ء،ي مد؛ن

1213 ذصورم ت تمررم ازح*-د؛ن

!صذحة المادة

1127 خلم؛ل( د٠)مح صرمى ال

1128 ضررح

1128 |لحطب

1129 -أفاش

1130 )جمع؛ه< |لحق

1132 ؛ا#لى

1134 ادس في $نان ا #وق

1153 ابض ني ||.رف = رذي٠ا) الندم

1153 ه(1)عج كدة دم! 1 لحكمت1

1155 ءلى< رن ؛رة٠)ء ى٠الحك

1156 دكاي( م-د ح زم ي٠ءكا٠اد

1161 ذكار؛(( تى”)؛ اسي

1163 )ا!رماح؛ن( حك-م

1164 ءى( الله )عبد لحيى1

1172 الله( ءب بن .دادرحؤن )ء ي٠اككاي

1174 سان( ء,طه ل4)عح ى٠ازحكي

١٠١٠٦٦ عاي( -?ن؛ن’)" |ا*!اي

1178 الحلى؛

1179 اصي = اسدني الله عدد دنت لل٠ح

1179 حلملم

1180 ؛،-ذوب = *اي؛ن؛،ذوب

1180 الك(٠ دن )).مك ادى٠الح

1180 اطة٠م

1181 |لحئام

1188 ٠حمد

1188 ل(٠مح بن )إررايم حمدى٠از
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وفوعات اا ف-هرس

ده الصة ا-ه-ادة1

خ
1251 حضريى٠ال = حهلى(٠ دن )عمر رى4الخا

1251 جم،ة( لى )محد زان

1251 (٠)|لخا;كا ٠الخأذقا

1253 خ-،

1253 خدمم

1254 تدلىد٠

1255 |لخردة

1256 ذثق = ادضأء ة٠الخر

1256 ءزاءة

1257 وا)طزرج ا#وس = الئإذرج

١ح5٦ عبادة( .دن )س*لى الذزرجى

1262 دش( دن )داى اا*ذزرحى

1262 ا)لذضراء

1264 )كى( ا|خضيري

1264 ادن( دءاي؛ن اا^فجي

١ح6٦ اب

1268 !!جدذواوجى كوين٠ال — عدن مح

1273 )،وذى ر٠خ

1274 ختهر

١ت٦ة لخوهة(1) الذوءة

ا1٦٦ خو!ن

1279 خ؛وان

الصفحة الدادة

1213 ح*:ر

1219 دن( )محمد ر -دم

1221 (٠محمل دن )إسماءدل :ري٠الح

1222 وطاذى٠ااة = راذن( دن الله )ء.د لحميرى1

1222 اؤرءدتى = دي<٠م بن )ءدى الحم؛ري

1222 ا#دداوى = لديضى(١ )أدروز اا*ح*;رى

1222 ن( دشرا دن ٠حمحمل حممري1ا

1223 سادلى( دن )ذذران ى5الحملر

1225 ي:«;«1ا = ؛ذ(٠أ ؛ن )؛.اى ى1اال:ظ1

1225 )جذ؛رة( ندش

1231 إدرايم( ؛ن لى )أد* |لي٠لو.1ا

1231 ي*غر( دن حمد٠) الحو|لى

1232 ا|يعهريون = الدوارون

1232 *رث

1233 »ررة

1233 حن( ?ن )حد اا"درش

1234 التذر دوزة

1235 ا!لدوطة

1238 ح؛دان

1239 احذهد( )^ف ردر

1240 يى

1241 حذفان

1242 الحذق

1243 لحيمة1

1246 د^هلى( دن حمد1) هى٠٠الح
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الموزوءات ورس

صغحة1ا هادة-11

1318 ا!ذوة

1318 ٠دهس

1319 رذضى٠ا1 ت ادرذنس ؛ص إذت دهماء

1319 اديمن أى لطيور٠ = اكه؛وق

1320 (٠حمز ؛ن الله )عذد ؛ادوارى

1320 اديمن أي المرر = )المذق( اددوري

1320 ا!وشان

1322 دوءن

1323 ا#يئيون = أذوب ؛ني دوا؛

1323 ارراذدن = ر-ول ؛ني دوا؛

1323 :رن٠ااذر؛ = زريع ؛ني دوا؛

1323 العدت ر = زباد ؛ني دوان

1323 سون1ااط = طا»ر بي دوال

1323 تجامون٠ا = جاح; بني دو!

1323 اسبءدون = الصادم؛ الدواة

1323 ءاوي( )؛ذلى؛ن اادد؛؛ذ

1325 ا!!م ذلى اين ني ا!ذا؛;

1333 ءاى( إن ن٠دءباارح ادديبتح ا؛ن

1334 طى( إن )زيد الليفى

1335 ذرون( )ااذ^،ك؛ن ا!بي

1336 الصدن( إن |)ذتح )أ؛و ي٠الدلحل

1336 ا#ذذاوي = مري(’ا:" )ذرون ااد؛دي

1336 ;-;III

1337 ادام ااد؛ن

1356 ن٠ ال في ا!د = اكلح؛أر

1356 )ادارة( ا!يوان

||صغة دة1له-1

د
1283 ا#داوي = وي1#؛:1 ،ردن داذو؛ن

1283 اسدر دار

1283 وإي٠اإرم = اارواي عجر ددت سي٠الش الدار

1283 جي1ا = ي٠الذج الدار

1283 ؛احى( ؛ن حى٠)لح )ادار

1286 اداءي

1286 اذدرمى اؤدان

1294 'ارواي = 'ارداي داود؛ن؛ولحد

1294 ل.مراهبم( ؛ن حاق٠)ي لدبري1

1294 د؛:ة

1295 ابن ؛ي ا!ذور = 'ادراس

1295 ابذت أتذر—ادد

1306 لحزب(١) تىرى٠اس

1306 ا#زني = ا#زبي ؛را،م1 الدعام؛ن

1306 ؛ن( )أرحى ءام٠الله

1306 )صلح( دعان

1307 حمد(٠م ؛ن )حسن الدعى

1309 حمد(١ ون )أحمد الدف*ى

1309 (٠)عجر دن ا# دم

1311 لمئع( دذدد دداج

1313 الله( عبد )لمع اج دم

1315 دمث

1318 *حش(’) ٠الئملمو
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الموضوعات فهرس

اصحة المادة

1379 رمة

1381 )صالح( !ارجى

1382 ردع

1383 ردذان

1383 رددان

1383 |حمد( )جا؛ر رزق

1386 ( ءاي ر؛ن٠)ء رول

1386 اس( ء ؛ن اء؛ل٠)إس -راى٠اإر

1386 عمر ؛شت الدس ادار )ا اارسولي

1387 ؛ن؛ود( )داود 'ارواي

1388 ءاي( )باس؛ن !ارمراي

1388 داود( دعاي؛ن )ارمواى

1389 Iاذهقإذر( دنت .اء٠اك )المء ارسواي

1389 ر(٠ء )؛ودف؛ن ا!رمو!ي

1389 ا)رمولون

1393 الؤذصرر ح د(٠مح إن )الة؛مم ٠الرثيل

1393 I محمد إن )أحمد حمى ارف

1394 )م؛جم( !ارذراض

1396 ارا,ع

1397 احمد ؛ن )إ؛راهم ي٠ر٠اار

1398 ديدي( ؛ن )داى اإرءدص

1401 رذوان

1401 راغب راغب( »?*لى4) رأذق

1401 ي٠الد ا!رقص

1402 ؛ن(٠ا!د .دن د٠)أح ارتذلحي’

1403 !سن( )مدا!رزاق؛ن اريحى

ادصة ؛!-دادة

ن
1361 حن( ب )بع |لذبحاذى

1361 !اذراع

1362 "مار

1366 دن( وذر إل نكارب ءاى *"ار

1367 ،:ان

1368 جلة = ج؛لة و

1368 ن٠جد ” دن ج و

1368 ل انة؛ = ل اك؛ و

1368 ااةر؛;ن = ااةر::ن و

1368 ا#در = #صز1 ؛!كالع و

1368 مذأر = دنار و

1368 ،—داخ = ا—ن ن، و

1368 ؛واس = و؛واس

1368 -٦٠٠*. ت و؛زن

ر
1371 الجذوب أإ:اء ط؛ را

1371 ض( ،؛ن١) رأس أ؛و

1372 راغب( )محمد راف

1373 ءاى( د٠ح٠) دي اذر

1376 ر؛اط1ا

1378 لح( ف إن د٠)أح |لرجال أ؛و
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|لموضوءات فهرس

|)صغحة اسادة

1453 آرة( دأ؛و ي٠الزبةد

1454 الردى( الحبي )مدلى اازإ؛لىى

1456 ءاي( .لىت٠ لد!ذتم) ديةيالزب

1457 دحمود( ؛ن حملى٠) اازل؛رى

1463 ايس فى !د-ش٠٠واا 'ازراعة

1476 سالم( ن اب ذي ؛ازراء؛

1497 ادزراتذق

1497 اازر؛*:ون

1499 الزأن

1503 كاترب = كاترب د٠أح زكى

1503 اب.ن ذاذاب

1509 ذ:ا=;،ر

1509 ٠|لزهر

1510 |سرذلى = |لوذلى الله عبد ؤب طا زهره

1510 ءإى = ءدي ال؛* هبة إذت زهرة

1510 ا؛ص( ؛ن د٠)اح ااز»:رى

1512 ارادذدن

1514 الدددى |للىيضى ءدى إن ذدد

1514 ان ٠ = ؛ان٠ ءاي ذ؛د؛ن

1514 ادوذكاي = ادوثكي ءاي ذ؛د؛ن

1514 طهر(4 )مدلى رد

1516 اج دم = ده؛ج طعم زدلى

1516 ا#لمة( )دول؛ ااز؛لى؛ذ

1534 )ذة*( ارله

1543 )هد؛ذة( اؤزدلى؛ة

1545 .ذهب(٠) زللىدة1ا

العدفحة اسادة

1403 ءاى عاى د محم ردة

1403 رهع

1404 ادس في أرهائن

1412 د(٠مح ؛ن دبى ادروح

1413 ااروزئ

1417 رودت

1419 الردة

1419 بن1 ر اا.:ةد = ا!راض ارال

1419 اران

1420 رون

1422 ؛فعان٠ معدد

1424 ردد،

1425 ٠ر؛*

1430 الله( :د٠ ؛ن <كر )أ؛و »ى ر ا

1431 لى(٠د٠م ن ؛إدي )جمال ي٠ ر ا

ز
1435 اازا؛ور

1435 ,l-.ll

1436 )علي( ذايد ا؛ن

1438 محم,.لى( )أحم.د رة1ز،

1440 دادمد( إن لى )محه زدارة

1441 نيد

1451 ا)ذسجى( حمد١) الزبدى

1451 إري 11 = أبي؛كار( )يماء؛ل؛ن دي ا!ر

1451 ع«دي؛كارب( رو؛ن٠)ء دي ر ا
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لموضوعا ا هرس٠ف

|لصفحة العادة

1585 )بدت( دي اد

1586 أل( )ء -.ريح

1587 ط بذو

1588 يزرجي٠ال = اا^زرحي عباد: ؛ن سعد

1588 ا#شرل = ا#غرل ءاي ط

1588 <جاح = جاح٠ إن ا#حآول سع؛ل

1588 الذبحاني = لذرحاتي١ حدن --*بد

1588 ادسى = ادناى حن دن **-*؛د

1588 "ي ا#ص: = ا#مجي ء،ي ؛ن -«:د

1588 الذال ذو

1590 د( نيع حمد٠ )أ(كار ف 12.اد

1591 سادم( ؛ن رإك )أ؛و ادذ-اف

1592 الله( مد دن د حم )أ فادا

1593 ء:دا!رصن( )دن الذاف

1594 الله( ءد إن لرحهن١ )ء.د اداف

1596 )ء؛دالز؛ز( اداف

1598 الجذاري = الله( د ء. بن )عبر الذأف

1598 ى(ر)مقط ةطرة٠س

1602 ادكان

1607 يحيى< الله )ءد اد!ل

1610 )صح-غة( !اسالم

1611 سالط :؛و

1612 إطذة—| ن/١طط

1617 ء.بر = عر أحمد ن 1سؤظ

1617 ءلمى = ى ء خ٠الش ا؛ن ن سلط؛

1618 :أص = ذأجي ،سان

الصدد دة1ال،-

1550 ااز؛ا؛

1551 زداع

1552 آدم( إن )أ؛و!£ر ااز؛دي

1554 دحى( ؛ن )حذن ارن

1555 ردةشهاا = اردت ده ال رنى

1555 ر٠الذاء - ادارس د *حم )نت زمع

س
1561 ء،ي - ءاي ر؛ع الم—

1561 ،٠باحطار = ط.ان-»:1إ هدالح إن -.الم

1561 هادي( )ءتدالرف ساؤم

1561 ع٠سا

1562 سا

1569 اذصلدحي = حبىتالصل مد٠أح إن نيد

1569 ؛ن( الله )ء.د سد

1570 إن( )سلم-مان ن ا٠ح٠-

1570 العدول

1571 مالح( )؛عى؛ن ا!واي

1572 الدار

1573 دارب زل

1578 )ا#سداد( ا!ود

1583 سد

1584 ادو

1585 الرار

1585 -ردد
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الموضوعا سرفه

العدذدة الدادة

1634 فة1الهمد آ دارة اله. عمدارة دذت سردة

1634 دى(1)ء;دا؛، للودى1ا

1638 غةارجلة٠اد اايدن ة*-1؛٠

ا65٦ د(4أح دن حمد١) اد.!ءبي

1660 حمد(١ )دن؛ن اض اد

1662 د(٠أح ود٠)ح اءي ال

1663 |حمد( )؛اوتى اءى٣ال

1664 ىدر حم ال حمد(4 دن )امجاءي|، = لحميري١ يد٠از

1664 أروى = اكادحدة حمد١ ددت سددة

1664 رغا بذو

1666 ا!!م -؛ئ

1667  بن )احد-د الدبن حميد = !!م ا سف

قاسم(

1667 ا)ةمطي = اات*؛طي دن ؛ن ،:ف

n ؛زن ذو = ؛زن ذي ؛ن -:ف

1667 صب( اا؟ر|ر ادل

س
1671 م;ى( د٠)مح شابع

1672 م( ي؛ن1)ء ا!ذلي

1674 اضن( )؛ى |كا؛„؛ل

1678 ءاى( ذن )أحمد الثامى

1680 Iحمد(٠ )آمال لد-امى

1681 )داذم؛ن؛اى( 'اذالي

1682 |اغاهل

1683 رد( ؛ن د )احم ااشاورى

|لصغحة الدادة

1618 اززبدددت = ٠الزيبي ءاي ؛تت ملطاذق

1618 اداب

1619 عبر( ن٠ ٠)محما ا٠سل

1619 مارق

1620 المهري = ا)*هرئى أحمد ن٠ مايمان

1620 سحمان٠ = *-*دمان دن سل؛مان

1620 حم |لماوى عبدادوهاى( )

1620 ر4س

1621 *-مرة

1622 مدماكات( ) هعي٠٠م

1624 حود( دن )ءإى ة ادسم

1624 الله( د٠ء )ءاي ة٠اك

1624 كار( ب أبى دن )أحمد يط٠س

1625 ٠#صغر 1 لكالع1 ذو = اكور٠ دن يفع٠س

1625 )حمن< ادارة

1625 بذو( . )آل سذان

1626 ..( ؛ن. )حدان سذان

1627 ارى(1ءف ود٠)ح سذان

1629 ( ٠ . . دن سذان )ادذيغ **:ان

1630 لرن(1ءد صاح٠ مد٠)مح ن *-ذا

1631 *-:لدان

1631 سشد|ر

1632 سه؛م

1632 دهغحت١

1633 ادوا

1634 =:ءان اددا،
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دموضرعاتا ى٠فهرني

|كغحة الدادة

1772 مد|لوهاب( دن الله )عدلى حى1|اذه

1773 لى(٠مح دن ب1دالوه٠)ء !)ذماحى

1774 يه.حملى = د4دهح ر٠ذ

1774 دهرءش = -'آرءش دحم

1774 |اوذ؛ر = ا|وذ؛ر اداول شمس

1774 )كداب( ا!وم شى

١٦٦6 |بن |اطإود؛ب = ادار ،ي٠ش

1776 ن(٠ملىالرح إ£ر )ادو ى شها

1780 |لصلميحية ددت( ء1٠)أ-" نا ذه

1780 ءاوي( )حن هابئ

1784 شمارة

1786 لى(٠ا*٠ ددت )ردتى ا]نهاردة

1788 )»زب( ا)دسرى

1789 شوكان

1789 محمد< دن )أم*لى الذنذاذي

1790 *حمد( ؛ن )عاى نى الشركة(

1790 ءأي( دن د٠)ه»* الثوكا؛ي

1792 عاي( بن )؛ص اكركاس

1792 اوذدروس = ال*؛لىروس الله عدد ذن ديخ

1792 اوجإذرى = الموشرى مد١د إن ديخ

1792 صا|حة ت صال.حة الش؛خة

ص
1795 ءاى( )!؛راه,م دق ما

1795 نبة ااش؛

1796 الوارش = اداور لى أحه دن لح1ي

الصةد.ة العادة

1685 شام

1689 لةلىيجة1 شرة

1696 اذظة(٠.٠) دوم

1698 محمد( )دومف لثحارى١

1700 حر٠الش

1702 د(٠)مح اذذراءى

1702 اذزددي = ♦'-(’ا- بن )أحمد |ادرجى

1702 ا—بحف ذرح ال

1707 ؛ن(٠ح دن ٠إ٠)احم اؤددن شرف

1708 حمد(٠م دن )حرد اوددن درف

1709 الله( لى ء؟ دن لى ٠^٠) اوددن درف

1712 الله( عدلى دن ل٠)عح اوددن ذرف

1713 اوكذدي لىى$:1| |لحارث بن شريح

1713 ثن

1713 تمها١وخ |لجمهورية شعار

1714 **مط

1715 )>=زب( ا!ددراكى اسب

1718 ملىالط؛ف( )ذدصل اوددي

1723 حظ(٠ دقاحطان الءى

1731 عر٠وث1

1731 أوذر ر ن*

1737 ي٠الحك الشر

١٦١٦ يي٠الح عر٠الش

1750 |لن في ا!ب ر٠ش

1771 ؛ى ادن*

1772 شاف
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لموضوعا ا فهرس

اسذحة اسادة

1862 ى ء إن )أحمد الصل؛حى

1863 أحد( إن )س,بأ ااصدحى

1864 الله( عبد إن )ءاى ادصدى

1864 عحمالً دن إى )ء اذصاحى

1865 ى(شها بءت ء )أس*؛ يحية1|ؤص

1865 أروى ت أحمد( ؛:ت ٠)س؛د اؤصادحدة

1866 الصلح؛ون

1867 اادف

1869 عة1الصمص

1870 ن٠الي امذاء؛ي

1885 ء صن*؛

1893 ادراسى = ا)دلحن( يتعح الله )عبد .؛؛لى٠ااصذ

1893 همام( ؛ن )ء;لىا)رزاق اايط*!ذى

1894 ا#ذذاري = ؛ومف( دن )دذام ني اذمن*؛

1894 ن ءلى ريج ي،؛

1896 ارس ؛ب اموذن؛

1904 عريالص

ص
1909 اذضالع

1911 (٢)ئ ا!رار الغم،ط

1913 ضمعدن

1913 الهمداش = مسد( ؛ن حمد٦) اصءاك

1913 ا#بادي = ا!ذدي درون اسءاك؛ن

1913 يمى( ؛ن ن—)الح ااضما؛ى

الماذحة العادة

1796 ل.روسى1 = رو،ى٠ال أحط دالح؛ن

1796 ارذي = لرحيا دايح

1796 دأرطاى = حطان1ي سأؤم إن صألح

1796 اسءري = الحرى دح

1796 اائ*؛طى = ااق*؛طى غالب إن لح را

1796 الله( عدد د٠)مح صالح

1797 لمجذرى1 = المجذذون مصاح لح ي؛

1797 ؛،ي اد = ذ:اب٠اد مهدي ؛ن مالح

1797 لشتخت(١) صالدة

1798 حمد(4 اقادر1لى )ء لصبان1

1799 صدر

1801 ص-ا

1802 ن٠ا!= سئفت؛ي1

1842 ا؛ون(5) ا)دا؛;

1842 اد!م = اد!م ذ؛ذة١ب

1847 ن٠؛11 ؛ي د:اء;ة1وا ا$ذعادة امخور1

1851 ؛*حى( ؛ن ءدل ا٠)إس اؤصددى

1852 حترص

1853 ردف٠الم

1854 مرواح

1856 ضمدة

1861 مان( )محن زلص-«ر

1861 المرذذى = ر:فى٠اد <ذت ئ؛؛

1861 صالح آل

1862 ا#ح*دى = ا#ح*لىى أح.مد !ح لى

1862 ن دء؛ = دءان صاح
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الموضوعات فهرس

العذط اددادة

1946 ابن ؛ي ااط=ران

1954 ابى ني !الدور

ظ
1995 ةا»ر1ا

1995 ه.رة افاا

1996 ذا

1996 فابيان ؛ذو

1997 ظة,ار

2000 انرظغ

2000 ااظة؛ر

2001 ا!ظ،راو؛ن

ع
2005 اي ال = ارافدي ._ن٠| 1 •1 ءاي ءاذدة

2005 ،ي(٠ )ص؛ن ط؛ض

2006 )؛وم( ءاد

2008 معرضة = م*وضة هر١ط إن عامر

2008 سن(٠حس د حم )م ءادر

2009 ؛ن( س٠ااة )ادرو ءادس

2010 باه ;؛د

2011 محط< حمد١) دي1ادم

2011 ارواي ٠ ودي٠اارم *إي دن *؛إس

2012 لح( ب؛ دن د )عتت غذذات

2013 عدان

ليةد.ة۵|و ادادة

1915 غراس

1915 ضمد

1916 الله( ء.د ان أحؤد ) اسدى

1917 محه^( دن )مد|لعزيز |سدى

1917 حمد(٠ إن الله )عبد ااضه؛ن

1918 دهر

1918 زوران

1919 زين

ط
1923 ر(٠)عوت ف:1ااط

1924 ح~لن( إن )دام طادب أ؛و

1925 عح.مد( دم )ها ‘ طال.

1928 .د(٠س )عبدادقادر طًاهر

1930 يونرالطاه

1934 لدمي1 ادف

1935 )كتاب( ا!ران

1937 ن( حم دن ف )أحه اح م ر ط لا

1937 حيم = م٠حك ح؛ن1طؤ1ا

1937 ءاى( ؛ن )أحمد ادطثى

1938 )قرية( اداك حة1ط

1938 )كذاب( $ررى I |لحر ول۶ ااطو|ف

1939 طود1ا

1944 ا!ر;؛؛

1945 ي

1946 ع(٠)جا ط-ر أ؛و
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موضوءا٠ال ذدرس

ادصندلج العادة

2014 ني ا! = ني ا! سد ؛ن الله ب٠

2015 سعد( حمد4> الله ءلى

2017 ؛ن٠اك = اضمن1 د٠محم دن الله عدلى

2017 العمادي = العمادي هحمد إن الله د عب

2017 ؛زري٠ال = اد*؛زرى حمد٠ دن الله د عب

2017 الغشم = عم اؤف هحمد ين الله عبد

2017 للمقية1 = ة؛ة1اد تمد١4 ؛ن الله عبد

2017 اوزدر’ = اؤرذدر حمدم ؛ن الله عدد

2017 دراسي’ = لمطعاذي1 االى؛ن حييم إن الله د عم

2017 ضرسحال = الحضر،ى ىحي إن الله د عم

2017 اددإن حدد = ادلى؛ن .د٠ح دحيى ؛ن الله ء.د

2017 اد!ل = الالل يح؛ى الله عبد

2017 ادي ٠ لتي٠ ا’ جةد٠ا’ء؛د إن تي ا’٠ء

2017 اايمن وناح = دماثمل ؛ن ن٠ءبالرح

2017 ؛ا^ر = ؛اكار مذام ن٠ملىالر*

2017 ةدري1ا = لقدري١ حذن بن دادرحن ء

2017 ي٠الحك؛ = ي٠الحك؛ الله ء^د إن ن٠ءدالر-*

2017 #هدل٠ ح ا#هدل ان٠سلمي ن٠ دالرحمن٠ء

2017 هر؛رة أ؛و = مدر إن دادرجمن ء

2017 ادذاف = ف1ة_1ا ،;؛دا!* ؛ن رىن1ء؛دا

2017 ادددح = الدع ءإب إن ه؛داارحمن

2017 المذري = ةري٠ال ءاي إن ن٠ءد|ارح

2017 الذاذذي = آذي اك؛ ء؛دالرحهن

2017 الدواي = الو!ي ء:دالرحس

2017 مدذأص = مث.قاص ظومحق إن ن٠ء؛دالرح

2017 ذبي ذا = ذاذص ة*د٠ا ن٠داارح ء

دلج !صن ادمادة

2013 الزاح = ادذاح أ؛ى؛كار ؛ن الله ٠ب

2014 ة باسالم = ة٠طي.! أح*د .ن٠ الله عد

2014 خرمة4دا = بامخرهة حمد١ إن الله ء،د

2014 ىرالحج = لحجرى١ أحد إن الله عبد

2014 ايرز٠د ء محيرز حمد الله ءلى

2014 المحج = حج٠لىلح٠ال لى٠أح إن الله ءلى

2014 ا:وز؛ر = ا!دذ؛ر د٠اح ؛ن الله ء:د

2014 اداوي = |ا*إوي جعهر الله ءلى

2014 لى(٠۶أ دن الدن )أ؛و الله عذلى

2014 اؤممري = العؤري ين٠٠ح إن الله ءلى

2014 حمزه = زة٠ح إن الله ء؛لى

2014 اددواري = اددواري ح*زة ؛ن الله عبد

2014 ران٠ح = ران٠ح ود٠ح الله عد

2014 ا!ة*طاذي = ؛ري٠اا*د ذي1دط٠الة رادد إن الله ء،د

2014 س.أ = -؛أ ؛ن الله ءلى

2014 محم.د = تج,حمد٠ ن ني■* الله *د ء

2014 ناجى = جى ذا مالم الله عبد

2014 ادونى’ = ؛؛ردونى’ لح 1ص الله عد

2014 إ؛ذلحب = ؛اذيب ءذدادرزاق الله ءبلى

2014 حي الثما حى=١|اش* عبدادوءاب بن الله ءذ

2014 ي٠الحكاي = |لحكيمى ءإي الله ءبلى

2014 ا!بي = اا،أبي علي ؛ن الله ء;د

2014 اوذ؛ر1 = ااوذ؛ر ؛ي٠ ؛ن الله ءب

2014 رمة^٠1إ = ة٠بامخر ر عم إن الله عبد

2014 ح1ةة٠ = ذةاح4 ؛ن م—ةا1ا أيي إن الله ءلى

2014 المودى = لى٠٠أح :ىكل٠ال ؛ن الله ءبد
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المدوضوعات رس٠ذي

لصغحة١ العادة

2021 ضل(؛ ؛ن ت—)مح :داى٠اا

2022 )ءأى( ءذدالمذش

2023 كل٠المم = كل٠الز ء.دالكريم دن ءذدالملك

2023 السردى = ادودى ء،دالهادى

2023 عى٠الوام = س*ى وا ل ا وتى٠ة ؛ن ع٠٠ءبدالوام

2023 حمد(١ د٠)مح صدااواى

2024 الذدأحى = حي ادم! 1 حمد٠م دالوهارلم٠ء

2024 ذدان = ن1٠ذ* اوهاى عدا

2024 ،رثي٠٠اا = رثي1ال1ا وذاص ؛؛رث؛ن عبد

2024 )وادي( ن العبد

2025 ||«.ر

2026 — -

2027 ي٠|؛جرع = اا؟ره»ى ٠ذر؛ ذن !

2027 عددات = ءذدات لح ى إن ء:؛د

2027 اسن ر نالسار را، را! اس.د

2031 ل٠ت٠

2033 ة(٠ؤعدي ءدر

2034 ءت؛ل = ءة:ل الله ؛د٠ ان؛ن٠؛*٠

2034 اداذرى = اداذرى ر٠٠ء ؛ن ءث»-ان

2034 ن٠|ا؛ ذي ال*ة*اتعون

2041 ءج؛ل آل

2042 دوس( بن حمد١) ءجإذل ا؛ن

2042 ءدن

2046 *ددن ال

2049 /11

2051 االى؛ن( محي ؛ن الله دءدد ادمرامي

الصذحة العادة

2017 لجم٠ ت م٠ملج بن ن٠ءتدالرح

2017 ا$رياذي = |$ر؛ا:ي بن؛عى ن٠ر-»1مدا

2017 دي’ ت ا#ني دحيى بن ن٠ءبدازرح

2017 ى٠اا*"ط آ سلمجي١ دحيى بن ن٠ءداارح

2017 داوندر = ر ذاو *؛د— ؛ن مداارحًا

2017 ادرض = ادرب عاي ؛ن ء؛دالرحمم

2017 !اردحي = ي٠اارذل ن٠ر٠م ؛ن ء:داارذاق

2017 |لصتعاذي = *اني ادم-: يرمام ؛ن ق مدا)رزا

2018 البهلواي( دأحم ؛ن )حشر عبدالالم

2018 الذاف د ايذاف ءذدالعوز

2018 اسدي = ذ-*لىى1ا ط مح إن ز صدالدر

2018 اءيل٠إس ت إسهاء؛ل صداداح

2018 طادر در ط، احمد -*؛د عبدادفادر

2018 |ل«؛دروس = اا»؛دروس دخ إن در1ة1ء؛دا

2018 المحذري = ادردى ى عل ;ن ء;دا!ةادر

2018 من(٠ إن )محؤد ءذدادقادر

2019 ,اصبان ادصذأن ن حم لسد عبدادذأدر

2019 ،كاوى = ءاوى س٠ح ء؛دااةوى

2019 ا#در = ا#مذر إ؛راهة-م ذن ءب،لكريم

2019 دط،ر = طهر حمد١ إن دالكريم٠ء

2019 اا*؛لىدى = البلم، ذضل ذن دالكريم٠ء

2019 دالم = سالم هادي ءبدادإط؛ف

2019 ذضل( ؛ن د )أحه ادذددى

2020 محآسن( دن حمد١) ددي ال**

2020 ا!ذر ذدلم( ؛ن )ءلداً!جر؛م اد*;لىلي

2021 م؛ن؛فل( :دااةر٠) ؛داي اد
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الموضوعا فهرس

ة الصف العادة

2102 الله( عبد ؛ن ان )ء ءة;ل

2102 بل٠ = ءة؛ل عان ءة:ل

2103 ءنجان( )ءة؛ل ل ء

2104 ؛مان(٠ ؛ن ءة؛ل )عاي ءذل

2106 هب١المو = ادواض أ؛و عمر ؛ن ءمل

2106 ني ا! = ا$رذاني يحى ؛ن عمر،

2106 ي4الحضر = ا^فر،ي1 الله عبد ؛ئ ال*!ء

2107 )الدر( ا!ب

2109 ل( ^ناساء د )أحم ذى1اال

2109 الله( ءب حمد٠) الماذي

2110 جا-ن = ^دن ذى ؛ن 4ءك

2110 عدم( )اا^رة ءلم

2111 '؛دلعي ٢اسا

2113 ؛ن( )احمد علوان

2118 الحاداد = داد١اا طادر دن ءلموى

2118 جعفر( الله )ءلى العاوى

2119 ا#س = ا#هير اداص ٥٠، ءام

2119 بكر '؛د = ر بك ا؛د خم

2119 ر ؛؛كاثة ع ؛'اكئذر محأ ؛ن خم

2119 عننر = ءنذر ذ.اىر أحدلى ءاد

2119 ارادي = ارادي حا-نيم ؛ن م

2119 ا#كبح = #كايع ا حن ؛ن 1 خم

2119 لخذرجيا = |بزرجي حن ؛ن ءز

2119 طري٠اا = طري٠اا حن ؛ن م

2119 سنجي ا = جى٠الخغ ن حمة ؛ن ءز

2119 ي٦اإك = ي٠الب ن حم دن ءلى

II صدحة -دادة“

2051 اصد( دن؛ن—)ح اسرشب

2052 الترذي

2054 بن1 اسرف؛ي

2061 ءرذة

2062 العرذدب

2063 ءرما

2065 ال.عرو اتغارن = العرو

2065 اكروس

2066 د(٠ا» )دالع؛ن اكرو،ى

2067 ءزان

2068 ط( دح ؛ن دم )إدرا ءزاك؛ن

207، المط

2072 در

2075 ارورن ال*صور

2077 ن٠ااذ في وعرروزادها اسرن اددور

2089 اا:'ريخ ق.ل دا ءمور

2092 العمنيمات

2093 ن1ءط فح = ءضدان

2093 ءط,ان فح = ن1ءط

2093 ءهيف آل

2094 رد(٠ح )ءإي ءف-ف

2095 اذبخ(1 ؛نت )دريم الذ;ف

2096 عاذض( جمد٠) ا}*ةان

2097 ة( رلح٠)ا)ق ذلى ال

2099 .ة٠اد*ذ - ا)*ذم

2100 ني ب ا لعةيق1
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الوضوعات فورس

!حشة دة1اك

2128 #ذف ا = #ذف ا محمد بن عدى

2128 أني و ال = ا!دوكاذي د٠عح ؛ن ءإى

2128 بحي٠ادص = ادصددحي محمد إن عدى

2128 اذهان = ن )ذه؛ حمد٠م دن ءإى

2128 المعدإع اوهط.اع لى محه دن عدى

2128 نعمان = ذممان محمد دن عدى

2128 الري = ادربي هديم إن ءدي

2128 ا!رءي = ي٠ا)ةرد نادر ءاي

2128 ا$د،'ش = ا$دبار بن،مى ي1٠

2128 <(٠اد ذريح؛ن إل )؛دع ء،ى

2128 ا#دف = )ادردس( د؛ن1ا عؤأد

2128 محمد( إن الله )ء^لى العمادى

2130 ؛اسر = ر—ض،ا سار

2130 موترحض وادي ذي ااط;رة العمارة

2137 حلى1اا- إرة٠ء

2140 ا$سالس ر١العع ني اليمية اد*هارة

2146 مة ذيا ذي رة1از*ه

2149 ار*ن ذي ادممارة

2158 ى٠الحك = ادادكاهى ى ء إن عمارة

2158 السارة

2159 )الوذم( اسار

2161 ءران

2162 ؤتمر(٠) ء*ران

2164 عدي( رن $هلى٠)م السدراتي

2165 أحؤلى( )ساعدان ءمر

2167 »امخرمة = ة بادلر الله ءلى إن ر٠ء

ا؛صغدة ادادة

2119 لمة ا = لدة ا د٠حمو ان عدى

2119 ءه؛ف = ف٠ءغ د٠حمو عدى

2119 الرسواى ت اردواى دوسف بن داود إن عدى

2119 حمد(4 )رذة ءاى

2120 ذاب = ذا- ءلمى؛ن

2120 ادل( ه1ه )زءرة ءاى

2121 ربع( )مالم عاي

2125 اثخ( ادن )ملطان ءاى

2127 ،أدى = ذابع،ادى عاى

2.1.21 تي ا!! = أ$داتي الله ب ءر

2127 اا;^ر = ابدر الله ءب ءدي

2127 لجالل1 ٠ لجالل1 الله د٠ء عدي

2221 المة = ة اده الله ءد عدي

2221 انحدي = انحدحي الله ءب ء،ي؛ن

2221 ااوذ؛ر = ا)دنر لسد ين الله عبد ء،ي؛ن

2127 ذمار = ذصر مدالعز؛ز عاي

2127 المفتي عبد = لمى i- العبد إي ء

2127 ءبل = ءة:ل ان ء ;ن ة؛ل٠ ءاى

2221 اردودى = اروودى ٠أحمد إن ءاى إن مدى

2221 ا$راش = ا$دباتي ءلي علي؛ن

2128 ذي ذي=ا ءاي؛نءاي|

2128 اذشاذلي = العاذر سر ءلمي؛ن

2128 اداءى = اساءى ء،ى؛ن،ض

2128 ادريسى = ادريى مسن ءاى

2128 سيالعن آ سيالعن د حمأ لن مج-مد دن ءإي

2128 حمدي٠! ا = !حدى I محمد ءإبي
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عاالموضر ذهرس

لصفحة1 العادة

2199 مالم( )حد العراضي(

2200 عبدرح*( )أحمد ضي الدوا

2201 ءددرإه( 'ة٠)جر ال*راضي

2201 اا*رااق

2203 ادود

2205 لب(1ط )زارة العوذاي

2206 ر؛ن(٠)ء ءرض

2206 -ريح = -ريح ل ب

2206 ن ب

2207 الله( ءب إن ؛كار )أ؛و روس٠ال*؛له

2208 حمد الدذدروس الله( د٠ء دن )

2209 الله( ;د٠ بن د٠)أح اك؛دروس

2209 ءاى( ؛ن )ح،ذر ادذدروس

2211 دطةى(٠ ةر؛ن٠)^ ؛رروس»1ا

2212 الله( ب ؛ن )مخ اددروس

2213 ديخ( ؛ن )ءلىااة،در دروس5اص

2214 الله( د عب إن مد٠)عح ال*؛لىروس

2215 مد(٠عح دن الله )ءب اا*؛زرى

2218 ااو*اظي = اواظي بن!؛را،م ءص

2218 ادروح = ادوح’ ،'*،د ؛ن ء:س

2218 :ن٠

غ
2223 الله( لى عم )ء؛لىاارحهن؛ن ادة؛ذةي

2224 ءاي( ؛ن الله )ء:د ا!اا:ي

صةدلج1ا الدادة

2167 اداوى = ا!ف الله ءبل ر ؤم

2ا6٦ |سضار = اسنار ن٠مالارح إن عمدو

1ا6٦ الج*لىى = !اجمدى عاى إن ر ؤم

2167 رسول = رول عاي ر؛ن عم

2167 ءدض = ءدض ر؛ن برم

2168 ي٠ا|حضر = لخامرى١ محم.د بن عمر

2168 ن اله* آ سن اده د٠يح دن ر ؤم

2168 دا؛ى٠ال،. = رالى٠ال، بن؛راة؛ ء،رو

2168 ،ازيدى ت سدى٠الز كارب مددى ؛ن ءا*رو

2168 حذن( )*سن؛ن اد،»ري

2169 ءإى( إن )حس؛ن العدري

2171 ن(١حسي إن الله )ء:د العؤرى

2172 الله( لى٠ء إن حمل٠)ل العمري

2173 ءلمى( دن )ز؛د ءنان

2175 العشب

2182 ذاصر< أحمد )ءاى ؤذتر

2188 >صالح( ادعري

2188 د(٠أح إن إكار )أدو المذدى

2189 ء:ز

2190 )ا#دود( ||ض

2191 حس< ؛ن )،«؛>- ادتي

2191 حمد(٠ ؛ن )ؤاى ادنسي

2191 ذا-م( الدذن؛ن )دانى دس اد،

2194 ،ي(٠ )،-عود؛ن ادص

2196 )داب( وا)ةواد-م ٢اا،راد

2198 إ:و...( - )آل... عراض
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لموضوعا ا رس٠ف

II صاحة العادة

2257 ؛ذأل

2257 الد!لة = عدوي ؛ذل؛.ن

215٦ اسجى = جى٠اللح محمد ؛ن ذضل

2257 اوأ!تي = ااور;!;ى ااةذ:لى

2258 ن٠ال نى ه2ا]غ

2269 ؛ت(٠) لغيه1

2274 ن٠؛1ا ذي ةأ-:1ا = اسى

2274 محمد< دن )احمد ذلنن

2274 |لتشكيلمى |لغن

2289 الهدم ابنى ا!ن

2293 ادذوة

2294 ادى ةلور1ا|ةو

2302 (٠قور٠ي ؛ن حمد )ه دىآدا ااة؛روز

2302 ا#بذاوي = ا#ياري الددد ؛.رون

2302 الذ*تى = الثع.ي ء.داللمطيف ذدصل

ق
2305 صار٠م = ر 1معص أحم،ل زد ذا

2305 ا!ت

2333 رة1||ة

2335 ا!ذن ذرف = ا!ذن( ذرف )|حد ر؛1ا|ة

2336 احمد( ؛ن )أحمد م—1ذا

2337 امهدي = حن( دن حمد١) سم ااة؛

2337 ن اة,*؛ - ن 1لة* حمل١ دن مم ة؛

2337 ا#خغثى = ا#خش م 15

صةحة1| المادة

2225 (٠ءبد حمد٠)م نم ذا

2227 ءتاب( الفاذة

2227 )دجاة( الدد

2229 الرذذ

2229 ال*ةدذ;ة = الؤذدشبة ءزال

2230 الغاط؛

2232 الله( عدد إن د٠)عح الفدم

2233 ة2ء!ذ

2234 غمدان

2237 ابن نى الغنا،

2246 دالرحمن( ) الدواى

2247 العل

2250 ؛اونير = ذل؛اودر

2250 مان٠غ

ق
2255 ؛اذك

2255 :؟اح = :؟اح ؛ن ؛ن ؛اذك

2255 :؟اح = ج:اش ؛ن د٠،ع ؛ن ؛اذك

2255 ذة1ة1ا

2256 رب أخد = خربا1٠ دم ئ بغت ن لل ذا

2256 ،ء:ل(٠،1 ؛ن )ارد ذايع

2256 ن1ءط فج = ءضدان نح

2256 ءط؛ن فح

اكلر رادي٠اا = ادرادي بك دن ذروة
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I المونو ف.هرس

||مغحة العادة

2385 ن(—- )ءبداارح«ن؛ن ااةدري

2385 اذزدددى = )ااز؛؛دى( ذرة أدو

2386 :؛در( )ءأى ى٠ااةرد

2387 اا؛رظ

2388 ذرن

2390 ا)ةرن ذو

2391 أر؛!

2392 حعدن( إن حمد’)م يطى٠القر

2392 أ#ن

2393 اليمن فى ااهرف ع |ا*رفى |لقضاء

2394 ابلن ض الغذاء

2400 |لةضاض

2403 ا!م |اةطع

2406 ذ:لط٠الم اةطع1

2409 اا؛طن

2410 م؛د( حمد١) ةعط،ي

2410 نمن< ؛ن )-:ف ا؛ئ:طي

2412 ذاب( رن لح )دح ااة*؛طى

2414 ة.اءة2ال

2415 ذاطرة٠1| إدن

2415 دران أف*ى = رو٠ء ؛ن الءدس

2415 ضل(٠ ؛ن حمد١) ن١ااقئد

2418 ؤدآ

2420 اص( )التنم الثورية ا)ةدى

2421 ابن نب ا!دلة ةوى1ا

2428 اليمن ذى اذمرب ااةرم?رن

الصاحة الدادة

2337 ؛وسف( إن )!ساداق .م— |)ةا

2338 إ؛ر|ما، )الماعد؛ن ا!سم

2338 لب1ط ٠ دب زا أدو ؛ن٠٠ح إن ذامم

2338 ا!م( )ا؛من؛ن ا!م

2339 ٠المجذور = ماح(4 )صالح ٢ةاس

2339 مز، عش ه ءأى،تتمل م؛ن—ااة،

2339 ٠أحمل = حمد1 غاف قأس-م

2339 أحمد( إن د٠)مح الةام«م

2340 اسذمور = ءاي بن ط ؛ن rاؤذا

2340 اا*ادي = المذن( )؛ص؛ن م—ا!

2340 حمد(٠ ن٠)ءبداارح ذازي

2342 ذاع

2343 ءان ا

2344 !!ر = ا!ستد!ر ذا;ون

2344 ايمتي 'البأزالي ا!تون

2351 4الصحاف = |لصحافق ذاذون

2351 ني اذي* دى ا؛ ذون١ااة

2363 صذماء مدإنة ذاذون

2365 ا!ةاهر؛

2366 بتئ

2368 ايمن ني الي؟

2376 ذان

2381 ن1ة*دط

2383 بى الثه = الشدبي د محم قحط,ان

2383 راند( ؛ن الله )ء؛لى ذي1دط٠2ل1

2384 اذذحمة
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الموضوعات هرس٠ف

دا الصة الدادة

1451 ة٠ك

2459 ؛ذن!

2461 ذى( ؛ن )ا#ذت اتءخدي

2462 البى( )امرو لكعي1

2470 رث(1|ا^ ؛ن )شريح |لكذدى

2470 ؛يالن

2471 كاوذان

2473 .القادر(‘ ء ؛ن برابم1) ني !)كاو؛;(

2474 اسون ذرف = اك.،ن( ذرف )ادر الكو؛اني

2474 ة(در(1ء;د| ؛.ن )ح-.ن اا؛ر؛ا;ي

2474 عاي( ؛ن احمد بن )؛!راهبم ااي*ى

ل
2479 )وادى( !ح**

2479 !مة

2480 ابان

2482 ا!بن

2483 ش٠ا!: ا!:'ريخ ٠لج؛

2484 ا!!ب = ن ا!! ذة٠اسب

2484 = ن ا$;( اعرق الدا ة٠الرطت اللجفة

اين ض ا!ن ذوق’-

2484 قوق حل - !جئبن٠|ل لشؤون |لوطذية نا!طحن

ادن ني ا!ن

2484  = ا!نا؛ى الدواي !غاذون ادودة ا!مذن؛

ارش ض ا!نسان وق5م

2484 دج١)

|اصغحة ادادة

2429 ادرادى = رادى٠ا) ئءنوح بن بى

2429 القبل

لى
2435 |لكاذى

2438 سعد(1) |لكاا،ل

2440 ؛أط

2441 |لحى

2441 حمد(١ دن د )أحم |لكسى

2441 آحمد< دن )إبماءدل |لكببى

2442 محد( ؛ن )دن ي—؛اك:

2443 حسدن( دن دءدى لكبس١

2443 #دماري( 1 بخى ؛ن )و؛ر :ى٤ا)

2444 ؛:اف

2445 كتة

2446 ؛بب

2448

2451 ؤذذة

2451 غدد

2452 عاي ذمار = ،ي٠ ذمار وتر؛ن ال كارب

2452 |لكريف

2454 لقدتة

2455 ر ا#ى ت٠كع

2456 ا#مدر الء!ع ذو

2456 ؛تران
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الموضوعا فهرس

ط !هدة مادة .11

2519 داد؛:

2519 ابهلذ

2520 حمد |لمتوكل إححى ا = ؛؛مان(—< ؛ن )

2521 اا؛؛م( دد؛ء؛ل؛ن1) ا!وكال

2521 >مداسك؛ن،؛دالكريم( ادتوكال

2522 يد٠ح = االى؛ن( لى حم د4مح )؛حيى ئركل٠ال

اكعن

2523 ااذمن فى المثءذون

2525 ىرااخض = ا!لدرى ءيى

2525 ؛ن؛*؛وب()؛ددن العجاور ا؛ن

2526 اا؛هن فى اددذى ادجتمع

2540 مماح( لح )رط اصجدذوب

2543 هجزر

2543 ا$خا، = ٠بتا$خا

2543 ب ن؛ ا؛ن، د ٠٠٠الذ،ذ؛. ة ح؛ ع

2543 ا؛حىة = ذ٠|ل»*ك ة1مج

2543 الدلى = الغد هحلمة

2543  حقرق = مراة—ال لشؤرن ا#عدى لمجدسا
ايدمن في ا!نان

2543 ةوق5* = را؛طذرا؛ لألمرمة ا#عاى الدى

ادهن في ا$شان

2543 ؛غة المعدل

2545 اساب

2546 الم-*ر = -*ر٠ادص ذان— ز—مح

2546 ,عداق—إ = ق ا إسح ء،دالكريم إن محسن

2546 ادادأى = ا)مد)ى ذضل دن ،مذ

||صغحة مادة-1ا

2487 د(٠مح رن )همل للحجى١

2487 ادام؛

2491 حمد(٦ بن )|لحسن الهمد|ذي == بن ال ن لسا

2491 سي

2491 جحاف_، = ٠جحاف د٠أح بن ا!* ؤظف

2491 اذورد = !اورد أحمد اباري إط.ف

2491 ان٠ا = مان جعفر لطهي

2491 |لعرر؛ة واذلمغة ير٠ح دفة

249? هريت٠ال = الءرية سفة

2497 ءاى( ٠)حمز ان٠)ئ

2498 حمد(4 ؛ن )ءاي اة*ان

2498 أحد( رن سم )دا ؛ن٠لة

2499 ءاي( د4)مح اقمان

2499 د(معح بن الله )ءد ا!ب

2501 اسادي = دمادي٠اا مالك إن صك

2501 شايع( ؛ن د٠)أح ا!وزي

م
2505 واي—ر1ا = ارواي المقاذر اداء؛ت ءاء

2505 ادن ني ا!ء

2511 ا#جل

2513 لمأخذ١

2514 ماذن

2515 دارب

2518 رصطدا ،-د ت )مد( مارب

2518 حمد(٠م )إررادم الماس
2518 .لى(4)مح اداس
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|صوضوءا ذهرس

العادة اددادة

2555 الله ءد = الله دلى ط حم4

2555 ٠جراد ء ٠جراد يد٠س مجمل

2555 ط مرا ط 1صر سع.د ن محم

2555 !اذراءي = الشراءي د٠مح

2556 *رى—الم = رى٠الم لح را مح*د

2556 طبع٠ = ى٠ياف طع٠٠ لح دح محمد

2556 ال*ةاب ت أب2د*1 ءادض د مح.*

2556 ي٠ر٠ = مرءي ءادفى ؛ن ،د”'

2556 ا$رداتي = ا$رذاني الله ء؛د محمد

2556 -*لى( الله )دلى محمد

2557 ااددن ذرف آ الددن ذرف الله دلى محمد

1551 لح ى = صالح الله ء.لى دملى

2557 ادماذي = العافي الله ء.لى لى مح*

2551 الدري = ازدري الله لى٠ء ،ن محمد

2557 الدروس = اؤ*؛لىروس الله د٠ء دن د٠مح

155٦ امشما - اذنذم الله ندلى لى د.*

5٦1 دوى صح ا = الداوى الله ء؛د حمد٠د

1551 لىار٠ال = الؤدار الله ء;لى د٠مح

2557 طرف٠1إ = طرف٠1ل أدر2ء«لىاا محمد

2557 نم ذا = ذائم ٠ء.د د م مح

2558 *ى حكي ال = ى٠ ٠الحك نعمان لىه ء -لى

2558 ص = ءقيل؛ن؛للى *لسد

2558 ا$در؛-ي = ي—ا$ددي ءاي ؛ن محمد

2558 ا!رداني ٠ ني ا!ر ءاي ؛ن -"هد

2558 الص ٠ عا ءاي ؛ن د٠ح٠

2558 ح*زى٠اإ = |اح*زي ءاي دن د دحم

|اطحة العادة

2546 الؤذدواذة آ الهذدواذة ن٠مح

2547 ء؛لىاارحمن( دن ر )عم ر الدى

٦هآل٦ أحمد( ان لى — ) دضار1ا

2548 )سجذلى( الدضار

2551 ءاي( ؛را،م؛ن1) اا»طوري

2552 |بلىش = ادلى( إن لى )حم ى1الد

2552 الله( ء«د )محمد ااداوى

2555 ا!وذ؛ر = ااوذ؛ر را(;1 ؛ن ث٠ح٠

2555 حي ا#ص: = ا#درجي ؛كار ؛ى١ ؛ن مصد

2555 ىرالحج = اسإري أدلى دن لى—

2555 ائمم = لةام١ دن؛ن د؛ن٠ح1 إن ل ندم

2555 اا؛لىر آ الد؛ن ؛لى٠ح حمد١ د*لى٠م

2555 ي أ-د*لى دحمات ي = ملىااو ملىااو

2555 !ادخار ع الدضار أح*د دن معللة,*,لى

2555 ذدان = ان ن،-* أدلى دمد

2555 ا#مدر = ا#مير إنيماء؛ل ^ن د٠مح

2555 خان = لغدان ة جمع لى —

2555 ر4ءا آ عادر ن—٠ح مح*لى

2555 ء.لىااةادر = ادر2ء.لىاا ن حم ون م.حط

2555 ا)ةر.طي = ااةر؛طي سن د؛ن٠ل"

2555 ر حم = .**؛ر دن لرلحمد

2555 ى٠اا؛م = ىمها“ال سمالذ ح؛در ذن دممح

2555 ا؛ادذرمى = ي٠ال^هر خلم؛ل د*لى

2555 راذب آ رذ؛ق دن راذب لى دحم

2555 اذي٩اا: = ،تي١اا: 'الم ؛ن مصد

2.55؛ شابع = شابع سرى ممدمد
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الموزوءا فهرس

عاذط اسادة

2558 ى٠|لمرلض = ن الحس ؛ن يىحي ؛ن ٠محمل

2558 ا!:در = ااد؛ن ؛د٠ح ؛ن؛حيى د٠مح

2558 اؤددن ف جمي = ازددن حم؛د دححى )ن جمد ه

2558 مرتضى1ا = دور.»:1ا ؛ن؛مى حمد٠

2558 وااى”اا = الحو|اى يعفر ؛ن عحعد

2558 ؛ادي١ ا!ذرون = '؛ادي ااة؛روز ؛وب٠؛ن، ع«د٠

2558 لجتدى = |لحتدى رودف بن حمد٠ع

2558 أا^*ارى آ ي م ا٠زحا مد ح م حن رد٠مح

2560 حونيت٠ال

2560 أحمد( الله )زد دا*؛رز

2562 عاي( دن )مد|ائدر ب٠المحيرم

2562 ادمى = ا)*شى سم ة؛ دن الد؛ن حى٠

2562 ٠المخا

2564 در المخا

2566 ف ادخال

2568 الداني اد!ف

2569 المت:بى ااطبب أ؛ي بم٠م

2571 اين ني ؛! ا$ العادم ،دارس

2582 المداعة

2584 مدوده

2585 د(٠أح بن الله )زد ا!ددحج

2588 *ذءج

2589 ٠مذيخر

2591 ازذديم ازدمتي مع المب ذي ال*رأة

2601 )نبحلمة( مراد

2603 )ذروة؛ن،؛ن( ادذادى

ا|هذئ اسادة

2558 اذربادى = اؤردادى عاى حمد٠

2558 الدواتي = ذي1اكوكا عاي ؛ن حعد٠

2558 اؤ*,*راذبي = .راذى٠ال*. عاى دن حمد٠م

2558 ن١لقم = ن ذق*؛ ب ءلم حمد٠

2558 ادةمه؛تي = دماتى٠الت ءاي ؛ن ٠عحمل

2558 هحثم ت بم ءاى مح*د

2558 ااوز؛ر = ااوذ؛ر ءاي ؛ن سد

2558 رق٠١إ = ؛,درق ءم; ٠محمع

2558 حشي.ر = حشي.ر ر عم دن د محه

2558 م٠سلم = سلم دن ء'مر حمد١م

2558 ا؛ذ،؛رى = ؛اذهارى ءمر د٠ح٠

2558 باورر = عوض؛،وز؛ر اط“

2558 و؛د٠ال = ل٠عح دن |لةاسم دن ط مح

2558 الماس = س1ال* ممدمد

2558 ذ؛ار؛ = ذبار؛ ؛ن،ص د٠لح ؛ن د ،حم

2558 رى ااز؛ل = ااز؛يرى حمودم محمد

2558 اندى I = اازإ؛دى ادرذفى د دحم

2558 ل كح ،.اذ = ؛ذكحل٠ ,*رد٠ د حم م

2558 سذان = ئ سن؛ ء*فااري مصًاح محمد

2558 ذدد = زدد طهر٠ محمد

2558 ى٠الحك : الحكمى ،ادتى إن ى مك د مح*

2558 لجدرى1 = ادرى ص-رذا حمد٠

2558 الح*يرى = ذشران من د٠محم

2558 ني اإلد؛، ٠ ني ا$د؛، بن،ص سد

2558 ب'هران ٠ يوران ىحي ؛ن لى مح*

2558 العدداد = اكداد ،*ديى بن محمد
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الموضوءات فهرس

|لصةحة الهدة

2676 (٠عحمل رن ۵)حمو ممار و٠أ

1611 زح( ا ص ن ٠ح دع *"-مرى٠لم ا

1611 ل(٠دح >ءمر ص٠اا

2679 التتش

2681 :د(٠٠س لم)عح واط—م

2681 مور

2683 ت1اك_

2684 ر ٠٠ م ٠ لم«ا

2685 مجهوظ( ؛ن )ءدداورحمن لشاص

2686 تثقر1؛

2687 |لن ذي |دمارف

2696 ن *ود—!.ا |بذية |دصالحة

2699 ا$دريس = ا!دري ع-طهد٠

2700 حس< ؛ن )،:مرد اممي

2700 لمصحعة١

2703 سير مصذ*ذ

2704 اصددى = ادندى يان ضيق٠

2704 أحمد( ان )أحمد ع1اصط

2705 ل(٠مح ؛ن )عاى المطاع

2705 ابن ا)»طخ؛ي

2717 لمطحن1

2719 ال.طرذل

2723 عاى( ن٠ ٠دأحمل |دطرى

2725 دن( بن )ءاي اا«طري

2725 أحمد( إن )ءدانءريم ظهر٠م

2726 دماج آ داج الله ء؛لى طيع٠

|لصغحة الدادة

2604 بمح( )قبى؛ن رادي٠اا

2605 اسن ني ادري

2606 ادراوءة

2608 دجى( ؛ن د )احم المعد

2610 يح؛ى( إدت ء )دهه، ادرذضى

2611 اززدددى = |ازإ؛لىى( )محمد بي١رذف٠|ل

2611 بذئ( )صذ؛ذ لرتضى١

2612 تى(”؛|بدي ؛.ن )لحمد ذى ال

2613 ء،لض( ؛ن *د”)، اءى

2613 ذي( ٠)حصز <رلر

2616 ،ر،;؛

2616 رون٠ا)

2616 دن( د٠)ا» ادروي

2618 ،دن( )ءدي ادربى

2619 ادة؛ف = اددف ازددن؛ن شمى بنت سم

2619 سإت

2620 بءر( أيي الله؛ن الزاح)ب

2622 ر(٠ء ؛ن )أ>مد |لمزجد

2622 ادزاية - زين٠1|

2623 مار

2624 !نا فى وادوالع المساجل

2634 ضار٠ادا = اودضار محد

2634 ابن فى !اسرح

2674 اسس آ اسس عاى دن س*ود

2675 وف( )اداك ودودا

2676 ءاى( إن )ا!من ،ر٠س او
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المرزوعات رس٠فه

٤ا|صةد العادة

2773 وكدان( ورلى صنماء المار ذى الة؛لى

2774 اإصخر؛ة |لمةادر

2776 الفادغة

2776 )يأل( ة(ر٠ ذو

2777 الشب؛ة المفاودة

2779 ،،دي( دن )مأاح ة:،ي٠اا

2781 احمد( بذء )ءزال ةدذ؛ذ٠)1

2782 ةرا;؛٠1ا

2782 ؛كار( أبي ؛ن ؛ل٠سا ) ال*غري

2783 ءاى( إن الرحس٠)ءبل ةرى٠اد

2784 مذغامة

2784 الد؛ن( )**;د اا،ذطري

2786 دذواة

2787 حن( )مدا)ةوى ،كاوى

2789 بن1يسفي1،٠1وا ادكايل

2817 اساوات( )مراكز اسكات

2823 *كارب

2825 الء!

2828 #جة٠ا!

2828 )ترية( *!ح

2829 )وادي( !حا٠

2829 ،!ح،

2829 ؛ن( )ملىاارح*ن لجم٠

2830 الملح

2837 )ج;ل( ادلمح

2837 )قر؛ة( طح

هدذحة العادة

1716 دافاي( لح ى )محمدلى طع٠

2730 ارواى = ؛ذت( الماء )داء المقاذر

2730 اسابد

2735 المعادن

2740 سافر1

2741 س ال؛ معاهلى!ت

2741 م2000 *بذدة د*اهلىة

2744 ا«*ودة1 ن تي اؤدم ااطا:ف عاهلىة٠

2746 ب1ا$؛ط شذ٠؛1ا ؛)،.'هدة

2747 ا);ر؛طأ;؛ذ اصشت ادءاهدل

2748 وفشة٠٠اد ال؛مئية الماهدة

2749 م*?ر

2750 ذ1«:ز٠اد

2752 ض اا؛ أى اد*ر؛ى م٠اسج

1756 ل ابدتا

7.757 احد( )ذاذلى معصار

2758 الدمرة

2760 (ر)جوه الدظمي

2760 ة4المعال

2762 )،:دارسن؛ن؛حيى( دي ا)

2764 $دارية I !ماوم الوطئي د٠|لع

2766 ط؛هر( ؛ن ر٠)ئ م*وضت

2.767 **؛ن

2771 الغاذة

2771 اذذاسم( أيى دن الله )ء؛لى ذ:اح٠

2772 قرج٠ال
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الموضوعات مى٠فهر

||صفحة الدادة

2878 جم٠٠ا)

2880 *هدي ؛أو

2881 عح.مد( بن )إررابم |سهدى

2881 حن( بن )أح»د اديدي

2882 اسدن( دن )أحمد المهدي

2884 مد( 5"أ ؛ن الله )ء؛د المهدى

2885 اا»هر؛

2888 أحمد( إن )سل.يمان ألمهرى

2888 )ا!ذن( ادمية

2890 الؤواهب

2891 ر٠ء دن )ءة؛ل |ل*راهب أذو

2892 رض’ = رض’ عرتلو

2892 ر٠خ ر خم ؤتمر4

2892 |لعدئيت ة اامديد*؛ = دذمي١ .دوري—ادد ر٠,وة٠ال

2892 ادام اسبي ادو:.ر

2898 ذف١الط = ذف1|لط. ر دو

2898 ي1السا = )ي اد !ور

2898 ن١ءمر = ءمران ؤتمر4

2898 ءاس( )*و ادود

2899 'ارواى = داى( ذن )ءاس اا*ؤيد

2899 ا)ةسم( دن >محمد الورد

2900 *ودية

2900 اوذع
2902 عبأى( )رد لوشكى١

2906 ء4الو

2908 ادرارة ة لعد؛؛ا ٠اد؛ا

الصذدة الدادة

2838 )وادى( لمح٠ال

2838 ن لمحا4

2838 .*1.1'-

2838 عي٠س ت سم*ي مأكة4

2839 ؛ض؛1ا بة اد |صاكت

2847 المداخ

2849 مءاءت

2850 ذاء؛ون٠|ا

2851 ذرة المذل

2853 ي،م

2854 ده بذو

2855 ادذدى( داى يق٠)مغ المدن

2857 النزلة

%5٦ |اةلى؛مة |لمادت لمشآت١

2864 المنمرر

2865 د؛ن( )الخمي مذمور

2867 محمد( رن )ااة؛سم ادذصور

2868 |لمرتضى = ؛حيى( إن ف )دجه اددصور

2868 :ذر = :در ؛ن "-:مور

2868 ورة٠الذم

2871 ذلىور٠ال

2872 الحذل |لجتون تحر؛ر ن دل

2874 مذودة

2874 ادر:

2876 تيف٠

1%٦٦ ى(٦ء ؛ن )أحمد |لمهاجر
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الرضوعات رس٠ذ

|لصفحة اسادة

2962 عق

2965 اإحم،رى = |لحميرى س*يل إن ذشران

2965 وطذي1| اديد

2970 ء.دامزيز( )ءأى ذمر

2972 عذمور< )؛ص ؛مر

2974 ارمن فى |لحكم ٢ذظا

2980 ادن ذي ا|ةازوذي ادذظام

2985 ابض في '،طيور = ادربي اك،ر

2985 ان٠ذم

2989 ل(٠عح )أحمد ن ن**؛

3002 )ءد|لوهاب( ذعمان

3003 محمل( )عاي نعمان

3003 (٠أحما حمد٠) ن ذمه؛

3006 ءاى( إن )مح*د العما؛ى

3007 حدر( بن ظ )مح ى أل*-*

3008 اذذط

3026 ،ايمن نى ااط;ور = )ادراع( الكب ذذار

3026 إس*اءدل( ؛ذت )آ*ذة النقاش

3027 ادن ني اى

3042 دج؛ل( ذمم

3043 غالط( بن )أحد نإى إو

3043 عمر( إن د٠)مح اداري

3045 هم؛

3046 )؛ولف( ذو؛واس

3047 اب

3048 مح*د( )أداء الذوذو

اسذحة الدادة

2911 الالم ،تذاق

2913 المقدس وطذى1ا ارتثاق

2916 ؛دى٠

2916 مدفعة

ن
2921 :،جي بذو

2921 )-اطان( ;أجي

2922 سالم( الله د٠)ء ؛اجي

2923 ذاخعط ذو

2925 ادادرة

2926 انادر؛

2928 عر( ؛ن ان٠)ءة اذاذري

2929 (٠عحمل اذت )زدد، ير1ال

2930 ص«رة1الذ

2933 )اسركة( ابن ض ا!مرية

2942 |اط؛ية .-.11-,11

2946 ااذا^احةون

2948 ( ش؛ن )جذ، ؛؟،ح

2949 ول( ا! *;لى—) داح

2949 محمد( بن )ذاذلف داح

2949 ا#صر |دجل

2952 )ا)دار( سب1

2953 )ا#شتر( اسي

2955 ادذزهة

2956 ؛ذأن
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|لموضوءا فه,رس

|لصغحة اسادة

3096 ى٠إ؛ا1 = محم< اردن )؛در الؤ*دانى

3096 د( )ادراء؛ن الهمداني

3097 أحمد( إن )الحن اسدانى

3100 اوداى( د٠أح إن د )حم |للج*داذى

3101 ؛راذة( ؛ئ رو٠)ء اصما،ى

3102 د(٠م,!لم إن )الؤ؛ص_م الهمداني

3103 رة(1٠ء إذت )سوده دا؛؛ة٠اله

3104 تم(١^ )آل *داذ؛ون٠|ل

3105 )،ادن( الؤذدواذة

3106 مالح( ؛ن ؛را،:-م1) الدي

3107 ءإي( د )دحم ه;ذم

3107 ازيحمداذي = لىاتي٠٠ال دالمجيد٠ء ؛ن م٠الي;ص

و
3111 وادءة

3112 ؛مى( )بدالوا-ح؛ن -«ي“ادوا

3112 ادواة،

3113 لكي١ = اكابي’ شىحي و؛ر؛ن

3113 دادولذق ااد:ا؛لى

3121 وا$ذذاق د لده ا وثية؟

3124 و^اظة

3125 ؛را»م(1 !ن )بى ادحانلي

3126 ضة٠|ا؛ اووحذدة

3149 )اوذضبل( اوورذ!ش

3150 د(٠أح واري؛ن ؤ!طف اوورد

||صفحة العادة

ه
3051 أذمم = أنعم مبد ذل ه؛

3051 ة الهدو أو دودة اله،

3053 شايع( )ءإى *ادى

3055 اسدن( )دمى؛ن '!،أدي

3056 ؤب1ط = طالئ محمد أذم ه

3056 اذدامى 5= الثادى دحى٠ ذم١ه

3056 در؛

3057 ءلي( ؛ن )حسن بل٠ال

3058 عاى( م؛ن٠)ااةام ه،يل

3059 ر١هأ

3060 ال،جر

3062 ل،جره

3064 محدة ال: الهجذرة

3072 ردا درق وب’٠ج إلى ندة اإدم الهجره

3078 |ل*خد !لى ابية لبإر|ت٠1ا

3084 ال،جر؛ن

3085 الهجذرة

3086 الله( عل إن *د٠٠)م الؤذار

3087 عد؟

3092 مخر< بن ن٠)ء؛دالرح هر؛رة أ؛و

3093 ا#؛ذاوي ي الصتدأذي ؛وسف دن ام٠هث

3094 ه.مدان

3095 اسداك( دمد٠م إن د٠)أح داتي٠٠ال
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الموضوعات فهرس

|إصغحة العادة

3203 حاتم( )ءلي؛ن ي٠ابا

3205 ا#ضل( ؛ن )مراه ابص

3206 ؛:ر؛ن

3206 صب رح

3211 ادداءي |كتاغب ٠احما يح؛ى

3211 إداق = اداق حن؛ن ؛دى؛ن

3211 ا)،،دي = ين٠اا ؛ن؛اى

3211 دي اب = القاس'م إن المذن إن ؛اإلتى

3211 ٠حمز = -؛ني”'! ز؛٠» إن ؛دى

3211 كمى”ال = الحك*ى زكر؛ا تى”؛

3211 ا!"»و!ي = اددواى مالح ؛دى؛ن

3211 ا$راني = يا$ريأتي1ء بدى؛ن

3211  = الشبرمماشي علي؛-ن،سد بن ؛حبى
ا!برم

3211 ا$رذاني = ا$راني د٠مح ؛دى؛ن

3211 االمون ب٠ح = المدن I حمدل د محم إن ؛اإلتى

3211 ل(٠ءة د م )دح دمى

3215 ذمر = ذمر بن ،:دور؛دنى

3215 ادار‘ = ااد'ر يى”؛ إن يى”؛

3215 عاي ه عاي ادم* ذرح؛ن أل ؛دع

3215 ءلى< ؛ن لي٠) اردوي

3216 ؛راس

3216 ؛ريم

3218 !؛ن( )دذف ذو؛زن

3221 رد آل

3222 ذر؛دن٠اا؛

|لصغحة الدادة

3151 ا!درس

3152 ء؛دالوهان( دن حمد١) ث٠وري1ا

3152 الهادى< إ؛ت ور”اا )شمس ااوذ؛ر

3153 أحذ,مد( إن الله )مد ااوز؛ر

3154 ءاي( ذن الله )ءذد ااوذ؛ر

3155 ل(٠عحم دن الله د٠)ء الوز؛ر

3156 الله( ءذد )ء،ي؛ن |!وذ؛ر

3157 ؛را»؛-م(1 ؛ن )،د ااوز؛ر

3158 ءلى< إن ح*لى٠) ااوز؛ر

3159 ب وى

3165 اءذل( 1؛ن )ء:داارىن ايمن دذاح

3168 |ازب ا!رض رض ) أدي( ا! ا

3168 اشءلى

3169 ادن ني ااو؛ف

3181 ديص

3182 اسبت ا، ا وكا#

3190 ي( ء دن )دن ي٩الح

ي
3195 إن( )ء*؛ر دانير

3197 -داغ

3199 أحمد( ؛ن )؛؛رايم ا)؛اذ*ى

3200 يد(٠س ءاى )ءأذدة ال؛افعى

3201 طعع == صالح( )محمد دي دأ

3201 مح«د( االى؛ن )ادر ال؛امى

3202 حمد(٦ إن )*؛ذم ال-امى
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الموزوعات فهرس

اسفحة العادة

3227 ادس في دد اد

3231 الردوس = ا!ر'واي سر بن ؛وش

3231 حارى٠|لث = |لشحارى د٠مح سف٦يو

3231 ود اإ*-* = )الملك( س*ود٠اد دومف

3231 :واس ذو = ذو؛واس ذوف

3231 ا='ور ا = ور اصب ؛ن ةوب٠؛ن؛ ؛وف

|كغحت المادة

3224 )ح،ي؛ن( ةوب٠؛

3224 ي٠ة٠الت = ظليحال لتبي١ أددت ؛ن لبىمي

3225 يآرس

3225 ذم٠يل

3225 ء،دادج؛د( بن )عدداداقي استى

3226 ر(٠)ذ يهحمد

3226 )دبر( عش يهر
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7 9 ه ا!دي الهسهءه





إب إب

رت ".:.;: غذذدعصعا ؤهسؤؤ

' - *١ شادن

صه.'غب
.٠

دمخظ

 معجمة مضعفة وباء ا#لف بكسمر

 بعد عل تقع مدي-ذة أسفل. من

 صنعاء من الجنوب إلى اكم،93

 مز. 2000 ابحر س_طح عن وترتفع

 سم وا ذظة نحا ا اسم ه_ي وإب

 فوق بمة٠القد المدينة تذع عاصمتها.

 لجبل اأدربي ا!شح في ءالدة وة—ري

 ’من ي يحيط بعدان، لرن دممان

 الخرب ومن كدول ا وادي الدمال

 وادي الجذوب ومن الظهار وادي

 ذي القا ا!-*-.#مة المؤرخ يصف ميذم.

القديمة إب مدينة ،#كوع ا ءلي محمد

 عل تذوم ر #خف ا $قليم ا مددنة بأتما

 الشكل مربعة وتبدو وداج، ربوة

 بعدان، من رعان جبل سفح ءلى

 لها ،لمنحوت ا لح.جر ا دن بسور مدورة

 المثمرة، ر ا#شجن؛ ؛فها أبواب أربعة

السحذول بطن عل ل ا!.شد؛ دن وطل

 ا#فيح الجميل وادي الغرب ومن

 الخذواء بمروجه الظهار( )وادي

 وهي رممان جبل الثرق جهة ومن

 ظر اذط ذات والجمال لحسن ا فريدة

 ءلي ذي لقا ا وصفه-؛ الخالبة. الطبيعية

 أعيان من ل الرجا أ؛و صالح ابن

 الهجري/ا!بع عذر الحادي القرن

: قول 4مذ طو# وصدا ي۵الى# عذر
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 وجهها فوفى جرى خفرا زبرجدة

لدر كا وازورد ارلمور من ٠قضيب

 لة الرذ.( وصفها نفسه وبالمعنى

زيارته عند ذى الريحا أمين ربىمال
ء ١٩٦٢ ٠

 كأنها م19ه./لجق1342 سنة لها

 را(.٠ض٠أخ اط٠رس على لؤلؤ ق-بضه)١

 حوضراروا دورها لون لبياضى وذزك

الطسوي. مطها٠م

 لقديمة ا إب دردرذة موضع ينور

 اون اختلف وإن )الثجة(، باب

 ؛.دادة حوالى في لهمدالىا عند إوضع ا

 ذر لما ا ا لهجريا بع ذرا ا وقرن ا

 عدة ضمن حدده عندما الميالدي،

 التعكر(( جبل من ))والثجة لرواضع

 لسحول((،وا نخالن ا)بةن تقع وأبا

 في لهمدالىا عذن إب مدينة تذكر ولم

 ب لخا ا لقرن ا وفي الحبن، ذلك

 وانت الميالدي عثر الحادي ادجري/

 يذكرها كما جبلة ذي ذرى من إب
 كان وإن قلعة. بأب؛ انجاور ابن

 ية با في رة سال بن لحسرن ا لورير ا

 زماثر ا ا لهجري ا الراح القرن
 من مسجد فيها بنى قد الميالدي

 عرفت فقد ،لعديدة ا سنه محا ضدن

 م حقك إبان ))إب(( !سم ا ا ه كمدينة

٠أروى المردة الحرة الصبحه الملكة

 في تقيم نت كا عندما رد ا بدت

 ه/532 عام وتودت ، ٠جبلة مدينة

 يدها تحت كان را وانتقل ام، 138

 إلى وا#موال وادنخاذر الحعب-ون ص

 البركات، أبي بن ونضل ا بن منصور

 الداعي ابتاع وضعف كبر فلما

 منه السعود أبي بن سبأ بن محمد

 ه/546 ط والبالد الحصون

 قال دينار، ألف بمائة م،1151

 مدغال وءذرون ة ذي ثما وهي :رة عما

 جبلة ذلك من ،ومدينة -دصن بدن ما

 ذللعا بعد .٠وحب لتعكروا بوإ

 وأب إب، مدينة اسدم يذكر لذاريخا

 ا#رضى دبا تزززلت أن بعد المهدهرت

 سنة ا#ول ربيع ة لجعةا يوم

 رلزلة ام 154 مايو 21 ه/549

 إلى صنعاء من ن—ي.مل ا في شديدة

 لحصون ا من كثرر لمهدم وا ،عدن

والمدن.

 لسحول وا إب مدينة ددن ما

 من يرل طوش حجري )سلم عقبة

 علي اسان كان ا!دوب( إلى إب

 سنة فيها أعواك مع حظ ق.ذ داتم ئ

 إلى تقدم أن بعد ام 1 74 ه/569

 ء أئذا مهدي ابن د!تاة .حول“''

ابن المطهر ا$مام بين المراع
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 سنة وا#تراك، ٠الدين ذرف

 د/977 عام وفي م.1 567 ه/975

 باذ.؛ حمدن ر الور م رقد أهام م1569

 هو ط.هر ات ابن هلم إب مدينة ء-لى

 من ا—جالئهبا وأعوانه وجنونه

 رام ألف فيها ووضعوا الرعية،

 جبل منهم قون ب ا وصعد بذدقية،٠بال

 لمضيق ا طريق بعضه-م وسد بعدان،

 ن لجرسا الحول( جهة من إب )ءقرة

 في وشرعوا العربات، من حافلة

 بالمقالع والرمي ال_بران إيقاد

 دسن لوزير ا شاهد فلما والصوان،

 ١والتجاد رالكثي الجمع ذلك باشا

 توجه ؛..عدان( )حل رالكبي الجبل إلى

 عليهم وصوب ،لهم لقتا ٠بذفسا

 توجه عسكره رأى فاما !"بندق؛ت،ا

 وادافع وانبال ر ؟؛#دجا ل !.ذن.؛ا إلى

 دوم أول ون ل لقن.؛ ا واست.ر الثقال،

 دن شر لئ ا د عاشوراء دوم آخر إلى

 ام( 569 بوسو 25ه/977 ستة محرم

 .ظالمًا الجدو طبق قد رود ال-؛ ودخان

 دخلها وذو ، إب سديدة أخليت ثم

، ادئن مت—وفتعد ن لسلطا ا عسكر

بحصن المطهر ادن ءلي رين

 من كعرها لقديمة ا إب مدينة

 لها بأن ز٦تتم الهامة ب ا$ساد اددن

 دولها يدور الحجارة من مبنيًا ور—ص

 ضمدة ولها ،#ربع ا الجهات رن

:هي أبواى

ادثرق، جهة هزن ر٠الذص باب

 ،لجنوب ا جهة رن س_ذبل ب وبا

 الغرب، جهة من الكبل£ر والباب

 جهة من )الدذجة( الراكزة ب وب؛

 الجديد ب !-لا ستحدث وا ،ل لشما ا

منها وبقي الفرددة• الجنودة الج-هة من

 سنبل وباب ر٠الذم باب مداخل

 ؟ته دوا بقيت )الذي ا!-راكزة وباب

ن(، حتى هي كما ا!-صغيرة  ورلى ا

خران. ن با ب '  بن بجى إلى ودمزى ا

 سنة لمتوفى ا الثب؛ري من عب؛ ؟ن محمد

 خامس بان إضافة م1962 ه/1382

٠الجد؟د ب ل؛ ا باسم ؟مرف

 لممور ا طول عل يتوزع كما

 ت فت.حا ذات لمر;غعةا ذريةالدا #براج ا

 الثقوب، إلى أقرب هي صعرة

 الحراسة أجل من تستعمل نت ون؛

 وا!سذطالع للذغل,ر اوذرصة حةوإتا
 تمًا. ق؛ أغلبها ؟زال و! ،!.سور ا رج خذ؛

في عد .ا—ي ن ن؛ لسرر ا ن أ كما
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 النصر، باب في كما أجزائه، بعضى

 ا!ق القنوات في الماء مرور عل
 ظهر في ا!.سور ن٠م تبقى ما أهرا ، دعاوه

 ذلك حا! أفضلها متغرقة كن أظ في

 ومة٠الحك دار مقدمة عند ١ا!ذامم الج.زء

 ،لغ_ربيةا الجه_ة في سابقا ا ومءاربه

 ت ظ دعا سذده مرتنع بأنه ويتميز

.ضخ.مة

 إلى ت با البو ا خل ا ٠لم—م تؤدي

 بالحارات تم.ر بالحجارة مبلطة ت١ممر

 والمساجد وا#سواق السكنية
 الجامع إلى المدينة وسط في ووصو#

 بضيقها لمدينة ا أزقة وتتميز الكور.

طها. نبسا ا وعدم وتعرجاتبا

 جد دأ وا لكور ا هع لجا ا نجد وكما

 فإنه والصغيرة الكورة رس دا وا

 من العديد لقديمةا إب مدينة في دوجد

 الملتصقة الرسية #مواق وا ت نا اطن؛

 لصغيرةا لفتحاتا ذات والمتغدرعة

 رية لتجا ا ا#نشطة مختلف ولة لمزا

 ما ا#سواق وأهم ،المذذوعة والحرف

 من لقرب با اددان سم دن يعرف

 ذيها وذرذغع الكورة. الجالرذ مدرة

 لعديدة ا الطورق ذات الكورة ا!-دور

ولها بق،١طو ستة إلى بعضها يصل إذ

 الثجة دار أقدمها مختلفة مسميات

 الحمام ودار البيضاء ودار )متهدم(

 ودار الديدبان ودار ا!واسطة ودار

 ومساكنها إب مدينة دور جيع ا!.قلم.

 البيضاء ؛-الحجارة مبذية ومنشآنبا

!خة*اب. وا

 قبل من العناية إب مدينة لت نا

 عمارة تذسب إذ ،٠الرسولية الدولة

 السلطان إلى اذكبدر الجامع مقدمة

 ادين بدر بن محمد الدين أسد

 الدين شى ا#بر ا#مم بن الحن

 ٨ه677 سنة )ت رسول بن علي ابن

 بنقش كتابة وردت كما ام(،278

 من ا؛غدم الباب عتب حجر ءلى

 تنسب كما !دمع. الغرب£ة الجهة

 ،ن لسلطا ا نفس إلى #سدية ا المدرسة

 حجر علي بذنتش كنب ه؛ ذلك ووقة

 للمدرسة لرسي ا المدخل باب عتب

 مدينة لرمام ومن الجذوة. الجبب؛ في

ا إب

الشمسية المدرسة

 وح لجا ا من الشمال إلى ا!-وافرة

 أبو ا!-دين شمس ا#مير ها بنا الكور

 #مثر ا ذكر وف ،فوروز بن بكر

عهد في م1236 ه/633 عام رروز
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 الخزرجي: يقول ٠ لرسوب ا الدولة

 وذال إب. أصحاب رروز دفي إن

 دروز بني ا#مراء إن ح الجندي

 نم ويعي ؤديم، زمن من إبا ؛-دبروا

المتصور. الملك أيام بل

سنذر مدوسة
 أحد بداء من تكون أن يجتمل

 القرن هرطاع في تنذر ،سنقر بك #ىا

 م1 303 ه/702 ستة الهجري الثامن

 القاسم او ضل ونا ا الفقه طلع عندن

 مددذة فورد ي ذروا ا موس بن عزب ابرن
 لدذي مدرسة في مدرسًا ورزب ،إب

انتفاعًا الناس به ندفع فا ،سذذر

.بإ هلأ ما !س:

الدارية المدرسة
 في وقع لمثًاةا ؛.اسم اروم المعروؤة

 هًا دنا ،؛,ددنةا ءرب بددان ل٠جب سح

 محمد بن وحدد لدين ا جال #مير ا

 الذب حفيده بنى وقد اوذظاري، ن ؤما

 بمن لرحمن زب دن زمر !ددن' شجاع

 داق، لنظاري ا محمد بن محمد

 وإلى إب -دان’جبل؛- من الئسهيرة

أن بعد ، ومساجدها إب مدارس

ودفع إب، أمل سن دور اشترى

 وبفى وأخرب زوارة لىتم-،' إليه*(

 حق الماء، ساب عليها وحمل القناطر

 ومات جد. لمسا وا المدارس إلى لمه٠أوس

 أخوه فأكمله العمل، ل٠يكم أن قبل

 هذه إصالح جدد وقد الدين. شمس

 لله ا عبد ين محمد لحاج ا قرة لسا أ

 ري اونفا ازددن جال آذار من هرن. سال با

نباوة. في ونذب ا دت جامع ء ؛ذا

الذدير ع۵جا1ا

 عارة، ر؛وة عل إب ذن ود .ط٠يذوس

 لمسجد با مع ؛—اعلة ذا—ه رف—ويع

 تذكر الروايات أن وذلك الخطابي،

س بداية أن  من أمر إلى ترجع سه٨د

 الله رذي ب لخطا ا ؛-ن عم-ر لحرذة ا

 ا۴فإذ ادروا^ة هنىه حسدت وإذا عنه.

 لدي، ا إن تقول لتي ا ونكرة ا زدعم

 وذد بعيد. ر٠ءع منذ ووجدت تديمة

 صدر في حدري مركز إلى آلت

 لمسجد ا ا ط دناء ءلى حمل ا$سالم

 مر على بالعناية حفلي الذي مع لج-؛ ا

 ت الدجديدا 4 ءلى تواوت فقد العصور.

 إذ ، قبة مذ.*-؛ ت ذلى؛ ل خال ت دا لزيا او

 بن سين٠لح ا فزة في جدد ده أ يجنمل

الهجري/ الخامس لقرن ا ؛.دادة سالمة
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 وتنسب الميالدي، ءذر الحدادي
 سدأ إلى ر حا مع لجاا رة عمدا عغلم٠م

 بن الدين شرع بن الحسن بن الدين

 الرسوب* الدو؛.؛ زمن رسول دن ءلي

 لثااثاافجري/ بعزماا الذرن في

 رذارة ؛..نيت وين في الميالدي. ءشر

 سنة المثمن البدن ذات لكورا ع٠الجا

 كتابة في جاء امك م.1286 ه/685

 وجدد المنارة. أسل ي٠خث عتب عل

 لجنوبي ا ،ق لروا ا ) مع لجا ا لرؤخر

 عهد في دجاشرة( المحن دلي الذي

 في ب*لوهاعبدا عام-ر لسلطانا

 الهج_ري/ سع لذا ا القرن أواخر

 لدولة ا )عهد الميالدي عشر ممس لحن؛ ا

 بالحر كتاب؛ فء كما الظاهرية*(*

 الرواق، خدب إحدى ءلى #سرد ا

 أيام في التولة رواق مقدمة في وتجدديد

 اليمن في باذ.؛ حسدن لدثمالىا لوزيرا

 في جاء كما م1588 ه/996 سئة

 جدار ءلى معلقة خشبون حشوة

 سنة شي لحن ا لمنبر ا وعمل ، لقبن؛ ا

م.1403 ه/806

العديل الجاللية ردة
 القديمة إب مدينة قلب في ردع

وسط ،لمدينةا في ملكان أءلى في

 الجامع من لجنوبا إلى الجاءة سوق

 لدين ا ل جال المدرس-؛ ؛.ذنىا لكور. ا

 لسيري ا بكر أبي بن محمد ابن

 في جاء كما م،1412ه/815 سنة

 برت لباب خشبي عذب ءلى كتاد؛

 المدرسة هذه شهدت وقد ازصالة.

 عدد أورف ذولى لتيا لعلما لس مجا

 والدين. اللغة علوم في العداء من

 البناء بديع..؛ مئذنة الجالب ولمسجد

 جيلة، سام_ذة ءام_رة ذزال م_ا

 قهلعة وهي جيلة، دزخارف وذزدان

 المتميز. ارحمني اذبممار من ذي؛

 لمهديا عهد في ضت٠ أبا ويرجح

 الهجري/ ذر ذفا القرن في العباس

اتجالدي. عذر السادس

 إب بمدينة نحيط-؛ ا ؛.قرىا وتعد

 حيث )ج-رافة( أهسها لها، امتدادا

 زجناءا جولى دح وف مدرسة .ا٢ كان

 الهجري/ سع التا لقرن ا إلى يرجع

 بلغت وقد الميالدي. عثر وس الخا

 عظيما. لولمغا والجامع المدرسة شهرة
 جرافة. بد يدرف **.د مبا أن 1كم

 سد وحدا )أبالن( التابعة لقرى ا ومن

ن. أهمل داداء  كلتا وصارت ا

 المديه ذي حيين اروم القريتين
الواسعة.
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الدددث العصر في إب

 تعز؛ لدواء ا٠بع دا قضاة إب كانت

 ٠ العثماني ا$داري لتقسيو, ا حب

 باسالمة إسماعيل بن محمد وكان

 حميد يجيى ا$مام وأقره ،عاهطها

 ؤاصمه صارت ثم ، ء-ليها ٠الدين

 م1939 ه/ 1358 عام هرذذ كبدر دلواء

 د ذين—لث ١ اء٠ض٠ق إديها ف5أض ره

 ناحية مداى له بعة لتا ا لنوا-دى ا وبعدن

 اغادر حذن ونا يرم؛ وقضداء ٠٠حك

 ودي الغبرة حية وذأ درة، ون ا وؤضاء

رداع؛' وض وقعطبة. ؛'’السفال

 إثم^. ف لتضا ة٨لحيش ا حذن نا قتطعت ا

 أخذت ازي لقفر ا حية نا أنشئت كم-؛

 غادر. حي.؛ ونا ذمار ذضاء من ء$نا

 ".-دين حميد يى بن الحسن وتولى

 نه لكا٠س وسام الجديد، اللواء هذا

الزكاة. ن جذيا اسم تحت لويل ا

 رول أي المدينة تشهد ولم

 م عا لثورة ا م قيا حتى دوس

 ا!مر بدأ ه،1 382 م/1962

 ،لسوز ا خارج ساكنهم يبنون

 في ؛.خرات لألسف يجدذون وأخذوا

لسور ا من أحرزاء فأزيلت ا!ور،

 ب الم-؛ )مدلى ت ب؛ لبوا ا وبعض

 شوارع إلى ا!يارات لتدخل ا!در(

ا!يمة* ادددذة

 اتسعت قد الحالية إب ومديدة

 إلى وامتدت عظيما، اتساعا

 لمدينة ا محيط في كبيدة مساذات

 د تخا با ا!متداد هذا تدم وا القديمة.

 للذوع موضع.ا لمديئة با نجعل؛ ا ادربى

 غير قع موا في البناء بدأ يجيث

 ر؛-رة مثل ادربى عالي في زراء

 ربي وجبل وجراؤة لج-?-انة وا اتعذر

 جبل وسفوح فادشر ودار وأبالن

 أو! لش_مال البناء تحدر ثم بعدان.

 الظهار وادي في الزراعذ ا#رادي

 لبعينيات ا مرحاة في وخاصة غربا

ن التوسع وأخذ ٠تالها وظ  في ا

 ووادي ! شما !عحذول ا وادي اتجاه

 غدربا لزحفا بقاء مع جنوبا هديتم

 هذا أن والمالحظ أكور. بشكل

 و! م ظ ن تحكمه ! لذ-وسع ا

 ط ذ! ا !-تهما نقد محددات،

 المدينة به عرفت ا!ي #خضر ا

 حة بوا أدب لمدينة ا رت وصا .قديما

ا!وه؛. سمدن ! ا للمباني
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إب إب

 ي خط بدن "دقع ا۴فات فطة كمحا٠ إب أما

 شمال درجة (132,75 - 14,50) ءرض

 44,75) طول خط وبين ا!ذواء خط

يجدها جرننش ذرفى درجة (43,56 -

 محافظة الغربي والشمال لش-دطلا من

 ومن تعز محافظة الجنوب ومن ذمار

 ازضالع محافظة لذرفيا والجنوب الذرق

محافظة لذرفي ا الشمال ورن
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 ٠الحديذة محافظة ا!.ذرب رمن ابساء
 2كم 5120 امخاذظة سا'ئ وتباخ
 عل فدردو سكًاذي عدد أما تقريبًا

 $سقاشات١ حدب (2,018,878)

 م.2000 عام للمحافظة السكاب

 بعدان هي: مديريات عدة وتشمل

 والرضمدة ٠السفال وذي ٠ودمت

 لعدين ا وحزم ٠وحبيش ٠ وجبلة
 لقعرئاي وا ني لسيا وا ل.*برة وا لسدة وا

 والقفر لعدين ا وفرع ٠ لعدين وا
 وقعطبة وهسذيدرةه< در واغا

 ديرددا سحم,ت وقد ٠ويريم؛;و درة لذ؛ وا

 ،إب محافظة من وقعطبة دمت

 عن؛فظ_ة مديريات من وأصبحتا

 الذمديالت ؤرار ءلى بناء الضالع-:ةؤ

 ه/1419 م ل-؛ ا$داري الشرم في
 فقد نفسها إب مدينة أما ام.998

 23 م2001 /1 /18 في إداريا سمت

 : هما ن يريض مد إلى ه 1422 شوال
الظهار. ومديه المشنة مديه

 إب جامعة مؤخدرا ندئت أ وقد

 الكليات من مجحدوعة تضم رت وصا

 ة وكل لعل-وم ا ركل؛ ة الحتربي كلدة مدنها

داب  والعلوم ا!قتصاد ة وكل ا

 منها وتخرج الزراعة. وكلية ا$دارية

الطالدذة. ت لدفد؛ ا من عدد
 باسالط الله ءد مدمد د.

الدوا؛ دطدع دد د.

 اليماذذة البادان وع، ا! ءاي بن اسماعيل دراجع:
 م-كتبة ائاذية،١ الطبعة لحموي،١ ذرتدا ءند

بيروت، الرصادة ة مكب الجدب، ادجدل
 رذة ،حمد١ بن لدسنا داذي٠الي ام؛988

 #كوعا علي محهل لوذتق ،لعربا جزيرة
 م؛1974ه1393 ة،٠دارابا -والي، اد

 ال^^رة !اى مدخل ، ة5با* الله عبد طغى٠مص
 اليمنية، لجمهوريق١ ذي ا$سالمية لغنونوا

 الديح م؛1987 القاهرة ا#رلى، الطردة
 خدار '.آ العيون قرة عدي، بن عبدالرحمن

 عاي محمد ده لم ء وءاق حقه ،ص-مون ا ايمن١
القاهرة. ادارة، صطبعة١ الحراذي، ا#كرع
 ا#ماذي غادة .ام، ال بن ;ن—الح ؛ن يح؛ى

د. ودقدرم تحدق ذي،رحماا القطر أحار ذي
 ا،حمل مراجعة ءاشور، دالغتاح٠ءب سعدن

 ب دكا؛ا دار لذاني،ا اذما زيادة، ممطذ.ى
ه/1 388 القاه,رة والذب، للمط^ءة ال.رإي

،عاي بن عمارة دددنا م نحج ارضي ام؛ 968
 وءلمق حذلهه ،د ور ء رم؛ دار خ أ ذي المفيد
 الطبة الحرادي، .وع ا! عدي محمد عب

 علي الخزرجي ام؛976 ه/ 1396 الثانية،
 تاريخ ذي اللؤلوة العقود الحسن، ابن

 علي مًاحمد بتص-حيحه عذى ادرسولدة، الدواء
 الدرامات مركز ،2ج الحرادي، ا#كوع

داب، دار صدماء، اليمني، والبحوث  ا

اووام؛ ،1م،ج1983 لبذان، بيروت،
 وبعض ودكا من٠ال ^#د صذة المجاور: إن ا
 عدذىا ،تبمس٠لسبا ذارخ مسصماة٠لا ،ل.حجازا

،وير اا دار شركة ،وذرين امدر حهايبتصح
 ه/1407 ألثاذجة، طبعة٠اا ددروت، لبنان،

وع: ا! علي ين اعبر—إ -(؛1986
 ادروالي البمن. ذي ا$سالب رس لددا ا

 اليماذي روقا أحمد، دن هد٠٠م لدؤنا ؤطب
 حمد مه٠ط على أشرف لعثماذي،ا الفتح ذي

الرياضى، ،لي-حداسها مذ-شورات ، -ر٠البذاس
 محمد م؛1967 ه/ 1387 ا#ولى، العب-ة

 ءالم ب؛ العرالي، ةرع٠ا! طي ابن
 الجدد، |لجيل قبمكت ا#ول، الجذزء ودر،

 عبد ام؛ 987 #ولى ا العبوة صئداء،
ذار ذي ة٠ةد٠ الددن: ذور ال.حكيم ليمذية،1 ا
.215 - 208 ص ، 1985 ،صنماء جذامعه
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-I ام.
 ا!.رء.رءي = اا.رءرءي أحد بن إبراهدم

القبعي = لكيحعي٠ أحمد بن يم۵إبرا

 الدافعي = اليافعي دد.- دن إبراهوم

'؛.دادي = الوحداني الحسين ب.ن ابراهدم

الوند؛ = اا.ؤددي صالح دن إبراهدم

دي الود = |لكوكباذي ءبد؛اخادر إبواهدم

هءادق = ى.ادق علي إدراه.بًام

اسطوري = اسطوري علي بن إبراهدم

ازدحدر, = اا-دى.ر ذيس دن إدراهوم

 ا#دبر = ا#مزر محمد بن |براهيج

,ددا = ه٠ ادده. ه.دهد بن ه.وم إدر

ادلون عز = ددن1ا عز محمد بن إدر،.دم

الماس = ،.اس دد.هد دم ا، إدر

المؤدي = المهدي بن محمد بن إبراهوم

اللون حمود = ادلون دحود دحوى بن إبراهوم

ا#شرم = ا#شرم أدره،
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الدخان = اا-ة.اف دحد أبكار

 ا#هدل = ا#هدل علي دذربن

ا#دبر = ا#وبر ابن

ة د.ه. = ددزة ابز

ادديدح = ديبع1ا ابن

زادد = زادد ادن

ءبدالسال = ءبدالسالم ابن

عجول = عودل ابن

المجاور = اداور ابن

هذذاح = هةذاح ابن

#بئاع

 ر ص ا٠ح٠'■لع ا ءلي كطل.ق نهية L رت

 اذفي رمي انغا ا#سل ذات 'دمندة

 دن #رل ا النعف في البن ت ة،

 حملة في الميالدي، العادس اذرن’

 )أدو رس ن؛ كرى أرملها ءس.كرر,ة

 في ،.زن ذي ؛ن يفس لددة ذروان(

 سمو وقد الخباي. الوجود ضد حربة
 اليمن في دكذوا #بم )ا!دناء( ب

جدون دوا ذم وأخال ، فيها رخا.ذوا



ي(٠اك؛ل دن؛؛روز )ااضدان بتاوي بغاوي)ذاذلة بنهرمز٠ا

 صض:-د؛ء شرفي قدة زوا ا حشدش ؛-في في

 بني وفي وسنحان، خو!ن وفي

 * 1هم م١إليه وبتان—مذ ورددان ،٠حشيثر

 الواذحان و)ا#بذاء( )الغرس( ذريتا

.حبش ؛في ٦مز الدمى وادي في

 في أعالم عدة منهم درز رذلى

 : منهم وازذضاء، والحديث لثور ا

 وأدو !دناوي، ا متده بن وي،

 لصنعايا ويدلماا زدلى دن و.ن٠ملىالر

 س-ذلمه في )الترمذي( عنت روى زني

 يام منعا* ني وذأ حاديث، عدة

 يوسف بن نحمد لعباسيا المنصور

 ف دوس. دن ،هذا ز واك '#بناوي،

 ،دص_حيآححز ا رواة أدلى وي #دلما ا

 إدريس بن محمد م $د.؛ ا ش:وخ ود-ن

 الفي ت زروب ا ؛*غى وه:اك الثا؛*ي.

 ذشدهور ^^-في٠اا .-اءر“ ل"د تببلى

 ذاب وذلى ،إليهم اليمن أح—وخ

زمن مبئبلى لدفيا جذخه-اك ا في #بناء ا

ن، .;ثزه.م٤ يمكن و! طوذل، فهم ا

ا!؛"*في. حتمع٢ ا نجح دن دزء

!وادعي ي.1ء حمد
 ليدن ا بددان مجموع لحجري ا رحل١م : مراجع

، 1 ج — #كاوع ا ءاي ٠محمد قيتحة ،ائلهابوة
والنشر، للطباعة اليم-اسة الئكمة دار

اد-همداذي: ن لحسا م. 1996 ،2ط ء،صدئ
 ءاي بن محمدلى تحقيق زارب،ا جذررة صفة

م.1990 ،1ا!وااي،ط ا#كاوع

هرم بن )ذاذو *اوي
 ؛ذه .*-؛لى— أم زوحه مع ريم

 ؛-ن وب الص_حلمئ ؛-قدوم زلمعمان

 عهد على صنعاء إلى لحنس
 في سزك نيمن وكان ،٠الرسول

 دس تتله ثم العذي، #دودا ذدال

؛^ر. أبب أدام دكثوح ابن

العمري الله ءدد حسدن د.

 ،إكرى ا ا!رقات ،هرذيع دلى بن محمد : مراجع

 ب ت ارك ا دار عطا، در لة؛ عدا محمد :لتحقيق

 ذاريخ الرازي، ام؛ 990 ،روت د دلمية،٠ال

 دار عمري،5ا حسدن :ق٠١تحة ء،صده؛ مدي;ة

م. 1989 ،3ط ،؛ثروت صر،1الم* الفكار

ى(٠اسيل يروز إن 'ددالذ ) بتاوي r ا
 آخر ن ى اء،٠صذع أهل من تابعي

تعهة٠س ا ثم طوية،٠لم منيال ولي من

 توفي ، دو؛ من أكش عليها الزبذر ابن

مروان. بن دا؛لمك ء أدام

العمري الله ءبد حسدن د.

 طمة.ات الجددي، درة بن عاي دن ءلجر جع:درا

،بل?روت الملمه، زكادبا دار ،ا ؤنهاء

ددن،—م ريغتا الرازي، م؛1981 ،2ط

 ا!كار دار ازدري، سين٠ح تحة,تقح ء،ى:*؛

ام. 989 ،3ط ،؛؛روت ر،٠١اداها
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ابة لحميري(٠ الددلمي )دروز وي #ب-تا ا

العمري( ديلمي ا )ذدروز ا#بغاوي

م673ه/53 ت

 #حاري ا ايذيلمي ف:روز هو

 ءارده لله ا صنى لذي ا ءلى وذلى لحم.يري ا

 أج وكان إسالله، وحن وسلم

 ا#مود قتل في ١اشبركو الذي الثالذة

 في وفي—ت ا٦٢و ،ئ-عاء في ي—كب—لع

وية م أد؛ في وة;ل ء-؛ه؛ن، خالفة

٠م٦٦ ه|5آل

ن ".اه, ءبدالله حسدن د.

 تاريخ ادلذري، جرير بن سد "--راجع:
،بيروت ، أنكت ا دار والملوك، م—#م ا

،لجعديا سمرة دن ءاي بن ر٠ءم ام؛ 987

صامية،ا الكتب دار ازهن، فقهاء قاتبط

٠م 19 8 1 ،2ط ،؛;روت

 دوسف ٠٠٠؛ )هشام ا!بغاوي

م813ه/197 ت

 وي ا#بن؛ درسف بن م هذا ه-و

 ومحاث وفقيه ءلم لى؛ لصنعا

 ؛-دد البربري د ئ و#ه ض، ون؛

 م800 ه/184 م ء؛ اليمن نيص-وله

 مطرف لقاضيها خلفًا صحباء ء ؤف؛

 ومحدثًا فقيهًا ن و؛؛ مازن، ابن

ر أنم؛ له ،صحذثح !ا رواة دن دد.يور

.صذداء خ ر ن؛ في ؛؛;رة ودوات

العموي الله ءدد حسدن د.
الهمداني، أحمد بن الرمت : حع مر

 ء-لي محمد : ق ج ة _ج ، 1 ج ، $كزاى ا

،3ط ،بيروت التنوير، دار ،#كا-وع ا

الجعدي، مرة٠س ؛,ن عاي بن ٠ءمر ام،986

 العلمية، الكتب دار اليمت، ف.قهاء طبقات

 تاريخ الرازي، ام؛981 ،2ط بيروت،

 دار ال*هري، حس:ن ح قيتحق ء،رت؛ مله

م.1989 ،3ط ؛;روت، ،رالمعاص رالغك

اب،

 الموحدة ابء كون١وس ا#لف بفتح

 واؤ اسم وري آخرها، ادنون وذح

 ؛.سور اطه٠مح انت٠ك ،ة قد ومدينة

 ذرق تقع م،X 200 230 ؟؛-عاده

 تزال و! ،ز٠ته فظة محا في ظبا وادي

 هذه في ديوم ا حتى مرة ئ آبدة قرب

 المؤرخ عليها يطلق الني المنطقة

 الهجري الرابع القرن في ني لهمدا ا

آب. وادي ابالدي والعاشر

 ء لفقها ا من عدد انة إلى ينسب

 عفي بن الله ب لفقيه ا منهم

 لمدرسة ا في مدرسًا ن كا ،ني لحن؛ ا

 خادم خر ن-؛ ها بذن؛ ا الني خرية لغا ا

لمنصور ا الملك أخت لنجمي ا الدار
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دءاي( يًاكر أدو )عدي( أدو؛نذر

 ذي في وط-:;:-—زم دن دلي بن م

م.1231ه/628سة٠الغال

عروسي٠ال ءلي دت'ح٠ د.

 جزدرة صفة ،ذي١الهمد الحسن محد أدو : مراجع

ام؛990 ا#ووع، دهد٠م ذحقبز ادمرب،

 المدارس أ#كرع: ءلي بن خجل إسما

ام، 986 دمذق ،2ط اليمن، في ا$سالمية

.77 ص

العذدي = لعذدي1 أحمد بن ذر و أ

 لدزيلعي = الرعدي آدم بن در أو

اك.ة.اف = اسقاف سالم بن ر دودنة

ي الرد = ي الرد الله ءبد بن ر أدودنة

 وس د ل = العددروس الله ءد أدودكاربن

 لله,,ب - شهاب ءد.د|لرحمن بذر أدو

)علي( أبو،كر

م1951ه/1370 ت

 في ء الذذ؛ وأرس ،يجذرموت رك

 شهرته رذل عمره، دن مذاخر وقت

 مرافق أحد في عمل الغناء مددان في
 اللغة $جادته وذلك )كاي(، ا!رز

 ليتم د!!. عمل ثم ا$نجار;،

ند؛ى؛ مكأذة ني وض*ه نسح باوك

 زلمغن إخالصة ءلى دب; لذا ا سدرده ددل

إخالص. أيما

هد٠د ء،.ي جابر

 باغقبه = بلذذيه دد دن ر دنة أدو

 الله ءل.ل = الله ءدد بن اددد دن احدنأدو

 رأس = رأس أبو

 ل الرب! = لربال1أدو

طاوب = ى1أدوط.ا

ار١ط = أدوط.بر

 اساهي = الديله.ي الحسين دن الخ أبو

 الومن في اوطدور = ذردان ادو

 قرة = ذرة أدو

 دي—ز.1ا = ارزبددي أدوذرة

هل1الة = الكامل أسدد أبوذرب

 مسدمار = أدومسددار

 هب1ا،و = أدوا،.واه.ب

#ث-اري1 = ا#ساري ذيس بن أدوموسدى

ي٠=ذه ذمي أدو

دردرة = هردرة أبو
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أين أين

 جنوب في فظة محا م٠س ا هو

 الشرق إلى تقع ،ة دحي ا ورية ره اح

 ف،ظكة لغ;برتدا ا رإلى عدن، مذحا

 لبحر ١ عل دواطئها وتطل ، ٠لحج

 ل زشما ا ومن ، وب، ن لح ا من لدربي ا

 إلى ا$خباريون ينسبها يافع. ل جدا

 بن الهبع بن أيمن بن زهير بن أبذن

 مدينة تذس_ب هط٦وإل .ب،أ٠س بن حمير

 نها بح للذذريق أونن عدن ل فيقا )ءدن(

ؤ. محافظة في !عة عدن ن وبح  )حجة(؛

 جذزيرة صعة كذ؛ في الحمداني ذكرها

 شوكان، أوى ن بح أ )) وشال: العرب

 وهي أودية، لها كبيرة قرية

 درة ي !ك ا لمدينة وا ، صبحينن -#

 صاحب أيضًا وددرها )حندر(

 ن بحأ مخالف)ا : ذشال الجلدان معج-م

 حصون عدة فده عدن قرب هو

 مدينة كانت وقديمًا وبلدان((. وقالع

 تحافظ وظلت ،مدب أهم )خذلهر(

 العصر أواخر حق مكانتها ءلى

التجاري الطرق مرور سرب لحديث١

 الشمالح؛ طشالمنا يوصل كان الذي

آنذاك. عدن بثغر

 من إ.كثحر با ن بح أ فظة محا وتزء-ر

 |لكثحر في توجن التي ا#ثرية المعالم

 من تماكه ما إلى إضافة المناطق، من

 حضارية قيمة ذات تاريخية أدردة قطع

 المسوحات خالل ومن عظيمة.

 مؤخرا تم ا#رية والدراسات

 قيمة ذات أثرية مواقع عدة ف كتد؛ ا

 قبل ما إلى ماضيها يعود ممددة تارية

 موقع منها ا$سالمية، الحقبة

 ني )عابر( وموقع شذرة، في )الجهمة(

 )فرعون( جبل وموقع الحفي، متطقة

 مدينة موقع وكدا الروى، قرية في

 القرو(، )الطرية وموقع وية، معا

 إلى ؛؛$ضافة هذا جيشان. قع وروا

 من بالكددر يزخر الذي )خنفر( جبل

 والحصون القالع عدا ا!رية، لم اد؛

أبذن. أرض امتداد على المشارة

 آ!ف ؛-#ثة أددن مساحة وتباخ

 دبرارح حلي *ط سهل ولها مربع، ميل
 ثم أميال، ستة إلى أربعة من عرضه
دضبة هيئة على # شما #رور ا ترع
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أسن

 ح سحل ءن قدم آ!ف ده د! ها٠ء ردفا ا

 إبي ا الجبال من سطاة يليها البحر،

 آ!ف ذدة ءا إلى ب»ضها ارتذاع دصل

٠بركاية قاحلة حال ودي قدم،

 توجد والهضاب الجبال هذه وردن

 وبعض.ها جاف بعضها كثيره ن ودل

 قا.ة نا بغزارة، ه ددا ا ه ذي تنساب وارع

#رض ا يصنع ا!-ذي ا!طمي معها

95 الدلجده ءق9لهص1



 والواديان الوادي. جنبي عل اوته

 بدا( )وادي هما نعنيهما اللذان

 '؛.واديين هدن ون حس*؛ن(. و)وادي
ان(. )دلتا أرازي تقع

 تصل خصبة واسعة أراض وفيها

 ألف رن ثما نحو إلى ا؛زروءة حذي؛ مسا

 طز! لمنا ا هدن غدرها عن وتنعرد فدان،

 اذ! طويل الطن بزراعة الزراعية

 العاب، رة٠والشه لدة صا١ الجودة ذي

 ادقادة دل انح؛ زراءة جادب إلى

 السوداني والفول بغ٠كال الهامة

 ل لررتقا ا كه فوا وم.ذه.ا ، ك_هلة زلها وا

 والسمسم ي با لبا وا نجو لما وا والهوز

 ما أهم وزمل ادد. المنطقة تنتح كما

 تمتدك ا٢أ هو أردن دلتا طذة٠مذ يميز

 توجد حيث ، م-لة مذ.كا ري شبكة

 س_ذ ) أثسهرها ربدة ود «٠سا ه—٨س٠خم

 فرعية منشأة 144 جاذب إلى تجس(با

.حذب ة مند ألذي ونحذو

 من أبذن( )محافظة وتتكون

 وفيها ) ر زنجي-؛ :ؤدة الذ؛ ت ا؛,ديري؛

 ا بلداها )ومن جعار الد؛صمة(،

 رسد ، لمسيمير( ا ،زرور ا ،شمقرة

)ومن القارة مركزسباح(، )ومنها

 دراع تالبة، ثمر، ،الخشعة بلداثم.؛:

 ا٠)ومذه لودر ، شعغل( ريت العيساني،

 الوضيع ومكعراس(، زارة مركز

 آل ،منصور هادي بيت )ومنه:

 مركز )ومنها مردية صائل(،

أحور(. ز ملة )وهنها نحفد ا جيشان<،

 قباذل عدة أإ-ثن محافظ؛ ورشمل

٠ مذه؛

 أهل المراقشة فضل؛ أهل

 أض اب؛ أهل المراقشة الساحل؛

 أهل ؛بني أهل ؛لنخعيون ا ؛لجبل ا

 أهل منصور؛ حيدرة أض شنين؛

 دل الة_با ٠ذ٠ه الى ماي(—ب-م—وت ٠فاحبب

 عني ا#سبق ب٠الر التاب: ء ا#ص؛

 منعسور رده عبد ء للوا ا محمد، ص,ر نا

٠ذادس ضأ ؛هادي

 ا]هقحغي أحهء إبراهدم
التميهي م.حمد احمد ياسدن

 جزدره وذة :لهمداذيا الوسن ع.حمد أبو :مراجع

 #كوح ا ءلي بن محدد تحض-ق العرب

الحموي: ياقوت م؛1990 الحوالي،

 ملجم.وع الحج.ري؛ ع،حمل اوجادان، معجم

 علي محمد تحقيق ،ياراها و من٠ليا بادان

،ء صنعا ،ليماندة ا الحكمة دار ،#كدتع ا

 والعائل البلدان رمبم م؛1996 ،2ط

 ،اكلمةا دار ،لمعوغيا إبراهيم اليمنية،

م.2002 ،4ط صعاء،
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ااهراي |لجتوب د اذام؛ المردي الجذوب واد٠اذ

العربى الجذوب اتحاد

 دبرأ ء إنن؛ في يطانيا٠بر تذكير يعود

 ليمني ا لجنوب ا في فددرالي اتحاد من

 من الحسينيات أوائل إلى انحتل

 أخذت ين—ح ،!-مذرينا ادذرن

 خلق ه تجا دا ل دمم ندة إ.؛ريط؛ ا سة لميا ا

 دولى ،له.تعمراتا في إقليمية لجانات

 ببريطا ءذ-يم ترغبى نم فيها ام
 أذ-كال رن شكأل لمنحها تمهيد

 الطريق قهلع وبالتالي ا!ستقالل،

 المطالبة لوطقة١ الحركات أمام

 ا!ستعمار من الذام لتحرر يا

 هذه عن ا$عالن أن غير البريطاني.

 عام بداية في كان مرة أول لخ-طوة ا

 ألذاه خطاب في م1954 ه/1373

 آنذاك عدن ءلى ني يطالير ا الوالي

 (Sir Tom هي-كذبوثام توم ا!در

(Hiekinbotham إب دعا اجتماع في 

 ما و!يات بعفى دخ ومشا حبن سال

 الذربه(. عدن )محميات يسمى كان

 عته كدف كما $نجرز ا اتجاه ن وق؛

 لعمل ا ه_و م ه^كبوثا !در ا ب خذطا

 محميات يدم ردرالي اتحاد ف ؤ؛إ ءلى

محميات يضم وآخر الشرب، عدن

 مدينة ءلى ء ا$بن؛ دح لذرب ا عدن

 ومنحه بذاته، ثم ؤ؛ ن لج-؛ بةبمثا عدن
 # مشو لكوا إطار في دالجًا حكد

 من ترب من زموبادر الرريطاني.

 من نى ا ظ ردر ا لوالي ا م—۴■ ما1ج_ت.
 أدم إ! ، ب.مقًازحاده اخ٠وعث سالطين

 رئ-اس-ة عل اختاغدوا أن ليدوا را

 ت-ت-ذ-ذ يذأت لم ذلك وإزاء .اد٠ا!تح

 ذلك ردع عوام، لبفعة ددروع ا

 الرطاب ا!مارية ا$دارة ظلت

 مختلفى ت د.1 ء...-,، ح_ي_ودها ذوالي

والترهيب. لبرغيب ا دل وسا

 11 / ه1378 ثعبان 3 وذي

 رسميا أعلن ام 959 م ء؛ من ليراي-ر

 الفيدرالي د !ذ؛ )ا تأ-;س عس

 سا.طذة من كل من العربي( للجنوب

 وإمارة العواذل وساطنة الفضل

 خ_ة٠وع_ث !.ع 1لفا وإمارة ديحان

 ،لطدل ا يافع سلطنةو العل؛ العوالق

 ؛-ام وزراء مجلى لالتح-اد وأتذئ

 عن دحوا ممثل دن #عل(ا )انجاس

 الت، ات الو!د من و!دة كل

 )انجدس باسم تذريعي ومجلو

 كل عن ممئلذن # من ا!تحادي(
 أبرم ئغمه العام و-يذ!ل و!ي_ة.

ابريطاءة ة الحذو عع الجديد ا!تحاد
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اذورى ى٠|ك اد ا! الذورى عبى٠الث داد٠!؛ ا

أواخ; فى واذدج ىمض ل.سما ا لشقها ة لة د؛  ا المعاهدات ة٢مشا هدة ء*ا

ء.دد وهرون م 1 967 درا 1 3 87 عام تلك دن و!؛؛ لك وض يا؛يريطا ؛:ن

من والثايخ وا#تيرراء الالئن هرن ا#ءوام ددى وءلى و!رت. اد

ووزراء غة٠ل٠ت٠اغذ و!ي.ات٠ال حذ..اة_ام ا!رد الى انفت زن اك؛ ن ا#ر,.*

كخلى١ إلى ا٠بربطاذ اذ.طرت ا!نداد ولعد-خة ح لح سلطنة ن—م لى٠ك

الدفى الجذوب في خططها عن *- *-ندلىاا زقالعو ا وططا-ذ زن .ق؛ ا

ال.برالى )ا!راد رذ#ش انحتل، ثم الوا-ددى، ن ط: ١٠٠"و دثذة وو!دة

عرن( لجتوب٠١ فى !د٠ال استقالل٠ل ا ان٠*٠ث فى ادحعمرة ءدن اده ضمرت

ذعبان 27 م/ 1 967 نوام 30 ء وماسذذذا ام. 963 دايداير 13 82

أعوام تس_ع.ة ن٠م أة.ل د٨م ه1387 فى *ذمر !ZC أعدت ازق ءدن

قيامه. ءلى تحلس ا فى ،-؛ء٠أء-ف ر-عة - ا!تحاد

داسندوة الم سد ددد في عفو وعذرين وأرب*-؛ #ءلى ا

ون٠الج ه نض.. باس-تذرةئ 4—ل ا مع ح-مد٠ع اجع:رم م.ثخة وكرذلك - دى تمن؛ا! نجلمس١
م', ذذ! ،٠التحد مم٠! I ,٠ذ الدذل ا٠مت٠ال

ر ها !سن* ا نصن-ة لج.،ه ت 1.1ج- صرا م.ح ء.لى ءدذهئ ر٠اؤرص !ق ا رن 1لهة- ا
]م- 963 ءام ء!ل

ا!ردى، ذى ه ا فى ط د وا ء-شو

ا#وري سبى1ا ا!تحاد النى والثم&زات ت سلخا ا رذ*ن فإن

ع٠| سم ع أ هلم لسمه ن. ر.عد !تحاد ا الى خمت '
اذشئ ىرسم ش?-ه سث-اكى دذددم ٠هو

ءدفى حتغًال ا ؤى صذ*اء العاص، فى نم و!دة !ل تمثدلى ءن يله-ا٠تمث دزد

ر م,, دبنما. دا 1 386 ن شعععععم_ا ؤ-ى طط;ة أما ة.—المؤ ارت ادو!يات

ا$عالم اجهزة لت وزو م،1966 ذ*؛طى ت )عدم؛ والمؤرة و|لكشرى ا

,إسعاط، ادله٠رمع ر٠٠لذهظ ا وم.عة٠الحك لذرقهة( عدن م ذضمرا ! ا -ت٠رذف ذذفي ا
ت ش_خ_صلما٠ا ا ن٠م ءدد إلى ند—وأم رذذت ك.م,ا ادردرالى، ا!رد إلى

إذودى و؛ ز.وطئ ا إدوجه ا دات اتعلة . ا۴- . ص خا فدرالى اغداد فى ماحند! ا
إدارة ءلى ا$ذراف م.هع-ة الدام

ءات1ل« أخذ ادنى الذظ.*-م ل أعدا ا!طقالل درذذ اعد—ته معر
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ىعاد ولر|طي٠الدي بي٠|لد | -دحاد|لث. .ي|لكربز٠|

يه،  م لذظا ا دوجه.ات ودء_م راديكا

 ب٠اذ٠لج. ا دع !راعا في ا-لىنيهورق

 اوفراع لء إلى -؛دف وذان ال.لكي،

 نشاط حفلر ء_ن الذاذ.ئ ادادي

 تع.مل أخزت اإي ةيس دا ال #حزاب ا

 ئييد٠ب |نحاولة تل.ك وحظ.يت .در

 حدر كا عبدا ل ددا لرئيسا كومة حذ

 ياسي٠! بسذون محتفظ ان٠ك ي ادن

 المعيدين: ءلى ٠اليمز في وس مل

 أذناء وئ٠خمس والشعبي، اإرسمي

 يعةبط وزددر ل. انح ل ا |لمشعر رئاس.ة

 سية واإل لغكرية١ ده ومذط|لقا ١٠لتذظي ا

 غةيبص بدر ن ح.د إلى مدأذ.ر ذان اذه

 ازني - ا!ربي اذي ا! ا!تحاد

 ش.كل و وه. - ٠يومئل رمص في ا واتم ذان

 الجح.هوي اذهل أشكال من

 ويته٠ض ء في ضم ي ياذن اخس٠الذ"ض"-ه

 تماءيةجا! واؤذوى ا!ذات ذافة

 ادرسمذذ، اس_ة٠لل الؤيده ولداس:ة

 الغ.كرية دا بع مدا ء..ن ر اذ! ص,رف ب

 عن للتع,ويغل تداوإة في وا!حداءذ

 ط اك؛ وإء؛ةذ ا!#ي 'إرذود حا!ً

 وه.ي اتحظورة، لألحزاب ا!ري

اذوحذدة د رع. قها٨تطب أ دل اذفي اسة٠ا!

 رواج ا٠ط وذان ،لورن ا - !رذ ا

 ا#ءرى العربية ا#ة.طار ض٠*٠ي فى

 ءذذ خالل ح،لعت اؤفي ات اتدثر ا دمل

ك*لى ا د !تمة"؛ ا حذفي وقد ا!تيزات.
٠٠ “

 ه وم. كا ح ء ؛٠٠١٥ ة إ عاد٠ب ذإذ#,؛ اؤذوري

 ربف 5 في الالل ا#ر

 هوحفي1387 شعان2م/1967

^^في.5’ ا!داد ؛.عد با محله

ءدر الله ^أر

وقراض٠اس العمي العهاد
 ر—أكتوب 22 في ء-دن في أس«س٠ذ

 ه1381 ا#ولى جادى12م/1961

 وعل ،نيين—اديم عيين٠ا!رى وف-م

 ب باد -دالرزاق ء الله عد رأس.ه_م

 إلى دءا وك م(،1991ه/1411 )ت

 أذ-ه وأعدن اؤوط.# الذوى دة٠وح

 ،ي٠لرط ا ا!درر بيل٨لم في ضل نا د

 ،ذرن للندوذرا وا ليمذ.حة ا حدة لو وا

 ٠ة ال*.ر الوزة لحنن؛ق *.ي٠وا!

 ا!سنسار زد ل النف؛ أن واعتبر

 عل يج-ب ادفي ررت""•'دق٠ال لمهمة١ ه-و

 وذؤك ،با٠ ا!ز!!ع ايمتخن

 وراءي ا ه_و ا!ست.عمار أن ر1باء.تذ.ح.

د وق ارطمن، في ذإ.ف٠ال ذوى إكل
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ادابتي ا ابتي أد ا

 في ذاب لم م حلك دن ء لزذح ن ض. وؤف

مربي. الجذوب اتحاد ٠إطار ا

 زه تأس.س الذي ه تسم ارمام وفي

 هتم1380م/1961شام أي ا!تحداد

 >المذظة لرديت زه ة رعدا م.ة ذظ٠٠ داءإذ

^هني( لشئب ة المذيدلى  عبد ة س برئ؛ ا

 ذام.ت وذلى ط الماذي ء؟.لىاتحير^لى الله

 ط أوس؛ ني ط٠ذث ذزدري ؛ناني بدور

 غعبي٠ا د !قيرن ا ن وكا-؛ الشجاب.

 التنظيمات أدلى راطي٠وؤ٠اللىب

.كا.اح ؛ذلىت٠م ااي ياس:ةسد ا  اداح ا

.الريط.انى !ستعمار١ زلى

ادصاذدي قاذد أحدد د-

ىاسئ ا!ئءاد

 اد 3 70 م/رج.ب1 95 1 و٠اي٠م في

 لصاة١ ذات الشخ.صيلمت دن نذر م ؤ؛

 ء-لىن في د-ة٠ذت٠إ ا ا#درار ركالة٠بد٠

 تخذلى ذن ه؛ ء د؛ $ن و! ا ب.ميد لحف؟-ذلة وا

 يى(ء:ة٢٦ادك ذ؛ة يما ا )الج-معي.ة مح,.ل

 وكا؛ذت المعارضة. شاط٠لذ أداة وكاون

 ة لهدث ا ه.ذه ت تس.مي إلى 4ذريبع ه.ؤ!ء ذدة

 ا!طات أن زر اليمذية(ا ابعه بزال

إعطاء رذذت عدن لفي ة د ابط؛ ا

 لرن يها1ء ظ.،,ر لم؛ اط^ذة كاذه ته,ريح

 إلى بذأوا“ دك وءذلى "-،داسيق. شلمحة٠م

 اج.تم.اءي د ن؛ ء1رإلش اب ط ذديم ت

 ، ^ها-ي( ا )ا!تحذ؛د م—اس تحدت في ودن؛

 أي ه-ن د ظ؛ ! ا دسذور .ودة٠د وحلت

 لى—ء فحصلوا ري سر؛ مغمون
٠لزخثص١

 يو ؛٠هر 31 ه/. 13 7! ن ذا رم 7 في

 سي دأ جذماع ا ء.قلى ام 952

 ،صهي ا د تحذ؛ ا! ردة إدا هدئة !ذذخاب

 رنرس أول ء؛.وان در ؛لة ا ء؛.لى وأصح

 د—م—مح لي—ء تولى درت؛ .!تح؛د، 1

 ،م ؛٠اك ا#مجن ب٠ص٠م-ذ ا'!ردي*:؛:-

 الوادي .ؤولي—هر. من ث-ير٠ك ودخ.ل

 ال-دكة ب؛1٠؛-رء. دية ؛٠لحذ ا ذ.روية٠ ا

 كا-أءذطء ء.لىن في لجمنه ا ب٠لذوة1ا

 ؛مي ا ا!تحاد دم—ؤ فا٩و- إدارجن.

 وإءأ ، سرة ؛؛٠س مذظم.ه بوصهه ! ه—ذلى

 ا).ذوادي كال إطاره؛ في تج.مع كاه.يئة

ت تج, و التروة ت ؛٠ث٠*,٨لج وا

لهاجرين-١

ذظ.ام ب٠وح  د ا!تخذ؛ برركاز فإن ا

 , قر-؛ ٠مر دلى'ر وه.ذا ءذن، فرع دو

 رن ويا٠ذ٠س ب٠خ٠رذت إداري.ة( )مرشة

,لىق-ر ون الو؛هلة(، ة لجم,.مر )ا لب ج,ا
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ا!دادالس ادالى ا

 عليا( )ن ميةاذوا ا!تحاد شؤون
 اأ-مام نن—#م وا رر_؟س٠ل ا تف

 ر ثرا A وم المال برت<٠م أ و ا#—-ي،٠۴٠ د٠ء .■_*_؛ وم

 ل أ سيق٠ذذ رضى٠غ٠وب ٠ د تحا ! ا

 ٠مؤتمر قد٠ء ور٠لدست I ذر أ ، ولهروء ا

 ٠محو لم أن* ر ء ذروء.*، وكاذة يذوي٠

 في ردد ف؟ما ,ل ء ا لذو -الذه دل سر ردم

العؤلى. ط إذن؛ ١

 أس_دلية ورة٠؛ا_م د نمذح ! ا ادتذم

 ، دلىر.ة كذ٠ف ، ي دذوبب ا ؛؛لذشداط

 ءدة . وأرمنج؛ ملسائية.م 1صغوف وح

 في الدراسة !ب٠ط٠اذ ن ٠٥ اميع٠مج

 المهرجاذ؛ت بتذظ؟م ءفي 1كم الخارج،

 د ب.ع I وفا-يم ٠هة٠احتل ت ب؛ سع ا ن لم ا في

 ت ب !..فعا ا لي ي٠اليم د ا!غ.؛ ساه_م

 ت لحين؛ ا نظمتها ادفي ال.سياس؟ة

 ة الحدر؛. اذذداد دع ء.دن في س,؟ة1اؤ.م

ر.1ة**د٠وا!م ؟طرة٠٠لل ادادة

 ءلى لتوقح١ ني ا!.دور ذا وذرى

 م-واة-ف واغ-؛د ،مة٠لوا ا ت نا الى,ط

 راكخ؛بات لجلدمة1 ا!ذنعز؛؛؛ت نمر

 د !غ؛ ا ودرص اكشريعي، الحدس

 ت ه.؛ !غ؛ ا وهدة نرذ؛ لى ء. دوك خالل

 بسة١ الخرى في رة ا!نعما

إلى ذارة و٠ذلدء كاذت رادي الحرة،

 رقية من ابم٠إخو ءن ءدن ء ا؛ذا ذمل
 ذض~ق ش١ذع إلى ؛رة٠وذ ،اأيمنيين

 وإلى شماله، رة٠ةلد ءن المن جذوب

 ق٠اص٠خ ؟ا-وي_ة زاذى وء.ي ن-أنم-؛

 د ا!غ؛ ذام م..ا٠ك الجنوب. #بناء

 الم,ذ؛هضة السياس؟ه ت #د؛؟؛ ا ويل٠ب.تم

 ودة.ذيم وتورصها وهلىعها ة ا وا$د.

 العارضة وذ.اذط ا؛.؛رة ا$مارات

 اإ*-؛دي ل اإذف.؛ صحايا ءن والدفاع

٠إ$مامة

 ت لخمس؟ي؛ ا درز ي اذ؛ ا ذذصا.ف ا وفي

 ز٠مرك في ء سسوا الم_ي د غ-؛ ! ا لد٠ذ.

 خالفات ف؛هرة٠او ض.ر؛لز أو دن٠ء

 موازدة ظ-مات٠مذ رت 4وظ حدادة،

 الحذ!ذات هذه أصبءدت ثم ، د غ؛ و!

 ا!لحاد، وداة في ؛بتة٠ة ه_رة ظ؛

؛الشول. نذاط* ؛ت وأصد؛

 محماود ٠محما لى ؤشي؟ ا ذ.ي دن؛ ا تولى

 الحري ا!غ؛د ذرع رذاسة ٠الز؛.؟ري

 ثم ررة،٠١المح ورة اوظ ردد اوذ؛هرة في

 في #ي ن نعم؛ شدد أحدد ا#سددان هم٠أىم

 ال—ض ترك أن ؛-*,-لى د !غ-؛ ا ة-؟؛دة

 م/ذي 1 955 أغسطس في ال؟من

 المركاز اذتدل وره؛ ه،1374 ةجالح

ااذ؛هرة. إلى #غ؛د ااة؟؛دي
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داف كا* ا ا1إذ»ا فا

 ع-د ب ي إدم ا ا!تحاد ذذاط ى ق رو و

 26م/1962 بددر 26 نووة بم

اه.382 ا!ني ردح

شادر لج|ليك1ءيد د ذال د.

 ن ه. حي٠اليم ا!-ل،حاد ح تمدده ح.مد٠ع ءدي !*راجع:
 ء صذع.ا )ا]كلمة(، محل.ت ، ؛.ك ا إ؛ى الم،ل.

م.1978 ،48 ،47 الدان

)كتاب( ا|دفالر بإسفاد ا!؛ابر !تداف

 فى اددهورة اإ.ذد ردب ءراز ءلى

 شخ ذأم ا$سالدي، العري اؤزاث

 ءلي ن—ب د٠م٠مح زي ا٠الق ا$سالم

 ام( 8 34 ارا 2 50زت ٠الشرىي

 اب٠ت٠كا في ٩ ريان ومر ج-؛زان* إ يجمع

 عن ذأسذد ا!ر..(، )اذاف أسماه

 ادؤإمحن إلى هلرفوءة ذلىهم٠م في ش-وخه

 في كاداو وعثروز وزة ع.مائة٠أرب

 غ عدوم٠إ وا ة٠العرف ون و .ف مخنا.

 ًا مذرص- ن وستت لى۶وا إلى ؛^$ز^ذ.ذ

 في ودذدرج ).دات,! مذ ده ء في ا سه ردغ

داب حذ.ة.لى  في رخ، لتا وا راخة وا ا

 وقد لكتب،1 ء ميدا # جمي٠مع درددب

 في دقع دودات ٠محتصر دك أن ددر

 في التصنيف ذل د. إذلى مجذذات. ءذة

! ذر^لى ذذ يال وروا د لذذ ا كاتب

 العارة ت فا ذفا ,5 ا ث زرا في 4إ. يل٠ملث

 لكت ط;يق ودن ردها،ودا ا#ءرى

 ر١٠ه هشا -اؤ كاذ,؟ اإ.ي ة٠وثق الم ذك-ب ا

 ١ I ه ة- ي عاا٠٠وهعل تادم يا و هم ٠ ولي? را ء1العلم

 العرب:ة نةIالثة. كااذت ،د؟وخهم ءن

 ؟دل إلى ؟دل من دذتذل ا$سالمية

 رفى٠الط تدردد عدن النظر ضى٠ب_غ

 ب كذ ا؛ ذإك أد^ر ومن ٠ رب ك ! وا

 ابروزي( ارن )مشيخ_ه )اإ.ط.؟.وءة(

 مدرره وكاذاب مط1201 ه/5 9 7ت

 رن د محم كر١ب أي ي٠#ذلىل ا ا#د.؛ثلي

 ب الذي ام( 179 ه/575)ت خدس

 شيوخه( ءس رواه مأ >له-رس-ت في

يروا .ؤإذ٠ وأربدحن اك8و إذ؛أ

 د٠ع٠ب ومذل .ه٠شيوخ ءن $جازة

 اب.وي جعهر أدو (ذرت ) ؤرون ة أز؛*

 ومصنات م(،1532 ه/938)ت

 في (٠ره٠ي٠أد كان بعدده ن٠م ألحررى

 للشوكافأ ا'#كالىر( ل1)إتح ءدره

 الة؛في للذاكام هة الحال دمثادة نكان

 يرواية ب.#٠مط والنفول الكاذوب

 وعبر الثركاي. ا$همام إلى ات

 إلى وا$جازة د ل; يا اذ.ذاذل 0تالميذ

إعمثم ا دق بلىه ولدن لي ك ا لج,يا ا
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1965 موذة ادأي 1965 حزة اتغاض

 وحدها، م_ن ل ا فى وإدس زر، لح-؛ ا

 المرسة ا#نطار مخطف في وإل

 طبع بث ٠الهذل ا٠ته٠وم وا$سا>حمية،

 م ء؛ ا#ولى !هرة ب ا#كابر( )اداى

 رددذة ف-ئ في ام 910 ادا 328

 هي ومازالت ا#خ_ط-اء، يرة٠ث٠ك

ندرب. عل ئ*ة 1لشا

ال،هري اؤم ءبد ددن د.
 اذد ر لي15ا]شر ا!هرام : عمري1ا يق٠٠ح د. اجع:رم

!م. 990 الغكر دار ،٠ءعر

م1965 جده اتفاقية

 ني ءدده؛ تم ازفي قية1ا!تغ دي

 التح.دة لع.ررده ا ورية٠الجمه ردن جذدة

 برن السع.ودية لعربتة1 هلمكة1ا )مى.ر(

 لتدخل1 ٠حول ا ادم ف زاج إبء أجذلى

.لن ا في

 أثداء جده ذي ا!تذاقية وذوت

 ء.بدالذاصر وال ردن تم الزي اساء

 ددن ؛-امأ ،.!دة دة٠لم فبل واإلمك

 24 ام/965 سنة أتطس 24و 22

خذ-و ريع 26و  ه1385 ط ا

 ء-دالذاص.ر ل حما ردس ال منا ب؛؛درة

 بيه ال٠ا$شك -لح إلى ع-ى٠س ي زن ا

ادوار طردق عن يمل اسط ون

٠ يع ع خ ؤشا

 اذذاك ارهن في لحبرن١ كانت

 ن هن دذرب مًا ده ذصم ا لخ.زيتة ا لف٠تك

 ما دن ذة،٠م٠ال في دو!ر مادون م-ائة

 ن٠المتمردي ءد ك-ا .ودية؛...*-.*ا ك؛لت

 ذب،#جن.!ا زقة واذر للمكتين٠وا نحل:ينا

 وال*لذ_اد والالح بالمال وذ.زوده-م

 ليه ا لعرل.ية ا لجم,هورية ا تحارة

 الئورة ؤ.ةأم ؛.-*.د ؛م٠كظ ا ط -لما و

 ولمد ارمن. في الجمهورية وإء.!ن

 في ب لداعبدا ل ,.احم يس٠لرئ I ق لحدن. أ

 ء !.رؤساوا الملوك ت.ح.ك.يم ل ه جذ،-ود

 ك ادل وددن ب.يتطه ت ة؛ *! ل’ في *رب إ ا

 و!ذذاق عن.او!دا ا أرده ن وكا؛ ،فىص*لى

 في ء-ة-لى الذي القمة مؤتمر في

 كة٠سب ر١ت-مر 1.1. سا ارهiنلم في !سكذ.دريةا

اه. 3 84 سدذة ا!ر م/ريع 1964

 ن٠ه تة ة !ذناا في حاء ما أنم إن

 حذ؛ت اقارا ءلى مبددة وأكبرهأ — مرواد

 ه.ى - وم إذ؛ ا عبد ل حم؛ رتيس,1 ا ت٢م
 دذرر أن مبدأ ون ذطدق ااق اذواد

 ذوع في أيهر وي.ؤكد ارسني -*ب٠الث

 !لغذ سه٠لذغ كضيه٠ير ذي ال الخكم ا

 ددأ ير٠أش ة ن ذ! ا٠مدتا ذارة ا لمذرة

 24 وية !ذن.؛ا ءلى ادذوذثع رخ ن هرن

ردئ 26م/1 965 ذةس أغسطس
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رو ال ا;فاقذ 1965 تغايةجذه1

 -ن كل تعاون رأن ه،1385 ا#حدر

ذى وا.اه المتًاحدة 4؛الدرد هوردة لجم١

 ر٠د_ؤة ل ي ج.ك١١ ت ءل ة٠اللمعودي ربية٠ع٠ال

، .و١ء,ذ خمطا،«ن سن يتك,ون ال.ذذذلي

ادل وأه-ل ازوئ اذ.فرى وددل

 الب.شاور ددن غ ١لم ا رب ح ل ل قد ع ل را

 رصت ما٠ك .غ;تلمة ا ل.يحيه ا الهئات مع

 وات٠ااة ح.ب٠ت.ذس أن ء.لى ا!ذفاب

 أةصاه.ا هردن ء!ل ا!ن هرن ادردة

 ك.ة٠الط دذطع وأن أزهر، هذرة ء

 ن ء دادا ءا د.؛ ٠م .ةودير ا؛-سد. ده درب٠٠ال

 ضيها١أر دام٠اض,.ذظ ذع وتم لملكيين،1

 لث يرذا ت٠: وكا ■ النمت عل ن للددوا

 اذواد سك دة٠التذغيد ا!حدام عض

 في ؤوطلذ؛ة ا اذوق ا رؤتمر٠ ءند ي:ذها م,ن

 23 روم ن٠لر ارتداء رض٠ح م.ديذة

 رجذ_ب 29م/1965 ئة٠س زر و—ن

 ده تب.دأ الذي ال:وم وذو اه، 385

 ف ووة باا!ذسحاب اكردة تاذوا ا

 مدن 1 ا في ح.ة٠الدل ا!شتباكات

م ملدذة شكبل٧وت  هاية ون دا ز!

 اا.فةرة #ل٠حء ة.دان1ا!*- ون ادط

اذصال ذلك ء أى.؛ حم 1كم ا!داب،

ور ؛د.ن تددا ء. حم,ال لرئيس١ بأتًان ٠مباشر

 ة أي. حدوث لتالفي فص-ل والمدك

ا!ذن؛فى. ذحتتغ في اءلب٠مص

 ا!ه٠غ٠وال ليمذية١ الحدوة أبدت

 لهذه .ا۴٠استغرا ش.مبية ال اؤذثات ن هى

 لم إذ لقها٠ق ن٠ء وءرت ا!ذناؤية،

 ،ن دب قيم ر١رك I ت ء ، 5أ ،ا؛٠*٠وضد في نش وجني دئ ي

 شحرز دن زصمح٦٠ش ين٠ب ا هن—قء مم رزة

 م.ن عاندوا لم ع٠الجم أن إ! ٠يمذتين

 ء ج؛ جما٠ا٠ح.. ض حذر مؤة,ر في لمشاركه١
 لجمهوررة١ رردس وأن ا!ذذ.ذة,^ة، فى

 هذه م.ن ذاك د٠بع درأ قد آذ-ذاك

 رنة أعطى 13 ذي ا!تذمة

 اه، 3 87 ا#ولى !دى 7 م/ 19 67

 لغسطس/ 31 في وراة رف.ضها ثم
ذفمؤا. ا!ذة دن ا#ولى أدى٠م 25

 أت ر ق،ئد ل أحم

 ة٠س ردن ا]د! ح;ب : بل ه تبن٠حا حط4 راجعح٠

 ة٠ذدزج ا#درام مركز ام. 967 ا!لعجار
 .*,ابر أ*.مد مط1990 لةاه.رة1والذر-

دار ن، ال وي ة٠الوطذ ازدرى :ءذدف

م.1982 ؛ق٠_د ا!ءو

 رو٠ال اذداؤية

م1931ع/1350

 آل لعزيز1ءدبد المذك إعالن بدد

 $د ناوسرإط ز١الىجذه )لراك عأود٠س

 يرسء ة٠طقترذ ءلى ده حما ا(۴وط.احة.ات

 نامت م،1926 ه/ 1345 عام

ى٠مج-ي ا$!م و؛_^ن يدذه عات الزا
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اآلى, ذ.ار ا

 جذزءا ء.سيو ما:طقة ار ؛اء ازدين ز٠حم

ايضة. ا#راغي -ن

 م1931ه/1350وفيصفءام

 ل٠جب بخي.ى م $ى ا فوات ت٠احتل

 ،شهمدر أط.ماف في الواقع )الدرو(

 ائلبالق ودرزت الره.ائن، وحذت

 ا!رن دنا أدى رول ٠سعود ادن عل

 أن ر ء ،و?لديان ا دن ب نازاع ا د٠تج.ل إلى

 قزة د ع, ب ود يقة٠بطر لمت٠ءو الخذادثة

 وتح الوفود. وذبادل ت المد.اوضا ن٠م

 الجدل إلى كدة )اودرر( اندا$ن ءذد

 ة٠سعذ ن با٠لع 5 ذي لدزاع ا لى—مح

 ودذازل ٠م1931د-سمبر15ه/1350

 اته ادءاء ءن عبدا!رز دك الم ها٠بموجب

 ة د ذنا ! ا وتضم,ذت )اورو(. لبج في

 وار،٠الج' سن٠ح ملى الطرنذن رصح

 وءلى دودية ا ؤة ع.!٠ل ا لى٠ء ف-ظ.ة نحا١و

 1رءاي ومحاكم,ه ،نحليه٠ا ن ادشواد سيادة

 ب١بموج (٠ذواجًا.ده ز S'أما في الزددن

 وية !ذنا ا هذه ت٠دص ا كم اذوا$ن. ا طه

 دوك طًاءة دن دذر دن $ول )اءدم ءلى
 وغور مًا د--فز-د صخور أر كبحر

-وا!. دوك إلى وإرجاعه ،م٠مستخل

 ءذيف در أددد
 ذي الوطحية ركة٠ال ءغ.يفت ج.ادر اتحمد لراجععع

]م، 982 س;ة 1ط دحق، ا]غكر، دار ا$س،
لحدي,ة،1 لجم.ن I ودن دك . ادم رس طغى٠،3م د مم:

٠م]948 ،3ط لتاهرة،١ مكت.ةمدبولى،

ا!ئار

الودادات أو#:

ن؛ ءلى فيدعر العالم بدأ  ر ا

 وحقيقتها اوتديمة ا$منية والحذضارة

 ادادن اوذرن دن اوذاني النصف دذذ

 ت_ةداري,_ر حالل دن وذاك ،ء-.ذر

 إلى ١وصلو ازددن شغين١لمكتوا حاوةرال

نا دواقع  كًان وحيث واوذوثر.! ر ا

 :؛م رحال رن ,*ي #س-.ا ا الفرض

 ممًا كدكأ ا - ا$د$ة في - ؛م درا ودنا

 اوددذدة إكتب وا ة شورا و ا لي ء -اجد

 ر!د رة وحف؛ سبًا م,لكة ءن وعرها

. لعيدة(١ لعربتة١) ا$من

 نذك ره جراءت ما دشرد ولم

 نع ا ذو م لدن ا الوصف رير لتة-ا ا

 ا#طالل، ايا٠وب.ق لة.ب.ة ا ا!سذ؛ط.ان

 ا#دردة !طع ا غى بع ذذني.م ذب جذا إلى

 ا دع؛ ب أو ذس.خها أو والذدوش الفرن

 $ن, الدا وا؛*اهلى لل.متاحف رج لحذا ا في

 ؛.*ذن ازفارة ذإك في ة *ث ب أهم ت٠ذ و^ا

 اوي م1 763 اه/ 177 ؛ور سشركا

 سددها دقا وومدت دارب زارت

او$م.

 ءدر سدجالذ-ا وذرنا يداية وفي

ال.*لم-مية د ه .داإ وا ت ف٠لؤس I بدأت



 البعشات إرسال بتنظيم لحة٠#ورو ا

 ءن بحثًا ارهن إلى العلمية والذرق

 بعد خاصة ا!كتشافات، من المزيد

 والح-زء لعدن ازئريطاني ل !حتال ا

 ت ارجة؛ راك هتمت١و ٠للثمن لجذوو_، ا

 ارذدة وك اف ون؛ريخ -*:.ضارة ؛درامدة

 وعادات ولهجات تب؛ وزن؛ الندة

 الرحالت تلك ءطت حيث البالد،

 ا٠وأه رمددة. ا طق لهن؛ ا علب أ

 ا#لماني بعثة ت:1اب- ة.-زك

1259 Von Wrede م 1843 ا د 

 ام، 865 دا M. Coghlan 1282 و
 .ل الذوددة لذقوش١ أكاديمية ق٠وذري

1287 Hali’vy وبعثة ام،870 دا 
E. Glaser دا 1311 -1299 ذي 

 ا#كاديمية وبعثة م،1 893 - 1 882
 سن كأل ضمت ؤإ٠٠لا وية ؛٠س*٠م٠اللمع

c. Landberg 1^11ح٢و .D في 

 B.والرش؛لة ام 898 ه/1 3 1 6

Philby وقربا م1951 ه/13 70 لي 

- 1934 ه/1364 1353 -عارك

آ.٠وضه H. Ingrain م1945

ن؛ ت ؛-*ة؛ ددن ردن  البعثة ر٩تعت ر ا

 في بالتثيب دموم ؛..*ذه أرل ندة #ن؛ا

 فقد م،1928 ه/1346 عام ارض
 والشخدة ان غ.ي.م ر آل؛ ءن نقيت

المواضع في وغبره؛ والمئة ازمراء

 V. البعثة Li عا ونشر السبئدة،

Wissmann و c. Rathjens نتائج 

 -1351 ورج۴ه؛م في ما—له L*,.—ء أ

م.1955 - 1932 ه/1374

ق.م. اث اك؛ ااقرن ن٠م دود تاج

ذقد م1938 ه/1 357 عام في أد؛

 نالث دن كون٠م كافي ذ.ريق ذنب

 د ء دي١بو حر£ضة في ت بر؛.طار؛

 كذذن وفد ،c. Thompson بقيادة

 إلى ،القمر'وطبذ؛ته $له ا 'مدجد عن

 بر اإذ؛ عفىر عن ذذشذ ا جاذب

 ومسح 0 ل.لميد انجاوزة لكهثي-ة ا

 ه:؛ك. |لحجرية المصور قع١مو ودعضى

 عام في ارمثة أيمواث ذ.تيجة ذرت ون.

بعر نعرف كما م.1944 ه/13 63

فلص٠لي1 هكه£ة٠11 1 06



ا!ذا. نا. ا

 نغذى لي1 اكبرة ا!ذار؛؛ .ات٠الحغلر

 ل ا.اثا بيلس ءلى وهها- ، ١اغتتصيوت ر٩غ

 ئ٠ء. ب رذ الذي ذون ما. ه؛ ريطاني١٠ا

 ع.,ملكق عاصمة ة٠شبو مدية نى مبًا حد أ

.ام 939 ه/1 3 58 في حضرموت

س٠ليب٨—٠و ل٠لم٠ود ذة٠ع٠؛ . زا٠وك

 ا$تان( إدراسة ا#وردى لمؤسسة١)

 لت٠ءم ازفي ة ا#ذر الودات ر١أك ون

 ؛ت٠ذ.ذ وؤد اإ.ة.ورة، فم..؛ الجالد ني

 ذع مم ددنة م. في )ال,ريعة( ا٢حفريا

 الق.تباذ.ية العاصمة ك.حالن( ر٠)هج

في ثم ،ءقدل ؛نى حميد في رهرفربا
 ت١ ٠آح٠ر٠٠معي و ، (ين ،حم. "ي_ج )ه.ادر م_ديلذة

 اسبة الري وقذوات ا#وار وواقع

1370 في بيحان وادي ف.ى والذذوش

 ومن م.1952_ 1951 ه/ 1371

 ه/ 1 3 7 1 م عدا في اكدثة لت اذنن. ثم

 في نىعبى رب و؛ إلى ذ.ل ام 952

 اإبى( ا$ل ذ٠ب٠)م ٠ب٠لقج٠ب مح_رم

 ه٠تا وا٠ذ—وق إدن ا٠م I ٠س ا ر د ت ر٠ج وأ

 ني لة٠اري٠آذ. .ات٠س٠مح عدة ت ونن.نى

 ائح د العثة ءلم,م,اء نذر وؤد وارب.

 ءدة في ومارب ؛-؛لحان في أمماذ»ا

 - 1 377 ا#عوام بين مجددات

م.1 969 _ 1 958 ه/1389

الجامعة أن إلى ا$دارة وتجدر

 ن٠ب. ا إلى ه٠ث ؛"ع خ،٠ل٠ضمأر ة٠ص*ري٠اإ

 في ؛.ان ءامة ؛دراسات م بقح.ا ا نى .-ذو

 وعدط- دي ن؛ طل من دل ءشويتآ؛
 ني #ول ا نذر ونى ق. ذ_وو

 عن دراس-ة م 1 943 ه/ 13 02 عام

 ر آل نى٠ء ة٠درامى لى ل.؛ وا وثى،٠ذق٠ال

م.1951ه/1370 معينفيءام

 ة-^م ام 947 اه-./ 366 م ء رني

ذن عالم  أرد الدكتور المري ر ا

 ودزن ،نرة٦زي دأول خ-ري٠ف

 لذره ن ذا٠5 في زيارة— ا ة٠صيل٠ح

 ذ-ى أنرية ))رحلة ؛.*ذوان ية٠را$نجليز

م.1 952 ه/1371م1ابن«ء.

 اث—ا#جد. هذه كا ذت وبى

 ذت1ك ن زم. في ية٠لميداذ1 ت بى إدرا وا

.مآلد  أذرة .إط..ات٠س ها٨ف ولجد٠ت ! ا

 و! ا#ء.بىل زلماى ءلى كذرف

 .ها٨ف ؛شارتذون ئًائتصون

ا#دوية لسلطة1 ذائدًا:
 ب.م,ديذة ر1ذ. إدارة أول ت ة أذد

 /4/1 ه/ 1381 ل دوا 2 5 في عدن

 ددع أمرره؛ ؛دء ذ.ي ولذإذت م1962

 ني دست٦أف_ ١ك ا#وق؛ف، وزارة

 إذراى تحت م1964 ها1 384 عام

 ن٠ه وكان ءدن. حكوم.ة ة ري كاردا س.

او-ف٠مهذ ء1.؛ن ا$دارة هذه ؛ل٠ه٠أء

4A7 .د. H■].



اآلنا در ا

 ث٠دي *ن ا٠عتحغ وباء ،ءدن ة٠حكوه

 دورية نذرة وإصدار التواه.ي، في

 "Aden Antiquities اسمبا أترسة

"Reports ذرة٠ء ذانى مدها صدرت 

.ة نثم

 م ء؛ في م.تحف ندئ أ المك.ا! ي وخ

 بإشراف وكان ام 964 ه_/ 13 84

الفبطدة. اشارف إدارة

 ي كومة١ح أول م وقدا اؤذورة وبعد

ثم ردح  ه/مبتم1382 ا

 الة.-ورة ط_وة اهءت ام،962

 ة,٠٥ا٠ء إدارة ؤأندأت ا#ذاري باؤممل

ذار  ا$عالم وزارة ضمن ا

 ام 969 هلم 1389 عام وذي وااةذ؛ة,ة.
نار صاة٠م لس٠ت. تم  ودور ا

 رقم #نار ا دون ؤ؛ وصدر الك.ت.ب،

 وني ام، 972 اهلم 392 لمام (12)

 سم تعدل م1973 اهلم 393 مام

ة.ار لعامة١ ئة٨اله إلى إجة١المع  ودور ز

 قم بر .*للل٠ه قاذون لهًا وى.در اا^ءب

وبعد ام. 973 اهلم 3 93 له (5 3)

 ه/ 1 3 8 7 ءام الحق.وب.ية رالخذاوظات

ثار إدارة دارت م1967  ي٠خ ا

 زردة ال وزارة إا*راى تخذت لجمهوري.ة ا

تم ام 970 ه/1390 وذي ؛م،1اة*1و

 ة٠ام٠ء ؛.؛دارة ياحة٠وال ر !ذ؛ ا دح

 الة_ة_اذ_ة، وزارة ءايه_ا ن-درف
نا ؤ؛ذ.من رت٤وأى  (13) رقم ر ا

 وثرع ب.ظم م1970هلم1390 دذة

 الحذر ر٩تغي وي ٠ااذلىة ك٠تا ي ذذ-اطؤا

ثار إدارة رت  اليمي كزرال إلى ا

 بقانون وذلك الثقاب، لألبحاث

 /1 396 زرم (24) رقم .وري٠^

 ارهني )اركز تانون و٠وهال م1976
ذار ةيالتقا #يجاث  حعا(،1والمت وا

 القاذون ذ*دل م1986 ه/ 1406 وي
ثار ون٠ة.؛ذ ل.يص.بح  رؤم )ازتاذون ا

م(.1986 ه/1406 دام (7)

 ملمر٠مدبت 26 دورة م.ن الفهرة وفي

لحذر ربع 26م/1962  ه1 382 ا

 ذورر 30ه/1 38 7 دبان 27 وط

 ه/ 1410 شوال 2 6 وحق ام 967

ورت م1990 لو٠م 22  ات٠التثريع ذ

 دن ثاري ا ؛ا)مهلى حدة تخذ.ا ا الوحذته

 وادذنذة، وا$دارية الغاوية ةيالذاح

 دذ.إ في ادن اعام 1 لحدرة وذراذمت

ذاري السل  نفدن ت وتم را!د، اا في ا

 ني رية #ن.؛ ا دتخطة هام٠م د*.هر

ءلى: اادل في وتمئات بن،١

 الحضاري ادلمراث ؛.عث —

 في ليكاون ه ٠ولذ :ي٠ا^ه ا ‘ ■ r ٠ •٣. ا اغ

. بميع٠لج ا متداول
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ذا. ا اآلذ-ار

 مواقع ح ودس و|لحصر الت.غتيش ٠

 و_صياذتها ه..ا٠ووايت وتوثية.ها رار ا

 ز!ل م-ن ودؤ-ك ،الها٠مع وإبراز

 ا٠وتح-هلمزه وكشفها I كه|٠ء ب١التخق_ي.
سياحيًا.

 وتنظيمها الت_اح.ف ام.ة٠إق —

 الع.ارض وتذظي.م ا ده ء وا$دراف

٠رالخارج لى ,اداخة في ا!وردة

 وحصئره.ا طات٠غطو ب,ا ادة٠العذ —

 ردذاول ني عده_ا٠وج وتجميعها

. حن ب ا

 ذطر١ ن٠ء الدراسات إعداد -

 ث انارا وا والنقوش والحضارة

.وذشره ا ريالحذضا

 ول حذة في اب.ني لكادر١ إءداد -
ن؛  لدذنددت وتدريبه رالذ؛رخ ر ا

 م.ل٠الع .؛ئل٠و ودوور ده ردا
٠ومظاته

1بعضر نعذت م ا ه٠لم ا ك ت,ل زوء وفي

ىوحعات٧»٠ال وأجري_ت ؛ت٠المذ_ة_ر

 حف لت.ا ا دور وأذشندت ،#ش-ة ا

 الدرع اكحت كما واخطوطات،

 اذ!د، ,لىن٠و محاذظات في واإ^اذب

 انذطه.؛ت دع ت را !تة؛ ا زد ء وتم

ومذات وا!و$ة وا$قز:مية الع;بية

 في ذ٠ء مدا ا م,م ا!ذ؛ر، ء،ن ددذزدب ا

 لطةسبال طة١اإذ اإي.ام ز وإغي.ا ذطو^ر

!د. ال؛ في ا#ثرية

 د ٠! ج ل ا ري ط ن ٠توحيلم إء؛دة د٠و*.

 د وم ن تم ية٠ت ذدم ا آ.ور.ة٠٠الجذ وإقام.ة
ذار ل١ساط  ه.ي حذوة وا لرؤسه في ا

ثار ازمامة )اغددة  واهطوط؛ت و

اداحف(.و

المذادف ذأدذًا:

I م.ي_ة٠ال.عط ؛ت٠٠المؤس :هت٠ه 

ثار ?-,الراء لمية رما ا دف واد؛  ا

يمذية والذذوذ  انرحذ!ت ورء ٠مذذ ا

 عذر، |لثامن ,اذرن ي !كثايية

 ازطمية ؟.عذات إ ا رحالت م٠بلتذظي ثم

نارية ذار. لجدب ا$من إلى وا  ا

ثار ء قذ,:؛ ا و وع ية٠ء.م وزادت  في ا

 ل ذ! ك—وذل ،لحديث ا صر٠لع ا

 نيا )ريطاإ رما !ذعوا وبركيا ازوجذود

 مإلة٠ء شج*ت ث٠حي ا$مادي لحكم١و

ن؛ ؛.تع  المة-؛رج. إلى ريج؛-ا1وت د ا

 مذ؛طق ث١حب - ا$من في ووددت
ذار  م-ع تج. شبك؛ت — راذذخ*؛رهل ا

 ^وجذلى ث٨ح ء-دن إلى وذذلمؤ؛ ر ن؛  ا

ذار. لى,رة ا٠وسم ر نم؛  الط؛ب وإكارة ا

لذ #ذر ا لذطح ا ذرور ءطية ءرذت
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نا,. ا ؛. ٠1ا

 بحارة أو ا!جار !يالحظها الدى

 رن وا) دن، ء. ء بمدذا رة l.i ا د.ن A— إ ا

 وب*-ي.ا لمهدم ؛إدا إلى ا٠بذقط.ه يذوون

ن تج.ف ولهدزا , ذئ ا٠هذ  يرة٩ك كدرت ا

 في ا#دردة وا!ةطح الذ.وش من

 اب أر؛ وددى ذه ادع، دف إوا ا دورة

 ودن حمة، اطة-ا ة #ذر ا انجمدوعات

 لرم-ي ف٠متح اد,ف:٠ا! شزه

 ، (ا اإأ ) اه؟ورج ه ومتًاحف )اطزذد(،
 إتحى وا )ذري(، !,طذ؛ول ،٠ومتحع

 !حى وا ، (ذدا دبريط,ا ؛إندن ني ر؛طإ١ؤ ا

 )يريطاديا(، سخررد٠أك ا!ولي

 وا!حف )ة.ر!ا(، الور متحف3و

 ومت،حف )اطارا(، رودا في ووطفي١
 رلين٠ب ، ح-عا٠ومحام ، ( دا٠*٠٠٠لذ ا ) رثئا

 ؛.رمنجهام ف٠د٠٠ذ٠٠و ، ( ؛اا٠ذ )أدا

 ؛١٠فتزولي عةمجا وئددف رأ(، ط؛ )ر

 وتحف ، ( نيا )بريطا ردردج دذغ

 ، ( )روس؛ا د -^ذذحاحرا !رم_.حانج ! ا

 ، ( ذبرا ا٠ط٠لري ر ) ماز مانن د_ف١ذ٠رم

 ا!ودة ت )ااو!؛؛ ا د ردافا وتدف

 إذلف ا بذة 1ج ودتحف ا!رمة(،

 ، ودة(٠ا!ع- ) يادرياض ود٠س.ع
 في أواكعس ون٠رت٩دميل ه—أوء٠م—ومج,

- وءثرها )أدررا( ذطن٠واث

 في ة—حمه طن-؛ ا ت ؤ_هوء.ا ا ومن

درهام ا٠كاسز درذارد 4مجموء طن.ارج: ا

 — رسون أدن ة وء ومير-ه ريططذعا(،٠)ب

 ا٠كوب٠٠أدبي" ومج.,دروعة )أسمدرا(، ليت_مرك

 ان٠ي—ج اادب٠ك ومجمدوعة ، )ذورص(

 ا!تجار زال ود؛ وعرها، )؛.اريس(،

. هذا دومنا إلى ۶٢ى وا ب ر واك

: ذؤى به ا دف اإذا أدأ

م ءط نأس-ص عدن: متح_ف — 1

 وكان ام، 930أه/ 349

 رية ا٠رت٠ك٠س ف إذرا ت٠تح

طابة،٠ابري عدن حكومة

 صهاريج طذ.ة٠دذ في ودذره

د*روضر؛ذ^ رسم.لت اوطويلة،

هدطر  #مجة و! الشريمة ا

 م عا ذ٠ذ٠ود ،.ة د لزا وا

 م.تحغا د-ار م 1 9 6 6 هدا 13 86

وطا. ب، ذا ل وا ا!مادات

 م1987ه/ 1407 دفى كذلك

 بتىم إلى محترياته٠ ت ذق؛ ث دي

بعدن. إوطفي١ ا!وف

ذان بردن: في ازرط ن د. انء - 2

 رس يه إذرا را مرى ي ه٠موقاع
 أراء ذورءات دن الذرض نرذا

 اه/387 ني ا!ح وؤد ءدن،

 ءر!ت وقد دا، رسم م1967

ذطح ره  ازفي اإذد„ءذ ة ر ا# ا

ودي ،ءدن دندف دن انات
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ى.* ا ثار ا

 كيي)ك وءةممج هرن |زلبها ني

 ح.كوم.ه ا ۴٠ر٦ ش ا زفي ١ ( ي ج ثر٧ما

 م-ن ام 960 ادا 3 79 ني عدن

 كذان )اوذي الغار'مي رجازتا هذا
ذار دتج.ارة يعمل (ره.ا٠وغي, ا

نده.ج 1 5,000 ب_مب.لغ وذلك

 حرق وطفي٠از التحف طل رق.د

 منيمقره1982 ه/1402 ء.ام

 إلى تهتددورا ذذزت ثم واهي،٠بالت

 في الزراق( )ذع~ر ٠ر٠أكتوب. نع;

 - اروط.ذي المتح.ف ٠حيث كريةر٠

ن. ءدن فرع ا

ن ومقره : الكال مت،حف — 3 في ا

 في ءان أن د بع ,ان لساط ا وصر

 سدور رلى مذا ره٩٠غ٠ص .ة ي. بذأ

 فى ذأسس وقد ، ذفده لقصرا

ه/1415 ا#ولى -بوادى 7

 ي ويشمل ؛ 994 /10 /1 3

 دلك; ممة٠٠لقد ا ذار ا م.عروضاده

 ود,ه.ذإكاات وآذار ،رموت٠حغ

 رصألة ا٠ح.غ.رمرت طثن سال

.يميها لذورةا اوذاذق

: ءئ٠ص_ذ٠ب الوط.في المتحف - 4

م،1970 ه/ 1390 في ذأسس
 دان شع 14 بي سميًار دح ت واف

في ام 97 1/10/4 ادا 391

 الشك.ر(، )دار د.^.ر٠اؤ ر وه.
 ندة يم ر آزل روزاذه ع٠م و'دلذهلى

 اذفي المذادة ا$ه-ام مد^,وءة دن

 نا٠م٦ءت ه_وؤع ن٠م اءت٠ج

 فا٠وك واذذة، ادراء كذلمة1و

 تلم.ك نات دن وا رب. هرا آذار

 )دار إلى مؤخر اشروعة

 م.تحغا اغدضرر ذي ا. ا السعادة(

 ورم ،ةم_ه.وري٠ج٠ل.ل وطح.يا

 تة اليمن الممالك ذار يع

 ة٠٠2$سالم.- ا دول ز وا .ة القد

 وتدري البالد. في ومراحلها
 ٠ ثع١ي—حع٠ ر.شكل لتوس.يعه عل طي نخ.

 ٠فقل |لشكر( )دار أما

 ءام الذمي ددوروث ا٠متحغ

٠م1991ه/14]ا
 في أم*ل . نبيعوا رترف - 5

 ح٠ذذ٠راة م،1969 ه/1389
م،1972 /٠ه1392 في رسميًا

 ا#شريسة 4اذ٠مج_هوء م—وذض

 ءه٠مجمو دن أثردة ةطعًا 'إذريدة

 ح.اءت زفيا ان(٠ئح.٠ب )شريم،ا

 في ا#مريكية ابعثة تات د,-

 وفي ة٩القعاذ ال.إ.كا.ة مواقع

 إردا ت—أضرن ن بادا وادي

 اذذطذ.ة هرن ؛.رىأ ه.وءغت٠جير

.لع._ها
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اآلذا ى ا

:)ر.ع_ز( لة ى نمر ح.ف٠ت٠م - 6

 ذا؛*ة ذتكا٠ آذار مجم.وءة يضم٠و

 ا!ذار جادب إلى أرد لإلمام

 اذواقع دن ج.اءت أتى ا ال.قليمة

انك،و ،رعر ددددة ٠مر يهة٠لقرا
.سابة م $ه^ ا ذصوز دن

و وه )ة.*ز(: لعرضي I دتءدف - 7

 ردة دبرا ا ت .روى ود-* ددنحف
الةديمة. سالحه # او

ظذار في ودقع : ئذ؛ر ا٠متحغ - 8

 القديمة( رية٩الح.م ة ص، )الدا

 في عت٠حم ٠وقل ،.رممي جدوب

 ذرية سعن: آثار المتحف ذا

 -ت—ر رددان، صر٠ق ا ر ذى

 ل:س غ ط؛ ،#دول ا

 ء_ملمة وت وذد ،ث٠ك٠ومح

 ستها١ودر #دريه ا !طع ا ب١ترتي

م.1 972 ه/139٠2ء؛م به

 وه.و ن(:)ردى امإلن تحف٠ .9

 ؤخفاحا ة ولم ة.!ر م.ت_حف

 ر علمت٠س.ت! ا ضد الملم

اه/398 ني ح او !ريطص،

 م_ة_تكاشه: م٠وت_ض ام، 978

 واك..ور. ذق واإون؛ ا#سلحة
 القطع حار إل:ه وضم

 عاب الطنور "دم الني ا#ئرلم

المذطقة. في

 وه.و :ةن(٠)أد ر زنجيا دف متع — 10

 اذتتح ر،رخي؟؛ ني صغ.م آدف ه

ه/1401 عام واحدة قاء في

 محافظة آثار ويضم ام 981

 إلى مية ! إس. 1وأزصه ،أبيى

 دات واذ.,*,؛ ة اوذر ر د؛ ا جاذب

رد. وا!ن؛
 م ء؛ في افح لع: زف؛ا تحذف - 1 1

 آثار وه م،1 982آل1402

 دن ه؛بأغل المذطذذ دن لمء!

 ادي ودجانيه ننحع دوقع ؛ردن؛

 وا 1401 عام فيه التشيب تم.
 نزة آثار جادب إلى م.1981

 ودردلمة ا!ستعماري م ك١ لح ا

 ذط^ ض وب ، زده ح -الكن ا

ا!طةة. ي ى ع اث ا !وروث

 حف٠مذ وهو :ون ب؛ مذأدف -12

 م ء؛ اذددح رد.وت،٠حذض وادي

 ك؛ن مبلىأن1 983 ه/1403

حدا المديت_ة٠ل د وج. ي  ر١غ. ص مذ

ن وهو رف،دقاوا لدهادات  ا

 وفى٠س في السلطان صر٠ق في

ن؛ ؛ء؛ذه:٠ة ل٠ورشم سدون  ر ا

 دواقع ن د. ت رع ازق لقديمة١

 دوقع ت :ا ي قرذ ذج وذن؛ ي ااواد

 ا؛..وررث جاذب إلى ،رسون

الوذازق. وفائ اصبي
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طفت٠ا اتات

 في فتذح ا :ء-ة-ق ف٠مذح -13

 آذار ويدم م،1984 ه/1404
 هرن ر وآد؛ ة٠بم٠القد شباذة ة سددن

شًاوة، مح.افظة في أحدرى لدواقع

 .،دن 1لتتق وا ت لعادا ز ة ء. ا ق وره
 زد ال٠ألشض ذق زود؛ وأخ--رى

ر. !يبء*ه؛ ا

محًافظة ٠مركز في الح,زظة: متًاحف - 14

ه/ 1404 ام٠ء ءتح٠ذ ا لح.ح،

 طين سال ة.ص,ور أحذلى في ام 984

 لآلثار ر٩صغ مددتى ودو لح.ج

 ذب دا إلى وا$سالم-ية كةدالغلى

 وا#سل.حة لتقاليد1و العادات

٠التقليددة

ن فظ عد؛ في لغيضة:١ ح.ف٠م.ت — 15
 ء_؛م في اودح وقد ادرة،

 ويضم لم،987 / ه 1407

 جرية٠لح ا العصور ر آذ؛ ضر، بع

 باتب إلى القديمة وا!ر؛ر

 لعولى ا وو^؛ةلى ا؛ذط,شة، ث ذرا

.لتقليدية١ حريبال

 ا$نشاء: قدد ف٠۶ اك؛ ولر-ن

 ،ا ا-دلى مذط.قة ر ذم؛ ءة؛ذظة لفي متحغ،ا

 عيراذظ^ في فع لح؛ دف ولت ددذون دف١مء

 ق؛عة لتدف و م؛رب، كتحف٠و ،ءج

وء-دن صاداء نم- ك.ل وفي ،.دلى ر

 ضرح٠وب.ع ،ه؛م.ة ء.سكرلحطة متاحف

 ت لشخصثمال٠ل محصصة ا دف انء؛

لوطقة.١

 أسال*^تان داران لبذطوط؛ت ول

 ،ء بصنبر-؛ اظ_طوط؛ت دار : همر-؛

 إلى لح؛$ضى؛ذة ،بريم ف #دن؛ ا وم^ء؟ة

 ثل م دطوط؛ت١ؤ.زم أذرى دات ت دك

ء. صت؛ في الال^ر الج؛مع ة٠مكت

دطالع أددد أحدد د.
 ن اذيم وآرار تئرقون٠٠الم ح هيدافع د.محمد :دراجع

ذار ٠م أر ام. 988 - وءدن؛ داء٠صذ في ا
Paolo Costa: The Pre-lslamic
Antiquities at the Yemen National 
Arabien: umseum, Roma (1978),

Gohmann, A Munchen (1963).

أذاذت

 ه_ي الذ.اء( -ر٠و"$ الحة-زة م نم قر )

 م.دلحءة دن ازذرق إلى دقع بمذية٠ ملىلحذة

 ا$س.غلتي اوطر,لق ءلى تذع اوتي خر

 ص*.*.لىة. م.درذة٠ب ء ؛٠٨ ن صم لحر؛ط ذي د ا

 اذت بم آب؛ ب الحمداني اذؤرخ ذك-ر٠ي

 أثاؤذ. ودي )درن؛( ه.ب لم؛ ا في ى كدة

 اليم_ن أه-لى بأن فوت ؛٠لح ولح_ذتذلر

 ويذنار ،الهم,زة بإسقاط نت د؛ ا٢سمو
 فة. ن؛ نسمى ذت ؛٠ك نبا بأ الحمداني

 ٠قبز مزا ءم; إلى إذذ؛ةة؛ تاريخ درجع
 لشدراء ا بع.ض ب؛٠ ردفى وؤلى ا$سالم،

ا#عؤذى دهم٠م هارة الج.؛ في الدرب
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)حركة( ارهبون رار ا

 صا, ف.يها ذيدن ئ كتدرا دان |لذي

!خمر. معصره م؛ له وك,ان ،لخردف ا

ا#ءدى: ؤال

 ؛*.إواد وة درن.؛ ذي لشرسا٠ل أؤول

 بل٠لثأ ردب ادد؛ م ي٠ياث ،—ع2وك وا بم ثم

:ذيها ل ة.؛ و

 القطاف ودق ٠ادالخ أح_ب

 بهاأشمتا عصارة ووذط

الثالث اوذرن في أئافت كانت

 دي.ذ.ة٠م الميالدي ااشاسع افرري/

 اه اي ١ درورا م درهكا ب ؤ_ورة٠-ش٠ شمظدة

 ة ص, ا خ المذوعة -ا۴ت روءا٠وبمز ،فيها

 ك؛ذت ؛٦ي٠بأ ٠المقدمي وودر اؤ^روم،

 افبري/الماذر ح المرا اوذرن في

 ا٣ رتم التي الخيرط؛ت ايالدي؛؛لث

 صق.عاء د٠بع ممن يمن ا ط.^.؛ج ا واف. ة

 راب ط اط المدرع ذ-^-رف-ت رذة.

 الهجري/ بع ال؛ ا!رن في بر !لوا

 م $ه.؛ ا ود ءلى ادد!دي، ءدر ااذااث

 اذي’ انج;ب٠لئم٠س ب-ن أود دن محم.د

 إذنلى اا,ذ,.أر ألحدن عد.او# ، إاجي.ا م ذلى

 الله عدد ا$دسام أء.وان ود ءلى ألحرب

 فزة ة إدد ا ها؟رت وؤد ، ٠حمزة ادن

دق تدرمحيًا أهميتي"؛ اسن*.ادت ثم

 اوذرن في ني لم*.ذه؛ ا ىر٨اا ني ء؛دت

 در ء ابع٠لىرري/اكس1 ء.خر دي لحن؛ ا

دي  اوذرن في ءذه تة؛ذت ما إلى الى.

 ثالث الميالدي اشر٠الهجري/ال ,ارابع

 فلة د؛ ا٠يه٠ف وة.ف٠ث ا!تي اغة."ط-ات

 كل٠ تت-جه التي؛.اذت اسين الحج؛ج

 المكرمة. ع_كة إلى ه صد.*-؛ ن٠د شمام

 ولم الحذدوث اا*قبر في ة ا!دون. اذد؛رت

 ضر لحن؛ ا وو؛ في ذره؛ ءسم-؛ سن ق دب

 بعض جدران ا٠وبذاي أسس س.وى

 م٠اس٠ب روذ.ة٠ا؛.* 1ودركته ه,؛ئرها٠ء

.ة اصدع ا

همدان. ي ولمدة فت أة؛

اد*روسدي ي عل حمد٠ د.
 الهمدا؛ي، م ح أ بن ن٠ح ا ا ٠محما او : جع1مر

علي د م مدح ن ا]مرب، حزي.رة ى.ذ.ة

 اثد.ك خ.رداجه، ا؛.ن ص. ع، ا!
 ٠المقاسمم ر، ٩أحض ،دسي ق م ل I واؤ^^.اؤك.

ماكن المناسك  ٠حمل ق٠تحق الحج طرق و

 ٠اليمن إ-دان ي ع٠عحمو ري، ج ادح مر،1٩اإ،

اببة. ا!دان رع، ا!

)دركة( ابةون١ ا#درار

 ررن؛_*.؛)ا : م ؛ه^٠د.ذ ل٠م٠ذحع

 اليمئزة(، دارزة ا و)حذر؛ذ ,منزة(، او

 في مفيين( او ا#درار و)حذ_ر؛-ة

نعسها. بالد!لة اسة تأت ا#د
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يون)حركت(٠|#حر|رالب)-*ركة( ارجون ا#حرار

 ت-ل-ك ذ؛ط٠ذ إلى لث.ير هله_ا وءي

I ت .١خ ه. ذ.ا لني ا ه٠س ل-،يا ا ت ا فيدوء—غ 

 ت فظا انحا ض اباري كم٠اط

 التاليذ,تات ف٠مذ.تص م-ذذ إدة م،ا الش

 أذه ءلى ام. 962 ابى 381 ءام وحذق

 حررى وم٠غ ■٠ سرل ز٠لتميا ي ع دب ي
 ،ءاع.ة !ذة د مجم.ل وم٠٥٥ الماعارضة

 ط دد.؛ جب وء  ي أن ح،.كن برنى لم ا كا_ذا و

 ت٠ظهر التي ال:اسيق ت ء؛ ابى؛ دنك

 ،ت دا ب٠لحم ا ن م, ني اددا سف الذ في

 وح.زب صب2ا حن٠م الفوم. حركه4ك

 ون ا!شزاكي..الخ، الصي الرث

 بأاذ.مق ة٠المعارض حركة مغه_وم

 >حركة معه|وم ؤرادف اا,ني ،يمالضيز

 ا!حر ئعلم ا ا ف وم ن(١اليمذلم ا!حرار

.طلمح٠ا؛ص ا ط م لى نده سدوف

 م٠ح.ك٠لل المع_ارضة ردادة ه-ود

 منتصف إلى ليمن١ ل سم؛ ذي يا$مام

 م ء؛ رظ م.ا إلي وبىللى ٠الثالديذيات

العام ذا٠ه ذي ة م.1934 بى 1353

 :ريرينم مزيمدتن ا$ض'مي الحك*ا يم
 م٠لحك ا خ رض. ءككدم.ا ولى ! ا كاذت٠

 ؤوقع ريطاذ.ية،٦ال للض..غ.وط دي $م؛ ا

 م/شوال 1934 برالر٠ذ لة٠مائه

 الربط..اشة، ومة٠الح.ك دع ه1352

بمقتضاها مح.مى ا$د.-ام رف اء

 جذ-وب عل بط_اذبى بر—اا اكيادة٠ي

 دن ءلى ادداذدق بمة٠الهز وحذاءت اليمن،

 ذن اوذي ءب،!لدزيز السوي لملك١
 إمد؟.ار ذطاع و الي.من، ط لف ربًا ص

 *.!هدة٠م ذرة,.ع لى٠ء ي-ى٠مح م ا$د-؛

 بىد.و19بى1 353 سذ.ر5الط؛ةف

 عر إة.بىي ء.ن والتازل ام934

٠وثمران

 ط 1ذ٠ذ ان٠اط.زيمت ه.؛ن؛ن أظهرت

 ح.ت٠وسم $مامي،ا الذظ؛م ف-ادع

 ر١يع أن ٢٠لحك ا ا4ه دنى در اذل ا لخذزون

 دما الطح. إلى ر.ذع و صه نف ءن

 ءن بىرذان1ا لهزيمتان1 *أتان رت٠ءه

 ا ٦٠٠ خر٠يز تذان اص ت قف؛ذنا اا. حدة

.٠ لحكم١ وذظام ع٠ابى *

 حمت,ها ات لف ةالذذا ه.ذه ارز ك.اذت

 م $م؛ ا دءرة ردن لتتاقضى١ ني ت،ثل

 وط-ي ك-هدف ادس، ا د دوح■: ل هذدى
 ط؛ةذي و ,اد!لي ع اط؛ ا وبرن ءام،

 قذر والتا ا$م؛مي، للحجكم لضيق١

 ور٠الذط إلى م.ع٠تت٠نح. ا ة٠اج٠ح ن2٠؛

 دعم١٠ ح ا رتخ ا١س ر ماا٠م ن ودج ،لى م ل*.؛ ا

 كل ت4ءط ادفي اه.؛ذ.ظة دي ا$م.؛

 ا؛دول دن رذن اذنا وا ،لدذقدم الىة5^٠إ

الهبلية لزءات١ ويرن دلدواة لركزية٠ا
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كة(ر)ح ابذون ا#حرار كت(٠)ح |بعون ار #م ا

 و|سعة امسأق ددن إوض وال: الصه،

 لمزاربين ا لذات وا ،اب٠لث ا ن٠م

 ٢أرهقته لي١ الل_ولة وردن )اؤرءدة(

 وأذ!دم ت، اجبوادو بعادضرالب

 ددن لتتاقضى١ ثم .يها٠وموظغ عاكرها٠بع

 م.ت,',عذة ية٠اجتلم.اء الج شم ات، ا دخلع

 رخ 1مش ،#رض ا دخ دشا )الق.ضاة،

 وردن ، لحك.م ا في لدبسا.اهمة ائل(٠الق
 ل..لمحك،م .!لي وازخ. اازردي لطابع1

٠الطل؛ت تل.ك كبح ااذي

 دظ.يوره؛ الت؛سية لمعارف،سه١ ءرت

 ط.ايع.ية ة.وة إلى ايذ-هع اجة٠ح ءن

 ودن..مح ،.ات١قخ 1القكخ ت.ذللى ر.ذالى

 ت—وءك .اذصاءد ذطوره ام٠أ لملى١

 الح٠ومص لط.لمعات رعل ا دم الع.ارضة

 ضررت تن الي والذرائح لعئات١ دلك

٠وممارساله ا$دادي -زكما دن

 ة2س !دا ا ة .ارفل ا ذواة كاذت نش

 ااذي المتذور !اب٩٠ال.ش ؛ط٠أوس, في

 ءلى ا!ط_!ع ذرص له توذرت
 ا#دب وءلى ي الثقا الموروث

 ف وة ،انهرة 1 ك لدل المع.؛حدر يهماددا،

 ط.-!ةح دن ا#ولى وع٠*,٠الى م.ات

 دن بذ ب؛ ا ودها رذا ءذا ب في ه٠رضا ع الم

: سين أسا دصدردن

ذياا المدذزلي ا#دب هو ا#ول:

 ،ااظذ..^ة اذكام ءلى ةااور ءلى تدفى

 في وحه ن1-.$ن. ا قدرة ءلى ودؤكد

د.ى.؛ره. غة٠ يا٠ص

 ء زعم.-؛ ات دؤلذ ذي ل تم، الذاني:
 ذياا واددس رب او د.ن ا$صالح

. أواحدر في درزوا  ءدر ع٠د1 او رن ة ا

 : ؤ!ء٠ه وهن ااشرين، الذرن وددارة
 - 1255 ا#ذضاي الددن جال

 ومحمد م،1897 -1839 ه/1314

 - 1849 ه/ 13 23 - 1265 ٠ءبد

 الكواكي رعبدالرمن ام،905
 م.1902 - 18 5 4 / ه 13 20 - 1270

 ارذذت اذصاحمن ه.ؤ!ء أفك؛ر ومن

 اهبم-ها٠ملغ -دلى رضة المدل طالئع

 ور٠ت٠الدس. .م ل عاا٠ك.م ،س:ةاار-عا د ا

 وا!سذرداد انداب ا لحذكام وا لثورى وا

 الممارضة ذع طال لمت رذن. ردة. ط وا

 إلى ودعونزم المص-لحين ه.ؤ!ء ر كا؛ أة

 لمل*- ا ب ا ل؟ ب #ذن وا ،لتقدم ا

 منجزات استيعاب و الحديث،

 مذه.ا !دن أدور ك رة٠اص٠اإ* .ؤف.ارةا

 زي ما سن* ! ا ا'.ذرب لهج,مة ل.لتصدي

 واسبءوعب ،الذرق شعوب اى ء

 هؤ!ء ت جذ؛ سن؛ا المعارضة ل رجد؛

 ق.دم ال نبق نمد أن من حين٠صا٠الم.

 لحاكام ا ة٠أذذ بتغيير ون٠ره٠م

رق. ال ذي ة ا!سراد
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رار )حركة( ايبون ا >حركة( ابذون ا!رار

 رطوره؛ في اليمت:ق لمعارضة1 ت٠قطع

:ذرة دواحل أ#ث

 ؛-مام تبدأ : #ولى ا ة٠ل٠الرح —

 أول ؟رت ءذدما م1935 ه/1 3 54

 سداس؛ة منظمة ء $دثف؛ ولةمحا

 ه/ 1 363 م دع؛ ي٠وتذذ للمعارض.ة،

 ر #حزرا ا ب٠حز ت.شكز، ا د ذلى ء ام 944

ردبتن. ا

 ام٠بع. ت.بدأ التانية: المرحة —

 م ؛_*-؛ وتنتهي ام، 944ه_/ 1363

 ذب ع٠وة الذي م1955 ادا 3 74

 ام، 955 إبريل - ض-ارس نعالب ا

ه. 1 3 74 ن ع-ا ن جبىح

ط.؛ ادرحاة —  ل ودشم ظ:٠ذ-1ا

 م1 955 ه/1 374 دن المدة ا#عوام

 ذأمت ءندما م1 962 ه/1381 وحذق

 ردع 26 م/1962 سءعر 26 دورة
#و  بالنشام راطيح ال382 ا

ا$طهي.

 عام ا#ولى المرحلة بداية في

 عالت٠تح،م سمت، م1 935 ه/1354

 ء وصت*.؛ ءدن فى المتتشره المعارزة

 في ذذ'ها دوحب إلى بحان٠ت؛ ة ر و وإب

 أن ٩يز غ واحدة، تة٠م سيًا هحذظمة ر١إط

في ل٠تاتشك لم ة٠ذكظ-م ا هذه ثلل٠م

 م—توه م-ن ه.ذ.؛ك أن ءر ،الواذح

 لجمعية١) تسم.به أعطاها ة ، أ ه٠قدام

خر اب-ض وأءط؛ه.أ ابية(،  ا

 اإصادر ردكن ، (ل الذضا ٠هيئ) ة كربت

 ذدت صرين اغع ا ت دا ون..؛؛ لتارثفية١

 م زد؛ ا دزك في تا٠تشكل ؤذ دكون أن

 رف إدد؛ ا فى٠بالم* ية٠٠ياس٠م كمنظمة
 ؛-ذدت ة.لى ذا محاوله ول-*-لى ء_ليه.

 ئ ا . ؛ - كذه ٠ ١و ، ه٨س سردا معدظم~ة #ناء

 أوح,درت أدا إ! باساح، ذكلل

 مختلف ين٠د ت لعمال ا من دوء؛

 أن اؤواضح ودن رضة. اإه؛ تحم*ات

 ءهد وحداثة ادوي، لعمل١ ظ.روف

 الد.ي *سل لع. دا ب لذ-؛-؛ ا أولئك

 ردن ا!ص-؛ل ة ود وى.* وم.ذذف^؛ذا<،

 ٠كارت ابدن، ل1ش مذ.؛طق لف، مخت

 دذ.ظ.هة ظ؛ور ت٠٢ء اق’ ا#دور ?ن م

.رزة كمد؛ آذناك موحذدة ية٠سدالنج

 ه-ذه دنل نلهور م ءلى نع—ن لم

 ط دن؛ م وب؛ا دن ة رف اإ*؛ اإذظ.هة

 ن و؛.؛ ا$ش؛د.ي، الحك.م ف.د في دعا

 التعريف دو الذء؛^.ة هذه ه.زف

 ز شبا وإ #مادي ا م لذظ-؛ ا ؛-*(وب

 ه ثم؛ 0وء~~؛!و د.وطذب ت ممار.؛

 تودر في ٠ذذ-مير وإظ-هار ا#ه.؛لي

وسوة ت*ليم دن العامة الحددات
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رار )ءر؛ذ( ابيون ا مار ت(٢لحر ابغون ا

 وكاذت وكهرب_اء..الح، و|صالت٠وم
 في ود a د تمارس أية—دء—از هذه

 في وتفحنت ،المن؛صة التجم_عات

 ا#س.اسية المطالب نعه الوزت

 الني المطالب وه..ي ،ة٠رضاا٠ل_دم.ع

)ا$صالح(. د واحة ش*ار في خت,ذلت ا

 ،ة ص,.درت ا وءذدم د٠ر.ع با

 استطاعت ه ندة( ا دما )الحكمة

 رن اذبا ج، ء-ن الذدسر المعارضة
 ق نط؛ وءلى ءلمتًا، ومطال-ها أذكاره.؛

 دء؛ ما وأه-م انجدة، هذه ءج واسع

 سبن٠تح : دو ()الح,كم.ة في هؤ!ه إره

ذطوير اؤدعلم ء وإنا ا$دارة ذظ؛م  و

 وبذاء ردةلحد٠ ا اوم اذع ب #خن وا جه١ه مذ

 ذ.اءة٠ص ذ٠وإذ؛ه ؤوي وط_ي ش٠ج

 البالد تمالل٠! كشم_ان وزب

 !ءه؛د1؛. راعة او و;طوير وارده؛ره؛

 يثق٠الحا وااهاوم الحديث ال:كتيك ءلى

 كاظ .نجتلشة١ ؛طواذفه النصب ووحدة

 ؛وزوع لم--عارضة ا ل .اج- ر ذ.مرض

 مجد-ر ٠ولكن الذورى وكام اودددور

 ة٠انجا همه1س ذشد كذا٠وه ل،ددي
 رى المه؛ أذكار ؛.ذر في كبير مًا هاسإ

٠ا$ر!ح في لمطالبه.ا والترويح

 اي ا المعارضة ذواة جاذ.ب وإلى

طت٠ذذ ابدن بدال داخءل في كلت٠ت.ث

 أخرى ذواة ت!سذي-ا٠الث أواخر في

 ن م هرة ق؛ اا. في كلت٠تث لهارذعة

 ؛تن دن ن وكا؛ ، 1.٠ و من٠الدار ة ا؟ ااط

 ذعم_ان مح.م,د أم.لى لىارسن٠اا ؤ!ء٠ه

 اولمنان ٠تري الز؛ ود٠م٠مح ٠م_ل٠ومح

 حرركا.ة رأس ء.لى بدد ا ذيمتم أص.باحا

 حذقءام زءادده؛ درا واى رضة، الم*؛

م.1 962 له/38ا

 في أساسًا القاهرة نواة ذذذت

 لل-حكم ال.؛ه-ضة انعا!ت دارة كا

 وفي ا!رية، ف ا!ح ي ن دى $د؛ ا

 تبرجس 28 ه/1 3 59 ن ذم؛ 25

 سد.ية منظمة أذراده؛ نكال ام 940

 )كاددبة م٠؛؛س عرزت درة وة؛ا في سري,؛

 ا!دات وني اليمني(، ب ااذ؟؛

 هذه ءلى لحط؛ق وع إوف. ا لهذا المكرسة

 وكتيية )ا : منها ذذوذة ت ذم؛ الم;شة

ا#ولى(. ا!بة و)الكتي.ة ا#ولى(

 -ي(٠٠ه اا اوذم؛دب تمي:ا-ه٠ك) ت٩صتماغ
 امسم ^.ت مًا وذظ؛  ؛.رنامذ لذطها

 في ، اليمؤة( دب ون.؟؛ ا يرة كات )ذ؛ل,ون
 عن .ة٠ذظ ا دب أصحن؛ ر١ء ة؛ اذو هذه

 خ'ل دا في ه؛ فروع ء إدشا ءلى ءزهرهم
 فة.د اننفالة أه_داف أما ارهن،

 في الع.مومية شدردة ؛*؟.ارات يذت

ااة؛ذون.
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حرار كة(ر)ح ليضون1 ا حوار كة(ر)ح حون ال؛ ا

 عاد ام 941 ادا 3 60 عام ني

 نحاف.ظات١ إلى اؤزردريه محمود٠ د٠م٠مح

 هي جديذه وددذة 4مع #٠٥حذا الشمًالدة

 لذهي١و ابالمعروف ا#ور ئة٠ه دج ذا )در

 هذه اءبحار ويمكن (،الدكر ءن

 يدرض درذادج أول ي.مدادة الولعة

 موسع,ة، ورة٠د.ص رضة1المع اف٠أهط

 37و ة٠مقدم هرن رذامج٩ال ويتكاون

 - خالقدة أ اددان؛ ذلموتضم وق,د ،ذذرة

 فًا ا دد وأ ،ة نوير ت, ة؛ وأهدا ،ة وي ذر

 وطذدق ذ وأهدا اج،اءية، ٠ اقتص,ادية

 ا#هداف: هذه أهم ن٠وهر .ام.ة٠ء

 من البالد استة-!ل ء-لى اظ٠الح.غ

 ذام إنع ا ر٠ث٠ور ،عهم-رين٠سمت لم ا -اع م ط أ

 #خن وا ،و>طشة ت د-؛ د وإنداب

 والدذاد.ة ديثة٠الح ة رد لتجا ا لنفدم با

 د.ذوى ورذع والزراعة الصذاءة٠ب

 الخدماات وذذس 4مجال واذرأفة الذ-!ح

 ها٠تجذ هقد لحكم١ ة ل مئ أوا اوصحذ.

 ذا 4س_اسي لح. و ل.بد دحما افيرذ.امج

 دذدم اأذي بحى ا$مام إدى ع اإوف،

 منه _#٠آ و-ج اورتا ؛ل ري ادر إب

٠ا#هداف هذه و^ة^ق جذاوب ال

غى٠رف ا$لرام أن غثر

 ة-ذ وا ، وذغ_صيال حماة ل)رذالر-ج١

 وء.دد تري ار١ بحق تذكي.لية .راءات ا

٠المعارضة داب من آخذر

 ه ذط س ل ا ون سذد عن دم ث بح وفي

 طالبهم تحم؛ق في معهم يتجاوب

 ا$سالم ف٠س إلى لجذأوا ةي$صا!ح ا

 دعز، ة ددد ني بحيى ا$مام ا؛من أرد

 دن أدس يس برهن؛.أل أل غير

 بالذكي.ل، م—دده٠يته أخذ بل أيه،

 ءس ادرحت-ل زلى أجحردم مدجدا

 ه/1363 ءام في ب اك.؛ نحافظات١

 لةاهرة،١ إلى ا٠بعضه 4فتوج ام، 944

ءدن. إلى ا۶  ا اإعض و;وجه

 استطاء_ت ا#ولى المرحلة ي

 ة٠د LJ ا إلى ذورز أن الم_ع_ازضاة
 ثم اإندا الحذم هضى ا ذن ك.قوة سية ادثرا

 كما ،!ح—$ى ا دواء رذح—وت
 ون ءدد ا اذن.-، للور٠ت أن اسذط؛ءت

 ذؤروة٠ذ٠واد ةيالسياس #شروحات ا

 ددي' أل لدصمل مذهأ !^د ت أدوا "ة

 لحاجة1 أصن لمة ذرحة ا هذه وخالل

 منظمة تذوين إلى المعارضة ددى
 وادد  اد د ركز—م ن٠ئؤم ؛استه٠مع

 غدر .1وثم^.*,اة؛. ارلندن اإه ر٠ءذاص لك.ل

 ة_وة ضزال ما نرد كا *-ارضة٠اذ أن

ء-ن دعب دج ولم ؛؛ر،٠التا محدودة
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رار )حركان( ون ال ا رار )حركة( ن ابض ا

 ٠لمتذور٦ ب وشم؛ ا لحمهور ذط؛ى

. ة اذرحا. ددأت خ تار من ب ن؛ ا

 ا#حرار )د.زب بذت.كي.ل المعارض.ة

 ه/1 3 63 عام ردف خ في ا!ذيين(-؛!؛

 بم-دأ رخ التا ه_ذا ذد٠وم ام، 944

 ؛د!اً,ة #حمرار( ا كةر)ح اسم ول ردا

 اسم إلى ذ.سبة الع.ارض.ة ة ركا حذ ءلى

 صدات خ٠ش أ؛.رز بح أص. كام؛ لحنزب. ا

ر(. ا )ا#در ض-م دا د*رذون رزة ا ذع ا

 حك-م ءلى ادارضة الحزب أءإن

 ة ب إعال ة ل حم وذلهم هددى، $م.ام ا

. لمراةد٠ا ر١ءل ضده  زذات و مدذبة، ا

 ي.دف٠واض_ذ مدة(، ر ا-لى )د؛ة بدة جر

 ءدوب إطي؛ر الح.ملة هذه لفي الحيرزب

يمن بدال في لحاكم١ م1الظ  رار وا ا

رط تحاه ٠ذ.ة_ص  رفي والثعب، نى ا
وقت  مدة—ا-غذ ٠هل ذدت٠حة ذف ا

 1كم $صالح. ا في ع,ارض، لم ا لب1لرط

 تأيي'ف ب كاس بًاتج؛ه رضة ن*؛ ا ٠ذشطت

 فتدذت ،ندين بم ا ذي.ادردن ا تجم*أت

 ودل تم ءلى صاءده؛ ماايًا ٠دء. م٠م.ذي

 تجم.د لحزب ا ذشاط أن غزر ٠ دا ط ا نش

*؛ بع.د  ت لمن.!ذ؛ ا ددت ءذددا مه٠٠ذغ م ا

دظ.رت ثم ^ة،٠ا#سىنس دره دوا ون

.مريطالىة الذط.؛ت  الحيرزب ط ند؛ ا

ا$م؛دي. الحكام و؛ج٠احت ب*د ذاد

 ا!درار زبح ذام ء-لى ورد

 الحدم م ؤ؛ ءدن في رزة ا؛*؛ وإذي؛ره

 في ة واس.* اءذذ؛!ت .؛ذ٠.^. ا$ه؛مي
.ت1944 ه/1 363 ء؛م  ءدد م،ط؛

 العارض.ة رن ابارر-ن رن صررا

 ، ل1ا!.ذ.ه اداذظات ني ن الوذود

U .أدرى التتك.يل ?لمة ت!-1ط 

 إلى ذزدوا لذين١ أوزذك لمة؛ت1.ذ٠وم

ءدن.

 30م/1946 عام يذاير 4 وذي

 مة٠مذظ ا!رار ثءل ه1 365 محرم

 يمذية ا )الىه,*ثة لجمدم رذت ء جديدة

 ارفدن( وت )حمم ,دروا وأحب. ٠( كبرى ا ا

 مارس - م946 أكتوبر 3 ا

 ه-1365 ال؛ ذي 6م/1948

خذ ربح  ذ؛طة.ة ردة لبة ه- 1367 ر ا

 ط كذ.؛ ز ركا ن وزد ٠اثم.^.*^.ة ن ل؛ ب

 ء-لى #ولى ا ت سدوا لئ ا في الجمعية

*.حدالى  لي—دأددد وة*ب ،لي ؛ دء.  ا ا

.*ربي، م -*؛ ا ارأي ا  دأردد ن وف.حف؛ ا

 #درار ا لر؛رس جرذن. اذي؛ ت د؛ لى

 )حدوت ريدة٠ج عبر ذا٠ه. ذت-؛ط_يم

ي ن( اايه.  دن٠ء في تمدر نت كا؛ ا

صداةة( ردة و ذصدر كا؛ذت اي’ )ا

ttgiDjJI ذلله0^11 21 1



)حركاة( ونبا#حراراك درار )>ركة( ابدون ا

 |ل,رافمب، ء.دالغي درءادة ه,رة1الة في

 ٠بإصدار ا$درار ح.ركة اهتم.ت ا ذم

 اكثكورات، ودوزدع وطبع الكتئر.ات

 دم٠ق دات ال_كشا ه هل ز!ل وزن

 شاكلم رول دعسورابم #ح;ار ا

بدائلهم. حواروط $من١ شمال

 بت٠خ٠: ة !لم ا ه ،La ز!ل

 ،ية٠يام٠م كًا ر٠ح٠ك ر١!حر ا ت١تصور

 ا! محذكام يا يا٠س رذا٠ل وا٠غ وص.ا

 وقد ٠انجتمع ا ي دا ق اتم ائ.وءب

 جريل،ة في ت تثر ادي أ.ود^ة_ة ا وزت رذا

 5 في -ادز٠اؤص 71 )العدد ساةة(1)

 رمدان 7م/1946 غطس ا

 لب ا٠)مط وان: ء تحت اه( 3 65

دصوراي•*(" أورر اب؛ني( عب٠١الث

 إة.(مة وثشة٠ال ه.ذه ت ارذ؛ فهد

 بع١ط دفر ندوروي، - وزي د كمح

 حكام إلى ادي٠استبل كم ح دن لحكم١

 ة٠صري٠ءا إدارة وإنشاء ء_ذراطي،٠د

 ا$صالح، م1بمه ء نا ! ا تستط:ع

 ادهامة لخدمات١ حون دأم : أورزه' ومن

 حية٠ص ين ورئ ادم ت.ع دن ل_سكان ل

 كبوض وا ولهرياء، ذرب ومباه

 صذاء.ة |قامة نير اد.وطن د1باقتص

مبن وتأ الزراعة .ر٠وذطوي ، ة٠ح.ديت

 #عاء ا وتخذ؛.ف ي٠ه٠لم, ا الت..مليم

 ودر ال.غالحجن، ءلى ٠ت,٠ب٠لضريا

 كب_ار ج.اذ.ب م-ن ,ارة لتجل ا تكار٠أح

 الواصالت وي,ر٠وقط ،لوطة-ثن ا

 حز ح ذه ادوني ردت وأ وا!ذصا!ت.

 ،لى٠س اب ن ةد.ا— لا ى لحذذو مًا ه_ا

 بشرا و ادكالم حردة تأمين إلى ١فدءت

 ودألدين الجم,عيات $ف وذأ وا!جتماع

 وأد,والهلم، وأءراضهم ص ادف حياه

 أن وش.*. *-ذي اد ا!ءذنبال ر ظ د“ و

 دود. ق دون وا!ذذلى الغر رة ح.ر

 لعدم ا ر ءكبا ا )ا بولعة ا إ-:لت٠وأء

 ة٠لكز طب:عيًا ح.قًا والم,ش لالجوا

 ءلى يمدحدلى كما ء.د^عال يمد.مد.,ا نييما

 ادون؛نة ت٠وذ.حد .“الشمسو اذواء

 ا!هتمام زرورة ءلى أيضًا

يمتوكراع حقوقه-م وحغ-ظ بال؛اجرين

 "||عاحب ي ا٠وزو - م—۴ت شذ.ا ن٠لة ا٠أم في

 إلى ادوية؛ دعت ة د اطا بالظالق.ات

 ا$من انبأ؛و وح زلة او حاجذز ٢ك

 من وا!ستادة لعربية١ ا#ذهدر ء !رذا

 ادول مع الصالت وتويق ،خبراتجم

ا#ءرى. العدبية

 افي ه1 366 م/1947 أوانم في

بحك_م ا$ط.؛د,ة غدو ا$درار نثاط
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(٠)حرك ايبون رار درار ادبون>حركة( ا

 ،يق٠دستور حكرع.ق وإة.امة غديى ا$دام

 نزال ما ا#دوار دركة كاذت وذا

 ة دم لم ا هذه ٠تذغيل ءن 1وحده ءاجزه

 ؤوه دع التداا-ف إلى اتجهت ذن ن

 ا#دم ي—وع البالد، في أءرى

 الحاشة، لالنمرة انماوة.؛ الهاذب

 ءب در:آا |لذوة ذه ه تجدر٠رتع ولمذان

 ددن ا!ذذاق رتم. ا)وز؛ر. أحمد دن الله

 بآل ا$طادة عل و والرز؛ ا#دوار

 وإذامة ازى,؛( )ا#درة ا!ين رد

 قيوتحق دوروي - غوري—د م٠حمك

 في تشحها مم, ا$ص.!حات رن ح حم

 ظ١وبموج المقدس(-؛؛:-. ه٠الوطف )اباق

 ر اوور الله ءبح دت-ل ا!دذاق ١هذ

 دى؛' سذا $مامة،١ ذصب٠م ضرلى

 في ب—ص انا م-ن فد٠ء ءل ر #درا ا

 إلى إضاذة ،دورى ل ا ص ومحا مه٠الحكو

 م.لزم ضج رذ،ا٦كل م ب إصالحا دبدت ت

.لجديذ١ لآلهكم

 رع6م/1948فبراير17في

 وآل ا#درار نيرن ٠ه1367 ا#ذر

 فأطاحموا ءإيه، ءزض.وا درا زير٠الو

 صد*-اء* في ؛وره ر ء بحيدى با$مام
 إرماد- الوزي^.ر الله ضدبح. واعان

 اكلحط.ة هية؛ت ت، اط نك ثم ،دس,توريا

اادورى. وعدنى الحكذودة :الجالبدة

 2م/1948 مارس 13 ي—دف

 سرف ؛كى ه1 367 ا#ولى سدادى

 من دى مج ا$سام ب-ن ا *برد أ ا!د#م

 ءلى الق.بغى ذى وأل ءا١صحد اقتنعدام

 اا.؛وم في ة,.ورلح..ة ندسد ا لح.رة.ة ا زءدم،اء
 ذاك و إمامًا، ه٠ذغس أعاز ثم انالي،

 مت;رءها ق٨تحق في المعارضة فش.لت

, '*ي ددا ا

 لش_لل را المع.ارزة ذشاط أصدب

 ل1 367 م/1948 ذورة ذ.كة دعد

 رخان 7م/1 952 ما.د.و 31 دق

 ءدن في ا#درار ا-اس دق ه1371

 )ا!زاد دي .ديدة٠ج ة كلم م

 ا!تحاد ط1ذث- ز٨تم وقد ايمني(*،

د.؛ لقضا ا ء-ن .*.اده بح. ؛.ا ي٠ليم ا

 م ني؛ ا لى٠ء كركيز وا كدداسدة، ا

 ن د. لمهاجرين١ ؛أدور دذادة٠وأل رية اكر

 وشما كا_م. أماذن ني ايدن لى.ال

 ايني( د )ا!لله.! نشاط زف ني أذر

 اوذيدي لصف١ .ادن ء امهيق عند

 إءدام ذبحبءة #درار ا ة لحذرة

 )أعد د؛-ل ادن في رن آ ورذوع

 إلى ذى اني*, بة,-وء أر (ن ذدطد,-ا ددد

 البالد رج ء؛ إلى واذرب ا!ختفاء

'إريري(. ثوحدرد د )محم. م-ل

1 23 ٠لهذبح1 الؤسه£ة



حرار )حرك؛( ادخون ا )ح,كة( و, اب رار

م/1952 ١يوليو 23 ذورة يم د بع

 رم; هني1371 القعدة ذى 1

 في محجه نم #رج أن ي ادرر تطاعسا

 ،هرة 1الق إلى ي.ذتقل وأن ستان،٠ابك

 د !غدن )ا ذع اك٠شك رأس٠ت يث٠ح

 المع.رية لدورة ا ث.ت٠أذع وذد ، ل؛مي( ا

 في الم.عارض.ة اط٠ذش الزب.تري وء.ودة
 ى برنا ايزب,.?ري ص-درأ٠ف -غذ.ارج،ا

 ال.ذا٠دآم سم1 تحت لألحرار جديد

 ادا 371 ءام .ر أو ني وأماب(

٠م1952

 د,.ارس 31 اذنالب وقع وعنددا

 ;.*.ز لي ه 1 374 دجان 6 م/ 1 955

 اء٠م٠زء م ساه أحمد. ا$مام ض-د

 ذاك قبل ءذهم أؤرج ااذ؛ن ا#درار

 #حداث’ غدرى ل٠دي٠ت_ع في ط ؛.ذن

 مح.م.د وابنه حدط أ م ا$د؛ .الح—ل_ص
 أن ءلى # آد؛ ا#حرار وعذق اد؟لىر،

 م إذ;-ا ا إلى ه—ت-ج—I وف٠٠س م $دن 1

 ز١غ ، ده ذادوا ذا طًا الذي $صالح با

 ل ا د ا تلك ذدب حم,د أ م ا$د.؛ أن

 إلى ن :-*,-*--ا محم_د حمد ؛_أ ددا .ا٠٠م

 الح.ج.ه ذي في او.قنه_رة إلى وء٠ج ذل ا

 م1 955 ه/أغطر1374

 ر إذي؛ ا، ادر؛;ري، لمه ؛ر وا!دحذاق
 ا$دادي، مالحك ءلى مجدد ضةرالمعا

دحن اوذادنة المرحلم_ة ؛.دأت و؛طد.ك

24 1 1 dcgi، gfillذب!ة٠لي

 ادارنة. حذرى داريخ

أرد ا$دام الحذ.طوة ذه ه أذزءت

 ا"لذطوات ٣بعغ إء!ن ءلى وأجبرته

 Lf حادى الني ا$صالحية

 كةرح إددها دءت ادي ا!#دات

طوات:4ا- داك ومن ر، #حذرا ا

 ومجلس حك.ود تشكي.ل إء#ن

 ني اكة ءن ا$ء!ن ثم ا,*تثاري،

 مة1وإة_ دن دن وا النفط استثمار

 ذي #را ا واسذ.ن.!ل صد._اءات

ة. الزراء

 إلى أحمد ا$د-ام ر؛ةات١تع دؤد لم
 ن٠م قريبًا محعل,ه ر٩ت..غي. أي إحداث

 احذواء ا دخ لذصمد ا ودذان ا$صالح،

 أن فر ء، ! ا#درار دارات

 م أوه؛ خلق إلى أدت صردات اد ٠هذ

 اذ*.ارضة، ذادة ؛.هف صفوف ددن

 دلك ي.4ا$د.ا م٠الحك اس.تغ.ل وؤد

 دلدا اوذاذل، من ا.لعارضة لت,خريب

إسدار إلى ا#سرار دشدادة دا٠ح

ديخ )دطا ن ءذ.وا ت٠. غة ادح ؛رذا
21 ادا 375 رجب ٩ ق -«ب اب

م.1 956 ير ذرا

صذوف بدن ا#وهام هذه أسدرت

ءن التخر؛ى (٠الحك وذذاط درار ا#-

 ا#درار، صذوف في كب;ر اذذذاق

ل٠تشكي م٠مد,ه ءة1حم أءذن ا عندد.



)حركة( ون ار رار ا! )حرة( البون ا!رار

 ا،طلقوا مفى،ي ’ لالتح.اد مواررة ة4 تظ٠م

 ذي ب-٠ورى(٠ااذ زب٠)ح اسم ءلها
 أكتوير16٨ه1 376 ا#ول ربيع 11

م.1956

 احقاق اق٠ا!ذشق فا٠ه د! مم

 ذادة ح٢ع ءة٠محمر ت٠شكا ما ذلى ء ،) ذا

 ة ي لحجدع ا ) مذظ.مة ردن في الدارزة

 ردع ذي ٠بىلىدلىة( الكدرى ا!تدة

٠م1957 ر ؛ه/أكتو 3 77 ا#ول

 مذكل1 958 ه/1377 بدادة وفي

 ذادة دن ك.ان اوذي (رمطه ي )عدداإف
  تجدع لحبثة1 في ن البارر رار٠ا#د

 لزءلضة1 إدة و ن ء تق.#٠ملس حديد

I لى محه. د٠)أحم :ا#حرار ة٠ليلىي٠لح.ق 

زم ري(،٨الزب محمود وعدمد

 ل,احمامة دية1مع عدانمر ال,تجمع هذا

 ت,.ج,ار وال. الم.وظ.غحر ط أوئ بدن ن م.

 بح.عضى صالت وأذام يين،روالعسك

 الذجمع ١هذ ز١وتمل لمشايخ،١و إذضاة’

٠الجمهورية د*أر ؛طرح

 دركان ا!ذثة.اةات ددك أن-*ذت

 تيارات يرادز ءن رت وء ا#درار،

 رزة المدل د..ركاة ني مختلعة م.يامددة

.بة٠سد آزمة وءن

-1377 م_ن ا#ء-وام وغد-!ل

 في ظ.يرت م1961 - 1958 ه/ 1380

 م,عادية جدلى؛لىة سحة1م مذظ.مات لدن ا

 ت ئ ظ. ن إ ا وكه ا$م,أدي، تكم٠لل-

 ،٠الد.رب( ازذوم-^س ة )درة : ى ه

 ا!سراكاي(، ا!ري :عث٠ال و)دزب

 كمءا ا#درار(؛!:-، الضباط و)تذيم

 ءرف يين٠٠للمارى رصغح تجمع ر٠ظخ

 اود_ءذراطى اشدي )ا!تحاد راسم

 ي ذظئت1ا ٠ه.ذ واغذراط ؛,,*لى. مايف

 ءن ءبر اد.ة٠لإلم ا>ائهض التداط

 ن ود ادارى. درتذة مفؤوم ئع1

 ا؛-ذ-ي-وم هذا ردلى لم ازوة-ت دلك
 ا#د-رار، حرذة في منحصر

وى٠ة ة٠محم-وء ن٠م وة٠ذ وأ

ا$دادي. لحكم١ تذاه.ض

 لجدلحلىة1 ا#د.زاب هذه و؛.ظبور

 ,ارزة المد درذة في ن ا٠لىط دددور

:ا$دادة اذذاوذة

 اوشيعام ءلى رارن ا#ول الخط

 دون ولكن ار!د، في ت بإصالد.؛

 ؛-ي ا! بادفام !دة إلى ٠ا!لمجو

 ءلى وراهذت ٠ذوق( م.ن ادذورة >خط
 #درار ا ة درة قوادة .وب1.٠ا#م ١هذ

 لحذط ا أما رذي. ذا ا مع واإر:جع التةلىلى؛ة

خر  ا$شادهة ءكل هز١ر ة-ذلى ا

وإ>لىاث ور ي بى ا وإء!ن $مامة1؛.
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)حركة< ازيمندون ر١حر ا حرار|لت كل(ر)ح ون٠ا

 مودج ن ل ا ل مذ؛ ءلى مح,تلغة ت,غيرات

 ورة٠زا.؛, ا )أسلد..وب صر٠م في الناصري

 ا#س,ل,.وب ذا إلى و|نحاز الدبدة(،

 ث دبو. وا ب ١الس الفومي.ين ة٠ح.رك

 الق.وى ض٠ع٠وب ا#حرار ب.اط٠والض

.لوطذ:ة أ

 م،متلي لرح م داده ق دداذذت

 عف٠فاض ال_عقيذة، الذورة أسلوب

 '#تم'ر ددادة ود٠ذ_غ بئ.دة نالك

ثير لذ( ا سرح دن جها٠وأخر ية٠ ودق.ليل ا

 غدرى اتج.ه رذلى ا#دداث. مجرى ءلى

 تحاد١ دسل ن إزاج ذد٠م ا#حداث

 ط٠-٠رج 18 في ربى أ ا لدول ا

 نحو ام961 ج٠٠٠دس26هل/1381

ط..يح٠ي ي ٠ك٠ء_ ب.اذغالب ي.ام٠الق

قيتحق وتم ٠ الجمهورية ويعدن با$همامة

 م/1962 ر١تم٩س 26 ني رع اذ هزا
 !ف_٠خ ه،1382 ا#خدر ررع 26

 الذة,.لىلىية ا#حؤرار رأدة لصورات

زها٠ك ر٠ل عاا٠ع'أ ر لم "٨٩—خ٠ ن٠ء ٦بر٠ء رما

 اذم؛دية لحركة١ بى !رق1 اوةم؛دي

و$دادة.

 ءمة ذارو ا#حءرار درئ أذرت

 ج.تمع م إعلم اادمام الذطدور مجذ.رى في

ذوة ء.لىدلىة لمذوات ودكنت ،ي م إي ا

درر وتدى ادرى، ه-ذا في راءددة

ا!ه!هه سهصهكظ1 126

-دلي: ي الحركة هذه

ر١ز ا#درار درئ أضعذت : أو#

 ا#حداث في مد.اركتها

 النظام الكجيرة اسية٠ال

 دا ،ؤوده ممدادر دن دي ا$د؛

 هذا وط لدن بمد ف_يم_ا ملخ_لى

اوظ؛م.

 دور ار #در ا دركة ت د.-ارسه : ثالى؛

 الذط؛م عدلى طة٠غ الضبا اك.وة

 ءلى ره١تح لكاثت ؛مي،٠ا$م

 وحوره ذاده ن؟—اس ءإواء تخميفا

 هزا وتحت ا#ه؛لي، ء.لى

 ا$د!د"ي الح.كلم ز أتم طط١الغ

 وية—ا-زم ريع لد؛ ا بعخ.ل

،لحدي..لىة ا ء دن؛ رقسات،—)ط

 إلى سيه١در ت ا ح I ر ، ١ رل* ا مدلى

 تحديدث ءلى مل٠وء الحارج(

 رود زم ف٠وخغ الجبش،

العربي. لم اا.*؛ ءن الدزل.ذ

 الذي الذضال :.أثير غدت ذاولمًا:

 ر #درا ا درئ وؤ؛دة^ ضده خ.ا

 ء_ي •؟تما ! ا او.ذ-غة-ر طور1

 ؛٠—ب_مذافى غذذى وا الىاا«ي

 لحكم ا و ،-دسدور ل ا) حديدة

ال-شعجية(، والرادة ،النع؛بي

م وتم؛.ورت دأل.و.ة ذكا.ن لم ة



)?ب( اصدون ا!حرار )حب( ون٠اليض أ!حذرار

 حا واعتبارى لحذرية دأ كالمطالبة
 ٠الوح.د ءلى لحذرص وا ، ,دريع ط

 ادة٠ع٠س إلى كسوي وا ة الوطء؛
 د موا أ #دب ا رفى وط |ل،شعب،

 ة٠كالح_ري ي٠غ.٠ك_ال.ح ب_دي_فة

 ب٠٠—ع—ش د \ تدرارت ، زو تثمهة٠واس

 شهداء تخليدو ا!ستبداد ضد

الخ. اكري.. لكغاح1

 هر1ش .جلدل٠ءبد ذاك د.
 :-رة —- وادخ دالمح.! ام 948 دورة عح٠ج1ك

 راءت ال ز٠كك إء.لىاد واإ_هؤذسات:

 - ا!.،-وذة دار صذم,اء، - ال؛ي ث والبعد.,

 لحركة1 :فيءغ برر سد ]م. 982 ؛تروت

 دار ووذاذق، دراس-ة - اس-ن ذي اإوط.:.^ة
 لجليلح١ءبد د5خا م.1982 دلىث.ق — لغكر1

 موتاسال_ استوف ام 948 حرك.ة

م، 1988 /3 /24 ؛]م 988 /3 ]ا 7 ء_دذ
 ،-ار ت ءبده م,حعد لي٠ء ام. 988 /3 /3]

 وزارة منذورات ،!مذي.ةا ا!.وط:تة ال،در؛.ذ

 د م ح ا ط ح م ما،. ن ى — ؛قاذة و ا$ء#م
 دن الته .د ء ٠لعمذي١ ف ة ،،لمار أزمه ح مان رع

ا$ذ~ان - ن م, : ال ا)شماحيت با لرهدا ء؛"

م. ]984 ۶صذعا - لكلمة1 دار - رة1?ف١واا

)*ذب( ون اد ا!درار
 في مدن في تابه من طن

 )ئ ام944 ل/1363 ء-ام خ..ريف

 مسس ن؛ وك لمز(،٠وسذ رودو دن

 اتنيط؛ اص.ذاصر دن درة دبا لحدزب ا

ضة٠ه ددا ا الي.مذيةج;ي لمعارضة١ ركاة ح في

 لوز دن ١ذزحو لذين١ ا!دي للم-حكم

 ء-لذية 4سيسدا كمنظمة ، مدن إلى

!مع؛رضة.

 ،لدوزب عؤ،٠التأسي ج;ماع! ا ضرم

 رماذح من مدد هؤ!ء، إلى إضان.؛

 في ن١٠المقيم ذية٠اليم ب توكا اإ المنكاة

 ٠حضر ا كم لتجار،١و اصم؛ل لدن ءدن

 ة٨ء ذم؛ ا ت ؛اشخى مدة ا!جرةحضاع

ن. اذه؛ علي صد بيذه.م دن عدنه

 دذكادل ى٠جر ا!جذ.ه؛ع ١هذ رفي

 أحمدد د #مدن؛ ا ذذخب ؤ؛ ،لخيرزبا ؛دةو

 والسيد ،للم.حزحب رئح.*أا نذمه.؛ مح,م،د

 ،ل*سو٠ل٠ل ٠ب٠ئا٠ذ و؛ كا ش. ادو ريد

 .ثد ون. ،رب ر ددح  ؛ا٠دلم٠ ٠ ري وازردة

،٠ء؛ در تكارت مع دي الذ؛ .د محم. أحد . 

 مًا ء.؛ ؛:٠أم ن ءدم؛ الله ء.ب.د لخن.؛ج را

.ل.لصذدوق

 لحذزب ا أن إلى ؛ر٠ة٠ي ا د. لذ هذ؛ دس

 لذظ-؛مه دح لو ه٠لقغس وضع زد

 أن إلى عالد دك ولعل الداخلي،

 إلى د٠ع٠ر يترصدوا لم زب٠الحذ ذادة
 أن ي٠غ٠يذ؛ لدا م-رل دلى كا-؛ وضوح

 إدة د ين٠ب ال-و#ة!ت م.ذه زكاون

 في د.را'كا.زه وب^ن مده، تواو لحذزب ا

 لممأكاة ا في رف؛ .ذه؛ا كز درا وقية مدن

المتوي.
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)*زب( بدون ا ا!حدار )"وزب( ابذون ا!-*رار

 ات٠ع٠ر-ت.ج.-م ر!ت لحزب١ ألحام

 بدءم,ه.م و*ظي t نيثن ب ا حين المها

 ط، لتدل ا دن م-كذه ا٠مم لي وا؛؛ ا#دبي

 1مم أذل كذاذت اذرب موال أن فر

م-ازغ وح١ حر وذ.لىوا لذيرئ١ هعاء٠يألء

 V—^م—وه ،ددةرا وارد—م م ثمبذ٠٠ل ولتنجباع

داخرة. أزدة في لى دع فيم.ا دب

 ا)رأي ب٠ك- ه دادا اذرب ندط

 ا#حذ.رار لدءوة ربي دال وا ادلي العام

 ث١بع ذزب ا من وه و .ا$صالح

٩ت٠محبى ا$هرام إلى مذكرات دة٠ء

إدة -خذ ا )ز ا مله٠٠س مددا لى^ل ر* لىه٠شا ؛٠**٠ذ

 اذرب ددث ك,ما با$صالح. وتطالبه

 ذاروى، دمر هكلك إلى رسائل بعدة

 وإلى ءلبادال-عزيز، ي ود ل--* ا إلحك وا

 غازي، دن ل فدم _راق٨ال ك٠مل

 بن الله .ب.دء #ردن ا ذرق ومدك

 ا^إم-مة ام٠ء ين٠أم وإلى الح_-؛ن،

الزنم وإلى ءرام، ارحمن ءب| الدردة

 م٠ذ.لىه1ذ. اوم^ة؛س، طغى٠،ء ري١اإه

 !ذاد يمددى ا!مام إدى ط و او هايف

 ذادي اذفي ات ا$سالم لزن ة وء٠مجم

الحزب. ا٢

 ل-لىى اكدذدة وه--ة لحن ا ت٠بذ٦حلى ا

 ذد_اط عل دة٠اليري-طاذ ت لحسذط"! ا

 .بةدظر الحاطات ه دلى ذة؛هت اذرب،

 دقاءه.م دأن زءماءه ذرت ود طه، ذنا

 مزاولة دلىم٠د نًا مرهو سد^اون ءزن في

 ذك.ومالة ا ذمى ا ون. ٠ يع يادم س حذ ذما د| ى( أ

 ء إرف.؛ ءلى *.رصة حيذه.ا ا).برقطاذدة

 اذ.رب روف٠ظ في اسددة ذذوه-ة ا

اوثانية. اكا؛دة

 ان.نحدار هرع ر٠اذ.ظ نوؤزا ت.زارن

 دب“؛. الحزب في الداخذإدة اذ!ذات

 تذاذت شه ا)وؤت وفي ا؛الدة، أزم:ه

 بتطم.ين ة.امت ذلى ابءدة ة و ذلة ا

 بًالعغو ووء-ده-م الحزب في ر *ناحى ا

 إلى وءإدوا ذرب ا ذركوا ه»ا إن

 تدك كل٠ درت أس ولحد اا,داهنى، ل 1ش-

 زب٠ذ ا ط ندا د٨تج ن ء !ب~-ات٠الم

ءر ربح ني تمامًا  اه/ابريل364 ا

م.1945 ءام

أدر ن يل1ءبدالج خألد د.

 ذي ا)ذبر رياح انثددي: ه.حمد أ-وهد دراب:
 عح-مد م.1984أه/405 ٠جد ارس،

ؤع، ان:٠لق ءاي ناروق اشدان، ى.1ء

ءدن - رة ابجر ف;اة دار ،.;,ة ابه. ا!؛درة

يفة الدهن ءد٠س9ل1 1 28



ارهن ذى اببة ا!حزاب

رادان’ في ساة اذم ا#حزاب

 دإبال ا ن م كغ?أيه-ا ارهن دت رده

 ن—0 لحزيدة ا الظ.اهرة م.ول.ذ ل.عرسة1

 في ت٠وارتبعل ي.ات،٠ا!ثالس منتصف

 اليمق-ية لوط.ذية ا ة٠ب.الحرك ا٠٢بدايا

 في ا$مالري الح،كج. لظ؛م كمعارض.ة
 اسايب لها واتخذت ارص، شمال

 الوضع عة١طب دع تتذ؛سب ة تق.ليدي

 ثم ارف وا!جص.اء.ي ا!صادي

 ع٠القم يب ئ أ راسذخ.دام ك١ححذذ

 إلى |لذقد كة٠حر ت٠فتحول هدي,ذ ت ل وا

 ك؛ذت دا وزكت م،1للتظ رذض دو؛ة

 أه.م «نججلال ن وى ،.ذظهة٠ ر٩غ ركة٠ح

 أذراد خذ!ن؛ مرن ر٩يع اؤفي اوتذوات

 الق_م,ع وردزارد !؛-مارضة، حرك.ة

 رزة لمدا ا دره |تجهت اد٠طي وا!

 فى اغذذت وه-:؛ ؛الري |لعما إلى
 ذلمزوذت دث ت.ذظيم؛ا طامعًا ءمل.ها

 عيات٠الجم دن وءدد الردة ا!حذزاب

 سرتما كاذت الني واا.ذذ؛فىة ا#دردة

 دن ن و ير دن ,ضد. لم ا ن ا وك ، سدا دا—ره !٠ءم

 لذطلك لمؤسسين ا رمن ا أبناء

 في تعليمهم تلذوا اؤذدن التذظيم؛ت
 أدوار يلعب'ون ربيةعل ا ارلمدان بع-ض

الدادي، الظ؛م ر٦تغي أجل دن ,ادة ه

 رذ-ض٠ل ي٠د $م.؛ ا ال.ظ؛م ان٠ك وإ-ا

 ىح بي ا دع أو حآزبي دظيم أي كرين١ت

 ريالكث تًاسس ل٠فق ، ؤه دوارا ن ٦ك. إو

 أءلمن اوي رة٠ك ر؛٠إ ا ا#د-زاب دن

 عدن ت_ة٠دي—م. في يجيهاشأ ء.ن

 ولم ، ء.ذدئذ( رة ارردط؛ برة ع فست )ا
 دوب ني كثرر محتاعًا ووزع ا دكن

 ءدن .دلح,:ة٠ طور درت دن إ! ن ره ا

 ة٠وري٠ناط٠ا$م تندم تجاري ء كميذا

 دن ده تتم.يز ؛.اذت و^ه؛ ذرة، ميط؛اا

 ة تن.؛ ء.لى ؤد س.ا لحرية ا في مذن ا٠ه

 إلى الذظر ن ويمك ا#دزاب، مدظ.م

 دن ذ.ية٠اليم لية٠يج ددا ا زاب #حذ ا ذ.ذبأة

التاب: المراحل خالل

 ه/1382 ادورة يام ذبل ما -ه.ردد.ة 1

 د/1387 !!مذة#ل١و اسأل، ق م1962

ال^,ذوب: في م1967

 في ث التحد ر لمة؛ أن ور ٠ظ دع

 ادفي زردة لح ا هرة الظ.؛ ي.رزت ارمن
 واذ!ثم ب اس الم: المك؛ن عدن دات

 ددام بهعل تعهاج’صا وإصدار لذش؛طها
 ذيء ود وو ط,!ثة، ا ءت؛صر و*,ض

 اكتر إه ؛؛ن ا)ذي ى اب ادذاخ دن
 ارمي ل وازده؛ بىوب1 ءلى ا#ذر
د,آ-
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حزاب|در.تليابنن٠؛1ا اب.ذلي ا!زاب ا

العدال -ي1

 كم .ح.لذ ل؛مذتة ا ارض_ة٠الم_ع بدأت

 الدمي وى٠اف دات ي٠ك٠افل

 م ئ بعد ذفلم إ ا ه٠ب٠ش لك-ري واك

 من لد٠ء أسس٠بت م 1 9 3 4 دوا 13 5 3

 ل مث ه٠كري ا ت رالمنغلم؛ ت الجم_عيا

 ،م 1 93 5 ه/ 1 3 5 4 ال.ذضال هيئة

 ذي #دب ا ي٠وءه ؟.ة ا#د؛ والجم_عية

 وربن ام، 93 6 ادا 3 55 زام

 ؛؛؛*روف ا#در 4وحمعي ، ٠بتعز يخ نئدا ا

 ا$د#ح وجع؛ة اتكر، ءن ي والذه

 ا!ط وكان ام، 944 ه/1 363

 إلى دفع—t: ،تر عب؛ لحما لهاذه ي٠م و-؟؛ ا

 أن إ! ،يذه٠وتعل لقاثم١ اإذظ؛م صالح١

 ولممطايين ا$دام ودط؛ردة ضطهاد1

 ن ؤد إلى النحو-ء إلى دذ*-بم با!فيحر
 ومستقر ذم مالذ فيه.ا وجذدوا ازفي

 د أبذ؛ ر وتم-؛ ل ا خدم دن و٠كب !دد

 ن ءلى قدت ذ اثة، الذئم-؛ حلق لمشا ا
 دن لسياسي١ ذذاطه.م لمم؛رسة دذظوة؛

 ت لتنظيما او ا#دزاب ل حال

 ا!ذراط أو اسرها، ازفي ابه

 اوفي وا!ه؛بتة اساسية ت ا!ذنب؛ لي

 ط ا!ذا ذإك جسد رؤد و!ذ، كاذت٠

ء.ذدما وهب١ ؛ةدوحونا لحركة ا ة ودلى

 ظ.؛م ن .أودن ن د مهمة ا٠فيه جذت ز اد

ة٠جه دن ل، ا وذم ا في ة د. $د؛ ا دم ح

؛ري٠.م٠ذ.ع٠ا!ي لوجدودا ة٠»و٠؛ذ٠كا٠ود

 أءرى. قجه نع الجذوب ني لريطاني١

سمى ق ؛,.نعل؛ا هذا ودن أول ذ

 زب٠د وه_و دن ء في لي ش زب٠ح

 م 1 944 / ه 1363 ايمنيين ا!حرار

 ءذ؛صر ع.غس ب إب؛ ذة..لت٠او ندما ء

 م٠الحن.؛ة الذظام دن هرل-ا المعارضة
 وأحمد ؛.؟ريالز -ود٠ءء. مح,-م,.د دة1؛.ة_؟.

 في ه٠سما رنحر رؤ.لى ،نا٠م٠رع مح،_ل

 ضية٠ال تة٠الجمع إلى م 1 946 / ه 13 6 5

 در 13 70 م ء-؛ في ب الاللري

 برئ؛سة بي١ ؛د ا! تأمس م1951

 ء,؛ولة في الح,كيمي الله اوذثخ/ء؟لد

 ع٠م٠مح ي-د ٠جل ي سم ؟؛ ٠٠س م٠دظب ت ذ^ر؛٠لذ

 ت—-بذ د—وة ؛رف٠ل*ا أط_راف

 ودب أس؛ إلى بة_ة ود؛ ا مت ن٠؟-٠لذذذو ا

 م $د؛ ا م حنء ذظ؛م وأة مذل في ددرجدة

في أب فر لىم-أ م ا$د-؛ ثم ب-ى

 ؛مخ أ ستمهلىت ا إل؛ لمن ن؛, ؛ض.ت.ه ر ؛ .*٠
 وفي ة،درإد! ددذدة مذطدفات دن
 ضظيم دارس م1961 ؤ/ S 3 1 0 م ء.؛

 ر٠٠او.*-ذ-؛ح م-ن #درار ا الضباط

 أو رج طن؛ ا ذي دردت اوفي كءرية ا

في ة كري ■٠٠٠ ال المدراس دن غفرجدت
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 ل٠م٠! ، إدمذدة ا وكلية٠لمت ا المملكة

 الحزم ءلى لقضاء١ إلى ف دل ءءري

 /26 ه/1 3 82 /4 /26 في ٠تحقز اوذي

 لذظام1 نيام عن واعدن ام962 /9

 ا#حزاب تجور أن بيد الجمهوري

إلى ؛رجع ءادها المت.عارف بشروطها

 ت ل.ستيذياا لع ومط جيذيات١الخمآل ندادة

 كتت,ظيمات ۶٠٠وأ دومدة أحزاب بقيام

 دب هدر ف رأدر رت اون حاقيمية س*ة س*ا

 في واس_*.ة ت طاعا ؤ ءل وتنظيمي

 التذظب.ات ٠هذ بق؛ام لق لون افيذدمع

 الر^ة وذروعب؛ ن ءلى ذي ا!لجبذة

ل. الشم؛ في

 .عثل ا حعزب ع ذي تا،سس ذ.ذ-لى

 عام في شمال٠لا في ا!شراكاي صربي١

 دردة أرا م،1958 ه/ 1377

 في ا ه. ذرء أس,س٠ت ذذلى الدرب ١لقوميحن ا

 م،1959 ه/ 1378 ي الثمال

 اشمال في وضعؤ ا فإن هدة ء؛ .د.ة١وبم
 أحزاب دام لتفجل م.هيئًا ,ندك لم

 ادري ل !ما وبدأ لزة ء ءذ؛ذلىدة

.لها٠ ,**.بًامنا ددد#

اددذوب في - 2

 أول !م.ية٠$سا الجم.عي.ة تعت?ر

م ء ذي ء.لىن ذ-ي ي٠سا م٠ت.ذظ.ي

 تأس.ست لىه؛٨و؛ ام، 949 ه/ 1368

 ن شمجا 26 ذي دلىة٠! ا ة٠لجملمي ا

 ا وده م1949 دوذيو 23 ه/1368

 ،ن بقما لي٠ء ,مد٠٠مح نا #سد؛ ا

 شن ء_لىد دب1استقط واستطاء.ت

 C ضرز 'سدا ظيمست أول ٠٠ره با ء* د؛ ددديحن ل ا

 /7/10 وفي ا#هداف، ح—واض

 تأييس تم ام 950 /4 /28 ه/1 369

 ة لجب ا ثم ،ربىعل ا لجذوب ا أرداء را؛طة

 ه/1 3 74ءام في تحدة ا الورن

 الشعبي د ا!فا ثم م،1955

خر ريع في اك"ءةراطي  ه/1 381 ا

 تذ.ظي.م أول ويدلى ام، 961 بررو5"أ

 ة٠مي٠العد ةية٠ ددا ! ا ن٠م ذ٠اتخ دى
 ه/ 1 382 عورم وفي إجادئه، اس.٠أس

 الشعااب رتب١ح ن كعو٠ت ام 962 دوادو

 ا٠م دوور ويد.لى راكي،١ا!ش ا!ري
 تًاستس ة٠ب_لىاي ن٠م عقدين رب يق؛

 تلك اذرزت ا#حوزاب، تلك ونشاط

 يدنى ء وانتها ,**نوط لة٠رحذ٠الم

 دال .اني۴ذ كل٠ب.ش إدا التعبات

 برع م_اوبا٠ت دست ال-ق ا#حزاب

 في دوا فذدت أو ر، سدد؛! ا

 ذظ_ر ضة٠لوط’ ة٠.رك٠لح ا رف

 قتدلى دن الترددة ومواقفها لمعارضت.ها

 دى جى؛ 26 وذي لىة،٠الوم إءإدة

م1 963 أكور 14ها13 83 ا#ولى



ارس اب-;ة؛ي ا!زاب ارض في ارا،؛ة ,زابا!-

 ا!ح الكفاح ادوذت الحركة -دب

 ود لج( ا بذوت ونلى ا!ستعمار، زلى
 وا#دزاب ت را ب ا غالب,يه دع م ج ات

 ؛ة—وطن جبهة إط_ار في ية٠س ل،يا ا

 ذي اوقومية |لجبهة هتلؤوذت واددة،

 أءلم 9 ه./ 1 383 ا#ول ع٠رب 1 9

 سعة جاندسا ل حد! من ام 963

 دوزه مج رتسا بم دردة، ذذظأه.ات

 تج,مع دن ؤ؛إ غدو ا!تجاه ني دلى لووا ا دن

 نت كا في٠ل ا سه السح وى٠اذ ا بد_م

 كاذت اوفي القوب لجمهة١ اطار حارج
 ولمؤي ا ٧*«لذو# ا ترني إلى ل٠تمي

 ذدكاورت ا!ستذ!ل، ءلى مول للد

دل.ا ا!ن جذوب تحرير 'هة٠ج

ذورة دام ددد دة الحز لللظيمات1 -2

 وا!سذفالل الشمال، ق م1962ه/1382

 لجذوب1 ق م1967ه/1387

التنظيمات زخرة ددن بازدرزم

 في_ل ن٠او^ه, في ذة—لحزب ا ة٠س لى؛ ا

 لىلحذة۶ وطذ^ة دوون وام ا!ستذ!ل
 ازدووذ أن إ! ايمن، دطري كا! ني

 ذذي غدو سياست.ها في ت٠اتج.ه. الح.ديثة

 أول دذذ ن واولذر سدة وبا الت.عددية

 أدم إبراز ممكن٠و ،له.ا ء.ملية د^؛رب.ة

 كاست اوفي واظظمات ا#حزاب

:دلي كم-؛ دهلرلحن 5ا في لمل٠تع

!رسدمه !سدداسددة ات لذذظد1 - 1

: ا!ي، بدأ الشمالي الفطر او

 غ١سو ة2ا*حة'رسم سا ذلىظح.*د!ت إمجاد غذو
 ميًادا .كذليد أم اسيًايس .ادااغد أكان

 ارة٠ب ودي م،1964 ه/1384ء!م

 د#حزاب زة٦يلىي ت تنغب؛ ءن

 ي مع.ر ۴٠تذظي أول زان وذد يه،٨٠ليار1

 شعبان في ءون اوذي ا!د ذوك هو

 نذررا ورأسه ام 964 ه/يذلىر1 3 83

 تث.كيل ذلك ذ! اد!ل(، الله )عد

 ه/1 393 عورم 22 في .في او ا!تحاد

 الرئبى ءيد في ام 973 /2 /26

 ذشاط.ه دم; س ا ا$ري؛ني( حمن )ءحلىاو->
 لهح ٠ونم ام، 974 ه/1 394 ء؛م دق

 اه/ 394 ا#ولى حمادى 22 درزة بدد

 اوربن ءيد وفي لم، 9 74 و و 3
 ذ٠^ذ٠ص* همى٠ري وقدلى (هلىي٠ لله ا هيدم ا إدر )

 اذ-الي التصحيح ن -لم-؛ ه-ي جديدة

 اه--/ 402 م اوما وفي ،$داري وا
 لياستة١ لبدة١ أوجدت م،1982

 وجدية شوية أئ أدوات الحاوية

 ادهام*. الذهبي لمؤتمر زل

الدام لشعمى1 المؤذدر ذشأة

 ة-ي العام ادمي ا المؤذر ذشًا

م،1982 ه/اءطس1402 وال٠ذ
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ن٠اب ني ادابة ا!زاب ادن ني لبة الب ا!حزاب

 كل٠ ٠إط-.؛ر في م—ض سيلم"ي كتنظيم
 ذلك في 1به اكس؛س-ة زرات ا!با

 إد ،دم ذكرت الممارضة ة ازوطني لحهة١

 اذي |لوطي الحو|ر بى لي شاركت
 لزدداق ص:اغة مراحل ءلى أشرفت

 النظري ا$طار )ورو لوش ا
 العام(؛ ك_*ي ا لمؤتمر٠ا والتز.كاري

 فى م اذ.*؛ ي ك) ا لمؤتمر1 ودام أدى وقد

 إلى ازدهالي ر ط اك وواقع ظروف ظل

 إط؛ر في لى٠لم ل-؟؛ I ة.5 لحذ.ر ا ب ذيعط'٠س ا

 ذوى دوي ومح ،ب-ه رف١مع ي—م.ؤس
!رذة.١مت ره ١فك ت 1وتوجه ياسردة٠,٠ل

أدهذي ا!شهراكاي ا!دزب ذلله،ة

 هدن الي'مي ا!ثخاكي اطذزب ذش؛
 يؤى لض-؛ كلت٠ش نلى ؛—فه ءده

 هه٠ب٠الج .رزه.؛ ا ، لمود_لى I زذذظيم يا
 ؟لى، اك.* ؟مة1ط ا ا وحنزب ، ؤذومية ا

 اس ا!نخاد إلى يا$ضافة
 زاب—#ح ' ويعفى ي٠الدقراط

 في -ز٠لح٠ذ.* ت د ى؛ ادق ركدلى اذ؛
 ان*نلى ث٠حي سرأ ذلى الثما ؤظ؛ت اظ؛

 ذي 10 ذي ا#ول م ل*.؛ ا وتمره—د.
 ]م 97 8 أكادورر 13 ادا 398 اإذ*.لىة

 اصنى ا!شراكي اززن باسم

يدي.؛-؟؛ا ٠٠ودرد؛مج هدافه١ وأعلن

دزاب - 2 لمعالضة(1 )أدزاب !درية1ا ا

اددذوب ذي أو#:
 سياسدلى٠ال حذزاب# ا ظ._^لرت

 يا!شزاك الحدزب ذظ؛م1 المعارضة

 لى.؟-هة ا ظم٠ذ ن ه~ أثمن ا ج،ذوب في

 م ء؛ ي٠ف السا.طة م دب؛ ل,ذ.وبى ا

 ذلك تال وها ،ام 967 ه/1 387

 ت ش.-لز-صيا ء ذهى؛إ ؛ت إ؟ه- ء. من

 م شظ؛ ل ا رهدوز ن٠لر اءشبرت م.تعددة

 رضة اله*؛ ا؛.نظمات وكالى لىيم،٠ازذ
 لها ه.ةر ن٠ليم، خارج نم اكذذت

.ذوا ذءحالة٤!*  وق.ل ازراءلى، في ح.د ا

 المعارضة والهذظه؛ت اؤذوى ت دئل

 وادد ر إط؛ في ضم;هم واددة ج:هة

 إدس ا لجزوب ي٠القو مع كج ئ اذي بم
خرة جادى 10 وي  ه/1400 ا

.ذ؛هرة ن ه. اتخ-ذ ام 980 ارذل 26  ا
 ،٠إطظر ني ضم لى وة. له، د.-ة-ر

 زب ود. ، لهتحدة ا لى روطن ا الجبهة

 وجنوب الىد.وب، ء أبذ؛ راب.طة

 *.ى٠ل ا أ٠الداذظ؟- وا خده، ادمع ا دة٠ ازوم
 ن—ه. وردد السورية، كلذوى

 أءف؛ء ور*غرء المسذذلمة الشعزمرأت

 إدى رحوا اوددن اا.ة.ومبة ات
ارض. دال
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|صن ف ادرة ا!حزاب بن1 ف |لبية ا!حزاب

ألنواب بجلس في السياسية زاب۶ا#

الشال ذي ثاذيا:

 فقد لى كدئ ا في المعارضة أض؛

 في ععمدت إذ آزر #٠شك تخذت ا

 ذيارات، دة د! هزن و;كوذت ا-تدل، ذلى ا

 ر إط؛ وفي ية،مإسال ،ية٠ارى٠ه ،يةمقو

 ئكن٩و ءدة، اة)“فعى تحرز تدار كل

 في رذة ا؛*؛ ية٧المب!ن ت لمذظمى؛ ا إحم؛ل

 الذحوالت؛لي: ءلى الدال

حذرب قز—ورث " ي لقود ا ر دا م ل ا — 1

 فرعي ا!دبراتمي اب

 الحركة ثم ،و-دريا الدران
I صردة. أذا

 من ذكون ري. الوسد-؛ ز لتو؛ ا - 2

 انضمت ذل !٠وفعم أ-وزاب ة ءلى

 سمي واحد تنظيمي ر إط-؛ في

سس لشعوتها الوحدة حذزب  )ذ

 ح٢م(م1979 د/1 399ني
 )اتحاد التارة ائلشالغ خالل

ش/ 1 3 8 0 لديمقراطي١ الشعب

 لطاثعة I حزب ،م 19 6 1

م،1968 ه/1388 العي

 الثوري ة-راط-ي الد لحدزبا

 ومنظمة ،م 1 9 6 8 ا ه 1388

ه/1391 الثوريين المقاوس

العمل حزب ام،971
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ابنيذ اب-؛ة ا!حزاب كيبةشاكمن1ا#حزاب

 وكان ،م 1 9 7 1 ه_/ 1391

 ه.ة٠جب ازش.ع.بده لوحدة١ لحدزب

 ا؛وط:يق لجمهة٠دبا سم-ت ءس.كرية
 م دا سست أ د (طية را٠لديم_ة ا

كععيل ام 976 ه/ 1396

 غدذا رركأل الدوري*،- طي١الديمقر

 أعدن أنه إذ يرةبك ةيفاءل اذار

 النظام زد اتاح الكفاح

 واسمرت ،صذعًاب في م٠داك ا

 ة٠ه٠الجب ددن *اار؛ة ا ملميات٠الع
مئرات. 10 ن٠ اكاش الدولةو

 ي:اول—ا$مالم التيار -3

 اديمنية ةيايس التنظيمات

ا!-وان صاعة المرطة
 ر٠اخ أو في *٠؛أ٠أد.- ٢ذمطحك'٠أا«خ٠لم ا

 ءودة بدد ام 966 ه/ 1 386ءام

 م.ن ن٦ي م زدم ا ب لدبا ا م.ن دد٠ء
 واعة بًافكار لمتأثرين1 ذ.اهرة1ا

 وادذين اذدبن، ا$خذوان

المهأجرين نم ءدد إرهم ادف-م
أددودسددا ن٠م عارددن٠ال ٠يحت٠١الم
 ركاز٠)اإ الجدوب في دأوا—فط

 ،ا!جكاءسا$م(
 تنظيمًا ل ااده؛ في واثارا

 او شكل٠ب ر١يعت إسالميًا سياس*ا

ا.لسلمحذ لإلحدوان ارتداد بًا"خر

والثم.اذيذيات، لبعينيات ا فى
 د شم_ا ؤه ءضا أ ل٠ك٠ش زني وا

 و٠اليم التجمع زب٠ح
 ه يس ب د أءإن ااذي ،لإلصالاح

 ب-تطمار—س }/ 1411 ص_ف.ر في

ازرذة ود—وية 1990
ن، ن٠اليم في !!ب  ءلى ا

 دن تآددر ا!ش المنظمة أن

 كةرالح ا;شأيا ادي اسمات

 )الجهة كانت ا!!ب
سس.ت الني ة(٠ا$سلالمي  م1٠ء د

 كمنظمة م 1979 اه-/ 399

 ادذام ا٠مذه المردف لحق٠م_س

 ءناصر .د٠فم هىيبصذحة ع،ملياتب

 ادي بمقراطية٠الد لوطتية1 لجيهة1

اليار. أدراب تحالف تمثل

 ؤدام بدد ة اليعدد ,)سلسبة ا#دزاب ذلله؛ة

ادوحدة؛ دودة

 26 في اادمذدة اؤوددة إعالن د—بع

 م 1 990 مايو 22 / ه 1 41 0 ل حسوا
 ذش.اطها ة^^1^٠الس زاب #حذ ا ؛,اثرت

 ينمالحاكا الحزبين جاذب إلى اد.طي
 رب-4وا ام٠اياد الذى )اإ-ؤةر

 زك د واستمدت ت اليمني< ا!ذ.شاذي
 *-نذور“الد دن 1رءيتب٠ث ا#حذزاب

ءام ا-نيتغتاء ذي لشعب١ أؤره دني ا
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ن٠اي ني الية اد ا!حزاب ادن ض ادية ا!حزاب

 ا!دة نعت فند اووام؛ ه/141 1
 ذظيم٠ت ق ح نثالموكغ منح ء.لى (39)

 وءدده ، دداورذا ومهذ~ا د سداني .هم٠أدمدد

 زاب—#ح ا ق—حة م_ن -.ار٠ص لى—ذة

 وصل -يال كددامددةا ت لتنظيماوا
 مديًا س؛ا وتذظيمًا -وز؛؛ 46 إلى لمددها ء

 فتتاح١و ا ملميءهدا ط-قذ ن؛ دف ى إحمددار

 ا#ول ح—رب وفي ،ا—له مقرات
 أحدلى صدر م،1991 ه/اكتوبر1412

 ل;اسًاةا ة حدا إل ٠اادظ.م لقواذين1 أه.م

 ت لتنظيما او ب ا -ز#حد ا نون )ن؛

 ا#حكدام حدد ارذي ة(٠سأددا

 ودذ_ه_ا٠ت_ك٠ب المتعلقة وا$ح_راءات
.وذث؛طي؛

:  وفذ يدق السدياسد ا#دزاب دصءددف ذأدذ

ذشأذهًا ر لمديا

ثمةذا كاذت الني ا#حزاب - 1
 ء_لي ك,ل٠ث٠ب ط_ها).دا ارس و

 لىاد.صر و الوحدة، وام تبدلى

 في الحاكمون لحزبدن دا ذإ-ك
 )الح-زب ؛.قًا ؛٠س ليم.ن ا شعالري

 والمؤذر ا!ئذ,اد-ياب-في
 ادزبان وهمدإ ،م ا *_ي٠ ا!

 في يديأمدا دور م؛ له ن ا!ذان

 لىؤد- ، أد^مذحذ ودلىة٠)ا م-ى٠غد.ة
لمؤتمر١ حزبي ذشآة ظروف وذرت

ال.زمفى وا!زا$ي-؛؛ئلىاده؛

 ت وندا—المة اكتساب لهم--؛ —
 ب*لى .؛امي٠ال للوزب #!مدة ا

بي،٠الى اذذ*.لىد ذظ؛م إلى الحوول

قور٠مح ن ه_م.ا٠ل.ت ع وج
ذضد# واسع، ي٠ولحهبر .ي٠ مدت;؛

 ي لحز ا العمل خبره عن
وا$ذمرد-؛ المادة وا$هدانات

 ا#-و-زاب ؛٠ذ.دذ_ذلىه. لتي ا
ءدم دن ا!ذم وءلى ا#حرى؛

 ي-ما مج ا و؛»ر م~ا—تم دبد؛ا أ رلة٠ذ!ء

لمرحلة١ ددادة في اكا؛ةة لحنزبية ا
ذاؤة $لىولىة1 لل.وضع,ية -  ءلى ا

ازلى_ءة..راطي، والخي-ار ة الحدلىد.
 ا!ا.طة ودادة امله هيًات ذذد

 يةذرىة1خال!لم.رحاةا!ذذذ

 م تنع-—د في ه-ي٠اكظ.ث ند.ار ن ! ا

 ن—ع ف؛دا٠وسذ ،ذوحرلى ا اتمدن ا

 ب؛ 1ومد-لط ل-لىولة ا ت إمدا!؛
 !؛ر ان الذى ا#مر ا!ذوي،

 أي ا#ءرى؛ زاب ا! اقاد

 اؤذرص تك؛فؤ ذق مح ! ذزك أن

ددا ار—.م٠ظ٠٠ه في بينهما  فمنا

 د ؛.ه ا!!طة إلى الموصول بي الى

ا!نتقالية. ارحن اتقغاء

 عن اعدت الني ا!زاب -2
مع أسماؤه؛ بق وط؛ وحدوده؛
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ا#حقاف ا!حقاف

 في ود٠ذع ات—وتنظبم أحزاب

 وذورني بهة ا!لم لحقبة١ إلى ذشأي

/1382 وب.ر٠وأك.ت ستدسر

 م1963 م_1962 ه/ 1383

 ذ.ه،ا٠م ابع.ضل إعالن وأعيد

 ،ثل٠م الع.ادلى ا!حداد بحك..م

 د واتخذ؛ ن،٠اليم ء ددا أ ة٠ط٠راب

 ك٠ذل٠وك ،ع_بية٠ش٠ل ا اذوى ا

لجعتية،1و اوخامرة #حذزاب ا

 رب ر وص ،ىم-حر ج ٠٠س ا م رظلي١ت ل وا

٠التحرير ؤ.ةج:

 زاباإفيذشًاتفيظل #ص1ضة -3

 دت أى ء سدوا ذذورها٠ودس إ.وحدة ا

 1ذعسه عن أءإذت رية٠س  أحزا

 ها٠وضع ءس تختلف هيًالة في

يمك، زدم أ م-عك ؟ج—دم ا , لى ث٠م دى ماا٠ةه ل ا

،مرة #ول نشأت أم لإلصالح.ا

 هرن العظمي الغاب هلمله ل وتمة

 متذاب ظهرت افي ا ابى ا#حرز

 ن دد انن* ا مرحذإة إلى ل ذحة؛ ! I ؛*د

 اا.كجذ*ح ودنها به لحز وا سدة ل،سما ا

ازق، حذزب ،برفي ا اوحدوي ا

... ا$سالمي، العمعل زب٠ح

‘الخ
اصدح أدو دذدمور أددد باذدس

 ازمعارض.ق درى ماردي، ال ذلى ى حمد : جع’مر
داب، دار ؛؛روت: ة، ن؛ ليه ا م؛1983 ا

ذي سبدميرر 26 دورة ،ؤادا١جلورقتجثم اددددا

دار ؛:-روت طروش؛ قأدد ترجمة ال؛من،
 ء؛لى اذذأزي ط؛ م،1982 حددون، ادن
 إدمن ا دي، ازده؛ هلى1اوه.ا^: ء؛لىالوه؛ب الله

 ن,ن-ورات لر ح روت ي ب م.ذارة،٠وال $ذ~؛ن1
 ا)صم، زيز*1مدا ،3ط ،1985 سة،٠المع

 واقع اليمت:ة هورس،٠الجم ذي ة٠اسزب ا!ذ*لىدية
 دكذوراه رى).؛ ,ارده، الده وأ؛*,اد دريع ال
 ال؛اا«؛ذ، اذ*ذوم ٠كلت ؛,ذداد: ،ئذ.ورة ريغ

 ا)وطقذ الدرى دي، اجذ.ا ا سعدل م؛2000
 ز رك م ء؛1)صم ادودن؛، إدى ادذورة ن م

طدى--الم،٠بلىده م(،]993 ا#مل،
 اذد-^ذى امجلة ،ن ره ا ذي !ح $ي ا درى

 ،ابذ؛ه وابءوث امات اددر درلذز ،ب بدا ا
 والئات ا#دراى داع، الهام م؛1973

م،1993 - 1 947 ال.ئ ذي اكا.ه
ن؛ حعةص  يسه؛ر م،1994 ساجاء؛، فى ا

 ي٠ا$ذإ؛ م1رااذظ ةياليمذ اذوددة )مبداي،’
ااذاهرة: دذذورة، تيررماجلب لة1رس ا)*ر؛ي،

 رز ]م؛ 993 المر^ة، ت1د’ا)لىر *^.لى٠
 لدركز ؛؛روت: اا؛هذ؛ة، ادودلى؛ ب،1ط أرو

 أحؤلى ام، 994 ة، ادمر الودرة ا)لىراض.ات
 ذي .ارضن ].».,*وا ا؛لدط-ذ الصراد، راذح

اوصداقة، دار ؛؛روت: صر، ئ وها ن٠اصم
 ة ي خ ت.اري قفان ،خدوش م را ام، 992

 ه-ل الك., دار )دمشق. ن، اره درن ردة ك وف
 الذذنزمات ا!.ن؛ب، ايته .,دء دزام ام؛ 979
 ا)هرةز : صذ*لى ايزوي، اذرر ن، اودر

]م. 997 يمذ،٠ا!ذر' )ادراسات ارمي

اظ. ابى

 الذكر من (46) السعورة حمدت،

 الداردة (21) ا! في اصا لحكيم١

 وما٠ق لرح ٠ )ه-ود( النبي ندور

ن—م ا#حقاف وادي في )ماد(

من.٠ال بالد -دفدردوت

إد عاد اخا :)واذكر تعالى نال

خرنت وقى.لى با#حشاف 4ؤ.وهر. اذر
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ا!حقاد ا#حذاف

 أ! خدشه وم-ن ددده نيب من الشذر

 ءدكعم اف٠أخ إني الله إ! دوا—تع_ب

 وقد (21 /46) ءظيم( دوم ءذاب

 اللدة ٣م*اج ذكره هرا لزمحشري1 ذذل

 ®ا#حقاف: أن من ن1البلد ووتب

 مستطيل رمل وه.و ،حق.ف رع

 حذوف ا ن٠م اء،٠انحذ ده ف م.رتغع

 ماد وداكت اءوغ، إذا ى ال

 رمال ردن ذ.ون٠سك٠ي غمد واب أصع

 له-؛ ل ق؛ ي بأرفس الح.ر ءلى م.ثرفين

 ددن وودل ارض؛ د!د ض اشدر*

(.298 /3 ىنورة،)الةشاف:

 المالمة ارض لسبان أن فر

 ؤيين١والجخر اذؤرحن أءظم ني١الهمد

 في وا#م؛ قع١للمو تح.ديد الدرب

 ا#حذقاف وادي دد مح العرب جزذرة

 حذنجرموت ب.!د من ي.أخذ ))واد رأزه

 .ث٠وح١ل أدام..((، برة١ مهره دادة إلى

 لكيب١ في وقبره الذبي،|ؤ، رود ر٦ق

 في مذرف ف٠كه في مذ.ه ثم ا#تم،

 ويضيف ا#حة-ق-اف..(( رادي أسفل

 وأدلى دم ؛زورون* موت دشر ا؛وأهل

 ااخرر و!زال وةت((، لى٠ك في م-ي-رة
هذا. ؛ودن؛ إلى د,الروذ

 ه/346)ت يرا$صطخ ذكر وذل

م~الكهذ في الم,داني ص مع؛ م(957

138 1 ie٠،٠JIل«اية

 دشرب عذدن ذرفي ي )إوحضرلروت

 تدرف كندرة ل رم-؛ وا البدر،

 هرددذة ها دك رموت١وحةغ دا#حذذاف،

 وي ،ءردضدة ل أمم,.؛ ولها عرة، غ ص

(.٠الني دود تجر

 العدري الته ءدد د مدن د.
 زي اذن( قتبتحق الج,زيرة صايرة ال،.هداذي، ا جع درا

.1974 اض،٠ري٠ل1 -وع، ا! محمد

 د.ط(؛ح ،وجدن ت ط اصمال.ك .طاذ.ري: ا!
الكش.اف: لزمخئري:1 25 .1997 رردل

 اذ^إ.دان: جم مع الدرب، أن—و .298 /3
. "Encyclopedia of Islam, 1ا1ف*اا٠احة

.257,1 .edition, Vol

 بالض.ل = ب.افض.ل بءر أدي دن دد أح

ط1-ه“= لالددط دذر أدي دن أحعد

دفعي دن أد  اسي = أددد

 ي٤1د٠س1ا = السداءي اددد دن أدد

 ازدددي = ي د؛'II أددد دن أحعد

.م = ؤاسدم أددد د.ن ؛دهد ةا؛

بادي = .ي“أكد أددد دن أددد  ا

ع1ا،ط = |،طاع د.4أد دن أددد

 ذي = سذي إداءدل دن أددد

ا،دع = ذادع اءدل٠إئه دن أد.هد



ا#حددان !ذان.

 درذات - برك|ت حسن دن أحهد

 لبهكني٠ = |لبهكلى ددن دن أحدد

 |د؟هاءي = الجمأءي حد!ن دن اد

 الحبشت — الددذي ن !د دنأددد

 الدورش = ادحورش دلءان دن أحمد

 ري١الزه = !زهري المالن بن اهدد

 المؤدي - !ذدم دن صدن دن أحد

 اإهدي = !ؤدي ددن دن أددد

 ا|رفحي = أحهدبنالدئنالرةددي

 |للدن ذرف = ادادن شرف ددن دن اددد

 الحذرداح = |دطرماح ددن بن أددد

 روذي٤ا = حذالمروذي دن أددد

 !ؤدي = !ؤدي صدن دن أصد

 المناوري = اوري الذ رد بن ادهد

 الدواض = |ل،واخد,ي أددد م|1س أددد

 الصدداي — لدسذي سددإيدات بن اددد

 الدسذي = !ذوذل ن1طيه بن دهد

 !ذوزي = اللوزي شاذح بن أددد

 الدين ذرف = !كوكداذي ادادن ذرفأددد

اخردال أدو = الردال أدو ص'الح دن أدحد

 حذداري Iت أجذداري الله ءدد دن أحمد

 ادسذاف — !سدذاف الله ءدد أدحددن

 الضددي = !اخدلدي الله ءدد دن أحدد

 العددروس = اذدددروس الله ءدد دن أددد

 دروسII = ال،ددروس ءددالله أددددن

 دوافدي ا] = ،واضي ال ءبدربه أددد

 !سداوي = ادسداوي ب1ءبدالوه أددد

 بذ !ور = لوردث1 ءبد!وب دن اصد

 ق،طبي = ة،طدي ءددد أددد

 ءدوان = ءاوان دن ؛د

ش ا#شدي ءلي دن ،'حدد  ي٠=ا

 شاري !د = اددذاري ءلي أددد

 مي1الذ = !سي ءلي دن أحدد

 !احداددي = المدادي ءلي دن أصل

 طشي1ا - !طشي ءلي دن أصد

 !طري = ا،طري ءلي دن أددد

 !زدد = ا,دزدد ءدر بن أددد

 المهاجر = !ؤادر دن ىءبس دن د أده

 ذهي = ذمي أدو ءأدب دن أصد

ال،ددلي = ،ددي II ل فف دن أحدد

139 ايهذ،ة1 يسيس0ال



ذاف( )قاسع أحدذاف( )ذارنج حمد٦

 اسندان - الةمك|ن ٠فضل دن أددد

دهدد|لددن = اوددن دد سم1ق بن أددد

 ءاب( م)قاس ح«د1
م1972 . 1912ه/1392 . 1330

 في وك د،٠أحم غ-الب م٠اس٠ق و٠ه

 لدة يدمم;ج—زر لفي ودرس ،ة$،ي٠لحجربى ا

 دولى ثم فع-لنع؛و ،مذطقته في ثم ءامنن

 وءون سمزخًا سة٠مدر ء-لى $ذراف’

 ورع وحن .د!ليمنًا( جريده في  ذم ٦كل

 فدي أرا ءلى ء ثمال١لم دن ! ا د٠ض ست ورا دثم م

 رج ا$يقاف(ا١) ه ،ج ردز في ا؛واطشن

 ءدر أر؛.*_ة دام ن٠سج في ا$سام ره

 - 1939ل/1372_ 1 3 5 8 ؤدًا

 لغ وف ،ء.لىن إلى ذر رعده ام، 95 3

 رزءيم 4٠ اذصدا بع.د ط.ه دشا رثم را

 الحكيميم؛ب. الله لى ء.؛ ازدثخ ا#دوار

 ،٠الجحيم دن لة رك ا) حدرر عدن ودن

 جندك ))إنن-.ا ا٠ؤ,٠مذ جداء ا$دام إلى

 ! الجاللة، راحب دا فون٠اغ

 بةاون٠-.٠ال ترجع أن إ مذف ب رط)

 والقيود  مدك والتبدان د.لىارس،

 ! وأن للحذ، أدوات وا#ذ#ل

٠ا(٠■ -ه٠٠محًاكم ر^لى إ! 'اصلىخ جتل٠!بم

 !هالم١ غدو ن ءلى في نداف واتج

 ة درس م في  م_ذرس ذكاان ب_ال.ت_طيم

 م٠وأسه' ا$سالمي اإ*يلى في ثم ؛ازردة

 ااذور. يدلى وم* ،ن٠بلي ئددة إنداء في

 فجعله.ا .لى ادا في ليم٠بالتع م ن واه

 وازددقذف كدنتم او تل ه إذا ز مذار

 م-ئطق_ة في الذسءي القضاء وذولى

الدواى

 عر٠بتم٠س 26 دورة ق^ام وءذ-ب

 ، ه 1 3 8 2 خر  ا رع 2 6 م/ 1 9 6 2

، ور ثم الرية دوز-لر نائبًا عين ر

 وأطا.ق وذوب،. م٠لتعليا ءلى ندأب

 أذدأ ا4ك ،٠سبأ )اجدامعة إنداء روع٠شث

 ن محج د وة تدز. في ي٠ا$سال لمركز١

 م/ذم.ان1967 ذورر ح;كة ءف

 ازي اذاهمة١ إلى ذل ا ثم اه، 387

وذأن*. دق ف.ها ءاش

 دديا الذمدديد ة٠رلىرس3 ؛ذكار اهتم

 )ا$ه-ام وتاب فكذب ابسن، في

شوكانى(  رى‘ذا في غبره هع واسرك ا

وءصره(. ا#دثر )ادن كتاب

ا)حدوةي دول

 الثرجبي.. ب٠غال م٠قاس اذصوذي، ذددل مراجعت
 دد ال* ط وانن ن. م.جالة دارس، ان.-ه ة *ور رائد
.3 9 - 38 ص م.21 اضطر ،26



I حمد(١ !ح )ى حمدي١بر I ! حمد( )صالح دي4ح

 الدددي = ادددني دح،سن دن حعد1

 ا#مدذج = ا#مدذج دذدد |حعد

ادر داد = د.ا؟ادر هد,دد أدهد

 دددر = بدذر محمد دن أحمد

 اددضراني = اددخدراذي ددحد دن أدهد

 لحبمي1 - لديعي1 هدهد دن أددد

رد؛ص1 = اص ادرمد محد دن أدهد

 زبارة = زدارة عحهد أددد

 لشوكاذي1 = الش.وكاذي دددد دن أدعد

 الؤمداني = ذي1لودد1لضحاك1ندد أدد

 دي دهبا1 = اددادي ددءد أدءل

 ف]ببه - ته1فل ددءد دن أحدد

ذهحًان - ن1ذعع ددهد أددد

 ل ء ت ءددل دن ىعوس دن نحدد
 ناددد دد - ددن اد دد دحدى دن أحدد

 ادذ#دا = ادذ#دا دددى دن د۵أد

المرض = !رض دى أددن

ح  اد( ح٠)ه دي٠ا

م1955ه/1374 ت

دي—#م. I أم_د دس !ح—ص ه_و

I يي٠حم ءس ش_ا الح_ضرمي، فوي ا٨ل 

سه رز ق ١ر٠٠ م فى، ه ذم تع| ر تلق,و م.شهور  ر

 )القطن( منطقة درى حدى إ٠ل

 اله.ذد إلى ٠جر دا زداخا.، ا ت٠مجضرمو

 حذ؛در ه،ذطقة في در إدس ئكارة سن في

 وت—م٠ض،ر—ح ر-زر ولم ن،٠٠الدكا د -ا ا

 ام٠—ء فذط واحسدة مرة س_وى

 بعدها ليعرد م1905 ه/1323

 ح~ق آبد در٠ي٠بح -يجره٠ في تع-ر——وي

 مشه.وره ريتت.ة٠ ق-ص-الد زه ،4 . وؤ؛

 آسب؛؛ ذرق حزاء إلى لئداها وص_ل

 في در ذب أذر لهدا ن كا.؛ كما -ا١وغرا.

 رذبع ذوق من لهن؛ لم؛ ،الث.من م.وطذه

 ةط-وب في وتوغلها ، ة—وأص_-اؤ

 وكاذت ٠ يم-مها دن وكل ?ردن“ المع"؛
 أدت—ء التي ديك ة_ده _ا٠قص رر—.ا

 عن هايف عر الي؛ستة، اأذ.ؤون

 ددن ءذدت اوفي هدات1لل.ال ه٠رفض

 غذفرد.وت وايبرري القعي,طي رني لى؛

 لجوب ا في ني ط؛ البرد. ر !سذ-مما وا

 دضرموت ت ووف.* دل، غت ا از؛-^في

 ازذي طاني اور اؤوح,ود د.ن را٠ب تحت

 .ل ك<٠دثم ط٢ؤو-٠ش في؛ لى ذ.دش٠و٠د £سدر

 م-ما وواردة. ردة ن-؛ كل في كاذ*ر
 ينظم دي٠#م ا ذنتخ ا حعل

 ك٠كل ته_ا٠ف يذ-جب ة_صيدل

عهجره من تبا ودعه ت، ه,دا ا؛,.*.؛



I أحمد< !ح )ص. !ددي أحمد< !ح )ص حمديء! ا

 م 1 939 ه/ 35S 1 ءام عوترحض إلى
 لما درره لق_صيدة ا دنك عادت و

 تدب،فا ور ر٠ء اا٠ذح ل ا ذ-ذ-ى في اياثونح

 : وم:ها يطاني٠البر داوود

 دا؛جذود وغ؛رك د ي ج دا ودءوك دارل أبددت

 دود ال. اداى دن لق٠رامط ودوم دا حذي دا

 الكوود ؤي ي٠وحل سن إدا ذفرانك تلك

)رؤود ا ذ.ي.ن.ت ا م, !دي ول ط لقعيطي1 ذال

 .ه ن إدا ة ■;د حك ة إ ا هذه م_ثلت لدد

 _اهدة٠ع٠اذ ع ة و ك٠لمم وس ة٠ح٠واض

 أو فيها' اص.وا٠ ومن بز فحب

 ارة٠شذ٠ا!, معاه.دة ءن ضوا ل؛

 ب_ن صالح السلطان أدرسي-؛ اص

 ما٠ء اذا ؛,ردط مع لقعيطيا الب غ

 هدة وما م،1937 ا—ه 1356

ان٠للطا 1أبرمه انتي ا!سنشارة

ا٠ع ب ؤ ير٨ ل. ا -ور ٠ها---ص رئ٠ب ر I غ—ع—ج

 لقد م،1 939 ه/1358 عام ذيا بريطا

 #حم.ديI اإذ^خ ير٠لكا الءأءر س.حل

 م.ن ئ,.وع #ي -ا٠راؤذ رددا ه-وةلحا

 دااسال رها واء ا!ذارات أنواع

 اب.ئل، وص.غ-ها كم.ا ،سالدا !
 أف ك٠للت 1مج ردع ! بما وأثبت

 ن ء. يبته٠غ ،٠لت ط_ا 1ومهم جذر لم ه لم ا

ط.٠ ل;ظل وده مع,ه صال .ذوا و 1كلذ

٠ ت ,اخ ذا ا ت بل سهما٠

 دي ا! وا#دب الشاء تمكن

 اصغوف ددن و؛سعة ةرشه تحذق ن٠م
 ذاك قيد;ه أن دا و!س؛ ،لحتد-ارمة ا

 لم ل.ع,.ا ا *د.ة٠واض ل٠ذ*, ردود .ا٠له ن كا

 -لذارج،وا اوداءل في رمة الحض,.؛ ودى

 إزحال من تمك.ن دد يك.ون وبذلك

 المهاجرذن أط؛ر وتوجه الجن جذره

-وا وح-ا ة زب ا رون ١٠أدةب ع.من  و

 وشدهم الميءحر ة ا ح: في نم .ما ا!زف

 ددور مأ ؛.ا. ح٠٥ شاءلى وال لالهت.*.ام

؛!دءم. دضادا دن

 آ؛اد ٠حيدر في !حوديا وشيخا ذوفي

 ءمر ءن ا -ب ودذ.ن ت لهد با الدكن

 در ب ك *ر ز نددوا و* عام اذاذة ناهز

٠؛ذط..وط

ري1ادذظ دزام ل1احع د.

حغر ت1هجر’ا زي1الظ. م ا دن جذ^ال مراجع'  ;ذ٠ا
 ؛ة,رن1 ودادة ن د: 1رأصراته٠ لهذد1 إ]ى .حذيثة \
 .ردن ح ع٠لا ن ٠لق ا ف٠م.تع ح.تى ءذر لحاسع1
 ية٠ك .دخ، ال;.؛; ذي ذ.د.هة ه نورا s’د روئ ط أ
]م. 999 بذداد، جاع.عة - رذن ؛ن1 - لةر.بة1

 ذ.ي ;هد!ت اإ.قد؛طي، رضب ء دن لب ل؛
 ذرح ع4 - !م—ا$. دل *دردرت داردخ

 ء.ر ن الدضار، وءا!ذات ئج وذن.، عجره ءن
I ط ، سيا ,رق رذ بوجت بذ-*وب #ردذة I ،

 ؛اه.طرف، در1ءبدالة ضلح*د م،!996 ،دة*
 رين ؛-أحال أء!م ل٠ش دع 1ح ال.^؛هح:

 اصدة مئة وتج(، ابن ا]مد..،ن!؛ى
م.1998 ذعا،،ص ب، 1للك:
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دحهل( )ءاي دي ا# حمد(4 >ءلمي دي٠#ح ا

 محمد( )ض ا!دي
م1962 . 1918ه/1382 ٠ 1336

 م.ن * *عودي ! ا و ص؛ لمحمد ءلي هو

 26 م/1 962 ر٩س.تم 26 دورة ذهداء

 اإدد هرر ن—م ؤ]ل.ا82 ح.ر ا ربعءع

 تيفه د!د في م 1 9 1 8 ترا 1 3 3 6 ذة٠س

 ه درائ. قى٠! بضاء،1 محاافظ.ة م.ا'

 ٠ظروف د واذ;؛ الةارية، ني ا!بذداثتة
 دن ائلته٠ء با رذت ء. إنىا رضة إ*؛ ا

 هذدى ا$مام زد دخ دشا ا #ودي ا آل

 ون٠>سد إلى أحمد م $د؛ ا ه بدد ومن

 وذ؛ة ح-ق هذ؛ك رذي ٠حيئ ،جة٠ح

 ، !ة-لىي ا د4نخ د٠م. أ لذتخ ا خده أ

 إه ا$ذن أحمد ا$مام من فتللط

 جاأ ٦ دو للق.ي؛م ^#ده إلى بالذهاب

 ، ؛.ذولمف $دن ا ا$مام ومنحه اوزاء،

 ذر. ؛٠لم ا دن مح,موءة 4بصحبت وأرسل

 ت جم.؛دوا ذة^؛م١ دن ده اذده؛ أذر وعل

 ب ح.ا٠ص أ من ضى٠ع٠ب هرع ر د. الدزاء

 وتمك?ن ، ءدن إلى روب٠دد خط.ة 4ةريذ

 وورفي ،ة٠لذط٠ ا هذه تعذ دن بالهعل
 د.وف٠ا٠و.ص ق٠لذل*و ا ك وهط.-ا ن. ءلى إلى

 في يطعًا٠ذطث و٠ض٠ء ن1وكز- ار، ا#حذم

 لكت؛ر ا ٠سخر ى. لكج1 ليم.ذيه ا عية٠لجم ا

 حعسل٠٢يت ن كا٠ اوفي ادارة ءاارداته دن

في -؛و!تالمن ل أعم.؛ در ا٠ىليه٠

 م ا$د؛ سلط.ة د,ن ن ري ا ذف ا د؛ء,لىة

 لشباب ’ دن للدددد وأهن أحمجد،
 ،دة ري لع ا ا#قط؛ر في الدراسة ذرص

 ثورة في شاركوا من—د وكان

ماكستورية.1948 ه/1367

 متأسس1952 ه/1371سة وني

 دي افي؛ ا$ط؛ر هرو اب.ي، ؛د ا!

 ال,.لمكة رج لحن؛ حيةيل ا رضة لحم*؛ د

 #حمدي ا أشهيد ا ن ون؛ كلية،٠تو٠لم١

 وذ-ولى ،لرل.سيينا .رهءناحد لى٠أحذ

 بددن، ا!غد؛د أذع ا!دن ا#!ذذ

 وم ن؛ ي. 4.5 زد! دح طل ك هد؛ ودن

 ضص؛لحةذ٠و ل، شه؛ أ ا في ا$د؛دة ن 1طض

 تعمرةسم في رفدن لم*؛ا ل*ذاصر $يجلدز ا

 ر٦بتم-٠س 26 ثورة ؛م و ح-ق ءلىن

خر ربع 26م/1962  ه1382 ا

 لذ، دلى؛ م_مت.لكاته ذلي لرك حيث

ؤوطق،١ .رسلحن ا اه.وف٠؛,.ص وق٠واللى.

 أرل في ا$ء-!م وزير مت رذ.ولى

 'ندرة؛ الدورة ءذب تدحذل ذومة١ح

ل. ا.!ا الله ء؛لى

 خ،ليط ؛حدره؛ ء ةيئكر حم؛ة د ة؛
 دن حدر وءلى؛ درون لمظ؛أ ا الجود د.ن

 ه.ذه ه,ن٠ذ- وكدان ،ئل؛٠ولقبا أدناء

عبدرب .د حم. أ الشهيد لح_!-ذ ا
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 صالم أحمد والشهيد ، ٠دي لعوا ا

I هذه سكه_دذت ا ذ٠وق زي، لروا 

 اوذي لتمرد١ عل ء ط٠القغ لة٠٠لحم ا

 لمذاطق1 في ا$م,امية |لعذاصر أءدذده

ة٠ذ٠مدي صر نخ؛ ت٠ت ا٠وك ، ية٠كثرق ا

 آذذاك. ب٦حري

الحم.لة أذ.راد

 هع ارتيح وهمأ٠و؛يذ

في غ-لح ١ ل ج:

م_ديذ-ة ء-ن ر لحدا ا ذى اذ ط.ريقه

ه دب اوذي كمين١ال داغته ب٠حري

إدره ءلى ط سه ارد.'ص نع بواذل

 2ه/1382 رجب 4 ذي شهيد

ام. 962 لمحر٠دي

عددي الغت أددد داسددن

،؛د. ال لعا؛لة ئ خذا ش وذأ : دواجع

)<ةت( مرحا

 منطقة في وح_ص_ن ة٠ري.٠ق

 م.ن رفي٠٠لم ا وب ٠ ن ٠ لج را ، ح،ي ن .ا٠ح٦٠س-اب

 آذار _؛r ٠؛م 45 و٠ح٠ذ٠ج;ي؛ ص.ذع.اء

 عدل ودي د-ء_لة. ونذ.وش تديمة

 رالح الله ش:د ء.لي الردى ي.!د٠م

 يق.ه٠شق ثلم إلم وكن مهوررة٠لج ا رديس

 ريوكث :لي٠صالح الله على دممح ا!بر

العسكريين. اوة؛دة هرن

 ج-ل في رد.ة ة رضًا ا!كدر بيت٠و

 د.طر ي ب. ديرية٠م من ذم.ب اوذي

.صذع؛ء فظة1مح ؛لط٠وأء

 ة٠قبحل لله رؤس. ٢ه ا#حمر: وآل

 دن ءلي الذيخ .مذ.ه_م ذ.ذكر د؛دلى.

 سنة غدة وفي٠ذ ا#حمر، ١٠قاس

 در، مدة في ام 728 ارا 140

 ذرة ة؛ حمذة داد أن ؛*لى ، *اء صن غ.ري

٢قاس اض؛ن لمذصورا ا$دام ءلى

بذوت دن ص; ا ن اودتخ ٠حستن ؛ن ا

 ة-ا،م؛.ن بن مص-لمح سالح؛-ن ابن

 حب صئ ۶وه ر، ا! ق؛سم دن ءلي

 الوج.لود ردئ محذ-؛ في وة٠؛ط ذف ا ب

 سنة وذوذ_ي ؛-واس، الزكي

 رن ؛ن٠ح الثخ ٠م1922 ه/1 340

 في جذو!ت له ك؛ذت ا#حمر، ذارر

 ؛٠الد؛ن حمي.د أحمد ا$مام مقارعة

 ابخه مع جة٠ح ٠سجن أودء لذولمف

 ما—۴٠ ر !قيا ث٠ي٠ح ٠#حمر ا ري.د

٠هيدين٠ش

 )آل ذم ل وية-؛ ا#حم_ر: وآل

 ددان س أ'$مر؛؛ودات ن١م دم ٠بلحمر(

 دوءن ؛وادي كذون١يس حذرموت. في

 دن أكر رون١ويعت ا#ب، دي دوا وا

أنم أد.؛ القبائل. من ا#بر ي
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 رزن غ . كهط٠م ر٠ك ن فرب . م—زه٠ك ا ر٠ه

 دددون. العرسمة، دوحة، ن،١الحمر

 م٠غ لا )ودق ازنتخ مثاهحره.م: وس

 كان ، ٠حمر رل مر٠ء رن عيد٠س (لمق,دم ا

 رح ءلى مه دا٠لا ض.ة رذا و ا رب 1ص

 در—ء ب-ع زرا ا ون٠ز_ة ا في ن ا—:يس

لهجري■١

 )أدل م٠له وتال : #حمرا وأه-ل

 الذلى. داؤع ائلبة كر .ر(٢لحمآ ادن

ندرءون و .المغل.حى ددي,ردد سمكذون

إلى؛

 -اهأ رر؛ في ف—دري ن٠ب أه._ل

 بن أدل بن،زيد؛ أمل الخرسة؛

 في لب.تسغة ا الخري.بة؛ في ن ■' ظ فح

 ؛ ن !٠اد,ل—ك في م_ر٠نح ل٠ه أ ؛ بردة٠ام

ذمه؛ن. في |لذعمانى

بني جبل في قرية ا!حمر: ودذر
٠ دويت ا جدوي ، ل ع سب

دوس، دي لئب نم ا#تم: ودخ

 في ه.ذازله.م )ادرة(. وه.م دجور لدن
 اليمن<، ح,1)أة ؛*دإرية الشرفين ج:ل

.>ج,ة م.ديتق ءرب لردا’،

هةدذي1ا د أده هدم1در٤
 ائل٠والق لد|ن7|ل .*م المقح،ي، إرراهبام : جع ١عر

،4ط ى„ه,ا،، الكلم-ة، دار البدن؛؛،

م.2002

 ذ؛ىر( دن ن٠)حسا ا!خر

م1960 - 1900ه/1379 ٠ 1318

 ن٠دا دوك٩٠٠١—ح٠ د٠ي—اها ع٠اIر ا خد - ا همو

 م.ش.ايخ ددخ ا#حمر يبزوت ٠ذاصر

 زدجو ز٠حص في ون حاذلى. ائؤغ وج

 ام(، 900 درا 1 3 18) >اشد ظليمة

 ذارر لشخ ا لىه٠واز رءارة في وزربى

 اب٠مكت في وذطم ا#حمر، عباذ_وت

 في والده وراؤق حور، في اص٠خ
 ءذ-رة زمى ءؤره باخ أن ^ولى ره 1تحرك

 في ا#تراك ضد ارب—وص ،دذ_ة

 في .ي—ا$درد. ع٠م هسم٠٠ام٠أي أواخسر

تأامة. طق١مذ

 ماحل1921ه/1 339سه وني

 را!دلى ه_و ب■٠ح.ج.ق في رة٠الذاه لدة ق

 ودس بيذيما وجدرى ثيبان، ن٠محس
 د.رب مج.يى ا#م.ام ن٠اب ارلى الع.،

 ،ن 1*-^-٠ذ إلى ادذ.؛هرة كى ي.ة٠ب.الدف.ع

 والى.^ر ،ر.مص_الح.ة إوة-ف١ ذتهى١و

 ازذي ا$دام ادن طدلى' ;ن و 4س ا!راع
 مذااطق في ص;ذناك >جة ء !وا أمير كذان

 ة٠رك٠ع٠م وأثبرها الل.واء، م،ن ترة٠كث

 ثم ]م، 923 ه_/134ا صنة )بشساء(

 نيح-ة في ذلىدا إلى ا!مرع ل٠اذ.-ذ-ة

 وادن اوظاهر في م1928 ه/1347

ى زده وا ؟-ور ود و|صشة ودورة وتم
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حسين( دن يد٠)ح ر٠!ح ا (٦مز دن يد٠)ح حمر١إ ا

 وهروب لإلمام وع٠رطلحض ر٠#د ا

 إلى ر٠حم# ا وصت٠خ٠ب٠م ر٠ص نا غب■ جا ل ١

 -رحم, وا ع.ودية.٠الس ل.عربية ا .لملكةأ

ل-ا٠ذ-ف في ى, ا٠٠د ين٠«ع٠ح خ٨لشا

وا$مام يح-ت-ى م ! ا م-ع ؛،'ي“

 حذق مرار ءجن٠وس ، يه.لىه دن حمد٦

 في رل أ م ا$م؛ يد ءإى ستشهد ا

 م 1 960 م/ 13 79 سنة ررت شه.ر

 أن له سب.ق ددي ا حجًا ة.؛ه.رة في

ده.مدا ؛داية في ا ه خذل ا

 !ددن وا دد دوا ا في وهو واستشؤد

سر.1 دن

 ا#ددر ن حسدي دن ادك د ء

جهر حسدن( دن جاد )حم ا

م1960 - 1930هر1379 . 1349

 ا#ول ربع شهر ا 2 رم وك

 ظ —أء 17ه/1 3 49 .ة د.; من

 إن و! ،ور٠ب٠ح ن٠ح.ص في ام 93 0

 وودل إ! كوات ن دا ء-مره ؛.اخ

 كرهي.كة جن٠ال ددخذول ءل*ه ا_لورا

 ذوفي أن بدد ديس م $ه."ا ا !دى

 ءده .ص,ذعاء سجن في #ولى ا ارم.'.ةا

,ر. #لو 1 بذوت م ص; ا ن رن ءا*ءر

 ن٨حب دن رد ،٠لطغز I ب٠زصت زوان

 حيث ٠حجة فع ذ..ا ن٠سج و ه. ر #لو ا

 في دمى ودر صت، ا و سد *ذم ء ه وعي (و١ةخ

 ده سرط يدر ا!زي د-ن ا كتب٠م

الثايخ. أو!د ةن1ااره

 ءذد ام 948 ه/ 1 3 6 7 ة٠ذ٠س وني

 جة٠ح إلى تدر هرن لول أ م $د.؛ ا ذرار

 د وجلي ى٣نح ام٠ا$د وازده ل٠قذ مد٠ب

 في ر٠ا#لو حرن س٠ رك ب ا!

 ول ء يتح-صل ويرو #د؛ن،ا د^طةذ

 ه۵فاختط فىشنا ائلة(ع)ال مم,تإكات

 وءمره >جة ذحنا >نيجن في ده وزج

 ط خذ؛ ا وؤد .ذة٠٠س عذرة ني دا حدنذاك

 والمذصورة واؤ.ذ؛هرة ذحن؛ سج.ن في

 اذدن وعد!ء ة٠والد ااذ.كار ؛ة؛دة

ه،1 367 م/1948 زوار دن ء وا#د؛؛

 ،يدئ-م ءلى -اوم”'!- '-واع ودرس

 محم*.د -ودأ دكرو ا #كذ! ا ودح.ه_ام

 فري ذا—از #م—ا$س* وسخ ن يده؛

 ا$ريافي، يحرص ب-ن دره.ن ء

رهم. ء وكيرون

 والفاه_رة ؤم ن؛ جالون٠ —ن في تدنا
 إلى بتغ.يه ا$دام أدر حر و وا!هدورة،

ح*ذما د-زر ءذاذة ؛^ت د.ص_ن٠ حرس



احور بن(٠ح دن ل )حبى أدور

 أيدي ءلى لطم١ دروس اذى د أذه دلمة

 حجة سجون فى ى۵ق أن وب.عد ،ء ل؛ اك

 تعز إلى له٠ة تم ، م.وارتع٠س حممى س..ور٠وم

 ط $ن؛ ا في ر تحد واس أرل، ١؛ه٠ا$م مق.ام

 م $د؛ ا ذر س.ا حى س.ة لحذرا أ ١تحت لحردة ا

 م1959 اه./ 3 78 سة زورا إلى أحمد

 تعز ي٠ف م $م-؛ا وجد٠ي ح'يث ودذددل
 ا$م.ام ع٠ وحغ,ر ذذة،٠أوالس والحريدة

 ال ذب !ررت طل_ع ءذدهدا ص,كعاء إلى ألولى
 إلى أدضًا $رإم ا وراة.ق ،ع-ود٠س الملك

 ع-رسة٠ل. ا لك.ة٠اا_م زار ما لى٠ء_ذ دة٠ج

 في ذواح..ده ل خذ! م ق؛ لى وؤ *,ودية، ك ا

 ودذإءات ة سم م؛ وأدوار -ام٠ا$ ت1مقر

 م وق؛ ديل، صا٠والع تلى' ن ا تلف ثن. مع

 )جدر ا _*_^لى ا يولي ق٠بيع٠ل ا أخذ ؛,دور

#دراز. ا ءلم؛ أجع اذي ا لهدف5

 رود-؛ إلى حمدلى أ م ا$د؛ سدر و.*-لى

 والمثقفين !خ لمثا ا ف دون لىر٠ذه

 تحضير اد في ا#-د-رار والضباط

 لل—ط ت ل.كا—هد-ل- ا لى وة. ،!هرو٠ ه ٩ح- ل٠ل

 خر لقم ا وأدذي !ادذ.شل، ا!ذتغ_اضة

 سه رج-ب 13 ذي ء.لىموأ ،ء.ب

 بدينة م1 960 دذارر 12ه/1379

 دن حذن الشيخ ه االىو ه ع. وم ،>اجه

حمرر. ! ا ر حب ذا

ا!دمر دن د دن الله ءدد

 در ئ. ٠ك وواد واسسع عذ!ف ه-و

 أين- نم الث'رقية الج،ة ني يذح !ذرىا

 كتير٠ واد حر-ور أ أن٠ب ف Iد لهم- ا ر يدن

 م.ن الثعاتم وهي ،لجذذوة ا س.ه.ا ادذرى

 درب ؛.ن هددى مدهم لله،’ ءب دني
 ارض، ءلى الخبرة ء؛دلى كؤان اذي ا

رم5-ا ة1دةم. ن ؛S' دأنه ني١افلى تف٢ويض

 أدور. في دار

؛ ا او يهول : ( فى لحد

 الدثينا ذلك أو أدور ل.ك_م٠ت

 خض_-راء ذ_ذ٠ج --رو—ال مع ت

ا!ستعمار م1٠أل جمور أ نتكا

 لدوادق. ا ردع إمارة ني ط؛ إ؛ر ا

أعمال ممن ®-.ديدة ادوم وهي

 ورادي ذ-قرة دن ب ذضع أددن ذظة عد.؛

 ذرق !ذع *ور٠٠ص مرفا وهي ة قع ٠٥

 مخي-*ه ذرق عو قر اد-ذي ذرة ن م-جناء

ن. ءلى

 ه/ 1417 ءأم لمول١ بدت دس وذلى

 )وادي وض—ح يع بتو ام 996
 ذي ا ذو عرض *ط ،و رض أدور(

 كان ب.ذما ،-تر 1250 من أكز إلى

' م 750 وز دد؛ ! 4ء تعما ا  لصوو بر

ر أدن.؛ و'-لة٠ مرن أذير إلى اذيع ذسوب٠د



خ_اء) ة(1)مج إلء^ء اة(.1لبر٠ا

 6 نوز لم' ج ن وبرط

٠ ذدة اإدا في ات ؛;ذودلم

 الشرق جبر ؛-:ن واد وأد-ور
 جبل ذرى من قردة وأدور ورير،
آنس. في أدق

العروسي ءل-ي ده.د٠ه د.
 ال.همداذي، حمد١ دن د-ن٠ال مد٠مح أدو : دراجع

،189 ،147 ص الد-رب، رة٠زي٠ج ص_غلة
 اذة٠ال البلدان وع، ا! ل٠إسماءي .276
 م٠ج.٠٠مع .21 نمن الد_لدوي. وت٠قا٠ي ء_كد

 فدذي،٠اإ إ؛رام.م بذية،١ واون.؛.ادل ابدان

م.2002 /4دارالكلة،صذعاء،ط

دول)سعد ذجاح = دح( دن ا

(٥٠٠٠) .اء ا!
 في دريم يم.ديتة صا-رت رده ده مج.لة

 ام، 93 8 ه/!رس135 7 ٢محر ر٠ه٠ش

 ودولى وللعاوذةم;ي، ا#زوة ة جع: ءن

 ة لمى لة ها ف افدؤول ذددر ا متعب

 ن --- ١. ن—ل مح_مد ر لجمعية ا عفو

اكاف.1

 د.ذظ..ور دن ،الجة_ا_ة هذه وتعذ؛ر
 ن٠اليم في دصدر دورة أول ت-ارمخ-ي،

 في ةذلى، أن كما أهله، حم.عية عن
 1 ،مذو ء.لى دة ٠تج أول الوؤت، نغم

 في ء ن ة ادم لها ؛؛تب ا#هالى؛ الصءدافة

ايت٠ي11 اللكا،ة 1 48

 ،ء-ة-ل من #؛-ش لتها رس! أداء

 تقديم في ا!نتقال، من والتمكن

 إلى ب-ااد -خ.ة ل.ذ.س-ا ا ط_ور من دتبا، ول

 ،٠كعغر تسببت ن أ بعد ، ء_ة لطا ا

 في والذشاذب ي.ة٠ء جتم.ا د 1 ')-.*.وادلى

 وه^ ا!؛ةة رب اذن ا ت د ا٠بذ اذ*.ء؟;ل ا

. بدايته.ا في

 افتتا.حية في إب ن;ر أ دد.؛ ويتضح
 أرضي.ت أن ة٠ابا من #ول ا اومدد

 د-ن انطلقت ق.د ذت كا إصدارها
 في اب,صحافة ه٠ت,ل.ع اوذي الفعال الدور

 أول في رثة اايا ا_ذ_*_وب ا تح_ري_ر٠ا
ااذة,لىة ا١حركات وذ,ذلىذ ، تم؛ م;؛ أدوار



ا!خدام ا$خا،)عجتة(

 الحذرة، !راء ا مذدوعات ن م, ص.ارة٠بع

 محة|( ازص ا#ذكار دائح ن حب.ة وخذ,!

 جذذ لحن؛ وا ب؛؛ذقص ))ا!دور دن دافع و

 ا!نهضة أخالق اسذذرار إلى سه لما ا

 1ثقافته ريخض ن٠ه قناة وذق الدرية،
 دب._ة٠انج ؛ع٠ ا! ذه٠ه إلى ر٠الزاخذ

ا^رداء'ا.

 في الجذلة أوك م؛ ذإن اوواقع، وفي

لق ي.كع دم؛ ه-ام٠اهذ مدن ددذه؛ا م.ض

 الديني رن انجا في والتزذر ؛■الدوءية

 حذذ مه؛ ذرك دن يمذح لم ي ء ؛٠جذن*< ! وا

 ،!ت جذ.؛ ا دن ر آء دد٠ع٠ب !.#هتمام

 كان ا!ي ا#دبي الجدال !ب؛

 ددن من حدبا !ذ.زال ل اؤوض

 رمحن ؛٠إل-ه ذ:ظر تك.ن لم اوفي ذلى ا!..؛

 ن ا!نفذ؟ ذراد أ دن يرةبك سب.ة اورف؛

 في !ذذ^اه ا ت٠يلش دط و!لى ا!ينية،

 ا!طرد د! دمت ة.؛ أنم.؛ ق!ثاا ه_ذا

 ي٠ه ل-كاون ؤ.د روادن ٠ب.ذشر ،#ول ا

 ا#دب تاريخ في ،نوعها من ا#ولى

 ص.حيغه لفي ر دحت الفي الحديث، ليمفي١

-ة دنه رنت وول ءد.لىذ ة يمني  الخذ.؛و

 أنم-؛ لى٠ء وقددت ))العذاء(( وان٠ذ٠ء

 حعدورة ي تحك درة، ذرا ذرة أز! ))روادة

؛نريم((. لحننذربن ا رد وا!.؛.؛ ادات و!

 ذم ت م٠ل٠ف ، ؛٠ه٠تب ؛٠ك إلى اسبة٨ ل ؛٠ب أد؛

 وتم الفعلي، اسه إلى ا$كارة

، ازا!؛ إدراد ءذد ا!ئداء،  تاء

" )س.م.ع .زي ار ؛ا!سدم

 ه ذ! وء٠و-ج٠و ا رذل٠د!كا مما ذلدر٠ود

 ا!'**ة*<راردة، دن ذوع دوود ورسوة ا

 !رذ;،ئ ، عًا .!٠دس ا أذلى ورة٠٠بص ودو

 رب ا؛.شجن-؛ راشت الني ر٠ا؛ظ_واه

 او؟ة؛ء، دن لجلة١ تمكئ ذإث ،ا!.-؛دذة

 ،بلى٠حب دن ر١أك ء.لى ده زت١تم ود؛

 الني ت نحطا ا س ءذط-ة م.ك.ها ^.*-لى

 ؛د.؛ درا في ء.ذ.ده.ا ا!وة.ف دن؟لحي

اغذذإذ.ة. ره الذ

ا#دهم ءدا!.لطيف د.
ى هذا ع٠الرج لحكن تعع.راح  ا»ةهوظذ٠اإ ا#ءداد إ

 ا$ءاء جلةم دن للرهاق ااولهي لمركز١ ى
 وي لصحافه1 الكلدي، ع.حمد ءدي وكذا:

في،1الصجحت هحلة ، حأم.رمرت مح,اف.ظه
.113 ص ا#ول، اسن

ا!حدام

 ء.ي جذ.تم-.؛ ا مصطا-ح : م ا #خن-د ا

 في ا!لى؛ الغذات دن ن ن؛ ءلى دط؛ق

 اوي.؛ وك_ل٠ي ن LS ،وم.-في ا الجذننمع

 والصعبة رة٠٩وا؛غ الخنقرة ا#ءدال

! ،م٠له ؛د؟ة٠سأ ة٠وفلى.ء واء-نمرت
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ا!حدام ا!قدام

 ت ج.ئا ة ردي من رهم٩غ حد ا ٢٠ دموم
 رع ازن-وا كاذس ز معت مع،٠انجت

 وردي ،ة—وس—ء لح ا ذودوا—ل وا

 ورعات اب :ف ودذظ ت، ما الشم.؛
 إلى $زاذة با ،وغدوها ت ما ل.ا وا

 واسنخدام ١كالرقعر رف.يه ل ا ت1خدم

!ت ل-*-ذس  لى٢إ-ذ-*-ا ذوس:قية1 ا

 في رببة٠وال ثر٠ز٠و''لم كالطبل
 أعراس في أو لمدن ا أو واق—ا#مد

 ذق ذن؛ وا دة تا-ا في ص-ة ؛٠خ ف لرد. ا
 ل #عم.؛ ا ه.ذه اذب ح وإلى وض.طى.٠ا

،٦))الحق  د.أءهال ا#خدام ل٠اشتغ رة؛
 ل1#ء-1 داذرة ننس م-ن أخرى

 ذا نذأ أرذع تعت،?ر لك.شها ه هدل المهت,ية

 ه I م ٠ ل .ت . ايف ا م■"ه م I 1 ج ل٠مح ب تجو ; I *،■ ما٠م

 د١حع في لت_مخطة ا -زارء.-ين،٠إذ,

 ٠وحد٠وتك وذن.؛* وحزم-ه كاجة.ور ا

 الخدمد-ول ؛ط(( )ء’ ودردس « ودذه ح ت ل>
 الشائكة ر ا#سجن,.؛ وذطع ءي اوزرا

 دوارع(( أو ))ه.زارب حذواذط .!ح٠$حش

دوك* وءثر اذزارءس ددوت

 للغوية،١ ال؛حبذ دن م ا ءلى أ وكألمة

 ود-ذ-رده_؛ ال(ا٠ا)أذع وزن عدلى حم-ع

 رع وهو ءلى(( ))ق؛ ورن ءل دما(1٠))خ

 ءل جاء د.؛ !ن او.ة؟اس، ذر ءلى

وذن ءلى يحمع ! “فاعل“ رزن

 سالمًا دنكز حم_ع خمع وإ؛؛ )اأذ*.؛ل((

 اثم.—وحب ،رون ة؛ و ))قاثم مذلى

 وغة-و ون، ن؟ وى وذانب ،ذ»ون I—وه

 وزن ءلى تكع|ير مح دع أو ذوك((.

 راؤلى : لى٠د_ذ أوله م ر|ض وذا(—ف*ا)

 الفح٠ب »ة.ذ-ل(( وزن ءلى أو ورقود،

 ،وحرس ارسحو تمحر ءادم ئل:ع

 وغدو ورئ، وراود ؛ع،وت ؛حرذا

دك.

 رادذ.ذ٠د ادم(ا٠)اء مة٠كل أن ذو٣و^

 الخادم وزع أن إ! لرءبد(ا لذذ-مة

 س٠ل د٢ؤاك العتد. وزع ن ء. زذوف
،  لكذ.ن٠_مم ، لده دلك ه-و ؛..ل حذر

 مباؤغ ءلى ٠يكاب أو يعهبي أن به

 خجمًا أو دفعان يؤد* اذال دن م.ع.ين

 طنادما أما "*:,رز*. لى دنا أة^اطا«’)

 وإن ، #دلى مدك.ا إدس ر٠ح و٠ه٠غ

 : د_ذلى اغذدومض أدلى إلى أزلجط

 وني ذ!ن. ؛ني خادم أو ذ!ن، خيرادم

 م٠له ال٠؛ذ ام #خذلىا د„ن اءة٠حم امة ت؛

 ذذزك ا دلي زما وا دوى('" بني خدام ))أ

 إ! اطذددذ، يرر كبد وا اطذادم ددن

 سده ءلى دذعب_ورة لعبد١ خذدمة أن

 خدد_ة ذ.رك إن وأثم وزه ئتقجذن و!

ؤإنه الحادم أدا مذ*. درب أو سده
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ا#خدام م ا#ءدا

 الحال هو كما جاعة أو واحدا مخدم

 الخدمة ذرك عل يأثم و! ماهرة، لي

در. !

 ، ذة-ط ساناب فئة ا#خدام وإدس
 ذات مغلقة م_وءغ٠مج أيضًا ت٣ولك

 ،لقسوة ا شديدة اجتماعية حدود
 مجموعة ثة،٠متوار م*ب ؛.مهنة تذنخل
 ج؛لهندا بالسالبة ا٠رذته 1مق يمكن منبوذة

 بالفئات اخذ#طهم فكان المنبوذة.
 محدود ومازال ا#خرى ا!جتماعية
.  أن إ! أحرار م—أم ومع ومحصور

 أحسن دكن لم ا!قتصادية أوضاعهم
 أن كما البدن، أوضاع من حا!

 ا!جتماعية الذيمات جيع عالقات
 تن( زالت وما نت ه؛ .م ه رع.

 يذزوجون ! أمم حتى با!حتقار،

 و! رجالهم، يزر؟.ون و! ناءم
 سؤح ! كان حنى معهم، يأكدون
 في بالصالة ا!خدام ت جاعا لبعفى

جد. اذيما

ا#خدام أصل

 أصل في حئون لباا اختلف
 فادكاتب ساللتهم.و #خدام ا

 كتب نود(( أر ))ت. الفرني والرحالة
 م1 850 ه/1266 عام مقا! عنهم
ول١أم دن ل) بأمم القول إلى ب ؛ذهب

 مستبعد أصدح الرأي وهذا هندب((
اوملمية. ط وهمى-؛ ! ا في تماد؛

 عن عبارة أبم رودا ألن“ ويرى

 البالد عل دخالء من متبة.ب حثالة

 اليمني انجتدح وأن التارخ، ذيمميهم

 أو ،عه٠ اذدماجؤ^م لىة٠ء من نذر قد

أري. من مهاجره جاعة أمم

 ؛كونون قد أنم ؛ادموزفى
 قديم من مضطهدا ينسًا عنصرا

 الصمعب من ا!فراضى رهنا الزمان.
 المعلومات فلل ني منه التحقق جد

 ناحية ومن ناحوة، من هذا التاريخية

 لجماءة ذكر أي عل نعر لم أخرى

 عن الحديث في ))ا#خدام(( ل_ى

 دل ق ق١1ليم ا للمجتهج ي لطبة ا دم لدقب ا

ا$سالم.

 إحدى أم-م ينقرض وبعضهم

 قد كانت الني ابمنه الجماعات

 ا$سالم لبل لحبشة١ إلى هاجرت

 استقرت حيث ،طويلة بغزة

 ثم ،#صاتين ا اسمكان با واختلطت

 -لي١ا#مح موطنها في لتستقر عادت

 #خير ا الحبنذي الدزو دع ))ابمن((

درنا أن ومع ٠م525 عام للوهن
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ا#خدام ا#خدام

 قردا نظريا احتما! يمثل ا!فراض

 بأساليد دنم إلى بحاض أنه إ!

.ملم,وسة ة٨تاريخ وودائع

 حش,ن ا٠لبا آراء استقراء ومن

 عل اساعًا رنالث أن نرى وأقوالهم

 فدم ،إفريقيا من #خدام ا أن

 عات لجماا من غيره*, عن يتميزون

 أفريقية بميزات ,؛ليمنية ت والغن؛

 أحمل أن تؤكد ،ن للعيا راضحة

أنجفا. من ابثر هو!،

 .*, ه ل ص أ تحديد في اختلغو ا ثم

 ٢٢يشبو الباطين بعض !عي،
 وبعضهم #ثيوبيين ا أحفاد إلى

 دهويين# ا من خرطة فئة إلى ردسدوبم

 !-هرب،وا #رويين ا من أو والمدود

 من مزيحا أهلهم يعتبرون وبعضهم

 ا#ثيوبيين من أي الثالث، الفئات

 م١أذ ذرى وبعضهم وا!*.رب، والهنود

 له-م الذلح.ن القدماء الحميريين أ-رغاد

 ا#حباش #مهريين ا مع مشترك أصل

 إلى لقديمة ا حية٨ل ا افحذرات نتيجة

الحبشة. بالد

 في عبدالرر بن عمر أبو ل ق؛

 ))والحبشة :ا( #مم وا لقم*ت ا ا) كتاب

بم٦ يزعمون لنجاذيا د د! الذ^ن

 من ا.فيدة ومن أدد؛ بن هي، من

 يتت~-ب من ومنهم ،رن في يبب
 :يل ول أعذاب. وذم كذ!ع، في

معد رور ن—حب ولد ر٣م ء٠ثد٠اخي ا ان

 أددا. ؛.ن ،يط ابن

من ا#حباش أصل أن ه.ذا ودهنى

 وطي، طيء، إلى ؛.بم؛يحون ايمن،ا

 ،يط وك دن ارض من حي مهيرون:
 عريب ؛ن ءدرو بن زيد أدد؛نى ابن

سبأ. رن كهالن ؛ن زرد ؛نا

 العادر تنكدره را ذلك ودزلد

 في بأنه ا#ردن والمكتثفات اتاريحية

 قات الميالد ض 1000 ت؛ حدود

 لعربية ا ئإ لقبا ا من قبة غير أعداد

 ))اثم^نا( العرب زي.ره٠لج ا جنوب من

 في الداب ءلألجزا متعاقب بفزر

 حاب«، إريتريا ))إقديم لحبشة ا هضبة

 باب مضيق عرر ضهم٠بع اندفع كما

 الذب في هرر هضبة إلى المذنب

 ما مرعانو المرتبعات، من لذرفيا

 م جلم1مح في الوافدون هؤ!ء تأقلم

 أوجذي من الكثرر ولذروا ،لجديد ا

 وامتزج #ض، ا السبتي تجوائهم

،.لى -ذي #د ا !-دم با !-دربي ا م !طا
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ا!خدام ا#خدام

 الم.زيج هذا وأصبح ا#يام، تعاقب

 باسم يعرف المطعم البشري

رزا!رماش(،.

ا#خدام ؤئة تذودن همعدر

 أن في نل ح- أدنى هناك ليس

 من ارمن إلى وفدوا ا#خدام

يعرفون ؛كوذوالم وأبم ،أفريقيا

 ا#خدام. باسم ٠حيتئل

وربطهم تكريتهم كيفية رأسا
 اسم وإلصاق ا#عمال بأحقر

أقوال أربعة ؛.هناك تهم، ))ا#خذام((

وص:

 من ء-دد يفهرض : #ول ا لقول ا
 #خدام ا أن اليمن شؤون في ابحذ^ن

 تم ااحذين لحرب ا مرىأ سم تكوموا

قوات ءلى ازقفاء بعد عإيهم ا!مالء

 ء-ام ارمن في ارثي أبرئ جيش

 بن سيى الملك جيئى ؛برةمن وووم
 #سرى ا هؤ!ء تحول حيث ،يزن ذي

 أصبحوا الوقت ذللف ومنذ عبد، إلى

الهينة. القذرة .ال ء !؛ با يقوم.ون

 ؛لماثا أن ت الرواج؛ به"ضى وتذكر

 ءلى اذتصاره بعد - وزن ذي رن سدف
أدخر - لخبثي ا الجبش ؛-وات

إلى ا#حباش س؛-قاذا جايبات

 ت ء؛ لجما ا هذه وأن ه، ؛مم حاشه

 بالم وؤذلمته سيف الملك على تآمرت

 ليمتيا الدب كان ولما منه. انتقاما
 ؛ور فقد شر حبًا سدف للملك يكرن،

 يبرد بان سيدف اسف لمقتل ا!نتقام

 تامة. إبادة ارمن ني بدي حبثي كل
 القتل أن رأى لما الشعب ولبن

 فقد ،غالجه تنغي ! التامة $بادة وا
 دأن ش ا—ب—#ح ا هؤ!ء عل دم١ح

 كذللف يظدوا وأن ، خداماأ اين.وذو

باوة. ! ما إلى

 في متداولة شعيرة حكاية ك رهن؛

 المالف أن وه.ي تجالرة، طق منا بعض

 أبرهة جيش بقايا ءلى حكم سدف

 وحكم أخداما، يكونوا بأن لحبني ا

 -دكونوا بآن الجيش رؤساء ءلى

 في الحالق يعرف للفرزن حالرن،

 ا(لرس))ا مم با هذا يومنا إلى مة با

 المسددة، ء اوا ا وكر الراء ؛.فتح

 لقوم ا سدد هو للغة ا في ى— والري

كالربى.
 )-#ساب مردود القول وهذا

التاب:
 يذكر علمي نمى ووجد ! :أو#

 الفزر جيش بقايا من #خدام ا أن

 النصوص أن إذ لليمن، الحبثي

ذكرت التي لنقوش وا التاريخية
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ا#خدا

 درجة بنغى ا!حتفاظ في واستمرت

 اليمن. في ار٠ا!حتق

ا هذ ضه ا فهر ا لثرجيا رء_زز ٦

 في سميث(( ))أس، إب أشار ما - أ

 ني العرب د!د في ))حوادث كتابه
 بقوله الميالدي(( السادس القرن

 جيل٠لع ا ن أ ك.?..يومجو در رينكر ’)

 ت أطبقا وا القانون عل الخارجين

 قرروا الحياي ٧الجج في ئ لوا ا
 عل را!ستر!ء ارض لي ب لبقا ا

 وقت بعد بم وأ الخصية، أراض"؛

 ))ملك سمبقع عل ئاروا طوفي غير
 وضعوا وأبم تصاا٠ر حميري ءربي

.٠م(543 عام - مكانه أبرهة
 أنه يعني ا وهن لدرجي: ا قال

 لجيش ا في طئة ا و ت طرقا ك هذ؛ ذت كا

 تتقر ! فلماذا بساءل: ثم الحبثي.

 لجيش ا في الواطئة ت لطبقا ا هذه
 أو رضاها٠ب لروي-؛ بعدى أر الحياي

 ذغس لتؤدي رمن ا في رحيين ’ برضا

 في تؤديا كاتت الني الوظائف
ا#صل؟ طني؛در

جر ب أن اغتمز، دن أرس أو:

))الطبقات م_ئ بعفر ترافق أو

 لخددشه الحباي الجوش الواطئة((
 ن إ؛-؛ ش ا#جبا المدنيين وخدمة

ابض؟ لهم اذ!

 ذكره م؛ ))وهو الثاني: #مرا - ب

 الحرف عضى—؛ أن من أرنودا( )ات

 محتقرة. ر٩تعت لخبثة وا ارض في لمهن را

 لي أنه إذ ألرض، له ب لتشاا وهذا

 حرب أو مهترة جاعة هجرة حالة

 هذه ن ف؛ انجئمعين من أفي إلى

 هذه نة مكذ؛ إبقاء ءلى تعتمد الوضعية
 تظل انا أي دي، كما الجماعة

ورضيعة((. محتقرة

 يبدر ا!فراض هذا أن ورع

 مع دتعارضى أنه إ! ما، نوعا مقبو!
 عل التعقيب من بقًا د؛ ٠ ذكرنا ما

 أي وجود م ءلى رهو ،#ولا القول

 ءلى رذل تارلجية ت معلود؛ أو هد ذرا

 تمى أثمن ا في مغاشة ذئة وجود
 القرن منتصف !ج #خدام(( ))ا

.لهجري ا دمج لسا ا

 , يعظ ذهب الثالث: القول

 تكوتت #خدام ا فئة أن إلى اراحثؤن

 باسم ج*رفون كاذوا لذين ا العبدلى ض

 من وهم ذرا وكان؛ذم الوالي((“
 أو اختطافهم أو النخاسة سوق

الحروب- في أسرهم
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ا#خدام ا#خدام

 : #مريذن ردودم ا!ؤراض وهذا

ابدن في الدايد أن : ا#ول ا#در

 ن٠م أعل ؛.مكانة يتمتعون كاذوا
 أتسموا أددد ا أن مع #حرار ا #خدام ا

.  ومنبوذون ععرون فا#خدام أحذرار

؛تزوجون ! ااتمني، ايمع ؛تل من
 يذزوجون ! يد٠لدب ا ، رح ، هم ء ا٠صب

 نادرة حا!ت في إ! #خدام ا رن

ود؛ذة.

 يدبالع دم الموالي ان الثاني: ا#تم
، وأصبحوا أعتقوا لذين ا  أحرار

 عارة بمكانة يتمتعون الموالي وهؤ!ء

 مهزلة المولى يرل حيث ا$سالم في
.واخزاهه نصرته وتجب ،٠الم ابن

 معتقيهم الى الموالي ويضاف
 كما مكانتهم، وفي منهم ويعتبرون

 مذيم(؛، القوم )رولى I النبي قال
 خادمهم(( الذوم سدد )ح حديث وأما

 ا#خدام، ؛.فئة خاصا وس عام فؤ.و

 رواه صحيح غور أنه إلى دا$ش-اة-ة
 جد ضعيف، بسند الحرة في نعيم أبو

انقطاعه. دح

 الريه في خاص اداز للموالي وتذان
 ،بها وا!تجار ا#دوال عل وانحافظة

يكونوا ولم تبانون، و! بحذلحرون فال

 بحياة يربطهم مفدغا منفردا مجتمعا
نهئة هو خاصةكما ا#دام. د

 دن ا$سالم عدداء أكهر وكان

 اتجووش وقادة ا#مراء ومنهم الموالي،

 حمكم مولى أول ولعز والحكام،

 الخليفة مولى البربري خماد ه.و اإدمن

 حقكم وقد الرشد، هارون العادي

 - 184) سنوات عذر نحو ن٠اليم

 والقوة، لددة با وعيرف ام( 93

 ،اغذل^ة الثورات ؛.عفر عل وقذى

 ريوع في والسالم #من ا ستذر فا

’الن

 بمكانة ؛تمتعون الموالي كان ١وهكذ

 رم يكن ولم ط نجتمع ا في دوقة مر

 من المزودين ا!خدام كفذة ز١مم ذايع

اص. ل.ل

 ارهني المؤرخ ذهب الرابع: القول

 إلى دي الحذم الله ءب بن عبدالرحمن
 بقايا من تكونت م ا #خد ا فئة أن

 د نجاح آل م٠استقدمه الذذن ش #حب؛ ا

 عل -وهال٠أس لتي ا دولتهم لتدعيم

زيد. في الز؛اديحت دران فس أيا

 الصواب هو 'الحول ا وط
الوقائع عل لقيامه عندي وا#رجح
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ا#خدا. ا#خدا

 ل تحز وهي الملموسة، مخية ر إذع ا
 الصايح:ين وبين نجاح آل ين الصراع

 من والهديح، نجاح آل وددن جهة، من

 الورق عل قاتم صراع إلى أءرى جهة

 ركان حبش. عربي صراع والعدصر،
 همته أوج إلى وصل قد المبراع ه_ذا

الزبري مهدي بن عل الثائر بدن
 أدبر استسر نجاح، آل وبين الرعي

.ى ء؛ عثر خمسة من

أخدام إلى نجاح آل يحؤل مهدي بن ءلي

 يقال لحبشةا من بطن : نجاح بنو
 الين بفتح - ا لثح-رسون ا ل) لهم

 وذر الراء وصدكون لمه,ملمتينا والحاء
ة الزياد الدول عبدد من وه-م - اكء

 دش،ا نجاح ارأم زم، ني
 ودنهم وجئاش. ا#دول سعدد هوابنا

 الناتكي، :-تىوأ لغاذكيا ور -م

 لمو!ه وزر من أول هذا نرصأ وكان

جداش- بن فاتك بن مذصور
 ذلى ))العبرلى((: الموالي هؤ!ء وكان

 الريادية الدولة عن للدفاع هثو

 أشسهم هم ذولوا ولكذه.م المنهارة،

 آل حكم عل قضوا أن بعد الحدم

 دولتهم وأسوا أبده، بن رياد

 الدولة سميت ادني نجاح بعادة
سعيد ولديه وبمساعدة باسحيه،

من وغيرهما ر وجدا ا#حول

 م1016ه/407 سنة منذ ادوالي

 ه/554 سنة ح_ق واستمرت

ام. 59

 سدة توإيهم منذ حيون النجا عمد

 عل وا!ها وم؛ زبيد في الحاكم
 قومهم ء أدن؛ من المزيد جالب٠است

 الدولة شؤون $دارة ا#حباش
 ا#حباش فانتشر ،لج:ش ا في وللعمل

 الدولة. ني وتجار وجنود كموالي
 إلى تدرمحرآ النجاحوة الدولة وتحولت

 على ايكا تعدف عرقدة نودرية دولة

 اضطهاد في ومضت قومهم، أبناء

 أدنى عن وءزذ-م ا#صليين، السكان

 ومصادرة وبب الدولة، في منصب

 ضيهم أرا قذطاع وا بم ا < ل : A ص

 أجراء، ))عبرلى(( أذهنان إلى وتحويلهم

 الحذلى مشاعر بذلك فتعمقت
دولة أو حذيين زنجا ا ضد والكراهية

٠العبيد

 حروب في الدولة 0هذ دخلت وؤلى
 الدول مع ومريرة طويلة وصراعات

 الحقد تعمرق إلى أدى مما الصدية

 وازدياد الصراع وذأجيج القومي

 عل والذورة وا).تنمرد ومة اإقا

النجاحيين"
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خدام )أصحاب< ءدودIا

 الحبري مهدي بن عني وكان
 د وا!خمر المقاومة لهذه زعيما لرعيذي ا

 ن١حي اكجدا مع ءه صرا ن ذكا والثورة،
 والح.قوق المسلوبة !.كرامةا أجل من

 إلى ترمي سياسته وكانت ،الوطندة
 لتثرد با لفئة ا هذه إخضاع

 نبثذتا لنيا لتعسفيةا وا$جدراءات

 أزمع وقد ،مزمذن دفينة د حمقا أ عن
 الدرب م ا سخد با ذه٠س سدا تعلب^ق عني
 ،كخدم ولكن كعبيد ! الفئة لهذه

 عل المهدية المياسة فقضت
 ءا.يه_*ا ودكيرت ،حيين لنجا ا

 خدم إلى وحمولتهم بالعنف،
))أخدام((.

 قد كان ما مهدي بن عني ونئن

 فحزل حرحن لنجا با فعله ءل أقسم
 عليهم محدوم أخدام إلى هم يا بذ؛

 سدة وسيا عدة جتما ا لة عز في لعيثر با
.ية دا

 أن لحغبرمي ا عبدالرحمن ويذكر
 عني قرصا ))كان مهدي بن عني

 م ا د٠ستخ با ية٨ض لقا ا سده س.يا تعلبيق
 ولكن كبد، ! الذذن، لهذه !.*ربا

 التجاحر^ين عل قفت كخدم
هذا فكان ..!*نفبا ءا^خم ت١رحكم

 البادن في العرب يجعل يأن كفيال
 ن متها ا في لدولةا سة ب؛ يطبقون

الغذذ((. هذه

شجاب ساذم ح محم

 ؛الصنعاذي اليسي إسمماعيل بن محمد مراجع:
ابهة. الدالك أخار ذي اب للطحئف١

 دارع ىهر، أحمد ميدان المعادة، دطبعة
 تاريخ. ؛.دون ،12 رتم وي لجمدا ا

 بن عمر بن "جمل بن عاي بن ءبدال.رحمن
، زردد ة مد رخذا ذي يد4ت٠٠الم بة;ة : الددع

 ت الدرا--ا مركز .لحبشي ا الته يد دحغذيق
تارخ. بدون ، صنعاء اليمني، والبحوث

 عبدالمجيد بن تي يجداب ا!ين تاج

 الزمن بهجة المعمى ابن تارخ ذي: رها ا
 حجازي معطذى تحقيق ارش. تاريخ ؤي

العودة، دار الحضراني، إبراهيم وتقديم
تاريخ. بدون ، صدماء ، الكدن دار ، ؛؛روت

 ة ا!حماء الشرائح : لشرجًاي ا نعمان قاذف
 الحداذة دار '!,يمذي. المجتمع ؤي ة قارد؛ ال

 لبذان، س.م.م. )توزيع، وا والذم ء للطبا
 عدالرحش م.1986 ا!وى الدن ؛;روت،

 ااصرع يا1ضح الردي: رمي٠الحغ الته ءب
،53 بد١ال الحكمة/عدن، مجلة ي:٠ابام
م.1976 ر٠بتم

خدود )أمدب( ا

يات حفيت  |لخهس الكسدة ا

 (5 - 4/85 وج: ن, )ا ،.ورة دن

 بكث:ر #خدود ا ب 1صح خ?ر صة لقا ا

 في اس والثروح ا!هتمام سن
 ب وا$يال الدرددة المصادر

واكه، التارمخية الكالميكية
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ا#خدام ا#خدام

 ا$سالم قبل ض لل الحبددة الغزوات

 إلى طوردوا ا#حباش أن عل تدل

 إثر وضعوا اليمندين إن بل لبحذر، ا

 م599 سدة لألحباش طرده-م

 البحر في المندة الح.زر في ت حاب

 ا٠هذ أءرى. مرة م٢لنم: مذعاا #حمر ا

 لنقوش ا #خمر وبا النقوش، حديث

 عهد عل الحادث سجك التي الالثة

 تزعم ادني يثأر(( ))آثار سدف الملك

 يبق لم م٠أم ءلى د!لة وهذه ،طردهم

ابن. ني دووج لدم

 خروج ءلى لغبى أنه :؛-؛ذتا

 نحو $سالما قبل اؤتمن من #بشا

 بعد قرون خمسة ه ز! قرن نصف
 أو تاريخيًا نصًا نجد ولم ا$سالم،

 الذرون دللثج خالل فقهيًا أو أدبيًا

 أو ت فذ؛ إلى ليمن ’ تقسيم ينكر

ا#خدام. ذئة يتهم ومن ط?قات

 الملك يتدن أن تمامًا يجعد :ثائ

 أو حرما' ا#حباش بقايا من سفط

 وهو أعداؤه، وهم خدما أو عبيد

 ضد الثورة د وف؛ ومهم قا الذي

 بالفرص واستعان ؛!ده، في وجوده-م

اضن. "ن $ءراجهم

 ت والدرامه؛ ا؛.بحوث تؤكد : رابعا

 لم #خداما( )اا مصطلح أن عل العله

 جتماعية وا! اكداسدة الحداة يدخذلى

 من متأخر وتمت في إ! ارض في

نحو في !!مي ا ارمن تاريخ

 ري،٠اله_ج دس ف؛ ا القرن منتصف

 #ول خدام(( ))أ كلمة وردت حيث

 الردي مهدي بن ءلي ن ل؛ على مره

 ءلى الثورة ذءدم افري، ني ء؛ الر

 ومؤسس زبدد في حدة ذجا٠ل ا الدولة

 إحدى في وذلك المهدية، الدولة

 عل فير لجم*؛ ا فيه-ا دث لتي ا خطبه

 د/546 مدة ثورته إلى ا!نضمام

 لم٠ف التاريخ ١هذ تبل أما ام. 15 1

 في ! ®ا#خدب !م ذكر يرد

 ني و! القديمة، كريخية١ النقوش

 ليمن ا تاريد وزت تتا التي لكتب ا

ا$سالمي. أو لوسرط ا أو القديم؛

 نعمان قائد دغزض الثاني: القول

 ة حبش جاعة م #خدا ا أن الذرحي

 وأنها لجشة، ا في أصأل محنذرة نت كا؛

 الحبدلمذ، الغزوات ع٠م حرت ها

 ذفى **.ت ر وما ،ال^-من في واستقرت

 كانت التي الرفعة ا#!ل

ا#صلي، لإل-وطذها في تمارسها
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)أصحاب( ا#خدود حاب(٠)أص #خدود ا

 ية٠ذ٠ليم ا وثى٠اخق ا في و بل فحعب

 ،وءيرها ب إمريا ا بات تا والغة القديمة

 البحوث من لكثدر مصدر وكانت

 صرة لمعا وا لحديثةا سات الدراو
ضعًا. ا ;ة #ورو ا ت إلفا ا وبمًاختلف

 د!!ت من للحادثة لما ذلك

 في وسداسدة وديذدة كارلجية وأهمية

 الميالدي القرن من ا#ول الربع باية

 الجزيرة و!ئر ادمن على !دس ا

 القوى ؛.;ن اع )ه., ا ومواذين العرس؛

 ني وقتها المتمثلة خارجها الكبرى

 الحبشة كاذت ازفي وبدزنطة فارس

 على لدطرة التوسم^ ستها ب؛ زنن

 كانت الني العالمية ة لتعار ا طرق

 القديم، العالم في ةهارط أهم الس

 في ة( )الذصرا باسم الدينية وكذلك

 !تيا واريمردن؛ فارس ديانة مواجهة
 مراوز ة العربب الجزيرة في لها وجدت

 ومناهفين منؤودين وانصار

.ؤدة لوا ا ت نا يا٠للد

 لة لقلا السنوات تميزت د فة وذا وه

 عندف ع١بصر نفسها ددن للحا بقة لما ا

 اذلك بقحدادة رهنيين وا ا#حباش ددن
 ، أسار( )يوسف نواس ذي يوسف

ره تجود أو الديانة تبودي كان الذي

 عاس ;؛ن ش ا#م.؛ شن رك ئفه،

 ءلى حملة ض أئر م525و 517

 ءلى تو!.وا“ا, كما ا!حرة طق !تا

 ودعمت الحميرية، صمة لعا ا ظفار

 ونت الني )نجران( كذلك لهم حامية
 طريق ءلى مرمو# تجاريًا مركز

 أن بعد ابالد داخل ني ادذواذتي
 يثاه.ي لهم معقأل النصارى اتخذها

 الجانب في الهام اربود مركز )درب(
 الجزيرة شبه من خ_ر ا الشمالي

العربية.

 شده_ا اذفي المضادة الحمالت وفي
 العمكري رقارده لحميري ا لملك ا

 ؤلى الدزني( يقبل حكل )در الخطير
 من الحيشحًاة ت ا—ب لحا وا الموادع

 در المعمه؛ تكاد نجران، حنى حل اك؛

 ث د لحن-؛ ا وتوع عل تتنق الموثوقة
 الدمن ملك ف؛ أحرق الذي ا#ليم

 دو مة—يوس اهتهزد( )أو اليهودي
 من لحالغيه أسأر( ف٠)يوي رواص

 لهم( )خذه أخدود في نجران ذمارى

 أصحاب )قتل م523 عام نحو في

 هم إذ الوقود، ذات الذار ا#خدود،

 يفعلون ما ءلى وهم ،قعود عاثها

 إ! منهم ذقموا رما ،شؤود بالمؤمذذن
الحمد(. اعزدز ا بالله 1يؤمتو أن
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سم()ذا ا!حش ا!م

 تفاصيل العريدة اذصادر وتسد
 بعضها كثورة إخبارية وقصصًا

 ؛نوب روايات على يعتمد قفى متا
 $كائيليات١ ةروا من وزيره منبه

ء ريين وا! رين. ا

 العذري الته ءبد حسون د.
 :ألزري ،42-31/1 : هذ-ام ابن سدرة : دراجع

 القدير فدحو الزري تفوو ،123/2
 البروج لسررة تغسيرهما عند ذي !شوى

 ))خدد(( المرب ان—٠ل (،8 -4/85)
 ة ل رسا لموي٠اوح إ؛راه؛م ٠د !.تؤلميا وللباحث

 ة ذه.)ا ؛-*طران - مندورة غير - ماجستير
؛;روت اللبنارذ الجامعة ا#خدود أصحاب

Cyril Gasse: The Concise .(1979) 
Encyclopedia of Islam, Stacey 
International, England, 1989, p.454.

زية٠$ذجل دا اسدةدر ن يده ءرذان وللدور  
ن؛.مذوا مل٠بروى في نشره؛ ةممروؤ :

Irfan Shahid: The : “ نجران الهذاء ) 
Martyrs of NAJRAN, New Documents,

Brussels, 1971.

خضر ا

 بالجنوب ملحان جبل في حصرو

غذويت. ا من وخربي ا

 مدينة أحذ-واء هرس وا#خضر:

.صيح ه٠مذطق هرن بالرب ر، 1ذم

 آل من عائلة : #خفرا وآل

 ، علوي با الله عبد آل من لجنولى ا

 ة نظ محا في عماقون وادي يسدكنون

شووة.

على يطل جبل  #م ا والجبل

 ى٠سلم تلعة ه تعلو عدن. رذة٠ح

 حصين دوقع وهو الخضراء(. )حصن

 جانبه من )صوره( موناء على يذرف

 المدينة عل وتبيمن الشرفي، الجنوبي

 اسم اختذى وقد ا!ربي. جاب من
 الوقت في ءلمه وحل #خضر ا الجبل

ي. المذمور جبل سم ا زر لحا ا

 جد لرسا من . #خدر ا د٠ومسج

 ب با من لقرب با ،لقديمة ا ء صنعا

 ال.لىاني ماجد بن منيع بناه شعوب•

 بسجد اليوم ويدرف ،ا؛-لىري

. لجدضدور

ادحقدفي أدحد إبراهدم
 ل5وااتجا بإان١ مع.ج,م ،!قحذيا إبراذيم مراجع:

 ،4ط ء، صندل لمدة، لد ا دار اليمنية،
م.2002
حمض )ذاب ا

م20ه/14 ق

 من ،#خفش ا قاسم الشيخ هو

 «٠صذعاء ذظة بمحا ٠ لروضة ا موالولى
 علوم من شوئًا لكتاتوب ا أحد في تعدم

 أصبح ثم ا!كريم، القرآن وحغظ الدين

 فجر في تعلق .ذيب لكتا ا هذه في درسا
 ن دلثالا وفي لصوفوة.ا با#ناشود شبابه

آلة عل لعزف ا تعام قرر عطروه من



)جمعدة( والمعاونة وة ا# )جمعيه( واساوذة ا#خؤه

 تلك. رغبته حقق عام وبعد القنبوس.

 من مجموعة صدعاء $ذاعة رل٦س_

ابية. التقليدى ا#غاني

احمد علي جابر

خوة )جمعية( والمعاونة ا
 ه-ي والمعاونة ا#خزة جعبة

 الجمعيات أولى ردن من واحدة

 ذكرة نت ركا ،لدمئدة ا #هزة ا

 أوانم في ولدت ة-د تأسيسها

 وسط ضي ا—لم ا لة_رن ا ت عثرينيا

 ا!بتندائدة المدرسة طلبة دن مجموعة

رع_ية تريم بمدينة تبانشأأ التي

خمكة ١ ه أكذ ز٠ح ت

 آل بمدرسة م،1921ه/1339سذة

 هذه تودت أن بعد رذلك الداف،

 ا؛.وارد تورر مسألة الهرية العائلة

 تاك وظ.ات ..!ستدراره؛ ة الدرور

 أحمد محمد مقدمتها وفي الجموعة،

 السري، سالم محمدو الشاطري،

 ؛ن وءم الفقيه، ثخ بن ردلي

 إرساء عل تعمل ،ف لكاا علوي
 طلبة بين لحا والدعوة أسسها

من شبة٠خ ،رية٠س بصورة المدرسة

 إحدى ذلك إلى تشرر كما أفرادها

 )...( أوليائهم غضب من )ا الوذاذق

 مرر - طبعًا - يتوقعونه لما ودرء

 وبين بينهم فيم-؛ اصطدام حدوث

 الشيوخ طبقة من الساحقة ا#غلبية

 مما ،كوصددن وا مدين لجا ا ب ا.شبا وا

 رجال أدد إثارة إلى يؤدى قد

 هذه عل بالقضاء أمر و المذطة

٠المهدا( في يهو الجمم؛

 هذه شهارا يتم طلم ، دمنداث

 م،1931ه/1350إ!سذة الجمعية

 أول في ا!ذطالق من ذتمكن لم مثك؛

 واجهت أن بعد إ! ريعها متن؛

 للكزر وتمدت شديدة((، معارضة)ا

 وقد حولها((. المرجفون أرجف )ا مما

 أنشطتها من ا#ث*ي الجزء تركز

 كان لذيا ،لحددثا لتعلم١ حول

 و! ،جقذ^ة مرحلة في حينها !يزال

 ضيق، نطافى في إ! با!هتمام يحظى
 يتعلق فيما سهاثتبا،إ أول وتمثل

 مدرسة افتتاح في المسألة، تبذه

 س،كة ،تردم بمددنة للبذش بذدائيةا

 أخدرى مدرسة ثم م،1933 ه/ 1352

 دوال 16 في افذتن؛حها ذم للبتات

م،1937ديب19ه/1356
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|لمحاية ا$دارة I جمع؛ة( و|لمعاوذة $دارة(

 الناس، لردد ونتيجة آنذاك وبدأت

 فيما ودالزت ،دلسب٠ذ ت لبا ط بثماني

 حدتين لنا ا من عملها بذوسع بعد

 في اتجؤت، كما ،لكيفية وا لكمدلج ا

 وزارات هع صل للذوا الوفت، نفس

 العربوة، البلدان بعضى في المعارف

 ض مجتلفة ذ^اذج على منها وحصلت

 الربوية، وا#دبات سحة١الدر دجالذا

 ؛.عثات عدة د إيف؛ لها -وتتاأ مثل؛

 الني تلك أو!ه؛ كانت بعبمية،

 ل شوا 13 ني ق لعرا ا إلى أرسلت

ام.937 ديمبر 16ه/1356

 عدة في اضًا ة٨لجمعا نشطت وقد

 فح؛ وثقا اجتماعية أخرى ميادين

 م_ن موععة—'مذ إصدار وتولت

 مجدة مقدمتها في ،لمطبوعات ا

 لهذه نمويلها في وكانعت ..٠ا$خاء

 عدة على اعتمدت قد ا#نشطة

 ت، لتبرء؛ وا ت الهم-ا منها در ممه؛
 خوز ت من يأذيها كان ما إلى إل؛ذلج

 ل التابعة الحبرية الوقبات

 من أكر في مشاركتها ودن الكاف،

 لها متدح ما وهو استثمارية، عمرة

 من ت لستحشحًا ا فرة حذق ء لجف؛با
 يعكس دور ولعت الماذي، لذون ا

احتله الذي الموقع أهمية عمومًا

 ق مدد؛ في #هفي ا ني لجمعيا ا العمل

 اليمني انجتمع عرفي؛ الني التحو!ت
. لعرةا تلك في

ا#دهم االمطيف عبد د.
 لذتاؤذوا الذكار باوزر عوض سع؛د ا؛ظو: جع:درا

 - ؛67 ص ص الحضرمي، التاريخ ذي
 #نشطة اسيلي البيان وكذا ،168
ه. 1368 ؛;رخ عتها صدر ااذي *;ة٠الج

المحدين اإلدارة

 دل ني ا#دادق ا$دارة وجدت

 وني يمدط شكل في لقديعا في ن،زما

 وتطورها متطور، . ثكإ في لحديثا

 سيًا سح؛ انجتمعات رتذو كبوا دد

 تطوره،ا أصبح وقد واجتماعيًا،

 لتطور العديدة هر لمظا ا أحد ليوم ا

 أدى الذي الذطور إذن هذا، عصرنا

 لشعبدة ا ركة ل؛ ا وتوسيع ذهميق إلى

 عديدة أطراف إلى لتصل الشوروية

 وتنمويًا إداريا البددان، معظم في

 خالل دن سياسيًا وكنلك ورق؛بح؛،

 دن مب يانتن؛ انحفي انحتمع م ق؛

.4ءذ بلج نح؛ نحنح؛ا شؤونه يذولون

 وا$دارة محرة مشاركة إبا

ت خدد؛ تساع ا .بب ب المركزية.
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العبة ا!دارة المبة ا$دارة

 ذطاق في مشاركة وتعقيدامجا. الدولة

 ت صا !خذى ا تجاوز وعدم ق لذضم ا

 وه^ المركزية. إضعاف أو اتحلدة،

 المركز؛؛ الحكود؛ بدن !ؤم توزيع

 انحادة، الحينات وبون العاصمة ني

 شكاوى لحل قرب ض والعمل

 عنهم، مظالم أي ورفع المواطنين

 وإحالة ،حقوقهم عل والحفاظ

 التدخل وعدم ا!ضاء إلى لغين غفا ا

 دادة ا ت ا در المبا وتشجيع ،ده

,وااذماوب حردة ا-لح

 الموحدة ا!ول في اتحب $دارة وا

 التوحد إطار في بعملها زقوم كبلدنا
 دون المركزية ا#جهزة مح والتعاون

 ولي المركزية با!ختصاصات الماس
 تحددها اذي انجب المهام حدود

.#نشة را ذين لقوا ا

 عل تطلق ■ببة—ن ئنحايه١ وا$دارة

 ادلي نجتمع ا لي تتواجد إدارة كل
 لها استقالل ! بسيطة كاكت سواء

 دذطورة كاذت أو ،ددذدخبة مجالس و!

 محلية ومجالى كاي باستقاللية تحظى
٠ ه ب ;ت نقت م

 ! نذطرق لم أننا المالحظة وتجدر

 إلى و! العاصمة أمانة م نغان إلى
أمجا ببب ار!د في ا$داري الشيم

 مازالت والكامل النهار الشكل في

الجهات قبل من الدرس تحت
تحشة. ا

 منذ يمتد طويل زمني إطار وعور
 لقد-ة ا ذية٠ليم ا اؤضدارة دول ظهور

 م/1962 سبتمور ثورتي قيام حق
حر ربيع  وأكتوبر اه 382 ا

 ه1 383 ا#ولى م/جادى1 967

 ا$دارة ءلى الض_وء كلط ومدوف

ذلي: ا٠ك وداك وتطورها انجلدة

 ليمنية ا الحضارة دول في -

الحذيمة.

ا$سالب. الحالذة عهد في -
ا#موي العهد في -

العباسي العهد في -
ا!شاني. اإ.عهد في —

 المتوكلية المملكة عهد في -
٠ ئددده ا

 في لثورة ا بط ما عهد في -
صالية. ت فظا انجأ

 في ا!ستقالل بعد ما عهد ذي -

لجنو ا ت فظا نجا ا
 ٠ لوحذدة ا إعادة د بع -

ا!دة لدمحية1 ازحفدارة دول

 ازضارة دول في الحكم كان
#خحرة ا لفهرة ا عدا - لقديمة ا ة ادحي ا
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ة٠1الح ا$دارة ;ة اد ا$دارة

 ب_علد مرتذزيا — الحفيمبري الحكم من

 و! الدولة، عاصجدة في المالثه وجود
 ملوك وجود لجذكم ا#قاليم في مركر

 بعض في كجار ومشا.دخ وأمراء
 أتارههم حكم في ساهيروا ا#قاليم

 إدوذة I ة ءاصم لدى يرمدلدن كانوا أو

 ٠ة دورو مجاإس في كًاءضاء

ا$سالددة الخالفة عهد في

 علده الله ))حمل ازرسول عهد ني
 دخل المبارك اب ١هذ ني : وسام"

I الجديد ردين ا في أفواجًا لدمندون 

 للهجرة إطادسا م الد؛ في وذلك

 اليمن أصبحت حيث ة( ميالد 628)

 .!ب ا! الدولة و!يات من و!ية

 الله رسول وكان التاريخ، ذلك منذ
 و!ته لجتار وسلم لميه٠ء الله صل

 والعلم الكفاءة ذوي من لله وعما

 م—ته صا اختصا لهم يجدد ثم والتقوى
 لناس ا وتبعهدر لدعوة ا في ه٠لسمثل ا

؛؛نهم. العدل وإقادة دينهم، دور د؛

 ءلى الكريم !رسولا عمل وتد
 أنه ذكر فقد الشورى، مبدأ إرساء

 #صحابه، مثاورة الناس أكهر كان

I الرسول شورى مجلى ركان
من صحابهأ بعقى دس يتكون

 عرفوا الذين وا#نصار المهاجرين

 سبيل في ني والتفا العقل برجاحة
ا$سالم.

اسيق دذر أدي الخليفة عدد في

 هي الصديق بكر أى خالفة
 دئ دما ظللتها وني ثور به نخا ا خالفة

واة. والمما والعدل ا-ؤق

 رفعي بكر أدو الحبة استبقى وقد

 كان الذين والعمال الو!ة عنه الله

 ابن. في عددهم دق I الرسول

الشطاب بن ءمر ة الذابة عود في

 محاسبة ء لخلفا ا أثد عمر كان
 #خبارهم. ون*غاد !و!ة

عنوما اش رضي وءلي عثدان عهد

 ، سلفه منهاج عل عثمان ار٠س

 ااجعدى يذكر كما $دارة ا كاذت وإن
 نظر ه عهد آخر في ضعفت قد

 مهما عليهم وقسوته لشيخوخته.

له. ؤرا؛تهم درجة كانت

 I الرسول منهج كان ولقد
 ا٠فيم بعده من الراثدين وخلفائه

 إطالق هو الجله با$دارة يتعلق

 الجاني الشؤون في للو!ة الحرية
العاهة. المسائل في هم٠وةب
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اسبة ا!دارة اسبة ا$دارة

 الو!ة يوصون الخذخاء وتذان
 ق:شم ءذف الرأي أدز د-..ذ-اورة
اغذا;؛. اوقرادات

 ل يتقال با 'ن يدجدذعو !ة دو ا ووان

وإداري. لي م؛

 التي واسات الزكاة وكاث
 حاجرات ءلى تنذق ١٠ا#ة-اا; في تجمع

إلى دن؛-؛ ير) و! انحلي نجتمع ا
 متها زاد هرا سوى ذركزية ا رمة عا٠ال

اءلي. انحدمع حاجات عن

ا#موي |لعهد ق

 لو!ة الحرية العهد ه.ذا أ!!ق
 لحإلة، الشؤون تصريف ا#قاليم

 نحرة ا العامة المراذق دناك فازدهرت
 حين جامعة الرصر!ة عن يعلن ركان
 هذه وفي ااتشاور. إلى المسلون يجتاج

 الوالي شووط أصم كانت الحقبة
 جانب إلى للحليفة اذو! الياسري
والحازم. اساءة

الدباسي العهد ي

 ازدهرت ا#موي العهد مثل
 لنفس ااباسري العهد في ا$دارة

 !و!ة لحرية ا إطالق وهو السبب،
رالعد. الحل أهل مع متشاورين

 في الضعف دب خبرة ا الغازة في
 المر ل اشقال إلى أدى مام الدولة

 اا؟^ن. ومنها بأقايمهم الو!ة من

العثعاذي العهد في ا$دارة

 وضر-ع من العثمانيون يتمكن لم

 ا!ولى المرحلة ني الميمن إداري م٠تذظي
 إكنهم ام، 547 ه/954 *كمهم من

 حكمه_م من الثاق؛ المرحلة في تمكنوا

 م ى في ويالتحديد م1849ه/1265

 أول وضع من م1872 ه/1289

 قس-م-وا حيث لاليمن. إداري تقسيم

 ٠تعز لواء ي٠ه ألوية.. أربعة إلى ا$!د

والح-لحلىة. وءسردر وصنعراء

البالد، أنحاء إلى نفوذهم يمتد ولم
 #تمة ا سالطة برن محصور ظل بل

 والسيطرة الشمال في والمثايخ

 الجنوب. في !ستعمارية ا البريطانه

 إدارة في المركزي #ملوب ا اتبع وقد

 في الثقة عدم برب ا#ربدة #لووة ا

 للحكم المقاومة الحادة ادزء!مات

 #ولى ا المرحلة في خاصة العثماني،

 مالوا الذين ين ا!تحاد لحكم

 أ-ترذوا التي الشديدة للمركزية

ا!دراك أن غير فرنسا. من أفكارها
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المطية ا$دارة ادة ا$دارة

 يعضى لقيام١ ٢ءهده اخر في حاولوا

 رس مجا بإنشاء موا فقا ،.ات۶#٠$ص ا

 وقضاء لواء كل ءاص_معة في محا^ة

 لماع ا$دارة( )مجالس اسموه؛

 كما !ظالم، ورفع اراحن ثءاوى
 مكون؛ بصنعاء شعبيًا مجلسًا أنشأوا

 از*خماني اإوالي يرأسه عضو 30 من

يمني. دواطن عذه ردذوب

 من بعدد ممثلة ايمن وكا-انت

 في البعوددن( )مجلس في الذواب

 م—لحك ا هى—ذت ا وة-لى اسطنبول،

 ه/1 3 37 عام ارض ذي العثماني

مجبى. ا$مام حكم رذام ام، 9 19

دة اب المذوكله المطالة عهد ق

 الدولة رئيو ا$مام كان
 يصدر ي دن ا و٠وه معًا، لحكوهة وا

 وا$دارية السياسية القرارات كافة

 لدرلة ا بشؤون يتعلق ما وكل
'S ها وصفيى يرها.

 ن١!عثماذي ا$داري ؛؛لهيكل احفظ
 من عدد دضم أواء وكل ألوية ستة

 من عدد دضم قضاء ١وكز ،#قددة ا

 وزارة ! مه1ذظ في يكن ولم ادواحي-
و! إدارة و! الحديث بالمعنى

 ! ضدق ذ.طاق في إ! تقدم خدمات

تذكار.

من: يتكون للواء ا$داري الجهاز

ا$مام(. )نائب اللواء أمير -
العدل(. )شؤون ء )"اواا حاكم -
ا؛ال. يت مددر -
#دن. ا مددر -
السدك. رت أوردف ا دور د؛ -

الذضاء: مستوى ءلى

القضاء. عادلى -
القضاء. حاكم -

المال. يت ديرم -

).*.سكري.ا ذف أن.؛ ا -

لدك.او لورددا مأدور -

ة: أدالذ مسذوى ءلى

الذوءي. -الحاكم

المال. دزدر -

الشاوش. -

والدك. البردلى دأدور -

 )و! كان والقرى ل !ض لنبة ل
ن( حق يرال  المشايخ إلى دوكل ا

 شؤوا، عل ا$ثراف وا#عيان
عل موجود ت لنشاط,! ا جل ن وكا
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الحبة ا$دارة ."،؛ن ال ا$دارة

 ذان اصمة٠الع وفي ادلي، نحوىا

 وجح لي لقفا ا الشأن في يتمثل

 ن ذكا لخدمي ا ط دد؛ ا أما شرائب، ا
، محدود  الددوي لنشاطا رأما جد

.معدوما ن 1فك

ا!مي العهد في الرقابة

 حقيقية، محرة رىبة هناك دكن لم

 ىالمراطذيت كافة ءلي كانت لنها

 بالتعبز ا$مام تبل من مركزية

 تركيز واستمر والعغزل، والتأديب

 أحمد عهد في ا$مام يد في السلطة

.محى لدهوا عهد في ن 1ك كمًا

 26 ثورة بعد الشمالي لدطرا في

 خر ا ربيع 26 م/1 962*بتمو

اه. 3 82

 العام الجذري ر١لتغيا ر ط؛إ في

 اردء كان ة لدستور ا ت -؛“,اؤس ا وبئاء

 كثريعي ا لرذاء التاردخ في مرة #رل

 من عه٠ذت الذي الحدثة نحرة ا لإلدارة
الصادرة رن لقوا وا لددنا خالل

 ة٨رمذا ا!رددة الجمهورية قيام منذ

 ني الثطردن اا.ؤ.دة؛تن إعادة حق و
 شوال 26ما1990 عام رادر 22

؛ا!لي: وذلك ه1410

الدساتبر

 صدرت لثورة ا بناء رأس عل

 أولها كان ،مؤقتة ر2دسات ثالثة

 ه/1384 عام الصادر متورالد

 درر يسا لد ا هذه تضمنت ،م 19 6 4
 وحدات بإنشاء تقذي نصوصًا

 وعندما البالد. في اذرة لإلدارة

 م1970 ه/ 1390 عام دستور صدر

 أفرد الداثم الدسذور وظ سمي الذي
 ومه،' انحا^ة. لإلدارة دقال —م فصأل

 إلى ذحهوردةا أراضي دكيم ذده جاء

 لوحدات يذون وأن إدارية وحدات

 منتخبة محاذ مجالس الخ_رة ا$دارة
 ؛طريقة ا.لنطقة شؤون ا ده ف رس تما

للقاذون. حرشا دممقراطية

س1الةو

(8) رتم الجمهورية رئبى ذرار
م:1964ه/1384 د

 رتم الجمهورية ربى قرار مار
 الذي م1964 ها1384   (8)

 لإلدارة وزارة أول بمقتضاه أنشدت

ارهن. ذاريخ في انحرن

 ه/1385 لغة (7) رم القانون
م:1965
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الدب ا$دارة المحا;؛ ا$دارة

 شذا م دكا أ كفيدوبب شكلت

 أعضاء من الحادة انجا!ن القانون

 إلى إضاذة الوحدة، في هم٠مذاص ٠يجك

 دددشم الوحدة أبداء من أعضاء

 بتعيينهم وصدر الجمهورية رئيسى

 ءلى كاء الوزراء ردس من قرار

 وترشيح اكاب ا$دارة وزير اقراح

 ا!دارية للوحدة انحلي اكا!ن أعضاء

ماصبهم. م٠يجك ادين ا

 انحالى لس نجا ا واختصاصات

 متوياتها ة٦كاف في بالمشاريع الرأم

 حية، زن را والقضاء اللواء الثالثة
 م لى ا اللواء مجلس٠ب أناط لكنه

 ت دفة؛ تتطلب ادي الهامة شروعات بالم.

٠ك؛ترة

 ه/1396 لتة (64) رؤم ادقاذون
م:1976

 القانون ملفيًا ذون الة؛ هذا جاء

 ام 965 ه/1 385 لة (7) رقم

 لس اكا؛ بموجبه شكلت ادني
 ا$دارة وزارة ألفى ذكا انحالى،

 بمكذب عنها ضة !ستما وا اكارة

 بمجلس الملحق انحاذظات شؤون

 رئيس ذرة ب ويتبع الوزراء
وذحو اافضوات أ#ى كما الوزراء،

 والذوادي اكا؛فغالت ءلى الشيمات
 انحاذظة، وكيل منصب واستحدث

 بمددر رالعامل بالحاذظة اللواء ومءى

 انجارس بموجبه وشكك حية، ! ا
 تنسيق مجالى ء ضا٠ء أ ددن من نحالى ا

 للمجش باانية )تعاوني( فظة اكا؛

 هيئة ورئيى للمحافظة، اكا-لي

 اكالى للمجلس بالنعبة ون لتة؛ ا
دلى. اظ؛

 انحالى كا كا؛ ا واختصاصات

 اكاساكومية ثطة—ا#د برن تئسميق٠ال

 الدلى خًاطط تذفين ل مجا في والتعاوذلى

 لس انجا وخوذت اكالي. المتوى على

 انحافغلة متطلبات اقتراح انحالى

 لتخطيط ا عند ا!عتبار لفي #خذه-؛

انجؤزي.

 ه/1400 لذة (35) رتم ادقاذون
)ا!دل(: م1980

 أحكام ملفيًا القانون هذا صدر

 ه/13 96 لسنة (64) رقم نون ازن؛

 وأعاد ،معه تن.عارض اي’ ام 976

 جديدا، تنظيمًا اكاب ا$دارة تنظيم

 للوحدات الثالني التضيم أعاد وقد

ثم رذواحذي، وذضاءكا ألو ا$دارة

.!٠اس هطذ٠هس٠ال 1 68



اسبة ا$دارة |ل.عبة ا$دارة

  (5 رؤم) ذلك؛انانون ;-!

 القانون أ#ى ا!ي م1981 ه/1401
 م1976 ر/1396  (64) رنم
 رذطبم إنشاء أعاد ى كا#، إلفا؛

 أصبح ودد انحادة. $دارة ا وزارة

 الب فريب امحلية ا$دارة !كيل
 (7) رقم ااغانون ظل في بالتشكيل

 إلى فة با! م،1965 ه/ 1385 !نة

 رس لتكدق ا رئيس من كل عضويه
اللواء. نجلس باب ابلدي نجلى1

ا!سة والمجالس !تعاوذية الزيغات

 يرة٢لدم الحقيقي لتجسيد١ إن
 ا#ولى جادى 23 ني بدأ قد وة اكما
 عندما ام973 يوذ^و 25 ه/1 3 93

 المؤتمر. ني تعاونية هدئة 29 اجتمعت
 عنه انبثق الذي ا#ول التأسبي

 إكن التعاوذية. ت للهية؛ العام د !ى ا
ت  ااشاذون صدور ؛,عد وة ا!د اإتذ
 م1975 ها 1395   (35) رنم

 تب جذ إلى طيًا ديموقرا بعد أخذت

 ا!زاب يتم كان وقد اكمدوي. ااتعد

 ا!ضراع طريق ء_ن الهيئات هذه
 زص لجذ ا تجربة ها تال ثم المباشر. العام

 بين تجمع نت كا التي البلدية
لل والتعيين. ا!سغاب  ا$لمددة والجة

،محدة ا ا$دارة نظام من جزء تعد

 ا٠ذظتم م.تلت ة ولى التعا ابيئات نما دي
 ولم انجرة. با$دارة له !عالقة شعبيًا

ون فكرة تكن  رايدة ا#دلي التبر
 ه/1 395 !ة (35) القانون

 ترجع إذ أسبق كاذت بل ام،975
 ،11) رزي ااقانودن إلى أساسها ني

 اللذين م1963 ه/1383 لذة (24
في التعاولى؛ الحرق؛ بذور أول وضعا

‘ادمن

 أن إلى ا$شارة الذرورى ومن
 وضوع٠د ول ذر في ا!!ي مرجعنا
 وأدلي قديمًا، ابمن في امخلة ا$دارة

 مًا فترة خالل الشمارة ت فظا انحا في
 هو الوحدة بيًام وحنى الثورة بعد

 أسس - انحا;ة ))ا$دارة الهام الكتاب
 #متاد ا الدكتور لمؤلفه Kت وتطبيقا

 في انحاللي. إسماعيل محمد داذل
 لط٠٠م هذا كتابه رن 260 ص-فحة
 في اب^اه.لي التعاون ماهية ءلى ازضوء
: بالذول ابعن

 لم بأنه بيق1 فنا عزا ا من )بالرغم

 ن,كييف إلى الوصول وسعنا في دكن.
ت ۵محد قانوني  أننا إ! ا!اًولىة لل.ية
 -ة۴■ الكًا ا),نفدم إلى رجوعنا بعد

 كافة وفحعس ا)-دوبي؛ للهيئات

م المة؛ يتح ! التي انحذضة عذلهمرها

SejiUJall لة.دة11 69 1



اسية ا$دارة المدية ا$دارة

 ذة-رر أن ذعس_تطيع ذإذدذا ، لذكرها

 لهذه نوني لذ؛ ا الدذفحدم ران مطمئ,تين

 روم إذشائهد؛ ق؛ذون ب.مقتغى الهيئات

 !ن لم م1975 ها1395لذة (35)

 في جع ب-ل معين قاتون إلى دندمي
 ا#در ،مجتاذة ت يبا دخل صر عن؛ ده 1طي

 هذه إن ذ-ة-ول ا لع,_ه٠م _تكس اذي ا

 نحادة ا ها٠خص-وصيت ا٠له ن كا رئات ا

 ابمتية. ا!عاوذية ا!جربة أذرزتم.؛ التي

 فإن؛ أءرى حذ؛ة نا ودن ة٨ذاح دن هذا

 دل تم ت ت ت؛ وب !*.ا ا ت !؛ ا أن ذ*تةد

 ام٠ذظ م لة.?-؛ :.وطئة ب اذ.تة_؛ مدرح.لة

 خالله دن بتجد نحا؛ةا لإلدارة
الهبدوى ء.لى ثآعبية٠لا المشاركة دأ٠ب

اه؛,.
 (51) رنم ابء؛.؛ انجالى تانون

م:1982ه/1402 لة

 هبقتةى٠ب لبلدرة ا لى ا٠ج ا اشذت

 ه/1398 لسئة (17) رنم القانون

 تض٠بق إذشاؤها أعيد ثم ام 978

 ه/1402 ! (51) رتم القاذون

 في أنشئت زر الهذ؛ هذه م. 1982

 ص-.م وءوا ء صد..*.؛ ص.مة ص؛ ا دن كل

 ددن عرها درن ت فظا انحا

ا#خرى. ا$دار! التغيمات

 لبعفسوا منتخب _؛ئها٠أءض ؛-*-ضر

 ا$شراف واحذي-؛صاتم-؛ د-*-تن.

 جهزة ؛٢ ذذوم أنشطة ءلى ذرة.؛؛.ةوا

 إلى أدى ١وهذ ت*.؛وب، أو حكومه

 -ردا ومما ا!لم، في ازدواجية

 الجلدية انجالى إلغاء إلى با!وع

 ز جها في ودمجي؛ وب لتعا ا ت ددا له وا

 رر٠!طو انحاب >)اه؛ش أسماه و!د

 رقم جديد قانون قذغى بؤ وني(( اذت.؛

م.1985 ها1405 !ة (12)

 دورة بعد لجكوسة1 ت1ذ,ظ-1اش في

ه:1383 م/1963 أضر

عل نحهل أن الهل من ذكن لم

 في رست ل صنم مبغ—إف ا ن دفعي لغطوا ا |ح د٦ - حم

 يثأن الوحدة قبل الجذوا؛ ت فظ( ادأ

 با)تعريف نكتفي لهذا انجدن ا$دارة
 ٠ ءلميها ا .وترم لنيا ددن لذوا با هتا

د ةظا'ت1دد إلى أجعهور ذ

 ؛وت لجذوبي ا لذط.ر ا ل تقال٧ي ا د رع

 وقذين لجمهوريةا رددس ر؟رد ؛مدر

 ر ,را لة ا لذمي ا محمد ن قحطا

 ه/13 87 !ة (19) رقم الجمهوري

 إلى !خ-ورية٠ب ا بتشيم ام 967

محاذظات.
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الدية ا!دارة الديل ا$دارة

 ه/1388 لذة (12) رقم !؛قاذون
م:1968

 $دارة ا لددظيم اأغانون ١هذ ر رد

 ما أهم إلى باخصار هذ؛ وذددر انحالى

:دلى كما وذلك اذنانون هذا 4لضمذ

 إلى الجمهورية تقسيم إلى أشار

 مديريات إلى ت فظا وانحا محافظات

مراكز. إلى والمديريات

 ذه انح ا$دارة وزارة تتولى

 انحالى ا$دارة شؤون عل ا$ذراف
 ربط مراعية الجمهوردة أنحاء جيع في

 والمراكز والمديريات فظات انحا

 موحدة كدولة المركرة لحكوط با

 انحل الحكم كظيم خطة ووزع
 البالد، أنحاء في تدرمجيًا وتطبيقه

 المشروعات ة—إقام عل والعمل
 انحلدة الخدمات وتأدية العمرانلى

٠العدلحلىة

 "*,زل؛ذرار ولج يعين فظة غد؛ ا فظ رمحا

 ذرأس الذي وهو الجمهور، رسس من

 أعضاء من يزألف الذي فظة نحا ا عدى

 ،وزارات سع كممثددن مناصبهم مجذكم
 الجبهة أعضاء من ينتخبون وأعضاء

 ة ء؛ درا مع المواطزن رذلى انحالى اذقوءلى
س٠ ا^طس ني #غلبرة ا تكون أن

 في ؛فغزة٠اغة مجلس ولج"تولى المنتخبين.

 ا$تذماء للدولة الحامة .سياسة٦ ا ذطاق

 المراذق ئفذتلف ءلى وا$ذراى وا$دارة

 تعليم من انحلي الطا؛ح ذات وا#عدال

ذاك. وعر صحة و

 ذات رعات سالدم القيام وك

 دن مجا تتمكن ! اذني انحلي الطابع

 ول وإدارتها، إنشائها من المديريات

 ت المديرة؛ ني انحه الخدمات ذرة -تا

مجار- فيها بل ازق

 يشكل مديرية المذلى يكون٠و

انحاةظة. مجلس ليتثك طرية.ة ؛غر

 مدروع محاذظة مجلس كل ولجضًاع

 ،ومء^روفاذ^ $دراداته شاماة ميزاذلى

 ل خال أنه القانون هذا ويتضمن

 ت ا سنة ث ثال مدتبا لدة مذنا ا فزة

 في يزح بالقانون العمل تأريخ من

 إلى بالشبة انحالى ر انحا تشكيل

 رون يذنن؛ لذين ا لس انحا هذه أعضاء

 فيختار ،ن٠مي اا طردشة با!نتخاب

 ااة؟ادات سطة١بو لها انحسمى العدد

 حسب ؤرلى المد أو اغير^ةظة في غذلىة١

 المقيمين اكفالى ا ذري من ا#حوال

والمهتمين , انحلم ؛"دائرة
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المعوب ا$دارة دن .1ا$دارةا

الوزراء مدلس افقة٠مو ورظ شؤوب

٠تيذهم ءلى

 د/1397 لدام (17) رتم نون ذا

٠٠م٦٦

 انحلي. الحكم بشان القانون هذا

 نعرضها أحكام من تضمنه ما وأهم

ح دلى ا ذم باحذمدار

 ا)قاذلون لقانونا هذا سمي —
 تذشأ أن وتضمن انحلي(( الحكم

 في محاثة ة شعبي مجادس بدوجبه
 وأنه والمراكز والمديريات انحافظات

 تقفدن يقرر أن سة درئا ا نحدى يجوز
 أو مدي-رة أو محاذظ؛ في اذانونا هذا

 أسلوب وبأي أكهر أو واحد ه.ىكز
 العالقات لتطور وفذ مناسبًا يراه

 وا!جتماعية. وا!قذصاد لداسدةا
 دس مجا أن القانون تضمن كما

 انحدة الهيئات هي نحرة ا الشعب
 ت فظا انحا في )"دواة ا لسلطة

 ق^ادة وتتولى والمراكز ات—يرد طوا

 وا!جتماعي ا!قتصادي ادنء
اخصاصها. مجال في في واأثة؛

 أن ثة٤الخة الشعب مجااص وعل -

يةالركز ذدئ وفق تعمل

 بيع في تبت وأن الديموقراطر-ة
 تذناول التي ا#سام؛ الشؤون

 ذنطاق وأن وسكايجا المكارة منطقتها
 ادولة دصالح من أدالها كل٠ في دانًا

الكرة.

 لية٠انح الشعب مجااطس وتنتخب ٠

 ومتساوية ارة رعا حرة انتخابات في

 الوادى قبل من رذلك ومباشرة
ا!ذذخاب. حق لهم الذذن

 بقانون، ا!نتدابات دظ_م٠وت —

 مكاة,ب تخا^ة ا الشعب لهذالس ودكون

ذذضذيًاة.

 #ءلى ا لشعب ا نجدس يكون —

 والرقابة ا$شراف الرئاسة ومجلس
 حيث ون انح-رة الشعب مجادس عل

 ويحون والقوايين لدحور با الذزامها
 حذ( أو انجااس ؛رارات ؛!خاء لهما

 تتدعي ااتي القءوى الها!ت ني
ذاك.

 غاتة ا الدب مجالى مهام من —
 أعمال ءلى واارة-لى-ة ا$ذراق
 لتحين ذا التابعة ا$دارة ا#جهزة
 ا#جهزة رذذات ها٨ف لعمل1 ٠وتطوير

دوارناتها قذة وينا عنها لهتثئدة ا
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اددن ا$دارة ا$دارة؛)دب

 إقرار أيضًا مهامها ومن السنوية.

 المنوية ا!قتصادية لخ.طط. ا ه-سدودات
 والقطاعات للمذثًات #جل ا بعيدة

 ختعاصها ا ضمن تقع تى-ل ا

 بذاء موارها ءذة وإؤرار وسؤوتها
 المركزية السلطة توجيهات عل

 العامة الخعلط ن٠ض_م قتها د ومصا

 ئ د الي؛ عد،٠ب من وانطالقا للدولة.

 في والذوفيز ا$نتاجية زيادة منها

 $نتاج ا نوع وتحسدن ا$دارة الذلقات

 لتورو والدهي رف، لتكا ا وتخفيض

 اكعاون وذنظيم ، للعاطا;ن العمل
 وذدجدع ونية الت.عا ت الجمعيا بدن

 انجا?ة الهروات واستثمار إنتاجها،

 تخفذط وا بير١التد ضمن تفءل لم ادي

كزية, الي

 الشعب مجالس م مه-؛ ومن -
 إلى تؤدي التي اليرامح إؤرار انحاية،
 تنفيذ من انطالقًا الزراف تطوير

 جرة إنتا وزيادة الدولة، خطط
 إلى جديدة أراض وإصالح ا#راذي

 انجال في إصالحات رن ذلك ء

الزراعي.

 الثعب مجدى #عضاء مجق —

 الشعب مجلس عل دقهرحوا أن اتخذلي

قضايا مجث لتتذتذي ا مدتبه أو ا^لي

 ءضو رض٠ع٠يت أن ومجظر ، معيذة

 أضرار #ي انحل الشعب مجلس

 أخرى أزوار أي أو مهذ^ة أو داددة

 جنائية أو تأديبية حداءات #ي أو

راء أو نشاطاته بسبب  يدبر ازي ا

 نجدس ا في عمله ممارسمة أدناء عنها

 و! القانونرة. ته حيا صال حدود وفي

 الجنائه ا$جراءات تتخن أن يجوز

 إ! جريمة في !تهامه ءضو أي ٠ضد

 ، للمجلس الذذفرذي المكشب من ؛إذن

 في ذلك على انجلس يرافق أن عل

الالحق. عه جذتما ا

 في تخذلي ا الشعب مجلس ر لجتا -

 التغيني ا؛كذب له جلسة أول

 ا؛كاب أعضاء دن عضو كل ويكلف

 قطاع عن المباذر ا$ذراف ؛,مهمة

 ا$نتاجية القطاعات من معون

هرة. لخد وا

لتذف^لي ا خ٦لكاتاه.ا رئير ردع:, -

 محافظًا بانحاذظة انحلي اسب نحدس

 ويعين الرئاسة مجلى يصدره ؛,قرار

 الشعمب نجلى التغرذي ا؛كاتب ردس

يصدره بقرار مأدور بالمديرية انحلي
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ادبة ا$دارة دبة ا$دارة

 ص رئي ودبحن الوزراء، مجدى ريى
 عد ئ يالمركز التفجذي المكب

 مجدس دير ؛مدره بقرار للمأمور
ا!وذراء.

 في ركة المن؛ طنين 1للمو يجق -

 ء رنا دة لدغين ا تب ا لمك ا ت عا جتما ا

 في الحق ولهم مبقة دعوة ءلى

 حق دون القاش في المشارى

التصويت.

 التفيذية المكاتب ء لرؤوسا -

 دئداء # الملزمة التعليمات إصدار

 مدراء ومراقبة التفيذية الم,ك_اتب
في تقع ادفي #جهزة وا المؤسسات

٠٢٠٠٢٠ صا رصاا داذرة

 التنفيذي ؛.كذبا رئيس مخضع -

 ني محافظة ا ني انحلي الشعب نجدص

 مجلس ).رئيى مجادرة له أعم-؛
 مرأوا تنفيذ عاثه ويجب ،ء الوزرا

 عل ادوزراء مجدى س رذ؛ وتبات
 متعلقة ر٠ري تذن تقديم وعله ،لغور ا

 كلم.ا ا٢٠ ؛كلفا المهام ن وتنض بإنجاز

ذاك. منه طلب

 وقف الوزراء مجلى !ريى مجق -

المكتب عن الصادرة القرارات تنفيذ

 ني انحل الشعب نجلس لتغيني ا

 هذه أن رأى ما إدا ولرذثسه فظة نجا ا

الدولة. ة٠٠ييا! مع تتعارض ادذرارات

 الحدم شؤون عل ا$شراف
ادلي:

بوجب الوزراء مجل,( ؛:.ولى - '

 الذنغدذية ا؛كاذب أعمال وددسدق

 وذلك ،صايها $ذراف را

 صامة١ المصالح عل للمحاذظة
 عمل في الوحدة وذأدنن المدولة،

 وكذا ،الذذفيذية أجهزتما
 ا#جهزة شمل في ا!جام

للدولة. واتخلية المأزية

 رشوون الدولة وزارة تقوم - ب

 تنفيذ بمتابعة ة نحلي ا ا$دارة

 مجال لي لوزراء’ مجلس مهام
٠اغلي ام

 ومهام صالرات بقانون تحدد - ج

 الدولة وزارة عمل وأمدوب

اتخلية. ا$دارة اشؤون

 نمى كل القانون هذا ألفى - د

 ورة—وبص وأحكامه يتمارخى

 رقم نون دنا ا اخي وأ خاصة

 م1968ه/1388 لعام (12)
انحادة. ا$دارة نظام بشأن
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اددن ا$دارة د؛ ا؛ ا$دارة

 ه/1397 لعام (18) رنم نادون
م:1977

 الشعب نجالس ا!ذتخابات بشأن

اشل؛:
 العانون هذا في مميز هو إ؛ ذعرزى

:دلي ودالمفكما جد ،٠قليز وهو

(:5) المادة
 التاب للظات يمكن - 1

 الجمهورية في ؛-العمل لها الممرح
 المراءية لقواذينوا الدستور وجب٠٠ب

 لمرشحين با الخاصة المقزحات تقديم
ة:يانحل الثعب سنجال

 الموحد ب-ي ا التنظيم - أ

 ل٠.صهني٣

الجمهورية.
 ابمني الفالحون اتحاد - ج

الديموذراطي.

 اذيمن. لنساء العام د-ا!تحاد

ابن شجاب اتحاد - ه

ا!يموذراطي.

 لءقرة ا في إذكورة ا للمنظمات — 2
 تقدم أن في الحق المادة هذه من (1)

 بشكل بالمرشحن الخاصة تبا مقترحا
 ب نتخا ا ثمة قا في وموحد مشزك
واحدة.

(:3) اذادة

 عل انحاب الشعب مجالس تثكل

 وعامة حرة بات انتاذن أساس

ومباشرة. وب وشا

(:6) اذادة

 نجالس ا!نتخاب بحق يتمتع
 ذكور ا#زخاص كل انحاب اسب
 الذين ةياليمذ بالجذب المتمعن وإناثًا

 الثامنة سحر ا!نتخاب دوم في أكمدلموا

عمرهم. من عشرة

 و لعف دبح لدني ا بحق يتمذح -
 له مواطن كل اغاب الشمب مجالس
 دوم ني وأكمب ا!نتخاب حق

 من والعشرين الحادي ا!نتخابات
 الديموقراطية رمنا لمواطني عمره

 لزشيح وا ا!نتخاب بحق المتمتعون
 أ؛خاء العسكرية لخدمة با الملحقون

 ا!نتخاب حق ا!نتخابات إجراء
اغرة. اشعب ا نجالس والزثيح

 لن-واذح ا خياب لداا وزير ويعى-نر
 في بات نتخذن ! ا بإجراء الحاصة

 هذه مح تعض و! الممكرية. لمؤسسة ا

 بعد إ! المفعول سارب ئحازلمو ا
عاثها. ارثاطا مجلى مصادقة
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الدب ا$دارة اددن ا$دارة

 ز جديى في العاملين هددن للموا يحق
 سامة١ال والهيئات والمؤسسات الدولة

 أن والترشيح ب !شا ا مجق المتمتعين

 زس محا ).عضوية أشهم يرشحوا

 إلى يضطروا أن دون الحلية لذ-عب ا

وفائفهم. من ا!ستقالة

 الحادة ا!نتخابات لجان تثكل ٠
 افياديي ا لتذذظيم ا تالمذظما م.هثاين من

 والمنظمات ، لقومية ا لجبهة ا الموحد.
والمديريات الحافظات ني الجماهيرية

وارم.

 ا!نتخابات إدارة مجلس يقوم -

 من بالتأكد الناخبين من عدد يجضور

 يقفل مم ل خا لتصويت ا صندوق أن

 ا#حمر بالشمع التصويت صندوق

 لىة٠ءم اذ-تهاء , قبا فتح_ه ودظر

٠ ت٠التصوي

 لتصويمت ا عماده ء تتها ا بدلى -
 من لتصويت ا صندوق يغ.تح مدد ر

 ا!نتخابات إدارة مجلى رثيمى دل

 ردن الناخبين دس عدد مجفور
 والجهات الرين من ؛-رغب

 أوراق عن تنظيم ويجرى المرشحة،

الصندوق عريا بحوي الني ا!يراع

 انختلغة اكب *ا!-ى أداس عل

.ا٢٠ ذتًاخا ا جذرى إفي ا

 ويتم علبًا ت #صوا ا ءلى يكذون —

 مجدس نبل من انذراع مرذز كل في
ا!نتخابات. إدارة

 مجلس عفو يعدل لم إذا -
 طبة؛ ته واجون إنجاز عل لشعب ا

 ،إوحد ا سي لدا ا م٠لتتظي ا ت ا ر لقرا

 نحلي١ لحذحم ا نون وة؛ القومية، الجبهة

 مجلس ولقرارات ا#خرى وألقواندن

 إب ي وزت الذي لحلي ا )"شعب ا

 الحالة هذه في خبرن للنا كعضو،

 انتخابي حماع ا في يطلبوا أن ءليه_م
 واللوائح نون ااخا هذا لمواد وذة؛ يع.قد

 من بتحريره بمقتضاه ازصادرة

 الجي"؛ مع بالتتسيق دكود ،لعضوية ا

له. ؛رشدةا لجهات١ أو

 الحتص انحلي الشعب ميرلمس يتخن
 بالموافقة قرار ا#دوال هذه مثل في

 لتدريد ا طلب عل الموافذة م ءلى أو

الضوية. ى٠م

 من العضو تجريد ذئرر إذا
 أن الحالة هذه في فيجب الدضوية

اوذي ا!حتياطي لعفو ا محله مجل
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الدبة ا$دارة الدبة ا$دارة

 بين من ا#ول ترب كان

 ذرار إلى ذلك ويحتاج طيين ا!حب

.نح;عى ا دلي ا ب٠الث مجاى ه يآؤذ

 رثيى زرن إغلم ا هذا أصدر رة-د

ءلي ردح لم سا س'ة إردا ا مجدس

درة ىجاد 15 في  ه1397 ا

م.1977 وو2وا؛ق1ا

ح ة٠لوحل ا م ؤدا إعادة اعد

ه/1411 دن (52) رنم اقا:ون1
م:1991

 22 في يمئية1ا ا!وح.دة إعادة د رع
 ه1410 شوال 26م/1990 مايو

 رقم نون الة( الوحدة درا_ة أى.لىرت
 ن يثًا م 19 91 / ه 1411 زئ (52)

 مبدا ءلى ار-ءز الذي انحا؛؛، ا$دارة
 !;:ذين،ا ،ذش؛ و! الحبط مرش؛

 وبلى انحا؛؛ ا$دارة وزارة رعلى

 كل٠ في هذتآفب ءلي ومجلس ، دذفبذي
 ي؛.نفيذ ومكتب ،إدارية وحبدة

 وديوان انحلي، نحام ا من منتخب
 وانحافظين العاصدة، وأمانة ،محافظة

نحايةع١ ت اددردا ا ؛ري٠ومل

لزا نون اذن؛ ا ط في ء ج؛ ما وأهم

: ؛في

 سلطة ا)-وزراء مج-كس يتولى -
 #سال والتوجيه والرقابة ا$شراف
ا$دارية. الوحدات

 انحرن ا$دارة وزارة عل -
 ني للدولة انحا؛؛ الدإطة وأجهزة

 مروزية سدد السل الحافظات

 ودولى التبن، و!مركزية التخطيط
 والتوجيه واإ.رقا؛ة ا$شراف ادورارة

 انحرة وا^طلس ا$دارية لووحدات

ت صا ختما ! ا من الرديد وبارس

 المتعلقة ت الدراس؛ إعداد - 1
الحرة. ا$دارة ؛:ظام

 لتطبيق الدوري التقييم - 2
الحرة. ا$دارة

 يين و درشح تءااجذرا انحان - 3
 ومدراء غةلؤطنت١ وكالء ومحاسبة

 رذقللله-م ر.ات اذلى وهديري العموم

 نم سردبا دوف وإح-راءات ا٢وند
فحهم. ددد

ا$داري، السيعات

 فلل في واضح ه !ب؛ ا أن يردو
 في النظر إعادة غدو بذ؛ةا وردة٠لجمدؤا

 وتعزيز لرسيخ ا$داري التقسيم
 الدودة طة١دل وإقرار طنية لوا دوحدةا

الحرة. ومالجا !ركزية
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ادة ا$دارة اسلية ا$دارة

جهوري ذرار بده يمدر وزيرالمحادون

في ا#ول المؤول ويعترربدرجة محاذظ محافظة إكل يكون

179 ذيغذ٠بأ1 هءغة٠لهس1



دة II ا$دارة اسية ا$دارة

 الدنفيندة السلطة ويمثل انحافظة

رمسؤون محاس.بين غافظون1 ويك.ون
 وزير م وأدخ الوزراء مجلس م أد-؛

ا#داء. دسن عن اغلة ا$دارة

 سة لسيا ا دنفين فظ ا٠خ ا ويذولى

 خطة مذروع وإعداد دولة٠لل ديةلداا

 والحراب الدوية والموازنة ال-تتمية

الختامي.

 وك_ي_ل محافظ الكا سيكون -

 فظ غة^ ا عن دذوب وزارة ونحز ددردة

 غة,اذظة ا عام لديوان ودكون ويساعد

 مجلو محافظة كل في دشا ء؛م. مديو

 في ويض_.م انحافظ ؛رئاسة تنفيذي

الوزارات. ؤروع ء رؤوما ءضويته

 يمثل مدير مديرية لكل دكون -

 لددرية ا إدارة في لتئفيذية ا السلطة

٠تتغيي مجلس مديرية كل١ل ويكذون

 وحدة إكل اخذلي انجدس يذألف -

 انتخابا ينتخبون أعضاء من إدارية
 من ومتساويًا ذر ولب' وعاط حر

 ني انجلس ويتق المواطشت، قبل
 لشنر تنغدذيًا مكتبًا إه اجتماع أول

.الدوددة أعماله

أوحدة ؤيام إعادة بدد

م/2000 لسنة (4) رذم تانون

ه:1421
 (4) رقم امحلية الساطة قانون إن

 ثاني هو م2000 ه/1421 نتة
 في الوحدة م ؤدا إعادة رط يأني نون ة؛

 ذوال 26م/1990 مايو 22

 به مول٠الع القاذون وهو ه،1410

 الذي لة_انونا ألذي وقد !؛وم،ا حق

ه/1411 لسنة (52) رقم تبله

اووام.

 اروم، حنى به معمول و#نه

 ءنه ونورد خاصة عذنية بفسنو
 وذلك اته٠مرتكز رم أ دتضمن ملخعًا

-دلي: كما
 لف تذأ ن ذو لقا ا هذا بموجب —

 الوحدة رئيس ح٣م نحرة ا اللظة
 ة #ج.بز وا ادلي، نجدىوا ا$دارية

 معبرة وكلها ا$دارة للوحدة الذذنوذدة

 ا$دارية. الوحدة في السلطة عن

 ٠ دإلن درن وسا-حتجى

 العضادة. السلطة أجهزة ٠ أ

 ٠ .اسلوةا القوات وددات - ب

للرقابة المركزي الجهاز فروع - ج
 بأدائها يتعلق رما ؟ة٠وانحام

ذابرة.اور لمهادبا
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الحية ا$دارة نة٠٠الم ا$دارة

 ءلى عام بع ط,ا ذات فق مرأ أي د-

 يمدر الوطني التوى

جهوري- دوار هامبتحدي

 طبقًا نحادة ا ككطة ا م نظا يقوم

 ١هذ في جاء لما ورفقًا للدستور

 ا$دارية الالمركزية مبدأ ء,لى القانون

 ردة 1لمش ا تع يب ذو أساس وءلى والماله،

 طريق ءن القرار ن تمن؛ ا في كوبية ا

 قراح ا في وسلطاتبا لمتتخبة ا إس نجا ا
 لذل-وية ا واإوازنات لخطط را ج الورا

 ا$دارية ت لدوحدا !ستشارك وا

 التفين عماتة في دورها رسة ومم.,؛

 التفيذية ا!جهزة عل والرقابة

.ها سدت وعد؛ لتهًا ء اسوم

 !لى ابى-؛-وري-ذ أراني تذم -
 $داري ا إلمقيم وذذ إدارة وحدات

 وددة اكل وكون ؤ؛نون، به الصادر
 ر ا٠خ٠ذت ا منتخب محلى مجلس إدارية

 جزء انجرة نجالس وا ,ويًا ومذ-؛ حر

الدولة. سلطة من ينجزأ !

 في العيدية ا#جهزة نعتور -

محرة. أجهزة ة ر ا$د ازوحدة

 للمجا-س بالدية تمثل ودي -

 والغني ا$داري جهاره اتخلي
وإدارن^ إشرافه تمدت وذذوم والعيذي

 كافة وإدارة وتجهيز بإنشاء ورقابته

 في ائدرجذة والخ.لىه?ة كمودة ا ريعي 1المث
 المعتمدة البدوية دثرانية وا الخطة

.$دارية ا الموحدة

للمحافظ، المحل المجاس

 من للمحاذظة المولي انجدى يتكاون

 من نتخبين ا ا#عضاء مجموع

 يقل ! بحيث للمجلس، المديريات

 ذظة للمحا انجلى نجلس ا أءضاء عدد

 رئيس م“فيه بم-؛ عضو 1 5 عن

 ادلى في المدات ونمذل ادب
 بواقع متاود تمدد# للمحافظة انحلى

ده اذتخا شم منها دل عن حلى وا ءضو

 الني سعلة وفي المواذين. بل عن

 الحد إلى ذتها المديريات عدد صل !

 انحلى انجلس بفشكيل _ر-...مج الذي

 رذع يتم ا#دنى يجده ).نحافظة

 دما بالذذوي المديرات ةة؛ل توىسم

 المدي-رية وتعتور الفرض. هذا محقق

واحدة. اذتخابًاة درة دا

 فطة للمحا اغذلى نجلس ا وأعضاء

 يمثلون المديريات من انتخبوا الذين

انجافظة. ن سكة؛ جع
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)درة ا$دارة! اسبة ا$دارة

للدحافظة المحني المجدس هام٠ه هن

 اطذظظ روءات٢مئ وإقرار دوامة
 فظة انحا متوى عل الشاملة

 ^ذوم تذما ،ها دنفين. عل ف $شرا وا
عل بدة رادرنا وا$ذ.راف لتوجيه با

 للمديريات انحلى؛ انحادس أءمال
 رممارس للمحافظة، نحاية١ وا#جؤزة

 أولويات ءلى التعرف خاص بشكل

 اطاشاريع دذذدذ مذوى وتقييم ،اادنمدة

 الذوه ويذولى ،ذظة لحد.؛ ا مذوى عل

 أء،ال ءلى والرقا؛.ة وا$سراف
 وعل فظة، نحا با لذغيذية ا #جهزة ا

 ااشقة وسحب ومحاسبتهم رؤسائها

 ط الذانون هذا في جاء لما وفقا ءذه_م

 مراقبة ددولى كما الذافذة، والقوان
 في فذة الذ؛ #نظمة وا الذوانين ذطبيق

 المارة الحالة ومناقشة اغذا!ت، كل

 انحا^ة ا$يرادات صيل٠تح ومتوى

 وإقرار ودرامه؛ والمرذزية. والمشركة
 ني المواطزن لماهمة المنظمة ا#سس

 م-شاريع ورياكة ل—وض إلثاء
 ا#رض؛ الحالة فش"ة ومنا الحدوات

 #من ا لتعزيز جيهاتلذوا وإصدار

 ،الدامة والحرت الحقوق وحماية

 بالحالة الحذامة التقارير ودراوة
الالزمة. ا$جراءات واتخان اسرية

 اضًا للمحافظة انحل انجلس وذولى

 أعمال على والرقاب؛ ا$ذراف

 ويتولى يات ير للمد نحرة ا انحاا-س

 ونية كعا ا ت لىبا ا ء إنشا تشجع-تع

أنشطها. ورقابة الذوءتة

 نجلس’ عام أمين مهام من -

 ني اغذافظ رساعدة للمحاذظة انحل

اغذلي. مجاسها دؤون إدارة

 انحلي انجلس مهام ن—م -
 المتخصصة ن !جا ا تشكيل فظة لل-محا

 جلساته انحادة $دارة ا وزير ويرأس

 أو لحا'لذات في إ-لظر انحصعمة

 #دنن ا أر انجلن رئيى تجاوزات

 سداعدة #ساسرة ا ولجمذ^ الذي هام٠اإ

 انحام. هذا دؤون إدارة في انحافظ
 للمحافظة انحل لدجدس ويجوز

 #جهزة ا ني العامرن من أي استدعاء

 منه لالسترضداح وانحافظة التذفيذية

علر^. معروضة و*ثذة أمور دول

 وس النواب مجلس ء و#ءخا

 انحدس اجتماعات حضور انحافظة

 قشة وذا في والمشاركة للمحافظ؛ انحلي

 !ءون انحدن عل معروض يرو ما
 #مشلة ا و ت قزا-حذا ! ا تقديم حق لهم

 ذم لكون أن دون ا$حاطة ت وطلبا

اإذصو^ت. حق
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اسلي ا$دارة ة اد ا$دارة

 للمحافظة انحلي جلس٠للم ودكون

 انجدى ربن من دذكون إدارد^ هيئة

 ، للرئيس( )ناب م، با #مين وا

 المتخممة اللجان ء ورؤوسا

 إدارة الهيئة هذه مهام ودن )أعفاء(

 أدوار بين نجلسا أعمال ونور

 #جهزةا ومتابعة ومراق.ة انعقاده،

 وتقديم دب لمها أدائب في لتفيذية ا

 ذلك وب انحاس إلى با ؛ط رير الذتا

المهام. نمذ

للمحاذظة ة د اسة ا#جوزة

 محافظ محاذظة اكاى ي^ون : امحاذظ

 قرار بتعيينه يمدر وزير بدرجة

 وزير من ترشيح عل بناء جهوري
 مجلى دوافذن بعد نحاي ا ا$دارة

 سجًا محاو مؤو!' ودكون الوزراء،

 الوزراء ومجلس الجمهورية رئيس امام

 وأهام للمحافظة انحلي انجدس وأمام

 حمادة مهامه ومن انجاي. ا$دارة وزدر

 والحريات لحقوق وا العارة ا#روال

 وتذذب ء لقف؛ ا دور وتعزيز العامة

وأوامره. أحك؛مه

محافظة اكل يكون انحاؤظة: وب

وزارة؛ وب بدرجة ائر او وكيل
 بعد ،ج_،-وري ذرار بتعيين* يصدر

 عل بداء الوزراء، مجلس ة-ة٠واف٠م

انحزي. ا$دارة وزدر تسح

للمحافظة ذي الند المكذب

تئفيذي لحنب محافظة لكل دكون
: من إف يذأ

رد؛ هظة!ح؛ ا فظ دح؛
٠ !ر نان؛ بلءلمى ا |كجلس عام أس
وا١ءخ فظة الدا وكيل

أعداء ال**?؛ئ؛ ض اكذب جهزها دردرى

سيوية المحل المجلس

 انحلي انجاس أءضاء عدد يختلف

 ب حس أ-يذرى إلى دردة مدد من للمديردة

 للجذة ا وقوم مددردة. كل ن1سك عدد

 إلى المددردة بذقيم لالذنخابات الدا؛؛
 دائرة كل تمثل بحيث بدة انتخذ؛ دوائر

 انحلي نجلس ا في واحد بعدو منها
 اخدلي انجرى ويتولى ،للمديرية

 ء.طط مذروعات اقراح للمديرية
 سنروع واقراح للمددرية لدذمدة ا

 الحساب عل والموافقة ابردة الموازنة

 انحذلمى إلى ورفعه.؛ ،للمددردة الخذادي

 انحل نجلس ا وتبتم ٠للحافظة انجدلي

ا؛واطضن تبم الني ا!دور للمديرية؛كل
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الدب ا$دارة اسية ا$دارة

 ٠ورخائ-هم اس[تةرارنم ءلى مل’ويع
 وبجض_ور اإدمان أداء كع.د ويتتخب

 نم انحلة ا$دارة وزارة عن ممثاثن
 للمجلس عامًا أمذنًا أءضائه بدن

 اللجان رؤساء انتحاب وكذا

المتخصصة.

 انجلس اجتماعات الحافظ يراس

 في للندر ة١مخ.صح ا للمديرية الحلي
 نجلس ا ردى تجاوزات أر مخالفات

العام. ا#مين أو

 وأعذ^ء االمواب لس٠مح #عضاء —

 ر حضو حق !محافظة اغذلي لمس الجة

 يابم،رلمدي انجرة انجالس حماعات
 وحق المعروضة لموزوعات’ ولماقشة

 وا#سئاة، ا!قراحات تقديم

 يكون أن دون ا$حاطة، ت وطلبا

'اغرارات. اتخان في معدود حمدوت دم

بالمديري^ انحلي للمجلس دكون —

من: تتكاون إداردة هرئة

رد المجلس ردس -
المسى نائبًا العام -ا#مين

 المتخصصة ن المجا ا رؤساء —
أعداء

 في ة ر ا$د الهرئة هذه مهام وتشبه

 ا$دارية الهيئة ذمها جوا ن٠م كثير

ذظة. للمحا اغذلي للمجلس

بالمرة سئينية ا#جوزة

 يكا.ون : ا؛-ديريه عام مدير — 1

 بدعددده يصدر ءام مددر مددردة لكل

 بناء الوزراء مجلس رس من ذرار

 اغاثة، ا$دارة رزيو دن ترشيح ءلى

 للمديرية |نحلي انحاس ردس وه-و

 الذذفيذي ا؛سؤول وهو ،م.تصبه نجكم

 بجع رئبن ودو ،فما ا#ول

.لمديرية١ ني المدذثين الموظفين

 :للمديرية التغيني المكذب - 2
 تنفيذي مكتب مديرية لكل يكاون
:من يذأاف

رئيد ة ر لمد 1 عام مددر -
للرين نا؛؛ الداي دى١اس ءام أس -
 أءضاء ية١إالدي اكؤذ؛ة ا#جهزة ي ددي -

اعدلدة جالس المه هشةركة أدكام

 المشهركة ا#حكام ببعض هذ"ا نأني
 رقم نجارة ا السا.طة قاذون تضمن.ها إفي ا
 وادفي ب2000ه/ 1421 لسذ_ة (4)

 لمةأول.5 وذلك ،ا٦7 ا$ران أهمية ذرى
 ل,عضوية ذذسه رردج ةتم.ن يثزط ؛؛نه

 عديدة( شروط )ضمن انحلي الحدس
 وادساوك لمق٠الخ ذقيم٠م~ دعكون أن

 $سالبة،١ اسافي ءلى محافظا

رذا،-ة بدن اب يحوز و!
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الدبة ا$دارة اددن ا$دارة

 وعضوية ا#نفيذية #جهزة ا من أي

ردة. $دا ا لوحده ا ذات في لحل١ لحلس١

 أعضاء عل لحالم ا هذا ري٠٠وي

 الحدس ءضو ريذ^تع ا$دارية. !طة ا
 في رأيه ءن بحردة اض بحق الحلي

 ولجانه انجاس اجفاءات
 أي إدراج راقراح المتخصصة،

 الحلس أعمال جدول ني موضوع

 الحرة الحالس في والعضوية انحل.
 راض؛ العضو عنها ض يدقا ! طوعية

 ويجوز ، عضويته مقابل فأة مال؛ أو
 لحضور اقاله لذاء نقديًا مدلف,ا منحه

 عام أبرج ويمنح الحلس. جلسات

 اللجان ورؤساء لي—انح الحدس
 مقطوعة شهرية مكافأة لمتخصصة ا

 دداء الوزراء مجلس من بقرار تحدد

 انحاتة ا$دارة وزير من اقراح عل
الحدس. ل #ءا دمتغر ذخر

 عن اغذلي انجدى ءضو يدأل و!

 عضو والمذل ا!جتماعات. أذناء 4آراة

 يوجه أن انحل الحلس أءضاء من

 من أي أو ا$دارية الوحدة لرئيس

 نطاق في ا#ذفيذية #جهزة ا مديري

 الشؤون في #سئلة ا ا$دارة الوحدة

 يجم. صا اختصا في تدخل لتي’
ء ستدعا ا دق نح_لي ا وللمجلس

 التنفيذية #جهزة ا سديري

 حول منهم !ستيضاح ا و
 بأي الحدس موافاة أو يجم اختصاصا

معلومات.

 بواجم.ات ادلي الحدس ءضو يذزم
 مع اللقاءات عقد ، أبرزه-ا عديدة

 ل.لتعرف ا$دارية ااوحدة في لم٠الواطذير

 بصورة همة الما أو هموسهم عل
 ازذوارن احزام مبدأ ق٦تخذقي في فاعلة

ااهام. والذظام

 هرع قد التعا العضو ءلى ويجظ-ر

 ا$دارية الوحدة ني لية٠الح السلطة
 وتسقط .ذوريدات أو دشاو!ت كفين

 حا!ت في انحل الحاس في ا!-مضوي
 مخالفة وهو: ها٠أهم هنا نذكر عديدة
 انحرة، السلطة قانون #حكام ا!.ضو

 الحلى وتوصيات قرارات مخا!شدة أو
 انحل الحدس أعضاء ولثلث بحقه.

 وزير إلى يتقددوا أن للمحافظة

 دءوة بطلب كتابة الحرة ا$دارة

 في لالنعقاد !محافظة انحل الحلس
 سحب أمر لفي المنظر اسذذنالي احذماع

 لهس ويري الحاذظ، من الدقة

 عام دددر من #قة ا سحب عل لحكم ا
 إلى الطلب يقدم أن عل المديرية

تحاوط. ا
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ادحية ا$دارة اسبة ا$دارة

 ،25) ؛.ادتينا أحكام مراعاة مع

 هذا، امحا^ة، السلطة نون ة؛ دن (68

 ازلي انجلس م طء أمحن إقالة ودوز

 مجتمعين $دارية ا الهيذة أء-ضاء أو

 ة بأغد انجاس يصدره سبب ؛لهرار

 ءتاي طلب ءل ة بنا ته عضا أ ثلتي

 ويكون أعضائه، ثلث من موقع

 من أي إقالة ويجوز سريا. التصويت

 مب ؛غرار ا$دارية الهيئة أءضاء

 وذلك أعضائه بأغلبية ئمانجل يصدره

أعضانة. ثلث طاب ءلى بناة

 في لتعذيةا #جهزة ا رؤساء
 أمام مسؤولون ا$دارية الوحدة

اسر، سير ءن انحلي مجلها
 لعحب و س.ئتهم ا٠مح ق٠ح -{ م يلم|حآجلو

.بواجباص ا$خالل عتد عنهم الئقة

ا$دارية الوحدات المادية ادوارد

 الموحدات المارة الموارد تتكون

دن: ا!دارن؛

 هي ،للمديرية نجادة ا اذوارد (1)

 اصالحها لمددردةا في تجى التي ؛واردا
.محلميًا مصدر 27 من وتتاذون

 دوى عل المشركة الموارد (2)
مديريات في ثمى 'افي الموارد وهي اغسلة

 من وتتكون ككل انحانفدة .لصلحة انحافظة
28 . دصدر

مشبركق. ءأمة ردهروا )ن(

ما وهو المركزي، ا!عم (4)
 مركزي مالي دعم من الدولة ص
 ءلى ا$دارية للوحدات روي

الحسهوردة• سدوى

 المشتركة ا؛-هامة الموارد وتوزع

 الوحدات جيع ءلى المرتذزي والدعم
 وذقًا الج-مهورية بتوى٨م على ة ر $د ا

 الكثافة ارزها عديدة، #سى
 الوحدة موارد ووفرة الكانية

 النمو توى—وم لحتها أو ا$دارية

 وسبة !جتماعي وا أ!قتصادي
انحلية. !طة١ أداء وكفاءة ن ا.زرما

 الني الموارد مع حص-لة هر وتخى
 خطط■ تمويل #غراض ذكرها بق

 ا!قتصادية كسرة ا ونيشاردع

 أو قها إذفا يجوز و! وا!جتماعية،
 وشر ة، حر #غراض دنها جزء

 الجار؛ ال-ذفذات تمويل في ا!ولة
 .سذويًا $دارذة ا للوحدات

المادية وادشؤون والموازذة التذطيط

 خ-طط مشاردح انجاذظ يتلقى
عل $دارية ا الوحدات ودحوازنات

خية كهءة٠اي 1 86 ا



المطية ا$دارة المطبة ا$دارة

 بعد والمديريات فظة اغد؛ مستوى

 ويقوم ، نحاتة ا مجالها مرن إرارها

 الموازنة و طة٠الخذ لجذة إلى لتها بإد؛

 والمراجعة بالتحا;ل لتقوم فظة ؛؛ش

 زنة ودوا خطة شكل في لتجذبع وا

 رنم ثم. ، نحافظةا سنذوى ءلى حدة وا

 فظة حا٠لل. انحلي نحدس ا على العرض

 إلى الرؤع قبل وا$قرار للمناقشة

 !ستكمال انحاة ا$دارة ورارة

للمصاد الالزدة ا!داءات

 انحلي انحلى من بقرار يحوذ

 ة لودليا موازنة في نمة تخمرعى

 الذاتية المبادرات جيع٠كش ا$دارية

 ذات ذئمودة مشاريع ن إدنفي ونية أذما وا

 $دارية ا الوحدات وتقوم ،م ء؛ نفع

 دون المارة وفات٠التع كافة بى-رف

 ! ما٠ب ركزلحلة٠ا؛ لكاطات الرجوع

ادزاذدة. تذع;ذ ذواءلى مع رضى يذعا

 ا$دارية الوحدات أسال ءلى الرقابة

المركزية بة1الرق

 شلمطذ مجال في وذذر كل ؛شوم -
$دارية ا الوحدات نحاه وزارته

 ت لتوح؛؛ ا بمضمون نحافغرن ا ؛إبالغ

 ما وكاذا للدولة، هرة إ*.؛ا سات اهد;؛را

 أداء لتحسين توجهات من يراه
 كما ، تذنحذه؛ على والرقا؛ة لمن,ديات ا

 حول امخاؤظنن مع لذذ-;ق با يقوم
 دن تبا جا دى؛ وا الوحدات هتطلبات

. وها ؛ذوو م وادة;؛ الغنية درادكوا

 رفع ءلى ؛-العدلى لوذيرا يقوم -
 التدريب خالل من ا#داء كذ.؛ءة

 وإعداد اللوائح وإصدار والتأهيل

*;م. لذما وا ت صن؛ لموا ا

 انحاتة ا$دارة لوزير يحرن -

 ءلى ا!ءتراض افننعر، لوذيروا
 أو للحافظة اه.لي انجلى ذرارات

 ذكون أن ءلى ن، لدد ادلي انجدى

٠ ة دب سمم عراضات !ا

 للمحافظة اغالي للمحلى يجق -

 انحرن لس انحا ؤرارات وتعديل إلغاء

القاذون. #حكام انحادخة ت للمديرة؛

 انحني انجلس إصرار حالة في -

 وزير رضعي عله المعرض وراره عني
 مجلى عل ا#مر نحا;ة ا ا$دارة

الوزير استطاعة في كذلك الوزراء،
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ا$سالم ض اصعن ض ا!دب اسلة ا$دارة

 مجلس دلى -را#د عرض اختص

 وزير مع ;ق—بالت وذلك الوزراء،

 انجدى ر1إصر حالة في انجا;؛ ا$دارة

 الوزراء مجدى ويقوم قراره- ءلى اغز،
. ني بارت ا#مر.بار

 للرقابة المركزي الجهاز يقوم -

 #زرى ا الرقابة وأجهزة سية وا-غوا

 ورئاسة لجمهورية ا رئيس وافاة—بم

 له—تخ ا ا$دارة ووزارة ادوزراء

 المعترة والوزارات نحارة ا لس نجا وا

 #جهزة ا ءلى اذ.رةشة أعمالها بذتاذج

ا$دارة. للوحدات التغذية

المدب المجاس حل

 ؛؛جراء اتحددن اتحالى لح يحرز !

 حل يجوز ! كا بقادون، إ! ثامل

 ا!نتخابية دورته أزياء انجلي انجدى

وادا-. اب دردن

 ذرار انحلي انحلى ض في ويعدر

 الوزراء مجد-ى موافقة بدد صوري
 #سباب ندرة ا ا$دارة وزير ءلى بذاء

العادة. ة اصدة ذقتضيي؛

 الصادر القرار يذضمن أن ويجب

إجراء الى الدعوة انحلي انجلى بحل

 المددن ل خذ! جديد تخلس انتخابات
المذلي. ر ؤرا لصدور اتارة ا دود

 مملة الجديد الجاس مدة ر١وتعت

 ااخرار ودئدر اادابق الجلس لمدة

 الجريدة في الجلس بجل ادر—ص—اد

 النواب، مجلس به ويجطر ،الرسمر-ة

صدوره. داريخ من أسبوعين خالل

 الرعدي أحمد محمد
 المخالفي، عيل ما—إ, محمد دائل د. مراجع:

'!ذوانين تعليقات و أسس ا$دارة
 ٠والجذوريذ ا؟ة الثما ت فظ.ا |محا ا في وهدادرة ١

 ؛,يام بدلم- انعب.ادرة القوانين الوحدة، آجل

 ا$سالم ملي، كرد محمد الوحدة؛
 ادودردي، #عاى ا أدو العرؤية؛ والحدارة

، طتذ؛ة القطب الدؤذور ة؛٠ا$تجالع لحكومة١

بن رمد٠أ د. ا$سالم؛ في ا$دارة ام٠ذ-ظ

ا!!م. في ا$دارة ص، أذو إذراب

دب اإلسالم قبل ايمن ض ا

 اللفات اردي د من الكثذر ع يجم

 لم بأنه #جانب وا العرب من السامية

 يبدأ الميالدي السادس القرن يكد

 ذابت فد ايمن لهجات ذت كا حق

 بفعل الجزيرة شمال لغة في كلها

 والثقافي ال_لجاري ادب'صل

 دن تدم كانت التي لتحالغات وا

 وقرب والجنوب، اإشمال قبائل

في وحربا "لمما بعفهم من الناس

dcgdjgJI 1 88 استدد



ا$سالم قبل ابن أي ا#دب ا$سالم بل ايس ني ا#دب

 في أو مشهورة، ووة-ائع م_عارك

 ون #ما ا أو والشعر #دب ا أسواق

 يبق لم إذ.ه بحيث مكة، في المقدسة

 ما به ا للغات١ أو اللهجات من

 بالخط نقش ما سوى عليها يدل

 والقصور المعابد أحجار عل المسند

ثار الخفتلغة. وا

 لني ا لك_تب ا إلى نرجع وعندما

 اخباريون #موي ا ر٠لعم ا في ألفها

 ذريه ؛ن عردن و ،لكلل*بيآل ا بن ا أمثال

 إسادافى كا؛ن بعدلرا ء جذل ومن

 للتجابعة رووا هؤ!ء كل والواقدي
كذرا. ونهرا كيرا شعر وا#دواء

 لهذا الحديثة الدراسات وتؤكد

 أو فوارق توجد ! أنه لتروا الشعر

 الجزيرة أدب تميز صنات أو سمات

 بعضه عن وجنوتيا شمالها ا).عربرة

 كشع-ر ا ى■و ت 1■ سم. عل ء يمدوا لبع.دى ا

 طرق أو ومضامه والندب وأغراضه

 أن عدا د؛ ا!خوي، ومسذواها تابة الك

 بميزة ؛,عضه في تميز اليمن في لشدو ا

 هي الشعراء بمغس يد عل واحدة

 ءلى واإخواح البكاء ميزة بالتحديد

بد! راب وحضارة عريق يمني ماص

 ا#طالل ءلى اذوذوف شعر عن

 زل لمن؛ وا لحيام ا وآثار لددن، وا

 با٠ اتم الني الدارسة ويةالصعدوا

 تأدر وقد آنذاك، زيرة٠لجة ا ل شما شعر

 ورها ح؛ وئ الدربرة الجدزيرة أدب كل
 بظهور وإيجابًا سلجًا ونهر دمر

ا$سالمرة، الدءوة وإعالن ا$سالم

 ووجهاتبا وتمالجمها الجديدة لعقدة وا

سواء. ح,د ءلى

 طرحه الذي ا!فراض أما

 في كتابه في حسين طه الدكتور
 لم؛كن ارض أن عن دلي الجا ا#دب

 ا$سالم، تبل ف عها- في أدب لها

 فقد العربرة اللغة تكنن لم لفتها وأن
 ب اوكا؛ حسممه٠و ا!فراض هذا سة.ط

 الرحمن لتاريخ الدارسون حثون واوجا

من جدوى و! ا$سالم ظهور قبل
شه. وما لحه٠طج وإعادة ره دكرا

وسهاته ا$سالم قبل الدمن ؤ الشدر

 سمات أو مميزات أي توجد !

 قبل الجمن في الشعر عل تدل
 العربي الشعر عن تميزه أو ا$سالم،

 ددة وا سمة أو مزة سوى الجاهلي
 عل وا#مى رالحزن اضكا؛ء هي

قرة را كانت ودضارة عريق ماض (
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ا$مالم تجل ابن في ا#دب ا$سالم تجل ابن ني ا#دب

 اللون 1هذ رتمنل تدرست، وا ى؛تهت
 أشله,رهم ادشع,راء بعغس الشعر نئبن

جدن. ذو علقمة الشاءر

 اوفي ^.ات٠او! أو المموزات ؛لمية أما

 شبر مثل الدارسذدن بعفر ولها زن

 وتدفي لفخر وا وازرب لبطولة ا

 وأمجاد دهم' مجا بأ ء لببرا ا ن لفعرسجا ا

 عر٢ش ودذذوك ، نتمارابموا م٦ة.بارذه

 لة لفحي ا أعراف عل لثورة وا كمرد ا

 أو مميزات فهي ع نجشما وتعق،.اإدد

 لجزيرة١ شدراء لكل ةة٠ر١مش سمات
وجنوبًا. شما ة العر

 ني الشعر ح_صر إنالي دا خ١وخك

ألوان: ذ#ذة ني ا$مالم قل ادمن

 رتمثله لحزنوا ا#مى شرر - 1

جدن. ذو ءا.قمة الشاعر

 ومن زرب وا البطولة شعر - 2

 #فوه وا ح.ريم بن ألمثد ما ره١شعر أ؛رز
 وقاص كن وعبديفوث ا#ردي

الحارلي.

 ءلى دثورةوا التم-رد ثعر — 3
 ومن نجدمعا وتقابل الدبة أءراف

 ا#زدي الثنغرى شعرائه أبرز

٠براةة بن وعؤرو

 بكائياه في جدن ذو علقمة يقول

 -وره٩وقم ه٠لك وما ليم.ن ا ذي ما ءلى

 وعمدان لعحعينعوس وبيلون عط ن؛

 : حم:عا ر٩حم ملوكلو زلهرداو

خددز ة_! أة._وت بينون((

 حزين ص-ب؛.ها فأنت

دي ديعار حعزينا تبكى

 المتون أهمها ذرقت دد

لي وبا غفبه م-دو— لحراذدده

 هإشوى رحى وطحنتهم

: ويقول

 تدخري ! ))معافر(( تيل ؛.:.ت دا

ذري أو ذلك بعد من اءزري م‘؛

 هالك شيء وكل :-رين أو!

تعمر دم كأن هالدة *ابيدون((

 -وتي-م و ملر((٠))بح ت٠س-مع ر؛ أو

 مير٠ح مساكل( له.طمأع أممت

دقول زربوا لبطويةا ذمر ومن

 يزدد دن سؤر اليم-ي الذماءر الغارس

 وقائع من وقعة ذكر ني الحارني

م ذم أو 'إربح ذفنا شمى الحرب

عر دشا ا فيها ة_م٠لش ا لريح ا ب ض نذع
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ا$سالم ذلى ايمن ض ا#دب ا$سالم قبل ابس في ا#دب

 شمال من الشاعر الغارس د-*, مسهر

 دئيى العادل بن مر ى رهو الجزيرة
 : ءدذه في طعذه٠و عادر وددلة

عامر لرقلة الردح بخرص ردك

 أعورا لذوارسا في لحصًا فًاصحى

وس_ادنى رمحه فينا وغادر

 جوهرا الهوا؛_ك في يدعر

بنا ذهبت تيية إذا وكدا

 فتحدرا عينها من دمعها جرى

زة_صرة ا الشعر هذا نماذج ومن

 ي—الدم للشاعر انشهورة اليائرة

 رك رقاص بن الحارث بن عبدذلهوث
أن قبل قالها تميم بني أك في وذح
:؛ر-“أ -شر

 ربيا أ!!ذلموماذيئىا!.رلم

ليا و! نذع اا.ئو؛ ذي لكما فم.ا

 ا—ذذعه المالمة أن تعا-ما ألم

شماليا نمص خي٢ ى لو وط قلدئ

 فبأضئ عرضت إئا كرسارا أيا

تالش-؛ أ# نجران من ي نداما

 ه..م.ا ي ئ #.لصوا كرب أيا

اليمانيا حذضرموت بأعلى وذيا

 أخالق يمثل الذي نماذجه ومن

 الشاعر قال د-ا وأعرافها الغروسه

 ا#ودي: ا#فوه أيمني’

نساؤهم فتبى ذواه؛أ نقاتل

 جبال لنسوتنا عزا يرزؤا ولم

نرى و! نقاد أن ونأبى :-ذود

 فضال رم.ه اعلى في علينا لقو؛

ءلى والثورة لتمود ا شمر رص
 ما نجتمعا ادلى تها أو لمة،لقبرا أعراف

 ؛,راقة بن نيررو ارهني الذ-اءر قاله

 دندر طويلة ميمرة قصررة من لهظانى1

 : لصعاركا أخالق ض بع ؤدها

نومهم الصعاليك أن تعدي ألم

 الم—ال الخلفي ذام إذا تدل

نجول واكفهإت ى د الليل إذا

دواة,( برم ا$ذرابد دن وصاح

غدي-،'ن الك-رى بأصحابي ل وما

 حاذم الغواية مل على فإني

رما وهب-.' الدي القلب تجمع مذى

 المظالب تجتنبك دميا وأنغا

لقنا با الممنع د .ما ل ا تطلل مذى
؟.مخارما تحرلك أو مامود تدش
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هدا$سالم اسن ني ا#دب ا$سالم ادل في ا#دب

 بالقنا لخطة١ تثذع حذى صاح و!

 الجماجم الخغ؛ف بارض وذضرب

بأنه ص_ادر٠الم من لعديد ا وتؤكد

 ر كش شمر ا$سالم قبل !يم.ن كان

 بعض.ه السابقين حمير دلموك إلى ينسب

 ما والدراسة لتحفذرشاتا من يحوى لم

 ا؛نحول لزاؤفا من ف، #حوز ا دن

ء. #ذلا ح٨صح الجدد أو

 ءنوا بدؤلفين حفإي خرا وبعضه

 جد تًا تحض وحققوه خاصة، عنا به

 وضعفا علده تدل نماذج منه وقدموا

 قتي«.ة !بن الشعراء ت طدقا في نجده

 ومعجم القالي علي #بي ا#مالي

 تمام #بى والحاسة ني للمرز؛؛ الدمراء

 والحماسة لبحخي٠ل والحماسة

در. ؛صاا دن ذلك وغير ي جر٠ذفث

 المتشرقين ؛.مغر قام كما

 لحديث ا عصر٠لا في لعربا لحققين وا
 من ا#دبرة ا#عمال بعفر بتحقيق

 دوان ثل٠ ا$سالم ول اليمني الشعر
 الذرب و!درة معلقته و ضص5ا ادرئ

 #وس ا بن الشفرى ايديا للشاعر

 برا؛ن، ؛-ن عجرو ن وددوا ا#زدى،
عمرو وديوان ا#ودي، #فوه وا

 الذي اوزيدي كرب دمدي ابن

 ا#متان العرافي لي-؛حثا حققه

 ن !؛ فا وبالمناسبة ا!مان، هاشم

 بعنوان رسالة كتب الالمان هاشم
 لقديمةا بمنرةا باللغة امربرة ا تأدر

 اذيدن شعراء لموضوع ذب؛ عرض
 لثماذرة تمة ن؛ وأورد ا$سالم قبل

 ن ا#دنن؛ وقال يمذيًا، شاعر وخسرن

 لبدت هي ثمة لذ؛ا تلك إن ن او!ما
 ق_د وأنه ،جعه يستطاع ما كل

مين كشدر ذكر قاثمته في أهمل

 #ن يمنيين غير اعتوره-م ؛-شعراءا

 ا$م<-!م !يور عذلى كاذت قبائلهم

 قبرلمة كثعراء ارهن ا خارج دكن

؛ن. وء وطيء كل.ب

الذذر

 أدب ا$سالم قبل لليمن كان
 عن قار! أر كذرر تحتلف ! نري

 ٠الجزير ذر **.ا في والمؤلفين ب المذن؛ ا دهر

في: ويدطل ،تالعري

ا!ئر. المذل م -1

 م كال وهو نة لكهاا نر - 2

رع. عبآ لسد

 أحانًا ل وكك؛ الخطابة نر - 3

٠جوءة١مس كثيرة٢
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وا!لوي الراشدي اسر في ا!دب لزام ابس في ا!دب

اراش. ذر ٠ 4

 من نوع وشو الديني الذر - ة

 اد.جوءة، الرء،ظية لددندةا الخطب

 الدينية ار٦بال#ة-ك متأثرة وكاذت

 يا>-ين لد ا وك.لتا ،-بوددت أو ى،يحية

ا$سالم. آل انيمن ني :;شرتا

 ن ل.ك.لمتا ا بي لخط.؛ ا !.ذر ا ذج ن؛ دن

 ئردش وفد رئيو ين المتبادلتان

 سدف والملك شم ها برئ لمطلب عبدا
 في أذيم الذي الحفل في يزن ذي ادن

 جالء بعد ;.-صنعاء ن غمدا فمر

حبا المن. عن ثى٠ا

 قاف-؛ التي ت لالل.؛ ا نماذح.^ وس

 معزون قصدوا لذون ا الخطباء من عدد

 سينارمو سجفا سالمة مني لا لزعيم ا

 لنجاب، يجبه كان له ادن تووت في له

 ما ذلك ومثل ،محله لدحل شحهودر
 لزعدما ين م*-ز المن أهل بعض قاله

 لموت حمير ملوك أحد ذارعين المني
أخه.

الشرفي حسدن محدد

دب ق.صة مراجع:  الشادي، أحمد اليمن، ذي ا

 دم ه! القددمة، ردة ا باللفات العربدة ذأذر
دب _ان،٠اؤط  عبر اليمن في والثقافة ا

 ذ!نة ،جرادة بل مددل .ور،ادمم.

 لمعجماتا دض في اليمانية ظ#اذا ا
الهالاي. رط ءط؛ة هادي د. اا.*رة،

دب موي لراشدي’ ر اصص في ا وا

 وأدباء ٠كثتر وشعر أدب لليمن كان

 وبعده، ا$سالم قبل كثررون وشعراء

 المن . حدا ا د لكهرة ا هذه كانت سواء

 العربي ا#دب موردو ذاتها قريتط ولم

 دكة في الجذب مراكاز ءن ايمن لبعد

 هذه كانت أو وبغداد ودمشق والددذة

 حظيت وقد المن، خارج الكثرة

 لحسن ا زنكر وا الدراسات من بقسط

 وأشعر ا#دباء. أدب خالل من

 كثدرة أجزاء إلى ذرحوا يمنيين شعراء

 لجزيرة ا خارج ذمري ا الوطن هن
 عدد أو ا$سالم بل وداخلها العرية

بعده. أو ا$سالم ظهور

 واحد، ا#دبي العرب تاريخ و#ن
 ،م-ي ودط وهمود-ا ، رت،م_وضرء_ا

 بتاريخ.ه ارمنوا حل،ومرا واتجاهات

 التاريخ هذا دن زء٠ج أدبه وتاريخ

 وتغيراته كل في ووتأثر ومؤثر ازعام

 مشاركة رك مشاو ، 4 طورا و وتحو!

 أي وإن حداته، ر دهما و ه مجرا في فعلة

 ا#دن تاريخ مر محاو!ت

 ربي٠*٠اا اطار عن المن في والدمر
 ا!ختالف ت موررا خلق أو العام،

 ؛.عفى عدا ما - موضوء و وأداء لفه
تؤدي قد - الخاصة اتنحادة ت امض-؛

1 93 اليهندة يسا،ءت٠ال



وا#مري اذراشدي صر اد في ا#دب وا#مري اذراذذي رالعص في ا#دب

إلى وتذير زفة،1مج أءام إصدار إلى
 ت دما٠لمق ا طرح ءدد لتم,حيصرت ا صر، ذق

 ودا!دالي ا!سدذداج ني خطًا س.ب مما
ادذدائح.

 الخاط انحادة ا!مات وتلك

 يتمثل ذن ا!يمن ني #ر وا #دب با

: ني بعضها

 أعراف بعض ء-لى ا!-رد - 1
 المتمددة غ.ير متمع1 ا!يدد٠وتة بيلة٠الق
ا$شارة. أو

 من وا#سى الحزن ظاهرة - 2
يمن !رة٠ض5* أجل  من بد ا!.خاردة ا

 منوا!-ن ا#ط_!ل عل الوقوف

 سن ن ى الذي لرسوم وا وا؛خازل
 ة ر الجر ب شمال ني أ#ر ا سم.ات

العرية.

 والبط.و!ت بالغ_روسية الدخني أما

 العرية ا#خالق وكراثم الفردية

 أو سدات كازت فقد القبولة وأمجاد

 عر والذ-؛ !#ديب مدتركة صفدات

كلها المربوة ا؛زيرة ذب ني ا!د.ربي

وجذره لها شما

 تارخ كذب ت #مها جع ذرا وا
شن بارزة أسماء لجد العربي #دب ا

 وشام را !.™وفا حملة من ذوا ى تيدن !وما
:وهو وا!ذوادة، وا!رووة

 إلى ارهن من هاجرونم إما - ل
 عهد في العراق أو ا!م أو الحجاز

 الخلفاء عهد أو i ا!رسسول

 :دخل أمة ذ؛.في’ءأه أو الراشدين،

 وؤروة !ردوديا كرب مددي بن رو ء.*

 ن عبدالمدا بن ويرد '؛رادي بك ؛.ن

 ا!وس وادرئ ني الهمد ا يرط ل.ن ذك وما

 !ه ا!عر وه.ذا ا!ذي، عادس ابن

 هؤ!ء و المشهور. !خيىا رئ٠بام قرابة

 رفود رأس ءلى I الني ءلى وفدوا

 اسجي ا#! وكاذلك تجائلهم، دن

 رغ-ره-م ارهن ووضاح ذي انجا وا
.ذلك بدن

 أر ذزحوا وأدباء شدراء وإد؛ - 2

 الهجرات ذ-كك في ؤه-م آبا ذ-زح

 تاريخ ءذغ_ا لجدثنا الني الجماعية

 ن غا وآل للخميين كا #رب ا

 #زد وا وؤضاعة ؤ.زرج٠وا وا#وس

 ا!م القير امرؤ ود!م وبرنم،

 !.طرد؛حوا ئابت بن وحسمان المشهور

 واب مفرغ بن ويزيد حكيم ابن

وعرهم. الرة.اع ؛.ن ي وءلى الحموي
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وا#موي الراشدي الدمر ني ا#دب !وي وا الراشدي راصص ذي #دب ا

 وظهور الحمديه لدعوة ا وبانتشار
 في وهزال قبي ض حمدث $سادم ا

 رمنه ا!ري لشعر وا #دب ا جسد
اليمن. في والشعر #دب ا

 با#دب استبلت اليمن أن إ!

 فقهًا بكارة صدرتهما اللذين والشعر

 الدوي اسيل يد عل وتشريعًا

 مومى وأبي جبل بن د ومدا ارصني

#شعري. ا

 إلى صدرت ا٠اا لليمن ويذكر

 التأبى فن #دب وا الشعر جانب

 ن٠ب عج-د ويعد والخطابة، لحكمة١ر

 من الكتب صنف مرن أرل ذريه؛أ؛

 ء لخكما ا الخطباء من ره^ ،ا؛-*رب

 ا!!م، وأدرك ا$!م نبل

 إلى سفيان أي بن معاوية واستقدمه

 ن٠م #قدمين ا أخبار له ادروي دمثق

 أءجاره، دددودن وأدر ،فحد،ه ا!رب

 )المدوك كتان أحدهما كتا^ن: وأمل

 كتاب دع طبع ضرن(، لما ا وأخبار

 عذوان تخرت حمدني( وملوك د جان إب )ا

 اادس أخبار في دريه ؛.ن مدد )أخبار

 كتاب وا!ني تبا(، وأنا رها ذ! وأ

)ا#مال(.

 عبدالملك أيام إلى هذا عان وقد
دروان. ابن

 هذه في بون٠ابم لشدراء ا أما
 المؤو!ن أن إ! !رون فهم المرحلة

 سماء ني لمعوا من إ! منهم وروا ين لم
 ذ لمعا وازدادوا ،ة2وس وا الشعر

 الحدث، دراكز إلى بزوحهم
 ا!ح وحروب وقائع في وشاركوا
 من الجديدة، الدعوة عن والدفاع

 الجاهدة في عاش من الشعراء ءدؤ
 ال-ي عل ورفد !!م، رأدرك

 مدل ،!يذة ا إلى ! لله ا عرد دن محمد
 مدي—٠ بن عمرو .رم لذ؛ ا عر اشا ا

 ره ذ! وأ وأخباره الزبدي، كرب

 القيس؛-ن امرؤ والشاءر معروفة،
 بامرئ قرابة وله الكندي، عابس
س  شعر وله إ!فيي،ا حجر بن ا

 عل وو! وبعده ا$سالم قبل له ق؛
اب. إلى وعاد i !.نبيا

 هذه في بدتين ا الشعراء ومن
 إيمذدة 1 التاريخ كشب ون تذنكر لعرةا

 بن ءؤ.رو ءر لثا ا . مذل ،عنهم سغًا

 عرها وذا همدان , فارم زة١بر
 ما! بن حريم بن ما! عر ! ا و

 #دبا ابن عر لذ؛وا نيالهمدا
 النخعي الحارث بن وما! الجنبي

الشاعر أخت كبثة المزة وا!عرة
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وا#موي الراشدي اسر في ا#دب وا#موي اذراشدي صر ال* في ا#دب

 كرب معدي بن عمرو الغارس

 بن يزيد بن صرو )شاهروا زب-يدي٠ل١
 وهؤ!ء الحارث، بن الله عبد

 كثدر م غم كان ٢وغيره ازدجراء

 تزال وما ،قومهم في ومكانة

 في مورةطلم- وأشعارهم أخبارهم
 ،تية٠اليم والمعروعة ايخطوطة الكتب

المهدمين. الدارسين ٠تذتظر

 من عدد الشدراء هؤ!ء بعد ورز

 نحلي ؛ المتوى ءلى الجنيين الشع-راء
 القطري المتويين ء-لى أر اليم-نى

قطار  وكان آنذاك، اب؛ وا

 أو جرون المب؛ الجنييون الشعراء

 ا#دب تناول في حظًا أكر النازحون

ذن؛قوا !صم ر ض لعريا  داخل ا

 عن بعيدين وماتوا وعاشوا ، إيمن ا
 مكة في اسلفا كما الجذب مراكز
٠والبصرة والكوؤة ودمشق والمددة

  قد الحصيف حث ازرا إن

 يرة٩ك ومالمح سمات يؤكد أن تطيع٠يس
 م $مال ا قبل ما منذ الجن في لألدب
 العهد وحق الراشدي بالعهد درور

 سوى اك-^اسي العصر وبداية #موي ا
 ذكرنا لتي ا لية٠نح ا المات بعفر

 على نفسها فرزت ،سالجًا بعضها

خالل مز الشاعر أو ا#دبب

 با٠ مرت ازي التاريخية زظروف ا
 وايخذلمغة المذن؛فرة، العربدة يختمماتا

 وأسلوب إدد ودقا لبن ا عاد بدنها، فيم.ا
 في لثن؛ ا للموروث استجابة حياة

 بدوية بدن لجذةا وت وذفا والحف؛ري،
 وما متمدنة، ذب ة ودلى وية وصحرا

 ءلى التاوب هو الباحث يستطيعه

 هاتهتجاوا لدربيا #دبا دسار وحدة
 ابداء آنذاك، العرددة سمة في لةمة١

 دمربدة ا للغة ا وحدة ريغ ن؛ من

 وأ!لىثم؛ ،وجذوتبا لها لى؛ في الذصعحى

الالحقة. اذخرات حذفى و القرآن لذذ
 ابن من دذاءردن *لمأل ولنضرب

 مدن الممتدة الغرة خالل أحدهما برز
 ا#ووي، العهد دق ا$سالم ؛.زوغ
 مددي بن عمرو لغارسا عر زن؛ا ويرو

 برز أو ني ادن؛ وظهر ط الزبدي كرب
 عر زنا ا ورو ، دري ! ا لعهد ا في

 وهما ،إبن ا بوضاح '؛.*روف الرذدق
 ن ذن؛ ا يختدف ! الذين اء )نم ا من

 بعفى وعزة الجن إلى ١لججهج٠ت شلى
المدون. ش*رهم

 ! ة ها; ا-لى؛ في ا#ول شعر إن

 ن الذرب-؛ الشعراء طبيعة عن يخرج

 بالقد;لمة ا د وأعدا ومعالى ولفه أداء

 #خالفى ا كارم به والتغني والغروسدة

ءلجا: المتعارف اكر؛;ة
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#دري را لراشدي’ صدر د ني #دب ا وا#دري الراشدي ا!مر في ا#دب

بمئزر ل ا م ج أا ددن—.- غ - - ب

زن؛—ب رديد وإن فاعلم
معادن الجمات( إن

 تحذا أورثئ فب ومنا
ئ لليهجاء أعددان
عثنى ة رعدا بقة

 شعر , يذا $سالم ا ظهور وعند

 يضعف، أر الغارس الشاء هذا

 العرب اادهراء ١مز ه٠أقراذ مثل مثله

الغرسان.

 رضاح الثاني الشاعر مجتاف و!

الدن ء ااشمرا من له أدشا :٣ء اليمن

 #دوي ا اب في وبرزوا ظهروا

 فرقا نجد ! إذ ،وغزل حب كثمعراء

 شعراء وتاموس شعره قاموس دن
 رزقًا ولد أداة لغزإيه ا المرحلة

 ومن لحب ا تجاه عر رمشا وعواطف
 في كبير فارقًا نجد ! تمما بحت،

 ص,ذعاء في الشاعرة شخصيته دكونات

 شخصياتوم مكويات وبين ( شعوب ن

 وجد أنه ءلى يدل مما دمشق بيئة في

 ،—ذع٠لص ا من كة^رون شدراء ابسن في

 ردوع بعه٠ذف هوي٠الد شتوى ووإ نفسه

يه لى٠ص٠ذ لم ؛أشمر ولون  أقالم م—إ

وادوا؛ اددودن ا

:وضاح شعر من

 ذارتا تبجس # أ! قاك:

غائر ريش أبانا إن

 غرة كب ل؛ فإذى : قات

باذر صارم وسني منه،

 فوتنا رن العضر ن ؤ؛ : ؛.انث

 قداجر فوقه ف؛ذي : قلت

بمدرسة متأثر شعره في وييدو

 من له أك ا٩٠ تأذر التي القير ادرئ

 تشاتوا رنجد ، #موي ا العهد ء ا شع,

 ني رالثن؛ السيادي المناخ في ئا حذ إلى

.٢٠وبيذه ددذه جذتماعه ا! والبينة

 الحين ن الشاعر هذذن وجود إن

 وتتوع كثذرين راءعش ود و على لدرلى

 وتجانس الدهن في تيم أيد على الشعر

المرحلة. ذلمك ء١لذهر اإوزن لذهر١

 شلك أدب تدوين إهمال وإن

 منها تلكة،٠مح #ساب كان الغرة

 وقد ،والن؛رمجية والسياسدة الجغراذب

 أن اذوضدوعي ا#دبي للبحث آن

 ت لحلن؛ ا ربط !سذكمال 4طرة دشق

#دب ا تار^خ دن إفمفذودة وا ارخامذن
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الددي اسر ض ا#دب الب-ي رالعص ذي ا#دب

 وإبراز !دبا،ي ! اب، في رام

 حجم لمعرفة وإنما التميز، أو ذفوق ا

 في سن ا به تامت الذي الدور

 دني ا الجديد العهد وصنع تكودن

 ذلمك ره وبدأت $سالم،١ إظيور ردأ

 رخ.لخلت هزت الني ائذامة ت حرا ادف ا

 آنذاك، العربي الكيان جسد كل

عام، بث-كل دشري وا

اذئ.ر،؛ حسدن دد،د

 ا!لراتي العهد دي: !تا د بجم د حم أ مراجع:
 محمد ا!ز، ؛ي ا#دب قعة - وا#دري

لثقافة ا#دب جذرادة: .*;لى—  صبر ::.دن ا ذي و
 -;-ه-ن , : زح صا أهبن لحد د. العصور،

 ا#ولى اكالثة القرون في ا$سالمي
الهجاة-

دب العباس اساس فى ا

 هذا ني اتمزن ا ني #دب يؤرخ
 الحكم بدادة مراحل: بثالث ال*مر

 تبدا م،750 ه/132 عام العيامي
 ا#ري الحكم ببداية ا#ولى ,؛رحلة

 والشا#ة م(817ه/202) ء-ام في
 م ي-قبا تة٠ل دكاوا ،د زد.؛ ؛.في دو! م دددا
 ام( 1 74ه/569) عام ا#يوبيين دولة

 في الظاهرية ا!ولة بنهاية وتذدي.ي
 القرن بد.ري/أوائل١اله شر احا ا ا!رن

ا!دي. ءشر .ادس“]ا

 ي.قصد ث ]شال ا اذرام.لى في وا#دب

 مضاميته٠ب !.*.را والنهر: الشعر هنا ده

.المت.عددة 4لذلى؛هذ.وذوا ،غيت.لغةا

-ة ن وة-؛  عن ومده.؛ انجمن -*-ز

 الحضارة وم_راةز الخالفة عاصمة

 حلق م_ت_ا وهي — ا$سبالمحبة لعرسة١

 ني أذر - وا#ذر واكأثير الجذب

 ت دا ن*-؛ ا من بموروني.ا ظها حتفا ا

 عية جذ! ! ا تجا حيا ني سواء نج- لتقا او

 ا#دبي ب غوطا أو لسيا#ا وتقلباتجا

. شعر ونهر

 ا#ولى ؛-رحلةا في نجد ! ولذذك
غته ر إد*ا ب.تية في ءد!فًاا  دب ومضا و

 لثعر ا أو ه-لي خ-؛ ا !-در ا عن

 م هتما ! ا نعف وكما ،#دوي ا

 الحجاز في ا$سالم صدر في ؛.ا!ر

 أدف؛ به ا!هتمام ضعف فقد ه وسوا

. ذب الشعراء عدد رذل ]تمنا ني

 في ا!ثر حال كان وكذلك
 ءلى ظل فقد وا]رساة-ل الخطاية

.ة ربالء 4حت ذصا  الني ظؤ ألغبا وح.زا
 #م وا! الجاهدة خطباء ني عرتاها

 إتمن ا ني ا#ر أن إ ، بع.دهما وه؛
ا$سالم صدر -ر,حمك ت ؛-*سد تمز تل
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ادلجي اسر في ا!دب لبمي1 |سر في !دب ا

 م_اخس على ء وا!كا لح.زن ا هرة وظ

 يرتفع لم دفر مذى عريق
 بم طموحا مستوى إلى لمئيين را

م٠وبقه بآصالتهم وعي عن الصادرة

 بناء في المؤثر ودورهم الحضاري
 بعد، فيما ا#ولى ا$سالب الدولة
 أيدي ءلى اليمزون ه عانا لما ونديجة

 وعل ر٠وقه تعف من ا#مويين
 ظلم من وو!تبم العبامتور أيدي

ل. ء و والمتهاذة

 الشدر مضامين كانت فقد وذذا
 القبلي ر١للضم استجابة الممرة ا هذه في
 للحمية وإثارة واستئهاضا ،لقبيلة وا

 ا!ستدعاء وكان والنخوة،
 لتالله ا ى ك سريعين وا!ستجابة

 كانوا أنذمهم الشعراء !ن وأنصارها
 نوا وى المعارك، وقادة الشعر قادة

 لقدم ا ر ف لم ا ب أصسحا م٠ه
 ا!ستقالل ونزعة ؛؛زعامة والطامحين
والم.ادة.

 هرن المرحدة هذه جد من وأبرز
 الدارس الشاعر الرعاء: الشعراء

 بن وءبرو اتندي يزيد ؛ن عمرو
 بن محمد الشاعر م٠خص زي الة؛ زيد
 ظهر فقد هذا ومع الخنفري، أبان

وتدارجه ؛أيمن داتدل يمترون شعراء

 بريئة أخرى آفاق إلى بالشعر اذطلقوا
 ءر لشا ا ,, مذ؛ ت لرعا ا تدك من

 اسذذكر الذي عمرو بن رث لحن-؛ ا

 إلى “ذود.' بني دن الدلى؛ ا-دووب
 مثل والفزل لحب ا شمراء جاذب
 له شهد الذي مرداس دن وكر الشاعر

وا$جادة. بالذذوق ص نوا أوو

 هلده في ارمن في الشدر يمر وذف

 تمر الذي لفدش ا من خلوه المرحلة
 را!.فرزدق جرور دن النقائض ثعر به
 زل—الة شعر بعفر أر #خطل وا

 ربيعة أبي بن عمر ن زن ءلى العاري

 وغيرهما، ت الري؛ أيس ون الله وعبد

 المرأة شعراء ظهور عدم يالحظ كذما

 العذري والحب الواحدة، الحبية أر

ا#موة. الدودة في ا كعم

: بنوعيه ظهر فقد الذل أما

 لعلمي ا هتم فا ،#دبي ا و لعلمي ا

 رفي اوراية، ا ونقل ر #خر؛ ا برد
 كذب وتمنيف #خبار ا وين ذلى

 ا#دبي نحصيرر وا ، مر٠لتق وا الحديث

 كان وب ئل، والرما الحذطابة فني في
 الكدمات انتقاء إلى يعمد تب دحا ا

 موجذز نيًا ويا تركيبًا وتركت.بها المود^ة

لحكمة وا لمثل ب وا!ستشهاد
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دب العبادي اسم ذي ا دب الباسي العم في ا

 وقد القراندة، وا!يات والحديث

 أبي بن بذر الكاذ-ب الحمداني ذكر
 ش/202 بعد )ت البلوي كبار

 أردغ من بأنه روصذه م(817

 تتهادى كانت بالغته وأن الناس،

 مختلفة ورسائله البالد، في
 إلى بعضها وجه ا#غراض،

وواءظًا. ناصحة؛ 4أصدقاة

 بمض يذهب الثانرة: المرحلة
 ذهأ إلى المعارر بي اذم #دب ا هؤرخي
 تختلف ! وادد أدب بأنه يمتاز

 هدةالما وخصاذصه ،وكررىا اتجاهاته
 حدث فإذا آخر. إلى عربي قطر من

 ر٠ص٠ء إلى عصر م-ن التخيير بعفر
 اخذفت أو ا!تجاهات بع,فس فضعفت
 ذلك انتشر أخرى اتجاهات وظهرت

 ا#قطار آداب في مذهلة برعة

 تؤكد ا).فريدة الميزة هذه كلها. العربرة
 الفوارق أما ،القوض داب ا وحدة

 قبة خاصة سمات في ر١ع٠فتذح
 ،محادة ا وا#حداث وظروف ا تفرضها

 التي والخطوط الدواذر عن تخرج و!
 والحصائص ا!تجاهات سمها تر

 بزوال تزول أن ويغلب العامة،

٠يتها التي الطروف

 في ا#دب عل يعدق ما وهذا
في ا#دب ظل ذف أيضًا، ارمن

 بالنسبة قبله لما امتدادا الثارة ارحلة
 وصورها كيبها وترا لقصيدة ا للغة

في: العيثر بعض مدوى ا؛ورودة

 استخدام من عر ا)شا إقالل — 1

 للعودة تحتاج الفي أخريبة ا ت لكلما ا

اذا لمعجدصات

 أكر وا#لم الحزن مسحة ؟رور ~ 2

 ءلى ادتين’ لمعاناة نتيجة قًال ذي رن
 نت وكا والعباسيين، #مويين ا و!ة دد

 لبيين الط؛ ذم في م.ق٠وأء أوضح

واكلويين.

 ت لكلما ا د دخول — 3

 القمدة، لغة ءلى والديرة الذقهية

 والسنة القرآن معاني ددض سر واؤب؛

 الرحدة هذه ثعراء أبرز #ن نظرا

 دول ورؤساء مذاهب لحادة كانوا

 عام في مربرقة مكانة ولهم ناشئة،

واللغة. والفقه رالدذن ا'#صول

 لمتكمسبين ا ء ا مر لدده ا ة بدر — 4

 اورسمي المدح فربع- عدا ما بشعرهم
 الرابع اوقرن في ظهوره يلمس اوذي

الهجري.

 الدول رؤساء في تجد أن وقل

المذاهب وقادة ووزرائهم ابدرة
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العادي ر ادعص في #دب ا العباسي الععور ذي ا#دب

، أو شاعر دكن لم من المتنازعة  أدد

 بن محمد بن الته عبد عر الشا م زنه
 آل لدولة متاهف-؛ كان الذي عباد

 لله ا عبد بن أحمد عر الد؛ رابنه ، يعفر

 العباسي الخالجة عل وفد ا!ي

 ا—ه298) عام حدود في المعتضد

 م $م-؛ ا عل النعورة يطلب اوم( 1

 قد ن وى الريتي؛ افدن بن يحيى
 صعدة. في طاحنة معارك معه خاض

 لتثري ا دريد بن أحمد ءر الثا ذك ركن

 بنو وقبائله هو تصدى الذي الشيعي

 ا ج—ر هيم إدرا عممءا٠ب٠!ع ا لذوالي —للمال-_وت

 ومن بالجزار. ا!ذب جعفر بن موسبى
 بن يحيى ي د ن؛ ا ا$مام أيضًا الشعراء

لزدددة ا هب دن مؤسس ورشي ا لحسرن ا

 من شكوى دمره وفي اليمن، في
 تمزق ومن حوله لبيين لطا ا تخاذل

 وعدم ا؛.كلمة واختالف لعف ا

الحق. إلى التاس اهتداء

ي  والهمدالى ،٠الهمداني ر٠ءه ود
 - 893 ه/336بعد " 280)

 من وعة—مجم !يه كان م(947بعد
 في تتوافر لم التي لكبررة ا المواهب

 مختلف في وأرف كذب فقد ، عره

داب، ا!لموم من رة٨كث كتب وله وا

 جزدرة )صذة انتشار وأوسعها أهمها

$!لى( الجعرانيا، في ا!رب(  في و
 ! إن و!ل: وا#نساب، ا#خبار
 ما أن إ# ،جزء من أكهر في ديوانًا

 كان أ! عل يدل دمره من !رف
 قصيدة له واشتهرت ، مجيد عر شا

 ميا عارض ازفي وشرحها الدامغة

 س-دي ’ ريد بن الكميت تصردة

 في شعر وله م(،744 ه/126)ت

 الشخصيات لبعض ومدح الرثاء

 هرس زد تحردخي و!ر الحدة

٠سجخه

 ر٠ءم بعد والشعراء ا#دباء ودكهر
 ،منيال في لشعر ا طور٠ض ني الهمدا

 ه/569)ت اليمنيج;ي غتارة أرخ وقد
 أخيار في )المفيد كتابه في إم( 174

 خم، دن #كهر وقذم ، وزبرإ( صنعاء
 ريبة٠الق العصور في شاعر رثاناثرن
 عالمًا كان شسه ة ر عما و لعصره.

 القرن في ر١مم إلى ذزح شاعر وأديبًا

 يد ض وقتز ا!ري السادس
هاك. #يوبي ا الددن ر!ح

 ا#دب ذطور في البب ى ودمر

 ظهور إلى المرحلة هذه في وشعر وا

جانب إلى اورض في جديدة دول
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-يالب ادص في ا#دب الباسي صصر1 في #دب ا

 ١لكر كان٠و الموجودة، ا#خرى الدول
 إلى وتحتاج و!ء، أو مذهب دول،

 )شعر با عتها فحين لى؛ ا و ا#نصار
ا#دية. الغنية لةوالرما واطذطابة

م(1021 ه/412) عام فذي

 تسهاةر وكان نجاح، بي دودة ظهرت
 رسائل وله وشاعر فقيهًا نجاح

 م(1038 ه/429) عام وني مجوعة.
 ن وكا ،لصليحية ا لدولة ا ظ_يرت

 ;ب٠عطيحي٠أ ا محمد بن عني مؤسؤ؛
 في ولمع الشعر، وقول وفقيهًا عالمًا

 سبأ أمثال وشعراء أدباء الدولة هذه
 لشاعر وا ، ٠لعاثحي ا أحمد اص

 عني بن الحستن الله عبد أبي والكاذب
 بنت السيدة الملحة كاتب القم بن ا

 ن اديو ورئيس الصليحي أحمد
ا$نشاب(

 لحسن ا محمد أبو لقاذيا لمع كما
 شاعر وكان ،زددد في عقامة أبي اش

 ولقب ، مردوفًا وكاذبًا رعا؛؛ ومجئهد

 ن عرا لثا ا ن ك؛ وكذلك .لي.من ا بمؤتمن
 ؛دناا رسا^مان الخطاب ا#خوان

 دن كان ا#ول: لحجوري،١ الحض
 ن سا^ما ن وكا ،طميين لغا ا ة دءا
وأد شعر وخلفا نجاح، ل در

 ء را٠شع #دب ا مؤرخو ويذكر

 لى—يع بن الله عبد أمثال: كثررين

 فثمي١ يجيى بن وعمرو لمليحي ا
 الته عبد بن بكر أبي المتطل وأبي

 دددي ل ا أحمد بن بكر وأبي فعي ليا ا

 الدولة في $نشاء ا كتابة تولى الذي

عدن. في ب الزر

 المرحذلمة هذه أتيد الثالثة: المرحاب
 ام 1 74 ه/569 اروب بني دولة اميبق

 الضعف بذور ؛.دأت مها وبقيا
 في #دبا جد في تسري ط !نحط.؛ را

 جديدة مرحلة إلى واتجه اا؛من،
 وابتكار فنًا هبمستوا هبطت

. ومضؤوذ

 ني دور أي #يوبية ا للدولة دكن لم

 والدمر وا#دباء #دب ا تشجيع

 اللغة فتها فقدوا فقد والشعراء،

 اذد^قة، لذهندة ا إصادات وا المشتركة

 ا#ديب في يرون #يوبرون ا ن وى

 ا!ستغناء يمكن زائدة حاد والذ-اعر

 فترتبم كالت فقد لذلك ،عنها

 لالدب. بالنعمبة مرخة شبه القعبثًارة

 ثعراء من شذبا فقد ذلك ومع

مة لعال ا المرحلة هذه بداية وعلماء
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الرسولى العهد في ا#دب الرسولى اكهد في ا#دب

 ا#مير ألمؤرخ، الشاعر، الفقيه،
 ي٠٠ ي لحمير ا سعيد ذ ر ر ن ادشو

 )شمس صارى ام( 178 ه/5 73)ت
 الحبرية( لقصدةا و) العلوم(*

 العالط وا$مام ذاك، وغير وذرحها
 حمزة* بش الله عبل الشاعر

 ما*ب م(1217ه/614)ت
 كتب غير وله ط(، — الخيل )أرجوزة

 ما ثدو ديوان الدش وأصول الفقه
ذطوطًا. زال

الشرذي حسدن مدخد
 ذي #ذب ا الحبثي: محمد بن الله عبد جع: ؤرا

 دد سع■ محمد رسول، ب-ذي عهد ؤي اإيمن
 بر ا ن ذي وا#ذب الثقافة جرادة:

 اليمن صالح: أين محمد د. ود،—١٥-*-ا؛
رلى الثالثة القرون في ميا!!  ا
•ةالهجري

دب  |صي في ا

والذذر اشعر

 من لرسولي’ )دو ا شهده ما رغم
 ابا!ت شنى ني وعلمية ذكر ثم.ضة
 الشعري ببه ا#دب أن إ!
 درحلة تأرو تحت ش دعي ظل شري وا

 الساذجة ة ذا وانحا !جزار وا التقرد
 ويد؛نيه؛ شها2يع كان إيا لبسرطة ا و

 ره قط-؛أ جيع في العربي #دبا
العري.

 م الحكا حياة نت كا فكما

 عن عارة كمهم *ة ونظام واتين—الرس

 مثالهم وأنماط ب #ساب وء؛كاة تقاب

 كذدك ق، زمرا ا أو والدام م في

 "وذلمرا شعر #دب ا ذان

الدهر

 4في دندم ا توع ،لشعر ا ل مجا وفي

وهي: الموضوءات، من عدد عل

 : التقليدية وءات٠ا؛_وض - 1

 الحب الرثاء، الهجاء، المدح،

 ومحاذاة ذقليدا كانت ولكنها ، والخزل

 أو تجديد أو إبداع بدون — را جزا وا

 وانحثارات الحماة، إشراء - ابتكار

 #دوي ا العمر وشعراء تمام، #بي

 والمعري ثمام وأبي لمزي؛ كا والدتادي
 استورد وقد ،هم وء نواس رأبي

 ودن دوا الرسولي الدصر وشعراء أدباء
 ا٠بت-قليده وورموا ولوها وتدا ،هؤ!ء

 مرة #ول وأدخلوا ومحاكاتب؛

 اليمني #دب ا عل جدب؛ د.وضوءات

 بالخمر، لعني وا إذكر، با الغزل عشل

 التأثر لموجة وانسياقا مرة و#ول

 أصبح الطحي د لتقا ا ومحاولة

والنملى للتكسب ة—وسي.ل الشعر
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الر-واي العهد في ا#دب الرمواي الد في ا#دب

 دش مارسه٠و الرزص، وا!ستجداء
 والمتشاعرون، ا)شعراء ذإة أجذلى

 ولم متوياته، أدنى إلى به ١وشطو

 أو روي ا لعهد١ وب،ل كان كما يعد

 الناحية دش محتفظا الرسولى العهد

 وموره اللغوية بجزالته ة الثكلى

 بعاطفة ملتهبا و! اب، الجمالية

 المذهب أو القبرلمة ذرف ءش الدفاع

 ة قذي أعالم رافد؛ و! العقيدة، أو

 خارجي، عدو ءلى انتصار رق وبدا
ووطن. رأخالق إتم انتصار و!

 ة  مفا مستواه هبوط من وزاد

 لبديه ا ذاتسامح باستخدام ء )شعرا ا
 أساسًا وا#لغاظ الشكل وجدلى

 ودزاء والمعاني الصور عن للبحث
الق.صيدة.

 خالني ا عر ا)شا ستوى٠م وهم-ط

 يمدح وغدا ا؛لمك هذا روما يمدح د فة

 والعطاء اللكيب أجل ض عدوه

 عن دفاع أو قضية أجل دن  ذقط،

 في رتوسمه عه،٠اء جديد رأي
 بعفى فإن كذلك ، آلخر ا الممدوح

 ذوي إلى دذصائدهم لجوا ذو الشيرراء
 مستويات كانت مهما ء )ط؛ وا المال

.م، جذما ا م۴فئا

 ،األهقهاء أدب استذرى كما — 2

 ؤصائد ر١العع ذلك ؤقهاء نظم وقد

التارة: ضبعالموا في ا ذم سموها

 مدح ؛لعام ا طلب على لتحريغى ا

 العلمية؛ كتبهم أو العام، ذدوخ

 في عاتها والذناء المؤلفات، تقرط

 أشب؛؛ المولعين أوساط
 ترادل في ذغك.ا وتضم اإلخوانرات،

 ،كتب١ال وهدايا والعتاب لشكوى ا

 ني مدائح والزنىن؛ العيش وسوء

 ١ذظ*- الرسول؛ وذات ا!ب، ةذر ا-ل

 والمشهود ،التابعين و بة الصحا ء أسيرا

 هيال٠س لعاوما بدنى نظم بالجذة؛ لهم

 الذارط دش جوانب ذظم لحنطها؛

٠ اليمني

 ذظم في الفائدة ؛.عفى كان وإذا

 استحسدن قد واله اللغة علوم بعفر

 العصر م ودكا دلمولذ ومنهم ص، الذ؛

 أن هو الطبي الجاذب لكى الرسولى،
 وأن شعرًا نظمه أن ءظن كان الناظم

 ت دط ا امستخدا في ة  المغا

 كيل٠تث ني لتج.ديد ا من نوع لبد^مة ا

 حروف جع ءلى تدرته وأن الشعر،

دش بيت ؛.( في الهجاء
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الرمراي العهد في ا#دب الرسواي العهد ذي #دب ا

 #رقام ست كل عاب اسيج أو منظومه

 أو ،حاكم دبرلد لتاريخ مبدذة

 تؤكد إنما - 0صر٠ق بناء من ا!نتهاء

 واخذه_م ،خارؤة وطاقة شعردة موهبة

 هي فتلك ط معذورين كانوا كلهم

 مختلف وفي كله العربي ا#دب عة بضا

 افيمن في #دب وا العربه، ا#قطار

 ئة٨والي #رض ا هن جزء نفه وارخمن

 ذلك وقبل العصر، ذلك في والواقع

 وتطوراته، ل بأحدا تتأثر المتدر
.4ذ يا يجا وإ لسلبانه تلقائيًا وتستجذثب

 في اذلمعر دن النظم استخدام — 3

 التاب: المواضع

ا#لغاز -ذظم

 أو أبراتا ا#ديب ينظم أن وهي
 أر علمية أو فقهية سألة في قصروة

 هرة ظا أو مدينة أو علم اسم في

خرين من ويطلب كوب،  حل ا
 اللون هذا مارس وقد ،ذلك لعزه

 ء لشمرا وا ا#دباء من كرر النغإم من
 حتى If يجم أوقا وشغلوا ء، لفقها وا

 كتبوا أن الفقهاء ببعفى وصل
 ألفاز شكل عل الفقهية تلهم ما

 دنهم ودطابرن ،طدتهم ءلى ؛لمقوب

حل.ها.

لد!ك1وا$ض والتدكدة دلوزل الذظم -

 بعض يسميه ظم ظ_هس وقد

 به يقصد ،لهزلي ا لش_عر ئ لمؤلفين ا

 به واشتهر _عو!كهم٠وإخم الناس فية٠ت

 ا#دباء، دن عدد لرسرلي١ العهد في

 سالم بن محمد بن أحمد ا#ديب منهم

 وقد نجن، با عرف الذي م $ف ا ادن

 ا#ديب وكذلك كذب، أكل فأرا هجا

 ذلهه جبو كان الذي حمير بن محمد

 بعغس مع د!مة أبو ٠ يفعا كان كما

 حق فرسه وهجا ازمباسيين، ءلخالهاا

 من سولي في ا لمنصور ا لملك ا يتنيجه

 العرب خيول بأخذ الصادر مره أ

 ويصفه المعارك، إحدى في للمشاركة

 وفيس للشحاذة أديب فرس بأنه

 : ونها اضرابوا ز للعك

سلب من لجامه

 خشب سهمن ه—رج—ودني

صغر ذي احكثه

 ب جر في رهو وم

بي فس—رب—ر؛ I—و
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ابولي العهد ني ا#دب ارراي اسهد في ا#دب

 بي يفرت وتارة

و! كلثوم ابئ لت

 كرب معدي بن عمرو

شاعر إ! وك

 العرب ففل أطلب

سشاله،واسراه -نثأم

 دذو طد٩ثج غ للتلية أدب وه,و

 ركان عاب، ا#دباء وا فأ ركا رسول،
 مجالهم ت مونوى من جزء

 جديد )ونا ويعت?ر ال*امة، أر الخاصة

 ن م وه_ر بدني، ا #دب ا في

 بدآ وقد ،لرسولي ا ر٠ل.عص ا ت متحدثا

 وش\ةل ،ل;ت ا ءلى تعذط ب.مذظومات
 الذر أخمر اثزك ثم القعيدة،

وك. ب كا ني ا؛^.^وع

 التمر بين ذكون قد والمذاضالت

 وكاذت ادة٢ت أدباء له يتعصب الذي

 ا#ولى وط إى ا ودي ،لى ر صتها عا

 وطدت سولي، لر ا الحكم ة بدا في

 رددن ،ذ*ز دددذة د*لى له ثاذدة كبراص،

 ء أدب-؛ له يتعصب كان لذي ا لعنب ا

الجبال.

 ن ا اجدلى ا بي.ن ذكون ولى واذه.؛ء.رات

 منطقته، ءر ذ.ا يمدح ث٠حب والمدن

 ك_ل مدل؛ آءر عر ن؛ منطقة ويذم

 مذظوم-ة في وح.ج.جه هأيته١ببر مذهم.ا

 ،؛.لىيذة -دلىرا يتعصب أو ،شعر.ية

أءرى. ادددة دان صب وين.*.

 إيجابي ذب لى من هنالك كان وإذا

 فهو ت خرا والمن-؛ ت لمذانان ا أدب في

 ذدك ذلى ؛لذ-وا رف ل-؛ ا زحر ريآف٠تع
 ب؛ روا وثم ، عره؛ ن م، كهة لغا ا

 أو ، ومنابتها ومذاقها دا وأدوا
 خها ومذ.؛ ت.طقة٠م لطييعة موج.ز ء.رو

 ا٢ العمارة فن ومذوى عتها وزرا
 وأزه-اره.ا وألحارها ,اح-اره_ا٠وأث

 إب دف۴م دا ذم ، نم-؛س_ذج-ا ق خال رأ
 العور في والوذائذي أ;لي٠التس لغ:لم ا

 أو المفاضالت بعض أن إ! الخذديث

 !تهدف المفاخرات أو اظرات٠المذ
 سوى معنوية أو دية ما ودمه ذا ذيئًا

 الحاكم وذض الموا؛ز، ءلى الذرق

 ردن ؛حاظرةا تتم كأن وةت٠ا وقتل
 والراح والشمعة لقومر وا البندقه

 والشاهي والعشد الذرظ بين أو

 غبر التهاجي أر وة٠والق
لقيمة ا ني ويذ-اوى ديوب ا
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زإرسوإي العهد. في ا!دب الرسوأي العهد في !دب ا

 بعضى محاو!ت مع سبا ا#دبرة

 ر٠العطد لراء٨وش وعلماء أدباء

 ألف الذي المقري ابن مثل سوليالر

 في لدغة وا ا#دب لي علوم خمسة

 كل في تقرأ بحيث واحد كتاب

 لى„ة ا طوم ا هذه ت تجاه؛ ا صفحة

 إلى وقدمه ايواني، ا!رف هوسما

 بقدر ومد! مفاخرا سوليلر ا الملك

 ينغدم كم.ا أو رف،اذأ ا في وموهبته

 يسميها طويلة منظومة #دباء ا أحد

 كل منها ددت كل في يجشد ، قصدده
الدعجاء. حروف

بالخمرة وأنفذي والفزل الحب دوضوع "

 كل إدمبرتج ا في الشعراء , خاض
 ومواضدعه، لتقاددية ا الثمر دين ب؛

 والدزل الحب شعر ميادين ومنها
 قائه قصاذد أو للقصائد، كمقدمات
 في لحبربة إما يوجه ن وى بذايا،
 الواقع في موجودة لحبية أو الخيال
 هذا رول ،وريا اسمها ذكر بدون

 #ولى ا القرون في أشعر ا من المون ا
 الثعراء أغالة #ن ا$سالم بعد

 ،دولى أو قومهم في ^!دة كانوا
 عقرنة ورواد مذاهب ء رؤف وكاذوا
ا!صرين من أر ،حكم وقادة

 ا؛-ذهب أو لعقيدة ا عن فحين لمنا وا
 مستوى على كانوا وبعضهم ،والدولة

وح. و ومارك وقادة وزراء

 والدولة المذهب فقهاء من وكذان

 أر أس_اس_ا، الشعر كتابة م يجعل من

 ولذلك ل دق؛ كما صالح لعمل يددحه

 من ا#ولى القرون تراث في نجد لم

 الشعراء لدى ه وجدنا ف لثعر ا

 التغزل من والعباسيين #مويين ا

 التغني أو المكثوف الحب أو بالمرأة

 لغزل وا الخمر ومنها الملذات ببعفر

لمذ! با

 !جزار ا و التقبد ة مأف وزكن

 الثعر بستوى هبطت الني نحاكاة را

 العربي الوطن أنحاء كل في وا#راء

 ني ة ! لحفا ا و ا!يع ة محاى وكذلك

 هذه عله، والزيادة أثره اقتداء

 رحمن ا في #دب ا ءلى دسحبت ا ة لمأف ا
 في كظاهرة وبرزت ،ونهرا دمر

 ت1ا$يجا^ من ولها ا!ولي، ا#دب

 أن إ! ت سال؛ من حملت مما أقل

 التظى عام بشكل ا!ي #دب ا
 مثل الكثيرة يا سلبا من فى وعا

ا!ن. لي ا#دب
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ارواي ال،هد ذي ا!دب |لرسولي د المه في ا!دب

 بعض لعدمات ذخيرت فقد رلنزك
 تذن إلى غزل سن المادحة الذصائد

 لعبامي١ عر ارشا طريقة عل بالخمر
 والخيام ا#طالل وذكر نواس، أبي

 ليمن ا أن مع والجمال ا#رام وبعر

 النزل وظهر صحراوية، ليس_ت
 ذكره، مبق كما مرة #ول بالذكر
 ورس ة، نذل غف؛ وا كفليد 1 لفرض

 انتشاره أو إب الدعوة أر به اقذناء

ى.ادة.

 الشعر مرر اللون هذا انتذر ود

 وبرز الرسولي، العهد في كموضع
 في نتهم دكا لهم كانت شعراء فه

 ااشاعر ذل والفقه وا#دب الشعر
 عزره ا الذي فلرتة بن محمد بن أحمد

 في لخب"ة ا عر شا لدازمرن ا بعضى
 ،الرسوليين عهد في اليمني #دب ا

هتيمل. ابن اشاعر ا ه دلي و

 شعر برز فليتة ابن يد وعل
 الشعر عل دطلق كان كما الموشح

 غلبت ثم البداية في تسمية خميني ا
، لحمرذي ا بالشعر تسميته  أخير

 بقواعد لملتزم ا غير لشعر ا فأصبح

 ،كمرني ا هو ب’ $ب ا و فحو ا
 لنحو ا بقواعد لملتزم ا والشعر

 ))بفتح ي٠الحكم يممى وا#عراب
والكذإف((. الحاء

 لذمر ا من للون ا هذا ساعد وقد

 لحب ا ع مو تناول في التوسع عل

 للهو ا دس ومجا لحدرة با لتفني وا لغزل وا
 معهودة، غير ؛صورة وا؛,تع والملذات

 ء لدنا وا للتلحن تب دك أنه ص أمه؛ وعل
 وكان ا#ندلي، المودح طريقة عل

 حية نا من ء سوا لثعر با نوعية نقدة
 بدب و ،لتوصرلى ا أر والمضمون الش^ل

 وشعر ادصوله ودمراء ذمر ءلى ثورة
 حق آثارها امددت -م، وأد الفقهاء

 الغناء شعر خاللها من وطهر الروم،
 تثكيال صوره رع في لى لصنعا ا

 الحب تجارب ول تنا في وجرأة وألحانًا،

عي. !-حذت؛ وا السياسي والنذلى ل أخز وا

 إيجابرات أهم من ذلك وكان

 وأثره ،لمنفتح ا الرسولى ر لمص. ا
 ومتابعته وا#دباء، لألدب ورعايته

 أذكر وا فة لثن؛ ا ل مجا في جديد لكا

وا#دب.

الصوب -أدب

 ب، خاص أدب للموفه وكان
 والرؤمى، السماع في عمليا 0وطرقو
 لعمل ا الميدان هو لمماع ا ركان

 ا.اطولة، والقصائد الشدر، لتلحين

القرن متن اإيمن صوذب أداره وقد

مدة ءة9ك3ل1 208 ا



الرمراي !.مهدI #دب؛ي ا ادرمراي اكهد ذي ا#دب

 بعده، وئ الهجري دس ئ ا
 'الهن، هذا الرسوب الدولة ت وشجع

 وذف من ودنهم ،اوكها4 ذده رك ود؛
الفقه؛ء. من مذتقدده زد

 القرن أواين-,' ني ور نجا ا ابن ودكر
 من بة كل يخرج كان أنه دس اائ

 سبعمائة و٠نح ز!دد مدينة أبواب
 الليالي يخيون الصوفية من راقدر

 الله ذب في وا#غاني با#ناشيد

 في ء لئ ا ركت ئ وربما ، وجيله
 والعناء بالرقصى الحفالت هذه إحدى

 هذه الفقهاء بعفر أنكر حق
 كانوا الموفية أن إ! الشاركة،

النهد. هذا مثل إلى !يلتغتون

 وادن عذوان، ابن قصائد وكاذت
 بن ا ئد قصا مع تنشد ث، غب«-—ا ا أبي

 عربي واش ني لتلمسا وا الغارض
ا$سالمي. لم زما ا صوب من وغثرءم

 نشات ارمن في 'اصوب وطرق
 مصر ة و صو طلرق وامتدادا محاكاة

 كالثاذب والدراق م وادئ
 في الصوفه أدباء وجع ذب، والجيال

 |١وم--ه ، لنهر وا لشعر ا ندن تهم با كذ؛
 كالثاعر الشعر بالتاب_ة تفرد من

 ١حانم والذثخ لورعي ا م٦ءبدالرحب
ا؛.عروف الصوفي ومزج ،#هدل ا

 الدس بدن عاوان بن أ-برن الشيخ
 أبو الذب وكذلك المسجوع، والكالم

 عام المتوفى الحبيذي عبدالرحمن محمد
 كتابه في جع فقد ،م 1 3 7 8 درا 7 8 0

 الذظم بين ا#بصار لذوي ا!عتبار

 قصيدة عن عبارة ب لكتا وا ،لنهر وا

 من ;؛ت ؛ني ويتكون ؛:ت، ئ؛ي ض
 كالى بيت كل وأتبع أشطر، ثالثة

 ض ا#بيات في لما موافقا جوءا٠مس

معنى.

 لغة الصوب شعراء ويسدخدم

 وصورهم ازي الغزل شعراء

 والشعراء م،—جيده ودوا وحنينهم

 لىلى٠ك المعشوقات وأمعاء العذريين

 مطارحات وأدكنة ومي، ولرذى

 مرية لعا ا ردع مثل م ا إخر وا العثق

 روادي وذعؤ.ان ورامة مي ودار

وئجر. وسلع الذة؛ ووادي العفزق

 رن الله عبد الصوفي عر ادئ ونول

فذي: ليا ا أسدن

 علير فالفؤاد حدثاني قفا

غليا بالحديث يشثى منه عسى

 .رها بذ؛ علالني ذلجة_ذ ديث أئ

دبجت أراه نجد إلى فقلبي
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الرسولى اسد ني ا#دب ابولي العهد ني ا#دب

 اي فليى أسعداني *مدى بتذكار

مبيل والئلؤ عنها العبر إلى

 إنها العامرية لي و!تذكرا

 ويزيل ذكرها عقلي يول

لعوب ا وأدباء شعراء ويحاول
 الصوفية ونهب عن يدافعوا أن

 ومن الكتب ويؤلفون ، ونهر شعر

 ا#ديب لصوني ا ة قصل الدفاع شعر

 يقول التي الرداد بكر أبئ بن أحمد

يها:ف

ما مثل التصوف ليس

 ا#حمق الذعى زعم

وسجاد ومبحه شيح

 وى—ه بال يجود ى٢وه

تتحزفى وحثاشه

 دويها من وعزائلم

 المطلق يكبوالجوان

الشعر كان فقد الغول وخالصة

كان سواء ز#قدبن ومحاكاة تقليدا،

 أو زردا أو غز! أو ه.جاء أو مدحا

 أو المرأة نحاسن أو سبيعة وصفا

 ه عسلي ن كا ما وهو والتاة زشنكدة

 ذلك ني الدربي وا#دب ا#دباء حال

العصر.

 الرمولي العهد فإن ذلك ورزم
 ا#دب، من ا#ذمران لهذه مه٠بتفجي
 الدب الحياة تشرط إلى أفة با!

 س_ة يا٠م ن ى وا ب لعخدرا وا لفكرية وا
 عل الناس كل تجاه ومنغتيوة متوازذة
 جهم وإذن بم ه( تم؛ وا أنشطتهم ٠محتلف

 ؛"ارز غدداز ا أو ذزمت أو تعصب درن
 من جعل ذلك كل ذاك، أو لهذا
 في وبارز متميزا عهدا الرسولي اب

 فزة د مذرا ا ءلى ساعده اليمن، رخ ذا
 ا!ستقرار من نوع وإيجاد الحكم،

 ومعنودة ماد حديدة ألوان ل وإدخا
 عهود في يألغوها لم اليمنين ة حر؛ ء.لى

 لمبس وا المأكل وفي سابقة، ودول
 والفكر عة والدنا الزراعة وني

 والتذريع بيمية٠لط ا لطوم وا #دب وا
 لشؤون وا سة ب وا وا$دارة نون راذة؛

 بالحكام ا!تصال وكرشية العسكرية
 ومتابعة بم٢ الناس وعاقات

 وقرب لعهد ا هدنا واقزب اياهم،٠قض
ادلى، الحكم من ليملي ا حكامه
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ابولي ا|ب ني ا#دب ابراي العهد في ا#دب

 إلى طريقها وجدت المرأة وحق
 ة د رتي؛ وادتاءليع_، لعملم_م وا لمدرمبة ا

 بالرأي والمشاركة والتأبى الرجال
 #نم ،لتعمير وا ت حا $صال وا

 يؤهلون كايوا م كحد؛ أنفهم
 وبا#دب الصغر من بالعلم أنفسهم

 ؛.كل وبمرن ؛:-ابعرن ثم وا!كر،
 ،ويتأثرون ،حولهم جديد

 أدباء وكانوا ط وينفذون فسون، وينا
 الفكر في مفكرين و ا#دب مجال ني

 العلوم مجا!ت في ومؤلفون
 بعضها تأرف سدون أو لطيعية،١

 وجزون العلماء، دن آخرين إلى
اليهم. التذأب

 رن لذذوا ذلك يعه.لوا لم ولو
 رفكر أدبًا بمن ا وعزلوا ، ٣لععس ا

 مختلف في وتأثير وتأثر س، وسدا

 ا!صادية الحياة مجا!ت
 من ٠وأه فرة، والثقا عية !جتما وا

 في المدنية الحياة في ءم«لموا ١أتمج دإلمن

 رغم ،جديد ؛كل وترحيع تنشيعن

 وحنروج ،إقتادة ا ت ضا نتفا ! ا دواجهة
 عة لط_ا ا عن !؛من ا طق منا بعفر

 بشق وإخادها ومهاومذ-ها ،م،ردة

 ء #در ا من اتخذوا وقد الوسائل،

والعلماء والفقهاء وا!.كتاب والشعراء

 ردفسد ،ءذؤ-م يدافع إعالميا جهازا

 وذلك مضادة، إشاعة أو دعاية كإى

 وتلمس ومر'ءابم، ،إدب, بذفريبهم
 وشغلهم المعيشية، أوزاءهم ينسوتح

 ردفعهم! ، به ون.ض ت ه م دم ما٠ب
 وار٠!صمتم وا $بداع ا عل وتشجيعهم

 اتيج،ع ت ذن؛ مع تعاوطهم ثم ب،

 ، فئة كل تتحق بما وطالئعه
كاملة. ويدرونة ظرف نذل ١سبودنا

 عل عدتبم ما أخرى أمور هناك
 عل مًا دكا قررن من أكر ء رذ؛ ا

 عتمادوما وه.ي اذيدن، متًاطق معفلم

 مواجهة ني الخارج-ي العنصر ءلى
 محاولة أر القبل د التحدر أو العصيان

 راذب١لةا وع وفي دي، ا$م.؛ التوسع

 ل ف وا ا$دارة وتنظيم ة I—لزك وا

 ريثكل٠العذه هذا ركان لجيش، وا

 ء #هدرا وا السالطين بعد ثارة طيذة

 رتكبي وكان وثروة، سلط.ة أو نفوذا
 في ومغرذة الناس ضد مثررة مظالم

 ضعف نذظة يذكل وكان ا!.فوة،

 ضعف ط ذفى-؛ إلى با$ضافة لحكمهم

وأيم ،يمنحن بوا أخم ودو أخرى
 من يدعون كما ولرسوا ،رون تركما

اشاما في دكموا لذلحن١ الغساسنة ذسل
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اذرموذي العهد ذي ا#دب رولي I العهد ني ا#دب

 متغل ا ح-يث يمني، صل ا رن ونم
 في ووظذوها النقعان *نه فدم ادناوئون

 ذرنا لم_ا أدم إ! صالحهم،
 نقاط بعض ءلى ددغلبوا أن اسنطاعوا
. ٠وردبروا الفعف،

 ء ل:قا ا ءلى عددم سا كما
 ليمن١و ولةدك ١ظهرو أنم وا!ستمرار

 ت ئ نق-*-ا ! ا تطها٠مك٠أوأ ،منه-كة
 الدويالت ددن والتطاحن والحروب
 عكرية عقيمة دولة وبعد الكة^رة،

 ه.ي نم ا! والمذاعر لعواطف١ فة ح؛
 لتخضع ج-اءت التي ا#يون دولة

 ايمن وتلحق اشير،١و بالقوة اصهن
 دون ،صر٢م في لذ آذنا الحاذم ؟.مركز

 ءاذده وما ب، !معال ا لةزءت.ها ة دراءا
 افذاه_ب بدن واقتتال صراع من

 إلى المتطلين والطامحين رالمعامرين
وا!طة. ام

ن ).ذف  ذب جوا إلى لرسورون ا ؛
 حذكم في وااضعف والنقص اللب

 ، فوها يتال أن ولوا فحذ_ا #يوبيين ا

 ونهم، بحذق ممارستها ريتجنيوا
 لذ سرا ا ء!ل من وها٠اكك ،^رة٠ود

 ا!ين حكم في الرسوب العائدة
 مع -م٣ *-ولموق و!ة أو كوزراء

ا!دوين.

ا#دبي ا!ذر

 أدبيًا نهر الرب-ولي العهد ؟.رث لم

 ول٠قض دددر أو ،ا!م يدد

 ا#دباء انشعل ذقد ا#دب مؤرخي

 بكتابة ء الفقبا من وهم والثعراء،

 والنوادر #رار ا وجع ،التاريخ

 اذقا!ت ن كذا أو ا#دب والحكانات

 الشؤاذل ولعرف ا#خالق مكًارم عن

 والرسائل لداء وا ق ل_*-سه-ا ا وة.صمر

 كتابي في ذلك نحد كما ا$نشاب،

 ا#دمار وذوادر ا#خبار هر جذوا

 ءة-امة بن سن٠لح ا مح.مد أبي ب لألد

 وعد م،108 7 ها480 عام ادذوفى

 بن علي بن ازدن الشاعر ا#ديب
 أو ام 089 ه/482 عام المذوفى القم

 محمد بن أرد ا#دداء شؤاط-ات في

 ونزهة ب ا!ب كتابه قفي ا#د*.ري

 كتا؛-ب في ارحمني وعمارة ا#حباب،

 ن وكثوا والمعيد، الععر.ة، لذكت١

 ،لعين ا الحور كتاب في الحميري

 د-ن وثالثتهم ئد، والقال لذرائد وا
 ارادس ا)نذرن ودراء وأدباء ءنماء

 !!لحعري ,؛ذا!ت وكتابة الهجري،

ااتادات. بأسلوب كاذت
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ااومولي العهد في #دب ا الرمولي المهد في #دب ا

 لنهر ا في المقامات أسدسادوب وكان

 العصر في وائد العناءي هو ا#دبي

 ا#دباء ٧حصز أن بعد ءاصة لريدولي 1

 ، وتناسخوها ،لحرؤري ا دغامات عل
مذهب. كل دها٠تقل في وذيوا

 ني ا#دباء منز ؛.!ثة اشتهر لقد

 ،ا—بشرحه قاهسوا الرسولي لعدو ا
 ومحاىتبا، وألفاظها نيها مما وتفسدر

 بن وعلي الطم ا؛ن ا#دب رعم

 اليذي، عمر ؛ن أحمد واي ءب
 دا ددادد في أغرقوا أدباء بعدهم وجاء

 با#لغاظ وتالعب بديع، من فيها
 ا؛غري ا؛.ز ل أهشا ونثر دحرا

وغيرهم. والهاملي ذمري لنا وا

 دا كان وقد الذش من ذلك غثر أط
 يدذاوإه ني إنشا أو تعل.مي علمي طابع

 رسائلهم في ا$نشاء ديوان كتاب

 إلى ترد التي الرسائل عل الجوابية
 م حكا و سالطين من السالطثن،

 في وهي المعاصرة، الدول وأمراء
 عل ويغلب ، سرة سيا رسائل #غاب ا

 هو ا٢٠كتا٠ وأبرز ،اا-لجع لمو-ي٠أم
 ادوفى ارماني داغ.يد٠ءب دن عبدالبافي

٠م1342 ه/743 عام

 العهد د-*-ر معور غذتاره نماذج
مولي: الر

 قصائد من الخذضارة دج لنما ا في
 ما الرسولي العهد في الشعراء بعفر
 لجه ومعا ودا الذم متوى عل يدلنا
 اخنئارات نجولتك ،وسبكا .اء و وزنة
 زيدة نكهة ذات قصائد من أبياتًا

اصن♦ ني الشعر ءلى

 و٠وه ،حمير بن محمد عر الذ؛ ؤذول
 العصر في ا#ول الجيل شعراء من

 ناصح ألمشخ ويعتذر يمدح الرسولي
 بوزا ا٠بدأه وؤد ، معيبد ب_ن ادين ا

طزل اأ.رقيق. ا

 ذي أء؛ وكيف برا أعاذي،رى

بالمتداني بى من إلى وأدنو

 سإلها الله لمم٠يع ليلى خنت وما

نفاني غادة للواشي مدت و!

 وإنه؛ ضون الجة يق ه دس اعذرت و!

اذ_ي٠جغ والهءإم ،ليلى خعدذي

 وى زب ا لها دعادي أه؛ الوى ها دء؛

دعاني حين أجدت ك-ما فايف

 محإب غير وهو جب،٠م من وكم
لتدان يرذ ! من على وحمان
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الرسوذي العهد ذي ا#دب الرسولى امهد في ا#دب

 بن علي بن ادفاسم عر للثاو

 ودن رذق، وغزل جيد نعر هديمل
 في اليوم إلى تدفى تصددة ته غزرا
 منها: اين، وأسمار دقايل

أزار عليك ذ-اظ-رئ من أنا

 ر لدى ا ءلمك مازال ءلمي وار

يقطف ذزة من قضيبًا يا

 والبإثار وجذب من النر

وإ! بالنقاب محراة خز

 وا#ب_صار القلوب نهبته

صبحيحا ندسًا ى ملسعهيعر معئ

 يعاز قديا إن؛-ان عس طرن؛ ولر

آن فبل والهوى العيش ب

 عذار يدلي أن أو ئدى.. يوم

الذي فدلي ابن عر الثا لك وهتا

 ؟أنه وآخرون نه اديو جامع وصفه

 به وخدق ذب، ٠كل الدر في ذهب
 وأدخل وانحيون، الخالء-ة أبواب

 وذه٠ومد الشعر، شكل عل تجديدات

 من فهو ارمن في الثعر يعهدها لم
 ،ا#ول ؛وذحوا لحمدنيا لثعرا رواد

 العاسيين، لدمراء با تأثر وممن

بأسدوب تأثره ووذح وأبدع،

 $ضافة با نواس، أبي شعر ودضامين

 مية اك؛ باللغة ر٠اذلع ا كتب أنه إلى
 حواجز كر أنه ورزم الدارجة،

 والعاري الغزلي بشعره والخجل لحرجا
 عالما كان فقد والمؤنت، المذكر في

 الملك وو!ه ، فصحًا ثرونا وفقيها

 ا$نشاء كتابة ديوان ولي٠ الر هد انحا

٠ةيام خير ده ذقام

 في كانب أو عر ن؛ أول وهو
 كتابا الجني لالتصال أخرد ارهن

 ذرة معا إلى لزب ا رشد ه سما معنقال

 وده وذرح ذصول إلى ومه الجدب،

 والمعاذرة وطرقه ا!تصال كيفية

 المؤيد جعله رقد والشاذة، العادية
.جلماذن هم برن ولي٠لرس ا

 ارقةبا اكسم الغزلي ذ-مره من

 : ؛رحوا الكتة ر٠وءذح الروح رءذة

ا ي"ه■ ه٠ذلت قبله ن—م غغقبًا بكى

 عشرا ا٠يه مأي اقتص له.. فقلت

مغضب وه.و إي القبيل إلى ذأهوى

 ١ةلهر ليأخذها رأسي على يثن

التثامه في كله نهاري ظللت

#خءرى با وارضيه ،#ولى با فيغضب
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ادرسراي العهد ذي #دب ا رلي٠|ار العهد ض ا#دب

 بسوطة ،غزلية أخرى قصدة وهدن
 عفوي البك، جيدة ،للنةا

 وا#داء: ا!نياب

محذ؟-س المقام أن فاك٠ك

 مختلس والفؤاذ ناشري عن

د ئ اوا تزاد ! ومهجأ

 تفترس بالغرام كأنها

سبب من ة لو؟؛ ا ذي دي يبق لم

 والئنس اللحاظ وميغس إ!

جندي منتهى الهجر تجاوز

 ياغمس ؛د—الوص لديك نهل

: خمردة قصيدة دن قول و

 نعيبًا الدنيا لذة من فخذ

دهسًاى الدنيا لذة فازر

 راح بكاس ا!كتئاب ودار

اكدئاب القلب خارز ما إذا

 شمود معثقه مرزقة

 الشه-اث ثاربها كاس في لها

أمنيته عن ناثتة ابن سأل وعندما

: ية.ول

 الوطر رغايات النفي مذي

ومطر غيم ني؛-وم مجلس

 جاوبت ن ذت_ا يرس وسماغ

الوتر منهن ا#صوات داج

الهوى ولذاب النهو جمع

 لبعر وا ذي!هط ع٠كهم* ا يستذهن

عئثث مدام من ب وشرا

 وذكر أنثى بعين مًا أئغث

فهي هود—؛ منها أشرفت

 الذمر إخراج أوني ذي لفصن كا

لها والفلق ا#خالق حلوة

 مختمر خصر و راح، كعكل

أجزائها في المئ تجذذا قد

 وقمر وقفين ؛(رلىس فهي

مقلتها في الشيطان فدس

 فجر إ! التقى ذو رآها ما

ها الدد ه-لجضوم الخن، نقي أو

 النظر سخار اسلة، فاج

عفتي مني ن لشيطا ا سلب

وحضر بت فغا ، هبه سد!
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هري ااط؛ العون في #دب ا Iالط؛هري العهد في #دب

 ه أمر مطيعا أسيت ؛-م

 أرر أو نهاني إن ى أدم لت

داود المؤيد لملك ا الشاعر ويقول

 عل ددل أبيان؛ لرسوليا يوسف ؛*نا

 وجرعة ،لرسوليا د٠ل*_لجا تسامح

 تعبرر والشعر للناس المتا-وة الحرية

رمة. ومما

 غ؛را ا!ي ءذك ودع تراه، ما خذ

وإطرابا أة-راحا زمانك واقدح

 فتت بالبب نذير أتاك قارا

آدابا العصيان من قفيث أما

فذى بالمشيب يبالى كيف فقلت

' ع مح ' لم"

الشدرذي حسدون محمد
 الله عبد الرسوب، اددرلة في ا#دب حياه مراجع:

ر،—العص عجر والثقافة #دى ا ي، الوجذ
ادة.-ور ؛د٠س ن يرح،

دب ادهري اصدد في ا
م1527 ■ 1454ع/933 - 858

 طاهر(-*- )بتو أو الطاهريون كان

 آخر في ررطتهم ،موأيينلدر عما#

كان كما المصاهرة. صلة ا#مر

 ،الرسولي المحاكم امتداد هعم٠■حكم

 كذلك - *م عصر في - ا#دب وكان

 الالحق، العهد مع وتداخال امتداد

 #دب ا حياة بدن واهتًا جسد فمئل

 في #دب ا وحياة لرسولي ا العهد في

 بمثابة وكان العثم-؛ني، ر٠العع ؛.داية

 الدارس يكاد و! تحارفى. ذبالة ؛شايا

 سوى مح لمال ا من شيئًا ه في يمعز أن

 ركانت والتبلد. $تجاك وا الضعف

 وعاناها ببا رم التي الحالة تده حال

 من كل في العربي المغرق في ا#دب

واذن؛هرة. وبغداد دمثز

 وسبعين خمسة هريين الط؛ وكم دام

 - 1454 د/933 - 858) عار

 حك-م ت تجاب؛ حق امددت ام( 527

 عل ون٠رم ا اولى مع٠تب الذين ،دك ل؛ ا

 من عمر في يغعف ع #دب ا أن

 ،ا٠ءعره في ضعف كما عصوره

 الذي العثمانيين حكذم بدايات وعل

 فذقد ا وبالتالي وانحطاطًا، ضعفًا زاده

 الذي التوعي ا!سذقرار ذلك #دب ا

 افتقد كما الرسولي، العهد شهده

تقريب في واتمثل اار-دلي المزاج
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هري وطا ا العهد في ا#دب الظاهري المهد ذي ا#دب

دباء الرسوليين الحكام  والشمراء ).

 وإكرامهم، وتشجيعهم ومجالستهم
 في هري الطا الحكم دخل حبث
 ا#سرة داخل عذدف صراع في البداة

 في ا#ثمة وردن نهم و نفسها الطاهرة

 الممارك وبقايا اساب المناطق

 من المتمردين ودج زط ني واب
 وأخير الجنوددة♦ طق ااذا وبادل ء٠زءما

 من هري )طا ا لحكم ا هذا واجهه ما
 والمملوكي البرتغالي الغزو أخطار

 ووجذوهه أشكاله بمختلف كان الذي

 عل وددطرسه رروذه هرد يستهدف

اتيجتة. ا! #ديتها اليمن

 عن هريين اوط عهد ورث لقد

 ة، ا#د ا!خون بعض الرسولي العهد

 اإصوفي والذم الحمرني الشعر مثل

 التاريخ و؛طم النبوية لمداتح وا

 انتشار ازداد عهدهم رني اليمني،

 كزر دمغ٠خ٠سح وا مبي٠لح ا لشمر ا

 العيدورس باكر أبو الفقيه ااشاعر

 عل كان الذي م(1508 ه/914)ت

 ااطه,دة الدولة بعاهل ورقة صلة

 وكان عبدالوهاب، بن عامر الكرر

القصائد ض٠بع ذظم علده يقزح

 قصائده من أكز فكانت الحميبة
 شعره كان إذ ،دهر وأبلغ الفصحة

 ء !فه-ا ا دمر جنس من صيح غ ل ا
 ركله ،لذرية وا التقريره ءاده تغلب
 ٠والمواحوله ،لتدينا حقول في يصب

 ا!قهاء أدب وطذى فرة.رصو ا
 جال من لحلو أدب وهو الشامين،

 له مضا تخلو كما ل نجا ا وسعة الغن
$نسارة. ا ة ز؛.اماوا !عوما هن

 ولدوا اذينا ا!قهاء #دباء ا رمن
 صروها وعا ا-طاهريةا الدولة بداة في

 عبد بن عمر :باذتها هم٠؛■عغ شهد و
 1479 ه/903 - 884) مخره.؛ ب! الله

 الله عبد بن من٠وح ام(498 -

 دريم في وائ-تهر وك ا!ي العيدروس
 م(،1564 - 1457 / ه971 - 861)

 عمر بن محمد تغون— في ومع-اصره
 - 1465 /930 - 869) بحرق

 باتزر د محم دن الله وعبد ام(، 524
 م ء؛ حدود في قدم مدينة في المولود

 عام دا ني والمذوفى م،1475 ها880
 عل بن ومحمد ،م 1 5 11 ه/91 7

 )ت دي با!؛ المروف لسودي ا
 المواحيد ماحب م(1526 ه/932

 و!ب الصوفية، وا#ذواق

يحيى بن موسى المشهور الشاعر

21 7 ة انيني الهودوطن



ث،٠الحدي العصر ذي ا#دب الطاهري الرهل في ا#دب

م(1 527 ه/933)ت اسودي ببران

.٢طشه في وس

 بطول لهم وأمذ؛ دؤ!ء ٠تمز وقد

 التصوف وفي الفقه علوم في اصاع

 الكثيرة، الكتب فيهما ألفوا اللذين

 ض #ذرا ا في حهروه فذلى الشعر أما

 خرى رأ سوية مدائح من لديدرةا

 لذسحلبا يفري ! نفأم وهو صوب،
الفية. اؤفاذدة ورصد

 اصوبوا ادذقه أدباء بعضى وهناك

 إلى ينتمون لتارخيةا ت واذخغلوه؛

 التاسع القرن من #ول ا النصف

 لدرن ا إلى ينتمون وآخرون الهجري،

 #خير ا والنصف الهجري شر لى؛ا

 الدولة نهاية ني ظهروا أنهم أي مه،

 الدولة سقوط بعد أو الرسوب

 نف ادوى من أبم إ! ،هرب لط؛ا

 التاسع لهجريانا القرنان شهده الذي

 #دبية ا القيمة حيث من والعاشر

الهابطة. واله

الشرذي حسون محمد
 ويدو رسول بنو أحمد: العال ٠ءلبل ٠د مراجذع:

 قاذة والث ا#دب : جراده **؛إ محمد ،٠طاعر
: الدين ف ذم أحمد ؛*مور،ا ر ء ن٠ر في

ا ديخ. ر٣ء اليمن

ب
رد

دب  الءددث العصر في ا

م1918.1516ه/1337 . 923

 الحديث ر٠العدع في ا#دب رحا.ة
 بدايه ذل يؤرخ قرون ردحةأ قرابة

 أثمن ١ إلى المملوكية الحملة بمجيء
 ابس وضج م،15 16ه/923 عام

 ؛.و!ياتا من كو!ية ذلك بعرن
 وقرن ني لعد؛ا للحًاكم اتابعة’ لعربيةا

 ؛ذرتن بعده اذيمن غبت اازهن، س
 ا!ستقالل من القرن وربع

 آل حكم ظلى في المدي ر ستقرا ! وا
 مهدت حرةأ ؛.ترة داك داج ، سم اذ؛ا

 خا#لها احتل لغوذىا من فرة لها
 ه/12 54 عام عدن ا$نكاز

 الحرب بنهاية وتققه_ي ام، 83 9
 هن ل اك؛ واسنقالل ا#ولى العاب

اورن.

 ا#ول احمانيا للوجود يكن لم
 ني #دب ا أو |لغكر عل يذكر أذر أي

 نثاطه ر حف غذ ا حيث اصمن،
الذي لعكري ا احمل وا ا#من
 بقيادة اصمنية المقاومة في ذروته
الدين(. شرف )اظهر

 التقليد ني ا#دب أذوق !ط
اللفظية ت خسنا ا في سى !نغما وا
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الحليف اسر في ا#دب الحدب. العصر في ا#دب

 وابعد ،رجي لمن؛ ا بالثكل وا!هتمام
 ٠ومذ-؛كله النامى هموم عن كثدر

 حقة. واضا ادتدرة عواصفها رغم

 أقل وبا#دباء به م هشما ! ا وكان

 أيام الحال طيه كان مما بكثرر

 تشجع ذت كا الني الرسوب الدولة

 رتغدق إبها وتقر-بم وا#دباء #دب ا
 أصح فالثمر ،ل,ذتها العطايا عليهم
 أو باهتًا صوفيًا أو فقهيًا نظمًا

 في ضعيفًا تقليد أو نبوية مدائح

 بنظم للتسني أو معارضات شكل

 الكات ذظم أو جي وا!؛ ا#لغاز

 الوقت وكل لإلضحاك الهارلة

 الصراعات متاعب من والهروب

اسفة.

 بمضامه النش حال كان وكذلك

 حيمف عدة جذتما ١ وا يه٨لذي وا سدة لسر؛ ا

 وا#سلوب المؤثرة الكلمة قثن
 من الصنعة عدده وغلبت الجزل،

 للغةبا تببط مىوجتا وبلتاق سجع

 وحنى . تهما ترتفع و! ضوع،وا؛.و
 الثكل قالب به ردب أ رف لتأ ا

 من عدد المؤلف يقفي فقد الكتابي،

 كناب في عذوم خمسة إدفلد السنوات

وفي واحد وقت في كلهد؛ لتقرأ حد وا

 الجمل متداخلة خمسية سطور

 من قادمات والحروف والكدمات

الواحدة. المشحذة في جهات خمة

 نرف تصما ازدهار هذا من يستننى

 رعلوم لفقه ا في د جرته؛ ! ا مدرسة
 القاسم( )بيت دولة بداية مع الدين
ا#دراك. دين لعثما ا بعودة يتها و؛

 كتابة #دباء ا من كشر مارس لقد

 تقليد ظلت ولكنها المفامة،

 سلوب أ لبعض ا تخن وا ، رجزا وا

 في صرين لمعا ا القدماء الشعراء بعفى

 أو الغزل أو المدح في أخرى أقطار

 إلى شيئًا يضرموا لم ولكنهم ، لرثاءا

إبداع. و! هناك اذكار فال الشعر

 انالثاالهجري/ لمابعا القرن وفي
 فلهر الرسوليين أيام للميالد عثر
 الشاعران فره وبرر الموشح، شعر
 دكر أبي دن الله وعبد ٠ئية بن أحمد

 الشعراء من كثرر ولرحا اتراح،

 قثملوا ولكنهم أدرهوا، اؤتغاء بعدهما
 ركان ومضمونًا. شكأل تطويره في

 أنه الشعر من اللون هذا في الجديد
 في جديد لون لدروز انجال أفسح

 أو لمسمطات ا أو ،لموشحات ا شعر
،ل با ل لجا ا و أ ؛.دوبرتا
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الحدث الدر في #دب ا لحسث1 ال.عصر في #دب ا

 والمعروف لما-حون ا الشعر هو فكان
 الذي ٠المتؤتي بالشعر إثمن١ في

 القارئ، لدى وقبو# رواجًا !ق

 من لك_بير ا بته لك_تا وانحتجذ-اب
 الشعر عل ى٠طغ ودق ا#دباء،

 اء لشعر ا ى غرد ه٠ب واشتهر ة زك٦ب١ رك لغ ا
 ال.تتقلذية بالذصيدة -م٣شهر من أكبر
الفصيح. الموشح أو

 تلقذوه الذين الشدس!ء أبرز وم-ن
 وده كدا ومارسوا والمزاح فديدة ابن عن

 الله عبد بن بكر أبو ن عرا لذن ا
 م(1 508 ز/914 )ت العيدروس

 السودي عل بن محمد ومعاصره
 ه/932)ت ؛"الهادي عرف الذي
 في شعره أغذب وكان ام(،526

وأذواق. مواجد وده وك ا!صوف

 العربية القص-دة عن البحث وني

 الجزلة باختها )الدقادددة( ةيالكالسيك

 العفوية وتراكيبها وصورها
 ومالمح اددف ذات والمتماسكة

 نجدها فان ،االمجربة وصدق المعاناة

 هاض ركام ين القادل الذادر في إ!
 المتكلغة. والئده^ , المفذها آ٠التظ من

 اانكتب طحات تمأل فا#سماء

 لهذه كان ورما ، #ديح؛ وا التارنجية

في حماعي وثذفي أدبي وزن ا#سماء

 الغنرة الحصيلة أن إ# رمابيا

 وم-ضات وكأبا ،لىلة٠ق والجمارة
 في ^۶وه بالغحوم. ة مدبي سماء في ؛هيدة

 , وصا الذي توى ف ا ءلى ددلذا مجملها

 والوهن لضعف ا من #دب ا إوبي

 أكش ونظمهم الفقهاء در وتغذي

 للتجديد محاو!ت ءلى تدلنا مما

 ولعل كثررة وا#سباب وا!بتكار

 اذلهؤوم ذات القادرة ا!ظرة : أهمها

 هذه والداعر، اادهر إلى الديني

 للمتمارعثن كان التي النظرة

 الركوز ني درر الحكم ءلى فرن اف؛

 لي وغرسه-ا انتثاره؛، وتوسع 1ءلميه
 ؛-ور صر نحا وا لمغلق1 انحتمع أذهان

 البارة، والعادات ا!قارد من قوي

 ،يقولون كما دينرة بيو'فع إدس
 وقول الشعر تأرر من خوفًا ولكن

 سية اب؛ أغراضهم ءلى الس_حرية

لثنصوة. ا محهم وظ

 ا#دب حال غازب استمر لقد

 عذر دي لحن-؛ ا اقرن ا مادة حق لشعر وا
 اندكاسًا للمو!د عثر بع ااظ للهجذرة/

 سواء فالدهر ا$بياع. وعدم ولمتةذ^د
 أم غز# أم للطبيعة رصغًا أكان

ظل ،شكوى أم رثاء أم مدحًا
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I الحديث| |ؤعصر في #دب اسربت |لعصر في ا#دب

 ى١ويخلع البديعيين أدر ء 1قتف ا يواصا

 إبراهيم فالشاعر وا!جزار. للذقا^د

 ارا 10 1 )ت الهندى صالح ادن

 وحماسته مدحه في يتشيه ام( 690

 عر لشا وا لمتني. ا لبب ا بأبي
ه/1025)ت ياكزر عبدالصمد

 قاموسه في يخرج ! غزله في ام( 61 6

 المكرورة ا#وصاف عن الشعري

 مثل التهلكة، والكلمات للمرأة

:قول

 ;-رود محاسنها لمز عتيها

 والعقود المالبس بدا تزئن ين

فيها تبى القوام مهفهفة

 نهود برزت ردد مغمه

بوجنتيها الغامين رياص

 التفين الدز شفاهها وبين

ا!دل أحدلى بن حاتم والشاعر
 وا#دب الفقه بدن جع الذي

 تصددة ا٩ب خمس قعدة له اشتهرت

 والشاعر اك.يه، ابن المصري الشاءر
 ينظم الدين شرف الحن ؛-ن تأر
 : لوصذي ا الشعر ١هذ هثل

م معن حير الربيع ودم
ألبم ذم أثجلم والغيث

 ري٠المم الشاعر قعودة رض ويع-؛
 :أولها في تذول الني طروح٠ ادن

رذذ ظبت ي و ياس

والثفقتق الئمى غدلى

: بقوله

 الحذق نرد رز إئاك

 الفئن ننر ا#ي نيئ

المواهب بعض تررز تكاد وف

 الركاكة خالل من لمبدرة ا الشاعرة

 يقطها أو تسقط حتى والضعف

 لغة متواه إلى ا#دبي اإواقع

 زم عن !١٠ل مبتعد ، موضوعًا و

 التذب سعوح إلى والتصوير ل لخيا ا

 ءلي بن اضن كالشاءر وا!جرار
 الذي م(1638ها1048 )ت الهتن؛؛؛

 أنه إ باذوهرة ره معارم له اعزف

 ائاغظرة الف.ذ*^ رداءة في طسي كان

 القمدة تبدأ فقد الزائد، والتكدف

 المتماسك، والبناء بالقوة ددي بأبيات

 بمرض تصاب أن تفتأ ما لكنها

 وهج وتفقد والضعة، لتكلف ا

 خاصة ا؛تدفق، الشعر وجرة البدا

إلى عالذي موذوع دن ؛نتقل ءندما
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الحدث ر١العح ذي #دب ا الحد اسر ذي ا#دب

 كان )فقد معتقد أو يام.ي٧ح موضع

 في د أجة.؛ وقد ولذلك ، دشيعه( في مبالغًا

 غبره، في وتعش ععره بمقاييس غزله

 حديثًا المطبوع ديوانه في ذلك نجد كما

الشامي. أحمد ا#ستاذ ؛تحقيق

 خده ينتشر عهد إلى ا#يام وتنقلنا
 ويتطور ، ونهر ثمر الصوفي #دب ا

 عاطفو أدبًا ح١يص أن إلى #دب ا هذا
 : عر لشا ا يد ءلى معظمه في حقيقيًا

 ليقتفي الددن ذرف الله عبد بن محمد
 ابن الشعراء: ذلك بعد ه أثر

 وغيرهم رفايع-؛!؛ والعدي، إسحاى
 حين وشدرائه التالي القرن أدباء دن

 ا#د ت زونا اك؛ أو لس انجا ظهرت
 حب بن على #ديب ا كصالون

 ا#دباء يؤمه كان الذي الحولى
 ا#دب فنون فيه يتبادلون رالشعراء
 يمجا لحولى ا صاحبه ركان والشعر.

 جالت وا أقوال من ذب يدور ما
 في ذلك وجه ،وأحاديث و-دكايات

 ونفحة ،لقندا )عصارة سماهأ كتاب

سمد(. في قيل مايف الورد

 من لشدراء ا هؤ!ء أن ررعم
 لذصيح ا لشعر ا ب كتا ومن ء لذشها ا

الحمقي* الشع; أن إ! )المكمي(.:!؛

 به. واشتهروا ط !نتاجهم على غاب ذف
 عل الحمسة الموشحات غبت كما

 ركان الواحدة، القاب ذات القصاك
 محمد الشاءر الشعر هذا في أبرزهم

 حب صا لدين ا ف نم لله ا عبد بن ا
 المطبوع، ودوشحات( )موتات ديوان
 شعره فده جح آخر ديوان وله

)خ(. )الحدي(

 تدل وعرها ء الموضحة قصائده إن

 عن معظمها في يصدر كان أنه على

 يغي نفسه وهو ، حقوب عاطفية تجربة

 لصوفرة ا صذة العاطفي شعره عن

 لح.راه كان لما خالفًا لصوفيتن ا رورمو

 شعره وفي الغزلي. شعره في خرون ا

 صدق تؤكد لتجديد ا دش مسحة
 يقول فهو رموضوعًا ننًا بتنجرية ا

الحوى أكل بث التي أؤدي

 وغص داب ريقها س٠

ذنها رأوا LJ لها اى!و

 والذص لعغش١ أئر ذنيه

لهم لت فقا بحنيلي ذا1م

غردي ءدى - أب ولم - زنت
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ث الد العصر ني ا#دب الحد؛ث لعصر١ في ا#دب

 على وعقي خذيها حذ يا

زلحمي ئرف لحد م ءنا

 ذن؛" اس—ء ياقوب كفعل

 عى والث الذذة على آ؛

ه٠ه الغزل ول ذنا مجرد لكون وقد
 من لمت,زمت ا انجدمع في جرأة الطريقة

 جهة من نظرلد !فتًا وتجديد جهة

أءرى-

 أوائل عشرا الثاني القرن وع
 أمامنا نجد للميالد ء الثامن القرن
 بن عمد عر ا٠لئا ل مثاأ ءا ,—شع

 ة)ساو الحذطوط بديوانه إسحاق
 إسحاق(، بن محمد ثعر في ق لمثن.؛ ا

 رن الته عبد الشاءر ة٠ةص ة.صته وذنجه
 للحكم، كالى تطاع فذلى ادب،
 ركنلك ، عهما غلب #دبا ولكن

 العني ءط بن ءلي ذي اذ؛ ا الشاعر
 )وادي الممى ؛ط؟وعا ذه١بدبو

 يع فا محمد محسن عر لذ؛ را الدور(،
 سماعيلإ بن محمد العالمة عر لثا وا

 لهؤ!ء وكان ،وغبرهم #هورخة ا
 الفقه ءلموم في طويل باع الدراء

 وبعضهم ،وآداتيا واللغة #صولوا

هارع وبعضهم الحكم، إلى طمح

 كتبوا ولكنهم المعارك، وقاد الحاكم
 ةصا؛لىهم أن إ! الفصيحة القصائد
 وتداو! انتشار أكر كاذت ارنية

 الفصيح، بشعرهم ! اشتهروا ا٦و؟
 ءحر بح٠أص قد العمر ن وئ

 إلى دفعهم وربما الحميرة، القصدة
ة ءلى لذحرا ددن للونا -يذا م !هتم-؛ ا

أدرر:

 مرنة لحميتية ا لقصيدة ا ان : أو#
والعناء. لدذلحن تبب٠رت

 المتاني لدى دو! أكر نت ة؛ ئاذثًا:
 الروي ذات القصيدة من

 التي الوحد والوزن فرةوااشا
 بصارلى ا#ذهان في ارتبعلت
 الرماح وتعقمة ال^وف

الخيل. ومهيل

 دشاعر ؛-*خر دسست! #با : اثًا ن؛
 الحقيقية الوجدانية الناس
 أحدوات ودلموا سئموا الذين

اذخرون، ءر والصراع ارك٨ا؛
 هم ء جواأ يرطبوا أن ولوافحا

 وأن أرق، بأجواء لشاسها
 الخاصة يادم زوا دم يتخذوا

 الدامي الصراع عن لبعيدةرا
المنذور.
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الحديث ا!صر في #دب ا ٠الحديث أ!صر في #دب ا

 والفزل عام بشكل الدم كان رابعا:
 أما ،محرم شه خاصى ؛شكل

 علماء فقهاء عن يصدر أن
 ويدولون الدي_ن في ي_ذ_تتون

 الحكم إلى ويطمحون ء لقف.؛ ا
 حل فقد ا$مامة إلى وبعضهم

 نفعوص في متعصية ء-ئدة

 إلى ينظرون وجعلهم الناس،
،وجد؛لى متفائل بمذط؛ر ة لحم؛ ا

 الناس حياة في و#ة

 مشرقة جوانب لثعوب وا
 ليت ا أم أي ، وناعمة

 دع الموت إلى قًا ودمه-؟-؛ عًا حدرا

ذاك. أو الحا؛م هذا

 شدراء اهتم وغيرها ب #س.؛ ا لهذه
 ومن الحقيبة، بالقصردة المرحه ظه

 ما ؛خولوا أن استطاعوا خاللها

 ذ_زءابم عن ويعبروا يريدون،
 نرذ $نا I وعواطفهم الطبيعية

 أن دون دسر ؛.كل أيضًا وطموحاتبم

 أذظ؛ر وفي نجتدحا في مكانتهم يفقدوا
 رد لتقاا عل ثورة فكانوا اظامى،ا

 وءلى أنفسهم عل وتمردا السائدة
 وقد المغلقة. أسرهم أو بيئتهم لد تقا

 مسمحة ذات قصائدهم بعضى نجد

ل.له لحمد وا !؛تهال با كتهل أو ،ددذدة

 دنه والر-وة لذذوانا وطلب ؛؛لدعاء أر

 ة غذ؛ أو نثروا تداولها أن إ! تعالى،

 القصائد من #مثالها درور جواز كان

 درفة، العاطفية الحناي والموشحات

 ، لمغًا٠س نحرما للذ-ناء مرور رجواز

 ، لها أخرى حسنات إلى با$ضعافة

 ن ا يمى د_؛ وتطور نمو ومنها

 ومنها ،خاللها من لى لصنعا ا ء لذنا با

 مدة والم؛ الالبة الحا!ت كسر أيضًا:

 الفقهاء منظومات تشكلها كاذت التي

 كانت دبما ، ر شه ا۴م.وذ٠٨س كادوا لقا

 ؛.الدهر. صان أي له إدس ساذجًا نظمًا

 الحائد كان النظم هذا أن والمؤسف

 أن الناس عل مغروضًا ن ركا ، نها حم

 ورب,؛ شعر. ذهأ عل ريجغظوه يقرأوه

 أهم المغروضى الحائد لذظم١ ١هل كان

 بشكل الحتيي الشعر ر انتد؛ ب ب؛ أ

 ظهور وكنللث .إرحلةا تللث في واسع

 بعد وانتشاره دي اه؛ ا أر الشعبي لشعر ا

 مه*؛ هتماا به سى لذ؛ا هتماموا دللث
 مغرف ؛;ن دن شعراء وبروز ؛-المدي

 عل الشاعر : أمثال لتقديين ا ء لفقي؛ا

 الشاعر وزميله لخفنجي ا حسن ابن

شفدر لملقب ا طالب أبي محمد بن أحمد
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٠حديث٠ال ال*صر في ا#دب ٠الحدك العصر في ا#دب

 وعدد ، سيل لغا أحمد بن مح لحا عر اك؛و

سوا عا وكلهدم إشادي،ا حسين بن الته

 في ووفوا الهجري ءشر ا!ني القرن لي
 من #خثرا الربع في متقاربة سنوات

 ثالثيًا ا#ول الثالذة ركان لقرنذغسه،١

، مرد  في أ٠1أد وظندوا ساخر

لألذع.ا !قدوا لمرحة١ تاجالتا

 الشعراء هؤ!ء استخدم لقد
 لطبقةا من أبم ١٠ ءر دشعي ا هم شعر

 نقد : أهمها معددة #غراض المثقفة
 ردهي ! صراع من سيئة٠لا ا#وضاع

 ثكأل با#تراك وسخرية ا#ثمة، بدن
 قهر في أسابيهم وفضح ومضمونًا

 وكذالمف ،بم وطذدا صم ظ؛ و ، الذاب
 والخرية الألذع بالنقد تعرضوا

 خ لتدين وا ا!ين ص بمات !يكهًا وا
 م-ن لييط ا عل الفقهاء ختا!ف را

 لغم كا لدينرةا الشعائر صرلى تفا
 قفرذوا وعدد الصالة في والرفع

 لصا!ة ا ت امغد أو ضوءلو ا
 برئهم لمميت ا دي !دا وا قتتاذم او

 لالنتصار حولهم ن١م العاط وتأ!ب
 الشعر !كان مخالفيهم. عل لهدم

 لدتعبرر المشدب مذذغسًا ؛ذلك الشعبي

 وطغيابم ذكام ا وجور لمه طا عن
واد وكذلك به واستهانتهم

 انشغلوا الذين الفقهاء ؛.مض سد رمة؛

همرم عن ع-رض;ن٢ع ا#دور بتواغه
 بآ.ذللثط ا دب ذك؛ ، هم—؛٠ك ش٠وم س دئا ا

 من أو الفساد، !ستمرار ستد

 |نجتمعا في ا#ساسرة الفساد أعمدة
• ليمي ا

 طرقًا الذ-عراء هؤ!ء سلك وقد

 الشعيرة ئدهم قصا كتابة ني شتى
: ١٠فه الذ؛ةلىة،

ثال-لى يبتكروا أن إما - 1
 موضوع ويجملوها ازقصيدة،

 قصروة دنلك فتالون عة السا
لمب. السمع عل حيفة وا

ؤصردة شاللى ؛,**تعثروا أن وإما — 2
 لموضوعهم ويوظفوه ،م*.روفة

 الكلمات وتعيير حح_ويلر
 بكلمات السابقة والمعاني

 غرار ءلى مونوعهم ني رمدا
صروفة. ا المعارضات أسلوب

 التحوير إلى يعمدوا أن وإما
 الذمارة اإة,صرلىة في الجزني والتعيير

 ،كلمترن أو كلمة باستبدال ودلك
 بحيث البرت من صدر أو عجز أو

 واضحة القصيدة أدلى صورة تبقى
لتروير ا ون٠وياك ، ر—ك٠لتن ا يال_ة—س
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|لحديث العصر في ا#دب الحألمبث در ا ذي ا#دب

 الحغ-ظ- سهل لجزلي ا التغيبر أو
 أشعار مجموعة في ذلك نالحظ

 ومثل ،ت لذا با رة لقا وا لخقنجي ا
 ة٠وصيل طلع٠م في كت ا ا ه) ذلك
: همتية غزوية

 ى الثذو اي ينمح ! الز بن. و أنك

أذرى ذن ضل ن غزي لزد٠ وأذقجي
 الجزفي ثر والتفح التحور جاء فقد

: ١هكذ

 اإئكزى اي ح٠٠—يع لو الرك ثكومن

البذوى يرفع من؛!-بي وأزئجذي

 بالشجاعة الشعراء دن ركش وتسلح

 ت لممارسا م٠ذقده في ذخالوا وا$درأة،

 ولوا ول؛ ،طئة ئ ا واغكومين لحكام١

 أو السجن إلى تسوقهم قد ت موضوء؛
 ناقد الخفنهجءي اءر٠لة١ يقول القور.

 أحيانًا الدامي م٠يراء ءلى الغدقهاء

 مائل ءلى ي المنط؛ فر فه-.؛ خد! وا
 إلى وداعيًا ،يطة٠وب_ صغيرة فقهية

 ة ءلي دن قصيدة في الديني مح التسد؛

منها: دة؛طع،

 لله ا#ضل في المالة كما

ال,'.ع الديى م—دظ—وه
 الله ذي اوشى لحنى واذر

!ع لك وهذي عندي،

 الله على الله خلق وحدي

 مئح ه عنو در فيا

الئمي• الرقص وع وبرع:

المعاملة، الدين أن مجا فح ؤؤكد ثم

 والجود، الركوع ذطو.دل في ورس
 !ة والمة؛ الصالة الجدضر ستخدم فقد

 في ما !ستالب ذرها لد؛ ممارسة في

 ارتكاب أو وا!رتزاى الناس أيدي

 دراويش ساوك ويستذكر انحرمات،

 يظهرون ام غير يبطنون ممن الدين
 : يذولون د؛ عكس ويفعاون

!ا“د ه٠رح ء_ا-ى ديانة بي إذ

 عقور والله الئلريق، فثثلع وإ!

!ريق’ قاطع اللمر يغفل فهو
 التدين مدعي عل ضح إوا ا

اكلحن. عن بالدفاع هرن والمظ؛

 الهجري عثر الثافي اذخرن ونغادر
 عثر الثالث اذخرن في أمامنا لنجد

 أغلبهم البارزين الشعراء من مجموعة
 الدين علماء أو الفقهاء طبة.ة برن

 استؤرار ددكلون بقين افن 'ذزمالئهم

 أحمد عر وشا ا هو فها قبلهم لما
 سالي د-خوال عل حر٠٠يع القارة؛؛؟
الشعر كتابة في لخفنجي ا الشاعر
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المعاصر ا!دب الحدين) الدمر ذي !دب ا

 عر لشا ١و ،خر السا قد النا الثمي
 لمغني با لشهير ا حسرن بن أحمد زي لة؛ ا

 ديوان وله م(ة1 877 لى/1294)ت

 حقده الذي فن( كل حوك )صنعاء
 وكنإلمن غانم. شده محمد ر٠لدكتو I ه ومع؛

 !ى ا يحيى بن عبدالرحمن الشاعر
 رقصى٠بم ر ا#ط;؛ )درخع دوان ج٠ح 1ص

 بن أحمد الشاعر وابنه )ط( ا#شعار(

 نجدهم ،!ي ا يحيى بن عبدالرحمن
 الحتيئي لشعر ا كتا؛ح فور في درزون

 إلى منه لءشدر ا لذيء ا ويقيفون
 ة_٠إ ا نفسها واذضامثن ت عا لموضو ا

 أشواق من السابقون زمالؤه*( طرقها

 هع الزمن، من وشكوى ومراسة حب و
 حاثم؛-رجى ومدح #دلى را ؛!تفاؤل

 تبنئة أو دره ددى حادم وذم فضله
. فاضا بت رثاء أو ق لصد

 كان فدد الفقهاء ظ»ل عدا وما
 را الشعبي ااشعر ثم الحميي الشعر

 ثالثة مدى ءلى لشعر ا ألوان أبرز
 برز كتابتهما ممارسة وبفضل ،قرون

 ،ذكرهم سبق الذين الشعراء أولئك
 #دب ا واجهة في مواقعهم واتخذوا
 في أحيانًا إغراقهم ورغم ارص.

 في تتهم أوقا ودخل البديعية، ت نحسنا ا
خرين، أئر اقتفاء ونظم ا

 في أن إ! واحرار تقليد ا؛مارضات
 شكأل نوعية نقالت تركوه ما ل محم

 #دب ا خاللها من يظهر- ، ومضمونًا

 شن ال؛ي^ بعفر متميز 'اثمن في

 المربرة ا#جزاء سائر في ا#دب
 المذيتي الشعر -يذا ولو ،#خرى ا

٠فيه وأجاد إيمنا به ذفرد الذي
 الشرفي دسون دحمد

 العثماني لعتحا : دلم ممطفى صيد د. : مراجع
ول  دب ا جرادة: د يب لى محم. ،لليم,ن ا

 عبده محدد د. ،لعمورا عجر اليمن في
 صنعاء وان د ذي،1الهت الفتاء شار ذم:ن؛

 دحيق المذذي حدين حمد فن كل حرت
في دراسة الوزير: علي زيد ؛ غانم د.

وا ?لىدث. الةد؛م اضي لصر١

دب ر٠المعاه ا

الزدذدة: الفهرة تدد في - 1

 الفقرة تحديد في الباحثون تحتلف

 إذ بالمعاصرة، المقمودة لزمدةا

 امن.رين ا ادوات إلى بعضهم يرجعها

 اليمني، #دبا تاريخ من ا#خوة

 ر١كأ إلى البعض نظر في تمتد أن وبمكن
، أربعين من  بداية مع لتتحدد عاهد

 عام ممر ليا في )-دستوريةا لثورةا

 يذصرها حين في م،1948 ه/1367

خر لبعفر ا  ئررة م قر؛ على ا

جر ربح 26 م/1962 سبتمو26 ا
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صر ال؛ ا!دب المعاصر ا!دب

 ك.اذ-ت الثورة رذه أن باعدتار اه 382

 اكل وتجددا الداصره. إلى نجد مدخأل

 الذرة تحديد في ا!ختالفات هذه

 ردهدا١ردف ذكون أن آثرنا فقد المعاصرة،

 ءام إلى وتمدد العش.ن القرن م.طلع في

 يوم إلى وتحديد ،م ل 9 9 0 هدا 1410

 وتحقيق تجمرة ا لجمهوره ا إعالن

 يعطينا أن ممكن٠ دد كددا هذا الوحدة.

 بداوة دع ،صبرة وا تارتجية ح-ة 1م

 طرين٠ث إلى التجزئة تحذت ا !غرنا ١هذ

 تكوذت حين حاد كال٠ش متمايزين

 من ازشمالي الجدء في مستقلة دوزة

 من يوالجذ زء٠ا^ ؛غي سما اؤدمن،

 البريطاني ر ذهالستعم-؛ خاضعًا د وجال ا

I تجزئة , تكخريم إلى فع_ليا دى—س زني 

 اكرب( الجنوب )اتحاد بإقامة البالد

 واتحلطنات ءدن ستعمرة ضم الذي

 تحكم كاذت ازفي المتغرقة والمحات

 اويمن. من والثرقية ةيالجزب ا#جزاء

 إلى ل_لتمن، م—تذا٠ ا ذا٠ه ر1سكم ا - وة

 26 ثورة م لى؛ بعد حفى وحوب شمال

 خر  ا ربيع 26ما1962 م ء؛ بتمرر

ا$مامة، حكم أبت الدي ه1382

 دشن اذفي ر—كتوب ل4 تحورة أو

 ه/1387 ني لوطفي١ ا!ستقالل

 دولتين يام النتيجة وكانت إم، 967

 لتجزئة ا خطة سدلهرار١و ،تجمن ا في

 في درجاته أوعبى زني؛,لمغ ا والتشطير

 إغالق إلى وأدى ؛-راحب،’ بعض

 الخطرين. ددن ؛.ماركا م ولى-؛ لود١

 شوال 26 م/1990 رادو 22 ي٠رة
 تجيرة ١ لج.مه،ورية ا م لى؛ ءان  ه 14 1 0

 دولة في وجعتهما ترن لكيا ا ألذت ازفي

دوحدة.

 كان ايمني ا#دب أن _م ورغ
 موحد وقبلها ,با المرحلة هذه طوال

 حد ادو ا ليمني ا لذصب ا عن ومعور

 و! التجزئة بحطوط يتأثر لم ي ادن

 أن نعتقد أندا إ! ،لشعير ا ح؛ ابحو

 وقوف ه.و المرحلة ٠ط عدد الوقوف
 تغير #ن ،صلة ن؛ نقطة عدد رذين

 واة-ع عا شك ردون ث٤ب

 لد-؛رخ،ا ه-ذا بعغد تجمعنيا ا#دب

 كبؤ ا ذهرك ث ا -دلى# ا ذرق ! ودق

 في للبحث ون:.جه المتغيرات، ه ه

 ازفي الغزة هذه خالل #دب ا واؤع

عقود. *ة“ذ تمدد
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الماصر !دب ا صر المعا !دب ا

ا#دردة ذهضة11_2

 ادمنيا ا#دب واذح كتجلي لكي
 م أئ ف الوذو من بد ! المعاصر،

 في لفكرية وا ة ا#د النهضة مرحلة
 ادنرن أن سئمنا إذا حاصة٠ ابين،

 ئ وه_و ،ركود قرن كان الماتي
 ةد جذرا سعيد محمد ا#ستاذ إليه أسار

 بمن ا في والثقافة )ا#دب كتابه ني
 ^كن )الم قال: حيث العصور(، عرر

 الذرة هله في والثقافي ا#دبب ؛-وا
 وروائع $نتاج ا ئع ببدا زاهر

 كتاب أن من الرغم فعلى ا$بداع،

 ارمن رجال ترام دن الوطر )رل
 م٠تراج فم عثر( الثالث ادشرن في

 800 عن عددهم يزيد فقهاء و أدباء

 يكين لم هؤ!ء أن إ ،شخصية
 ت!إ^_وروئا تئئؤ من أكر أغلبهم

 واللغة الفقه تراث من لقديمةا
 تمز من منهم وقاذفى وا#دب،
 الة-اذي ه؛-ل ا#دب في اع با!

ني® عبدالرحمن  له كاذت الذي ا
لفصيح ا الثعر في غراء يد

 بن صالح ذي الة-؛ ومثل لحى* وا
 بن أحمد إنا وا الرجال-:!؛، أب؛

 الباري لعلف بن وأحمد إشتي ا حسدن

ءلي؛سحاق بن عيلوإسما الزبدري

 ممن دم وء عبدالكريم-:!:- بن ومحسن
 الغن(( ت وجاب الشدر يجودة تميزوا
(.426)ص

 التحديد مأزق من نخرج ولكي
دو من بد ! للنهضة منياوز  عل الذ
 والفكرة ا#دبرة بالنهضة اذقصيرود أن
 لنهوض وا ا$حياء ععمدة و٠٠ه

 دا!ت وإدس والمتذدمة، المستمرة
 يكون فال ليه٠وء ومتذطعة. متغردة

 ركود أدب لنهضة ا قيل ئ أدب
 إلى يتبادر قد كما وانحطاط،
 الذرن في نجد إذنا بل ا#ذهان،

 بارز بضود مفكر عذر إتاسع<ا

 أيام ءرفت كه؛ النهضة، معاني بكل
 أنطون وفرح عبده ومحمد ا#فغاني

 هزا ،وعرهم لتوذيا رذينا وخير
 ا!ي الشوكاني ا$مام هو المفكر

 الثقافة ني مضيئة عالمة فكره , شكا
 عذر. التاسع ارقرن لخا! اليمنرة
 بداية نؤرخ أن كذطيع ! ولكن:؛

 #ن ني، لشركاا بعصر ة—لنهض ا
 الفكر، هذا ني حدث قد طاء٠اذة

 نتاجًا أو طفرة كان لو كما وبدا

 عدد وجود من الرغم عل متغرد

 ،غدوه نحو ادفي البارزة ا#سماء من
لم أدبية ذكرية بدوية -دركة ولكن
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'‘-*1, ا#دن اسا، ا#دن

 ويتضح زي دا ا القرن في تتبلور
.ءد اادصا دسارها

 لقرن ا أن إلى -ه و التذ يغوتنا و!

 ب-عخى في ال.ذ،هعضة ء.صر كان ذي انا
 ن ورن؛ م.صر ءاصعة ،العريدة اابالد

 في النهدة تأخرت وقد والشام،

 لرربي ا المذرق ؛_لم_لىان ء-ن ارمن

 منفردة تك.ن ولم ،تارزية !باب
 ا#قطار من عدد إن بل دا،

 عن ئتأخرة كاذت ا#ءرى ل_عربية ا

تبا. نا ا#سباب ة٨العرب ؤض,.ة اا ركب،

 قد ,ربوة لع. ا ضة٢لذه ا نت ة؛ ولس
 سع لتا ا القرن لفي كبور و ذ بلغت

 أبدت أتبا إ! للميالد، عذر
 ه_ذا ي-ة تبا عند دلمحوظًا ر نكا ا

 وهو ، لمشردن ا قرن ا ودطاع لقرن ا
 الني ا!.؛ذوة ا.ذ.ؤغ*^ ا ظ.ي.وز حذم د-ا

 فيها. كبير دور وا#دباء لألدى كان
 كبور تجديد النهضة هذه ذرت أ وذد

 ال*-ربي وانجتمع العربي ا#دب ني
 جديد ا ا اعترر د اط؛ ا أن حق ، فيذ.

الحياة. لي تجدذد ا#دب ني

 ء ا$م.؛ هدرة ذطورت ١وهكذ
 ر٦أك نماح١لتع رودي اجا ا يدأها كما

وحاذظ شوفي أحمد دح فعارة

 أن ا#دبية الحركة تلبث ولم إ^راصم،
 ثم ن لديوا ا مدردة لتذر تهما وز تجا

 الروماذوة. لحركة وا ؛.واو( )أ دلىرس.ة
 ذوة لثا ا ,اية زما ا لحرب ا وض-عت أن وما

 العربي لنعر ا كان حدق أوزارها
 لحر ا الشر رظهز بارز دخطفًا لى ؤ. دن.
 تركيباته في غتلغًا الحديث الشعر أر

 لعربوة ا القصيدة ن—‘ء ودة—ذي ال
 ذاب الفترة هذه وفي الكالسيكية.

، تًاصيال لعربوة ا ^ة وروا ا شهدت  هاد

 بدن بقة _--ا ا المراوحة صن وخرجت
 ذن رظهر مات، واذن'' ادذاددة ازورة

 اتجاهاته د وتتحد ويتطور ازرواية
 كما ، ربي٠ك ا ا#دب في وددارسسه

 مع سيما ! وازده.ر لذصة ا فن زطور
 ت نجال ا وظ-ي-ور فة ا٠لصح ا ر نتنا ا

والثة؛رة. ة ا#د

 رق٢المظث ني ا#دبية الدنة هذه
 ارحمن، إلى ؛ره؛ ا رص.لت العهربي،

 اوومن في ا!ذاني لوسط١ كان نلغد
 م اذ؛ را ن رام.:.؛ دصر في ^ري م؛ بع يتا

 أو والصحف، ت نجان ا طريق ءن

 ي-قوم دان ازفي الرحالت طريق ض
البلدان، هذه إلى اومذورن ا ء #د؛.؛ ا ا٢٠
 بعض ي يرم ن ك-' التي ارارات أو

ابن. إلى العرب ا#دباء
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المدل. ا#دب المعاصر ا#دب

 هذا من #ول ا الربع إن القول رممكن

 بضرورة خاض بمثابة كان إخرن ا

 الثقافة في والذ-هوض التحول
 أيد؛ أخرة ا هذه رفي #دب. وا

 عل الحديث ابمن في الدولة دكاوذت

 مصطفى سيد الدكذور يحدد ما نحو
 الدولة هذه م قر؛ ا أرخ الذي سالم،

 م ا$م؛ يد ءلى ااتوكله ادى ؛ظهور

 هذه عملت وقد الدين. حميد يحيى
 سي لسيا ا خطابا تكوين ءلى دولة ا

 جريدة بإصدار #يديولوجي ا و

 الصدور في استمرت التي (٠ثأ:٠)ا$يمان

 وحق ام 926 دا1344 منذ

 هذه مثلت وقد .م 1 948 ه/ 1367
 سجأل ناتبا ب؛ خالل مان الجريدة

 ا$من في للدولة النظامي للتأسيس

 في ير وبرما أ جيرالد يقول ما نحو ءلى

 وا$مام ا$يمان )جريدة عن دراسته

ا$*'ن(. في والدولة ة العدلى :يحى

 ت اخافظ؛ في ا#ب لجذت ولم
 تحت واقعة كانت ااق لجذوبرة ا

 ،اليريطانرن ا!ستعمارية الرطرة
 كانت ا!سذدار دنى ا#ولى فالمرحلة
 للسرطرة امتداد تحقيق عن عبارة

مستعمرة في بدأت أق ا ا!ستعمارية

 على نفوذه,؛ لمد عى٠تس وأخذت عدن

 عن عبارة كاذت ازق ا#ءرى المناطق

 اذلى متغرقة. وم_شيخات سلطنات
 دح عمليًا احتكا؛؛ ا!ستعمار شكل

 مع لليمن فعإلة جهة وموا لدرب ا

 ذددبع أن ,تطيع٠ذ و! دلىيث،١ لم د؛ ا

 في ا!ستعماري الحكم ض درا هذ.؛

 م.ع ة لمواجب ا وأشكال ،لجنوب ا

 في مي $م.؛ ا الذظام هع أو المواطنرن

 من جلة تظهر حيث د، زجال ا شمال

 اليريطانرة سة د.؛؛ فا المؤثرة. دلى دوا ا

 على السرطرة إلى تهدف كاذت أق ا

 مركز ن ءلى معن اتخذت ،لم د؛ ا

 ا!ستعمارية القوى مع للمراع

 هع أو ،فرذها دذل المذطقة في المنادة

 تهم طور إميرا كانت الذين نبن العثه؛

 ذت كا كه؛ ،ر حتن؛ ! ا طور في

 خالل من التأثرر تحاول بريطانر؛

 في يحدث ما على ا$هن في وجودها

 في سواء أحداث من ة العر المنطقة

 أو ممر ؛-ي أو اف-ر؛..ذة الجزيرة

 مل دحوا ا هذه ا$ذربة-ي. دل ل؛ ا

 مسذذلمة دولة م وي؛ هايإل دضاف ،كلها٠

 جزء تشكل كانت البالد، شمال لي

ءلى انعكس ازني الصراع من
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اصاصر ا#دن صر 1اص ا#دب

 الدمور، جدوب ني بري-طاذيا ساسة

 ر١٠غ بم_حيعل عدن ربط ولدها محا و

 جزيرة إلى لتحويلها اتجاه في عربي،
 بربط مت وقا ،لمنطقة ا عن منعزلة

 عن لهند ا في ستها ؛م؛ عدن مستعمرة

 الشرورة الهدد شرك_ة طريق

 م أط المدرنة فتعبرت كما نرة، الوريطا

 دخول همن حتت٠و ،^تلفة ا الجاليات

إليها. اليم.تيين

 التارتحرة ا#وضاع هذه قادت وقد

 وثقافي اجتماءي مخاض بدايات إلى

 الربع ني البالد جنوب في وسيامي

 بدأ حيث العثرين. القرن حرن #ول ا

 زنين ا ؛إطالب من جيل الظهور في
 حذرثًا تعايمًا أو  تقارش تعليمًا تلقوا

 ، بريطانر؛ تبا نشأ أ التي المدارس في

 التشويه مخاطر إلى هؤ!ء تنبه وقد

 عدن. ؛.مدينة يعصف ي زن ا الثقافي

 حتى ت شينيا لشال ا بدأت إن وما

 الذقافرة والجمعات النوادي أقدمت

 تأكيد إلى هدفت الني وا#دبرة

$سالمي. را لقودي ا ط !رب ا

 يقودنا رنجي الذ؛ ا؛.تمهيد ١هذ إن

مميزة مرحلة الثالثينيات اعتبار إلى

 اليمن، ني وا#دبرة ا!فافرة للنهضة

 الباحثرن آراء مع يتفق الحكم وهذا
 الرحمني لألدب أرخذوا زذينا ليمنيينا

 ولبن بضده. بدايات تحدذلى وحاولوا
 الزمني، الحديد في ط د تمارز ظهر
 مع جوهره في نجذلمف ! هذا أن إ!
 بعفى اعترر فلين التحديد. 1هط

 بدادة هي ا#ربعيات أن الباحثين
 نتاج هي ت *رق؛ ا#ر فإن ،لنهضة ا

 ا$شارة استعدد؛ وإدا قبلها، ما
 ر بمعد؛ ؛.نهضةا بربط رة لى؛ ا دفة ل؛ ا

 ت نر؛ ر لثال ا أن نجد ووف عد متى؛

 وفي المذنامي. البعد هذا . تحمز
 النثماطات من عدد نجد الثالبيات

 مجدة صدور مثل اكميزة، فرة !شاا
 ديسمبر ه/ ؛357 لاشو لحكمة ا

 )سعد( رواية صدور و ام( 938
 ه/1358 ني لقمان عل نحمد

. ام93 9  ا#ربعيات ومع تقر

 الشعردة ا#عمال من كثير ظهرت
 ه.؛ الحرحمة.ا ت لرواد؛وا والقصصية

 المدن في ووسعت فة الصعد؛ ازدهرت

 نتذرتوا عدن، مدينة سرما و!
 ا#دبرة. والجمعيات النوادي

 أخذت أيضًا #ربعيياتا وفي

 و؛-رزت ،تتطور لوطنرةا لحركة ا
سرة اب؛ والحركات ا#حزاب
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صر الم*؛ ا!دب اساصر ا!دب

 لحكم ا م نظا تغيير إلى تدعو لتي ا
 ،ني٠لوط ا ا!سدد!ل وتحددق ي دد $ما ا

 محاولة أول قدام ثمارها أول وكان
 عل حكم وإقامة با$مام لإلطاحة

 م.1948ها1367 في دسذوردة أسرب
 اطممالا م رش أيضًا العام هذا وفي

 عدن ءميا في إضراب أكير ون حدم ل ا
 دولة م دا عل احتجاجًا المثد ون

ارائد.

 مل ا.*وا ا دن  د ءلى نجدح^ل أن ممكن٠و

 ة٠ال.هف رذوره عل ساعدت زفي ا
 خالل اا;ض في ب والثقا ا#دب؛

: ؛رزهاأ وا#ربعإت ت أد!دددا ا

 وذطورها فة لصعر؛ا ظ_ه_ور - 1
 افي١ والعض؛ ا#دية انجالت وظؤور

 ا#دب ازدهار ني مباشر دور لها كان
 اذفي الحكمة مجلة خاصة وانقد

 عبدالوهاب بن حمدأ سهاأ
 ومجلة ؛ات، لثالدا ضالى في ٠ لوريثا

 الله عبد أمها ازفي )التقبل(
 ضاية في ب—باذي عبدالرزاق

 نعفى خطية ومجا-؛ ، #ربعبيات ا
 تحت تصدر كاذت لذذلىوا با#دب
 تبا محرر ومن ا#دبي(. )البريد عنعوان
 الحضراني وإبراهيم مي لثا ا أحمد

وغيرهم، المروفي وأحمد

 تصدر كانت اذفي )ا#فكار( ومجلة

 في رزة وجا ا الصحف ودن عدن. ني
 ت صو و) ا^لزيرة( )فتاة اضرة ا هذه

 )ا$يمان( وجريدة عدن في ارض(
 الحذضرمية( لنهضة ا و) ء ما٠صذ في

 لردو با ن ذطبعا ذدا كا ن !دا ا لير( ا و)

ا!كال. ني

 العالم عل اذيمن انفتاح - 2
 ا!حكاك طردق عن سواء الخارجي

 ظهر العربي، نحيط ا مع ذر رجا ا
 لبعثات ا منها عديدة شكالبأ

 وانتعال في ا!تا وا!تمال اكعاب.؛؛

 وكذلك والصحبة وانحلة الكتاب

 مفكرون با7 قام ازفي الزيارات عبر
اصن. إلى عرب وأدباء

 واؤوعي الوط؛؛ الخزفي؛ ;طور-3

 ددن تم الة-؛ والتالرم ادبي
 كثرر نحد حيث #دب وا ؛اسة٠الس

 قادة أصبحوا إطنين ا ا#دباء من

 #دب ا مجالس ذت كا كما مراسيين،

 إلى ا#حيان من كثدر في ;.تحول

 !#دب ج*) دم؛ ، >**؛؛في منديات
 ءضويًا  واتصا سعًاوا ميدانًا

بالجماهير.
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ي.ا لمعا ا #دي ا المعا ا#دب

 وظهور ودوسعه لتعلميم1 اذذشار - 4

 وهو حديثة، ثقافة المثقفين من جدل

 أن ا!ستعمار ول د؛ الذي الجيل

 من شكلي مغلهر تحقدى في 4مذ رذفيد

 ام أو المستقلة ا$دارة د-ظ؛هر

 كان د—وق عدن. مدينة في الذاني

 ني كبدر دور عدن( )كدة كًاسيس

 ا!ين ا!نفين دن الجيل هذا ظهور

 للحركة قادة !حق وقت في أصبحوا

 هذا ،ارحمن عموم في لوطنية ا

 التاري المدارس إلى با$ضافة

 وزبيد صنعاء مثل اليمن، في الشهيرة

 اللغة في ء عد( تخرج كاذت٠ الني وتريم

 المثقفين من د ءلى أسهم وؤلى والذف.

 لدمندةا الوطن؛ الحركة في لقديينا

 لحكج| ا زيف يكشفوا أن واستطاعوا

.4وذذ(هذ مي $د( ا

 الني لموامعل ا أدم هي لذه

 #دبر؛ا النهضة أركان شكلت

 أن ول غد( وسوف ارض، في لثقافرةوا

 لألدب الالحق ا!طور في نفصل
 الني ا#دبرة ا!جناس, حب ارهني
ا#د؛;؛. التجذربة عروتها

ادشدر أو!:

 في الثقا ط لنشاا الدمر يشاكل
 في تستوي ارس، في انتشار ا#كر

 العربرة. اإجالد من غيرها مع ذلك
 وقد بعال. كمم( ا!رب لدان فالثدر

 ض غورهم زلى الشعراء تقدم

 النهضة فدجد ،#دب ا أصحاب

 ااغصر.لىة وتخرج ،بالشعر تبدأ #دبرةا

 ك حر م 11 - د, م !تطذذ !قلردية ا أ(٢ اأذو دنف

 لتعبررا أبرزها كان ، لىيدة5ا“ وقوالب

 واياي التاريخي ض؛اواقع
 الهم ل٠يشذ وريه.( اليمني. للشعب
 مدرسة داخءلى مذفرد اتجاه؛ الر(*ي

 قيم تجد^لى فعمرة اذيمن. في ا$حذيء

 تجديد بعملية ترتبط كانت لشعر ا

 وهكذا وا!جتماعية. ب؛ ليا ا لقر.م ا
 ضمير عن معير $حياء ا در جاء

 كاذت وربما ،لوطنرة ا دركة ا

 محدود محمد عر إلما ا ت با كتا

 ا!تجاه ا ه؛ على مثال خير ٠ بذريلز ا
 استطاع وقد ارهني. )شعرا في

 بركب يلحقوا أن ارمنرون الشعراء

 ويذجاوروا العربدة الدمرية الحدرؤة

 يعرشون الني التارتجي اً!خر حالة

في اليمني الشاعر فنجد ظلها، في
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صر المه؛ ا#دب المعا ا#دب

 اتحولا $دقاع يستجيب ا#ردعرديات

 كانت فحين العربي، الشعر ني

 لبالد١ في حيها يجنا ثفغق لرومابا

 ءاشعرا ا دنى عدد ظهر لعربرة، ا

 $يقاع هنزوا ا ين اط ا اليمنيين

 التائه( )المالح دح ورنجوا الرود.؛شرة

 عدد إلى هنا وننتر ذذ.ه. المركب على

 زلى قعب.؛ كتبوا الذين ءااشمرا من

 تكن لم نسرنلروما ا أن إ! شرة، وما ر
 فكرة؛ اتجاهًا أو ر اص؛ ثم باب

 من بًا٠مزث كانت دا ر ؛ذلى عودد وأدتًا

 ومن روفي. وا الوجداني خيير ال

 وأحمد لقمان محمد ءلى هؤ!ء:

 الله وعد جذرادة لى سم ومحمد الثامي

 ومحمد الحذراني وإبراهيم لردوني ا

 وغيرهم. حبلة وإدريس غانم عبده

 اطفي نعر نعتير أن نذطيع أننا إ!

 ا!تجاه ءنى تًا فعا ممير ن أد؛ جعفر

 اشاعرا هذا تأثر فلقد .لروماديا

 داية ني لعربرةا الرومانسرة بأجواء

 لروماشيينا دردأ وكان *يذيات، ا#ر
 ء د-؛ رأ ، ره أدحا عل قويًا العرب

 ي-؛ )بفن؛ #ول ا ديوانه أصدر دراسته

 نهذا د!لة. ذو عنوان وهو ندم(،

لدثرين ا يتجاوز لم الذي عر 'اشا

 يعذ-ها لم تجربة دقاؤ؛ عن دكتب عاما
 يتحدث ! الله الواضح ومن يدلى،

 جيل عن نيابة يذطق و!؛-، ،‘؛.موذا
 غاب لذين ا العرب الروماشدتين لرن
 ظل بيذ.ما الشراب، سن في مذيم ر كش

 ة٠لحر؟ با لشعور ا يجزون قون لبا ا

.ب غرا ! وا لذرق وا

 في الرومادة إن ل الذب رممكن

 تذ,كحع دن زرغم ا ءلى ، ع٠ايملم ا لذ.عر ا

 تجديد أبرر كاذت أبا إ! تجربتها

 ظهرت حيث ،القصيدة في يجدث

 جديدة ولروضوعات جديدة أغراض

 ي التقلد ا$طار عن خرجت ، للندر
 إطار ءن أيضًا وخرجت جهة، دن

 التي المباشرة السياسية القعيدة

 وفد ا$حياء. دركة با ارتبطت
 سيا أمه؛ مدخأل نسرة الروما شكدت

 فالتجارب اليمن، في الحديث للثعر
 والنادي لطذي دمر في شرة لروما ا

 فترة ظواه-ر بو!دة بشارة كانت

 الشاعر تجربة انكفأت ولين .جديدة

 ذطوره اتجاه فألن ارشادي، أحمد
 حردة ه !تج-؛ معاكسًا كان ص غذ؛ ا

 4وتجربذ شعره أن كما ارهني، نجدع ا

يد المتقبل إلى دن عن عبرا
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المعامر ا!دب السامر ا!دب

 نمزق وبا!لي الماذي، في جذوره
 ني تجربته جعل مما ، لديه الوعي

 وارس خادر أمر مجرد القعدة كتابة
 فكري رموؤف واع اترار عن دعررر

رازح.

 نت كا التي نفسها الذرة وفي
 ااجمن، في تذع أن نماول الرومانه

 يجاولون الشعراء من عدد كان
 إلى فلجأوا جذة لقى ا ة٠كتا؛ في التجديد

 عل صعذلمح ا ا٠م أو لتفعيلة ا شعر

 هؤ!ء وم.ن الحر. بالشعر سميته
 ديم ا وإب غالب أذ*م محمد : ااش*ساء

 كان وقد عثمان. وعبده صادق

 يا٠ك أثر ودرروت القاهرة في لوج;ودهم

 موجذة كانت حيث !ختر؛ر، ا هذا في

 في الشعر هذا ظهور تراذق الحماسة

 !ختيارهم. كان كما لمربرة، ا البالد

 أن يشعرون كانوا حيث : آخر بعد

 يكون أن يمكن الشعر عمود تحطيم
 أعمدة تحطيم أشكال من أولر شكأل

 القعدة أن إ! $مامي. ا النظام

 لم مكابا، في وح ذرا ظلت لحديثة ا
 الحر الشعر اصبح التقدم تسدطع
 الجديدة #دبرة ا ا#شكال من شكأل

بعضهم كاد حق الخمسينيات، طوال

 الشالل !رذجاط ه٠ريم٠بتح يقول أن

 بالقداسة لعربرةا جدة للقص. التقلردي

 ولم القرآن. بلغة اتصالها عن الناجة
 والجذندن اشديما برن المراوحة هذه دكن

 إبا بل اديمن، ني ا#دب خاصة سمة

 .كله لعربيا ا#دب عامة سمة نت كا

 في إديها نضرى أن نستطيع أنتا إ!

 لتقاثدي، ا ا!تجاه قوة ادمن حال
 كج.ديد ا حركة كثرر أخر الذي ا#دو

 نستطع لم إبا حيث ،دنيا الشعر في

 في إ! , مكتما كتيار درز أن
 ا م م ت مي ا طا لحبن حون ، نت ج*جا٠ل._* ا

 بقيام وذلك الععدر نحو الهامة خطوته

 ربيع 26 م/1 962 ستمور 26 ثورة
اه. 3 82 ا!ر

 #ستاد ا أذمار ذكون أن وممكن
 عل مثال أوضح لوردولىا الته عرن
 لشكلرنا برن ليمنيا زشاعرا حيرة

 لوردولىا ظل فقد والقديم. الجديد
 عل لذقصيدة التثلرذي بالشكل ملذزمًا
 مضمون في الهام تجديده من الرغم

 بعفر في نحر إننا يا القصيدة.
 يعيق التقلردي الثكل أن قصاقده

 بترابا ويفكك لديه القصيرة ذنامي
 والقاخية ا$يقاع #ن اكتمالها، وضع

القعمذة. ءلى ترودهما يفرضان
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المعاصر #دب ا المعاصر ا#دب

 طغا٠ئع٠م ت لستينياا شكات وقد
 ،الحديث ارهني الشمر ٠مساو في هامًا

 الشعر في جديدة أصوات فظهرت
 لقصيدة ا عن خرجت ،ي٠٠'يم ا

 الحديث بالشكل والتزدت العمودية
 ي رزة ب ا ا#مء-اء ومن اشعر، ا في
 المقالح، لعزيز عبدا د. ر: اض؛ ا ذا٠ه

الله وعبد سالم عبدالرحيم رالقرذي

 للوزيا وحن ناجي م تجال
 بركات وذكي بف وعبدالردود

 واستطاع وغيرهم. الحاج ومحمود
 لحديثة ا للقمدة ا لحطب أن ء !هؤ

 عد صا مذ شكأل أخذ اذيا دسارها

 عرف ما لستينياتا باية في وأفرز
 : ممثليها أبرز ن٠وم اخرا بقصدة

فزري. عبدالرحمن

 جد# شهدت فقد لبعينياتا أما

 طريق في مضوا الذين الشعراء من
 ءلي مختار مذال:أ لجديدة ا ا,قصيدةا

 الديلمي، وعباس الورث عيل وإسما
 جيل ظهر كما طي. رطا ا وسعيد
 هذه في الثباب الشعراء من جديد
 محمد ت ثليه٠م. ؛رزأ وض ، ضًا ا الغزة

 ثشيق وشوني هيثم حسدن
 مبل وبب إبراهيم وعبدالرحمن

• تدودي دن—ح مدمحر

 سوى نينيات لثماا ركن ؤم
 الشعر كان ذقد للسبعينيات، ر سه. ا

 لم حيث العقد، هذا في تراخيًا أكار
 تطور تحمل جديدة أسماء أي تطور

 شعراء من ر٨كت مذمرا برت.ا ، صًا 1خ

 م،—ارم—تج كًاصيل في ت لبعينا ا
 انجموعات من كثرر وصدرت
الشعرة.

والروابة الذصة ثاذدأ:

 ؛.انتشار اليمن في الذصة فن انتذر
 بدا-ات ذإن لتالي وب؛ صحافة، ال

 عن تختلف ! ارمن في القصة

 ونعني العربي. طن ام ا في ياتبا بدا
 ي ازن الغني الشكل هذا بالذصة

 ،؛القصة حد؛ثًا سمدته ءلى صطاحا

 والمقامات واذطوادر الحكايات أما
 أشكال وهي ،هنا إرها نتطرق ذ!

 ل فيدا ا دتسع ! الدرد، ذن من ترارة
 رب-ا زني ا تطورها وبحمش ودراستها

 فن ض اللون هذا إلى أففبى ذد ذكون
 لرجةا تأرر استبعدنا إذا القصى
 الخرب. دن القصمي الشكل ونقل
 .. عن؛ هد,ا رس أخدرى ف.ضية وهذه

 باويمن تتعلق ! ودي ،قذتها ث
 برة العر الذصة بفن بل ،فحسب

. م ء؛ بثكل
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ر٠المعاص ا#دب العاصر ا#دب

 أولى الحكمة(؛;؛ )مجلة ندرت وقد

 نت وكا ، مجا حا—ص، عل لقصعى ا

 ن للصا ا و) ، سعيد( )أذا ن يعنوا

 وهاتان التراق؛؛؛. #حمد الشقيقان(

 لي لبدا ا الشكل عن تعبران الذصتان

 ور٠ظ ومع الجديد. لغن ا طنسنا

 أش-ذت #سدوعدة وا رومية ا الصحف
 ة لحب؛ ا في بارز نًا مكا تحتل القصة

 الشعر عل مقنصرة كانت التي #دبرة ا

 ظهر الفترة هذه وفي ت. #ريب:;؛ ا حتى

 في خاصة القصمى، من العديد

 تظهر حيث الجزيرة(، )فتاة صحيفة

 وحمزة خافة ن٠نحم قصصية كتابات

 عن يرجم كع؛ن الذي لشم-ان علي

 علي ومحمد ندة ءلى وحادد $ذكا;زية ا

 في يمترة رواية أول نذر الذي اشمان

 عنوان: تحت ستقل ب كد؛

 تاريخية، قرة أخال أدبرة رواية : )سعيد

 ويرجح عدن(. في حوادثها وقعت

 أمجا ه;-م إبرا عبدالحميد الدكتور

 وكانت م.1939 ه/1358 لي صدرت

 قبل أءرى يمننة رواية صدرت قد

 عبرلى ؛ز أحم.د للكاذب ميد(٠)س رواية

 في صدرت ولكنها ،الدغاف الله

أحوال عن ثتتعدد وكانت )جاوة(،

 د محمس أصدر كما ،ليمنيين ا جذرين لمها ا

 هي ئزرة رواية لقمان ءلي
 ت تبا #ربعر: ا مجاية وني )كمس.يالديغي(.

 قصدة أرسالن الطيب الله عبد أصدر

مبردت(. ت )دوم;؛ ن ؛-عذوا طودلمة

 أسماء ظهرت الحمسرلميات وفي

 : أبرزها لعل ، غهصة ا عالم في كثررة

 قى,ة ذذر الذي ط سدوا سعيد محمد

 ة أدد يجائزة وذ؛زت المدرس( )سعيد

 رعلي باصديق سالم وحسدن آنذاك،

 ب كذ؛ في قصصه وع الذي ذيب با

 وألدلى الدخول( )ممتوع ن بعذوا

 في قصمه رم الذي عمر ءة_ذوظ

 وعبد المبمزق( )ا$ذ.ذار بعنوان كتاب

 ل لرض؛ )ا أصدر ي ازف وزير با سالم الله

 دب صا حان الى ا وصان الذهبرة(

 آخر وعدد ، شيوعي( )أنت مجموءة

 كتابة يواصاوا لم الذين الكتاب دن

. يها بعقى ؛لمذر كذذوا وا لقصة ا

 د-ضج ش.هدحت ذذد وت صددينيا ا أما

 التي ة3ا؛.رحذ- وهي لقصعي، ا الغن
 في هرم إ؛.را عبدالحميد الدكتور 1ه مءا

 صرة( ال-؛ ليمترة ا )القصدة عن كتابه
واصل لمرحلة ا هذه في الوءي. ؛.*-رحلة
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المعاصر ا#دب I المعاصر #دب

 وظهرت عطاءهم، الكتاب من عدد
 ،ة٠ليمت ا لقةص-ة ا مسيره في دة ها ءمال١

 عبدالولي محمد تداكتا هنا ونقصد
 ت محموعا ا من عدد ٢كش الذي

 )صنعاء روايتيه إلى إضافة القصصية
 غرباء(، رومموتون مفتوحة( مدينة

 دماج مطدع زيد بات كذ؛ دك وكن
 ضع. الدا وعيدانجيد رديد وكمال

 يثكل زمن ا هذا تعلور ستمر وا
 في جديدة أسماء وبرزت مذحاعد

 عولذي سعيد أمثال: لبعينياتا

 د ومحم. عبدالرحمن ومعع لرثتى ومحمد
 اوليعبدا وعبدالغتاح حيدرة ؛لح-٠ص

 ل وكه؛ درباعا وصال زوؤري وثفيقة

 ومحمد الله رحمة وزهرة محمد اددين

 الله عبد صالح-, رعلي باحاج عمر

وغيرهم.

 تشهد ت نيتر؛ لثما ا أن ونالحظ
 حيث من ء١سو القصة فن في ذطور
 التقنيات. تطور حيث من أو النذر

 منذ نسبيًا تعدور فتشهد ة الروا أم؛
 الغن ١هذ حذر ذ إلى فياسًا الستين^؛مذ،

 زدوا بفكل ٠ذ.طرر وعدم ايمن في
 .العرب؛ البالد بدذر في لدطوره

إلى سريعة إدارة هنا نقدم أن بمكن٩و

 ذكرها يرد لم الني اليمنية الروايات
 عده محمد إ*لي تذان روا ودنها سانًا،

 م،1959 ها 1378 لعربة( ا ن حصا )
 اه/ 386 عادلى( ودمذدرات

 الواق( واق )مأساة ورواية ام، 966
 محمود نحدد م1960 ه/1 379

 لولي ء-دا نحمد وروايتان الزبيري،
 ام، 971 اعدا 391 غرباء( زمموتون

 ه/1398 مغتوح.ة( مدينة صدحاء و)
 محمد الجتول( قرية و) ام، 978
 ه/1396 ردؤان( ت مرشد.؛ و) ،حنيير

 وثالث ،ميلي صالح لحرن م1976

 هي باصديق سالم ف؛ن روايات
 م،1977 ه/1397 الغيوم( )طريق
 ه/1406 حذاء( ئنى ءلى )ا$بحار

 ه/1409 اب( و)ءذراء م،1986
 دماج ع مطح زيد ورواية ام،989

 القديم( )المرفأ ورواية )الرهية(،
المعيري، خمود م1 985 ه/1405

 #حمد تحلم( الني القرية) ورواية
 وية( اف؛ إلى لصعود ا و) ،فدءق

 مثغى، محمد م1989 ه/1409

 ا!رياني، يحيى رزم( و)ركام
؛ى.٠ د #حم نيسم( اني روم و)

 ا!يمي ا#دب مالم أهم »ي تلك
حاولتا وقد I. صر لمما وا الحديث
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عاي( دن )محمد ا$دريسي المعانم ا!دب

 بادشتون التعريف ا$مكان قدر

 ولم المساهمة، ا#سماء وأهم ۶ا$بدا
 #ن ا#دبي للنقد خاصًا حيز نغرد

 لم ا#دبي ط اكثا من اسل هذا

 السدوات في إ! جي٠سه بشكل يغلهر

 من ردد حاول حيث #خيرة ا

 لألدن الغنية اؤظواهر دران الكتاب

 دور $منيينا ءللذمرا وكان ٠ إدمني ا

 على ،بميا لشعر ا دراسة في كبدر

 سعيد محمد كتابات المذال ل سبي

 وعبدالعزدز البردوني الله وعيد حذرادة

 والتقاد الكتاب سهم١ كما المقالح.

 اليمني ا#دب دراسة في جرب—ع—ل ا

 هالل أمثال: ذهم٠م ع.ف،ا٠ب ونذكر

 وبدات إسماءطى لددن ورا ناجي

إبراهيم•

علي بن ءدي ،شام
 ذي !قافةاو ا#دب جرادة: ؛د٠س محد جع: درا

 إ؛راه^م: د٠ءبدالح د. ، ور٠صعا ر٠ء ن الم
 . 1939) سر؛المعا ايمي؛ الفه؛

 - الدردة دار - الكلمة ى دى م(،1976
: وي لئا زمر م،1977/1_ط: بيروت

 1948 حى غة٠ب1 لمحاذة1 وذطرر دشأة
ام. 974 ير يا - الحد; ؛1د^

 ا#نف - ا#نف اددسن دن إدريس
 ا#نف = الددن ءماد إدريس

الحمزي = الحمزي علي دن !دريس

 ء،ي( بن )محمد ي—اإلدريس
م1923 ■ 1876د/1341 ■ 1293

 بن محمد بن ءلي بن محمد هو
 دير حاكم إدريس، بمهن أحسد

 ا#زهر في درس كباني:ا واغالف
 فدرس المغرى إلى ذهن ثم بممر،

 في نأفام السودان إلى عاد ثم هناك،
 مما٠ ،منها وتزوج لفئة يد أرجو بلدة

 جادى في رأت سقط حزبيا إلى عاد

 ركان م؛1906 ه/1324 ستة ا#ولى

 قد والودان ممر في وجوده خالل

 لحكودعبن ا *.مثلي , عض٠ب به ل٠١تم ا

 فه فوجدوا يطانية؛ لير وا ا$يطاب

 كون ل وه وهيأ المنشودة، م له. ضا
 مناى-ة في علده يعتمد الذي رجئهم

 اليمن؛ في ب لعثما ا للدولة المداء

 إذين ا حميد محدى م $م؛ ا عقد أن بعد
 ه/1329 سنة ممها ثمًا دا صك؛

 طح المعروف وهو م،1911

 ل لحا ب ب إيط-ا فامدته ٠دءان

 مضحع ليقفر وذلك ،لالح وا

 ودخلها ،إدصن ا في ب احما ا ازدولة

 طرا؛ب احتالل لها يعهل حمنى

 به استعاتت كما )إيدا(، لغرب ا
العالمية الحرب ل ئدلال٠ نرأ بريطا اضًا
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ءاي( رن دلرحمد $دريس ا عاي( دن حمدمد ا$دردي

 شهر في ة ءلى معا معه فعقدت ،#ولى ا
خر جرادى  ئ إبريل ه/ 133 3 ا

 ا)ذوات ؛..محازبة لها تعهد ام، 91 5
 فأعلن ؛نفسها المنطقة في العثمانية

 إلى حكمه نفوذ وامتد إمامًا، نفه

 ثم كله، الليماني واغنالف شبدر
 بعد مج:ى ا$وام ءلى بريطاني؛ 4ستظن

 كعقوبه ؛#ولى ا العاطرة لحرب١ اهاء
 عدن ليتعيد جنوده جئد #نه ،له

 حظيرة إلى ت نحاميا با يعرف ن دا وما
 طق ون ءق سدولى ا قد وكان ودكه؛

 كما ؛وغيرها والنعيب لضالع ا
 سدة الى_ق-دة بريطانيا سلمته

 عل له مكافأة م1921 اهرا 339
 ا$مام بذلك لتغيظ معها تعاونه
 ذوات كدت ة رفد هذا .مجيى

 مذاطق ءلى ء ست:! ! ا من ي ر ا$
 إلى رالرصول ا$من دن كئذرة
 عل استولت كما ؛فعدة مشارف

 ،وع الغربية زين-ة ل جبا من كددر
 حراز، من ضففان جبل واذنلك

 تجد ! قواته اتجهت أينما وكان
 ض اذا ا سكان من معارضة أو مذاومة

 كانوا #نهم ؛إليها نعوذه امتد الي
 حكم ءلى ا!در-ي لحكم يفضلون

 #خير ا مذهب ختالف ! مجيى ا$مام
ذنير٠ كان فذلى ١هذ ويع ،مذهبي-*,, عن

 بالمذهب تدين التي القبائل من

 ضد ا$دريسي مع يقاتلون لزيديا
 لماذا م ع-ه يع ذئل ولما محدى• ا$مام

 شاسي ردو ا$دريي تناصرون
 : أجاب مذهبكم؟ إمام عل المذهب

 مجيى وا$مام الذهب، م هاإ هذا #ن
 يقول: حايم ولسان المذهب؛ إمام
وذي حد !٢و يحد، يايبغق ١م

 قروش حذي أتال إ#دن مادوش

ا!ماذلى عل ا#مر يقتصر ولم
I مالم ا تتحدى كاذت الني لزيدية$ 

 في داره أمام من وتذهب مجيى؛
 تنشد وهي الثودة، في أو لثغا-ةا

 مقر حزان إلى متجهه ولى الزا
 أيضًا ذهب بل فحسب، ا$دريسي(

 $دريي ا إلى الزيدية ء عدف ؛.عفر
 بن يحذى منهم يحدى؛ لإلمام مباينًا

 الشاعر، ا#ديب الهادي بن محمد

 يحيى، ا$مام رهجا ط ا$دريسي همدح
 عبدالرحمن بن حمد١ العالمة أن كما

 سذة ذوفىا جز، يجا الماشب ا#عضب
 دن وكان - ام،936 ادا 355

 حاشد من جبشًا قاد - حوث علماء

 ‘يمذى ا$مام ذن ا$دريي دامرة
 )ا#هازيج دلى لزوا ا يردد ة٠جيث ن وكا

: ذوله منها لذعبية(1
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صقلذى( ا$دريسي عاي( بن )محمد $دريسي ا

ولجذزان  محمدبن؛دريسخارجمنء

 به ذرى حد ما د ن ذه وم

: وها

 الواي سددي را ءادك الله -*.!م ودا

 ثغي نوره ا!ي إدريس بن محمد

دهاع ذا ا$ري كان اغد
 بقوله: نى ا٠لرمح ا ورذه كما ،وفط-تة
 ستدحى دهاء. ذا ذكيًا فًا حمم )اكان

 شقاقات من حوله ما ل بك وه ءلى عل
 عل مثأل نيق لررا با وزعامات،

 الزيود، عل وبالئوافع ا#تراك،
 وبإلنكلدز ا#شراف، عل ذر!.شاربا

 في كبير عون له وكان الجمع، ءلى
 نفوذه ضاعف الروحي إرثه

 الفعلري، ذكاءه وزاد الثخعي،
: ضافأ ثم ((.نًالمعا

 الروحبة السواسة هذه مشل إن’)
 عل ساتجا ظم٧ في المئؤئة المدنية

 في يح٠ أمور نم نستغرب ! ا$ندز؛
 عن الدفاع ني وهو دخيأل، البالد
 داتمًا يجتاج العساكر تجهوز وفي ننده

والالح((. المال إلى

 وردن بي، ع ادش خلل وقد هذا
 فارق رى أرسكم يحيى ا$مام

الثالثاء يوم رجدا لي الحياة ا$دريسي

 مارس 24ه/ 1341 سنة ن ثعبا 6
 في بصين ه مولد وكان ام، 923 سنة
ه/نووور 1293 سنة القعدة ذي

م.٦6
ا#كوع علي بن إسماعدل القاضي

كرع: علي بن عدل إست ي لف الة؛ رجع:  هج; ا
الدعر، دار اليمن، في نله ومما العام
٠م1995 دمذق، ،؛؛روت

 )خغطغى( اإلدريسي

م1930د/1349 ت

ا$دريسي: علي بن معطنى هو
 عور. تهامة لي ا#دارسة أعيان من

 بن محمد ا$مام أخده جاذب إلى وذف

 ف واغان در حادم ا$دريي عل
 الدولة زلى حروبه في ني نزها ا
 حميد يحيى ا$مام وزلى نوة لحثما ا

 أخيه( )ابن أمورها عل ثار .٠الدين

 نيط’ ولما ،$دريعي ا محمد بن علي
 تلك في ا$يطاب الوان نفود

 نرحل مغادرا، إلى اضطر ألجهات،
 أن إلى )ا#قدر( في واستقر مقدر إلى

دوفي.“

ا#دوع علي بن إسماعيل القاضي
كرع عدي بن إسام) -راجع:  العلم دجر ا

 المعاصر، الفكر دار اليمن، ذي ومعاقله
 الدين خير م؛1995 ،1ظ ،بيروت
عالم، الزركدي، لدماليين، العلم دار ا

م.1986 ،7ط ؛؛روت،
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اإلذاءقعى||حمن

ا$ذاعي اسخ أو#:بددة

 #ول ا$ذاعي البث ا$من عرفت

 ئتند م1940 ه/1359 عام مرة
 ا!ستعمارية تد.طا ل-ما أنشأت

 مغيرة إذاعية محطة عدن في طانه الر

 وصدر إذاعي ل ارسا بث على عمدت
 في والمقيمين ا$منيين إلى موجه

 ا!نتصارات $عالن سدن*،
 ءلى الحلفاء ودول $ريطاسا كريةسلعا

 انحور، دول من وحلفائها ألمانيا
 *ذول للمواطنين إرشادات يم وتذلى
الجودة. الدارات دن الوذ$ة طرق

 ؛-إذاعة ا$ذاعة هذه وسميت
 )رأس مقرها وكان الجزيرة( )صوت
 من وأول هي،ااتوا بمدينة برادلي(

 هذه في ذرة مم؛ الهواء ءلى تحدث
 محمد افه عبد لثيخا كان ا$ذاعة
 صوت )إداعة إرسال ستمروا داتم.

 ه/1364 العام رق الجزيرة(
م.1945

 ت ء؛ ا$ن ا ذلك بعد تأسست ثم
 في وتحديد ايمن في ا#خهرى
 قيام وبعد عدن. في تم ودن صنعاء*

2ةم/ 1 962 عام سددمدر 26 ثورة*

 الشطر في ه1382 ا!حر ربيع

 أول أنثعئت آنذاك الوطن من لي الك؛

 تعز من كل في الحادة ا$ذاعات
 الشطر استقالل وبدلى ،والح_ديدة

 فمرر اه/نو 3 87 ن شعبا في الجنوبي

 عدد بإنشاء الذشكير بدا ام967 عام

 من عدد في انحإلة ا$ذاعات من

 المكال* إذاعة ومدها ت ظ؛ انحا

 وإذاعة عدن ني انحإلة الشعب وإذاءة

 في سيئون* وإذاعة ثبوة* في عتق*
 أبرن*- وإذاعة حذرموت* وادي

 هذه ؛طس دزال وما انحاتذ^ن ولحج؛؛؛
هذا. دومن؛ حتى ا.عمل ا$ذاعات

صنعاء ثاذد؛:!ذاءة

 صنعاء إذاعة إنشاء ذكرة بدأت
 أهدى عندها م1946 ه/1365 عام

 - )ارامكو( ذ-ركة ن٠م أمرلح.كي رفد
 حميد بن يحيى ا$رام عل غيفًا حل

 جهاز - آنذاك ا$من إمام ٠ لدين ا

 واطات وثيلو زق ذوته !سلكيًا

 عليه وعرخر ،تا$ر$؛ $رسال

 عل فوافز إذاعة استخ.دامه إمكا$ة
 نحما, ادي اددارة نقل وتم العرض،
 - ا$مام فة ضر؛ نعج; من الجهاز
الحالي المذر إلى - حازتًا الولجني اشحى
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اتمن ني ا$ذاعة المن ني ا$ذاعة

 ا$عالم وزارة بجوار ا$ذاعة مبتى في
 تطور ح.ل ١بمر ء ص.ذعا إذاعة مرت وك

: أهمها من ءدددة

 - 1947ل/1367- 1366 ا#ولى -المرحلة 1

م1948

 في السني إرسالها ا$ذاعة بدأت

 دردين لتذيع م1947 ها 1366 العام

 #ج( وا الخ.ميس ء )ط ا#سبوع في

 أشرف وك اناف وربع ساعة ولمدة

 ا#مير تأسبها عند ا$ذاعة على

 وزير الدين حميد بمبى بن قاسم
آنذاك. المواصالت

 ل خال ا$ذاعة برامج رت١نحع وا

 - 1 365 تأبها من ا#ولى المرحاب

 رث عل م1948 - 1946 هرا 1367

 سح لتوا وا وا#حاديث الكريم اذخران

 ت( رف ن؛ )ا غى رع تقديم وكذا لديترة ا

 الفرو قبل من تعزف التي لعلكريةا

 درة مم؛ ء لذوا ا ءلى ل.ذجيش ؛ومربا

 ذت كا اتي ا المواد جرع شأن سأنها

 توفر لعدم مباذرة الهواء ءلى تي-ث

 بإذاعة اهتمت كما .التسجيل أجهزة

 مية $ما ا وا#وامر القصر -رببارأ

 ،لحكومية ا رب لمنا ا في ت لتعيرنا با

 إذاعة في لعابن١ أوائل من وكان

المقبني ورتن المرولى ابرلى أ ء صاها

 لى زرناا والصحفي لتهاهري ا ولطف

 ا$ذائ ءلى يطذق وكان سنو. رشاد

 لتعدطميةا وه_ي (ء اهو )الطير اسم

!ف.^ي. جهار #ي الهرب

 وادارو فنيًا ا$ذاعة وضع واستمر

دام دق المنوال هذا ءلى وبراب؛

 حيث م1948 ه/1 3 67 حرف

 قادة .ب من ا$ذاعة استخدمت

 ومبادئها هدافها أ شرح في الحركة

 مد لمرحلة ا هذه وخالل الدستورية،

 وعلى أطول داعات ا$ذاعة إرسال

 لوزع ا ه.ذا استم-رو ا#سروع مدار
 ر ء ه-ي يود؛ وعن.رتن أركرة لمدة

 إ#حتغاء ذلك بدد ولما الحركة تاف

 ،ر لثوا ا ء_لى أحمد ا$مام ر ذتع*ا ؛.ا

 م $ف ا ر نتصا ا من سبوع أ وهد ولدن

 في يومين إلى ا$ذاعة إرسال عاد

 عن عة $ذا ا توقذت ثم ا#سبوع،
 دن ونعب-ى أشهر ستة بعد باد البث

 المرحلة افدوت ذا٢وا م،1948 ثورة
 صدفء. إذاعة تأسيس من ا#ولى

- 1955ه/1381 - 1374 الثاب الموحلة-2

م1962

 فر حوالى دام توقف وهد

 فذتاح ا إعادة إلى ا$مام اضطر ت يرنوا

ه/1372 ا#ول ربيع في ا$ذاعة
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بن١ ذي ا$ذاعة بمن1ذي ا$ذاعة

 تشار٠اد بعد و!سيمًا دم 952 ددسمبر

 حيث ،حوله من بده لص ا ا$ذاعات

 جديدة إذاعية ل ؛٠إرس طة٠مح ذراء مم

 ،ت ط,إ ا و كيلو عذرين و زل ة ٠بذإ

 سدن المهند زن ءدد عدة دا٠رما ت٠وركب
 في أيضد أسهموا لذين ا دصريين ا

 30 رفي اليمنيين. $داعيين ا تدريب

 م1 955 يونيو 21 را 1374 شوال
 هذه عور رسمو ا$ذاعي الوث افتتح

اضأن

 وأثناء م1958ه/1 377 عام وني

 ولي عين روما في أحمد ا$مام تواد

 حسون أحمد ا#ستاذ البدر ه عهد
 إلى عمد الذي وا$ذاعة مدصًا المروني

 من وأذيعت ،غنتلغة ا مجها برا تعإوص

 ارشوة ا#غاني درة و#ول ا$داعة

 ودنت العربوة، ا#غاني جاذب إلى

 كان ما كل أن رغم ا$رسال فزة

 عل ييث كان لغزة ا ل ذ! يذدم

 زوحيد ا ا!ستديو من شرة مبا الهواء
تمنلمكه. ؛.انت الذي

 طويأل يتر لم ا#ص هذا أن إ!

 المروي أعفي أحمات ا$مام عودة فبعد
 أحمد محمد عته بد# وعين منصبه دن

 ما ءلى تاطًا مارسم الذي الشادي

ا$ذاعة. يده

 خالل ا$ذاءة في عل دن وأبرز

 الله وعبد المروني أحمد الثارة درحلتها

 الله وعبد المقالح ز وعبدالعر د البردوني
 ه/1389 عام أصبح الذي حمران
 إدارة وكانت لإلعالم. وزير ام969

 من الثانية المرحدة خالل ا$ذائ
 من د.اشرة تبا توجيي؛ تتلقى دأسعسها

 كل في يتدخل كان الذي ا$مام

عملها. مهام من وكدورة صغورة

م1962ه/1382سة1ا المرحلة-3

 ثورة اشادة ا#ولى المهام من كان

 إذاعة بدى ءلى !ستو!ء ا مبتور
 أثورها وعور ذلك لهم ١نم وقد ،صنعاء
 والجمهورية الثورة قيام للعالم أعدن

 26 ل:لة الخميس يوم من واعتبار

 ربح 26م/1962 عام دن سبتمبر
خر  إذاعة )ميكروفون( هبدأ1382 ا

 هنا الثورة، إذاءة )هنا يردد صنعاء
 الجمهورية إذاعة هذ؛ ا#درار، إذاءة

ومذوة( العربه  ن الرول إذاءة ذلك تال ا
 وإلى معلذ السدة وأهدافها !ذورة #ول ا

 ذلك ومنذ #ثمة، ا حكم سدوط #بد ا
 جديدة مرحلة ا$ذاعة دخلت ريعتم الذ؛

 الجدؤلى الثوري الذظام صوت باعتبارها
 للجماهير ومبادئه بأهدافه والمبذرة
تبا -دو؛ وطموحات ثورتبا عن للدفاع
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ابن أي ا$ذاعة ادس ا$ذاء.؛ةي

 كانت ا$ذاءذ وأن !با المتقبلين،
 !نعدام #هم ا ا$عالمية اح لوس; ا

 وددة٠ومحد #خرى ا ا$عالمه ذل ازوى
ا$مكانيات.

 مددت للثورة ا#ولى ا#شهر رني
 بين ئ إلى رمل إرسالها ا$ذاعة

 ءلى يوميًا عة ما ءشرة ست إلى عدر

 هذا 1 383 بدادة وفي فترات. ثالث
 خون با$ذائ التحق م1963

 ذلك بعد تها لتحق وا شخصًا،
 دات ؤس تاريخها في مرة و#ول
 تنظيم إعادة تم كما ،فيه_ا ل٠للعم

 ا$ذاعة ثمربة من با!سعادة ميكل.تها
 من اءتبار ا$ذاءذ وارعدت المعدودة

 أداء بوكالة م1963 ر/1 383 عام
 في تم كما ا؛هرية، ا#وط الذوق

 محطة وتجهيز تركيب ننه م ذو؛ ا
 قدرتها قصررة جديدة إذاعية إرسال

 استديو إذشاء وثم, واطًا، كيلو 25

 ا!ستدم تحديث ركنا جديد
 الدام هذا من واعتبارا اط؛بق،
 وزارة ذتبع مصلحة,ة اعه $ن ا أصبحت
 بالقرار أرشدت الق ا!!م

 ه/1383 لعام (30) رقم الجمهوري
 م1 964 ه/1384 عام وني ٠م1963

 تح_ت مصلحة إلى ا$ذادة لحولت
العام وفي ،الجمهورية رئاسة إذراف

 أخرى مرة ا$ذاءة عادت تاله الذي
 ماليًا ا$عالم وزارة إثراف إلى

 في المصردون ا#شقاء وأسهم وإداريًا

 عام حذفى والئذدريب وا$رشاد الدوجه
 اضطلع حيث م1967 ها1387

المهام. :هذه دوك بعد ليمذيون1

 شراء تم م1965 ه/1385 عام وفي
 المتو^طة للموجة إذاعة إرسال محطتي
 ،منهما لكل واطًا كيلو ن ثالد بقدرة

 في وا#ءرى صدماء في دداهما إ ركيت
 للموجة محطات تركيب توالى ثم ،ذمز

 ش/139ط 1 390 ءام ني المتوسطة
 ه/1394 عام وفي م1971 - 1970

 عل جديدة محعلة تركيب تم م 1 9 7 4
 تجو-5" ١زيلذ بقدرة ^رة١لقعا الموجدة
 م1981 ه/1401 عام وني واطًا.

 صتعاء $ذاعة ا$ذاءي الردت ادع
 المتوسطة الموجة على محطة ببركدب

واط. كتذلمو 600 ؛قدرة

 ت ا لثمانددي 1 عقدا وشهد
 وذللت مشهود تطور والتسعينيات

 ستديوهات ! ا من عدد بإنثاء
 حيث ا$ذاءي البث وتوسع الجديدة

 FM او محطات خالل من ايضًا ءم

 اوصناءي القمر عير في إلهفا ا والرث
)عسات(. ).*ربيا

اليهند! ههة٠هس٠ل1 246



ابن ذي ا$ذاى ارن ذي ا$ذاعة

 شطري بدن ا!-وحدة تحقيق وبعد
 رذدام م 1 9 9 0 درا ل 4 10 خام ارمن

 ئ إذا عتمدت ا ة اليمض الجمهورية
 العامة ألمؤممة ف إذرا تحت صتعاء

 ووت والتلفزيون، لإلذاعة
 وأعيد م، زحا أ ا$داءي بازررنامج

 ءلى وبرامجيا وماليًا إداريا تنظيمها
 حاب؛ اردسالهد؛ رممتن ا#ساس، هذا

 لجوميًا. ساعة 20 إلى

: عدن إذاعة ثالذ

 ءام أغطن من ا!بع ذي
 ه1373 اب ذي 8 م/ 1 954

 )اهنا معلنًا اإيمني المذيع روت انطلق

 -برق يزدد الصوت هذا وظل عدن((

 عدن مح-ط.ة « بداية نت كا هذا. يومنا
 - تدرعًا سس كانت هكذا - لإلذاعة((

 عليها يذرف ن رى ،ضعة متوا بداية

 العامة العالقات ))مكتب آنذاك
 في البريطاندة لإلدارة التا؛ح والنذر((

 بدورها عدن إذاءة مرت وقد عدن،

 : دلي كم؛ دارغها في ءد؛دة بمرا-برل

ا#ولى المرحلة-1

 !دزدد ؛جث ذ.شاطلى ا$ذاعة ؛.دأت
ين ا■وأور ى—وخم ئ ئ عن

 سبع إلى بعد فيما ارتفع .ة؛ دو
 رم مسارين مذيعين وبذ!ثة عات ف

 ٠،حا محمد لله ا عبد الثيخ الفقيد

 جعفر لطفي المعروفان والشاعران

 رار-هما جرادة سعيد ومحمد ٠آمان

 الصافي حسدن ا#ستاذ والمرحوم الله
 .رسمد مذيعًا عين من أول كذان الذي

 عبارة تأسيسها عند ا$ذاعة نت وى

 تبث ازصخر في غادة استديوهين عن

 ومجموعة رامجية١ال الفقذرات يع يرذها

 ولها ،ت #مدطوان؛ وا #شرطة ا من

 ا!ستخدام ذات مسجالت ثالثة

 ن وكا ،ا!صوت لضا؛ط وغرفة لي ذق ا
 فقط. موظفًا ((25)) الموظفين عدد

 في لإلذاعة ا$رساب القدرة وظنت

 للغاذة محدودة م1956 ه/ 1375 العام
 ازبرق )ادركة عل كاجًا ومعتمده

 تشغيل في ندق،( الريطا والالسلكي

 من تذكون نت ى الني إرسالها أجهزة

 فوتبا متوسطة ل؛"موجة إزف جهاز

 إرسال وجهاز واطات كيدو خسة

 ت واط؛ كاجدو سبع-ة بقوة قصدرة وجةة٠؛

 ا ط بمقدور يكن ولم از^يلو، ونصف

 سبعة بقوة قصروة وجة٠بم ا$رسدال

سوى ي;خطي أن ونصف ت واط؛ كادلمو
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ادمن ي٠ ا$ذاعة ابن ا$ذا#ة

 وتحديد إتمنا ذي أرا من محدود جزء

عدن((. محعمره١ا من لقرددة ا المناطق

 زودت م1957 ش/ 1376 عام رني
 عام رني حديثة، بأجهزة ا$ذاعة

 أول فيها افتتح م1960 ه/1379

 دسدددو ا درثا٠تفح١٠س ا م-.اا٠ك هددمي قسم

 ن ندسي له ا من ؤدد وعين لث ثا

 أن إ! الغنية الشؤون ءلى لإلذراف

 تذاع ظ؛.ت لتمددلدلمتا وحق رامج٩ال
م؟؛ذرة. الهواء ءلى

 اب غين ا$ذاعة سيتأس عند

 بط؛ — لجذرة ا باني — ني إذرا توفيق

 و^طن ا$ذاعة(، )مدير لإلذاعة
 ر المستد؛ آنذاك سياسم؛ عليها يذرف

 كوادر أحد مارسك ؛-سهرا لرريطانيا

 وظ والذذر. العاف اند!قات مكذب

 عام فى—ح هذا منعبه في إي-راني

 مغادرته وعقب م 1 958 ه/ 1 377

 أحمد ا#ستاذ ا$ذاعة إدارة تولى ن ءلى

 هزا المنصب في وخ،لغه ،زوقري محمد

 بذي الذي في لصبا ا حسدن المردوم

 هنها لته إقا حق و , سربلتأ ا متن فيها

 ر شه. في باحذجازه وذلك إرادته دون

 قبل أي م1967 ه/هايو1387 محرم

وجيزة. بقزة !مدقاللا نرلى

 مرحلتها في ا$ذاعة أسهمت

 إعالن يوم حق ترت١ التي #ولى ا

 م/1 967 نورر 30 في ا!قالل

 الوعي تغمية في اه 387 ن ذب 27

 سرقى لمو ا و الدراما وتطوير في رثن؛ ا

 كبرر عدد اننزاك خالل من الرمذدة

 $عداد ا في بمنيين ا المثقعين من

 الجدوب ))اتحاد قيام بعد والتقديم.
 1 1 في رسميًا عنه أعلن الذي العربي((

 ه1378 شعبان 3ما1959 مراير
 رسميًا إب عدن(( ))مستعمرة واذضمام

 يناير 18ه/ 1382 ثعبان 22 في

 ن ءلى طة٠)امح ٠س_ ا تذيو؛ تم ام 963

 لجنوب ا ))إذاعة لرصبح ا( لإلذاعة

 في ا$ذاعة شهدت كما '(لعربي ا

 فعي ،ملموسة تطورات ت لسترنيا ا
خر ربيع 10  من ا#وله/ 1 3 80 ا

 ا$ذاعة بدأت م1960 عام أكتوبر

 منتصف وفي ط حي لصباا لها إرف

 لرومي ا ل $رسا ا متد ا ت لسقرنرا ا
 يوميًا ساعة 1 1 إلى لرصل لإلذائ

 13 إلى لتصدلى بعد فيما رتنمت ا

 مح برا تطورت كما .وميا٠ي عة سا

 وأصبءت الفزة هذه خالل ا$ذاعة

 الشعب قطاعات معظم إلى تولجه

 الزفيهية ا$عالمية ته جا حذيا ا ملبيه

اطفتلغة. !قابوا لتعليمهوا
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اليمن ذي ا$ذاعة ارص ا$ذاعة؛ي

ا!ستذ#ل بعد ما سية: المرحة - 2

 من ئللب ا!ستقالل عذل
 عين الذي السقاف ءلهوي ن #'صئا ا

 زحتجاا أعقاب في لإلذاعة مدير

 محرم شهر !عافي؛يا حين مددرعا
 مأنتطم1967 د/عخدر1387

 وف إسماعيل لعبداسف ا$ذاء.؛
 عل رفين٠مس عدذا ين٠!ل ا محمد صر ذا

 نيابة واسرون ا$ذاعة جهازي أداء
 الجديرة. لحكوهة وا ةيالقوم الج.هة ءن

 اصبح دومها ى٠مل ا$ذاعة ام وتغير

 ض1ا جهورية إذاعة’ الرسمي اسمها
 أعقاب وفي ه الشعبية(( الجدوبرة

 ءلي جعفر ا#سئاذ ءين ا!ستقالل
 لإلذاعة عامًا مدير عوفى

 لمرحوما د#ستا ا وكدف ،ون لذلمغر وا
 الحدة بالمهام لة-أفى ا ءا_وي

وا$دارية.

 ض الثالثين يوم ض وابتدا؛
 ه1387 ثعبان 27م/1967 نوبر
 مضمون؛ ا$ذاعة برامج أخذت
 الصوت وأصبحت جد^لىين وشكأل

الجديدة. الدولة عن المعبر

 )اخدطوة د غرف ما أعقاب وفي
م/1969 عام ا(لتصحيحية ا دوذيو 22

ءر رم 7  أطيح ه_التي1389 ا
 ئف - الشعبي قحطان يجكومة ا٠فيه

 العال القيادة ل٠ة من أشخاص ثالؤة
 :وهم ا$ذاعة $دارة القومية للجبهة

 عبد معيد ومحمد قعطبي محمد أحمد
درف. الله وعبد )محصن( الله

 ا$ذاعة امدم تغبر اروم هذا وبعد
 اصمن جهورية ))إذاعة ح , ل:,?/...ي

 يودب؛ ومن «،الثعبه الديمقراطية
 تكريس ءلى ا$ذاء-ة عملت

 وا!قتصادية لمياسية ا التوجهات
 المسدند لجد؛ن ا للذظام وا!جتماعية

 ،العلمية !شراكية ا أيديولوجذجة إلى
 ا$ذاعية البرامج معظم واكتسبت

 مدها ال_سيانيية 1سيم و! حيذذاك٠
دعائيًا. طاب*؛

 ردى كع ا لبعينيات ا اية٦ذ وفي
 على عدن $ذاعة ا$ذاعي ا$رسال
ح وأى والخارجي، انحلي اسارن

 وشمال ية٠اصرب البلدان جيع يغطي
 آسرا طق دلما من وعدد افرعيا وشرق

 ا$ذاءي ا$رسال مدد كما وأوروبا،
٠بودتًا ساءة 1 5 إلى لدصل

 م1972 ه/1392 عام في تم كما
 القديم ها مررا من ا$ذاعة انشال

في البحرية القوى قاعدة في تن الكا
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ابن ني ا$ذاعة ادس ذي ا$ذاعة

 القوات خدمة ))إذاعة مبتى التواهي
 من قريبا يقع كان الذي لويطاذية(ا ا

 ه/1402 عام رني القديم. المبنى
 ا$ذاعة استديوهات تجهيز تم م1982

 لشبه اا!حة )اذركة مبنى في الجديده
 البدنو،،» -ط(ا٠ا!و والذرق الجزيرة
 اس.خوهات أربعة رعددها ،بالذواهي

 )اكوفو(( ق ص-رك بواسطة
 بأحدث زودنها التي ة٠التش.يكوستجفاك

 الهيكل توسع دما آنذاك، ا#جهزة
: دنى يتكون صدح وأ الذنلوي

 ا#خبار وقم مح؛ إمرا ا م٠ق

 الموسيقى وقم $رشيف؛ وا
ا!لكزورة. الهندسة وذم ا!ذاعية؛

 ا$دارية ا#قام إلى با$ضافة
#لمدرى. ا

المباشر م,ث1ظة:ا1الثا لمرحاع1-3

 ام 98 7 ه/مايو 1407 ن زدت،' في
 إذاعي إرسال جهار تشغيل جرى

 تجلو 750 بطانة المغوطة للموجة
 توبع عل ساعد ا!ي ا#مر واط

 إلى عدن $ذاعة ا$ذاءي ا#ث انتثار
 في ا$ذاعة وولجت جديدة. د.ذاطق
 ا$ذاءي ابث تجربة م1988 ه/1408
مذصا'عدة. زمزة ط ما في اتجاشر

 ه/مايو1410 شوال شهر ني
 دمج نحو التوجه إط-ار وفي ام990

 تم الشطريتين ا!وتجن مؤس*ات
 في والتلفزيون(( ا$ذاعة ))هرئة دمج
 لإلذاعة ذية٠اليم المؤسسة و عدن

 ر إط؛ في صنعاء في «والتلفزيون
 دالمؤسسة شميت واحدة مؤسسة

 - والتلفزوون لإلذاعة العامة رهنية ا
 قطاءي أحد عدن إذاعة وأصحت
 المسموعة ا$ذاعة مجال في المؤسسة

 ج٠البرنا صذهاء إذاعة أصبحمت ٠حيش
 ءدن وإذاءة ليم.تية ا إلمجمهوريًاة م اها ا

نى. إدا ا ج٠ اليرنا

المحلية ا$ذاعات رابعًا:

تعز إذاعة-1

 م ودا ءة_ب تعز إداء! :؛سست
 ردة دنى وكان ،مبتمبر 26 ثورة

 اذذورة صوت إيصال ذأبها أهداف
 ،اايمني الوطن أنحاء مع إلى فة٠الوا

 خالل ا$داءة ل إرى تجارب وبدأت
 العمل ودشن م1963 ه/1383 عام

 يورو ه/ 1 3 8 4 صعر في فيها رسميأ
 )تال( طر'ز دنى جهاز عل ام 964

 تجلو 60 طه طا تباغ الصنع تشياؤي
واطا.
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ايمن ني ا$ذاعة ن٠اي ا$ذاعة؛ي

 موجة عل ٠ تعمز $ذاعة ا بدأت

 عل برامجها خاللها من تبث متوسطة
الساعة من قومتًا ت عا د!'ث مدى

 )العاشرة( الداعة وحق )السابعة(

 عند ة—ء $ذا ا طاقم وقكؤن م_ساء،

 من محدود عدد من تأسيسها

 دين ت■ ق وال والمدعين ا$داريون
 شارك أشخاص عذرة !يتجاوزون

 المصريين ا#ذذاء دن ردة جاتبهم إلى

 ١أسهمو ون( و !ثة و مذيعون )د!دة

ا$داءي در لدا ا تدريب في بدورهم

ادلي.

 ترار تعز إذاعة إلثاء كان وقد

 إلى يثير كما ا#ول المقام في سمًا سبا

 يمن5)ا ده كتا في لزدن I الله عبد ذاك

 المكون وذلك ا$عالمية(، ووسائله
 إذا ما حالة في صنعاء نحطة ددد#

 بمث أن ا دم ،ا٠ءلىي ون٨لملك ا ذولى ٠س ا

 يكن لم الوقت ذلك ني صنعاء إذاعة
 الوسعإى طقالمتا في وح٠بوض سثمموء

 أمغر وهو ،البالد من لجنوبية وا

 ا$ذاعة هذه مذلى ء نذاإ استدعى
 دعم الره أهدافها من أن !سيما

 ذي شتع_ذتا الني الملحة لثورةا

ا#رلى حمادى 26 ني !.وطنا جنوب

 زد م1963 أكتوبر 14 ادا 3 83
 وا#ندة اويطاني ا!حتالل

آنذاك. اياإذ الالت

 من أشهر بعد ا$ذاعة بث تذور
 ثمالى إلى سداعات ؛,!ث من تأسدفسها
 الداردة الساعة دن أ تجد روهريا ساعات

 كما ،ساء٨م العادحرة حق الظهر بعد
 تستمر ة ر $نجا ا باللغة برامجها كاذت

فقط. اروم في ن ساء ادة

 من ايق؛ئ دج ادرا أشهر من
 الماح لكاح’ أثناء ز٩ت إذاعة ل خذ!
 الثاة.ر(، لجوب ا وت٠)ص برنامج هو

 ساءة نصف مدل دومي برنادج وهو
 م1963 ه/1383 عام منذ بثه ام
 30 في أكتوبر ئورة اذلمصار وحق

 ه.ا1387 انبشع 27 م/1 967 نوفمبر
 تأجيج في اابرنامح هذا _يم٠أس وقد
 إلى ودبا—دع ل .صا و لثورة ا أوار

ابني. اإوطن مناطق مخنلهف

 المصرية الذوات رحيل وم
 ه/ 1 387 عام الجنوب واستقالل

 في لتبدأ ا$ذاعة بث عدل ام967
 بعد ب لثا ا ني تهي و مباحا الماشرة

 سيى٠لتئ زتورت ا هذا خزر ا و ،اظهر ا
 وص،.اء دعز إذاعتي ؛;ن اوامجي ابث
السادسة دق برامجها تبث كاذت اا.في
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ابض ني ا$ذاعة ابض في ا$ذاعة

 ندة الدا من ثم اح.ا٠صب س،عة ال.ت.ا ودق
صباحا. حدة١الو وحق ظهرا

 شهدت رك، باد ب س| إ ا ئل وا أ رني
 إضافة في تمذلى ملموسًا ;طورا ا$ذاءة

 تزويدها وكذا لها جديد استديو

 الجديدة، ا$ذاعية المعدات دعمى

 ا$ذاب ا#تام استكملت كما

 برامجها اليوم ا$ذاعة وتبث اختلذة.

 50 بذوة إرسال جهاز ءلى انحتدقة

وا#. كيلو

الحدد-دة إذاعة - 2

 ني يالحديدة ا$ء#م مكتب بى
 ءذ إذا إمشاء ذكرة دت لستينيا ا خ— ص ■II?، نت م

 في فعليًا تعمل بدأت دانحاقظة، لية٠مح

 يد ء.لى ام 967 ه/دوشو1 387 رصغ

 ذراف دإ ن المتحم ازشباب مئ ءزد

 عام مد؛ر مصؤعي العزي ا#ستاذ

 أرسات وف آنذاك، ا$عالم مكنب

 إرسال جهاز عبر ؛-راب؛ ا$ذاء

 م.قدارها ب تدقا دذبة يولد مغور

 مز ماذة ماحة تغطي ت واطا ءذرة

ذذط. دائري

 حصلت السترنيات نباية وني
خمسة بقوة ل إرف ج-هاز ءلى ا$ذاعة

 في الجهاز هذا وأسهم واطات كيلو
 ا$ذاعي البث وصول مدى توسعة

 وتعداها بل فظة انحا مناطق معظم إلى
 انجاورة ت فظا وانحا المناطق بعض إلى

للحديدة.

ه/13 92 عام ا$ذاعة وعززت
 بقدرة آخر لإرسا زيجها م 1 972
 مهندسو استداد كما واط، 300

 مذذقل قديم إرسال جهاز من ا$ذاعة
 إصالحه، تم البحرية القوات لدى

 عل ا$ذاعة هرج برا عاده وأرسلت
 واط، 800 بقدرة مرة2ق لر-وجة

 العام حق الجهاز تبذا لعماى ا ر ادتو
م.1979 ه/1399

 لعامةا المؤسسة أسيس٠ت عندو
 إذاعة برزت والتلفزيون لإلذاعة

 .*-ذباءود ،قلةشذ ا ا ه ي - - و غ ؛غج يدةؤد ا
 ا$ذاعية والمعدات با#جهزة المؤسسة

 ا$ذاعة دخلت وبذلك انختلغة،
هر.اشكا ا$ذاءي اددلى مرحاة
 شهدت ام978 ه/1398 عام وفي
 ني تمذلى عملها ني نوعية نقلة ا$ذاعة
 يبعد ي، خاص إذاعي حقل إنشاء

 مرة2ق بمسافة الحديدة مدينة عن
 بقدرة حديث ل إرسا ز جها ه في ركب

 متوسطة، بموجة واطات كيلو 10
 مولد مم ستديو ! ا مذى نشئ أ كما

وبدأ متكامتة قياس ةوودد كهربي
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اذيمن ض ا$ذاعة ابمن في ا$ذاعة

 19 في الجهاز هذا ني رسميا العمل
 ام 980 /9 /29 ه/1400 القعدة ذي

 عل ا$ذاعة دج برا خالله من وتبث
 كيلو 1000 طولها متوسطة موجة

 ساعات أردح ولمدة ب لثا ا في بز هور
.روب

 تشفيلها في لحذديدة ا إذاعة وتعتمد

 إداري جبان عل أعمالها سحي’و
 المذيعين من عدد من مكون وفني

 كما المساهمين يعين لمنوا ا$سميين
 وا#دباء ة اطوا عشل٠س ذعج٠ك

وايقديم. ا$عداد عملية في والكاب

 إرسال في التوعية لنذذة ا وحدثت
 م1993 ه/1413 عام ا$ذاعة

 بقدرة لها جديد لإرسا جهاز دبركدب
واطًا. تجلو 50

 ورة٠بع لحدددها إذاعة مج١ير تتميز
 ا#سلوب وخفة لتقديما يجيوية عامة

 سنفيدة لذكلف وا بة $تا ا عن مدتعدة

 التعامل ءلى قدرئبا من كبدر حد إلى
 ذلك أكبها رقد المباذر، البراص
 سكان أوساط في واسعة سب؛

 إليها يعل التي والمناطق ظة٠انحاخ
 ا$ذاء-ة أنتجت كما ا$ذاعة إرسال

 الدرامية وا#عمال مح ا$ ا من عدد
.هيرد هما رواح؛ !دت اي ا

لمكال1 .إذاعة3

 على لقوب ا لجبهة ا استيالء بعد

 اذي رموت٠حض برن السادة المذطذة

 في يطية٨انا بالسلطنة تمرف كانت
خرة جادى 12  17ه/1387 ا

 دتيا قيا ت رتأ ا ،م 1 9 6 7 سبتمبر

 جاهورية إعالم وسلة إيجاد ضرورة

 المتعلقة ن مكا خاللها من ف ذمر

 لسالطة يا صدرتيا أ لني ا بالقرارات

 لشورة ا بأهداف لتبثرر وا لجديدة ا

 مقاليد عل ء !ستداج ا من لعرخو وا

 جادى 23 في أعلن وهكذا ا#مور.

 م1967 سبتمور 28ه/1 38 7 ا#حر
 الجبهة )صوت إذاعة تأب عن

 ايمني ا لجنوب ا لتحرير لقومية ا

 اغلية ا$ذاعة هذه أن أي انحتل(؛

 الجذنوب سذقاللا إعالن قبل دأست
 ا!ستفادة تم وقد ،شهرين من بأكهر

 أجهزة من مذوفر يرو مما ا$داية في
 الوحدات !ى وجدت !سلكية

 ون ة !ستفاد ا تمت كما ،لعسكرية ا

 المكال في الورقات إرسال جهار
 الساعة حق يستخدم كان !ي ا

 إرسال في الظهر بعد الواحدة

 استخدم ذلك وبعد البرقيات،
ساعة لمدة ا$ذاءي لإلرسال جهاز

253 تيد0ل11 هسه£د ال



ابعن يي ا$ذاعة ابق ذي ا$ذاعة

 في لتجربة ا ونجحت س_اءتين أو
 المكال إلى ا$ذاعة روت إيصال

 مدن إلى ليصل وتخطاها وضواحيها

 مناطق وبعفى باوزير وغيل الحر
.رموت١حغ وادي

 بداية في ا$ذاعة طاقم وكون
 ددن رعدد أسخاص خمسة من 1ءمله

,اهمين. الم*

 27 في الجنوب استقالل وبعد
 م1967 ذوزر30ش/1387 ثعبان

 )إدارة إطار في ا$ذاءة نشاط استوعب
 المناسة الحافظة في وا$عالم( الذتم

 واعتمدت - حاب حضرم.وت - ة-ا٠ساب
 ب وميزا محدودة وفائف لإلذاعة
 م 1 98 1 ه/ 1401 عام وفي .متواضعة

 في اكخصصدة ا#قام استحداث تم
 وضب دج البرا قسم وهي ا$ذاعة،
 والدم اذذدسة وقدم ا#خبار
والمالي. ا$داري

 فصدت م1 982 ها1402 عام وفي
 ا$عا!م إدارة عن المكال إذاعة

 مار استقال! ومنحت نحافظة، ؛ن
 من مكنها اوذي ا#در رهو ، وادارو

 أدرزها ذان وإداريًا برامجيًا التطور

 ا كم ،صباحدة ل إرث فرة ث سحدا ا

 تذيمي إذاءي إرمال ؟.،.؛ز دريب تم
 واط، كيلو بقوة )تا!( نوع الصنع
إلى لث ثا استددو أضيف ك-ث

 مكت?ة وأنئشت ثمين، الذ؛ ا!سديوهين
 عين كما إخباري، ف وأرشي ذب لرودب
 مختلف في لإلذاعة المندون من عدد

 كرر فتدسنت انحافظة، مديريات

 ت ب للفعا نقلها ستوى وارتذى
 ءلى ضده لريا ا والمباريات غفذلمنة ا

الققزة وددلمت مباذرة، الهواء
ا#ول رتع ر—شه في 'ذوب

 بافتتاح م1987 ه/نوب 1408
 بقوة ة ا$ذاء ل $رث ا محطة وتشغيل

 رقعة اسعت حدث واطًا، كيلو 50

 فلم—نيع بطي ا$ذاعي ل ا$رم-؛
 من وأجزاء حدرموت مناطق

 ة يع ,'—وج ة واني موة—ن محافظات

العرب. بحر في سقطرى
 عام الوحدة دولة م ني؛ ويعيد

 المكال إذاءة دمجت م1990 ه/1410
 لإلذاعة العامة المؤسسة إطار في

 انحلى; ا$ذاعات كإحدى والتلفزيون
لها. اكابط

سيئون ،-إذاعة

 لإلرسال تجربة أول تاريخ يعود

 جادى إلى ٠سون في ا$ذاعي
 م1967 ه/أكتوبر1 387 ا!رة

 ءلى لقومية ا لجبهة ا دوار استولى عندن
 في الكدرية للط>ذة با مىست قت كا ما

خرة جادى 27 2ه/1 387 ا
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ابن ذي ا$ذاعة ن٠ذيالب ا$ذاعة

 أنشأت حبها ،م 1 967 أكتوبر
 اسة تلمت ادفي الشببة( )الب

 لجبهة1 )صوت ا٠أسمته محذية إذاعة أول
 إرسال جهاز **طهدوا ردإلمف القومية(ء

 أربع ددة محدود نطاق على يبث صغير
 من ا#ولى ،فزتين ءلى ةوميًا ت ساء

 الرابعة حتى الظهر بعد الذاب الداعة
 السادسة الساعة من ذب والثا عمرا
 واقتممر سداة، الثامدة وحتى سداء
 ت نا ردا إذاعة ءلى شهور عدة بثها

 بشأن والتوجيه_ات لقوميةا لجبهةا
الجديدة. والدلمطة لحذكما أدور م*الج؛

 عام من الشالى النصف وفي
 العام ا!تحاد تبش م1973 / ه 13 93

 إذشاء كرة٠ف سيئون بمديرية للعمال
 تبث بدأت إفيا الحارة سرءون إذاعة

 د-ذصر العلوي رطا؛-ق ا من ^رامجها
 الكثرري لهطان—ا ر٠)ذص الثورة

 نوع إرسال جهاز من سابقًا(
 كان واطًا، ن2٠خمم بقوة )كوكس(

 بده لى٠ودص كائلةا باوجطاريات لمل٨ي
 ،دا ظاورةا والمدن سبيئون مدينة إلى

 ورادي والقطن وساه وشبام كهريم

دوءن•

 العمال اتحاد قبل من وشكلت
ا$ذاعة أعمال ر٩كسي مثره هيئة

 توفير تولت شخاحسأ خمة من مكوذة
 خاص اسذريو وإنشاء لفرةا المددات

 في المواطنون أسؤم كما با$ذاعة،
 رالمسجالت , لتجبا أشرطة تقديم

ة. انحا $ذاءتهم دعمًا الثخصية

 عثر الحادي العيد سبة وبمنا
 28 ذي وتحديد سبتمور 26 لثورة

 بتور26ه/1393 شبان
 تاسيى ا#ثير عبر أعلن م،1973
 في هدت عن ا الني انحلية سيئون إذاعة
 من مجسوءة على طها نشا ثر ذم

 طوعًا م..لىن لعا ا لمتحمسينا الثرذب

دادي. دقا؛لى دون
 م،1 975 ه/1 395 ونيءام

 من ا$ذاعة على ا$شراف أصرح
 $يديوؤوجية ا الدائرة ص ختصا ا

 في الذومية الجبهة تنظيم لكرتارية
٠ ن ٠يئ٠

 بأي ا$ذاءة ارتباط لعدم ونظر
 منذ ءا^ب $نفاق ا نتولى سمية ر جهة

 لثمانينيات’ نباية وحتى تأسرسيا
 على ءماها تسيير في ا$ذاعة عنهدت ا

 بعض دس الدءم وبعفى ت اب؛
 كما ،لمددردة ا في لدولة ا ت مؤسا

 الذرق بعفى استضافة ا$ذاعة تبدت
 في )لمعب المدرية خارج من ضرة الريا

 استضاذة وكاذا ، لها بعةالدا ).ساحةا
ا!ذدة الحفالت !ياء نرن الذتا بعض
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ادس ذي ا$ذاعة ادس ذي ا$ذاعة

 ليعود ليانصيبا معسادقالت ١٠ ي ظ نور
 تشغيل لح إصد؛ ا#عمال هذه ربح

ا$ذأعة.

 في نساب مذ؛'رى أرل وبدأت
 م1974ش/ 1 394 عام سيئون إذاعة

 الغلطينيات المدرسات قبل من
 في أسهمن نياالموا ك هذ-؛ العامالت

 ا$ذاب البرامج من عدؤ تفديم
 وا#طفال ا!رة امجرى لذاححة١

 ت لغن؛ ا لرن عدد ثب_جح ما وهو

 ام 975 ادا 395 عام رصديات ا
سدغون. إذاءة برامج ذذديم في رىشا لل

 بداية في ا$ذاءة اعتمدت وك

 للهجةبا مجها برا تقديم عل ب-ئها
 تم كما حضرموت. لعوادي مية لد؛ا

تقديم في الفصحى عدلى ا!عتماد
أءرى. درامج

 انتقلت م1972 ها1392 عام رفي

 مبتى إلى لثورة ا رقعد من عة $ذا ا
 ت $مكاني؛ ا وززم لها. خصمى
 أمجا إ الحدة ا$ذاعة لهذه انحدودة

 الفعاليات من لعديل.ا ندل من تمكنت

 في الحي الخارجي ا!ذاعي واسل
ني؛ دى ج-؛  يوروه/ 13 94 ا

 جلسات وقائع بنقل وذلك م،1974
عقد الذي اليمنية الممرأة ا#ول المؤتمر

 ه/ 14 0 1 عام في سرئون ؛,مدينة

 نذلى بتجربة بدأت ث١حب ام981
 ملعب من ا$ذاعية ريات ر؛ا

 ا$ذاعة أدت كما بسيئون. ))جواس((
 ا$رشاد عمليات في مهمًا دور

 لمتخص«صةا مجه؛؛را خالل من الزراءي
 في الحدثة بالطرق حين ازفان توجيه في

الزراعة.

 تأسيسي؛ خ ا$ذاءة أصبحت وك
 ا$عالم مذطودة من جزء ا$وم وحذق

ت ل_ثمعيذياا ا منذ ها ر عتبا با ارهني

انحرة. ا$ذاعات إحدى

أبين إذاعة-4

 26 في أبدن إذاعة افتتحت

 م1 973 رر٠أكتو 23ه/1393 رمضان
 الشعب )إذاعة اسم عليها وأطلق

 دجا۶ ؛.را ت وبة ؛رن(،أ فظة بمحا ةيالحل

 ارصدع( )أمري^ي كولذب ز جه؛ عور
 كيلو عثرة بقوة (52245) موديل
 ؛طلا )خنفر( جبل على ركب واطات

 متواضع دنى رمن جعار مدينة على
 تواضعًا أكر فنية وامكانيات

 لدائرة وتبمتها فه؛إذرا في وءخعت
 التنظيم بفرقع وا$عالم فة الثن؛

 بمحافظة اإخودجة للجبهة السيادي
أبرن.
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مم ر ا *ن أر؛ ابعن ا$ذاعة؛ي

 ائك م1984 ها1404 عام وني

 ،حداثة أكر دنى إلى ن٠أبلي عة إدا

 ب-معدات زودا استديوهان ب.ه أنشئ

 و#ول تم كما ا،٢بأس ! إذاب

 إذاعيين مهندسين تعيين ة ر—م

 خالل ا$ذاعة وظات متخصصين

 ر/1400 عام وحق إنشائها فرة

 المادي اسم عل تعتمد م1980

 هذا وفي رن(، دل؛ تطوير ؤلحشدة
 إداريًا ا$ذاعة تبعية انتقك العام

 بانحافظة ادلي ام إدارة إلى وماليًا

 عام وفي انحافظة(، )مكتب

 ا$ذاعة ضحت م1 987 ه/1407

وا$داري. المالي اماللها

 م1 990 ه/1410وفيئم

 تابعة غادة ا أددن إذاعة أفحت

وا!لمفزدون. ء لإلذا ^٠ ابما ا للمؤسسة

باسلدم ءدر حسدن
 ه ووس'دلم )'!ثمن ااذ؛ن دبى الله عبد د. مراجع:

 حمود محمد م(.1974 - 1872 ا$عالعدة
 ا$ذاعة في الدينية )البرامج النهاري،

 عدن )إذاعة بامليم عمر ون حم * (بدنية ا
 - 1954 المجتمع خدمة في عاما 24

ء؛ )إذا جبي الثر ط٠ عبداذكريم ام(.996
 ر٠ءعم حبن واللع.وض(. البداية صدماء
م راكم  ٠م(1997 عام دال ارض )ا$ء

 إذاءسة وذ.ط-ور و،٠)ذلذ ر٠٠ءل ي٠1ء_ ماحعملح
دكال(.1

ن/ارإ،م٠|رب
 نعرف و! وقيرلمة مملكة امم

 تابعة كاذت التي ا#رازي بالتحديد
 يمكتتا ولكن ،مة۵اإ المملكة لهذه

 عل لعثور ا مكان خالل من اغول ا

 المملكة ذه ه امم دكرت الني , لذذوذ ا

 أكهر ني موجودة كانت ابا

 مارب مناطق في ا!حتما!ت

 بمشين در ا نرتدن الى وصرواح
٠ ذشوئها عند سبأ لمملكة

 أربعن سلكة ظ-«ور تاريخ اعكن

 — سبأ دارك أمماء ءل ءئداد ردا

 الواردة - أمر ,؛.هع’ أم إل دلع أي

 ش زنة ا في أربعن ملك جاب إلى

 شكل ءلى وبا!عتماد (69 )ذخري

 ض ؛اثالى المتصف في انحرالى الحذط

 زن ويبذن م. ق- ا!؛ع القرن
 بازلمغة !؛-كذوبة الذقوش هذه خالل

 ذ٨م كاست أربدن قبدذة بأن ية٨لعب ا

 ذربطها ا!ح،ا!ت أكر وني البداذة

 متمثدة قتة٠ روابط ، سيأ مط.كة هع

 لشعب ي٠.ةو ا صود ا المده بعبادة

 لموك يم. يعزفون 1ملموكه ن وكا؛ ،سبأ

(69 )ذخري النقش في فمثأل سبأ
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أر؛س/اربعم

 أمن عم ابن كرب يدع ؤدم.ه إذي ا

 البئيين ا$لهين إلى أربدم دلمك

 بانه في فكر٠ي و؛؛قه هوبس المشهوردن
 ويثع إل يدع البئيين الملكين أسماء

لهة ونفس أمر،  نفثج في مذكورة ا

 ددة لسا ا النقوش مدونة في مذشور آخر

 سماء يخمر فيما أما .487 رقم قدت

 فهي لدين؛ المعروفة أربعن ملوك

 نبط بن أمن عم وه-م بثالثة ر تنهدى

 الدرن من أمن ءم بن كرب ردح ؛ل
 شن معلوماتنا وإن م، ق. السا؛ح

 بادتًاكيد ري الصغثرة المملكة هذه

 سدة في مارب في عهر فاشد ناقصة

 لم طويل نقذى عل م1997 ها 1418
 بالخط سطر 1 1 من مؤلف ينذر

أربعن. مملكان ه٨ف يذكاو اغذرافي

 الفؤإة الذذوش خالل مزح ظهر و
 الس~ادسم القرن من لدينا وادروفة
 كانت أربعن أن٠ب ٠م ق. والخامس

 مة٠المه لسدية ا ئل القرط هن ة حذف وا
 لقوانرنا دار—بإص تش.ارك وآنت التي

 دلموك ؛صدرها كان زيا والشرعات
 ملوك ذإن الوقت نفر وفي ،ب

،أربعن بملوك يعترفون كانوا سرأ
الذي الملكي المرسوم نقش فني

 سبأ مدك وذر مدك ؛.كارب أصدره
 وا#مر والقبائل بين علي ذمر ابن

 يثارك ،أربعن دلة ومذهًا المتحالفة
في برتن ذي أربدن ملك إلى نبط
هذا عل لذوقيع ب؛ لذف>ثر ا آخر

نقش وفي البئي؛ الملكي اذرسوم

من مدكي سسرم٠ أصًا ودو خر
 بع نا ا السطر وتر إلى كرب عهد

 ذخعر سم. ا ورد النقش نفس دن

 المنتمي أي ))اربعئهن(( إلى زدوب

٠أربعن ذبيلة إلى

 أربدن مماكاة بددانة ؛ذملق فيما

 لنا ها٠تركه ولمندن ا لذذثين ا د.ن فتدددن
 أكالمر في تذآن هوس رأن أربدن مدكا؛

 لهذه لرئييا ود٠المعب !ت !حتما ا
 هو لعرضرة ا هذه ؛دعم وما المملدة،

 له ؛هنأر لكا٠م قدمه دني ا $هداء ا
 في ,, بمهو ذهبودا اسم ويرد و$لمقه

المقه. تجل ا#ولى المرتبة

 وصلت ادي النقوش من يظهر
 اتيا ازذرون إلى داريخها ودعود ، ١إليت

 أن م. ق. سس الخا الذرن تدت
 ذيا ا٠كي ندذرا دد أربعن مملكة

ندمجت ا وذر ،سي ليا ا
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 القبائل مع دددو ما٠٢ك القب^لمة ه ط

 ! ذكر لها يعد ولم ا#خرى اسة

العربه. در ا؛صا في و! الذقوش في

عردش هذدر د.

 حي ذوا من مشهورة ناحية أردب

 ب ها الد الجهة في سعاء محافظة

 من لمة قبح أيضًا هي وأردب الذرب.

 ؛ز ردب أ إلى تنب ن هددا

. ٠بك:ل إلى وتتتمي الدعام؛؛:-،

 بنوت: البلدان معجم وفي

 مخالف أفعل وزن عل ))أرحب

 من 0كبحر ذق يقبي دئى رهن ني

 عل باد )أيضأ( أرحب و)) ردان(،.

 ظذ.ار وبدن بدذه )الجدلى( رالح ساحل

 قال فراسخ((. عذرة نحو لحبوظي ا

 ا#رحبة ا$بل )اكل ادجري:

 لمن^ور ا الباد يرذا إلى منسوبة النجيبة

 بالد من فإنه البحر، ساحل عل

 مشه-ورة وإبلهم ديدان بن دهره

 أرحب بهلدان أشهر ومن بالنجابة((.

)وهما وأتوة ونذر وجران |ذ-وابة

 وهي الحرفةو قديمان( أثريان موقعان

 ا#ثرية ؤمها موا ومن الناحية. مركز

 غير هي أرحب مرواح أيضًا

 وتنقسم ،اششهورة خو!ن م نمروا

 . قمين إلى ادوما أرحب بالد

‘وداني زهوري

 بن مالك أرحب إلى ب ولرمن
 عل الوافد ا#رحبي قيس بن الذهط
 نجادان، من وفد )فيم_ن الله رسول
 ة را صًاحب ا#ردي، قبس بن وب

 مذ-اهير من ركان ،محفون في همدان
الالم. ه علي علي لمؤماذنا أموش أنصار

 مؤلف ،الهمداني حمد أ بن لحنا

 جزيرة ))صه وكاب ))ا$لجل(( ؛تان
الجدب((.
 #رحبي، ا ن ردد؛ محمد بن علي

 وأحد بكيل مشايخ كبار من كان

 ؛ن—الح بن القام المتوكل وزراء
 م1731ادا 144 ط توني المهدي،

 عمره الذي المسجد حمى في وقرره
 بسجد المعروف ۶وه لروضة ني

 ردمان آل رشادخ جد وهو ردمان،

ا!م، المعرون
لبعوس جبل في حصن :وأرحب ٠
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أزخبأرغب

آر-ب لديرية٠ ا$داري التقسيم

دم افي
1406 - 185 
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*2370-433 
*4339-613 

9940 - 6139
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ابم( )الدعام |#رحإي بن؛:رالبم( )الدعام ا#رمي

 في اسحي قرى من وأرحي:
أرضًا. يافع

 جبل في وبلدة قلعة : وأرحب
بالضالع. الحصين

 عدة ق؛ وادي في قرية : وأرحب

العالي. ب وى؛ دن

 #زد ا جبل غربي ذرية :وأرحب

صعدة. بالد من رازح في

 الته عدد محمد دوسف د.

المقحفي حد إبراهدم
 محمد اصلدان.. معجم الحموي، ياقوت مراجع:

، ردائله_ا ارض ن ا بذف جموع٠ الحجري،

 الحكمة دار ،ع #تير ا عاي محمد تحقيق

 معجم ام؛ 996 ،2ط صما*، ابنية،

الشوس، إبراهيم البدر، والتبس البلدان

٠م2002 ،4ط صذئء، اسة، دار

الدعام = الدعام بن أرحب

رحبي  ((’!براه?! بن (دعام’) ا

م910ه/297 نحو ت

 الله عبد بن إبراهيم, بن م الذعا يرو

 كبالن شيخ هو ا#رحبي، يأس ابن

 اشتهر رها(٠ءص في كذذان )مد بل

والجود، والدهاء والغروسية بالنجدة

 بني مع وجءولة صولة له وكان

 لعوج م٦إما# عل ستولى ئ ،٠بئغر

 إسلطته وخضعت حازرده، صدماء

 لم لكنه ،عدن ساحل حق ليمن ا

 رك ومد؛ حروب ني دخل أن يلبث

 مع ثم وخمر، ووزور خيران يوم مسها

 بن علي ووااتبهم العباسيين قائد

 والمقتول يجفتم المعروف لحسرن ا

 وقد م.90د ه/290 سدة ب بصنعا

 بن يحدى الهادي ا$مام الذعام حالف

 وكان صدحاء، لدخول ه ودعا لحسبن ا

 قال والئعير، الحارف ذنم معه

 أيامه آخر إلى معه ))ركان :الهمداني

 ءفي معه م وقا همدان، بلد إب ومئم

 بن علي )أي رالغرامط طريى بني

 له وكان به(،صحا و الفضل

 الجوف( )في ((غرفى ))يوم ديين وللنغيا

 رهاء مط االثر من قتلوا صبحة

 وءوادم، لهم أ؛طا من أربعمائة

 (، الثرامط.. عل وبع دبور أول وهي

 في ذكره شعر ذلك في وللهمداني

ا!كلل-
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)كذاب( افدول إرشاد )كذاب( اكدول إرشاد

 ار٠خ أ ذلك بعد عاملذذ كان وقد

 ،منيل ا رخ تا ع.ن مضطربة مرحا.ة في
 ))سؤدة وأو!ده الدعام ل كان كما
.كشرة(ا وأء؟ارهم ب عظ

 اسري الله ءين بن حسدن د. أ.
 )تحقيق 165 - 162/10 ا$كلباى: مراجع:

ام(. 990 /1 ط ا#كوع/ القاص.-سد
 حجن تحقيق للرازي، متعا، تاريخ

 شوح الحميري: ذسثران .73 العمري:

 لدقيق الجامعة( الغيرة )خالصًا ةبد نعم

/193 :1985 (3 )ط والمؤيد الجرافي

زكار سهيل ٠د تحقيق الهادي سيرة -194
كؤرة(. )مواذثع

)كذاب( الفحول إرشاد
 في لفدول( ا )إرشاد كذاب يعتبر

 شيًاح مؤلذات أهم من الفقه، أصول

 ء_لي ب_ن محمد ،نجتهد ا ا$سالم،

 م(1834ها1250 )ت الشوكانى*
 اط—ا#ويب في ش_ه_ره كارداأ ن—وم

 رص-ا حيث نجتصة،١ لعربخا اذظم^

 أحد القرن هذا في مبكر رمن مدن

 لجذامعاتا لدن ر٨كت في المذررة المراجع

 والقانون الذريعة وكرات $سالمية ا

 ! ومصدر العرع، ازدين وأصول

 وضوعه٠م في ياحث عنه يتغني

الفقه(. ل)أهدو

 ,*ضره مع هذا كتابه ني لدوكا ا ألف

خر  الفقه في الجرار(* )ا!ل ا
 النضوج ن٠ ازنااه رلغ أن بعد ،الردي

 اذيمن عالمة وبات لعدي، وا الفكري

 فرغ فقد مناع، دون المطلق ه ومجتهد
 ه/1235منتًابغهمافيءام)

 جاوز وقتهاكهأل وكان ، ام( 820

سؤن. ببضع ءهره من لخمسين١

 أهمية مقدمته في المؤلف ويذكر
 ! التي ومعارفه الفقه( أصول )عاب

 ض كان دن إ! العرى حق يعرفها
 ويخصهم يعفيم دن ٢ره اغتدين،

 سبعة في ، الفحول( )إرداد ،بكتابه
 )الكتاب في ا#ول )هعامد(:

 النبوية( )السنة في ني لذا وا العزيز(.(
 في درابع را )ا$جماع(، في لذالث وا

 )القياس( في ١ش والنواهي(، )ا#وامر

 أهم من وهو به يقول ! الذي
 م )ءلى في واجتهاداته نجادك مقاصده
 )دذصد( كًا قدت ا٠جعز وك ٠حجيته(
 اذ!٠ًوأب الفصول يرس عدد منها

 بمقدمة دلك إحل وقدم ،#بواب ا
 يدخل فصول أر؛-ط عل اشتمدت

 ،مسائل أو حث دا كنبرها تحتها
 وهي الكذاب، اقاصد خاتمة وأخبر

العقل. ام5أح في
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)؛تأب( اشدول إرغاد صب( اسول إرفاه

 اقتفى ا!ي الشوكاني ا$مام إن

 كدب تأذأ ب/.غ ع معفل كتابه دريب في

 كتاب خاص وبشكل #صول ا

 ٠القاسم بن نيالحس للعالمة )الغاوة(

 أن أدرك تد م(1640 هل/1050 )ت

 قصد نال قد الفقه( )أصول موضوع

 ءلمماء أيدي عل لتأرفا من أوفر

 ت مصنفا وضع عل نوفروا كبار

 ٠المعتزلة ككاذب ؤب، مشهورة شامدة

 م ئإ بمؤلعات مرورا ٠والزيدية

 ال>4 7 8 ت الجوس) الحرمين

 حامد أي ومستصغى ام(، 0؟(5

 ام( 111 ه/505 )ت الغزالي

 رازي—ا الفخر و)محمول(

 ثروح إلى م(1209 ه/606)ت

 بع اك؛ القرن( فذمجاء كتب ت و.تغتدوا

 ب—لحاج ا اص أمثال لثامناو

 ا$يجي وازمضد م(1248 ش/646)ت

 والسعد م(1355 ه/756)ت

 1388ه/790 - 792)ت التعتازاي

فهو دنا وأضراألم. ام( 390 -

 الني المبادئ ))من كتابه لي يذكر لم

 ما إ! اضا ذا في المصنفون يذكرها

 لشوكاني وا (؛. فائدة.. مزيد لذكره كان

 ،أواذك مؤلفات على يعتمد باؤطبع

 مجتهد أو موافقًا ، رحًا د؛ أو ناقال

 غايته أن دلك ،نخالغة ا أو جرح لز با

 ،الحق هو ما كاوور - ذذكر كه؛ - 4ورغبذ

 م.ن ير٠ك رجع ))الذي ادطم في ا٠ب و!

 ! حيث م-ن الذشليد( )إلى إب نجتهدص ا

 سكين٠لمتم ’ غًالب ووذع ون، ذعم

 ! وهم البحت الرأي في بسببه #دلة با

 ،أولئك مذل إلى وجه٠ به ذكاذا (ا !وطحون

 إلى الثفول )إرشاد ه سما فذف ثم رمن

ا#صول(. طم لي الحق تحقيق

 ما واهذط حفاوة كتان١لا لدى لقا"

معول وأصح ارص، فى خاط

خارج ره ششا ا م.ن زاد كما الفقهاء.

م ء؛ م-صر في ء-ته ن حل ل*_د لزن ا

عته امط كاورت ون م( 1928 ه/ 1347)

ذلك. د-عد

ال-دهرى اه ءبد دسدن د.
ا$مام : العمرى الله عد حن د. مراجذع:

ام 990 ذ.ي،1ا دار عصره، راذ! ذى الشوكا .261 _166ص
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أحمد( بئت )س-دة أروى أحمد( بنت )س-دة أروى

أحمد بئت بدة لملكة ا ريح١غ

أد( بغت )سددة أروى
م1138 - 1049د/532 - 440
 بن أحمد بنت ٠سيد لملكة ا هي
واسمها العدي، برمى بن جعفر
 أغلب عععلده تجؤع زكاد )سيدة<

 ذندك ويورده التارفية، المصادر
 ه/569)ت ليمنى١ عمارة ص;ها ا مع

 اذؤرخين، بقية ده وددا ام(، 174
 المؤرخون ذلك في معهم ويتفق

 إدريس أبرزهم ومن عيرون، $سما ا
 ،؛.ذلك دقول ارذي إدين ا شم_اد
.في وص؛تها نص إلى وسددد  في ل ذقنو ا

 سيدة به.. أوصت ما )اهذا : نم"تهذلها٠
 من أكهر ني وننلك ،أردا، ابنة

لذ-ك ا ية.طع ممًا ة لوحب ا من دوضع
أنه فرجح أروى --ما أما بالفن■

 و#سباب ذ؛ر خر ئ؛ ٦ءصر في لحقها
نحه.لها. نزال ما

 صدعاء، غرب )حراز( في ولدت
 دباب بنت أسماء حجذر في ونشات

 ءل(ا بن أرد الصليحي المكرم )أم

 ففوض وفدج، اذكرم، وتزوجها
 عاصمة لها فاتخذت ا#دور، إليها
جباة(. )ذي

 والحروب الممدى بذوور مت وقا
 ه/477) سنة المكرم مات أن إلى

 بن )سبأ عه ابن وخاغه ام(084
 إلى م_صر خادنه فكتب ،٠أحمد(
 سبًا ا#مراء بأمثر زوجتك قد :المذرة
 سنة سبأ ومات دنار. ألف داره عل

 ملك وزرف م(1099 ه/492)
 ،ج.دة ؛.ذي فتحمذت ،يحع٢لمجح ص ل ا

 ا#عمال من حذوله ما عل واستورت
 وزراء لها وأقامت والحصون،

 ذلك بعد دلجا أيا وامتدت #. وعما
 ستة في دبرت الني وهي ٠سذة أربعين

 ه/479 )أو م1088 ه/481
 أحد ا#حول سعيد قتل م(1086
 وارد لصايحي ا زر دن عل قاتل

 المداء أحد ودقول .زوجذلجا
 من )اتدلى إبا ومذهبه_م ة عيا $سما با

 ،لحؤ_م وا الدعوة ممارسة سثده
 إلى والدعاة عوة ا!-لى وقوف بفضل
 من به تنحد-تع كاذت ولما ، جا؛-.بها
.وءإم ذغإر ود.*.لى ةيشآخص صفات
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 /٠ه532) سنة جبلة بذي توفيت

 من وهو جامعها في ودفنت ام( 138

 وأوفاف. وسبل مآثر ولها ،بنائها

 مدوك مز م مز أط-ول وهي

شأنًا. أ٠وآخره ائعليحيين

 الدحري الته عبد حسدن د.

سالم عبدالملك ذجوب د.

 ء.ماره ا#فكار. نزهة ءماد؛لدينح س إد مراجع:

 ءاي بن حمد٠م حذة* ارض. تاريخ ابدي:
ام. 979 ر،٠مص الطم، بة٠مط ،ا#كرع

 ء-ركة٩واز اكمطيحيون الهدرداذي: ون—>

 للعراعة المختار دار ايمن، ذي الغاب

.م ؛ 9 5 5 ،ددشق ،واكشر

!ذيان

 افي'ء وسكول الهمزة ر بكمع إريان

بني جبل رأس في فرية نون آخره.؛

 اكور سطح ءن يرتذع الذي ف ي ني

 على يريم، قضاء في مبر ألذي ر
 من جنوبًا كيلومهر 155 فة دسا

 ة ني ليم ا الذرى أحمل من وهي صنعاء.

 ،ادمور كشك ودممى هواء. وأءدلها

 .وغ_حره.ا اليمن ؛.!د ءلى فها $ثرا

 رهوان كشيمان ا#ودية ا٦م وتحيط

وغيرها. ن وعبدا

 النبالء ا#عالم ة القفا وفدها

 وبيتهم ا!رياني. آل ا#دباء ء لفضان ا

 وا#دباء بالعلؤساء المعددورة لم^وت ا من

 بز الصديق هم جذلى ولعل قرون. منذ
 في وسكنها العراق من خرج محمد

 أهل وفي للهجرة. الثامن القرن غه.و

 لكمالء ا ء لعلما ا من لبدت ا هذا
 الكثرر العدد القرن هذا ني ا#دباء

 المؤرخ منهم ثحر٠لك ترجم الطيب

كبرعلم وأذلهم هم أشهر وس ز؛.ارة  و
 لعقد ا في ء بصنعا للعاوم تدريمًا

 المولى الهاذي القرن من السادس

 عدد برر محمد بن دى فظ الحا العالعة

 لثرعية ا تحكمة ا رئيس ا!رياني الله

 سدة موا,ده .ء بمم_سعا فدة ستذن ! ا

 سنة وتوفي ام 882 ادا 299

م.1944 ه/1363

ا!رواني عدي هر٠مط

 ذي ليمن١ أص، ،زيارة بن،همد محمد مراجع:
،اللنية بعة٠ط٠م٠ال ،ءذر الرارع أإ.ةرن

 ملي بن إسماعيل القاني اه. 399
 دار اا؛هن، ذي وم*؛ذله العلم ٠عجر ع، ا#

ام. 995 ،1ط بيروت، ،الم-عامر الفكر
 ؛اجلدان ،م ،العحذي حددط أ اراهيم
 للطباعة الكلمة دار ، 1 ج ابح، والقيأذل
 اطؤسة ،ءا٠ع٠ذ٠ص ع، والرو واكدس

،4 ط ،بيروت للدرات، الجامعية
م2002

dcgdjgJI وعية 265 ا



الله( ء;ل بن )حبن تي ا$د؛، ا أحمد بن )حن ا$دياتي

 احمد بن )حن ا$رياني
م1968 . 1901ه/1388 . 1319

 حس ا#ديب العالمة فمي الذ؛ هو

 ءلي بان واسم بن حسن بن أحمد ابن

 الفقه في عالم ا!رياني، حدن ابن

 من إريان هجرة في مولده وحثاظة.

 القاضي و!زم .٠١ ير بالد أعمال

علي بن الته عبد بن حسدن العالمة

 ثم أنواره، من واقتبس ا!رياني،

 يجيى فظ لحا ا ذي لقا ا إب حاكم !زم

 ،لي $ريا ا الله عبد بن محمد بن ا

 بذهه ستفادوا به، وتخرج ءذه وأخذن

 #دب با واشتغل وحافظته، الوقاد

 بة لحتا ا تولى ٠ لحسن ا ر٠لشع ا ونظم

 كان حوخما ٠ينالد حميد أحمد لإلمام

 بعدر في ورافقه حجة* عل أمور

 ناحية في القضاء تولى ثم ل.حد!ر

 اسعال ثم ملحان. ناحية شمم جهران

 إلى وصاد م،1945 ر/1364 سنة

 تولى أن إلى لث هذا وقيمًا وظل إريان

 بعد د الدين حميد أحمد ا$مام لملكا

 حاكمًا وءحه فاستدعاه والده وقتل

 يريم* إلى نقله ٠ثم خبان. ناحية عل
إب* في حاكمًا عين ثم والثعر*.

 قامت ق٠ح لمنصب ا هذا في وظل

م.1962 ه/1382 سنة الدورة

 ذراجم في ن لي؛ا سبحة :آذاره ومن

 مما رق لتحا ا دق رصا إريان؛ ءلمًاء

 وله الزرانيق؛ حاشد لمني قل في حدث

 معظم أتلف لكنه ذمر ديوان

 الدزر عل إ ت يبق ولم قصائده

.در سه ا ا

ا#دوع علي بن إسماعيل القاضي
 رجال من زدارة، دحدى محمد دن محمد دراجع:

:ونثر تحقيق ، 1 ج عذر، الرابع القرن

ص,ذعاء، ،ليم,تيها ث !زحا وا هركز؛!دراسات

 ءاي بن عيل إسما الغاص امب979 ،1ط

 دار ،منيل 1 في ذلهمعاو الدلم جر٠ه ا#كوع،

ه^ر م.1995 ،1ط ؛تروت، ىر،1اك* ا

 الله( عبد بن )حين ا!رياني
م1922 ■ 1849م/1341 . 1265

 بن حسين ا#ديب الد!وة ذي الة؛

 محقق لم عا ؛ني $ريا ا عل بن لله ا عبد

 ذلك، ء في مشاركة له الفقه، في

شاء. أديب

 العالوة القاضي عن لعدم ا وأخذن

 اب وعن ا$ران، علي بن يحيى

ري با عبد بن أحمد بن محمد
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محظ< بن الله لى۶)ء $رياذي ا معد( بن الته د )عب ا$رداذي

 بن سليمان لسيد ا ودن ،#هدل ا

 وعن حجر، داود لعيد ا وعن محمد،

 ،وغيرهم دحالن زيني أحمد ب ا
 ، متعذ وكان عامة. إجازة وأجازوه

حن. شعر وله ،فطنةو ذكاء وله

)النادرة؛( ناحية في ء لقضما ا تولى

 عل المتوكل ا$مام أيام )خبان( ولى

 ءب بن ءلي هأخي لع اجره يجيى. الله

 وكاذت ه1316 ح القفا-؛ إلى الله

ربح شهر في إريان هجره في وفاته
اه. 341 دن؛ ا!ني

ا!كاوع ءلي بن ل إسعاء الغاضي
 هجر ع، ا! علي دن إدطعيل القاص جع: هرا

 الفكر دار أليمن، في ومعاقله ارمام

 مجمد م؛1995 ،1ط ،بيروت ،صر لمعا ا

 في الظر نزهة زيارة، يحيى محمد ابن
 ت-حقيق ،1ج ،شر٠ء ؛حاالر القرن رجال

،ة٨ليمذI لة؛ث٠وا#؛, الدررات مركز ونثر:

م.1979 ،1ط صعاء،

 د(٠مح بن الله )عولها ا!رياني
م1966 ■ 1917ع/1385 ■ 1335

 في ولد وسيامي، وأديب عالم هو.

 إريان بالد من )إريان( رممان حصن
 شتهرت ا ة نم أ في ،إب محافظة في

 العلماء. في والعمل #دب وا بالعلم
محدى العالمة شرخه عن العلم أخذ

 محكمة رسى ا$ريافي محمد ابن

 من وغيره آنذاك الدب ف شئن؛ ! ا
 ٨ه 13 50 ستة والده توفي ٠لمشايخا

 السابعة في يزل نا وهو ام931
 بلغ قد كان أنه غدر ، ععدره نفي م عثرة
 والنحو الفقه في التعلم من شأو

الددن. صولرأ والبالغة

 مدينة إلى )إريان( بلدته من انتقل
 تعليمه صل وا وهناك صدعاء،

 زي لقا ا لزمال مع واجتمع

 انجاس ردس ا$ربان عبدالرحمن
 عبدالرمن وأحمد بعد رحما الجمهوري

 الوريث وأحمد المطاع وأحمد العلمي
 أحمد العهد ولي ليث ها ثم وغيرهم.

 م1945 ه/1364 ستة في أعاده أن

 منطقة حاكم منصب وقذنه تعز إلى
 تعز في وجوده ه ءلى ث وقد ثرعب،

 الذين ا#حرار بزمالئه ا!لتقاء عل
 أدبرة مساجالت وبينه بدذهم جرت

 وله ،#دبي ا #ريد با دمفية فيما
 بالفصحى الشعر من كثدرة نماذج

 تًاسيس في شارك قد وكان والعانمة.
 #مرا جعية أو ٠$صالحا حملع_يلة

 مدينة في المنكر ءن والنهي بالمعروف

إب.
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>بدالرحمن؛ندجى( ا!رياني محمد( بن الله )عبد ا$رداذي

ثورة لهي مشهور دور له ركان
 إلى سعى فقد ه،1367 م/1948
 لمدينة انجاورة المناطق قبائل تأبب

 ،إليها أحمد العهد ولي عردة ؛.نع تعز
 القضاء في أحمد ا$مام نجاح أن إ

 له عتقا وا ب صنعا في لثورة ا عل
 ا$رياني خطة أفشل قد لزعمائها،

 بائل لدى ا!ختفاء إلى ذلك فألجاه
 ولوا حا وعبثًا لزعارير، ا مذطه
 وضعًا الثورة عقب فعاش إخفاءه،
ووعده. ا$مام تهديد صاب قلقًا

 إدارية ب٠م منا في ا$ريالي تقلب
 الثورة وبا ما فترة في هامة روضارذ

 القضاء شيئة رئدا آخرها كان

العام. الشرءي

 سبتمرر 26 في الذورة ؤيام وبعد

جر ربح 26م/ 1962  اه، 382 ا

 لمبو ااخوار، واحترام ثقة محل كان
 النظام بى كأسي في رئيسو دور

 للرأي مرجعًا ركان ا$داري،

 وقد الصادقة، لححة وا ذب لصا ا

 آخرها كان رئوي دطص.ب تقدلى
 بأعمال ئ وقا انجاي لالدارة وزير

 لرئيس ئبًا وتا الوزراء مجاس رئيس

العام. ئدوالة؛ الجمهور

 الوطني واجبه يؤدي وهو اسهد

 ن 1وك ،نحلوة ا $دارة ا بوزارة ه دب مك ني

 ازوزراء رودس مايمه دغوم يومذاك

 رجل سدس من طلقات بأربع

 13 في الوثني( ب لوها عونا ) يدعى

 اذرة ذي 20ما1966 ابريل

عامًا. خمسون وعره ه1385

 الذمدمي أحمد ياسين
 الوطن ثب،د سديآ١ ءدا؛رحمن أح،د :دراجع

ى رحي محدد بن الله عبد ال*#مة ازقازي
الرطي:شهداءالثورة. سديان تي، ا!

يحدى( بن )عبدابحض اإلرياني
م1998 - 1910ه/1418 , 1328
 بن محمد بن يحيى دن الرحمن عبد

 أديب عالم قاصي ا$ريالي الله عبد

 مجاسي، وزعيم مرسل وكاتب ذ؛ءر

 جادى غرة في ا إريان في ولد

 15 ألموافق ه1328 ث ا#خرى

م.1910 حرران

 في هم رأسه مسقط في درس

 ه/1344 عام انتقر ثم جبلة*

 ني درس حيث صدعاء؛;ب إلى ام92 5

 ن لبيا وا النحو العلمية لمدرسدة ا

،والذقه والحديث #محول وا
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إن؛ادتى( الرحمن٠)ءبل ا$رياذي يجى( بن )عبدا$حمن ا$رياذي

 ، علمانها من ائغة٠ط دد عل رددلمذ

 ٠ الواسعي ءبدأإواسع : م—ومنه

 ٠حي م.ا ن اا ام-اهد رعبدالوهاب

م ط رفي العؤري-:!:-. علي بن وحين

 المدرمة غادو م1929 ه/ 1348

 والده دد عل دراسته صا روا العام؛

 في ا$رداف محما بن يحيى العالة
 علماء أبرن ددن والده وكان ،ن إريا

 وأكثرهم فاكر وأوسعهم ره٠ءم

 يده رعل العلوم، بثق اضطالعًا

 والتفتح الغدر حرية إلى اشمل تذرب

عام أواخر وفي الحديثة. العلوم ءلى

 في والده !زم ام 930 دا 1349

 محكمة في عين حبن رط

 مرحلة له المرجم أمى ا!ستئناف،

 سيتمور ه/ 1 355 رحب في صيل٠اكح

 في حاكمًا قادتًا وعين ام،936

 ستوات، سمع فيها وبذي ،٠التادرة

 ولم العدسة، لقضاء كة١ح عين ثم

شهرين- سوى ذثها ي:ق

 ا#حرار لد"ع م ها—$س ا ؛-دأ وف
 ا$مام لحكم لمعارذمن١و المناورن

 ٠ الدين ربل محمد ب_ن يج_ت_ى

،ء-مالجتمأ في أو!ده من لحاكمين وا

 وها ندد إيا المسؤورة قص:دته وأنشأ

 ٠لدينا حميد خدى م $ف ا بمظ-الم
 اشعب،ا رقاب ءلى أو!ده وتسرطه

: طا.*.ي؛ ولد

 ظالم المعداد في الظلم إنما

 هدام معول ل-للمك وه)

حميد يجيى ا$مام يجأظب ومنها
الددن؛؛ب:

 وإ رنبك من الناس أنمف

ا#يام عدك٠ب من أنصغتهم

 تولى ءسنك ردن، ي السا عدم إن

 حمام وحان مصرع ودنا

رت وصا تودح كما #مر ا ن فكا
 في لالستشهاد مدربًا ا#بيات هذه

.٠رانحابا )ظاما ومة مذ؛

 ابن الحسن إلى الخطاب وجه ثم
 إب: لواء أدثر يجيى ا$مام

الله أحن ! ا$مام ابن حسن

 لطنام ا داه—و!ء ،إليه

لني ا القصدة هذه كانت وقد
 سبب آنذاك ليمنا في شهرتبا طارت

 في ا!رار من اعدقل دن مع اعتذقاله
سذة * ء وصنعا وذمار وتعزة ٠إب
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يى(حي بن دءدداذرحمن ض !ددا ا دحيى،( بن ءددالرحمن $رداي ا

 رجا سقوا ثم م،1944 ها1363

 ون٠سلج إلى أرسلوا ومنها تعز، إلى

 بقي وقد حذهم,،أ وكان ،٠حجة

 أؤرج ثم أشهر، ستة معتقال هنازك

 كان المرحلة هذه في له ونف؛ عنه.

 جعية هو تنظيمي إطار ضمن

 القاضي مع أسها التي $صالح ا

 في وغيرهما ا#كوع؛؛:*، ءلي بن محمد

م.1944 ها1 363سذة ٠إب

 لوطتي ا طه ذثا وزة مزا في ستمر وا

 رد ض ا$مام بحكم لإلطاحة

 تتل حتى أو!ده وبعفر ٠الدين

خر ربع 7 الثالئا، يوم ا$مام  ا

 م.1948 راير 18ه/1367 سدة

 بن الله عبد ا$مام الحكم في وخلقه

 وة٠حلك رأس ءش لوزيرخ؛:* ا ارذأ

 دب ‘منعرا ن كا وقد ، .ة دستور

 بحلس م أدخن المقدس ق لميثا ا

 في آتذاك له المترجم وكان الشورى

 ا!راء ل عمادأ قة؛م ، ٠إب مديدة

 إلى واستمر ،ط وند-؛ بحزم وأدارها

 أيدي في ء صن؛ صمة .*؛ ا سقدت أن

 يجدى بن أحمد لإلمام ا!واب القبائل

 فرمحة ستغل ا الذي ٠ ينلد ا حميد

الحكم، ساوه م-من ليذتة_م أبده ذش

 شاركه ومن هو له المهرجم واعتقل
 في م_؛ل٠ا#ء إدارة في ا#حرار من

 إلى السالسل في ف؛قوا ٠إب واء’

 سجون إلى أرساوا ومنها ، ٠تعز

 في والقيود أء-رى مرة ربة

 ، ٢٠قه عنا أ في لس !! وا ،مهم ا قد أ

 سنة 4ءذ أؤرج ثم السجن في !ث وقد

 من خروجه عقب م1954ها 1373

 ةد ل: ا خذ أ ربرى ذرة مم؛ لمعجن ا

 رمدت قد كاذت التي لعهد ا لو!ية

 إلى اتجه خروجه وعند السجتي ء أ؛"نا

 كد؛ بحطه ابدة كتب وتم الحديدة،

 رمضان 7 ذي الشادي أحمد كردن

 !دى م1954 مايو 9 را 1373

 إلى أدى مما البدرة، دممح ا$سالم
 مديبًا وكان ة٠كم لحا ا ا!رة ق ذشقا ا

 م/1955 انقالن محاولة في مباشر

 رص ئب ن؛ زب وتولى ه،1374

 تنقطع ولم تعز، في الذرعرة الهرئة

.ودكدم بحذر ن ولك ر،#حرا با محاذي"

 أحمن م $د؛ ا ينمح يفتأ ! وكان

 مواؤف وله ا#مور، من كذرر في

 من تحذيره في معه مشهورة حميدة

 والمترفين ة الود؛ كالم إلى ا$صماء
بالناس لرضروا يسعون ذين—’ا
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دحى( دن )ءددا!حمن $ردأني ا دص( رن الرحمن٠دء؛ل ا$رداش

 دذغع ذصاشحه كاذت٠و ،دديدة #غراض
أحيانًا. ا$مام عند

 ا$مام عل الجش بعض تمرد ولما
 اه 3 74 سنة شعبان في تعز في أحمد

 استغل م#1955 كةريج عرف ذما
 ٠الثاليا يجدى أحمد العقدد لغرصة١

 ا$مام وطاب الحركة* تلك وتزءم

 يجدى بن الله عبد #خيه بتنازله أحمد
 ذيم٠وم العلماء وحمع ٠الدين حميد

 للتخلعى لمساعدته عنده له المترجم

 حركته ولكن أحمد، ا$مام ٢٠حك من

 وخرج قالئل، أيام يعل فثلت
 يددا وأخذ ه، كم من أحمد ا$مام

 الذين حق الحركة تلك في المشركين

وامر ‘لعروف ملء أي ذم لم؛كن
 إلى تقا٠اص دس له ١٠المترج بإحضار

 ا#حذرار، قتل فيه دتم الذي الميدان

 والجالد م $ف ا يدي سدن مثل فلما
 لإلمام وبدا بقتله، ا$مام أمر دندفلر

 العالف ؛شفاعة عاده يبدي أن أحمد

محن رصالح الذاري محبى ؛ن محمد
 معتقله إلى بإعادته فأمر والبدرج،

 رعاد عنه، أفرج ثم أيامًا، فيه فبقي

 وكان اضء، الهيئة لي عمله إلى

عربرة قضايا في يمتشرره أحمد ا$مام

 ا!جتماع يجضور كلفه كما ودرب،

ا$سالى لم اك؛ لرابطة ا#سي

 وزير ؛-أشهر الثورة نبدل عين

 حق الحح ؛,عثة سرأ ولى ركان المدولة.
 م1962ه/1382 سنة الدورة قامت

 وأخذت الملكي، النظام ألفت اق ا
 وزير فعين الجمهوري، بالنظام
 رادة مجلس في عضو ثم للعدل،
 الرئاسة. مجلسى في ءضو ثم الثورة،
 لحيرلممر ) غ كلعيذ٨ل ا لممى ■ج للم ورئرمًا

 ذة ٠حرض مؤتمر ءدد ولم؛ ء( اوزرا ا
 لذظلم١ ممثلي بين م1965 ه/1385

 ا؛.الكي م لنظا ا لىمئر. و ،لجمهوري ا
 الجرب بإباء الكاخيلة الوسائل لبحث

ةلىن٠مم ف اإشر تحت لى.ا ا برن
 وممثلرن الوية، لعربرة ا لكة للمم

 وكا؛ذت ؛.تودة،ا لحربرةا للجمهورية
 حت قهر ا قد العودية لعربيةا المملكة

 ليمذية١ $سالمية ا )الدولة ل تذب أن
 لوقف ط كذر العدبه( فآله_ورية٠ا٠ب

 حذئها ن كاو ،للملكيين عدتبا ما
 فرفضى ،لجمهوريين ا ذب لجا ريجسًا

 مهما الجمهوري م لذظا ا عن زل ود؛ ا
 الجمهورية ممثل أن سع, ا#ب كان

 ءلى وافذوا قد كانوا المتعودة لعربرة ا
العودة. العر؛جة المماوكاة ذكارة
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ياديى، بن )هبدالرحمن ا!رداذي يمى( بن )ء؛دالرحمن ا$رداذي

 ا$دارية ا#حوال ماءت وحيتما

 صررحن٠ال تدخل بسب اكس في

 إلى ذهب ثم البالد شؤون ي ذر اب

 من -ر ع $ تدد ولع_ه ،معر

 نادب م — ه م، ، ة اليمني لشنفصيات ا

 الوزراء وردس الجمهورية رئيو
 وأعضاء العمري* حسن لغرلح-ق ا

 ضباط كبار من وعدد حكومحزه

 امدى عدو إلى با$ضافة الجيش

 محمد أحمد #ستاد/ ا الجمهوري

 ذصرف سوء عل محذجن ان؛؛ة٠ذدم

 عبد جال ؤأمر ارحمن.* في الصردين

 السجن في أكارهو ل عتقا با الناصر

 ، حانتًا له جذم لمين ا وبقي الحري،

 حق م رحة دم؛ يستطيع ! ولكنه

 في النكراء يالهزيمة العرب أصيب

 سنة يونيو في إمرائثز مع حرس
 قمة مؤتمر فعقد ه 1387 م/1967

جال اتفق الخرطوم ني ري—ء
 بن صعل في الملك مع عبدالنادر

 أن عل فده سعود آل عبدالعزيز

 ايمن، من رية٠المعم ت لقوا ا سح،ب

 فواجهت ،لفعل ب؛ ترحياها وتم

مصيرها ة ادمني ا لجمهورية ا
للقضاء شديد تحديا و!قت ،يفسها

 وأءوانهم، المنادي الجانب من عليها
 إلى أفضت دد الدودة رئاسة نت وكا

 ه/1 387 سنة شعبان في له جم لمز ا
 بعد ام. 967 سنة نودور 5 الموافق

 لحركة ا قادة رغبات عنده اعقت ا أن
 ورؤسداء وعلمائها اليمن زعماء من

 ط ضبا وكبار والعشائر القبائل،
 اغقتلغة القوى حوله والتغت الجبش،
 ادجالد ينتشل حتى لها رئيسًا ركون

 ،ا٠إليه تردت التي الهاوية هن
 «سك٠ أن الحكم^ة بس؛ستا، واسذطاع

 ،طربة٠مض أمواج وسط هغيذة١ال بدقة
 لدمن حقق حق عاب وعواصف

 ني وتم وا!ستقرار. وا#من السالم
 للك_ي.ين ا مع لحة لمما ا عقد هذه ء

 السعودية ال.عربية المملهؤة واعزذت
 ه/1390 عام الجمهوري بالنظام

 حكمته موذن له ركان ام، 970
 ؛,معاداة يتمثل آنذاك المرحلة ظروف

 ))إن قوله عنه ويؤثر لحزب وا لتحزب’
 بالعمادة وتنتهي بااذأثر تبدأ الحزب^ة

 جاءت سواء لحزب ا )انرفدر وقوله:
 مسوح في أو الشيطان ؛-قرون
الرهبان((.

 ستمرة محاو!ت عهده شهد وقد

وتميز لحديثه ا لدولة ا ء لرذا
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دجى( بن )عددالرحمن ني ا$رن، يمى( بن )ءبد؛لرحمن ا!ردا،ي

 )|ماس ٠هو نيابي مجلس أول بتأسيس
 را 1 389 عام وتأمسس الوطني(

 عام الثورى مجلس شكل ثم, ام 969
 انتخابات وأول م1971 ه/1 391

 إته 1ستق با حكمه لتهى ا وقد * بدة ندا
 سنة #ولى ا جادى 21 لخمبس٠ا يوم

 سنة يونرو 13 الموافق لر1394
 قوة زه تؤار داخا بضغط ام 974

 ت لحكوما ا تغيير كهرة مججة خارجية

 ! من عل البالد حكم في والركون
 ومع;فة اصمن، ؛أحوال له دراية
 مجدث كان ما جاذب إلى أهلها طباع
 في الحزم وضياع ا$همال من أحيانًا

اازولة. أجهزة

 قيام قبل الحي ل قف قد وكان
 إلى فر وط أشهر بعدة لحركة ا هذه

 أنه إ! ظاهريا م ما٠ستج لال سوريا
 عاد اليمنيين من الكثرر إط(ح تحت

 13 *?ركة قامت حق ا-زكام سدة إلى
 إدبراهدم الفقيد بقيادة يونيو

 إلى ورحل استقال وقد ،٠الحمدي
 له سمح أن إلى هناك بقي و سوريا،
 بالعودة لح ئ الله عبد عني الرئيس

 وقد ،مبجأل دكرمًا فماد بالده إلى

 هو م وط أءلى صالح لرئيس ا حه٠مح
 /7/7 في وذلك الجبورية وسام

ه.1416صغر9ما1995

 وصف في قوله منه ،كثة؛ر ش-عر له
 الدن: د٠حم مجيى ا$ه^م دظالم

#ه ا جمعه سوى ه"مة له ما

 المأنوس وجهها غير من وال

مأمد غير حياته تقضت قد

 نفيس دن بها فما ءلميها وف

ااطابع ذات الرسائل بعضى نذم كما
 اضًا المنشورة آثاره ومن دي. لمعرا ا

 الرض(. ني القفاء أو المتوكية )الثريعة
 ا#متان صددقه باسو دطبوعًا صدر وقد

المعدي. عبدالرحمن بن أحمد

 مدتًا ب؛ النرجة صاحب كان وكما
 فقيي( ءالمًا كان فقد شاعر وأديبًا

 دمشق في استقراره في وود ، ند نا
 ونذر بتحقيق ده قام ووقتًا فرصة

 دنها ة ي—ن—ا،رم لكتب ا دض د عد
 متعددة( فنون في ال-زدة ث #مجا )ا

 المقبني-:؛؛*؛ مهدي بن لح صدغ للعالمة

 ن١الحع عدة بشرح رين١قه٠ال هداية
 الجاذم السرف لوالده؛ الحصين
 عقيل، #خيه المقابر عباد #عناق

 عن د عتقا ! ا ر٩للتطه معه ندر وقد
 ض محمد للعالمة ا$لحاد(( أدران

 الصدور رح٠و))ث ا#مثر*، إسمداعدل

 وارم٠ر»ا!-م (الشورا رفع بتحريم
ب ألى دق لسال طمة لقا ا الحداد
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بن؛جى( دءق:ل ا!رياني يحى( بن )ء؛دالرحمن $رياذي ا

 الشوكاني*، لإلمام كالهما !ىد((١
 كتاب طتع٠و ق٠ي٠تحق عل أذرف ا٠كم

 ا#عيان(( وفدات ني ارزمان ))ءربال
 كما العامري؛ ربك أبي بن ليحيى

 الله ء.بد المرحوم له٠زمي هع ونثر حقق
 عر لثا ا ديران ا!ءري عبدا!له

ذي يحدى بن اريرن عدا  الممى ا
 ا#ذ-مار( مرقدى في ا#طيار )زرجيع

 في وطرح ة٢ح-ج سجن في كانا حنن
 م(1950 ه/1369 )# القاهرة

 مجلدين في رحمني ا رة عما ن دوا وكذا
 أحمد م,ع دفحقي,ق ا في بالمشاركة

م.2001 ،1ط ا؛*دي، عبدالرحمن

 رغم رعد ذننر لم ذإدلم له١مذكر ما١
.رمخيًا ون؛ سياسيًا أهميت.ها

 14 كجت١ يوم في بدمشق توفي

 القعدة ذي 15م/1 998 مارس

 في فر حيث جذهانه ونقل ه،1418

صئداء.

كذوع ءالي بن إسماعدل الذاغدي  ا
العواضي مهليع حميد ٠د

 في ومعاذلمه لمم٩ال هجنر ا#كع: ماءيل٠ي :لرراجع
 طا، ؛؛روت، المماصر، الءر دار ابدن،

 اؤذورة حكيم ا!رياني الغاضي ام؛995
م؛1998 والراحة، اذتافة وزارة الية،
المد!.مي: لرحمن عبدا أحمد ؛ء صنما

 طريق عذى والمعلمي ا$رياني ن لمديقا ا
، 1 ط ،دمثق ،عكرمة طم.*.ذ٠م ،ل ال.ضا

 ذي التغدير رح ي:٠اذشا أحمد ام؛ 999
م.1984 ،1ط ابدن،

حةى(٠ بن )مل اإلرياني
م1927 ٠ 1905ه/1346 . 1324

 ا#ديب، العالمة، هوالقاذي،

 الله عبد بن محمد بن يحدى بن عقيل

 ب ريا ا حسدن بن خلي بن ءلي ا؛ن
 رمضان شهر في اريان* .هجرة مولده

 وأخذ م1906 ه/أكتوير1ؤ24 سنة

 الملم_ وءن بصدعاء وادده عن

 ا#مير حسدن بن عدالخالق العالمة
 .فصيحًا ثاعر نييأل وكان وغيرهما.

 ربح شهر ذي صنعاء إلى وند وقد
 في م1926 ه/أكتوبر1345 ا!خ;

 ذي دقا ا والده بين كان ما شأن

 بن محمد لذثخ ا وردن العماد مة ص_\ج ا

 إب. لواء محافظ ؛-أسالط إسماعيل

 في رمادة ل العر إلى يا$ضافة

 الممتار ل )الذر : خماها انجاز عالؤإت

 علم في ورسالة انجاز(، عالقات لي

 البازر )السى : ها خما التوحيد

 له كاذت اذقابدر(، د غبا ق #عسا

 المذلدين فريا ينتقد فكرية مواؤف

 سدة سي.ا قف ويروا با#ولياء لمعتقدين وا

 الددن* حميد يجيى $مام ا هدة معا ددت ا

 ذي لقا ا أخوه نذره ليين $يطا ا مع

ضمن لى-:أ؛- !ريا ا يحيى زرحمن؛.ن عبدا
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الله( عبد بن )طي تي ا!ر؛، الله( ب بن )طي اماتي

 ودخ #هدير ا رار ا !مة٢لد ئ.ل !٠رم

 ه/1403 ذة٠س الشوكاني ا$سالم

 واحد عن وفاته نت رى ام. 983

ر ا! ربح في عامًا وعرين

م.1 927 ه/ببر1 346

ا#دوع ءلي دنى ل إسماء ضي1|لق
 التظر هة٠تز زبارة، يحيى حمدع ؛ز د حجه. م جع: درا

 تحدق ج؛، ءشر، الرابع القرن رحال ذي

 المددة، وا!ث الدراسات هركاز : وذشر

 علي بن إسماعيل م،1979 ،1ط رذعا،،

 دار ،١اليمز ذي ذلمه رمعا العلم جر٠ه ،#كائ ا

ام. 995 ،1ط ؛;,رت، المعاصر، ,)ذنكار

 الله( عاد بن )علي ا!رياني
م1907 . 1855ه/1323 - 1271

 ا#ديب العالمة، القاضي، هو

 علي الثور، ذبادكا الباخ، عر ادشا

 بن ء-لي بس ءلي بن الله عبد ابن

 صالح بن ملمح بن جابر بن حسدن

ا$رن؛ني. المددق ارن

 سنة لحجة ا ذي في ن بإريا مولده

 ونشأ م،1855 ه/أغسطس 1271

 ءلي دن يحيى ذي الة؛ عن وأخذ لي،

 وعن وا$جارة، بالماع ا$رياني

#هدل،ا أحمد بن محمد اب

 انجاهد، حن بن يحيى والقاضي

 ،لقديمي ا دجر بن داود والسيد

 مكة نزيل دحالن أحمد لسيد را

 ذكر الحوادث تاريخ رفي غورهم.و

 العالمة أخ، مع هجرته أسياب

 المنصور ا$مام إلى الله عبد بن حسدن

 ،لددن ا حميد محدى بن محمد لله با

 كان ء صنة.( إلى وصال لحا بمارأ

 يجبسهما هم قد حدي حسين شاالبا

 ا$مام ج٠بي٦ت في ذمددة لظهور

 سيره في المذذور )الدر :ها سما زلمنصو ا

 متكلمًا وكان المنصور(. ا$مام

 في أرجوزة وله بليغًا. وشاعر فصيحًا

 مسالك معفلم فيها نظم الغة؛

 الشوكاني ا$سالم لبخ الدراري

 ثينوثال وخمسمائة أزف من وتقرب

.سبيله واذضح دليله صح وها بددا

 ا#ول ربع ر في توفي وقد

 غربان محل في م1905 ه/مايو1323
ظليمة. دد! من

زبارة م.حمد ون دشمح_ع
 ذي ال.ظر ة٠ذ.زه زيارة: د محم. دن محمد مراجع:

 تحذيق ،’ج عثر، لراع’ اذئرن رجال
اليمذية، .(ث٠وا#دا الدراسات مركز ونثر

ام. 97 9 ،2ط صناء،
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ليبنيحيى(ءا$ريانيد عاي( دن )علي !دياني ا

ءلي( بن )علي ا$رياني
م1814 - 1757ه/1229 - 1171

 علي بن علي العالمة القاضي هو
 دثثا دردده ا$ريافي. حسين ابن

 سبتمبر 1 7 ه/1 1 7 1 سنة نحرم ا

 عن لهدويةا فرع في ٠وأخذ ام،75 7
 د!مة حسدن بن الله ءج القاضي

 والحديث الفرع في خذ رأ الذماري،

 وكان ه. ء,حدم علماء من عدة عن
 أريجيًا شهمًا أريبًا أديبًا متفند عالمًا
 الثهبر ذي لقا ا له شهد فطنًا فاضأل

 بقي_ة ؛.أنه لمحوليا صالح بن يجيى

 لقذماءا ذولى .يجهته الشافعية علماء
 وتوفي عتمة وببالد يريم بمدينة

م.1814ه/1229فيسذة زك هذ؛

 زبارة محمد ب.ن د دحم
 من لرطر١ نبل زبارة: طحى بن ملحم مراجع:

در، ا!ذث الة.رن في بن١ جالر ؛راجم
٧ ;ي٠ليا والبحوث الدراسات ركز٠م دا ءلىإ

؛;روت. اذمودة، دار ص;عاء،

 ي*؛ى( ؛نعلي ا$راني
م1939 - 1902ه/1358 - 1321 ت
 ل حما #ديب ا العالمة ذي القا هو

 عبد ؛ن دمحم ؛ئ بدتى بن ءلي ا؛ط^ن

ا!ردس. ؛ن—ح بن ءلي ؛ن الته

 سذ-ة مح_رم في و!دته كالت

 من إريان حصن٠ في ام 902 اهلم 32 1
 )مجعب( قديمًا ادسماة يريم بالد

 نصفت نحو إريان هجرة وبدن ها٠وبيذ
 بحجر لزجة ا صاح_ب نشأ ص).
 ،دفقه وا اذخحو في ه٠ط وقرأ والده،

 عل وقرأ صمعاء، إلى رحل ثم
 الريمي علي بن إسماعيل العالمة
 ا#مير حسدن بن عبدالخالق واب

 الرحي محمد بن الله عبد ني والقا
 الدحاللي، علي بن أحمد والسيد
 لعماد١ لعا!مة ا القاني والده وأجازه

 بن ن سا'يما د لم وا محمد بن يجي-ى
 محمد بن أحمد ليد وا #هدل ا محمد

 هجرة في بالتدريس وقام ؛#هدل ا
 المناطق من اطا!ب ا فقصده )إربان(

٠ لبعيرة ا و لقريبة ا

 في القضاء يجيى ا$مام و!ه
 حدم عقب اسذفال ولكن^ )وصاب(،

 ودكنه ظالمه، من لمواطن فده نذصف ا
 ستعفى ن؛ عدتًا، الحكم هذا من !ي
 الناب واختاره ،رأسه ممغط م واق

 كل ص وأموه تراضي، عن حاكما
 النوادي كز مرا هن حتى ن لحكا

اللواء. مر^ز وحن وا#فضرة
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الله( عد بن )محمد ا$رداذي يجى( دن )*اي ا!رياني

 شرئ م 1 939 }/ 1 3 5 8 شام زوفي
 شعر ن ددوا وله ءأمًا، وثالثين سيعة

القاني أخذوه وفال بعد رتبه ،بير٠ك

 ا$رداف• مجى رحمن؛ن دا ء العالمة

قصائده من عدد تذر حياته وفي

 )الحكم;(، ومحددة )ا$يمان( عةيصح في

 ا#فواه، عل ر ى ما شعره ومن

 لم مظا تعدد إفي ا قصيدته خاصة

 ذ-صح في ددته قص وكذ!_ك الحكم،

 وول؛تني: بحى ا$دام

اشئاح توش للخالحتة قف

 والالحذي له ؛اشاذي !موقف

أذى ثى٠لغذ٠د ملك الملوك شر

 $صالح با الساعون سطوابه

أوطاط عن اليمدي هاجر ما

 وا#ردح الرزق لتبل طلبًا

بلة ءن ناتج إ ماذاك

 كا$نصاح داء نيي-؛ الصمت

ا$رياذي ءلي يطور
 النظر ذزهة ،رة ر ،٠يحتو ٠عحمل دن دادهلى مراجع:

 تحقيق ج!، عثر، الرابع القرن رجال ؤى
اليمذي، ث٠۶٠٠۴!-وا ازرازت مركز وتذ-ر

ام.979 ،1ط صذئء،

رياني  الله( عد بن )همهد ا

م19د/13 ق

 الله عرد بن محمد دة العال ضي اخا ا

 ء"ن ذمار بمدينة الفقه أخذ ا$رياني

 الشبري، مهدي بن أ-ود ذي لقا ’

 د!ط، نيحس بن الله عبد والفقيه

 محمد بن الددنى شمس ذي والنا

 ا#قمار مطلع مؤلف رجه ر هد. نجا ا

ل: فذ؛

 ق ط; لفي إه وحاكم هرن، ر عالم

 في محقق ،مستم.رن منهج لشريعة ا

 الحكام دن وكان والغرائض، الفرع

 لل-دي ء اانف؛ تولى المشهورين.

 ن وطحا ثر حفا بالد في سر لعبا ا

 !بنه وتولى ، ٠وحبيش وانجادة

 وفي يريم في القفاء عل ا؛لمصور
 في برريم ت ول ، ٠وجبلة ب؛؛ب إ

 $لع٠ 1لت ا ، ي٠لهح ا عذر الثالث ,اذرن

المإلدي. عثر

ا#ذوع علي بن ظءيلسإ القاضي
 هم ا#كرع، علي بن ل إساء تي الة؛ جع: درا

 ااذكر دار اليمن، ذي ومعاؤطه -*-إم5ا

ام. 995 ،1ط ؛;روت، ر،٠ه1ا!ه,*
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دمى( ؛ن )محمد ا$دياتي ءاي( بن حمد٠) تي ا$رب،

 ا$رياذي)دبنءلي(
م1829 ■ 1783ع/1245 ■ 1198

 ءلي بن ءلي ؛نى محط ذي القا وه

 جره٩? ممولده ني $ريا ا ن۶ ادنى

 سادس ذي يريم-:؛:- دن؛#د إديان-:؛:-
 .م_حر غ— دي 30 ا ه 1198 سنة صغر

 العالط الفقيه عن أخذ ام 783

العاري. ازن الحن؛.ن

 شمر الفقه، في محققًا عاذ ن ى

 منها المنطوق فحغظ ااطوم، لدرس

 يريم بادد عمالة وتولى لمفهوم،وا
 بن أرد للمتوكإئ وحكومتها

 ومحالت قعطبة بالد وتولى المذصور،
 صار أن إلى أحذواله وتنقلت أخرى

 )ت أحمد بن الله عبد للمهدي وزير

 وزير كان كما ، (م 1 835 درا 12 51

 )ت ادن بن الله عبد حعر للنا

 في بصنعاء مات ام(، 840 ه/1256
 غسطب أ ه/ 12 4 5 #ول ا ربوع

م.1829

ا#دوع علي بن عدل إلسد.، الذاضي
 ادذاك القرن ذي اليمن ل رم؛ ذراجم من مراجع:
 حوث٠ب٠ل وا ت اسا اؤدر مركز إعداد ،ثر٠ء

 ؛بيروت العودة، دار مشماء، ،"ذي٠الي
 هجر ا#كوع، علي بن اسماعدل القاضي
 الذكر دار ابس. ذي ومعانله العلم

م.1995 ، 1 ط ،روت٠ب ،ر٠م*؛٠ا

 ى(5)مححبنيع ا$رياني
م1987 ■ 1908د/1408 ■ 1326

 محمد ا$سالم عز الو!دة ذياددا

 ءلي بن الله عبد ؛ئ محمد بإتى؛ن ؛.نا

 ن بولده ا$رداني ين—ح ءلي؛نى انى

 أبده عن وأخذ ،نبإريا ه 132ة

 بن نحدى د لعم-؛ ا العالط زي لقا ا

 العلم. لطلب صعاء إلى ورحل ،محمد

 العلمية المدرب علماء عن وأخذ

 فضة، محمد بن علي طاحالا ومنهم

 ن حسم بن عبدالخالق العالط راب-

 من القفر -ديةنا القضاء تولى ا#دور.

 الخادر في القضاء تولى ثم إب، لواء

 قامت ذلك خالل وفي إب. لواء من

 فيها قتل الني ه1367 سنة لشورة ا

 عذفة صدمة له نت وى ،نحدى ا$مام

 عبدالرحمن ض الحا ا هصنو بحبمر

 ء قف؛ في الثورة حركة في !شتراكه
 وهو با$عدام مهدد وظل ،إب

 قبل من سنوات سبع غدو حجة بجن

 ا$مام عنن ذلك لوخاد أحمد. ا$مام

 في قاصر الرجة صاحب أحمد

 وظل ط يريم ة.ضاء في عدذه ثم, الشعر،

 ه1382 سنة الثورة قرام إلى دلك في

عهد وفي الجمهورية. وإعالن
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مدلى( بن )يعدى ا$رداذي علي( بن )يجى ا$رياذي

 ذخراء في كما حا عوز _ه_ورية٠لجم ا

 الحس، با#خالق فه و!تصا ،لحجرة ا

 تعيدنه دان الحق في والصرامة والعفة

 لذرعية ا للمحكمة رئيسًا ذلك بعد

 دق شعر وله بقسهراء تئقاف٠لالس

وإخوته. لله #سال كما

 ا#كاوع عدي دن إسعاعدل القاضي

 في اليمن أئمة زيارة، محمد بن د محم : جع د.را

 ٠ 'تدربة المدمة عشر، الراع الذرن

 دجر ا#دوع: الفاغيإدماعبل اه. 399

لذعر دارا ،ك-ن ا في قله ومعا لع-لمم ا

ام. 995 ،1ط ;؛روت، ىر،1٠ل1

علي بن )يدص ا$رداني
م1895 - م1824ه/1313 - 1240

 عبد بن ءلي بن يحيى القاذي هو

 ض جابر ؛"ن جبجذن ؛ن ضلي ين الله

 الوجيه بن صالح بن محمد

 لعي ا محمد لصد^ق ا بن عبدالواحد

 لم رعا عرودا أديب وهر ا!رياني،

 علم في !سيما كثدرة عدوم في مورر

ا!ذة.

 ه/1240 سنة تقردجًا ه لد مو

 وأخذ وألف. رما!ن أربعن ام825

 السماوي يحدى بن محمد القاني عن
زقانيا وعن الحذي، با!ذر الملقب

 لصنعاني ا ا!سي حسين بن عبدالملك
محققًا. جهبذ عالمًا ن ركا؛ ،وعرهما

 القاني عد^ أخذ من أكابر وون

 ا!رياني، الله عبد صن علي الحافظ

 ،سنة عذرة زس نحو !زمه نه ف؛

 وا#صول الكربدة في عنه وأخذ

 لتغسمر١و والحديث ن واب؛ واشعاني

 عنه خدن وأ والحاب. ثغر لذرا وا

 الله عبد بن ن لحم ا ذي القا اضًا

 بن الله عدد العالمة ذي لقا وا ا!رياني

وغيرهم. الذماري المزري محمد

 فدها فأقام يريم في القضاء تولى

طولة. فهرة

ا#كاوع ءدي دن إسعاءدل القاضي
 في اليمن أدمة زيارة، حمد٣ه بن دممح مراجع:

 ،اللفية المطبعة ،در الرادع الغرن
 دجر ا#كوع: اسمايل الفاذي اه.399

 ادذكر دار. اليمن، في ومعاقله الدلم

م. 1995 ،1ط ،؛ثروت المعادر،
سد ين ى5)يع ا$رياني

م1942 - 1881ه/1362 - 1299
ني  الشاعر الحافظ العالط ا

 عبد بن محمد بن -ذى الجهن النخ
 دن ”لح ا دس لي—ء بن لي—ء ن—؛ لله ا

اسابي. ثم أ!رياني
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محمد( بن )؛لص ا$رياني اسد( بن )؛ص ا!رياني

 في دن؛!د؛ريم ن إر؛؛ بجرة مولده
 وأخذ ه،1299 سنة ا#ولى جادى

 ءجذده وعن الله، ٠ءبل بن محمد أبده عن

 الله، عبد بن وعلي الله عبد بن لحسدن ا

 عبد رور ل إسماء لرن وجال ا القاضي وعن

 سدف والمولى ري، الذم-؛ العشبري الله

 الدين، حميد سم ة؛ بن أحمد ا$سالم

 اسري، علي بن ارن والمولى
 ، #هدل ا محمد بن سليمان واليد

 ر لهن-؛ ا ط ء. إسم_؛ دن محمد مة لعال وا

 من الكم فغون في وبرع وغيرهم.
 ،ومذقول ومعثذول وفررع أصول

 لتدريس با قام الحديث. في وتبحر

 سنة في ره—!ش وحح يريم بمدينة
 حاكمًا يجيى ا$سام وعدذه ه، 1335

 وسكانة ة ء كف؛ عن فأران إب بمدينة

 في رواستم ،سةلم؛وا م٠ال.إ لفي عارة

 عن وانفصل مذوات، سع اء١ازقفل

 عل وءكاف ه،1345 منة إب

 ه1350 سدة وفي ٠بوطذ^ التدريس

 رعدذه ء صدم؛ إلى يجيى ا$مام طلبه
 ؛-)رذامة ا!ستئناف محكمة في ءفو

 ،لديدحذي ا ءلي بن زيد درةلعال ا دسدد ا

 رته٨س وذكار م،ودا أحسن بذلك نقام

, بالتدريم م رقا لمأموم، وا م ا$د؛

 ا#عالم من جاعة 4ءذ وأخذ بصنعاء.

 ثم رالفقه، ر والتغم الحديث في

 !ستشاف ا محكم_ة رئاسة به أنيطت

 الدريس. مع بأعمالها م فة؛

هضًا ن؛ _ة٠م اورن؛ ء أعس؛ تحمل

ن؟ العطا للمعضالت دفًا كا بها

مشمر العدوم دشر في زال وسر-؛

 العزاسم قوي صدنيد بهمة

ر يجف بصدماء بقائه مده في وكان

 محمد العالمة لى لم ا المؤلف ديوان لفي

 شهر !لي في للممر رة ربا محمد بن ا

 البخاري، صحيح وإمالء ن لرضا ر

 آخره؛ سنوات خسى في , كما حتى

 انجدى يجذو وكان اه. 35 8 سنة

 عبد ومنه-*؛ ،لعلم ا ب طال من ر كثي

 واليد ا-بذراني، عبدالكاريم بن الله

 ومن زبارة. محمد بن أحمد العالمة

 لنبوي ا شدي ا درست دفي ا وكاذب ا

 ثرح ينرالذاتم وتحن-؛ ،١٠القي !؛-ن
 ذلك. وغور لحصين،١ الحصن عدة

 )الروض في الغليحي سجد ودرس

 ؛ر(٠الذه ضوء و) ف( وكاثا ا و) اوذف^ر(

 تاسع في ل وف؛ نت وكا؛ نولمد. وغور

 ؤفي وقال ه،1362 سدة الحدة دي

:لله وفا
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زئ٠ا!

 حجه ستين غئرت قد رت أدا
محمد ر٣ءم وهي ثالثًا وزدت

 ددي خذ دم صالحًا ختامًا إي فهب

منجدي القيامة يوم وكن إليك

ذوع ءلي دن إسداعدل الذاضي  ا
 ذي ايمن صة ،زبارة محدإ بن محمد *,راجع:
،للذثة ا ا!.مطبعة ،عشر ؛حلرا I لقرن ا

 دجر وع:ا#و ساعبل التاذي اه. 3 99
الفكر دار اليمن، ذي نده ومعا الدلم

ام. 995 ، 1 ط ؛؛روت، ال»؛مر،

رذ ؛
 بن ب بن الرث ؛-ن #زد ا

 بن سبأ ؛ن ؛؛#ن بن يرذ ؛ن ما!ن

 قحطان. بن يعرب بن يشجب

 مشة،يال ا#حياء أعظم ن٠م #زد وا

 ٠ يين رليمس قسعمرين إلى وينقسمون

 عمان إلى جروا ه؛ الذين ا#زد
 شنوءة وأزد ءمان<، )أزد لهم وقال

 من الشمال; ا#جزاء نزلوا الذين

 .العرددة. لجرة ا ل دشما السراة ل جم؛

 خالل وفي ا$سالم. قبل ذؤك كان

 في #رد ا بطون ذفرقت لفهرة ا تلك
 جزيرة ل شما من مخذلذ-; م_واضع

الوطن من أء.رى رأة-طار العرب
 #قطار.١ من وغيره لكبعر١ العربي

أذمار والخزرج ا#وس هؤ!ء ومن

 سمذاه.-م وقد اة الله رسول

 هذا وأصبح ر أنعد؛ . النبي

 يومنا إلى د-ام #عقا و لهم يًا دهتم ا!سم

 لجزيرة ا وعرب أءراب كانت .هذا

 ذوا كا التي عات لممنا با #زد ا يعيرون

 التفوق ذلك كان إذ ،تموبا

 من مظهر #زد ا عند الصناعي

 كان اشد المنه. حضارتهم مظاهر

 الالحة ني درين ما عمان أزد

 صيد وفي التجارة وفي بروية ا

 بعض صناعة وفي #سمداك ا

 وفي الديح صناعة وفي ا#سلحة.;،

 من شنق ا وئ ود٠لجا ا دباغة

 شمال أعراب فكان صناعات.

 دايمى عنهم يقولون وءرمس؛ الجزيرة
 أو جاد دابغ أو قرد ساذس إ! فيهم

 كانوا أبم العلم متع دزد( ناسج

 وغيرهم اليمنيين أولئك ءلى يعذ.مدون

 توفرر في اايمنيين الصناع من

 وسالح وكاء أغذية من حاجياتهم

 أن يرون وكانوا أخرى. ولوازلم

 ااصناعي تغوؤلجم يخكم كانوا اسنيين

 ولذلك ،حيأل وأوسع قوة منهم أ"ذق

مناطق حن أ طان امدق من لكنوا
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 عل ريحوا العرب، جزيرة شمال

 بقاعها حر واحدلوا ،الرددة طرواما

 ه النبي عن ورد فقد ولنا الزراعب.
 ا#رض في الله أزد )ا#زد نال: أشه

 إ! الله ودأبى دضعوهم أن الناس دريد

 الدمار أن نظرنا وفي يرفعهم(. أن

 هو يكن لم رب دن بسد حل الذي

 في سهحيقة عهود م,ذذ إيميبا دفع الذي

 إن ارهن. ءارج اله_جرة إلى الذ؛ردخ

 واقع في يروي كان ما مارب مسد
 م٠ا!قلي من جد صغيرة عة۵ب إ! ا#مر

 الذين يكن ولم الحضاري، المني
 جزء إ! السبئيه مارب مذهلقة يالذون

 الحضارة يمن سكان عؤوم من صغير

 سد دمار كان وإذا العدد. كعي

 ،يمتية5ا ضورةا في رد ط؛ عاد# دارب

 مثجعًا دكون أن إ! له ي.تبغي ! فإذه

 اللحاق عل )تمنيينا من ق.ليلة لفئات

 ل لهانوا غمال في ارحيين بإخوتبم

 والودان الذدل وادي ودلتا ؛ب٠الخم

٠أفردب شمال دن مه ومذ؛طق

 كان ارحمني الحضاري ا!نتشار إن
د وبان العرب لجزورة ا شمال عن قد

 وسيناء الشام كافة وأتماليم الرافدين
 .وإ العربي إخربوا وادودان وممر
 ،تتنسل ا بآ!ف بمادد رب ص؛ سد دمار

 التجاري لتوسعا م يح_ك وذلك
 كانت اللذين ا!ذصادي والتصاعد

 معها٠م٨دداف ولم ،م-ما تعد م حم ت رةا ضم لح ا يمن
ا!رون. رب٩ال ما٠فيه

 #زد )ا حدة لتا الهج_رة كانت لقد
 أما بؤ.عق ،إتباردا دليال إذ وغيره-م(
 ةلذو ا هر مغل؛ مرتخ مظهر كانت

 تالن ولم والتفوق، والخير والعطاء

 سلبيا، دبن ا#حوال هن حال بأي
 من مظهر كانت ما أبا بمعنى

 أو الفاقة أو ا!نحطاط مظاهر
ا!قتصادي. أو -يالب الذكوص

 رال إلى الحضاري اليمني اي
 بقاعها خير ف.كن العرب لجزيرة ا

 لدربا با سكا من نتزعهاا أن بعد
 ب إيما ا طيء فدلمت كما ا#صليين،

 جبل إيمني ا كن—* العدنانية. بأسد

الجزيرة شرق في ردى( )أجا ٠ش

 أن بعد زطارفا جبل ومالن ، ة لعر؛؛ا

 ثقينف. #صاتين ا أهه من نذرعه ا
 شامها وما ل لجم-؛ ا هذه سكنى ن ركا
وا$مكالى؛ت اللطيف اذشاخ دات
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#ذن’

 أخمر ؛صورة ازراعهوا راتيجية٩ا$س
 في تعؤد زنيا اليمني يعة٠ط إلى أقرب

 والخضب ثى٠الذ.ع المناخ عل انجمن
.سكرية٠ع٠ل ا $سحتراددجية وا الزراعي

 ا#وس ذزرل ؛كن لم هذا ءلى وقاسًا

 الماء ذات يهرب منطقة والخزرج
 برن إ! واطوطاءة ة٠الطي والربة ر الود

.كرذا٠ذ ا٠ دل

 على الحضاري ابدي دثط-ر ثم
رفى انججات  في الربعدة رية كجا ا واا

 أسواقها وء-لى لعرب ا الجزيرة شبه

الهامة. ومواذئها ة أفنع ا

 كما الحضارية ارمن كانت

 1سكاذا بغائغ.ى تقذف ، سلتتت-جذاا

 ر!قداوا ر رفا دري من وبالمغاه.رخن

 إلى أبنائها من والصناعي التجاري

 والمتتفس الرحب المنطلفي حيث

 ا٠فيه كان التاريخ من أدوار في الواسع

 بادرة دية لعر ا الجزيرة وعرب أعراب

 المراءي خلف والرمال ر زنقا ا يجوأون

 لذلك ؤرار. فريحا لهو يذر يكاد !

 مداخل عل الحضاري اتمني ا **تطر

 عل العرب لبالد انجاورة ا#قطار

ا^؛ورة ا#قطار تلك في ا#سراق

 شرفى في مددة جزر وءلى العرب لبالد

المتوط. #بضا ابدر حذوض

 ضة٨ا^ا لممالكا امت٠ة هدا وهدن

 ثم لذ-يحاوا والحجاز نجد في لفرعية ا
 حواضر ذكن ولم م. دشا وا ق زمرا را

 أسرافًا إ# ا#صل في الممالك تلك

.ليم.تية ا !تج؛رة

 لجذزيرةا رعرب أعراب كانت وإذا
 ذط.ت قد كفيدا - منيال إلى تغد العرب
 زلمدستغدادة — وقريش وثقيف هوازن

 خطا ذقد ، ءتها وصن؛ برنا تجارة دن
 ، منطقية و تقدمية خطوة نجمنيون ا

 الحصول سبل العرب #ولمك فوفروا
 والصناعية التجارية ادزايا عل

 عناء دكانودم أن دون حية،يال
 إلى تدلموا بأن انجمن، إلى الودود
 من جال؛ ارحمن خارج عربدة مناطق

 وجاب - السالح مصانع - مصانعهم

 ا٠كم - الءروم زراعة - زراعتهم ن٠ع
 ودومة لطاذفوا لقط^ف ا في لمواذاد قد

الجندل.

 ري لحضا ا بتع لط؛ ا ه_كن ولقد
 ن ن؛ ذوي دكونوا أن لليمنيين ليمني ا

 ؛ لعرب ا لجزيرة ا في احاو حيثما

ني وسيطرتبم دتهم مبا كاست لذلكو

283 اسدد د٩صس



 وبالد رة٠الجزي ،٠شمال من يتة٠ع٠م بقاع
 درجة إلى شاملة، م وازد؛ ذرافدين ا

 ءربي كل يسمون كانوا الدرس أن
يمنًا(. )اي طاليًا

 ا)بنيين جرين با أن يخفى و!
 برن عظيمة فائدة دوا اسين؛ ريين الحذف؛

 ادفي #زرى ا بالندوب احذكاكهم
 م لد؛ وا الدراق تستوطن كاذت
 في ئد اوفوا تدك تجلت وقد ،رهزصر

 مجا!ت ني انحذدة حف؛رم وظاهر
 وطقوس لدستوربة١ لذظم وا لحذك-م ا

 !قتمادي ا العمران وفي العبادة

٠۶ لى؛ ا الغال.غة وفي ري اكبن؛ و

 ازضارة عنفوان أن وبدو
 هذا ثل٠ه إلى يدفع المتعاظم وسموها

 ءلى سارت فلقد الدب، و !ذتشاز ا
 قديمة شعوب ريين ا-زف؛ اردتين ج٣

 كالغراعدة الزاهبة دف؛رب؛ عرؤت

عم• وشر وأذ.ور وا$ءديق
 بعفر مجت اذد الزمن تقادم ومع

 لني ا وفروعها اتجمنه , ن-؛ !ب؛ ا
 الدوب لج_زي-رة ا ل 1ش اسذوطنت

 العرب القبائل في بردن، وا
 وج !زا وا لف لتحا ي؛ ا#خرى

ظلوا ذلك مع ولكذه-م لتفطمن،١و

 متمكين ا$سالم فجر بزوغ حتى
اتجمذدة. م ؛.أصو

 ا$سالمي العهد جاء وعندما
 إلى ز الحجن؛ في اتجمنيون وهت

 وإلى i للرسول ملة ا!؛ المناص.رة
 الحمدية، للدءوة عدة ادوا بة !ستعبد؛ ا

 تلك لليمنيين !الرسول ءرف
 كانوا وف ،ر #ف؛ ا هموسما المؤازرة

 النبوية اولهفتة -بذه جديرين فعال

الذرب.

 خاطب ما أرع من أن رأينا وفي
 ب وتجدت ا#ف؛ر، I الرسول

 لمواقفؤم يف الذ, هورشدير لهم محبذ^

 ا$سالمية الدعوة جاذب إلى الخالدة
 الني الحا!ة البوية الكلمة تلك

 بعد أنصاره إلى I ادرسول وجهها
 المسلمون أحرزه الذي المؤزر ا!صر

 خاط-ب ا!ركين. ضد خنين يوم

 أن بلغه أن بعد ا#نصار اذنبي
 الفيء من ء العط؛ من تذمر بعضه-م

 للمؤلفة I الرسول أعطاه الذي

يم• ذار
 )ايامعثم : لألذصار ٠ الذي قال

 وجدة ءذكم بلخذني وقالة و؛ ا#ف؛ر،

وكونوا ألم أ!!م؟ في وجدتموها
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'#ذن ا#ذن

 فأغناكم وعالة ط الله فهدأكم نأل#
اً بين الله أففأ وأعداء الله، .قلوبكم؟

 الله ا)بل: ا#نمار: فأجاب
 ذم فقال وأفضل((. أمن ورنوله

 معشر يا تجيبونني ))أ! اذ النبي
 ابماذا ا#نمار: فأجاب ا#ذصار؟((

 ولرسوله لله الله؟ رصود يا نجدبك
 وكله الرسول فقال والفضل((. المئ

 ابمنيين لهؤ!ء وحب وف_يضر دأئر
 به واعتزوا ونصروه بايعوه الذين

 لقلتم م شئن لو والله ))أف عزوه وأ
 ثكنبًا أتزنا :وزصدقذم فلعدوقتم

 وطردد فنعبرذاك، مخذو# ذصدةذ؛ك،
 ؛ناك. فا وعائأل ،ك فآويتا أتيذذ؛

 أشكم في ا#نصار معذر يا أوجدتم
 قومًا ا٠م ذألغت دذيا٠ال من للقاعؤ
 أ! إسالمكم؟ إلى ووكلتكم أبددوا
 يذهب أن #نمار ا معذر يا ذرضون

 وترجعوا لبعور، وا بالشاة ص أف ا
 فوالذي رحاركم؟ إلى الله برسول

 لكنت لهجرة ا لو! برده محمد نفل
 الناس سللح ولو ار،٠ا#ذص من ادرء
 !غذ سغبًا ا#نمار وسلكت سذجًا

 ارحم م—الده ر. #نص.؛ ا شمب
 أبناء لحاء وا #نصار ا ج بذ(وآ ا#نصار

ا#نصار((.

 الذريغدن اللكلمة هذه كانت هل
ا#ذصار؟ في أمل خية إلى إشارة

 ذكرى كانت ولكمها أ ا كال

٠المومين ذغع والذكارى ،للمعروف

 لم وإن — القول يصح ذلك ومع

 ضعف إن - I النبي عن ينب
 الطمع ما مال ر؛..ما النفوس بعفر

 عن نظرايا فتقصر الدنر؛ ١٠حطا في

 انحمدية لة الرس.؛ طبيعة استيعاب

ا!مه. وأهدافي؛

 ل آد-؛ اليمنرون ر #ى ا نجيك لم

 المشاهد كافة في فيهم . الرسول

 التي والمواذف دمه شهدوه؛ التي

 غزوة نت كا وإدا ب. جد؛ إلى وقفوه؛

 الزاوة حجر أضحت ؤد الكبرى بدر

 وهوينها ا$سالمية الدولة ء إنن,؛ في

 أكر وإن حذضارة، من م؛ اصل وما
 اأرأي وذوي ف أبط؛ من %73 من

المنيين. دن كانوا وها

 أشقياء أذراد شذ قد كان وإدا

 المواذف هذه ل٠مث ء-ن ابمانرة دن
 إ! يكونوا لم يم خ؛ الباهرة، التارمجة

 وهذا اأ.قاءدة، يؤكد الذي ا!سشاء

 هذا ني ءنزم دنال أن يمكن ما أقل

انجال.
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 في i درسول ا محبة فجرت ولقد

 وأحاسس حية ءر لرشا رحيين ا

 سابقين - ١٠٦;أصر نفوسهم في زاءره

 عل ا$سالب بيونتهم - و!حقين

 ا$سالمي، خ الذار مراحل امتداد

 العرب وناخرون يفخرون فعماروا

 إلى كذل,ك ظلون وس: هذا يوهدن؛ إلى
الله. شاء

 هذا يخممها تراجلم في وسرى
 رجا! — يمذدة صيات٠خ٠لش ااكتاب

 كاذت خ ر لتا ا صانعيئ من — ونساء
 منها وكان ،1 الرسول حول ملتفة

 وكالى ومستشاروه به صدا وأ أزواجه
 وءلى و سقرا و تهزيله وقراء وحيه

 قهر التي الماضلى رردووه كاذت -وم٠الع
الباطل. أعذاق ب

 كبدرة أعداد نزحت م $سان ا وفي
 لالشزاك شنوءة وأرد عمان أرد ح٣م

 أرل سدر رء-للهما الذذح. جيوش في

 فده ان٠ك٢ فارس إلى للملمين جيش
 - صان أرد - ا#زد من ألذ عقر اثنا

 أن بعد وذلك البصرة، في كذانوا الذ؛ن

 في رحيين' من كبورة أعداد شاركت

 رجس من والشام الدراق تطهير

وذوبف والرودي- ؛اشاري ا!!!؛ن

 زولى عندما خراسان في #رد ا شوكة

 ا#زدي حئثرة أي بن المهلب أمرها

٠ترحمته( ذظر١)

 #زدا من رجال !#م في برز
 هموا سا لى ارمان من وغبرهم

 في العروبة صنع في جليلة ب ص؛ مسا

العري. لوطن١ من مخلفة أصقاع

 وذم م فذح في #زد ا واشرك

 بن عمرو منهم وكان خقدط. عدة ا٣
 كذلمة )انظر اللعيف قبائل قالله حمالة

 ادن وذريك الكتاب هذا في للدش ا
 لألزد وكاذت ترجته(. )اذظر الغذذلى

 الني ارمنلى ذل لقبا ا ردن طيبة سمعة

 معاوية كذب فقد ، مصر إلى نزحت
 نحدد بن ة سلم, إلى ن سفيا يأ بنا

 إ! عمتك تولي )أ# ترجته(: )انظر

أداذن(. أدلى فإبم حضرا أر أرديا

 م٠لحك أدده بن اد—زي كان وذا
 م(673 - 665 ه/53 - 45) البصرة

 من م بأم #رد ا ن—م قومًا بما

 إلى وتفاه,( ،#مودنا ءل لمذوارج ا
 دقال بموضع شعطاظا فرلوا ، يرصر

 الذطاط، رواحي أي )الظ(هر( زه

-وطن: دن عمرو الدس فيهم فقال
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ا!'ذذ ا#زخ

 أهد يفرع ! بدار فأمرا

 وغافق لججت ودها وجيرانهم

في سهرى كما عافق، و وتجيب
 ازفي ابه القباذل من الكتاب، هذا

 وأطلق ممر. إلى دلمها فروع هاجرت
 هم نذ الذين #زد ا عل !؛.مريون

 اسم ممر إلى أبه بن زياد
العداق. من لجزه*( )العرارون(

 حاتم بن يزيد صرم *كم ولي ولما
 عدد معه جاء درحمته( )انظر #زدي ا

 إلى أرسلوا قد كاذوا الذين ا#زد من

 رذين بن العالء منهم خرامان

 وعبدالعزيز عبدالرحمن بن وعبدالجار
 تراج-م )اذظر - عددالجبار ادن

 مصر في اشتهر ممن وكان هؤ!(.
 )انظر زهور بن محمد ا#زد من

العباسي. للرد مصر ١٠حاك ربه(

رص; في #زد ا دوالي مقدمة وفي

 حبيب بن يزيد ٠٠لعظي ا مصر ذلهيه

٠ترحمته( ذظر١)

 نرون لغا ا ينتب #زد ا وإلى
 من أوردنا ة كذوذ. وفروع وخزاعة
 هذا في دلمها ءايه_م التعرف استطعن.!
الكتاب.

 شمال إلى -ون شا ا اتجه وعندما

 يًا حما الروم لمطاردة والمغرب أفريقية

 ثم الرومية، لس لدسا ا لرن لدينهم

 ،ؤذرنا ا#ندلس إلى البحر اجتازوا

 المقادة كان أن الضدفة ببل من فايس

 في المغل البذح اليمنيين والغاتحبن

 الفتوح وفي ا$سالمية الجيوش قرادة

 ا#ؤطار. ذلمكم ني حذذقوها ازفي المظفرة

 عل تجد أن الصدفة قبرل من يكن لم

 ا#ؤطار تلك ني الغذوحات قادة رأس

 كمعاوية بمنين ا هور مدا ن٠م # رجا

 الحفرمي، الكندي دج خد ابن

 النعمان بن حسان #مين ا والثيخ

 ديحا ومؤس* تونس مدينة باني الغساني

 ماس وطر؛.ف؛-ن نمدر بن سبى رمو
 الخ.ز!نى بن،.الك واشح الى.؛ذ.ري

 وعبدالمزيز؛ز ا!فقي -دحمن١وبا

 يحبى المباح رأي مبرم بن مرسبى

 ا$سالم اكب؛طل فإذا ابيبي.

 ؤرخينع أن دع ،ارني ا ذياد رق؛.ن ط،

 و!ء، أو حراحًا ابدن إلى يدعبونه

 البعة ا#ندلس فتح قادة بقية فإن

 **لمرى كما اليمذيين، من رعهم كانوا

الكذاب. هذا في تراحمه،م ن٠
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|#ذت ا#زئ

 اليمنيين أولئك بروز كان إذلى
 بخعرار في ادعا البروز ذلك وأمثالهم

 دان الذي لالعتزاز امتداد ا$سالم
 ن 1ك وبما رنهم ؛ن أدمذدون ا ده دشعر

 ودولةا دءم في لة1فع ة٠ساهم٠ رر٠م لهم
 ازرمازة مبادئ وتعميق !ية٠ا$س

٠انحمية

 ء٠المر بأن لذولا صحة في مراة و!
 بيئته، وأدوال وظروفه تربته ابن

 العروة أعالم من وثيرون وكدان

 العهود باعدت ؤد ا؛^منيين وا$سالم

 ايمن، أجداده,( وطن٠م وبدن رحفهم

 ا#خالم أولئك اء-ذ-زاز أن إ!

 ونرة اذيمن ا#صلي بموطنهم

 ودن منه القربى بوى:ج شعورهم
باد امتداد عل أ٠جمله حضارته  ا

 ووذلك ،وعقولهم بعواطغه-م يمنيين

 تأم،١واذتماء لم۴ا ا٠أسس عل حافظوا

 من وغيرهم! بمدرون ’ بتمك كما

 ءلى كارون ويتذ ، هذا ذومنا إلى الع.رب

 ه-ثر لمشا ا و العلماء عروة الدوام،

 اببثن من كثيرون رضهم ا!*رب،
ا#عجم؛. ابالد إلى المتبين

 من كذدرين فإن ذلك ر،.ح
يعتزون ا!؛حيين لهنيا'جريرك، ا أء-!م

 ا#ة.طار إلى الجة.رافي با!تتماء حقًا

 ؤدها وتعلموا ونشأوا ١وللىو الني

 ؛*ريا العالء وأبي البخاري $مام 1كا

 وادن المتدري اللندي عمر وأبي
 داتم, وأبي ا#ندلي ه؛نىء

 ااطالني حجر وابن العجستاني

الله عبد وأبي اذدوادي والخطيب

 وأي المقدسي غانم وابن القربي

 )انظر وغير؛م اللكني الذناء

 مئات الكذاب( هذا ني م٠راجه٠ت

 ا#ذظار أو المدن بأسماء اشتهروا

 وتنعموا سمائها تحت وا٠درج الني

.ذربتها ءلى وعاشوا هواءها

 كال نبادل مازدا ابمن، لي ونحن
 وارة ئ الغبا المشاعر هؤ!ء

 ي٠وا$سال ادربي وا!ءذزاز ة و ا#

دلمي؛. وبأغزن دب بم

 جرن ذبا ا !عالم كان دشد

 العربي خ—تاري—ال في اليمنيين
 سدو لبيات٠وم إمجابرات $سالمي وا

 وتجهم. ادشر من العهوده السات ءلى
 ،آثمة ليمة يات٠سل لبعضهو نت وكا؛

 عظيمة إيجاردات ل?عضهم نت كال كاها

ذه—ه مذل ومن ،مجزي-ة
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)؛تاب( ا#زهار )كاب( ا#زهار

 رز عبدالرحمن يات ! وا اررات
 قاتل درحمته( )انظر المرادي للغم٠

 )رض(، ف ط؛ أبي دمن دلي ا$مام

 فب - ديالحضر هافء بن وأئير

 ترحمته( )انظر عمره في الدراق

 ءلي ا$د-ام دالجة اختير ازني

 !ن—ح در ا ن هذا لي. حبا وإذقان

 ط-رفي عل يقفان وأرر عبدالرحمن

 ،رذ.ر ا مة٠حو في ا#ول ^قف : ذة^ذل

 دكن .الخ.حر. رحاب في لي لثا ا ويقف

 نظرة ا#ول إلى تنظر ا#م ابن

 ،|*ي لغا ا خ الذار حكم من إشفاق

 4سج ؛.ا إكةم^ر ذظرة ااذاني إلى وذ:ظر

 تم وإسعاد، توفرق من وخ التا له
وجل. ءز لله الجمع أدر تكل

باهطرف اخادر عبد مدخد
 لع ب مع: ب ا با^طرف، ء.بالقادر عحهد جع: درا

 دن إ)ى الص:ن هاجرلن٠ال أء#م ذهل

 متدض للكتاب، ادرة اب بئليم،و

م.1998

)كاب( ا#زهار
 الفقه في نحكم ر١مختع كتاب هدو
 #ثمة ا ذ.لي في )ا#زه(ر ووانه ،اردي

 عادي دن ااسجدن في صتذه ا#طهار(،

م(1398 _ 1392 ه/801 -794)

 ,رى به ن٠> أحم_د نجتهد ا ا!-.*_!لرة ا$ه-ام
 ني واسد مدخر ذه اختصر .٠المرتغى

 دن تحيى )ا!نتصار(؛؛؛ كت.اب هو ارذلي

 خرة( دفا ا )اكذكرة ب و!دا ، ٠حمزة

 ،لذأد_وي ا الحسن العالمة لماصره

 في طردنته المرتضى اقتذ-ى والذي

 كًاعة في )ا#زهار( بترتيب )التذكرة(
 تحتها تأني )ومأل( كذابًا ردن وء

 كتاب : — ائة-لىمة د-مد — أولها أ؛واب،

 ام،٠١الع الصبر!ة، ب ذكتا اوطهارة،

 ،وا]وصايآ"ا بالحدود وينتهي فالحج..
 طبريقة وهي ا-؛ر( ١ )كتاب -تدثروأ

.الفقه كاب م.عظم

 ر5كب بعدد )ا#زهار( كذاب حظي

 أوى من كان والحواذي الشروح من

 ا]كر;رين ب.يه 1بكت 4ذن.*" المؤلف شروح

 مجلدات(، 4 - ازورار ث٠)اني

 دان(،—تجا 2 - الزحار نيلح*ر ا و)

 ذلك دم ا#زهار( )مازى واكذسب

 المذهب عمدة رات دق ومكذانة شهرة

 طالبه ومرجع ارمن في الزيدي
 متانة ذرك في داهم رذلى .4اذ٠وذة

 فت١١وأض ، أساوبه لة وج_زا لي را عا

 في وءلممه كدب وءلمو ى.احبه ذاةدادا

مذي-ا زاد اص والمكانة الشهدرة تلك
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( )جبل إس:ةل )كاب( ا!زهار

 ٠لدين١ درف ا$مام حفيده مداركة
 السدابدة الحياة في ٠المطهر وابنه

 أهمية رسخ مما افيمه والفكرية
وصا-وب. الكاب

 والحواذي اكثروح سن ومن

 اشنهر علده وضعت التي رة2٠الكة

 المعروف المدرار( الغيث من )المنتزع

 ٠مغتاح ادن للعالمة #زهار(١ )بثرح

 واجواهر م(1472ه/877)ت

 ه/957)ت ٠-اران لعالمة ا#خبار(

 تلك أجل من أن إ! م(،1550

 )ضوء #زهار١ ءلى الذاقدة الشروح

 و)المذار( ،٠لجالل1 للحسمن الذه-ار(

 ض_وء على العفار منحة و) للمقبلي؛؛:*

 )السرلى وخره؛ ا#مير، !بن النهار(

 بمن محمد ا$سالم لشيخ الجرار(-:؛؛-

 مطبوعة وجيعها نى؛؛؛ لشوكا ا علي
 ا#زهار كتاب كان وإن حديثًا،

 طبعا قد مفتاح !بن ذرحه وكذلك

 ت ب؛ العذر إلى رتع م'بكر وقت في
 لذصودروا الطبع ءلىأو القرن هذا دن

. لهما كزر

اسري الله عدد حسون د.
 ينى إدحا التراث يعادر از*لة-ري: مراجع:

م.218- 192الرطاني- المتحف

ساحل ا

 كانت عرارة بمدينة قديمًا عرفت

 من ر بمو محاطة مدينة عن عبارة
 ويعود ام 70x250 أبعاده لحجر ا

 لقرن ا إلى السدور هذا بداء تارخ
م. ق. السادس

 بن قدس أبو وقال’) ني١اللى قال
ا#سلت:

 سلمى فنعف لجريبا !كتاف

فالجناب ا#ساحل ء حسا فا
الشعرر((. مدينة قرب حاليًا وتقع

العروسي عدي محدد د.
 الهؤداذي، د أوم بن الحس د مادم أبو مراجع:

 معمدعلي تحقيق الدرب، جزيرة سفة
 طأ، صنعاء، ا$رثاد، مكتبة ا#كوع،

م.1990
زجي( إكنى

 وسك_ون الهمزة دك_سر ، سيدلىإ
 وياء مكمورة باء ثم المهدئة ين٠ال

 جاء هكذا !م، آخره تحت من مذناة
 جزدرة صفة في إسبرل كلمة تشكيل

 من بركانى جبل ودإسل( العرب،
 شرق شمال يقع ،عي الربا لعصر ا

 28 بنحو عدها ويبعد ذمار، مدينة

، كيلو بشكله , لجبا ا هذا يتميز مهر
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>جبل( ابل )جبل< أبل

 ،الرلرجي وتكوينه اغذرونى
 ادرماد ت وطبقا روطي٠ائنخ ككل ا

 ردوسرط وا لردوإدت ا وصخور البركاني
 المميزة المالمات هي والزجاج

 رشفيدره ااصخري لزكيبه جيورجيا

 , ا—لج ا هذا قمة تعجل الرباعي،
 توق وتر 3 1 94 مقداره ارتفاعًا

 الجبل أءطى ما وهذا البحر، سعإح

 في ال.شامحه قامته اغنروطي وشكله
 وفي ذمار، شمال تجعان من متو قاع

 هن #جذرة ا تخرج بل٠لجة ا من قمة أعل

 وز وغيره الحبريت مثل عناصر
الركاب.. ا!رة نواتج

 وما بالجبل اغذثطة المذهلقة ودشتهر
 الني البركانية با#نشطة جاورهل

 ا$بسيديان صخور كمت را
 الرماد إلى با$ضافة والريو$ت

 ا#حجام، بمختلف ني الوركا
 في الوركاني ارماد #هالي ا ريعتخدم
 .يسها ومما البناء، أعمال

 في ني الوركا ارماد وجود ا!ستخدام
.اسكة متم عر حبات

 جبل ض أن من وبالرغم
 )فلسه( الحاوطءي النوع من إسل
 الزاوي ني لوركا ا الحقل أن إ!

من العديد دظهر ؛؛.نطقة في ا#طراف

 فده( )ما القاءذية ب لوركا ا اخاريط

 يعلذون ينيلجيولوج ا ج.عل ما ا وه)

 في الربامي ري ىا انذاط ءلى
 ب بركا صخور أنتج بأنه المنطقة

 آخر بمعق (،Bimodal) القطم;؛ دذائدة
 ما خور ى. م٠يض ءي رني ا ا►زغل أن

 ولى فد;ة وصدور البازات مثل فده
وا!بيديان.. ت ذرو ا

 لصخور ا و دوجية الجيو لطبيعة ا

 جعلت التاريخية المراجع وذا الغام؛

 توجه المعادن عن المذشبة ت إشركا ا

 الذهب عن للتنقيب ا!هتمام

 ورؤ؛ مناطق في المصاحرة وا؛حادن

 الوركاني ام في اذخاطق وز وعبرها

 نتائج إلى الدركات ذلك تودلمت وقد

قمة. ليةمء

 شكل في البركاني الشاط سرار

 ة الكورد #بخرة وا الحارة المياة خروج

 م هت,،' ا يوجه أن يغرض المنطقة في

 عن البحث إلى لوجيين لجيو ا

 تورد مثل لتطبيقية ا ا!ستغال!ت

 ا#رف;؛ الحرارة من الكهرباء

تحسى أجهزة نصب ب؛ وإمكا
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)؛أنون( ا!شار )قاذون( ا!مار

 في لح.قل أ حا! !سعراء جي,وفيزيائية

والبركاب. الزلزاب ا#نشطة جوانب

 يمكن ا!قتصادية الناب من
 الزجاج صخور ن—م ادة—!مسدن ا

 وكذا ص—البيود ذور—رص البركاني
 الحثن لحجب ا ذي ني اورى ا الرماد

 عة صنا في . إسبيا جبل في جد لمتوا ا
 ا#سمدة صاعة ،كاشعا!٠اا المواد

 ض أغرا لمياه، ا ترشيح ،ردةلكيمياا
 الدهان صناعات لحراري،’ العزل
 أخرى عات رصنا ،ستيك رالبان
ءدلجدة.

القدسي ءبدالباري محمد د.
 أحمد بن الحن العرب، جزيرة مراجع:صقة

ع، ا! عاي بن ه.حط قيتحق الهمدا؛ي،
 ؛مذل دي، ل ا !حوث١و ا؛,دراسات دركز

 ذي ذي البرى الرج رغحة. 512 م،1983
 لقمان رارحي،٠ال ■■:ز خ إعداد ،اليمن

 د. بإشراف . -.ري٠الى عامر ،العطاب
 عدالجاري محمد د. .الج.ذ-د إسماعيل

 حذة ل 1ا ة ندبغ دذشورات من ب٠كةث ،**ي٠ةلم1ا
 3 8 ،لمعدنية I ت لثروا ا و الجي.رلوجية

م-2000 -ن-:.

)دانون( سار

 لمذظ.مة ا التشريعات صدور من تزا

 الذظام قيام ع٠ ا!ستثماري ط ألمنشا

 د! ني أصدر حيث الجمهوري

أحدرا قانونان: م1964 ه/1384

 رؤوس استثمار بشأن (21) برقم

 (22برقم) وا! ا#جنبية، ا#دوال

ا!قتصادية. اادنمدة أن٠بث

 لذة (21) رقم نون ااذا فبموجب
 حكوة أتادت م1 964 ه/1384

 آذ-ذاك اليم_ذ_ية لعربثًاة ا الجم-بورية
 نرص ارمن تاريخ في سرة و#ول
 ا!ل رأس أدام ا!مشاري انئاط

 والزراء؛ ط العنا في #جذي ا
 والنقل ادركة وااذوى واكعدرن
 مشروعات رن وغديرها وال^احة

 ذلك واقرن ا!قتصادية. التنمية
 المذكوهرة جانب من ضمانات بتقديم

 ا#رباح بإخراج بالماح ااتمزة
 ل ال؛ رأم استثمار عن الناتجة

 ا#جنبي اذأل ورأس بل ا#ري،
 إلى لضرورة ا اقتضت إذا د! بكا

البالد. ءارج

 أمام ا!ستثمار سبل تهيل وبفرض
 اتجال نحو بيده #خن وا ا#جنبي لتتثمر" ا

 به ماله رأس استثمار في يرزب الذي
 ت ا!لموما بتقديم ارمزة الحكومة الزمت

 نحمر ما كل عن للمستثمر لضرورية ا
 في دلك أكان سواء !ستثم_ار ا مايات٠ء

 ارانات مجال ني أم وا$دارة التذريع مجال
بتسهيل الزمت كما .نزة حص-؛$ ا
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)داذون( ا!هار )ذاذون( ا!سدار

 رجال من ا#جاب ا#شخاص حركة
 العالقة ذوي نمذ وبرر وخبراء أعمال

 البالد الدخول؛لى في ا!شاري بالشاط
دنها• والخروج ما وا$قامة

 ن (21) رفم القانون لكن
 تعهدات دضمن إذ م 1964 ٨ه1384
 أ اددط فإنه والتزامامجا الدولة

 رأس استثمار المراد المثروم يمس
 العاط المصددة فه #جني ا المال

 شروء_ات٠م أي يزاحم وأ# للبالد،
 ءلى انون٠لق 1 ذمر كما ممادلمة. وطندة

 عند العر؛^ة #دول ا لرؤوس يًاكون أن
 رؤوم تلى ا#ولوية ٠التزاح
 في ا!ستثمار في جتبرة ا! ا#دوال

 !قتصادية ا لتنمية ا مثروعات
الوطزة.

 كتة (22) رئم القانون أما

 اسية بثان م1 964 ل/1384

 نشاط حفلم وا!ي ا!قتصادية

 ذقن نحا^ة ا !ستثمارية ا ,'ت“المؤسس

 من ن إعذ؛ ت لمؤت' ا هذه منح

 يلزم ما كل يشمل الجمركية الردوم

 وأدوات ت معدا و آ!ت من $نثائها

 من ها أعذن كما وضاء، واد و وأجهزة

التجارية #رباح ا عل الضريبة

 م_ن سنوات ى٠ز !ة لصناعية وا

دأسدج تاريخ

 م1970ه/1390 سنة في مدر ثم
 اس_ت_شم_ار بشأن (13) رة-م قاذون

 في وا#جزي الوطزة ا#دوال رؤوس

 ا؛ادة اصت صادة، ا!و التتمي.ة مجال

ذذي القانون إلغاء ءلى مذ* الثاب  ا

ا!كر.

 ى أعط ؛.أنه لجد؛د ا نون زقا ا ويتميز

 ا!ستئمارات ءلى لتركي'ز ا من الكث:ر

 الذي التأي أغفل حيث ا#جنبية

 لة (21) رقم ذون زف' ا ءاده ذصر
 استئمار با#يمس م1964 ه/1384

 ادن في ا#ص ا؛!ل رأس

 للبا!د. العامة ا!قتصادية المصلحة

 ا٩٠ تمذح ازي ا#فغا ألفى كما

 المال رأس إزاء الوطني المال رأس

 عل حصوله حيث من #جن-بي ا
 ء ج؛ ذلمقد ،وضري:ية ركيق٠حم ت ا ء إءخا

 ا!ولة دلمة د! من٠ليغ، لح.ديد ا ذون اقا ا

 معاملة المسذثمر ا#جنبي ا!ل رأس

 أكان سواء الوطني اتال رأس
 كان أم !متفالل ا وح* ءلى دشر

 !اوطني، المال رأس دع با!شواك

ق نط؛ اتماع مع هذا وترافق
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)داذون( ر حدما ا! )قاذون( ا!سدار

 الني والدريبية الجمركية ا$ءغاءات
ااشاذ.ون. 1تضمكه

 صدر م1975 هدا 1395 سنة وفي

 ع٠تشجي ن بذ؛ (18) رؤم نون الة؛

 ت ا٠فظ حًا ا في ودنغليمه ر .ا٠ستتثم ! ا

 في وهدو الوحدة(. )قبل ة ا وشدن ا

 عز لف لجت ! ا#ساب مبادرعه

 جاء باى محله، ح،ل الذي القانون

 اءددار في ةيا#ساس لطلقات٠ا اروطد

 واعتماد الحر، ا!قتصاد طريق

 ومن ا-لذارجية، المصادر عل التنمية

 وغديم لذرص ا من رالكش إتاحة ثم

 وا$عفاءات التسهيلالت رن ازيد

وا#جه. الحاب !ثمارات

 قبل ) لجئعوبعدة ا ت فظا ا٠ح ا وفي

 عديدة تذريعات صدرت الوحدة(

 اغدفي الرأسمال اجداب إلى مدف

 مشاريع ني الماص-ة إلى #جذي وا

 (27) رقم القانون بينها هرن لتنمرة ا

 شجيع ببأن م1969 ه/1389 لعام

 لعام (23) رؤم والقانون ا!ستثمار،

 ١٠ ئ ظ ٠■  بثأن ام 97 1 ه/1391

 ر ا—نم سبت ! ا تشجر-ع و عة _صتا ا

 لعام (25) رقم واذقانون اوصناءي،
ص ؛دأن ام981 ه/1401

 رذم نون 1الة وجرذروع ،ا!متثمار
 بثأن م1990 ه/1410 م لدا (5)

 ا#عمال وتذخليم ا!ستثمار تفجيع

 اشاطق ني والتجارية ا!قتصادية
 لدام (29) رقم اوقانون مثل الحدرة

 ءلى والتوقيع م،1970 ه/ 1390

 الحديد مع المشهرك المعمل هدات ما مم

 تنظيم اذشاقيات رعل ,ابدان، من

 البلدان سع ا!ستنثماري ط اكثا

 المؤسدة ء إنن-ا قرة تفا ا هذلى الدريية،

 نون بالقا ر ستنشم-ا ! ا ن لضما برة لحر ا

م.1977 ه/1 397 لحام (4) رقم

 الجمهورية د لميا! ا#ول م اك وفي

 رقم ر ستذشما ! ا نون قا أصدر اا,-ذرة

 وئد م،1991ش/1411 سنة (22)

 إلغاء عل منه ب(/80) اذادة نصت

 رقم وذ:ظرلمه ر تنا ٠ل ! ا ذشجح ذون قا

 م،1975 د/1395 لسنة (18)

 لعام (5) رقم ا!ستثمار نون وقا
 تاريخ من اعتبار ام 990 ه/14 10

٠ذه مريا

 (22) رؤم ا!ثمار قانون وتهدف

 تذجيع إلى م 1 9 9 1 ه/ 1 4 1 1 لنة

 ا#م_وال رؤوس استنهارات ظرم وتن

 إطار ني وا#جنبرة والعربية بشرة ا

عات قفل رفي للدولة، العامة اكاسة
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ذون( )ذا ا!سار )ذاذرن( ا!ستثمار

 داحة، وا والزراعة، الصناعة،

 اخنيا دريب اوا ميواصط والص_ح.ة،

 والعمير لنذلى، وا والمهني،
اقتمادي نئاط وأي وا$سكان،

 ٠مز حم.لة !ستت,مارا ويتض،ن؛.اذون

 الممنوحة والمزايا الضمانات

 لدوا-ةا تكذ*ل حدث ،لدمشروعات
 رب—لوا كحح—إدما للمستثمرين

 والمساواة ز!متشما ا يةرح ذب #جا وا

 وا!لذزامات لحهوق ا بذص ؤدما ؛;لمهم

 في الواردة وا$جراءات والقواعد

 ٠يعل٠٠ئم زجذوا وعدم ، لقانونا

 عابا، ا!ستيالء أو المشروعات

 في المستثمر #جذي ا المال رأس وحق

رج. ه ا إلى أر؛احه داني ذويل

 من جلة ا!ستثمار نون ة؛ رممنح

 والدريبذة الجمركية ا$عفاءات
 في !ستثمار ا حرى تثجيع بفرض

 الموجودات تعذى حيث البالد،

 من ادشروتع $فامة ردة دو ا دعة لثا ا

 كم.؛ الجمركية، والضرائب الرسوم

 من رية !ستثم--'! ا المذروعات تعذى

 سنوات خمس لمدة #رباح ا زرائب

 وبه؛ ل حذوا # ا حذب للتمديد قابان

من سلمهه ة عن. همرة—خم ور ا٠ج—ت—!ي

 مزاولة أو $نتاج ا بدء تاريخ

 العانون وينصر ا؛خروع. في الشاط
 لصالح أخرى إعفاءات ءلى أيضًا

 الدمغة زريبة من وعات المذم

 .ل لعم. ا رسة مما ضريبة ومن ،كب?تة ا

 الجمهور، في .امذة٩ال المنشآت ءلى

 تريق رم—ورس الدمغة رسم وؤن
 وغيرها المثروعات بس تأ عقود

 حالة وني والرموم. الضراذب من

 تحظى الذروع وتطوير ترس

 بذات لتطور وا لوسع ا ت مذروء؛

 $عفاءات وا -زخوق وا ت نا ما٠١لغ ا

 المذرع ..،ا تعميت اذني وا!لذزامات

#دلى. ا

 الحد لى—ء الحصول وبفرض
 تضنها الفي ا$عفاءات من ا#قعى

 على ا!ستثه؛ر نون ة؛ ندى القانون،

 منطقتين إلى الجهورية تم
 معايير وفق ب( - )أ ريترن ستثما ا

 ط٠يرت وبديث الوزراء، مجلس مجددها
 للمذرؤع المهلذ_وح لإلعذنء ا حجم

 فدها يذح الني !ستثمارية ا بالمنطقة
 جانب إلى متباله، رأ ومقد؛ر ا؛.ذرع
 القاذون، يتضمنها أخرى شروط

 نجيع إلى بذلك I دف ٦و:

النائه. المناطق ني ا!سذذ^ارات
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)ذاتون( ا!ستثمار )فانون( ا!شار

 ، لح.ديد ا ر ستتما ! ا نون ا ق. ودذعر
 إنشاء عل اوايقة، سوارن خالفًا

 كفي.ذ تذولى !سدت.ثمار٠لد ة٠ء،ام هيبئة
 س٨لرئ تابدة ولدون نون لقا ا أحكام

 إدارة مجاس ويعتبر '؛-وزراء. مجلس
 ،لحك-ولرة ا ردس سه درأ اذني لهيئة ا

 دط.ة٠ل ا ء روزرا ا من عدد ٢٠وياضل
 ارذة شؤون على المذرفة ا العاي

 ت س،ا ذلى ا ورسم دوره.؛ أ .ريف٠وتع

 جهاز لله;ئة ويغذون عليها، تعذر ا!.في
ويت.كون ،رذة ا رديخى 4٠يرأس ي ن رتذي

وإداريين. فن ءدادن من

 ر ستف.؛ ! ا زعات هرشا جاذب وفي

 تسوية تكون أن ءلى الغايون نعدى
 اذددثمردن بدن شأ تن ازفي زعات نتا ا

 أءرى حاريع هع أر المشروع داخل
 ءن أو ا!;*في اشغاء طريق عن

 كمدا ة. الجمهور اءلى د ك٠لتحكي ا ٠طريز
 شدوية لمن  لذذ .ذل؛ر٠ا!س قادون أجار

 بة;غيذ المنطقة ا!شمار متازعات
 الحكومة دن دذدأ اوفي مه أدكا

 طردق عن المتشر أو ع وا؛لمر
 التاب ا#ساب من بأي التحب

ح ع نسرو ا أو ر هذ-.■دم ا ر ءي ! وذذ
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ابن ني ا!عمار ابن ي أر ا!

 اوربية اب اتفاقية -1

.ا!ستثم؛ر ن ل,ضما

 لفقى الدوب ندة ا!كنا - 2

 اد-لىولة ددن ر سذذها ! ا رذازعات

ا#ءرى. الدول طني ودوا

 ب ثنا أو دوب دة اتذا أي - 3

.زها طرذ هوررة٠الجم دكون

 التحرم وإجراءات قواعد - 4

 نون دقا ا بدجة ص غذا - ا التجاري
 ا#مم لهيئة التا؛ط الدولي اوتجاري

الحدة.

دكيم٠الت ءات وإجذرا عد ذوا — 5

الجهور. داءلي

 سلطان علي أحمد ٠د
الجذل ءبدالذالق أحمد د.

 لسة (22 - 23) رقم ا!سشار ذواض مراجع:
 م،1970 ل_ذلة (13ورؤم) م،1964
 مرك.ز ،صح.عة - ي. ع. ج. اقتصاد م: ٠أ اذذوكاوف س;ف أ، ف. ؛روف و اووام. لذذ (22ورذم) م،1975 كفة (18ورؤم)

د. ام.988 - اليم,تي والبحوث اددراسات
 استشمار قا:-ون طور ملهدان: عدي أ>مد
ذي؛ي ا!ل رأس  ابن ي-، ع.ج. ا

(.8ال-د> م،1988 - مذل - اجب1

سعهارشاي ن٠ا

 ،#ص_لي ا في ر( هما٠سا ا ) ة٠كلم

ر ?■عث—ال لرن مجموعة ل٠ع٠ج . تعني

 جذاء كما ،#رض ا من د ءا هرون٠يع

 ء.ذ أذشافم )ذن الكريم: القرآن في

 )سورة لجا( م—واستنترئ ا#رض

 تعمالى الله أن أي (،61/11 هود

.فثمها لعمارة١ مدهم ب٠طل

 مع لها أصبح لكلمة1 هذه أن فر
 ف.ى ب-و در مفا لول دبل ال_زمس مرور

 دولة دام تدني صارت إذ ،ال؛يء

 وذرض بلدآخر، بغزو أجنبية

الوف. من لحقبة ءب دسها

 تعرضت ا#ؤطار من ا٠غحره٠وك

 أءرى دول قبل من ر و!مذى اليمن

 ال_طويل، تاريخه-؛ عبر مرات عدة

 بااكادلي امنعمارها جرى دين وعل
 ا#مر ر١اقتع فقد ادرات ض٣سع في

 ؛لي أخرى، يررات في زها أجزاء عل
 اض.ذ.*.^.؛رها دداتجم أن أيضًا حدث

 مثدما ،لررة ر٦غ أجدب دول من أكهر
 محد# لها ش كان حين مرة آخر وقع

 جنو^ا كان لجا ا#تراك قرلي ض
٠ ددا رررطا ذل رح م سنمم.تعمر

 ءلى سولوا قد ا#تراك كان٠ وإذا

 ءسام خورة # ا اذرة في ااممن من أجزاء

 حيد ذو بدعوى م،1849 ها1265
 بعد دروه؛ د؛ أن قبل ا$سالدي، .؛لم او

م،1918ها 1336 سنة بائم؛ ذلك
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ا!حم*؛ايمن فى !ستعمار ا

 ني عدن احتلت إنما المتحدة المملكان ؛إن
 إليها حاجها بدافع عثر التاسع القرن

 من جهة٠المت سفنها لتزويد كمحطة
بالفحم. والعكاس الهذلى إلى أوروبا

 لرردطانيةا خذلىا حكومة حاولت وذلى
 ملطان نجم عدن مدينة ذراء دلك قبل
 ن عدلى كانت لذي ا فضا محسن ج ن.

 ذلك في مبعوتيها يوافق لم فلما ،تعه
 راح ينما مؤقتًا عنها النظر ورفوا

 — نه لريطاا لبحرية ا ط ضبا أحد

 حيث )قدن( يزور - الكابر)ه-ةذز(
 المهرة قبائل رؤساء إقناع عل عمل

 ندة دريعانا لبحريةا إسفن لماح با
مقطرة. ة٠جزير "دول بالطواف

 في عاد حق طو^# لبث ما لكنه و

 ه/أكتوسر1250 ا#ولى -رادى شهر
 مرة )قثن( إلى م1834 عام رن

 ؛لجرةا ص-لطنن مفاوضة تبدف أخرى
 وبرغم منه." ساطرة ذراء ءلى

 في ب لريطاا الهند حكومة موافقة
 آ!ف عثرة مبلغ دفع عل مبي()بو

 أتجا إ! للجزيرة ثمنًا يو ف؛ ريال

 ١تخعيغر يجاول أن )هيذز< من طلبت

 الجزذرة إلى )?( عودة وذبل ادبلغ-
 بدردة ا جنود من عدد بعث ،بذلك

وجد ق٠ح وصدها أن فما ، إليها

 ولم أده ر غير قد سعد بن عمرو ن للطا ا
 ل وحيا ببالده. للنغريط مستعدا يعد

 من مجموءة قامت اللطان رفغى
 ظهر على والهنود نيين الريطا لجنود ا

 بقوة الجزذرة بانالل حرس:ن شددن
 -دم فذف ى لح* ا ضر مر أن غر !ح.—اذ

 ءلى فغي حق أشهر تمغرببضعة فلم
 را ستذم ! ا الباقون يطق ولم ،معظمهم

 دروها فغا لهم حذ؛ لردي البقاء ني
مفطرين.

 نيون لوريطا ا عاود ذلك وإزاء
 وظلوا عدن في جديد من لتفكارا

 بأي عليها !ء٠لالست الفرصة دتحيتون
 ^ذ^ذة تحطمت #دتاء ا ذاك رفي ،دتة٠طح

 تقل كانت )داريادولت( اسرجا هندية
 دن مقربة على الهنود، ا-لىجا'ج دن ;عر

 )أبير( ساحا قبالة )صيرة( شاطئ
 4 ه/1 25 1 رضان 1 5 في ذلك ركان

 الحادث وقع إن ؤما ام. 836 ير يدنا
 ل رجا بعط أن يون الورط ادءى حق

 الحجاج أولئك بنهب قاروا القبائل
 رعايا من كاسوا الذين ود—الى

 بدفع وطاروا ااردطذ؛ة، ا$دراطوردة
 الكابةق)هيذ,ز( م وقا .دم. تعويضات

 في )لحذج( سلطان ومقابدة عدن بزيارة
 ديسمبر 28 ه/ 1 2 5 3 رمضان 30

حكومة احتجاج لذذلى ام837
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البون في ا!سار.ن٠الي في !سعمار ا

 تع بد ومطالبته إل؛ بالده
 أذكر السلطان أن غير التعويضات،

 الحادثة. بتلك علم له يكون أنه

 ضن وفره دذز زيارة وتكررت
 حمل٠ ؟يدف لعدن يطانييناإثر اوفددنا

 فلما بالده، عن زل ااف عل المططان
 رأس ءلى دز ذام ،ماردم دلفوا لم

 ا؛دينة و بغ,' مجرية عسكرية حملة
 البحر. من فصفها بادد واحتاللها

 القعدة ذو 3 في ذلك ن وف؛
م.1839 يرءام ه/و1254

 ا!ستعمارية لهاطة ا عملت وؤد
 ضمان عل البداية في نية لوريطا ١

 وت.ول وضمان المدينة عل سرطرتبا
 بالقيام ا!كتفاء نير التمويترة، المواد
 دن عدد مع صداقة هدات ف بعقد

 غير ،ورمدا ا نحيط ا في نحرتين ا م لحكا ا
 , بعفر من المنافة ؛.وادر ظهور أن

 جعل ،#خرى ا ا!ستعمارية القوى
 ت نرى؛ ثما منذ ،تتجه لهذظة ا هذه

 سة س.يا لتبني ، عشر سم لتاا لقرن ا
 وه) نحميات،ا ذظام أساسها جديدة
 من لكثروا ربط عل يعتمد نظام

 اليمن وشرق مجنوب نحاتينا الحكام
 من ، 1له تسمح حماية ت هدا بمعا

 ذرة لمم؛ا ٠غحر هيمنتها بتوسمع احية،٠ذ
واستبعاد ا#جزاء تلك عل

-ةوى منافة  أن دون ا#خرى، ا
 ،ئانرة ناحية من ،نإلما عل يرتب

 تجاه وفود.ة اقتصادية التزامات أي
.مها حكا ذب روا ء نا ستة با ،ت تا نحو. ا

 إرهاصات أخذت وعندما
 في فأكهر أكهر تتضح الهند استقالل
 الندر د أء ،العثون ااخرن ثالرذتات

 عدن دويل ؤذم القاتمة، ة٠ا!داس في
 ه/ 1 356 سنة تاج مستعمرة إلى

 إداري وأصحت م،1937
 الهتعمرات وزارة تتبع ا!ستعمارية

 لإلدارة تابعة كاف أن بعد ،بلندن
 تم كما بومباي، في ا!ستعمارية

 مع جديدة معاهدات بعقد الشروع
 بمماهدات عرذت ت يا نحشم ا حكام

 إلى ذرءي معاهدات وهي !سنارة، ا
 من !لتد.مارية ا اناسة ني ا!نتقال

 إطار إلى غير؛؛ماشرة الهيمنة إطار
 ر جدا إ طريق عن المباشرة، الهيمنة

 بوجود القبول ءلى الحكام ولذف أ
 مؤمته لهم بريطاني سرا<*ي مستن.ار

 من أصح أن، غير استشارية، الذظرية
 داخل الفعل الحاكم العمي الناحرة

محولى. كل

 ومن تدريجيًا، سعت؛وطانرا وف

 تمرد أي زح إلى الهرامة، هذه ء!ل
إنذاء إلى مية1الر لتوجهاتبا أومعارف
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مدالكريم( بن س )دح إسحاق (كردم ل عبدا بن ن٠)محس ق إسح!

 الكيانات تدك يضم فددرالي اتحاد

 لها وا$بقاء والمتصارعة، ة—الهث

 هذه ءلى قدم ىء٠موط عل مستعبر

 !تحاد ا هذا حذكومة منح عذف ا#رض،

 اللعلة قامت حين وفي ا!ستقالل.

 شعبان 3 في با$عالن ا!ستعمارية

 عن م1 959 فرادر 1 1 ادا 3 78

 العربي؛؛؛، لجنوب ا اتحاد تأسيس

 وإن المطبرة، ترايها ني قدد والمغي

 ردو لسرئا ا أبعاد ت أدراج الوطنية لقوى ا

 ده إفشا على وعملت ،ري سذمما ! ا

 اسهت الفى لتحرير’ حرب وخوض

 ن شعبا 26 في م الذن ل !سذتال ب

.8967 نونب 30ه/1387

 بأطدوه سادم د مده
تارين. في -*.اسمة معارك وقمان: حمزة مراجع:

ارم-.-

 الدبري = الدبري إبراهدم بن إسحاق

(لتريم 1 عدد دن ن٠٠٠)مح إسحاق

م1850 - 1777د/1266 - 1191

 أحمد بن عبدالكريم بن محسن هو

في محقق عالم :إسحاق بن محمد ابن
.أديب ش_اعر ،لشدرة علوم

 له بقوله: الشوكاني $مام ا وصفه

 ذائق و؛هم ظ.رذف وضخ ذريف ذهن
 قصاذد وله غضى، وأدب تام وعقز

 وأفاضل العدهاء أكابر ا٢ طارح قد

 وما البلوغ، ح في وهو ا#دباء،

 أعل باخ حنى الهالل نمو ينمو يزال

.لكمال١ دراتب

 من كثدر في أدلمه خاب ولما هذا

 أبناء القاسم آل نم با$مامة القاض

 الحالوة: في معزدا قال عمه،

ا!فير لك حبيبتي يا الله عظم

 القاسمية الخالذة في ولي ن

سيغنى العاكين ذي ثذلمفي كل

 البرية رث رك اله ملك غير

ا#ول ربيع في صنعاء في مولده

 ووفاته ام، 777 ه/إبردلى1 191 سنة

 القعدة ذي 15 ا#ربعاء ايلة فيها

ام. 85 0 سور 2 2ه/ 1266 سذة

 مدفي دن #ول ا دفي البا نظم آثاره:
 شرحًا ذرحه ثم هشام، !بن ب للبح ا

 انوكل ؛المغردات جع :سماه مفيد
 ؛لشروف ا لجسد ا حيلة في المعرف ا

 أهل فعالت من الوجد ت اذف
؛له قعودة درح وهو ،نجد
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س(٠ح بن )؛لدنى إسعداق ض( بن )؛لدنى اسأداق

 ا$مام سيرة ني النادي الروض
 ضدالله حم.عه شعره، وان‘ د دي؛ لهدا ا

 ه وخما العماري سعيد بن أحمد ارن
 ا؛غرد ا#دب في العذ-جد )ذوب

 عبدالكاريم بن ن—انح المولى ج تغل من
أحمد(. ارن

ا#ذوع ءاي بن إسماعدل القاخدي
 جره ع ا#درع ءلى بن !ساعجل لقافي٦ دراجع:

 العكر دار الجمن، ذي ومعاقله العشم
 ءلل.ي زن ع,حمد ام. 995 ،1ط ر، ا:.سراى

 ٠جا هرن بمعاس ا!.طالع البدر كض:والث
،رعص اددادة، عط?عة الال؛بع، ا؛قرن ؛,عد

اه. 348

 حن( بن )يحدى إسحاق
ج١وا١ًؤال١ت

 دن إسحاق بن سح بن يمآى هو

 ،عر وشا وأديب لم ء-ا أ"ود. ا؛-هدي

 ا#بر ابن الد#مة عل تتدن

 بن عدالقادر ا#ستاذ والعالمة

 مد٠مح م $ه؛ ا العالمة عمه وءلى أود،

 إبراهيم بن وءلي ق، إدا ابن

ت،•قرطب

 ن ى' بأنه جحاف المؤرخ وصفه

 له كربمًا د جوا ،رف لمعا ا وعية أ )) من

!ت في ي,د  ،لتفرر ا في ومعرفة ا

فعل وربما ،ن لذسعيا وا الذهول ٠ اعهرا

 أريد وإذا ،يفعله لم أنه وظن الذيء

 إلى تهتد لم ب كذ؛ أي في لبحث ا منه

 عن أبان ن لدا با روجع فإذا صراب

 في أعجوبة وكان ، ن وض؛ معرفة

 استيالء دع العلم لمعارف الحفظ

ذكره((. على الذهول

 ا$سالم لذتخ صديقًا وكان

 دع بارخة ت تر؛ ط؛ وله الشوكاني،

 ما شعره رقيق ومن ، ره١ءع رجال

 بن ر د زننا عبدا العالف لنرخه أرسله

أحمد:

 شجون تهيج صلي

الحمائم ورق يجوعها

 بغصرنها غردت إذا

خالي الغاي معنى قت ن؛

 لرفا ا شرط على مضغى

!زم—ن يرح لي الحلي في

تذخير. رقيق شعر وله ،طويلة وهي
العمري الته عدد حسين د.

 نثر ،75 - 73 )خ(: الحور ندور درر مراجع:
 البدر ذيل ،844 - 840 /2 العرف:

.203 اب؛ذي: دوان ،230 /2 الط؛لع:

القاسم = القاسم بن دوسف بن إسحاق
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ا#دد I مد#

سد ا

 في يشكر ذرعب، غربي ني جبل
 مديرية ن٠م إداريًا مركزى؛ أعمال

 تعز. محافظة ل وأى الرونة(( اددرعب
 الجرف، : لدئها ؤرى مجموعة ويش.مل
 ،المضرة ،العرش ،الشيخ هوب

 برت !مشبق، هوب ، لة_ل*_ة ا
 ،جح را بني مي، لدها ا دار الوعيرة،

 المطيلع، الفراعة، الغريل، نج_د
 عامر، وادي بكير، وادي الراكزة،

 ط الوطأة الهجام، الفجيدن،
 ا#ذروض. الذراءب، الذراري،

 وادي إلى ا#سد جبل مياه وكدل

٠مالدة في و٠حي

 هم ،ن سعر؛ قدادل من ت أسد وبنو
 سفيان بن رادن بن سالم ب-ن أسد بنو
 دكنون بيل. من أرحب، ابن

 ومن حوث شمال في الحذرف مديرية
ران. ء ءة؛فظ.ة ءمال

 في إداري ومركاز قبرلمة : أسد وبنو
 أفاد ذمار. غربي عتمة، جبل

 إلى سهم في يرجعون أمم الحجزري
 منطقتهم كانت وقد سفيان. قبائل
 وهي الحقيبة(( )اقلعن باسم تعرف
 مسطحة وزعها حصينة، أذرية قلعة
٠ه فذي ا ؤتيها فر تذرا

اكمدن اصدعت 302

 صريم بني قبائل من أسد: وآل
 )ا$س الدس نال حاشد، من

دن داك بن أط بذو هم (120/10

 دامر بن دمرر دن وادعة ؛ن حرب
 بن مالك بن ذح دا بن شح ذا ادنى

 ادوما سءذون وهم حادلى. بن جشم

 ودن ،حجة ؛#د من ادادن؛ ج;ل في

 ذادر بن يحبى الذتخ ،-مامرم:
 ب زتوا ا --ب ا مج عضو لسدي ا

 المؤتمر فرع رئيس م 1 9 9 7 هل/ ل 4 1 8
الحايدة. - لشرفرن با م ز*؛ ا لش*ي ا

 في جاعة دنى لئقبا من أسد: ودذو

 وزؤساء : ي١افلى قال صعدة. بالد
 لي—دفا وآل البري آل جيعًا رازح

 من بعلن الغلي وفي المعجمة. بالعن
أسد. بذو لهم: يذال جاءة

 يالد مشايخ من :#سد ا وآل
 لهدم صنعاء، غربي في والحيمة ن لبسن؛ا

 في الواقعة ا#سدي( )ردت قرية
 الداخرة. لحيمة با لجذعانا منطقة

 ٠ رعب ء ند؛—ص في ددنًا م—مته نأ حه-؛٠ك

 أحمد علي العناني الذذان هؤ!ء
ا#سدي.

 جبل في وبلدة قلعة : أسد وبنو
.بشة غذ؛ا من لرفيا -بذنوب ب؛ ،ر حمة



ايمية ا#سرة اببة ا#سرة

 سكنها ؤد ن وى لعويلي ا بيت فديا
 ذرية جوار رهي اغذطوري، آل بعضى

الماية.

 جبل في وبلدة قبيلة : #سد ا وآل

يافع. من لبعوس

 ١تسكن ودلة بلدة : #ط ا وعيال

 بالد في للفها مددردة من التودة جبل

 أن كما . ءصنعا محاؤظة عمالوأ ريمة

 أ#بارة ا جبل في بلدة ا#سد( )عيال

أيضًا. ربمة بالد في كسه مدرة من

 منطقة في كبر,؛ قردة : #سد ا وقرن

 رداع عن تبعد رداع، ؛#دفي العرش
 ١٦— كان كم. 12 بمسافة بغرب جنوبا

 أطالل اروم هو قديم حصن

وخرائب.

الدذدخي حد إدراهدم
 ائل٠والق ابلدان ٢معج لمقحغي،١ الرايم :جع لدر؛

 ن، ط ،ء وهدا اإكاحة، دار ،الوب
٠م2002

سرة ادم؛ ا

 أساس وجدت ا—ينمأ ة #ص ا تعد

 نتصور و! الشوية، لبذتهو نجتمعا

،#سه ا الحياة من يخلو مجتمع ام٨ق

 عبارة وا#سرة ا#سري. النظام أو

 عن نواته تتكون بذوي تجمع عن
 ا#س؛ قوام دو الذي الزواج طريق

أسرة. أي في

 مكون ي في زيمندة ا ا!رة أما
 ا!جتماعي ء ب؛ا في سي رأسا مهم

 قلب في بارزة مكانة وتحتل ايمني،ا
 اليمنية، !جتماعية ا ة لحيا وا نجتمع ا

 بالنسبة ا#خالق ممدر أمجا كما
 لهم، فودة خورة وتشكل ،#فرادها

 للدرد ا#سرية الخورة أن ربما بل
 في الخورات فوىأ من تعد بسني ا

 ودي وأعمقها. !جتماعية ا حياته
 منذ أفراده؛ سلوك توجه التي لجهة ا

 وتربطهم عالقتهم وتنظم ،طغولتهم
٠بمجتمعهم

المختلة، الذدو!ت من موعها

 #سرة ا واقع كتعرض عندما
 تاريخية، فرات عور ا٢وحدا بحدة ا

 نجتمع ا رددن بدنها الودقة ادصلة نجد
 ءي-ة !جتما ا التحو!ت تحتلفو
 في فهي ),سياسرة. وا ديةقتما ! ا و

 نجتمعا لتحو!ت ظب؛ تح_و!
فيه> ذدذمدة ا ة وحذرة ليمني١

 أربعة من يقرب ما مدى وءلي
أي ،عليها . ملموس تغور طرأ عقود
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اليمنية ا#سرة ارحية ا#سرة

 , ظارفهاو وءلى ح)حآجمهااا بتها ءلى
 درذ-ة وتبدو أعضائها، وأوضاع

اذذجو!ت. |محتلف مع ءلة1ومتغ

دةالده ا!رة ل أشذا

ن/ ثحكال لي-مي ا نجتمع١ ني يوجد
ع٦هم ا#مر، دن ذوعان أي

الريض* ا#سرة-1

 ويشكل الردف، آقطن الني يعو
 أفرادها مهنة اززراعي، العمل

 ،شم٣الحء بك:ر ودتم داسية٠ا#س
 حدث ز٠وق ،ممتدة أمرة أبا أي

 #زرة ا وهيئة حجم في كبرر تحول
 الدواة، رة٠ا#س ووجدت الريفية،

 اإردف. إلى يقهارط الصرة

الحضردة ا!سرة - 2

 ويغلب المدن، رقطن الني وهي
 النواة، ا!رة بع طبا. اروم، عليها

 في أعضاؤها ويعمل الحجم. لمنترة ا
 سهن٠ في أي زرعة، فر وأعمال م-هن

 .وددذوعة حديذة >:ضررة دف ووظ؛

)اليوم( أذماطها

 روم ا رسني ا ع نجشم ا في لى٠ر-وج
ا#صر: من نمطان

 ))ا#مرة الممتد ا#سري النمط - أ

ويتواجد EXTENDED الممتدة((:

 دن كل ني !لري ا الذمط هذا
 ني يغلب ولكنه والحدس، لري_ف ا
 لمبمش٦ل ا نكل حيث )ريف ا

 الريف ني وا!قتصادي ا!جتماعي
 هذا ويتألف .ا!لىط هذا ض يذر

 ))أي والزوجة اززرج من النمط
 المتزوجين غير وا#بناء الوالدون"،

 مع لمتزوجين ا ا( ))ازنكور ء #بن؛ وا
 ا#رحام وبعض وا#بنا،. زوجاتم

 ا#ب أقارب خاصة ا#قارب، من
 ني ويذذذون معًا يقيسون لذين ا
٠ لمعين,ة ا

 في أسهمت كثررة مل عوا ك وهذا
ارزها: ،#مري ا لذ*ط ا ١هذ ع٦شيو

 للوك المبكر الزواج هرة ظ؛ -1
 رعوامل سواء، حد عل وا؛-مذت
بذلك. لمرتبطة١ ا$نجاب

 ا!جتماعي-القبلى اكظام -2
 وذظم أحكام من 4ءر ترتب وما

الجماعي. لسكان ا تفرض كليدية٠ت

 ونمط ا!قتصادي النظام - 3
 من يجعالن ازاذان اكائد ا$ذذ^ج
 هذا في ملة سكا جًاة إنتا وحدة العاة؛.ة
ذاك. أو الح

 الزواج وع الزواج أنظمة - 4
القراية(. الركة داخل )من ءلي الدا
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ابية ا!ر؛ اببة ا!سر؛

 عل فرخت ادق !ا ال? - 5
 وما ،ة ليمني ا أدورة ا م ي قبل نجتمع ا

 في خاصة قرابي تكتل من إب أدت
ا$مادي. اذعسف ا مواج,هة

 #سرة ؛)'الصغير #سري ا ب-النمط

NUCLEAR FAMILY النواة((:

 الريف من كل في يتواجد وهو
 ط ر لحض ا في يغلب ولكنه ،لحضر وا

 نحو الحضر ني اروم قوي ميل وهناك
 اذط هذا ويتألف المغدرة. ا#سرة

 غور وا!بناء وا!زوجة الزوج رن
 جيلن من يتأاغط أي المتزوجين،

 في يظهر أن أحيانًا يمنع و! فقط،

 وامحارم القرابات بعضر النمط هذا
 'ازوج أخت الزوجة، أو الزوج كآم

 ٣لبع_غ التواجد ه_ذا ذلك. وغبر
 ! النواة(( ا#سرة )افي ؛اشرابات

 والعرب اد! ة ا!#م ي إ! يتوافر
ت.اطف .ااذكافا بقيم ترتبط التي  وا

 ة !#م ا ره م تت.-.- ما رهو ،سلثط لنما وا
غدة. اادم

 مع ا!ثمني نجتمع ا يش وتعا
 دخد ا ) ذلة لعا ا ط نما أ من نمطين

 إن : ااذول إلى بنا يؤدي والذواة(
 ونظامها اليمنه للعائنة تحارل أي
خذ ج؛ أن يذدفي ءي حما ! ا ئها وبنا

 لريدة ا الفروق ا!عتبار بعين
 النارتجية واأ_عواهىل والحفرية

 وا!قتصادية وا!جتماعية
والثقاذتة.

ا#سرة، ءط في التحول أسباب
نواة: أسرة إلى ة٠ممئد أمرة من

 أشكال من شكل هو التحول هذا
 ا#سرة في وقعت التي التحو!ت

 #ثتها وقا مرونتها ءل ل ود ا!يمذية،
وااذد. ذذيحذول٤ؤ

 التي يدة ال) به أسبا التحول وذذا
 ؛-عفر كثفت مط٠٠ك ،أهمها من

يلي: ط الدراسات

 دول إلى أو المدينة إلى الهجرة - 1
 تمدول إلى فادت التي انجاورة ؛ا!ط
باء مهنة عن ا#بناء  ))الزراعة((، ا

 وا$قارة ،جديدة مهن إلى واتجاههم
صغيرة ة نوا أسر وتكوين الحضر في
٠ ٠٠٢٠ رة ء؛ م٦

الرسمي، التعليم اذنشار . 2
 من ع1قعل بين اا.-عالي والتعائم
 إلى التعليم قاد وقد الشباب،
 فوند الخاص، لدد وا الوظيفة،

 ء، ا#يذا عند لذاني ا ا!ستقالل
الصغيرة. #سرة ا تكويز عل وشجع
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اصفة ا#سرة ليحة1 #مرة ا

 وخروجها اصئية اذرأة دعايم - 3
 تكوين عل شجع ١وهذ ،العمل إلى

 ت٠أخل وبالتالي النواة، ا#صرة
 دؤون وتدير الزوج تاعد الزوجة
 الجديدة، أوضا'عها بحسب ؛.يتها
 رة را! الحماة., ططة٠م عن وبعد

الممتدة.

 الزواج نحو مي المتذا ا!تجاه - 4
 الشبكة خارج من أي الخارجي،

اكرب.

 الزوجة اهل من كثير اثزاط -5
 عن المستقل الزوجية كن٠س تأمجذ
 #م وا #ب ا أسرة أي التوج؛، أسرة

ا#مية.

الحضاري. والظاعل ا!تصال -6

ا#سرة جغم٠ح في التحول هذا إن

بناب بتحو!ت ارتبط قد اليم,ذية
: أهمها من أءرى

 نعد ١فلب :رخاءا نظام تطور -

 الذي الواسع المكن نمط نشاهد
 قرع ويذئاسب ،معين بشكل يتميز
الء. ا#مري النظام

 ؛١ومفاهي نظم في التحول -
 لد لثاوا $نجاب را والمصاهرة الزواج
دونه ث٠ح من لزواج ن؛ ،ا.ا المرددة

 إلى يأل٠ أكثر أصبح ة٨اجماء وظ.^ذة
 رالثافي ا!؛تماءي : الزوجذئن ذكافؤ

 عادة يغلب ما ودو وا!قتصادي،
آخر. عاذلي اعذ^ار أي ءلى

 - كظاهرة - ا$نجاب أن كما
 الصغيرة #مرة ا اخصاص دن أصبح

 اللذان را والزوجة فالزوج )النواة(،
 ويدلى المناسب، ا#باء عدد ؛قرران
 يعد لم إذ ،ب التواصل أو فزاته

 هذا في يذكر دور يرة٠لكبا للعائلة
 الزوج( )أم للحماة يعد ولم الشأن،
 ء لد( ا أو ا!بن زوجة عل السلطة

 دا كادت الني ا#درة في ا#خريات
انحادق. في

 #درة ا ئف وط في تحول
 المعيثة ونمط ا!قتصادية،

 ا#ب؛ أخذت فقد وا!ستهالك،

 المظاهر نحو تتجه الحديثة ليمدي ا

 مل رعا ،ة ركبر ة صور ب. ة٠٠ك ستهان ! ا

 متغيرات محدذف مع وتة متذأ بدرجات

 وقد .لوجية لكدو وا المادة العصر

 ة٦رالوظيعب رذ لبنا ا التغيرات حب را
 أوضاع في دح وا تدير #درة ا في

 أدرا في وأدوارها اليمنرة المرأة

.ومجتمعها
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ابدة مرة ! ا المبت ا!سرة

الدعذدة ا#سرة وظاذف

 وظاذ-ف في وتطور تحول حدث
 بالسبة الحال هو ا كم لبمذدة ا ا#مرة

 عام، بشكل ا$نسانية ا#مرة

 ا!قتصادية دفها 1وظ ٦معغلم ٠وتحولت

 مع٠محت ا مؤسسات إلى وا!جتماعية
 ، تطور أكر بصورة تعمل لني ا

 ية٠اجذدطء ه خطي ة ر #ء ا وغدت
 نجتمع ا كل ببيا وترتبط ،صفورة

 وا!قتصادية السياسة؛ اغتلغة

 ل خو# من والثقافية وا!جتماعية

أذرادها.

 تزال ما اليمنية ة ا#س, ولكن

 وتضطاع الله، شاء ما إلى مستمرة

: ذدهملم دددل ! هاءتين بوظتبن

 ودشكل : ب $نجا ا وظيفة " 1
 في ميًا وسا هامًا هدو ا$نجاب

 ويظل محببة. ورحمه الحدة ا#سرة

 لكتدر الشاغل 'المذلى الذكور إنجاب

 باعتبارات يرتبط ١وهط #سمر ا من

ءدلحلىة. وعالى؛ وصاد اجثام؛

 ا!جتماعية: التذشئة وظيفة - 2
 إدماج عل ا!#رة تعمل خاللها ومن

العام، الثقافي ا$طار ني ا#د

 انجمع، يقدم الذي بالسلوك وتبصره

 خذ!لها ومن درفضه• ي ااط وا!وك

من ،-.ا؛-لى د ;رصي ااطذل دتزرد
 وعبر ا!جتماعي. ا!رك أسا!;ب

 التي ٠ى ا!جتماعية الذذددة عمارة

 تة٠ليح١ #سرة ا نجد #مرة ا بها تقوم

 أدوارهم أفرادها إلى تذب

 ودور !بن ا ؛.دور ، عية 1٠جتم ! ا

 #دفى، ا ودور اذكر ا ودور ا!بنة،

 وبسرطة، سهلة ا#دوار هذه وتبدأ

 اةيح في ا#ولى قة !نا! ا هي 1ولكذه

 شغل إلى ذلك بعد وتعود أفرادها

نعاقها. رج ء؛ ودكانات أدوار

ااطن) خذوات تتأثر ما وكاخير

 ارب—وتح بخترات وئباربه مني اا؛
 ي تدب واا. ااخقافي وبمستواهما والدده

ب. وااذن؛ بالعادات تعاشهما وقدار
 ة عدلى في الشديد للتًالىر ونظر

 تحاط أن ينبغي ا!جتماعية، الذذشئة

 صير٠وتب كامررة ية برعا لعملى؛ ا هذه
.را وخطو وأهميتها لألمر

 العالقات وأنماط الس.!طة شكل

ابه: ا!كارة ني ا!حاعر؛
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ة بش I #سره ا .11 ا#سر؛

 منذ ارهنية #سرة ا دز٠٠ ما إن
 أبوية أسرة نج_ا اروم ق۴وح القدم

 رأس ءلى الزوج/ا#ب؛قع ى!.رجل
 لملطة ا هذه وتحت . ومسؤولها #سرة ا

 ))أو افس_ؤورات هرن أذواع تندرج
 في الربب ودكون الفرعية((، لمطذ٠الس

 ا#عضاء: أهمية بحسب المسؤورة
، وسنًا كاذة٠م  في رتظهر وأدوار

 أن الحج-م(أ ))درة الممتدة ا#مرة
 بالتسلط نًا أحذيا تشم #بوية ا السلطة

 والهيمنة، والسرطرة الذرار في والذذرد
 النواة #سرة ا في به دصسم ما بعكس

وديمقراطية. ءرونة لرن

 تتميز لحددذة ا ليمذهة ا ة #تدر ا لكن و

 التغيير على والقابرة بالتنوع

 لمرونة با اروم ف٨تتمل وهي ، والتطور

 ا!زرة فغي الديمقراطي، لطا؛ع وبا

 ارزوجين، حول التمركز نجد الذواة

 باتجاه أوضاعها مر٠ت اذرأة أن كما

 تدد فلم ،كثدرة حيات بصال تمتع_ها

 #م وا الزوجة البيت ربة دور تمثل

 ا#دوار ه تهذ ارتباطها فررغم ،خ.ةط

 الجيت أن إ! إلها، وانجبة الهامة

 !بنة ا ده يتواجد أصبح ليم_ني ا

المتدلممة الزوجة وكذلك اك-لمة

 كما التنمية، في ذشارك ازفي العاطةو

 ،!#رة ا ميزاب في بدخلها رك تن؛

 مفنها لها ا!قتصادي ا$سهام وهذا

 ا#سري، القرار في المشاركة من

 في اكدو!ت أن باستمرار ونجد

المرأة. على نفسها كس١تع #سدرة ا

 كل مع إنه نقول وأخير

 ا#سرة في والتجديدات د-و!ت٠ل-ل ا
 تسود و سالة مته؛ تفدلى نجا ! إ إدددة ا

والتعاطف. انجة رم فيها

 دكاون لن آخر جانب من أب' كه؛
 صور من أكهر أو صورة عن بمنأى

 مع ن خاص* والذكري الحضاري و زن: ا
را!واصل. ل ا!ى؛ ب دي ذنا

حد عدي ذورية د-
 ف٠مذ٠ال وءة٠از*»وس :د م, ح, ءدي ذورده د. ٠ مراجع

 ا!قتعادية - ا!جتماعية اضدو!ت ؛1ط
 .ة.درذة٠ اجت,ماءية )دراسة ،#سري ا وادجنا،
ابذي( والحذر الريف ذي ا#مري للبذل،
 عين مدة ا؛ ،منثورة غدر اهدكتوو رمادة
واذي: عبدالواحد ءلي د. م،1985 ؛مر
 للىظ:ع ممر ة٠تهض دار ، المعجةتممو ا#مرة

م،1975 ألئذاهرة ٠ ثامذة٠ال العب؛ وادر،
 لألمرة اذنارة ترا٨صم I : رق٨خ دالددن محج

 - ءيت١ا!جتم العلوم جلة٦م - #ردرةI ة دوو ا
 يونيو - عذرة ة الدد الذة - ذي اد.؛؛ د اله-لى
 :خيري الدين م-جد الكويت؛ - ام 983

ة، ا#دد ن الو لألمرة اباذية اكه؛زات
الغاني، الددد ا!حتماعية، العلوم مجلة

 ام، 983 يونيو ،عشر الدادة ة٠إ.-لذ ا
٠الكويت
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)عبدالغداح( |سماءيل ذةاح(1)ءبدا ليإسماء

اصدم = أ!سعى

 الدواي = الحواي !برادوم بن أسعد

|لكاكل = الدامل أسدد

الصليحية = ة الماود شهاب بذت أسداء

الذوذو = الذوذو هاشم هحمد أسماء

الجبرتي = الجبرتي دراءوم دن إسماءدل

الداسم = الحسين بن إدراهوم بن إسهءول

ري = المدري بن بدر أبي بن إداعول  ا

 ||مسي = الكدسي أحمد بن إسماعول

الرسوي = الرسدوي ءباس دن عول اسدا

 )عبداسأح( اسملم،يل
م1986 . 1939ع/1406 . 1358
 برز فدالي قائد إسماعيل الفتاح عبد

 جنوب لتحرير ا؛-سلح الكفاح ء أذنا
 ني الغدالي للعمل قيادته أثناء 'إوطن،

 ٠ . نقارأ عمقا امتلك ومثقف عدن
 في القطة توب وأثناء وفكريا،

٠مرموق سددي م٠كزءي برز #نوب ا

 11 في إسماعيل الفتاح عبد ولد

الثامن دا 13 5 8 ة ا! جادى

 ام، 93 9 يوبو شهر من والعشرين
 ))ا#شعاب(( اسمها صغيرة قرية في

 يطة٠الق ذضاء - ن حونا ناحة في لذ١الو
 ارتبطت فقيرة أمرة هبح ،ذبمز محدافظة -

 كانت الفي الشمال ريف مجياة تهتشأ
 تدقى الوسطى، ون ٠لة- ا ة حو؛ تشبه

 وحفظ لي والكن؛ القراءة ا#رفي تعليمه
 والده كداب ))معالمة؛ في الكربو القرآن
 إلى صبيًا قريته ذرك إسماعيل، الفقيه

 أخيه رعاية تحت دراسته .رواصا عدن
 دراسته أبى حيث )امحمد؛( ا#كور
 لي #ها. ا بالمدرسة وا؛توسطة لي ا!بتداه

باكوا،ي.

 وهو العمدة ته حو؛ بدأ عدن وفي
 فغي تقرييا، عثرة الثامنة كج في

 ام 95 5 ه/أكتوبر1 3 75 صعر
 في ل لعما ا تدريب يمركز لتحق ا

 بعدن B. P ذدق رردطا ا ازدت ا في م.صا
 إذ اذذق؛ي 4وعر تنقق حث الصغرى،

 النقابية الحدركة ذذط؛ء من أصجح
 التي النقابات تأسيس ظل في العمارة
 ولند المهدورة، الع.مال لقوق٢ ذطالب

 فصله إلى النقابي شاطه أدى
م.1960 ه/1 379ءام

 القوي النهوض فترة أثناء
وجد م1959 ه/ 1378 عام التحرري
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لغتاح(1)ءبد إسماءدل ؛داسح(٠) اسايل

 في العرب زقومرننا حرك,ة إلى ه٠طريق
 تتكع ا!ري تنظيمها كان وقت

 رخاصة ،إيمذرةا حة لساا في حلقاته
 لرن أصبح ما وسرعان عدن، في

 في شارك الحرى لي القادية ا#صر
 ذب لمرا ا وادة تنظيمها ونثر توسع

العاط. التتظيمية

 م1960 ه_ا1 379 عام أواخر في
 لعرة سدوة لمة ا ة٠مدرس في مدرسا مل٠ء

 أخيه ع٠ ليممل التحق ثم قصررة،
 عبدالجارل والمقاول ا!دذدس

 عمله له تجيئ كان لما ذظر إسماء؟ل،
درك وحرية الوقت من أخيه مع  ا

وا!نآلي. دبري اصدا نشاه ؛زاولة

 رية ا الثورة م ودا بسعد
خر م/ربع1962  الني ه1382 ا

 ر مد؛ في جذرية تحو!ت أحدثت
 !ر إذ اليمنية السادة ءلى ا#و!ع

 في الوطنية للقوى قاعدة ل صه-؛ا
 ءصنعا في حتضنت ا فقد ،لجنوب ا

ء اجتماعات  لذين ا الجنوب أ
 حرير جبهة تشلد إلى ا تو!م
رب  أقوميينا حركة ضمت إفي ا ا
 ة لوطقا الفصائل من وعدد العرب

ن دمن واسعًا وصقًا #خرى ا  المقا
 الحرس في تطوعوا ا!ين !؛ستقارن

اصورة عين ا#!ع !وحلني ا

 ا#ول ربح وذي البرية،
 عن أعلن م1963 ه/ألحطى1 3 83
 لتحرر القومية لجبهة ا م ؤر؛

 إلى أدى ا!ي ا#مر الجنوب-:؛:-،
 أذر عل الجدوب، إلى الثورة امتداد

 #ل دن اشلح الكفاح انطالقة
 ا!ضل بقيادة أكتوب 14 في ردفان
 عالت وأ ،وزة جدح را بن غالب
 لثورة نفطانقةا أنه ااروم ذلك الجبهة

 لتحردر ا حرب طريق على أكاتوبر 14
 عن ر!ا*,تعماا باية حتى لشعبرةا

 ذوار صمود ن رى ،لجنوب ا أرض
 ارتداد في !#تًا عامأل ان—ردن

ا#درى. ا؛ذاطق إلى اصلح الكفاح

 الكفاح لخوض ا$عداد بدأ كما
 عام يةبدا وذ_ي ،عدن في لمطحا

عبدالغتاح ذلمقى م1964 ها1384

 في الالح ءلى تدرة دودة ل إسماء
 لتفرغه تمهيد لحج مناطق إحردى
 نضوت ا حرو في لى، رقدا ا !مما
 #كة ا#ية ا!ظيمجة ا##

 ،لقومية ا الجبهة إطار في القوميين
ي لعمر ا إرب أسا وطنت  ا

 #كة ا نتهجتهاا الني الحديدي
 من عدن قرادة تمكن وبعد سائدة،
 أعضائها صلب من أعداد تدردب

وتتلقى ،ز٠تع إلى تنذلى كانت الني
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)ءدالغداح( إسماءدل )عبداضذاح( إسماءدل

 ط زجا رد علي كري٧٠لعا ا لددردب ا

 إلى يعودون وكانوا الممري، الجهاز
 الوقت نفس وفي عملهم، أماك-ن

 ب٠تميآ عل عدن دادة—ق عملت
 ؤررت أن ودا ، وتخزينها #سلحة ا

 حينها عدن جبهة فتح لجبهة ا دة قر.؛
 فتولى الظهور، عن عبداوفتاح اختذى

 الممليات وبدأت لي الغد ا لعملا قرادة
 الذوات ز٠راك٠م ضد المكرية

٠ءمالرها لح وده؛ لحها وده.؛ ذدة إبردط؛ ا

 من رفال مع لضاح عبدا تم.كن
 العكري للدلى فائقة بدقة ا$عداد

 )اءطد.ر« الحركي سمه ا وأصبح عدن في
 إمكانات ا$عداد ة وماي في عده سد؛

 دسمكن وا للدنقل المقاول، خدهأ
 ء ب؛ ا مواد وجود كن ئ أ ستغل وا

 الحصول تم حق الالح لتخزين
 من وجعل ؛ز أخرى، أماكن ءلى

 الفدائيين للقاء أماذن اضاد
 ر ددا وإ العمل وتورع ور للتشا

ل4ص ا ع٠ذ ا د.؛ ن ومرعا التعلميم.ات،

 بين خوانع حرب إلى لوغدو الدالى
 حين٠و ، ب لوريطاا ت لذوا وا تجين ا لغد ا

 نرة لويطاا ترا!سذخبا ا تمكذت
 كثف ادلميين العمالء بواطة

 وتعرض الغدالى، اودلى مدن جوانب
تخنا ا!عتقال، إلى منهم عدد

 لي الذو ا لدلى ا قيادة دح لغذ؛ح ا عبد
 ري ستحدا ا ز جديا مرس تأ مده؛ خطط؛

 ل لرجا تعقب ز وجها للجبهة بع ن؛
 وانحله، ب الويطا ا!ستذفارات

 ت عمليا شن إلى ذكن أدى
 العدا #خطر اغتيا!ت
 كل قطع يادن ا#ددر ا!خبارية

 إطئ لحا إلى ول—وص—رال وط—ب—اغذ
 جرأة شت رذ! كنهم ما أ أو ذيين لذوا ا

 ا!ستخبارات تخوون كانوا من
 أماكن أو الفدائيين ءن الرطاب

 دار منطقة جعل كما هم، جد توا
 ساط للحجية ا إط.ة—لل التابعة سعد

 وكان ا#سلحة، ء خفا و لتخذي ا
 لجيش ا أو الشرطة يعس بمال لتخذي ا

كلوسا من يلة٠وم أخرى مالبس أو
 يتخفى عبدالذتاح ن وكن؛ !-تمويه، ا

 نًا وأدبا مسجد إمام بم_ازجسس
 بولىن٠المت وازجاعة لرن لحما ا بمالبس

٠المهة ولة١بمز هر ويذظ؛ دل

 صور ب لوريط؛ ا القيادة وزعت

 عابها حعا.ت ، عيل إسما لنتاح زبدا
 مستخرجًا كان )إذ المرور إدارة من

 ني ش٨لتق ا ط ذة.؛ عل سراقة( ،ترخيعر
 قدره مبلعًا توردو عدن، ء أغد؛

صف  4ءلى !دل عمن دينار ما؛ون ز

٠ذط؛له أن عجدرت أيا إ!
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)عبدالغذاح( إسماءذل )ءبد|لغتاح( ليإسماء

 أرجع من عدن جبهة كانت
 ت للقوا ة٠ب٠لذس با ل قتا— ا ت جبها

 حبة انجا ق نط؛ ولدوسيع ،ة الوريطاذي
 لفاح عبدا أجرى لسددي ا لممل وا

 ألرئال #خرى ا إخوى ا مع حوارات
 جاذب إلى الديمقراذي الشعب داده
 في الذدافي للممز بدالفتاح قيادة

 في كان إذ ،الزمذ.^ة الفزات أصعب

 *بى،1 دا ل ا العمل في المدارين طليعة
 العام ).لمؤتمر التحفرر في نشارك

 في انعقد ي ازن القومية للجبهة #ول ا
 م 1965 دورو هل/ 1385 ٠صغر دير
 نجلس ا في عضو نتخب وا ،يتعز

 نقلة تعز مؤتمر وشكل العيذي،
 في ح اد؛ الكفاح تصعيد في كبررة

 كل تغطي وادت التي الجبهات كل
 الددافي العل لكن الجنوب، مناطق

 فيها أعلن التي الغزة أثناء جع١تر
 تشكلت التي التحرير جبهة م قيا

 ادري الجواز رادة من بدافع
 الكذ.اح ودعم مساءدة عل المشرف
 ا).قوى توحيد ذريعة تحت المسلح

 ق إلحا هو الدافع كان بينما ،لوطنرة ا
 المملح الكفاح رذذت التي القوى
 القيادة وخشرة ،للتحرير أسلوبًا

 لجبوة ا ثعبرة اتماع مااح لمه«رية ا
 إلى ا قياد رجذوح بوقدرا القومية

 حدا مما المستقل، ذراره؛ اتخان
لجبهة ا ددج إلى ري١المع الجهار ؛.قيادة

 من ثالثة موافقة عل بناء القومية
 ومنظمة الذغيذي، نجلس ا أءضاء

 جبهة اميق عن ا$عالن ١هم التحرير،
ردلحسان في ارض جنوب تحرير
 كان م،1966 باير 9ه/385

 صب لعنا ا من إسماء-يل عبدالفتاح
 ظل في )كن الذري )دمج الرافغة
 الجبهة عن الماعدات كل إيقاف

 جبهة إلى حولت الؤ ا)غومية
 تحولت فقد إعالميًا أما التحرير.

 أخبار حنى التحرير جبهة لصالح
 تنفذها ادفي العكرية العمليات

 جبهة باسم تذاع نت ؛5 القومرة لجبهة ا
 لفاح عبدا رؤية ذت رى ،لتحرير ا

 وض لتن؛ وا المغروض للوذح مسايرة
 القومية الجبهة تعتمد أن ءلى واوممل

 من نتمكن حق ،نفها عل
 لجهة قرادة إعالن تم دنا ا!نسالخ.
 برن صفة متا ء رذن أ من التحرير

 من التحرير ومنشة القومية الجبهة
 في ءضو عبدالغتاح وكان الذاهرة،

 أمرذ ي دكاو عبدالقوي وعثن ديا قر؛
 ل٠تعم القومية لجبهة ا ومضت عامًا،

 الكفام. لمواصلة ثمنى اتجاهات في
صغر وفي الذاني $عداد وأ والحوأر،

 عقدت ام، 966 ه/يونيو1 386
 ،جلة مدينة في ني الذ؛ المؤتمر تراديا
 لمعالجة رؤية إلى توصلت حيث

 الجبهة وفد وصل المؤتمر وبدلى لموذف ا
القاهرة، إلى القومية
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)مد|لغتاح( إبماء؛ل ح(1)ءبد|إفة لتإنيماء

 اء ثم إ وبعد ه٨ف ءزوا لغت,اح عبدا وكان

 إلى توص-إوا ا$سكندرية في ر ا لحذو ا
 ا!در ردح 20 في أ$سكندرية اتغاب
 م1966 أفطس دن ه/الثامن1386
 الجبؤذ مع افالقة حددت التي وهي

التحرر. جبهة إطار في لقولوة ا

 ولما الجذوب، إلى عبدالغتاح عاد
 الق-ومية الج.بهة استعدادات اسكملت
 (ر)حم رمؤتم عقد الذات ءلى با!عتماد

 ه/ديسمبر 1386 شعبان أوائل في
 اتسالخ أءلمن الذي المؤتمر م1966
 وفي التحرر جبهة عن القوب الجذب

 ه/!يتبر1387 ا#ولى جادى
 القومية الجبهة قادت ؛م 967

 في طق لمنا ا م■ -ظع—م عل رت سديرا٠م٠ب
 ذب' بريطا ف عزا ا وبدلى ،لجذوب ا

 تحدادها٠ام وإبداء هرب ااذو لجبهة با
 ا!ستقالل ;شأن معها للتذخاوض

 وفدها عن القومية الجبهة أعلتت
 إسماعيل عبداذختاح وكان ,؛خاوضن،

 ه/ 1 387 رجب بداية وفي وده ءضو
 عبدالنتاح ترأس ام 967 ذودور

 للدوار القومية ة٠لجبه ا وفد في إسماء
 في حدر عبدان ل ثم؛ الرئيس عم

 ل جا الرددس عزف وا ،هرة لقا ا
 !ستخبارات ا بأن أثناءه ٠عبدالناص

.القادة بموقف غررت دة در ا

 نوبر 20ه/13 87 ذ.ثم؛ن 17 في
 القومية الجبهة وفد وصر ام 967

 إلى الشعبي قحطان برئاف المفاوض
 مع وضات اط؛ اسمرت حث جزف

 26 وذي أيام تسعة لى الوريطا اوف’
 سورر هدس 29 ه/13 87 شعجان

 جالء اذتهداء ب بريطا أعاذت ام 967
 الذي ا$وم دشس وهو عدن، من ذواتجا

 إلى الوك وعاد ا!سقالل بدان رقع فه
 27 م/1967 كوفر 30 في عدن
 عبدالغتاح ولمكانة ه،1387 ثعبان
 ل !ستقال ا بيان قراءة تولى فقد

 قيام بإعالن لجبهة ا ة د ذلى وقرارات
 ،الشعبرة الجنو؛ب ارهن ررن-ت e ج

 تولى دني ا الشمى قحطان وتعين
لها. رببًا وطذدة حكودة أول تثهزل

 عيل إسما عبدالفتاح موقع وكان
 وشوون الشرسي لإلرشاد وزيرا

 في عضويته نب جا إلى ،لوحدة ا
 القومرذ، للجبهة )..عاف ا القيادة

 بعد التفيذية. اللجنة وعضوية
 عبدالغتاح وشارك ا!ستقالل،

 المؤتمر وثائق صياغة لي إسماعيل
 علني مؤتمر أول ودو الراتع م العا

 في واتعذلى ،القومرة الجبهة تعقده
 واسنتمر ،أبدن محافظة زنجبار مدينة

 ذي شهر من ا)سادس إلى اأثاني من
 السادس إلى ه/الثالى1 387 الحجة

 وساد ام 968 هارس ثهر من
ذار ؛ن—؛ تباين المؤتمر
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)عبدالغذأح( ءدل إسم؛ )عبدالغتاح( إسمامل

 'الموري، النهج ذات الوثائق من
 لح لصا حر دفي حركة إحداث إلى الرامي

 ذلك عل تحفظ وآخر الكادحون،

 بج في المغي يرى وكان النهج،
 ورغم الجذري، والتخيير إصالحي

خر يساري ر ددا ين التباين ذلك  وا
 الوثائق أي المؤتمر أن إ! إصالحي

 من ن كا إذ الجش. دة تجا أغضب مما
 ١ت٠جي إدخال المؤتمر قرارات ضمن

 ه وتمهدي لملحة ٦ ت لقوا ا إلى لتحرير ا
 الثورة، ضد وقفوا الذين الضباط

 لدار كان عادة قيادة المؤتمر نحب وا
 نتنخمب او ، ك_ه،ر تواجد د، ر -|ا اج.-- ا

 فيها عضو إسماعيل عبدالغتاح
الذذشيذدة. للجذة ا في وعدوا

 حين ، يومًا 14 سوى يمغر لم
 ني انقالب عل الجيش قيادة أقدمت

 مارس 20ها1387 الحجة ذي 20
 ايجاري اكدار استهدفت م1968

 ، لش^وءيين ا من ٢دتخلم ا حجة تحمنا

 إلى إسماعيل عبدالغتاح وتعرض
 من رفاقه من عدد مع ا!عتقال
 رك معا ل خال برزت التي القيادات

تعرض الذي زوحيدا وكان كدردر،ا

؛لى إثره عل نقل اف.رح للضرب
 ، مكسر خور في لجمهورية ا مسدشذى

 الحرى عن الجدش قيادة تراجع وبعد
ة ثب مقاومة ظل في بدة نقال ! ا

 رحين ب نقال ! ا صدت ، سعة وا
 جزة عا نفسها لجيش ا دة ودا رجدت

 اللظة، عل الكاملة السدطرة عن
 الجبش وعاد المعتقلين، عن أفرجت

 لفتاح -داعم فر وسا ، معسكراته إلى

 من للعالج لمغاريا إلى إسماعيل
 نذقل ا بينما الفقري لدود ا في إصابته
 سيطروا حيث ت فظا انحا إلى رفاقه

 عن وأعلنوا المناطق، من عدد عل
 14ه/1 3 88 صدر 16 حركة قيام
 اللظة إسقاط ف ه ام، 968 مايو
 ما وهو ،ملحة حركة خالل من

 تمرد المعبيا قحطان لرئيوا عتحرها
 عسكرية إجراءات واتخن السلطة عل

اط,ركة. ذلك لمواجهة

 انتهاء بعد عيل إسما لفتاح عبدا عاد

 حيث تعز إلى بلغاريا ني عالجه
 #وضاع ا مستقعيًا ه جهد كرس

 وتحول الوطن، جتوب في خدة الدا
 لقب'دية،ا للعناصر ملتذى إلى مقره

 قه رف؛ مح ر لحذوا ا قيادة هن وتمكن

 عاد صاح إلى وتوصل اللطة ورادة
 ،خرون ا عاد كما عدن إلى بموحه

 وتقديم صياغة من مكنه الذي ا#مر
 لتحرير ا مرحلة ن ستكما ا مج برنا

 شكلت التي الورقة وهي الوطتي،
٠بن لنظر ا وجهة لتالفي #دز ا الحد
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)عددالغداح( ءلى إسما س!لغتاح( عدل با

 ستمر ا اع م ص—ل ا ن—ولك ،ردن لن؛ ا
 مع راع٠الص ١ج٠حل قه رى مع واستطاع

 ة٠لعسدري ا والقيادة للعله ا دادة
 الحبهة م تتن داخان لها المؤيدة

 استقالة إلى أدى مما ا!ممية،
 ربيع 7 في الشعبي ن قحطا الرئيس
خر  م،1969 يوقو22ه/1389 ا

 لم سا سة برئا لرئاسة ا مجلس محله وحر
 لنتاح عيدا صيح رأ ،عني ردع

 للتنظيم العام ا#مين إسماعيل
 وأعيد القومية، الجيهة ني الى؛*ي

 المؤذرين في عامًا أمينًا انتخابعه

 ام 972 مارس وادسادس الخامس
 ه1392 محرم م/1 975 ومارس

ه. 1 3 9 5 وصفر

 التتظيم بين الحوار عبدالغتاح قاد
 واتحاد القومية الجبهة السيامي
 الطليعة وحزب الديمقراطي الشعب
 5 اتغاب عني بالتوقيع توج الثعًاة،
 ه،1 395 محرم 23 م/1975 فبراير
 الثالث، ئل زلما ا توحيد إلى وأدت

 شوال في عذن توحيدي مؤتمر في
 وخرج م،1976 أكتوبر ه_/ 1396
 في الثالث صائل الذ دمج المؤتمر

 سبي لسو؛ ا م هظ.دتذ ا هو حد وا م٠ظي٠تتذ
 كحزب القومية للجبهة الموحد
 ض إسما عبدالغتاج واذدف للساطة

له. عاما أمدذ

 م عا كأدخن عيل إسما عبدالغتاح جه وا

 متطرفا ر ذر؛ الموحد سبي السيا ١٠للتظ.ي

 عني زبتع لم سا لرئس ا حول التف
 الجتمع تنوب حركة إلى دعا )اسالمين((

 م والتامر حية لغال ا ث'ت نتفا ! ا وقاد

 والذضاء الثورية الثقافة وذر الشامل

 ساطة وتجذير المتذبذبة الورجوازية ءلى

 رط إ! ر اب؛ ذا 4يتذ ولم ، الورولرتار

 ى جعاد في تذجرت دموية أحداث

 م 1 9 7 8 م عا يونيو هدا 1 3 9 8 درة  ا

 الغشؤي أحمد المقدم ل غذيا ا أزية إدر عني

 الن، شمال ني الجمهور؛-؛ رب

 سبي ليا ا للتذظيم المرش؛ للجذة ا وكاذت

 مع ت٠توصا قد وه؛.ة٠إذ ا للجبهة لموحد ا

 استقالته تقديه إلى سالمين الرئيس

 اختار تجشاره، يلد أي إلى والرحيل

 أحبطت التي العسكر المواجهة ه ر نى.؛ أ

 !عتقال ا إلى سالمين الرئيس وتعرض

با$عدام. علده م٠وحك لمدزيدة ا ك، غذا وا

 الحوار عيل إمع-؛ عبدالغتاح واصل
 الحزبه الفصائل ض ء-لىد لرع

 متطلق من الوض شمال ني المتواجدة
 جديد طراز من حزب كأسيس ذه إيما

 صياغة في الحاد مل اك؛ ليثكل
، لمتمر ا وتقدمها دخورة ا
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)عبداستاح( إسماءدل غتاح(1)ءبدا عدل ا٠إس

 تم ئل فص_ا زرن توح.تد تم ن ا وبعد
 ثم الشعرة، ا!وحدة حزب في دمجها

 الوثائق صياغة في إسهامه واصل
 ددن ذوحودي مؤتمر لعقد والتدضير

 ■ه-ة الح■■;. اذوحد سدي السي-ا م٦لتتظي ا
 الشعبرة، !-وحدة ا وحزب تة٠القوم
 م1978 ه/أكتوبر1398 شوال رفي
 تنظيمات ددج خالله مؤتمر عقدد

 الحزب هو واحد تنظيم ني الحزبرن
 النهج قاعدة عل اليمني ا!شزاكي

 واذذخب صلمية،1 لالشراكية الهكري
 أمرز إسماعيل عبدالغتاح المؤبرون

Iل.ه ءامًا

 طرأ الذي التحول أحداث ددن
 من #ءلى ا الشعب ى٠مجل بتحويل

 وبعد ،منتدب مجلى إلى عين٦ع ى٠مجل
 في أجريت التي العامة ا!ذشذابات

 م1978 دسمجر ادا 398 الحجة ذي
 الثعب مجلس لهيئة زلى؛ انذخب
ا#ءلى.

 بعد إسماعيل عبدالفاح راج-*
 فبراير في مام وأمين كرنيس و!يته
 تفاقم ه1399 ا#ول ربح م/1979
 ورغم الثطرين، ؛ض ا#هب الحرب

 أن إ! الحرب ني ادوي ا!لمطر ذذدم
 ظا في إيقاذجا عل أصدو عبدالفتاح

 وأدار الجنوب، قادة بقية د-مارخة
الله عبد عل الرى أخيه مع الحوار

 قمة مؤتمر عقد إلى أدى مما صالح
 جادى 1 وفي الكويت، في برنهما
 م1979 مارس 30ه/ 1399 ا#ولى
 إن بل اذرب إخباء ق اذن؛ إلى ذواصد!

 إجراءات حددت لكويت ا قرة تفا ا
 في ا!مح أسس عل ايمن توحيد

 الزمني، العامل وحددت واحد كاثان
 دات العناصر تحفظ أثار الذي ا#در

 الحزن رادة في القيادي الثقل
 الصعوبات، له خلق مما ا!شتراكي

 دن حالة إلى أدت الني والمؤامرات
 ضد الوري المكذب في التكتل
 #ي وتجنبًا عبدالفتاح الرئيس

 جادى 4 في استقالته قدم مواجهة
 م1980 إبريل 20ه/1400 ا!رة

 الحزب قواعد رضا عدم ظل في
 ا!لتفاف أبدت الني ا!شتراكي

 من نوع أي غى٠رف نكنه .وله٠ح
 ه/1400 شعبان 12 وفي المواجهة

 إلى عدن غادر م1980 يونيو 25
.ه دنا في ليمك.ث دوسكو

 عيل إسما لنتاح عبدا ١د٠ام رذ-يط ا
 وتأ,*ثر ة الوطب لقوى ا ؛.توحيد

 وتأور شهراكية ! ا العلوم مدرسة
 أهمها هيرذة لجما ا ت لمنفلما ا دن العديد

لجان ومنظمة الشعبية المائر؛
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لجح( اءيلمإس )عبدا )عبدالعاح( إسماعيل

 ب أ!ب واتحاد لثعبي ا ا!فاع
الفالس- واتحاد العار ا!شتراكي

 العالقات في بارز دوز ولعب
 عل الجذ-وب وحصول الحارجدة

 إطار ني كرت ار الماعدات
 والصعدة والتعرم ا!قتصادية كمية ا

 !ب وإلى العسكري. ا!ل وفي
 منا ف ت اوا السدم مجلس رئاسته

 مجلس هدئة في عضو سخب ا ،ليمني ا

 هية-ة في وعضوا لمي، احا ا السلم
 #فريقي ا درز اتفا ا م_ذغالمة سة رئا

 ض عاد عل ئوت ا!وي،
 وسام أردا العاب، ا#وسمة
 ا!تحاد من الشعوب بين الصداقة

 لثورة ا م ووسا السابق لعوببتي ا
 !!وبي ا عة ا)ب ورسام واب ا

 ا#لماني الكبيرة النجمة ورسام
 أجو م روسا الشعوب بين المصدافة

 اا!م نحدس رسام أءلى لورى لدو
 الفخرية الدكتوراه نال ما٠ك العا؛ي،

 ن ذب في موب جام_ع_ة م_ن
 ومحليًا م1 976 أغسعلس اب 396

 30 ووسام أكتوبر 14 وسام نال

ا#رلى- الدر! من نوذمن

 أهمها ا!شب من عدد له وصدر
الديمقراطية، الوعالن الثورة مرطة

 اخر وكتاب برروت الفارابي دار عن
 ابن دار عن الوطنية الثقافة في

ددروت. !رون

 الوط-ن أرض إلى ٠ئعا سن عاد

سرة جادى 15 في  7ه/ 1 4 0 5 ا

 قواعد إلحاح نمت م1985 دارس

 وكوادره، ارهني ا!ذذاكي الحزب
 ا!دي ا!ذب بقرار توج والذي

 ذرة للدا سكرذررا عين ءودته ر وذو

 لكن ا!شتراكي، للحزب العامة
 محتدم صراع ظل في جاءت عودته

 الربى هما قين بدن اسة ءلى
 للحزب العام ا#درن محمد ناصر ءلى

 أحمد ءلى العميد ونائبه ا!شتراكي

 انقسام إلى أدى مما عنز، نارر

 عل للدلهاظ جهده وبذل الحزب،

 نحتدم ا الرواع رعم لحزب ا وحدة

 !لى ضد تحالفا للدرز ا العهالن بدن

 الثالث اؤزب مؤتمر !نعقاد لجهود ا

 م،1985 ه/أكتوبر1406 محرم ني

 ء $تجا بقرارات خرج المؤتمر أن رغم
 زنة، دشوا فرادة نتخب وا ل_صراع ا

 لكتب٠ا في ء,ضو عبدالغتاح وانخب

 ءلى د محم نارر علي وحاؤظ اا!*ي

،!س ور !م كامنن منصبه
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ماية $سا ا )ءدداسح( اسابل

 لمكتب ا في ءضوا ءنبر علي نتخب وا
 أ-غدرة عل مؤيدوه وحصل مي ذم؛ ا

 ا#وضاع أن إ! السيامي المكتب
 في دامية أحداث واندلدت تفاقمت،

در ربع 21 يناير 13 ه/1405 ا
 المكب قاعة ني بدأت ازي م،1985 ةواكا

عبدالفتاح حضور أثداء سي الم؛
 من آخر وعدد عنبر وعلي إسماعرن

 أطلق حين ،سي ازم؛ المكلب أعضاء
 الذار محمد ناصر علي الرس حارس

 عنق علي فلقي ،لحضور ا ءلى
 ونجا آخرون وخرج حتفهم وآخرون
 نلماث وتزامنت ،عيل إسما ح عبدالغن؛
 القذائف من وابل بإطالق البداية

 نجت إسماعيل عبدالفتاح مازل ءلى
 واحاترذت بأعجوبة، ل وأطفا زرجته

 أكرر دلك في بفص؛ المذنل ت محتوة-؛
٠ووة؛ةقه امذار؛ ة٠مكت

 من مع عيل إسما ءجدالغتاح حاول
 رفاقهم إسعاف ء ا#ص؛ من بقي

هاتفية، اتصا!ت وزاول الجرحى
 ماق عل اتضب لدن خرج المساء وني

،حيًا ظا دن $نقاذ وصات مصفدة

 تعرضت وحدة عل خرج إنه ويقال
 في البدرية قرادة قرب في لكمين

لكن ،فريا ق-3—راحة ر اب-؛

 شكلت الني لخاصة ا اللبذخة تذرير
 الدالي ذذزم لم ممرره حول للتحقيق

المهندة. ذاك في احذاف عل

 ادجناحى أحمد لعدد

لمتوكل1 = حد بن الذسأ بن ل إسداء

باسالمة = باسالدة محمد بن ل إسداء

ادحميري = الحهري محمد بن ل إسعاء

الصديق = الصديق دحدى بن ل إسماء

ءلية ا!
 يعو ادة، ذرق من فرقة هي

 جعفر بن عيا إمذ؛ مة بإما ئدة زذل ا

 أب بعد م(765 ها148)ت اذصادق

 با$مانرة له أوصى دد كان اذي ا

 م ء؛ إسماعيل ة رذ؛ لكن بعده، من

 أبيه ب؛ة ني م(760 ه/143)

 دق زى؛ ا دعفر بعد ا$مامة جعدت

 ه/ 183 )ت ٠اذك؛ظ موسى ابنه في

 وذ!ه السابع(، )ا$مام م(799

 لتهم١وحم ،المهدي د محم ٦آخرهج ة٠٠٠خم
 فرقته-م وتدرف إمامًا، ءشر اثنا

عثرة. با$ذي
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عدلدة ا$سما ا$سماعه

 لنرقةا وهي ا$سماعيلية: أما
 اشمت فقد عياى إسما بإمامة القائلة

 أنكرت الني )الواقعية( فريتهن: إلى

 الني وماركية( )إس؛عيل(، مرت

 ا$مامة نقلت ثم ومن ،بموته أقرت
 الغرقة هذه ومع )محمد(، ايده إلى

!$سماعيب. الخعقي التارخ يبدأ

 لحركة ا ط نشا م -■ ت ا لقد

 دائرته سع وبتو ،~رية—ل با ا$سماعيلية

 لحاجف.ةا سعت وقد اذع.رب. شر إلى

 سوع١بتض طها رئبا هن دد ا إلى سده لم؛ا
 خاصة ة لدء؛ا من رموزها على ق الحذذ؛

 الذي إسماعيل( بن )محمد إمامها على
 بين مدذقأل لمدلحئة(١) مغادرة إلى اضطر

ا#قاليم.

 ، لحذركة ا نشاط خف ره ستتا وبا

 جديدة مرحلة بذلك الدعوة ودخلت

 رية—با! اتت تاريخها من
 تالحد تاريخ درفة جعل والغموض،

. الغرة  ءلى ذاك شحبا وقد متعذر
 الروايات واضطربت بعده، جاء دن

 ، ١٠وترتيه وأسمائهم عددهم حول
 دشككون المؤرخين بعض جعل ما٠لتج

 ة صح خصوصًا ،هيإل سبهم٠ذ صحنن في

المهدي عدالله ب

 المغرب في الفاطمية الدولة مؤب
 إماه؛ كان )الذي م(934 ه/322)

 ١القاشمر الخالفة ذلم حق مستودعًا(

 ه/324) م ء؛ الفاطمي الله بأمر

معر. ني م(936

اليهن ق ا$سماءيلدة الدعوة

 حاليًا المتوافرة المعطيات ءلى ؛لماء

 لبداية دق تاريخ تحديد الصعب دن
 ولكن اليمن. ني $سماعياا الدعوة

 ٠يبتعل ! له؛ ذقريبي ريختا تقدير يمكننا
 الثالث القرن منتعف عن كثير

 ض من ذك ن في تغيدينسم اذعجذري،

 $سماعيليين ا المؤرخين أحد أورده

 سجن قد كان يعذر ابن أن :عفاده

 !عة( )عدن متطة.ة في ة كء؛ا أحد

 ،خليع( بن الله عبد دنى )أحمد يسمى
 سالحًا يعد كان بأنه علم حين

 )دعوة ولوجود المهدي، لداعي

 أرسل فذذ !عة عدن في منتثرة

 إلى اليمن منصور الداعي ما$ما

لدعوته(. قاعدة بج*لمها لذ ١هلم

 لي المنظمة عيله $سما ا الدعوة أهرا

 بن عل دي ادا ا إلى ترجع فإنما اذمن
رومنعو ، ٠لخذغري ا لفضرا
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ءين ا! ا!مايد

 من وصال حين سابقا اذنكور اإدس

 لدم م899 ش/286 ستة في الالوفة

 في عيرة $سما 1 الدعوة تأسس لهما

 هذه والكزب .الدولة إقامة ثم اايمت

 ابث’ لم إذ العهد، ب يطل لم الدولة

 في وسمومًا ا#ول بوفاة زالت أن

 في الثاني وموت م916ها303 سدة

 الدعوة أن بيد م.915 ه/302 سدة

 حق طها نثا تمارس استمرت نفسها

 ، لصايحى؛؛؛ ا محمد دن عل تسلمها

 حكم الذي ةيالصلح الدولة مؤسس

 - 1047 ه/459 - 439 في ارمن

 الحك*{ تولى وبمقتله ام،067

 أحمد المكرم ابنه بعده والدعوة

 يمارس لم الذي م(1084 ها477)

 ،ده وذا ثم مرضه بيب # حو لحكم ا

 له خدفًا لدودن وا الدعوة فتلمت

 ه/53 2)ت أحمد بنت سيدة زوجته

 فمل درورة رأت الني ام( 139

 دخلت بذلك الدولة، عن الدعوة

 درر كدن ا في عيرة $سما ا الدعوة

 مومى بن الذؤيب اخديار وتم ،ا!ز

 كاول ام( 151 ه/546)ت الوادعي

الدور. ذاك في لها مطلق يمني داع

 شمت ا ة لذق ا تذك ل وتد!
 لي مركزها في عيرة ا$س؛ الدعوة

 انعكست وقد ،ه.رة من أكش مصر
 عل الحال بدة ا!شمامات هذه

 م !نذك ا وكان ،ة ارحين الدعوة
 باالمه المتتمر وفاة بعد - ا#ول

 نزارية إلى - م(1094 ه/487)
 الدعوة ختارت ا وذلى ،ومستعادة

 لرسمية ا لدعوة ا يجانب الوقوف ليمرة ا
. طرة( الغا )اوة

 بعد ١نم فقد ني الذا ا!نقام أما
 عام المستعلي بن ا#ور مقتل

 الحافظ وتورة م(1130ه/524)
 م(1149ه/544)ت عبدانجيد

 هو مر طفل عن بالتيابة للخالفة
 أمير نف* أعلن ثم )الطيب(،

الورد. ذلك وجود مذكر لل.ؤمتين

 ذكر وك بوجود ).ولىة( ولمعرذة

 في الدعوة من ورغبة مر،
 رفضت فقد المركز، عن ا!ستقالل
 وتبنت الحافظ، بإمامة ا!عراف

 ما وهو استر )ا العرب م !دما الدءوة
طفالي(. يزال

السر دور ق اليمنية الدعوة

 الر دور إلى الدعوة ل بانتقا
: أدرزها جدودة دهام 1ي٠أمام برزت
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I رة عع $سما ا!ماعد;

 الدعوة سرية عل الحفاظ - أ
٠وعؤلغاب( ،)نثاطها

 من ذادا الدءوة عل الحفاظ - ب
خطار ذقسا ا  مالداخلية:ا
والطرف.

 من الدعوة عل ظ لحذا ا ٠ج
الخارة. #خطار١

 تغيين المهام في التفكر اسمع رقد
سارب في  عل بدوره نمكس ا ا

اسي. ء ارذا

 ,كرسم المتغيرات لتلك وخيج_ة
 ،للذأرف وذتهم جل ليمذيون١ الدعاة

 :محن٠وس إلى لمؤاغاتا تلك وتسموا
 لذب ا وخصوا وباطني، ظاهري

 والمقصود التطرف، ة نحار الظاهري
 ر لذفعم ا أو #ثمة ا في لبعفىا غلو به
 كان ما خصوصًا العبادات، أداء في

 للدعوة #تباع ا فهم سرء من بع٠ذ

 عماوا ا$طار هذا وفي .وفلسفتها

 وخصصوا وتثقيفهم الدعاة ذربية عل
 ولم الفرض، لذلك مكثفة سح درا

 بمد إ! الدعاة مؤلفات ندر يجيزوا
 منعًا المطلق الداعي موافقة أخذ

بالدعوة. ر٠تغ أذكار أي لدرب

 الهردي البذاء جارب في أف

 إلى الدعوة نتقالبا فإنه :للدعوة

 قد الدعوة قيادة فإن الساتر لة٠مرح

 )وهي ؛طلقا لداءيا يد في تركزت

 دن خصوصًا ليمن' في مستحدذة رتبة

 ردبة ويري ومكانتك؛(، دورها حيث

 والعبادة الملوية الحدود تعريف

 هو المطلق الداءي صيحوأ الباطؤة،

 يتعلق ما كل ءن ا#ول ا؛ؤول

 الذي المصدر وهو الدعوة، بشؤون

 أن وباعتبار العلوم، مده تستقى

 الداعي فإن استق، قد كان ا$مام

 مهمفا ثموالقا ممذلمه أصبح قد المطلق

وه. ر ءلى !تل والد

 رتبة: اذطلق الداءي رتبة ردتلو

 دعردف رة وهي انحعدور( )الداءي

 ١مم ة، اظاهرا والعبادة لسغلية١ الحدود

 أحدن رب وهي المطلق( )المأذون

 )ا#ذون يليها ق، رثا وا ب ا

 #نفس ا جذب رذمة وهي انحصور(

 أو )المستجيب وأخير المستجيبة،

 لي بعد يتدرج لم الذي وهو المؤمن(

الدعوة. تبدرا
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دة٠ا$سما مبلدة ا٠|$م

 دلمك ؤإن لية٠العم الناحية من ؛٠٥أ
 التغيبر، عدليها رأ—ط قد ب—اذبرت
 ، عده ومسا إظذنى ا عي إدا ا ء نا ستة فبا
 بل موجودة، تعد لم الرتب ؛غية فإن

 )المشايخ( الجاه ذوي بعض أصبح
 خصوصًا الدعوة شؤون إدارة ؛تولون

 ركان المركز. عن البعيدة لمناطبل ا في
 ني السياسي المراع إلى: ؛رجع ذلك

 ذبا فقدا بعد الدعوة وانحسار مرئ إي ا

 من إلى وحاجتها الدو! !دتم
 في رها أنمه.؛ وحماية رايته.ا يستطيع

 ذمردف سوء إلى إضافة ا؛ناطق، تلك
الحدود.

 والمتغيرات ارظروف تلك ورنم
 ارمه المدعوة الفكري النتاج فإن

 بالتحديد. ا!ق؛ هذه إلى يرجع
 عل ظ لحذيا ا الدعوة واستطاعت

 إلى ارض في طها ونثا تواجده-؛
 وخالل م،1515ها921 سئة حوالى

 ربدن بدذهم راع١لم’ا كان لذشة١ هذه
 لضزط ا ازداد و؛؛ أثده. عل الزيدية

 إلى مردزها نقل الدءوة قررت عبهم،
 زلمدعوة الهكري الزاث عل ءوفًا الهذلى

 الداءي ة حب؛ في وذلك الضراع، من
الدعاة سد# من والعثرين ازذازت

 عزالدين، محمد لعق ’ دور في رحيين ا

 دوره؛ ابسن في الدعوة فقدت وبذلك
 ني الدعوة عل ا$زراف ني الرادي
 وقد والسند، والهند نوعما الحجاز
 ،قرون ثماب من #كين تمارسه ظلت
 ذزك !سذمادة المعددة انحاو!ت رنم

الدور.

آرائؤم وأهم اإلسماءيلدة ءذاذد

 عل طرأت ايا الذيرات عكست
 والف.طرارها لمرحلة،١ هذه في الدءوة
 م.ا٠ا$ رستذاوا ،ااق درللداة لدءول

 تيجة٠ذ الدقيق المرارة تظام جع وذرا
 والسياسية، ا!قتصادية #وضاع ا

 الغلمغي ارخاء عل ذ.ذ_با وعكست
الغكري. ذذاجها وعل للدءوة

 القضايا بعض يلي فدما ونعرض
 طورها ني عيرة $سما ا راء بيةرال

 الني ا$ضافات إبراز مع ارض،
التي القديمة الغلفة إلى أضافو
 من وبكثرر بشكلها محتفظ؛ ظ؛ت

ميتها. مضا

 ت: لصن؛ ا وذمي الله وجذود ت إدم؛

: أذنهم ءلى ا$سماءيرون ؛طلق
يثبتون #دم التوحعيد أه_ل
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عدلية |با مية ا!

 تعطيل.. أو شيج٠ت ؛.دون إله وجود
 : #دلة ا من نوعين لذلك ويوردون

 عل رهن٦ت #ولى ا ،طنرة وبا هرية ظا
 : ؛.راهين عدة خالل من الله وجود

 الحركة، و؛رهان لحدث،١ ن ؛ره"؛ مدل
 المرتبة تحتل وهللهه النظام، وبرهان
 الى ا#رش في موجهة #ب الثانية

 #ب ،الدعوة وم٠خم إلى و #نصار ا
 أو دش؛ غيى من الله وجود ذثبت !

وغم. بسح ،دعطدل

 إدبات إلى دب تن ي في طهة اإبا أد؛

 الصفات نغي طريق عن الته وجود

 وف،١الموحع جنس دن ااصفة #ن 4عن

 وأن ،محدثان والموص_وف والصفة

 يعني الوجوه بعفر من ا!ختالف
 كان ولما أخرى. وجوه من المشاركة

 هويته تدرك ! الغروب( )غرب الله

 إدراكه وكان كيفيته، تتصور و!

 الحيرة يولد مخارعاته بعنات

 كان ا#ول العقل و#ن وا!رتباك،

 )التوحيد الحقرقنة تلك أدرك من أول

 فقد تعطيل( و! 4تشبر غير من

 #نه بالتوحيد إله يشار أن استحق

 امم عله يطلق وأن ا#ول، الموحد

معبوده(. في )لوف $ذة ا

 جيع 4ءلحر تطلق أن استحق كما
 )ا#ول ا$لهية ت والصن؛ ا#سماء
 إذن لتوحيد خ؛ الخ( والعالم.. وا!
 )غيب ءس ااصفات ساب هو

 ااتشبرا( في وقعنا وإ! الخيوب
 في وقس؛ )وإ! ا#ول للعقل تم؛ وإل؛

العلل(.

،#ول ا العقل وجود ثبت وإذا
 أن ت د الصفات، ذلك ع٠لح مأل م؛
٠يكن لم أن بعد جده و أ موجد له

وحدوثه العادم قدم

 وهل محدث؟ أو قديم لم لعا ا هل
 من وجد أم قديمة مادة من وجد
 جرح إبداع أن ا؛-عروف ومن عدم؟

 $سماعيلين 1 حسب ا$بداعرة العقول
 زمان. بال واحدة دفعة ١مم ؤد اليمنيين

 #ن نذيجة دبنهما دزإصاا حدث وإنما
 دأن أدرك من أول كان ا#ول العفر

 و! يدرك ! الغيوب( )غرب الله
 تطلق أن لذإلحن فاستدق يوصى..

 - )الله واسات ا#سماء جح عاب
 بقدة ءن د رذذو الى.. القديم( — بق اف؛

 يعرف لم مني؛ كثرر #ن لمقول ا

 ا؛-رتبة لتللف وأحقيته ؛-أسبقيته
ودكدفت لذللذ ة رج نت رذيها فتأخرت
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I عذب $سا ما؛ة ا$سا

 ذكون ادفي الحادة بذلك وأحبدت

 ود المقول إن حيث ا!لم. مدها
 رزت ى وإنما ،نزهرا بال جدعًا حرت و

لتم-يز ا ن ة؛ ٠لتوحيل I درت زد. ز د توقفها

 ورس معرفي تمايز هدو إذن ب-شهط
 لفدفة ا ر آدا دن أدر وذرنا وجوديًا،

 التعليم أهمية ء.لى تؤكد الق القديمة

 وعدم ط5وض-.ا ؛,وجود وا$ذ-رار

 كًاذت وذا قده. إذن فهي .٠تعدتها

 لم !ل ا ن ة,؛ لم، ن ا د_ادة وهي فديمة

 أن وءم قديمة. مادة من وجد ديم

 أن إلى تذهب أخرى براهين تبم ذلى

 البراهين تلك أن إ! محدث، ا!لم

.ظاه.رية ؛راهمن يه

وااذقل العةل

 إسل بدن !رض يوجد هل
 المرجع تيما فأ رجد وإذا دنقل؟ وا

إب؟ نحتكم الذي

 التعارض أن _اءضون ا$مع يرى

 "!رض وا!ل العل سن العاثم
 هو ااظاهر أن اءددار إلى يوجع ثءلى

 !دعر الظ'هر كان ولما الئوع. قة٨حة
!لم و#ذه الثرع، قد-ور عن إ!

_ور  وا التناقضات رن لعديد ا

 ارذي هدو الباطن ذان ب.. ا!ء
 ،ني !شالا ذبه وجا وشرع ا حقدقة يمدثل
 عاذلى، عن صادر الجئا أن ذلك

 لجدع أن ومحال عقالء، إلى ومرض
 وعر عيركم عر شرعا لعباده الجابئ

 أحك-ام في جسع ذف إنه بل معذول.
 العقه. ا#مور كل وعبادا شريعة*

 ء لدثرئ اا.*.قالني ادفى ه.نا و#ن
 جنودو ن٠م إذن فغالبند ^زاته واضح

 وحذفى اذرأويل. هي ا#داة وذلمك أداة
 رذةومتعا جزرة ارأود!تا ذكون !

 يفأرض ذنلك ،بعض دع ي,علضه.ا
 هو المعيار وذلك ،ر لدادا وجدود

 إذا المرجع دو إذن احقل فا العقل.
ذذرض. و

ادذبوة

 نفدر وجهة م زه مفتاح ا-*-لى
 ربطه-ا دو 0بو ا حول عيلين $سمرا ا

المعدودءة. وا$هامة المنتقرة با$مامة

 النبوة أن يرون عدون $سما فا
 ءل-ه إ؛.ردم مع اذ.ذ.صا.ذ.ا وا$لبامة
 رتبة عيل $سما س،لم حيث الج,#م
 ة ر إسحاق وسلم )المسدذرة( ا$دادة

 ذك ر وأن (، ة٠ء لمستود ا )أي وة ا
 لتبي ا ني مجدد جتمعتا ا ن جن ا؛.رذ

مقيم,* من يا تلم, ث١حي ، 1 محمد
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اعيدن—ا$

 قد كان الذي .طالب(. أبي )عدمه
 دعاة حدود آخر من النبوة رتبة تسلم

نمببى(• )دور

)وراب( ه قر مست فألبا ا$مامة أدا
 ٠ءمه طريق ءن جده من سلمها فقد
 حدود آخر من ألنبي تسلمه الذي فما

عيى؟ دور

 لم النبي أن عيدون $سما I يرى
 من تعدم أن بمد إ! بذريعته يبعث

 دور في كانت التي الدينية الحدود
 مذيم-م وتسلمه تعلمه ما وأن ،عيسى

 ولد دغام من ;مأيد في ما هو
 حق وا#لحكام، القضايا من إسحاق

 المتقدمة، دع لدرا ا ردع استوعب
 هو من رقته في يعد ولم بايتها وباغ

 ذلك وعند ، علومه-؛ في منه أكمل

 ل٠سعطي وبدث 'الودي ه علت نزل
 ل وإبطا نسخها ) بقة ل_ا ا ئع لذرا ا

جدددة. ذريعة ودألدف هرها(، ظ؛

 المستودعة ا$مامة أن ذلك ومعنى
 إمادة هي )أو ا!صطفاء سوى !ت

 بعد إ! الفعل إلى تخرج ولن ؛,القوة(

 ؛! دوديا مجيء وما واسم، الجهد
 لمدرفةا لتاط أو الجهد لذلك تتودج

٠ بة٨لمحكتس ا

-٠٠-؛$-

 مجيء أن إلى ا$ثارة وتجدر
 لذراذعا ء وإلة؛ الجديدة الذريعة

 ة وحتم زروردة عمدة يعترر بقة كا ا

 إلى فهرة من تتغير صااخا أحوال #ن
 ت لتذريعا ا معها وتصبح أخرى.

التغيرات. لذذك ملبدة غير شريمةا

 ء #ك؛ ا لقصص لنسبة با أما
 جيعًا أولوه-؛ قد م،٠ومعجزاب

 العقل أحكام مع ذق تتوا وجعلوها

 لم لمن خصوصًا ،مقنعة تكون حق

السالم. علهم ا#لجاء يعاصر

 س-ا|م ءبد|لهلك نووب د.
 التميمي: ى«?.هلى بن النعمان القاضي ،,راجع:

 عبرن ازدن: دء.ها إدريس ،ةعو اذلى افتذاح

 ذاريخ ليمذي:ا عمارة ،3 ،7 ،5 ا#خبار

، 1ذع ص رخ-ا أ ذي صقيلماا ى) م الم-- ،يم.ن ل 1

الولد، ك.غز مدي:اذت إبراهوم ،وزديد(

لصليحونا اني:الهمد الله فيفي حسين

٠ن٠اا؛ ني الغأطمية واسر"كة

مدت ا

 في المستعملة الالصقة المواد ظذت

 العرن هي الجمهورية في ,اجناء أعمال

 دنى ا#ربيات أواخر حنى والجعس
كان وإن ،لقرن ا هذا
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$سمذت اسمتت ! ا

 مغرقة أماكن ني استعمل قد ا$سمنت
 أن إ! المباني، ؛.عفر وني البالد من

 استمخدام في تتوسع لم ء اب؛ حركة
 للتطور نتيجة إ! ا$سمنت

 عل الطلب وتعاعد ا!قتصادي
 بعد خصوصًا ، الممتورد $سمنت ا

 ع٠رب 26م/1962 سبتبر26 ثورة
ءو اه. 3 82 ا

 سمنتا$ بتصنع م هتما ! ا ؛.دأ لدد
 سنة من مبكر وقت ذي محليا

 الستة تك و!ل لم.963 ه/1383
 جيولوجية بعثة ن٠اليم إلى وصلت

 المواد عن لدذقيهب او L دج ح ب لم ت تية٠سوفيي
 البالد، في ست ا! لمناعة ا#وب

 سنة حمق أبحاثها ذي واستمرت
٠م1964 إه/384

 الواد وجود ا#بحاث وأثبتت
 $نتاج الالزمة الرئيب ا#وب

 الجيري الحجر وهي ا$سمنت،
 والرمل للصناعة الحاص لطثنوا

د، من متعددة مناطق في لطيي١  البا
 إسمنت $ذتاج دصاح كبيرة وبكميات

الجدد. النوع من

 إلى ا!هذمام توجه الفترة تك وني
 وطقة باجل، منطقة هما: مذطقذ;ن

على ث #مجا ا ودلت .ءم_وان

 (لكالسبًاوما ر؛-وذات٠)ك الجير وجود
 نحيط-ن ا المنطقة في هادلة ميات٠ب-ك

 مدون (28د) آنذاك قدرت بعمران،
 كربونات )من 96 ونبة طن

 المدرة اكميةا زادت وقد ٠الكابوم(
 التي العيب وأعمال ث بحا لاله نتيجة
هذا. لحو«تا وحق -زتنا ذاك منذ جذرت

 قدر فقد باجل منطقة أما
 (8ب) آنذاك فيها الجر من ا!حاطي

طن. مادون
 مواد إلى ا$سمنت صناعة لمدتاج

:وءي د!ت أوب
 لكابوم(١ الجر)كريوات - 1

 رن % 97 - 80 مابين يزاوج
اطاطة.

 يراوح الرملي والطين العرن - 2
الحك. من %7 - 5 ض ما

 في نبته تتراوح الج~ر - 3
%.5 - 3 ين ما الخلطة

 في تتلخص ا$سمنت ومدناعة

 التي وبالنسب المواد تلك طحن
 ريقة٠لطا ومع ، نوعيته-؛ مع تتوافق

 وذوع ،العناعات في المتبعة
 قها حذر ثم المصنع، في التكنولوجيا

 بالخبث ى—م ■■■I ب ما لتكون
أءرى مرة حن٠يط الذي أو)ااكاطةر(

ذبإة0الد لها-هطذ1 326



 ثالث ك وهن؛ .هزا ح؛ سمنن؛إ إبرح
:وهي ا$سمنت لصن؛ءة طرق

رطبة.ا إطريقة١ ' 1

 فة.ح؛ الذمف الريقة - 2

الج؛فة. ادطريةذ_3

 هذه ب،ن الرئسي وا!ختالف
 والخلط، ادطحن عمادة هو الطرق

 ءثنارأ قبل الماء يغاف بة٠الرط ؤخي
 معجون جح.ت مجيث اطحنا عمرة
 تبل %40 - 30 فه الماء نة

 نسبة فإن الجافة ف٠ذص وأما ،حرقه
 ني دا ،٠/٠10 ذكون الحرق يل الماء

 إلى المراد فط-حن الجاف الطرينزذ
 أخرن ا إلى توجه ثم ،عم نا سحوق

طحن- تم ونمإرق، على،راحل

 اذدمدية هورية٠ا+ في ؛؛وما دويوج
: إ$مءذت مصاح ذ!دة

باجل. لذصنع - 1
ران. ء درصيع - 2

 ؛ذرقا بع٠مص - 3

باجل هماذع

 مذ.طقة أول باجل دنطقة ر خذن;؛ا ثم
 نإف وكان ؤيها لإلسمنت دصنع إدناء

واتفقت م.1964 ه/1384 سنة

 بناء عل السوفييتي د !غة؛ ا هع ارحمن
 أزف 50 إنذاجون بقدرة هناك هرصنع
 بمرجب وذلك ،السنة في طن

 ه/1387 سنة ا!قتصادية ا!تغاب
 إنتاجه يدأ لم المصبع أن إ! م.1967
 ويقع م.1 973 ه/1393 منة إ!

 50 بعد ى٠ءا ؛؛جل مددنة في المصنع

 ؛حة--0 شغل و الحديدة موناء من كم
.بع در ر٨م 6000 قدرها

 من باإشرب ا#ولية المواد وذوجد
 ص يغفل الجبس ان إ! الممنع،
 أما ن، كم 90 تبح اذنى العدف

 مقابلة إرتوازية أبار من ذدجاب ء ا؛؛
 بالطريقة اذصبع ويعمل ،للموقع
اذرطوة.
فهي: باجل في المتبعة الخلطة أما

 - 20 ريري، نرر ه/ه82 - 75

جبى. %5 الرمل، ا!نن من %25
 لتمل المصنع تع—تو ثم وقد
 طن ألف 330 إلى حذ ا!نتا الطاقة

 الكمية هذه اتناج وبدأ السنة، في
م.1984 ها1404 مذن الذومع بعد

ءهران صدءتع

 طريق عن ران ء مفع ذي
 إلى ؛؛$ضاذة ياباني بقرض |لتمويل
،الحكومة قبل ن٠م الذاني التمويل
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$سمنت ا $سمتت ا

 ا$دائ |لطا؛ذ
 ا):مبب
طن/سن

تصبعا طرة المربع المصخ اسم

250,000 رطة طردةذ  شمال مترا ددر 50
الدلى؛لىة

،٠جز دأ إسدتت مصغ

500,000 جاذة ة طردة  شمال مترا كيلو 50
۶صذعا ءرى

عمران سمتت١ مصغ

500,000 جاذة طردذة غرن مترا كليو 45 دوحا إسمنت ذع يرص

 500 مقدارها إنداجي.ة بطال وندك

 في زه إنم؛ ونم السنة، ذي ن ط. ألف
 /10/1ه/1402 اب ذي 13

 ألف 24 ;قارب ساحة عل م1982
 ث دلى أ هرن المصنع ويعتير مربع. ٠مز

 وم العالم، في ا$سمنت مصانع
 $لكزوذ^ة ا نمطرة ا أجهزة ستخدم

ا$ذتاج. نيخات ؛ط٠;ف التي

 زطريقة با يعما عمران صنع وهر
 لمصذع ا في المتبعة فة وانم ،الجافة
 %7 جيري، حجر ٠/o97 - 90 ه^:

من ه/ه3,5 - 000 رملي، - طين

الجس-

 من مذربة ء.لى #وة ا المواد لوح.لى
 من يجلب العرني ارمل ذا المصنع،

 أما ،تيشح ؛في من والجر قعبان،
 حات -(3ا في متواجد فهو تر—لج ا
بالمصغ. ضطة١

المغرق مصذع

 في المذرق سمدتإ مصنع يقع
 فهو ء، نخا وا دم بين المسافة منتصف

 وء-ن نم، 63ب تم مدينة عن يبعد

ن ويجري نم، 52ل ء نخا ا  بناء ا

 ويذتظر لمن؛-ور، ا الموؤع في المصنع
 ء. واوأنا الر؛^ب عمليات دن ء !ذتها ا

 بنسجة ن إنم؛ا من بقرض المصنع يمول

 وتباخ ا!ستثمار، كامل دن %97

 في طبن مبرون جية $نتا ا المصدع قدرة
لج؛فة.ا بالطرعة , وسعمإ السنة

 اذواد لمصنع ا نب نم تتوفر
 كيلو بعد عل ؛وم تر -لم فا ا#وب،

 بكميات المصنع لروفع من دد را دهر
 ض ردعا لرهسليا لطينا أما ،كم^رة

 مادة تثكل التي ردة !ط ا ظور٠لص لم عده
 المرقع بقرب وتوجد بدب-ة أورة

ب٣ط- ; لح. ا ما أ ، كييررة ت ؛كميا



 إلى وس.تجلب ادطقة في متوفرا فل:س
 لفي ل لحا ا هو كما لصليف ا من لمصنع ا

باجل. تع مص

 اكن ،طس 761,400 الغائض

 بتبة اد سر ا،خرقي انحلي ا!طلب
. !زض ا -ادضا تمذحى

 استهالك ل٠معلم
كلموجرام٠ رد٠لغ

ئ،  ك ا
طن !!كاي

راد طن ا ض الداي أج  الى ادن

116 1491 663 828 1990
114 1528 685 834 1991

144 1990 1176 814 1992

1252 1808 718 1090 1993

88 1305 398 I 1994

93 1431 343 1088 1995

90 1507 474 1033 1996

94 1552 316 1236 1997

102 1470 540 1200 1998

121 2144 690 1454 1999

118 2161 155 1406 2000

 ا!بار من دداه ؛ت الممنع ويزود
 يان دب 'ز وادي في الحزورة ارية !ردم ا

 ءط; دن الكهريا، أما ا!رق، ^وار

الكهرباية. اغذا،

 من اليمت;ة الجمهورية إذتاج طغ
 850 نم اء؛ الوك ذي ا$سمنت

 لإلسمت الحلي الطدب اهدا طن، ألى
 يباغ لذلك طن 1 ،088,600 فيلغ

 انحلي ا!ف مقال ا!ج في صجز١
 اتاج أب فيإذا طن، 238,600

ن ك،و٠٠فببآ المذ,ة-,ز في ا؛غرق زعثمنع

دردات ئد1ق أددد

 ذي $سدذت ا صناعة : رسول يب٠ح أحم.د درأحع:

، يمة;ة ت ص' ددا ، يمةية1ا عرلية1 ا الجماهوريه

 ال*فد صدعاء، - ابد.وث وا ت 1سإدرا ا لىركز٠

 ام، 984 ديمبر - أكتوبر ٠ زعر س ألثا

صذعاء. — التجاره وزارة حصايت1

سفاف

 في لكثرى ا ا!رى |حدى ف: أك

 قبيلة د.ط.ون هن الى.لى اليماب ؛,بيلة

!ى العرونة، اطيال ا خو!ن



أدنانأضاف

 مجذو!ن العرماء ارضيين المؤرخين

 لوتت ا في ف أسنا ر٦وتعت العارة.
 مدرة غزل $حدى مركز الحاصر

صنعاء. فظة لجا التابدة جحانة

 يرصخ دلى ءلى أسناف قرية تقع

 كع.اص.مةا ذرق جذوب كم25 يدم

 لطرلحق١ ءلى القرية وتذرف صنعاء،

 صذماء صرة لد؛ ا دربط الذي ا$سذلمني

 ،جزنحا'نة بمدينة درور مارب ؟.مدينة

 ن بح ة الربح ا!دمال محاور إحدى

 والمذ-اطق الجاذة المرتفعات سلسلة

 أمناف اشنؤرت البالد. ني الثروة
 وف الدلم مراكز دن بأبا تاريخيًا

 در ذفا من عدد في ذكرط ورد

ن حق أؤدمها التارمجرة،  القاموس ا

 قوت ر؛ البلدان رم١٣لالد الجغرافي

 سنة بته كتا من ورغ ي دل ا لحدوي ا

 أدناف وذكر م،1224 ها621

 المعروفة وا#ماكن واضع٠الم ضمن

 سجد ويعتور الفترة. تلك في بالعام

 التارلج_ة المنشآت أدم المباس

 ه-ذا بني ف. سنا أ قرية في #ذرة وا

 على ،لرد*ذة ا د.طريق ا جنوب د نمج ا

 بدة المن؛ الجوبية الجهة لي بركاني تل

لمسجد ا هذا بناء تارخ ويدود ).؛غرية.

 ووفقا ام. ا25 ه/519 سدة إلى

 العباس اسم فإن لشفهية ا للروايات

 سما هو لجد ا عل أطلق الذي

 سكان يردد الذي الزاهد للثيخ

 بعذر انجاورة والمناطق المذطقة

 )ذي ا ؛سجدا ذذا بنادك وقصة ^رامادك

 سقفه بفخامة زاذره ويفلمى يدهش

 ة خش مصندقات ن٠م المكون له وجا

 مذ.حوتة ونباددة ة هندسح بزخارف غذتة

 كما ٠ذهبية أوراق وتزينها ومرسومة

 وروءة ل ؛٠يجم دجد ا هذا يتميز

 جدران تؤطر لجني الكتابرة ا#شرطة

 الجراب شكل قة وبأنا الصالة، بيت

 بداخل لمًاذ.ذة ا .لملموتةا الجمرة رف وزء؛

ي. كدا ر بذقة محاط ل طي ع,ح إطار

 نحرص قراءة طريق عن
 تؤطر ادفي الرائعة ؛؛ة الكن؛ #ذرطة١

 تم المالة لقاءة الداخرة الجدران

 ا؛سجد مؤسس سم ا عل لتعرف ا

 محما- بن مويدى الماجد ن المدطا

 عمل ون الفراغ رخوتا ،يالغعل
 ه/519 سنة ه في الحدوت السقف

 درد فلم الدباس لقب أما ام. 125

 ذف؛ ورد النصوص. هذه ءلى ذكره

لمسلم غطوطة في أسناف دردة
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احالاضاف

 ه/546 - 545 سدة )ذوفي ا!.حجي،
 علماء أحد م(1151 - 1150
 ف فئج ا دناء صروا ء؛ الذدن الزدددة

 هذا !سم ريخر.ةتا إشارة أول وهي
 iالمنعلة س؛طان اسم وكذاك الموضع

اواوز.ا دوى :انارةا ذلك في

 للحجي ا ذم وطة٠محط كرذن لم
 يماذن ل٠فه الجد. م:شئ ال^اس بأن

 لذي ا الواصل م.وسى ن لسلطا ا ر ا٠ءذب ا
 ه,و المنعلة^ سلطان د!جذي ا ه يعمي
 ذوش اا في ورد يازن مو-ى ن اللط؛

 وذين ذدذه عالقة ذوجد وهل لكتاية؟ ا
 ا!سدم في الشابه إن العباس؟

 ءلى تمامًا التعرف من يكن واللقب
 لذي ا ن لساطا ا : من كل شخصية

 ن للطا وا المغطوطة في ذكره ورد
 -519 حة ذقش في ذكره ورد الذي
 ومؤلف م.1126_ 1125ه/520

 دب وح٠بوذ يذكر ! غءطوطةا
 وس ،لشخصية ا هذه وذب

 انثكوك اا.قراءة من التحقق ذذابإع.كا
 في ذذرها اذوارد )ا!طي( لة يا و

 ذم ء ذلك عل ترتب وقد النقش
أصله. ءن ارن مر

 ذدكا اضرةا ذلك في ف أسن؛ دانت
 المظرفية مشايخ 4ءلر يزدد

إلى بوضوح ارص ويشير للتدريس،

 شادخ٦م بين جريدة عالقات وح,ود
 أنام فهل والسلطة. المطرفية

 يذ*-كن المسجد ١هذ دومى ن اا!ط؛

 ؟ فيه يسرلزدا من دخطالمن ا *ؤ!ء
 لعحة ا رف ازلحن؛ ا بكالشلم زخرنه ه.ل

 ب؟ سدفن الذي !ريح ا يكون
إجابة؟ إلى ةجمجا اتف؛رات

 قد از!جي مطم طةومحط كانت إذا
 ن !لطاا عل ،و# الضوء ألقت
 تبقى التاريخية در المعب-؛ فإن ،مول*.ى

 .ذجد١ ة ذمم ردون عر مخ ذدط مذة ى,؛
 تعود وؤف وقة ذذكار ذلك ءلى وعالوة

 الذي التل بأن ام 7 ه/1 1 ا!رن إلى
 يسعم.ى ا!ياس مسجد خلف يعق.ع

 ١هال بأن ذنؤر #!ورةوا ،حديدة
 الني ،الهندية #ميرة ا ام هو !سم ا

 ني ليستقرا معه وقدمت س لدل ا ذزوجها
.جدهاسم الماس تي ورب ف أيى,:؛

 اوقرن مدن #ول ا لنصفا في
 الذي الخشبي دوت اك؛ كان المشدن

 ل درا ما ا!جد ني س دم؛ ا قو ينطي
.  الني تراا-؛-زيا حًاد ولوصع دوجة-ود

 س ام؛با للذبرك ؛٣٠ رقومون أس ال كزان
 حميد أحمرلى ا$مام يكذون أن اغت.مل زن

 في ؛وتلتا ا ١هذ بتنمم م ة.؛ قد اا_لىين
.تقريًا م1950 ها 1369  
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سواق ا

 هذا يومنا حق أنه المالحظ ومن
 هذا لزيارة تأني النساء تزال ما

 )الحبق( ان٠الر^ ؛-اقات وتضع لقرر،ا

 ثالثة ن تيجا عل لبخور ا وتحرق
 ئ ور٠ءعب إلى تارتحها يعود أعمدة

 كذلك ادهاء ذقوم كما ا!سالم. قبل

 خصل و ن لريمن؛ا دس’غر بإدخال
 الجدار أحجار بين )اذظفائر( الشعر

٠ للمسجد لي لشما ا

 إلى العباس بوتتا تدمير أدى لقد
 نت كا لتي ا بدة لكتا ا لنقوش ا ضياع

 بوتاإذ على دكاتب اهادة ا فذي ذرنه،
 وتاريخ وألقابه وصفاته المتوفى اسم

 تزال ما التيع المعلومات ودي وفاته.

اروم. حق !.ة؛آو

 الغرب ب؛ #ثر ا لبعدة ا مت قا
 ميملهر وا الدراس_ة شمادة ذ١بتتغي

 وجدرانه المجد لقف والمعالجة
 #شرطة وا لحثبرة ا والمصندقات

 ه/1405 من ة الدق في ب الكتا
 ه/!416 الحجة ذي وحق م1985

م.1996 مايو

الدروسي ءاي عحع.د د.
 La mosquee Al-abbas Solange ory, De مراجع:
1’os du Sultan a Asnaf. Yemen, a la 
,lumiese d’allan CFEY-1999 Damar

واق—ا#

 في للساع التقليدي التوزيع ينئلم
 الساح تبادل طرق ء ستذن؛با - اذيمن
 عات م-؛ بين متبادلة عدات كمسا

 غتلغين مظامون ن تخا با - ا#قارب
هما:

)الحفر(. المدن أسواق — أ
في #سبوعية ا ا#سراق — ب
ارس
 ا!ختالف جوانب تذح_صر و!

 المذكورون الذظامين ددن ازال بطبيعة
 فحسب، ن ذكاوا الزمان ناحيتي في
 ،تبا ونوعيا البضائع، ت كميا في بل

 عدم أر لحرفرةا المنتجات توفر وفي
 المؤسسات وجود وفي ،توفرها
أو الحجي المرو مثل المركزية
 القواعد اتجاع وكذلك اخازن،

 اتباعها. عدم أو مرةلحكوا نونرةالقا
 مع يشارك النظامين هرن كال أن إ!

خر  الدرف عن صدوره في ا
 بأمن ويمفتمى ا#لوف، والقانون

 والوكالء ء الوسط.؛ ذما ظ؛وبو السوق
.رةلتنجذ؛ا في

 عزله هو المدينة سوق به تميز وما

 دخول وم؛، السكزة ء #م؛ ا ءئ تمام؛

ذلك ضبط ويتولى ،# لي منطقته
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ا#سراق ا#سواق

 بتخصيعس ددمز كما الرق، عاقل
 ثم للتجارة وأخرى ،لإلنتاج أحداء

 أصنافًا توفر أسواق ؛-;ن يق لتفر ا

 وأخرى الرأسما$ة اصاع من ممدذة
 وأماكذن !ية،٠اسشه ملد تعرض

 ت المنتج;.؛ رن #ص_ذاف مخصصة
الخ، والقات.. العذب مثل الزراعية
 آمن وشان جركي مركز ووجود

 ج ومقا متعددة وسمايدر لإليداع
 جاعات نظيم و ماء، وبيت رمهاءم
 التجارة. وفروع لتخص.ص.|ةا الحرف

 ديخ(، )عاقل، ر!ها دلمها ولكل
 مةللحرا شرطة وذظ؛م وقواعدها،

 أمن يغمن ا!ذا( )شخ ؛-رثادن
الليل. ء أثتا 4ولرذطقذ السوق

 فإن صدماء دسوق باض-ة أما

 إلى يعود الذي صنعاء قانون

 عثر والغاني عبر الحادي ؛!-ترنين
 ؤقذواعد ممذاز نموذجًا بمثل٠ الهجذرينن،

 ادسًار—وا#س الملح جودة ضبط
والمقاييس- وا#وذان

 عقد في صنعاء سوق في كان لقد
 وس — ل ادا ا سل على - ت ذيا لبه؛ ا

 الحرف مختلف بدن التمييز خالل
 لها والجده_؛ءات التجارة وفروع
سوقًا (49) من يتألف مجمع

 هذه نت وكا؛ تابعة. حذرفرة ت رمذظ^؛
 الساع توزيع ءن مسؤولة المنظمات

 وأداء رها١تسمع وءن ،#وةا والمواد
 وءن ا$شراف، وصجة الزكاة

 أفراد بين الراعات في الفصل
 العان؛ المنظمة نت ركا الجماعات.

 مجلس ب) مذى وها تدءى للتجارة
 رية لجا ا الغرفة وتذوم التجارة(.

المهمة. ؛ذلك

 لنسجة با حساسًا السوق كان ولما

 الجديدة، للعا على الطاب #زمات
 ءلى ثمًا دا طرأ٠ت سابة تغبرات فإن

 نه دبي كادا الموق، )تركرب( ؛حيوية

 ما إذا ذلك ويتضح .لتارفيةا المصادر
 صنعاء مديدة في السوق كوين١ت فورن

 الخامس القرن )في زي زرا ا وصفه كما
 ،ء صن*؛ نون ة؛ في ردةااوا ؛جنيته للهجءرة(

 في أو ،ت لبعينيا ا عقد ني ذوق با أو
 كالى فإن أخرى بعبارة .زر اطد؛ الوؤت

 يعكس ن—اديم في حذري سوق
 ني !قتصادية وا بمرة ل;؛ ا التحو!ت

 هذا في ويشار اضلعة• الداريخ، الغرات
 في ت )ن؛ ا أسواق ص تأمم إلى الصدد

 التجارة فروع بعض نقل أو ،المدن
 خارج السكر أسواق وإنشاء حديثًا،

.إسوق ا حة س؛
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ا#سواق ا#سواق

 ني نيتع اؤتقاددي اروق نظام أى
 نظام من نوعًا ويدخل ا#رياف

 المنطقة مسذوى عل الدائرة أو الحلقة
 اوثلوث كوق ادوق #دام دددًا

 ادنبوع وسدوق )الثالثاء(،

 ق سي—سن ويتم الخ. )ا#ربعاء(..

 تقتض-ه -برجما ا#سبوعية ق #سرا ا

 أو القبائل بدن السلع تدادل فلروف

 هذه في ويظو.ر لوا-بردة. ا القطة داخل

 لحرب ا ت اصناءا ا نقعى ا#سواق

 م جايمتمت لحرفيون١ يعرض وذف
 ءلى يتعدي ! ر٠أم وهو ن، ا#ردا

 ا!عبار ددين أخذنا ما إذا اس

يتعاض اص اسة قبائل عادات

 منطقتهم في الحرفيين -ح أفرادها

 وهكذا مباشرة. ٢٠٩٠ستت،جا وئزودون
 ا!نيم بأن والمالحفلة المقارنة يمكن

 )لي المدة لي ادتيع !ق اذغطاءي
 ني وضوحًا أقل يددو الحضر(

 يتدلق ورما ا#سبوعية، ا!رواق
 مزادة ا ت لمننتجا ا ذإن لمع الك بذوعيات

ديرة. أهمدة ذات

 ة—الخاص الوظائف بين ومن
 الدبروم تورر ا#سبوعة لألسراق

 أن ذلك للمزارعين، الطازجة
 ذي ا؛وا يديجون اوقباثة ا؛:طقة جزاري
 اضًا ص لدى مح٠ويس الطدب. يجعب

الوق. أدام ذتجايمم عرض
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ا#سواق ا#سواق

 ا#من تورر الوق ذواعد ومن

 رط٠كث وذلك ازدوق(، )سالم مجزم

 ا#سواق. لمقد عنه غق ! مسجق

أن الدرني اووضع هذا عن نتج ولقد

 القبيلة مدل الذي الشيخ أو ،هزذطقدها

 ذثخ الذائل بعض ءذد ودان ، كلها

 وتمتع والنظام، ن ا#م ظ مجف زلموق

ء. لجما ا تة لضم,؛ ا هن ندة ؛“وم بدعم

 ت زعا لمنا ا لمنع درعية عد قوا أرسيت

 مذطقة داخل العنيف دح وطا ا ذات

 هذه وتبقى انعقاده. ء أثن؛ السوق

 وضمانة ا طريق ءن ذنة نا ا#حكام

 ازفي الوق( )ضمانة الجماعية

في السوق دقع زفيا عة لجما ا توفرها

 وطع ا تبادل فإن للعرف وتبعا

 ذي لموا وا لحبوب ا ر ي الثميه

 #مبوعيةا ..واق ا! لي وا#خشاب

 )مصلح(، سرطو بسراءدة فقط دذم

 لمعم*.إح ا ) مؤسة وجدت لبب ا ولهذا

هؤ!ء تمي و ولجيالين،وا لمعددممن( ا -
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1983. Ten Market life. Business life. 
Occupations, the Legality and Sale Of 
stinulants In Serjeant, R. B. & Lewcok,
R.: Sana’a An Arabian Islamic City: 161-

178, London.

صنعاء اسواق

 يتكون الذي صنعاء سوق يقع
 متخصصا سرقا أربعين من اروم

 لقديمة ا المدينة ؛-اب من بالقرب
 يمتد حيث -ن( ا! )باب الجنوبي

 مذصو! واحد مركز ذا فض.اء يكؤن
 كان وقد السكنية. ا#حياء عن ذاما
 مركزا ا$قري المتوى عل يمئل

 ولجارة الحرفي لإلنتاج مهما
 تأرره أن إ! الريفية. المنتجات

 #ن دويا بعدا كتب ا ري !نجذ؛ ا
 الني ا!رافل تجارة في شاركت المدينة
 !رر ا البحر ئ سوا تربط كانت

 لجزيرة ا شبه ل دشما الهندي نحيط وا
 ( 1 رسذط ا؛ن شهادة وكثف زعربدة. ا

 )الثالث الميالدي التاسع الذرن في
 يصدر ذان صنعاء سوق أن الهجري(
 وا#ردية د لجا را #حذية وا الجلود
 !نوعة ا ب لثرا را دمثة # وا ا؛ثمدذة

 ة وا انحتلغة بأنواعه الصمغ ذك وذل
 en sardoine. ا#سمر( )ا!شب رن

 ا(٩)خ_اذات تبا سم--را في يوجد وكان

 بتشذيب يعملون عديدون حروون

 الكريمة. ر دجا # وا اداني لعقيق ا

ومن الشام دن تجلب فل !وا ا نت ركا

هداإ وه-م لرق،١ ء ا٠حكي إلى ء لوسطا ا  

شخ قبل من مختارين يكونوا أن  

قبل من ينتخبون أو ويزكون الوق  

لة حا ن بغما تعهدت زفي ا عة الح.م ا  

ط-ة س-لجا يعيذون أو السوق، في ا#من  

?!ء ويتولى ٠القيلة ردس وبل من  
ل د ب ا ت عمالى بتنظيم ا!جام الوسطاء  

أو الشجار عو دون يحول بما  

ويشكل التبادل. ف١أطر ردن عا الصدر  

في الرق !طام أساما ء لوسيطا ا ذظام  
تبعا مودة بطريقة وكن المدينة،  

لوق ا نظام ويمر ا!ظام، هذا لتعقد  
تبعًا عميقة ت و!ح■ تب,| جوءي٠س # ا  

الوتت في ا!قتمادية للتحو!ت  
-واق ا! إلى وبا$ضافة الحازر.  

المزارعين أن المالحظ فإن ا#سبوعية  

بم منتجا عرض في ذرعوا قد ؛ثوما  

طول ءلى حرة أماذن في أوسع ؛-صورة

٠ با#رياف المارة الطرق

ل دوستا ولذر

:Analysis ofthe sana’a :؛:هبركات ئح١ق أحمد تعردب: جع امر  
Market today. In:Serjean R. B &' 
Lewcock, R. : Sana’a. An Arabian 
Islamic city: 241-275 Wochenmardte in 
der SCHWEITZER, G. London. 
Arabischen Republik Jemen. Das 
Traditionelle Versorgungssys tem unter 
dem Einfluss Von Entwicklungsprozessin.
In: Kopp, H. & Schweitzer, G. 
Entwickungsprozesse in der Arabischen 
Republik Jemen. Yemen-Studien, Vol.
1:9-26 Wiesbadin. SERJEANT, R. B. -



ا#سواق ا#مراق

 والتوابل والحرير الذهب نارس
 اذئاب وكاذت وا#قمثة. واو*طورات

 ويريم زبد مناطق ني المنسوجة

 سوق في تباع وتموحغر ووصاب
 المنتجة والفخار !ل—او وكاذت ارز.

 الوق ني تباع انحاورة القرى لي

 لتلك الزراعية المنتجات فيه داع الذي

 كان الذي الين تجارة وشتدت اوقرى.

 في منها توزيعه ويعاد صنعاء في تجرن

 عثر رن وازئا عثر السابع القرنيذن

 وللدولة. للمديذة غئ مصدر ا؛؛!ديين

 العديد إنشاء تاريخ أن يبدو هذا وبرن

 إلى يعود )الماسر( ت الخان؛ من

 ا!حتالل فزة إلى أو الغزة تلك

 الحالي اسهر وكن الثاني. العثماني

 العثماني ا!حتالل إلى يعود للدوق

 أغلب خالل شيدت ادني الثاني

 ددن فمن (.2 والدكاكين) ب ال-؛

 إحصاؤها جرى معرة وثالرن سدة

 دم،دغفل منه، أو؛.القرب الدوق في

 أسواق سوى التقا؛لىية بوظيفته منها

‘واولين اوزديب يع

 نص أول صنعاء(( ))قانون ويعد

تنظيم عن مفعلة مؤثرات يعطبا

 القرنين في لرق او المدينة إدارة
 (.3ءشر) والتاسمع عذر الثامن

 مشايخ لثيخ لرس-؛ةا لوظ؛فةا وكانت
 والمكاييل. ن لموارا ضبط وسوقا

 سوق كل عل تيش٠لتغا ه علي وكان
 الخاصة القواعد احزام غرض و

 كان وخش ا حال وفي بالمكاييل.
 السوق وشيخ ؛.مؤولا ى لشخه ا

 شيخ أسام معا لسؤرون ادمني
 إلى استدعاءهما يسذطتع اوذي المشايخ

 عن الحكو-ي )المسؤول العامل
وسوفى(. ا

 فضاء سوق كل كان وهكذا
 مع.يتة ح_رفة ب أصطد؛ ؤده يمارس
 أو سخ ساطة تحت محددا ذشاطا
 الكلمات أكز لذثخا وكمدة عاقل.

 حين في صنعاء(( ))قانون في استعما!
 تزال ما وحدها عاقل تمية أن

اروم. مستعم؛ة

 دذوما ءمنعا سوق رمملك
 بإدارة درتبطا ءرفيا تنظيما
 قل ول؛ الربدة والوظيفة البلدية.

 وقسال أءضاء بين الخالفات حل
 عمالئهم. ون بينهم لخالؤتا أو

 اد-عاقل كان ف ذم ا بعفر وفي
مسرووة يتحمل يفاأ
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ا#سواق

 هذا دام وقد ٠#وإ^ةا المواد تورع

 سشه الثورة ددام حق التوزيع
 ؛حد وحق م،1962 د/1382

 ا!طارة #سرق لنسجة با ،مها ي

 وسوق )النارجيالت( المدايع وسوفى
 وكان النجارين. وسوق لحدادن ا

 أئر ددن من تن ياإذ المشايخ شيخ

 تعبين عل يوافق ال-وق، تجار
 في ويتوسط ا!رواق مؤولي
 أما لسوفى.ا ستوى عل اطذ!فات

 ة—س را—ح عن فسؤول ائادل شيخ
 وتحت لنروب.ا م_كذ ا#سواق

 الحراس من مجموعة معمؤوته

 مذى ب؛ نوا ى ن باإحمم؛ دندحن ا

 المنتثرة لحراسة١ ؛راجأ في بمركزون

 اروم أما الدكاكتن، أطح ء-لى

 وكان السوق. شوارع في ون٠فيتجؤل

 تمتد الذي ،!تل ا ثيخ إمرة تح_ت

 ا!جر، وحتى ا!روب دن جوليتهم

 شوارع في تدور الحراس نع مجموعة
مراكز داخل ني تحرس أو الوق
.الدكاتذس سطوح ءلى مذتتره -وراسة

 هذه أكو في لحرس ا عاقل ويبقى

 وهي( إدراقبة، <؛ة٠لطيرماذا)) #؛راجا

 ا!سواق أكش ءلى تذرى التي

،لبز ا سوفى أي ازدهارا،

 الي الحن بن محمد تم: ويقابل
 نقودهم $يداع التجار يستخدمها
 على ينهى القانون أن كما وبضائعهم.

 وسوق الحبوب سوق في لحمارن ا أن
 مداخل يجرسوا أن يجب الحطب،

 ا!شدات لك ركن ا!تجراب أي المدية،
 مياه لتصريف السور في ودة٠الموج

 يوفر وهكذا )الخنادق(. ا#مطار
 من المالونة به الحذ-اصة ذ.رطته الوق

 ت سنزن؛ دطلع وحذق ر. إتعبن؛وا الجرذتتين
 با$مكان دزال ص؛ ن كذ؛ العدردن القرن

 وحرض؛ تجاريا ،ركزا الوق اعتبار
 الغزة هذه وذشكز المدينة. في وحيدا
 المركزية إلى بالقياس حاسمة قطيعة

 عمرة بفعل المدينة وق٠ل ا!ذتصادية
 ن 1سال حد!له ذضاعف -وضري توسم

 لرن — تقرير.؛ سنوات ءشر كل صنعاء
 ه/1382 سنة نسمة 50000 حوالى
 سنة نسمة 135600 إلى ام 962

 ذمة427502مو1 975 ها1395
 952911مو1986 ه/ 1406 سنة

 أ! ويبذى م.1994ه/1414 سذة نمة
 أدى ا!شرين، ا!رن ت سترب؛ منذ

 المواد عل المتزايد البالد اعتماد
 لكثيف ا لظهور وا المتوردة

 حد-ل إلى الجديدة ا!ستهالك لمواد

الحرفية ا#سشطة من الكثير
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ا#سواق ا#سواق

 إلى و قيمة بال

 بعض إفالس
 التجارية ا!طة

 حموالى في التقذدية
 سوقا اربعبن

 ن بتك* متخصصة

 .-™وق—! ا منها
 القاع على خلب و

ن التجاري  بع ا

 اتشة من '#لبة
 لحذلمذشة وا وأحذية.

يعد لم ولو حق أن*
 التي ا#ت، بع

 :كون جيعها د ذكا

، آسدب' من مستوردة

 وق—مد في مركزا
 ذا ذمايزال البز،

 دواقأ أهم !سوقا
ولم القديمة. المدينة

 م1971 ؤ/1 391 منة يوجد ؛.كى

 هذه ني للصراذن دكاكين ثالثة سوى

 بعد يوجد أصبح حين في ا#ماكن،

 17 ريخ دعا ا ذلك دن سنة عشرين

كله. يوق ا ني ذا صرا

سرق الحرفي، الة-طالع في أما

 )الخيوط(، ))الفتلة(( وسوق الحبال،

 الخراطيش وس-وق ،#حزمة ا وسوق

 المدايع زرق أقل وبنبة )المعابر(،
 مجرد إلى تحولت فقد )النارجيلة(،
 المستوردة البضائم لبع هدودات

 أه-؛ بتخصصها. ا!حتفاظ مع

ادك_ذ_ب( )تغليف ))انحيكة(( س_وق
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ا#سواق ا#سواق

 دن كحا ا وسوق الصباغين وسوق
 وسوق ا٠لذقلمدن I» خ٣$سكافيذ ا وق٠وم

 عند ذظخدم )وسائد ل)اؤاكز،ا
 من حكاية سوى تعد فدم ، لخبز( ا

 فإن الحرف أسواق وني الحكايات-
 دين ا لحد ا وسوق طثى لحيا ا سوق

 غة صئإ وسوق التجارين وسوق
 ازف قطاع وكذلك لفضة وا الذهب

 جر لحذنا )ا بي لجن؛ ا بإنتاج المرتبطة
 الدكاكين من عدد أكور تجمع الحرة(

 جانب فإلى ثطة،نا تزال ما ازفي
 بعذر فط-ت حا وت٠تم لتي ا ف ١لح_ ا

 حنى أر وجوده-؛ عل الحرف
 ل لنصا ا عة صتا دكا—م ،زدهرت ا

ده؛. غما أ وإنتاج والجابي

 حد إلى نختلغةا #مثلة ا هذه تبين
 السوق استوعب مدى أي إلى بعيد
 الحتمع ني الكرة التزرات جيع

 عام نحو عل يقلل أن دون وعكمها
 دن الرغم ءلى صادى ا!د دوره من

 رج خا عديدة رية تجا رع ثدوا ظؤور
 كان حين وفي القديمة. المدينة س-ور
 سذة دكانا 1750 الوق دكاكين عدد

 عددها اصبح م،1971 ه/1 391
 ،سنة عشرين يدو دكاذكا 1911

 جذب قوة عل الدوق وحافظ
 كان فإذا المدينة. حدود وز تتجا

فجر ولى لحذري ا لتوسع ا

 كانت التي القديمة المدينة مركزية
 والجامع ا#سواق محور عل تعتمد

 تعردف ما نحو ءلى أعيد فقد الزر،
 ألمجمع ا في ل-وق ا رمكان الوظائف

 مركز الحور هذا ركون ،لحفريا
 للبضائع ومستودعا لتقازدةا فة لثة؛ا

 عل المتآلف ءوفضا الرخر-صة،

 ومرجعا ،للمدينة لحديمةا لطريذةا
 الريفيين. عمالئه من مؤ-م لجزء

 المادات ا#سواق تعكس وهكذا
 للكان ا!ستهالكية الجديدة
 لجذديدة ا الدورة ردة لتجا ا ت والممارس*.؛

 لد؛لمي.ا لدوقا في رمنا نةرمكا
 ككل، للمجتتمع مرآة لسوقا ولءون

 ؤضات،الذكا جيع استوءب قد فإنه
 النموذج تواصل مع نثمكيلها وأعاد

 ت دا اك؛ بعض يشمل الذي في أثقا ا

 المهني الذذظيم ل وأذكا ا!ستهالكين

,التجاذي.

 درهيده فرنك

رد محدد ءلي ترجهة
 Horst et النفذ*ة؛ ا#عالق رمته، ابن مراجع:

Kopp, With, Eugen, Sana’a. 
Developpement et Organisation de 

)’Espace dune Ville Arabe, Tra.
-ois Blukacz, Aix-en؟Blandine et Fran 

.1994-Provence, IREMAM/CFEY؛
٠طغي٠اد تحهيق صنعا،، نون ة؛

سود سديالدن = الدآلسي ا
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شءراكي )الحزب( ادي ا ى ا

ا#ظ،.ر
 التي لة ازقبي سدم وا ن م.كا اسم هو

 م—س ! ا هذا مئل—وسش ، ف،ه ن٠نجمع#ك—ت

 وزبدد مع٠ر وادي من الممتدة المنطقة
 ذكر ذءرر وقد ارة.ب روب وحتى
 زندوش ا من عدد في -دم ا هذا

 من أكر في ذكر كما القديمة، معةيلا
 وإلى للهمداني. لهطة(١) ني موض.ع

 ي سدا ا سب والقبيا.ة ا؛^.ان هذا

 :ويقال ا!ري. ى“عر أدو لجايلا
 رون.٠#شه وا مريون—وا#ث ا#ثماء
 ليمنيةا إهذقوثر ا في ورد م سوا!

. )أشعرن( اقديمةا
 غاسل : مذي,؛ لحام إلى دفرءت وقد

 وذخران #هسل وا والح_غيك وناجية
 وأدب ع وب وغمامة وصنامة

وبحلية وتجدلى اويا وساذب وسدوس
 وعامر انح—وزغ وعذل ومريطة

 وناج وناءم وثابت وعارض
 واخذ؛ وشؤلة وحماد وبقرم وثفدف

 ذب الز و #ينر ا و لعبد و ب جش و
أشعر. بن أنعم ابن

 الثديية حسن الله ءبد د.
داكن ماء٠أني راجعح٠م  اليمنية النقوش في ا

ران;؛ الدي؛ الله ءب سف٠الةد ام،982 ؛أ
 ونظايرها الهمداذي عند ا#ذلذ،'ص ردع

 بو!لى . د ،لقديمة I !دي؛ ا الذة-وش ذي
 محمد ،م 19 7 5 ه؛تي؛ #ل با الله عبد محمد

 وقبائلها، اوحمن بلدان >لجم.وع الحجري،
دار ،1ج ،!'ودع ا علي محدد تحقيق

صنعاء، ونثر،وا لدطباعة ارهادن ة كه اله
.(.1996 ،2ط

شتر حدي ا الذذظي = ا

زب(٠)ا!ل ايئى ؛شذراض
 ابعني ا!ثراؤي الحزب نأسس

 من م1978 ها 1398 1ك عدن في
 كانت رية يم؛ أحزاب ثالثة ماج ذف ا

 ني م1 975 ه/ 1 395 مدن تحاكت قد
 لجبهة١ ذوحذلى ا -ي اب »اكظيم سلك

 دقومية،ا لججه_ة ا هي القوب؛((،
 واتحاد ،لثعبيةا الطلعة وحزب
 حوة ا اا نت ركا؛ .٠طي قرا لد ا الشعب

 (( ٠ خذل ا من٠ذ ا جذوب لتح;ير ^ة٠إذو ا

 م/1963 أكتذوبر 14 ؛ورة فجرت قد

 خدت وء؛ ه1 383 ا#ولى جادى 26

 ستقاللا لنيل لح—لما لكلماحا
 رك_م٠ استلمت حنى ،لجنوب ا

 نرنبر 30 في المتقل الجدوب
 عند اه 387 شعران 27م/1 967

 أش؛ البريطاني. ر!سعما ا خروج

 ذقد الجذوب في الذم؛ة الطادعة ب٠ح

 زنيا لبوثا حزب فرع من ذكون
 ءلى لملعذزب القوب؛ الة?؛دة عن اتعد

 العربي العث ))حزب م انننا إة-ر
؛-دوىا ءلى ا!شاراكي؛!:-((
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)الحزب( ابغي ا!شتراكي |!ثتراكيالذي)|)حزن(

 صلة ءل أحددهما ردن، ددا ؛تن ب إحما

 العراق، تحكم ))قومية(( بقيادة ■?بدة
خر  ))قومية(( بقيادة صلة على وا

 ذلك تال وما ،صوريا تحكم ألجذرى

 اتحاد درا أ جدل. رمن خالفات لرن

 تكون قد فكان الديمقراطي الثعب

 من لعثردن ا اغرن ا ستدذدات مطلع في

 بما لمتأثرينا تثى٠كمرلماا من مجموعة

 ،لم لداا في دسماردة ذطورات دن حدث

 يدس كان ما تأرر ازدياد حدن ومجا

 وءلى عالميا. ا!راكية(( ))اذطومة

 تلك في الدمن كان فقل حال ؛لى

 الناب البلدان بددة دلى مثله الفئرة،

 في له ن مكا عن ددحث والفقورة،

 الفكر ترارات على فتح٠س عالمه،

 التفاعل ومجاول ا۴ل يتأثر المعاصر،

 لصعبة،١ 4دداكل حاول ءن مجذذا معها

 واقعه مع للتعامل جحدة نا صبغ وعن

والمضطرب. ف ادخ ا

 ا#حزاب هذه برن المقاء مهد وقد

 حزب في اذدماجها تم حق الثالثة

 أبا تعلن كانت جيما وهي واحد،

 العرية الوطني اكدرر حآركة من جزء

وهي ركي؛ لما وا لقولري ا ا٩بتيار:

 دلمول عن ث٠تبح ؛لمها ؛انت حذركة
 من انتحرروا التخلف لمعغالت
 واللحاق وا!ستبداد، ا!ستعمار

 وحل ،لتقدم وا رة لحضا ا بركب
 وإذا #مه.وا والجهل اذذقر مشكالت

 ءلى غلبت قد لقوميةا الم.ة كانت
 ه/ 1367نكبة بعد الدرب المتعلقة
 ا!غذصاب مشكان وتفاقم م1948

 سادت بحيث ،لغلطين المهرولى
 عن النظر بصرف القومر-ة الحماسة

 فإن وا!جتماعي، لفدري ا ه؛ محتوا
 كةرح ءلى الغالبة #يديولوجية٠ السمة

 ه/ 1 3 8 7 هزيمة ؛.مد لعربرةا التحرر
 تبقى لما إسرائلى واحتالل م1967

 بدعم والجو!ن ء واهينا فلطين من
 قد #مريكية ا المتحدة الو!يات من

 لالمتعانة طامحة مار؛مة سمة ؛انت

 ا!ث;اكتة والدول افوني با!هداد
 العدوان لمواب-ة أوروبا ذرق في

 المربة، ا#رض عل ا$سرائيلي
 وقد لدربرة. ا الحقوق عن لدذلى وا

 وقوف دعد الفكري ؛إترار هذا ذقوى
 الدرن مع الساب ا!شزاي البلدان

 منة مص-ر ء-لى لى لذ!ا ن لددواا في
 !دول وتليحها م1956 ه/1375

معارضة وجه في المتحررة كعرب،يةا

dcjiiijJI اسيد 343



)؛احزب( ادمي ا!دراكي )العزب( ابتي ا!شراكي

 إواجهة وسوريا ٧ممر وبخامحة ،غدرردة
 لدذمبة ا ودءم ،$سرائدلي ا ن لمدواا

 الذي المالي لس-لىا مشروع وبخاصة
 صم٠م ددن سدة ئ معركة بناؤه كان

 مذ* أكدني رب—وادخ الناصر عبد
 لي,من ا دورة ودعو ، ددا ؤدصا ا ثروءا٠م

 حذة ما #ولى ا أيامي؛ مذن مثات الني

 جهة من اكدرر قوى مواجهة
 ة جي لرن لذخافوا ر !سن*.ف ا وؤوى

أءرى.

 التهاب !لى ذلك كل أدى وقد
 وزيادة #يديولوجيةا الحماسة
 في ارسارية ا#فكار عل ا!نفتاح

 عل فددنام رنتصداا فيها ؤدم مرحلة
 تصدور نموذج-ا #مريكية ا القوات

 لمن عبرة ؛كون أن بمكن٠ أد* نراكايرا
 وأن زلمصهيورة يتصدى أن يريد

 وذتتجر ٠المغتصبة العرب^ة المءذوفى ددعدد
 ب إشم؛ا ل إؤتها من ز؛لى٠ه ذلك كل عن

 وأم اصارية، ا#ذكار ءلى اليهني
 ذاكحيذ الجذوب في السلعان تبني في

 مرة،اب؛ وازوءوات ا#فكار لهذه
 ا!ذة ا!زاب ء التذ؛ سهل مما
 تكاد حق ذكريا تتقارب كاذت ادي

تمحي. ؛;:مجا ادفروق

زب٠لح ا م قرا لتترجةا وكانت

 الفتاح عبد ؛قيادة ارهني ا!شاراذي

 ،زب٠للحإ عام أمين أول إسماعيل،

 المفتاح وجد أنه اعتقد يدن ا

 التخلف كل مشا لحل السح-ري
 والثقافي، وا!جتماءي ا!قتصادي

 وبلوغ المد؛امي العدراع يا لقفا و

 ل١طو ا$نارة راودت الني ا#حالم

 والمساواة العدالة بتحقيق تارلجها

 #خيه ن $سا ا اسذخا!ل ء نذن-؛وا

ا$شان.

 في اللون رمادية الذنلرية و#ن
 كما خضراء، الحياة شجرة أن حين
 التخاف توشكال فإن ،جذوته قال

 والذقافي، وا!جتماعي ا!قتصادي
 وتخاف ،!قتصادية ا ادوارد وشح
 جنوب ركون ،$نسانيةا رداذوا

 مدطقة في معزولة فذيرة جز؛وة ارمن
 إظذطا بحورة ،لعربيةا لجزيرة ا ثب-*

 هذه كل فإن الذربية، وادصالح
 عجلت ما -رعان“ مجتمعة العوامل

 الجمياة ا#حالم عل ادناذخر بظهور

 حوالى !لى التدريج.’! وا!مها
 تم لحزب ا تذوين من فقط ستترن
 أن فلن الذي العام ا#مين إذماء

>*ياب الصواع باية الحزب قرام
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)الحزب( اب:ي ا!دراكي )اسزب( ابئي ا!دراكي

 غاف I. أر ع—م اع لعرا وبداية

 ودها وا!جتماعي. ا!صادي

 في نحاحمرةا اصاربة ؛.ةلتجرا بدأت

 الزوال نحو لعكدي ا العد الجدوب

 العامة ا#مانة محمد ناصر علي سدم

 وات-ضح الدولة. ورئاسة للحزب

 المراع أن المطلعين من للكالرين
 وضع نحو شك دون سدر *ي ليا ا

 ذط بوقعوا لم لكنهم المتجربة، ذوادة

 المفاجأة وكانت ا#حداث. مفاجآت

 مذبحة محمد ناصر علي ذنظيم لكاردة١

 ا#ولى جادى 2م/1 986 يريتا 13

 *ياب؛ المكتب في لرفاقه ه1406

 إدك ا ذامم علي محمد مذبحة غرار ءلي

 سعااتا القرن مطاح في م في

 معركة تفجير إلى أدى مما ،عذر

 سي ب؛ا م لنفانا يرسب عاجلت حنة طا

 ادرح من ء1ا!ختغ نحذ-و الجدوب في

٠اليمن في سي لم؛ ا

 أن ء ختما! ا هذا سهل وقد
 التحاق إلى أدت الني الظروف

 بدأت قد باليسار واسعة صغ_وف
 النظام بدأ فقد أيضا. ء حتفا ! با

كله أوربا شرق في ا!شراكي

 السياسة رحد- لدنى ء ختنا  با
 صغيرة لتجربة كان ذما الدورة.
 صل١رو أن ارمن جنوب في م*زواة

 صياءة ؤده يعاد وقت في بمفردها

 العالقات وتبدل العالمي الظام
 لهذا الجميل اغذرج كان وف ا!وب.

 إد ،رمزةا !,وحدةبا اطبول جعالهرا
 س حم؛ حجت أ ف ر رداا ة حرة كانت

 الداعي اطظر١ وعمقت لها الناس
 .ا٢ت لحا-موا ؛حاعرا وألهبت لها،

 ول من أن ا!شتراكي الحزب ورأى
 لم بشروط الوحدة إنجاز ا!نتصار

طوف ذكن  كاجا ليمذية١ ية٧يكياا ا
 با!يمقراهرة ا!ول ا مذل لها، تعدةسم

 وحردة !كريةوا سرن اب؛ والتعددية
 ا$نسان حقوق وضمان الصحافة

المتاوية. ولذواطة

 السياسية النظر وجهة ر٢وم

ذلحراتذي للحزب كان هرا انجردة،  ا

 تحقيق عذب معافى سالما يبقى أن
 دنى اكذرا استذم؛ أن ؛-عد ،لوحدةا

وى  وب وا إلقايمية وا الحدة ا

 أن وبمد ،المجذوب حكمه خالل

تات بعفر حكمه من تدررت  ا

 تجرب خالل من عبة ؟ت؛  ا

الحكم، ءلي راع١والم التأميمات
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)العزب( ابئي ا!شتراكاي )اسزب( اليمي ا!ذدراكي

 ا#فكار مدن الكثير وإدخال
 وإلى ادمن، إلى والتقدمية اين ا!

 الوحي ط٠مهي ، العربب؛ الجزيرة شبه
 ذلك و اصربيق. ؛صالحرا الذذط ولجرة
 الحزب أءضاء من لكلىرون١ يعتقد

 درب أن وأصدقائه وأنصاره
 عده شنت دد ه1414م/1994
 التصرفات تلك كل ن٠ئ لددفع

 حسابات ولتصفية وا$جًا-راءات
 أن ذلك عن ونتج سابقة. سبداسدة
 بقةناا قياد من رة٩صغ فئة أعلنت

 كانت أن بدد ا!نفصال رحية٠٠م
 لغير ا عملى حمت ذلى الحرب نذثجة

 ا$ء!ن ذلك ليك_ون لحها، ص--؛
 مرح تغادر أن قبل الدادة صرختها

 من دلجى ما بخرج ،ة٨!داسا الحذياة
 لملمة مجاول دلمهكا المذرب بدلى الحزب
 إلى جدب من المعوذة اتجعهرة، أوصاله
 صبة فلروف في السيامية الحياة
 ذأميسه مدن دهده عما ماذا ومختلفة

م.1978 ه/1398ني
 ث ذرا يمذلى أذعه الحزب ويعتقد

 مدن بة٠با لوطفي١ الشدرر حركة
 عل أو العشرين، القرن أربعاليات

 وطموحها ،ت لخمينيا ا منذ #قل ا
 ا!قتصادي التعلور لتحقيق

حلم وبلع لذفاني،وا وا!جتماعي

 ذلك والمساواة، ؟العداف ا$نسان
 إل؛، ت لدعوا ا بلدل٠تت دني ا لحام ا

 دظل ولكنه ،#يديولوجيات ا وددلجر
 يعبر تارمجه، ل طوا ن اسلإلذ مالزما

 ادذوازع شجية تجاوز ني رغه عن
 أعماة^، ني لكامذة١ المورون واذيةيالح

 نوازع من يكتب بما وتبنيربا
وإطازة. حضارة خالبة أ

 ذف إلى الحزب ينظر وهعكذا
 والمستقبل، لح-لم ا قوة عتياره ب؛

 لمنضوع ا ورفض التحديث وحزب

 مرر تعيق التي التقلىلىي-ذ ؟حللكوا
 والتقدم. التتمية نحو نجتمعا حركة

 من إ! ل منقبل ! أن ويرى

 وضمان الديمقراطية تعميق خالل

 المشاوية طنة وا؛وا ا$نسان حذوق

 الصالحيات واسع انحني والحكم

 واب؛*ي الثقافي التعدد وازدهار

ادوحدة. خالل من وا!جتماءي

 ا#ذكار لهذه تمثله عل وللد!لة

 ه/1421 عام الثاب مؤتمره وافق
 التارات بتعدد الماح عل م2000

 تامة قطيعة يدفي مما الموزب داخل

 في السيامية ا#حزاب تاريخ مع

ة. العر ا؛ذطةة وني اليم-ن
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)أ؛رعة( ا#درم )أ;ر،؛( ا#شرم

 دن للدررا ل دزا د-ا ، لعموما وءلى

 الحزب أقرها الني ا#روحات

 لعلم-لي ا لتجيد ا يتتفلر ١مؤخذ-ر

 لى٠ا!غ إلى اسرية الجبلة ض ا#يقال

 سادي ذعوا ق ص؛ في التاريخ، ني

 الفعل. انها لجا' جل حراء ذ٨مح ءام

 ءلى ا!شتراكي الحزب فهل؛نمرد

ال؛مذ؛ة؟ اداس؛ ا!زاب واقع

رد محمد ءلي د.

شرم )أبرد( ا

 المرددة در المصدغ ني م ا#ثر أبرهة

 الحبشة ملك وجهها قائدين أحد

 نواس ذي إقتال ارهن إلى ثي(1)الذج

 أصحاب حادثة بعد ألحمبري الملك

 إرياط، ه) الثاني والقائد #خدود. ا

 البحر في نفسه نواس ذو أغرق قلدا

 عمد اليمن عل الحبشة واستولت

 واسن؛ فقتإه إرياط إلى الجذي أبرئ

 بنى الذي وهو ٠ ن—ادما بملك

 وعزم )العدن(، سماه برتًا بصدماء

 إب المرب ح—ح يعرف أن عل

دليله ن وكا الكعبة. في هم ويزهد

 وجعل الله #هلكه الثقفي، رغال أبا
 الجثة عل وأرسل مرجوم؛. قبره

 من مججارة أ١—هي..رر أبابيل )طير

 و،ي (.3-2/105 )ا!كل: -جيل(

 صحا'بأ بحملة عرؤت الني الحملة

 مولد كان أحاما ذلك وفي الدجل،
٠٠ محمد النبي

 أبرهة عن كيره أخبار رودت وقد
 تةسرئي رمصاد ثالثة من استقيت

 ددكا و! وحبشية، وبعزط.ية ة عربع
 أحداث ول يذن عربي مؤلف يود
 تاريخ أو الميالدي دسإساا القرن

 وفي أبرهة. يكرم أبا ودذكار إ# مر
 تلك خاصة ، لبيزنطي ا الموروث
 يمر لقد ا ب**؛رة المرتبطة المدونات

 ورع ملك مدورة خذ٠يت ،جرجنتيوس
 ملكًا لح:شة ا ذي نجا صرو؛( أ )إ ءدده

 نواس. ذي ءلى القضاء بعد مر عل
 المتواتر لجثي ا الموروث في أما

 الحكم في وشاركا؛ ملكًا منه جعل فع

 الحبشة مطك أصبحا( )إ# #خيه
 )كالب( هو بأته درا؛صا ذرجح ااذي
 إلى الجدة الحملة وجه الذي نفه

؛؛زنطي. أمطول بمعاونة ن اذيم

 أنه مجملة درا؛صا ذلمك من ويمتغاد

وأصبحت ؤلمحبشة ارهن خلصت أن ن بع
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)ابرهة( ا#درم )أدردة( ا#درم

 )إ ملكها أقام ٠أكسوم لدولة تابدة
 من أشرع( يفع )اسر حمير عل أصبحا(

 ومواي ذيا ،را كان الذي رحي أقرال
 سدلمطانه اهتز ما سرعان ولكن ،حبشة٠لد

 دن لعءريين١ الذادة نفوذ وذزايد زضعن^
 عقب اليمن في بقوا الذين ا#حباش

الحقلة. انتهاء

 لذدنا القواد أوإدك من برهة١ ودان
 كم١ح ءلى ا!جءاءي لسخط١ استغلوا

 كذان أنه يبدو الذي أنوع( ردع )اسر

 جيوش صور من بغيضة صورة
 ! محلي سنطان يتصدرها ا!حتالل

 الباحثين أحد ويرى قوة. و! له حول
 من أبرهة مكنت ازفي الحقدقدة ا!ذوة أن

 هي ’) أشرع( دعع )اسدم عل ا!نقالب
 ذخور وأن ا#ولى، بالدرجة يمزة قوة
 الذي هو اليرنيين من الهضبة ل أب

 رب١ويخ أرادا(. ما #برئ حانق
 الحديث التاريخ من مثأل الباحث

 القوة في بطًا ضد؛ علي محمد جاء عندما
 مؤسد المطاف به وانبى الزكية

مصر. في حاكمة #ررة

 السنطة على 4ذ سيال با أبرهة أن ءلى
 وإنما أكسوم، دولة يعادي ؛ذلك دكرى لم

 ذصالحة جهده بذل أنه الروايات تؤكد
 أرش فقد ذلك ورغر ٠ ملكها
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 ،أدردة ضد ن در ،اجيش سوم ألة ملك
 به. لهزيمة١ إلحاق من ن تمك أبرهة وض

 البالد داك في ء بارة؛ جذوده واستمال,ة
 ا!زم أبرهة أن در اك؛ وتذكذر العيبة.

 )إ# وفاة عذب ا$ذاوة بدفع ذلك ع٠
 الحشة. حكر ض خلفه لمن أصبحا'(

 )وربوس أدرهة تقش يؤكده أمر هو٦و
ث٠حي مارب في عاثه عهر الذي (541

 ،حزذن ا ملكن ا عزلي : ف يلقب
 )أمل ا!زي الحلك ذاب آي

 المؤرخ نفه النقش ويذكر ألكوم(.
 أهل تمرد خضع بعدأن أنه م542

 الكندي كبشة بن يزيد بقيادة المذرق
 ذي تغجر الذي - مارب مد وأصاح

 المناسبة بتلك استقبل - شه م !لم ا
 الروم نيصر من ووفود مذراء
 الجزيرة شمال وملوك الغرس وملك

 لرن سفارة استقبل وكذلك الدربية،
الحبشة. ذي نجا

(506 )ريكمر آخر نقش وفي

 إلى حملته يروي الذي م547 بتاردح
 ،دمت قبائل !ضاع رة الجر وط
 مما ،أدردة بالملك نفه أبرهة ؛لمنب
 ك٠ما عن التام استشالله ءلى يدل

 دة ستعا ا عل وحررصه ،لحبشة ا
 في طق لمنا ا ذلمك عل حمير ن سلطا
قل له تابدة كانت التي ونجد الحجاز



)أ؛رهة( ا#شرم )أ؛رهة( ا#شرم

 د-ؤكد وم.م.ا ،ة كذت دودة قوط٠م
 بالحل أبرئ قبول أبرهة استقالل

 ا-دثرة م حركا لل.خميين ا مع ط لوس, ا
 ف؛ اشتد زمن في ة ا#كايب, ل وءم,ا

خامة والروم، الغرس ددن اذبراع
 وربما م.545 - 540 بين سدا

 تأع.د ولم ،نيتاخغزة لحملة ا جاءت
 ح يب الذ.؛ وعمالهم البدزنطرين دم٠تخ

 ا!رس مع صراعهم في مباة-رة
شاذرة. لهم وعما ا

 الوحيدة هذه رهة ا حملة ركان ولم
 ٠ )بروكوبيوس( كتاب في جاء كما

 الغارب(* الروية الحروب )تارخ
 ر أخم؛ العربه در المعب؛ لنا حغثإت هقد
 حملة هي #برهة أءرى عكر حملة

 بالذكذر خئت التي الذيل( )أص^؛ب
 النرز( )سورة الدويم القرآن في

 و! ذلك. بفضل أخبارها وذامت
 الذي ومدة صنعاء برن الطريق يزال

 )درب اسم مجمل أبردة ش جي سلكه
 وبعد الروم. إلى الغرل( أصحاب

 ولداه العرش عل خلفه أبرهة موت
 ألقاب من ن وكز؛ مروق. ثم يكسوم
ثمقعية النقوش ني أ؛رئ  لقديمة ا ا

 يعني حبذي !ب وب )رمحس(،
 دانى لذب يبدو كما ولكنه رمح.

 الرص( )ذي لذب ن ج؛ فقط يقًا، أ

المشهورين حمير أزال أحد ءلى دطاق

 أ؛وئ !سدم وا .الحمايرية( القصيدة)
 أهل موروث في -٠أيغ معروف

 المنار ذا بره-ة منهم نذكر اليمن،
 بني من لصاح ا بن القيل وأبرهة
 بذو ناطه ومن ،حمدثر همن أصبح
 (2 )ج ا!زلى في الهمدابي قال اوئ.

 ؛سمى لة?لى ا أبردة ن وكة؛ )ا : 157 ص
 في ا!سم ه.ذا يزل ولم ،يكوم أبا

 (، وأكعرم.. وكسيم كرم ،حم_ثر
 ذي أبرهة في مة٠ءلة قول ويروي

المتار:

 خثله ردئن قد في #مال ا أبرة أيا

 القماقم الملوك آثار فوق عذت

وقش أبرهة. -م٠!م ريم وأ؛ره:
 في ءلميها عهر هامة أثرية #هتة ة١أبره

رب د.؛ سد إصالح -ة١قع ي ذك رب د؛

اروم. ؛لى
الله د ء مذدد دوسف د-

 الدرب، جاهلية رخ تا في الطرب ؛غو؛ *راجع:
 هيدلبرج بدكرو- المغربي '*-*-:د“ !بن

ري،5٠ اد س.عيد دن دة؛شوان٠فعل م؛1975
 ؛؛مودة دار وذحر؛ر صر؛د،را البإراذي تحة:ق

 رذي ا# 'اغرش راسمال م؛1978 -؛يررت
 رءعالؤذه ص_بكرة1 ا!#ب ا)لمت,ور ني

؛و؛؛ذ؛:.وف، ف؛وري. ل؛ ن؛ ٠اا.هر؛ية إ.ابزلرة
 ن ا#رد ة ع ال.جام هًاشم، الد؛ن #ح ى درج،

 دد ٠د ،دعًا ٠أ؛-رهة. ام؛ 988 ءهان -
 العددان ،زمت:د أت در في ؛اذب، .دا]قادر

 وابحرث الدراسات مركز (26 -25)
٠]م 986 ا،٠صذ لمي،1

شعث الكذدي = سدي قبى بن ا
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بى( بن مرس )أبو #ذمي ا بس( دوس؛ن )أدو ا#دري

ؤذس( دن موسى )أبو ا#شعري
م665 - 614ه/42 - ه ق. 2

 وقاذلى I النبي صحابة مسن

 وأصله م.6 1 4 حوالى وك عسكري،
 هع بحر الجزيرة جنوب ترك اكن من

 قبيلته وأبناء $خوة ا من العديد
 في I بالرسول والتحق )ا#شاعر(،

 ه/7 سدة بغزوها قيامه عند خيور

 تبذيبع )اذظر فيها النبي يع وبا ٠م628

 الذي (1265 ص 2 ج حجر ابن
 إلى هاجر من ضمن كان أته يذكر

 عام وفي .فده مشكوك أدر ودو الحبشة

 وفي حنذن. ءزوة في شارك م630 ه/8
 مح بث م632 - 63 1 ه/10 عام

٠اليمن ني ا$سالم دثر حل دن معان

 عايدا ه النبي و!ة أحد وكان
ه ثم  بن عر أرا بكر. أيو و

ه فذلى الخطاب  عرد عندما البصرة و

 ه/7 ستة شعبة بن المغيرة مذهاا
 الكوفة أهل طدب ءلى وبناء م.628
 - 642 ه/22 سنة عليها عمر و#ه
 واد فيها بقائه بعد ولكن م.643

 أدر وأعيد المغيرة، عين أشهر بضعة
 أبو قام البصرة. إلى #شعري ا مومى
ءلى واد بوصفه #شعري ا موسى

اسبد و»-لط٠ل1 3 5٠

 وثم خزيستان لفتح با$عداد لبصرة ا
 - 63 8 ه/21 - 1 7 بين الفتح له

 ٠ر٩المع هذا فاتح هو واعترر م642

 مدوق صمة لعا ا عل ستولى ا وقد
 فقط تعرف صارت التي ا#هواز

 واسذمر م.638 ه/17 سنة با#هواز

 الكة؛رة ءب اصا ا رزم م لتذلى با الفدح
 ،محصذة ردن بوجود تمثدت لني ا

خدرى تلو وا-دلىة1ا سندت ولكها  ا

 اعتبار أنه غير ستعاد، بعضها ن وكا

 كانت م.642 ها21 سنة من

 وه-ي ن( يستا )لخز الثادة العاصمة
 أيضًا وعرفت سقطت قد )تستر(

 أبو وشارك ر(، ودوشتا )ا باسم

د فتح ني ي#ذم ا مومى  با

 ه/20 - 18 عامي باية الرافدين

 قواته اتحدت حين م،641 - 639

 وسجل غنم، بن أياد توات مع
 في شارك حث إذران فتح ني حضور

 استولى أنه ويذكر )نيهاوند(، معركة

 ،قم ،وز لدينا ا ) مثل مدن عدة ءلى
صدد الخ(. قادان

م،644 -643 ه/23 عام وفي

 غير لكنها داب، معركة في ر٠اذتم

 الكردية القبائل من العديل ءلى حاسمة،

)بدردن( لفي ربةانحا بغاية اجتمعت التي



بى( بن )ايوموس ا#شعري بى( ن’ درسى )أذو ا#دري

 فيها أسكن الني ا#هواز، مذهلقة في

 وضرب ا#مصار، مدكان من العد؛
 الخارجون فيها أقام الني المدينة عل

 دإجالا بقية ع خض أ أن يمد -وصار

 'ي-ب'»» وي "لمدينة ا عل ستولى ا حتى

 هذه غناثم تقيم ءلى ا!ختالف
 برر لكده الخالجة لدى اتبم المدرى

به. ؤام ما

 بالد في تقدم ،لنجاحا هذا وبمد
 م(644 ه/23 عام كايا۴)ذ فارس

 ص لعا ا أبي بن عثمان حمالت ندته وكا
 انطالقًا ا#ذكار هذه غزو بدأ دنخيى ا

'الجدان. ووح وغتان ن برا دن

 سنة أنه ا#خبار بعض كروذن

الخط ارداد م(647 - 646 ه/26)
 تمرد حركة وأن مويبى، أي ءلى

 وذهب ضده، تعالت قد واحتجاج

 -ةسن المدينة إلى لبصرة ا من وفد

 الخرف وقرر م(650 - 649 ه/29)
 عل استبداله حينها عفان بن عثمان

عير. إن الله ؛.عبد صرة اا

 دوس بو ا كتب ا وقد
 كاروا الذين لذوذن ا أهل حب

 طرددم عند ءا.ييم توب

 سذن ا_عاصا بن سعيد يهملوا

يحكم وظل م(655 - 654 ه/39)

 عثمان. مقتل فى—ح المدينة
 أبو يدلمهبا الخالفة علي تولى فلما

 احدظ وقد ااكوفة. أهل باسم دومى

 و!ة كائر وعزل بمنصبه مومبى أبو

 علي ببًان اذرب اشتعلت ولما عثمان.

 أبا فإن والزور، وطلحة وعائشة

 عل البقاء هرعايا من طلب درمى

 رغم هذا دوقفه دن يغير ولم .الحياد
 أذكار طرده ما ورعان ،الضغوط

 له وعز ،تمكنهم عند لمدينة ا من ءلي

 ولكنه للهجة ا شديدة لة بركا لخالجن ا

شهور. بضعة بعد ا#مان ه سح

’ لتفدنن ١ الحكمان أحد دومبى ابو وكاثم
 م6 5 7 ه/3 7 سنة صغين في ؛حنيينا

 وكان وكاو. ءلي بدن الخالف لحل
 أنصاره #ن ءلي، دن عفتار حكا

، شخصًا يدس أن منه كاروا  كايد

 ،حيد؛ أوكدهم دومى أبو فكان

 أبو ذهب )أذرح( اجتماع وبعد

 كاوية أرسل ولما ،دلكة إلى دوسى

 ه/40) مذن !حتالل ة أرط؛ بن بذر
 مذ، انتقامه دوسى او خاف م(660

 خالف. عل اعرض )أذرح( ني #نه

 فطمأنه فز، ألى المصادر بعض وكار

 درس أبو لم؛لمارك حها وس بئر.

يثبته كا وهو ،سدة كايا ا ة لحيا ا في
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عاي( ب )سع !بدي ا عاي( بن سد ا!شول

 وفاته خ تار معرذة من هلتأا عدم

 (53 ،52 ،50 ،42 ،41) بين

 أقوى هي م662 ه/42 سنة أن غير

ا!حتما!ت.

 إعجاب موضع موسى أبو وكان

 الصالة وأداء القرآن، د!وة طريق ني

 اسمه وظل ،جيل صوت من له لما
 أعد #نه القرآنه، بالدراسات وربطًا

 ني لعثما ا لمصحف ا بعد بقي مصحفًا

محلي. ق نعف! على

 L. Vecia Vaglieri فيليدري ذيشوا ل.

العواضي هطيع د حمي د. ذرجعة
 ادمرب وا$خباريين المؤرض كل مراجع:

 '!.نص ر انغل ،م٠مؤلغاته ذي ذوروه الذرما،،

 ص 2 ط ا$سالمية المعارف دائرة في

717-716.

ءاي( بن )سعد #شول
م1967م/1387 ت
 قائد ا!شول، ءلي بن سعد هو

 خريجي ودن المدرعات سالح في
 ه/1367 نبل الحرص؛ المدرسة

 والتذريد المسجن تعرض ام، 948

 ه1367 ما1948 ثورة ني

 بمدرسة لتحق ا ثم ،لدستورية ا

،ت لمدرعا ا اح ٠ر #مد$ة ا

 م/ربيع 1962 سبتمبر دورة في اشترك

 أبرز من وكان ه،1382 خر ا

 تعز. ني الضباط تنفرم فرع أءضاء

 أعمال عدة في الذورة بعد اشترك

 هيئة أول رئاسة ذولى كما عسكرية،

 .سعرن ا -$صار في المدنرة للخدمة

 وديسم- ه/ 1 3 8 7 شعبان شهر وفي
 ونيفة ون شظية أصابته ام967

 قواته مع متمركز كان عندما مدفعية

 القايل لرية عل ابطل الجبل في

 ىغ.ت-طئ ا إلى أسعف والوادي،
 الطددة الكوادر و!نعدام العسكري،

 وفارق جمه داخل ء الدو؛ احتقنت

ة.ض؛ ا

د الو قاسم علي د العة
 اح ئ إعداد فياليمذ سبتمبر ذورة "دقائق ح جع درا

 الثانية، المغيف مؤت ا#شول، علي
م.2001
صبحي علي( يد٠)س ا

م1978 - 1921ه/1389 - 1341
 لم ص؛ بن ءلي بن يس الشيخ هر

بن أرد بن معيد بن حم، ابن

 #صبحي ا وي الشا ج_عغر بن سعيل.

 ي:لحمور ا أصوح ذي إلى كده ^رذذح
 بيح #صا ا عزلة من العذة قردة في وك

.تعزع;ب ا:!ؤ٠بالحجردة

ابأهذدة1 وعفة ال 352



عاي( )سع؛د ا#صبذي عاي( د )سعي #صدي ا

 السادمة لسذة١ في وهو والده توفي

 غادر ه،1357 ما1938 سنة وفي

 امتهن حيث عدن إلى رأممه مسقط
 ثقافته تنمية واصأل٠لر البناء، حرفة

 في الدرس حلذات مجدور عارفه٠وم

 ا م. المنوال هذا عل وبقي لمسا-جدلى، ا

ذوات. عثر على دربو

 إلى هاجر م1949 ه/ 1368 وئ.ة
 وهناك العودية، ال_ع.رب.ية الملكة
 ولكذ.ه ارناء، مهنة ني أيضًا اشتغل

. مق.او# أص،ح إذ مجااه وسع شر

 استقل م،1952 ها1371وسه
 تسعت ا وهنا كبدر و# مقا بعمله

 خاصة وجيهًا رجاة وأصوح أعمال

 طاعدة وسعه في 1م دنل كان أنه

.بدؤوبم وا!هذفعام اليهذثين

 في ليمندة ا لدجاب رئيسًا نتعذب وا

 اسمة و ت عالة.؛ له نت وى ، لسمود ا

 في الحاكمة ا#سرة أفراد مع

 )سعود الماك رأسها وعل ،ا!عود

 عل وافق لذي ا عبدالعزيز(، ابن

 بالتم-لك ل_ل,يمخيين بالسماح طلبه

 اذعربدة ة٠المملك داخل الذذشل ودرية

 ن—م :م خوا ل أسوة السعودية

السعوديين. المواطددن

 الوطن إلى عاد الثورة دام وبعد

 المرافق سم كشذر بشاء في ومساسم

 البن، جهات شنى ني والمنشآت

 فندق بناء إنجازاته أول من وكان

 في دى فندفى أول كان الذي الحديدة

يام قبل بناؤه بدى، وك ارص،
بعده؛. ستكمل١و الذورة

#صبحي١ عل سعيد الشيخ وكان

 ر لكثه ا قدم كجدرة وط.قة ية٠ص٠خ٠ش

 الحدركة ل رمدا دعم في ومداهم لليمن

 المهجر، وفي الوطن داخل الوطندة
 من ميندوس_ا بذذك عرفانًا وكرم

وارس. م ؛ورني

خرة جدادى 11 وفي  ا

 كل م،1978 مايو 19ه/1398
 دع ا#صبحي معيد عل الشيخ

 ابمن ن عيا وأ ء وجها من مجموعة

 الربة منطقة إلى ذهبوا الذين

 ئد١الر $دذاء ولةعدا في تعز، بمًاحافغلة

 قوات قائد عبدالعالم الله عبد

 ا!ي القيادة مجدس وعضو المظالت

 إلى وفر انجفى ،ع خالف في دخل

!طفة. تلك

الددن شرف غالب
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مح.د( أحمد١ ج١ يكر< أدي دن )محمل. ا#صدم

 إكر( ابي ؛.ن )هعمد بعي٠،ه
م1292 - 1234ه/690 - 631
 بن محمد بن أي؛.كر ؛ن محمد هو

ص-ب-حي منصور  -وء،' وذب إمام ا
 عارن؛ ؛؟؛ر تالمًا كان وتان. ومحقق
 ومبارك الرواب في موفقًا مدققًا محققًا

 من كتمير مع عاده وتنقه ا؛.تدريس
 منها معدنات ءدة وله ،شتى نواح

 الفتوح و) الفقه في •مختصر )المصباح(
 في $يضاحا و) الذروح( غرائب ني

 ( ذل لوسا ا و) الته( مذاكرة
 ا#عمال( فضائل و) لقجيح( ا و)

الخالف(. ح٠تصح في و)ا$ذراف

 عذرين فوق (٠سةر )مصنعة في م أة(
 القاني رؤنه وقف من إ! يأكل ! سنة

 جامع في يدرس من ءلى أحمد أبوبكر؛ن
 أبو م $ما ا به تفقه وممن المصنعة.

 والفقه .حي،٠ا#ص أحمد بن ءلي الحنسن
 ناصر بن بكر أبي بن ب عبدالوه؛

 آل من ةقضا فيهم دم( كذ£رون وغحرهمًا
 وكانت سدر، مصنعة أصحاب عمران
 غالب في فة^^ مائة من أكهر تجمع حلقته

ماثزن. من ر٨أك بلغوا وربما ، ت #وة؛ ا

ا!رياني ءلي هطهر
 ج؛، ،ة”اللؤلؤي العقود الخزرجي، : مراجع

 والبحرث ات—ا!-دراي مركز ،224ص
داب، دار ، منعا، اليمذي، بيروت، ا

م.1 983 ،2ط

خدود أصحاب خدود = ا ا

)نادي( اإلسالس اسربي اإلصالح
نواد: د!دة على ا!مدم هذا أطاق

 في خر وا عثمان لذتخ ا في حدهما أ

 التواهي. في والثالث )كريقر( عدن

 هي لتوا ا في ا$صالح نادي كان وقد
 وقد نشاطًا، وأكهرها الثالثة أشهر

 شمال في المعارضة حركة كشاط دعم

 ا$صالح إلى دعوته خا!ل من اذيمن

 حميد مجيى لإلمام النصح وتقديم

 ا#حرار حزب تأسيس وبعد الدين.

 النادي مقر أصح عدن في ن١ذي٠اليم
 كن #ى ا أبرز من واحد النوادي في

 اؤزب، رجال فيها دتنجمع كان إفي ا

 ومهرجاذ؛بم اطتهم فيها وعاردون

 دي لذ؛ ا رجال أبرز وهن برة. لخطا ا

#صنح. ا أحمد ردسه

|لصدائدي قائد أحمد د.

:احه، ا#ءطج
م1974 - 1905ع/1394 - 1323

 في ولد ا#سذج نيعدل محمد أحمد هر
 ه/ 1323ءام عدن عذطن، تخ اد منطقة

دي لى عميد وادذه وكان ام،905
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محد( د حم. )أ #صنج ا يحمد( د )أحم #صنج ا

 وربعإتام ءدن في تعليمه تلقى عدن.
 عالوة العبادى محمد أحمد با#سدان
 رواد من كبدر عددا ز٠ورأس مبكرة.

 الوطني أرجاء في الوط-في التحرير

العربي.

 د/1347 ععام ني بادر وس
 ا$صالح نادي بتاسيس ام، 929

 أه_داف لتحقيق ا$سالمي العربي
 ا#خالق، مستوى رفع : هي أربعة

 والعادات والخرافات الدجل ومحاربة
 وتنشيط العلم ونذر الدخيلة،

 المثقفين، قاعدة وتوسح المعارف
 لهذا ربا وكان الماطلين. وتونرف

 الجنوب في قدد بًاذشطته يدفع النادي

 د #سدن ا ساذد حيث ل الشد؛ ه يبا ثم
 أرل بتأسيس ٠ذعمان رمد أحمد

 إه/ 3 5 5 عام ذبحان في مدرسة
 سديل ))! أن مدرئ م،1936

 الهوة من رمن ا ء أبذن !نتشال
 بالعلم((. إ يميشوبا الي السحيقة
 اليمن أيشاء إرسال عل وعمفي

 فذي عربية. بلدان في للدراسة
 من عدد سافو م،1938ه/ 1357

 الشريف #زهر١ ني للدراسة العد!ب
 نثرطًا ج#صن ا ركان سبه. بفدفي
آ!م يتحسس ذنار وموجهًا سياسديًا

 فكان المنكون. ويساعد الفقراء
 المال ل رجا سدن وصل حلقة

 في أو اليمن ني سواء واف'جذمن

٠المهجر

 لالهتمام الداعية أذشطته ولتعدد

 مدارس وتطوير الجامعي بالتعلرم

 لالستعمار المناهضة ودواقفه الوذات

 لمية الدن ا-زرب ء أجذوا غطاء وتحت
 أمر عدن ني رون ااورط؛ وجه الثادرة

 الجبرية، ا$ة؛مة تحت يفعه لألصنج

 4أوزمن ب لثا ا ا-دوب انفجرت وحيتما

 اسمه بتجيل ا!حتالل سلطات
كد الشرطة لدى ومساة صدمام؛  لذذ

 ولم أنشطته ولضبط مغادرته عدم من

.4ءمل دواصلة دن ا ط _دعه

 زار الذي بالثعالبي احتفى وك
 له سجل وقد الئالثرق؛ت، ني عدن

 الريف بطل تبريب ةممكر التاريخ
 ؛شهادة الخطابي(( ))عبدالكريم المغربي
 محمد وهو العمرة مدبري دن واجمد

 أرسل صذج٠ا! أن اكد الذي الطاهر
 لجوره هرة الة؛ إلى عدن من رسالة إب
 دن اردف بطفي دذدل فررة باءرة بأن
 ومدتمر ؤرنسا إلى الهذدي ارط في ه مذن؛

.رقرسا موعد له محدد السويس ؛شناة
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ا#خر حذن #ضر ا

 بفضل الخطابي ن إنن؛ مألة٠ءآ ولمحت
.صملة١ دذذذي وجؤود لة ذرئ ا

 البلدان في شأن بكل مهتما وكان

 أهرر أن يؤكد فهو ة ا$سالس ية٦ل.ع.رب ا

 أمر مذا٢: كما مذا۴م راء٠الخغ هتوسج،

 وطن٠٠ك والددطذة وءة ف_لالعين

إسالمي،.

 انجلى في عفو أصح وقد

 أذشأته الذي ا!تحادي ا#ءلى

ل شقال ! ا بعد به فزج .نيا دريطا

ستة في نح؛ وذخبى وذفي يالعجن

م.1974ه/1394
الموذي ءلي دل

ص ٠أحمل اصرقيا ذل مراجع:  عاكذا ج٠ا
 30 ردد ذ.وا؛.ذ، ج.زت٠ع الط,داة، يحارب

م.2000 بر٠نيت

ا#ضرحة
 بناء أو دنفنًا تدفي لة.ظ.ة ريح٠ا!.خ

 دءت مهمة شخعية قتر عل أةب»ا

 العادة وفي ذكراهًا، ديتخل إلى ذيج!دكا
 ما نوء ف.1قذذ ق.بة اإئ-ريح ء ؛.ذا ذطو

 سة-وف طي٦تغ الني القباب عن

 والمدارس كالماجد الديزة المنشآت

والحمامات لقعور ى المدنية #بزة وا

 في زريح أقدم تاريخ يعود ها. وء

 الثالث القرن إلى ا$سالمي ألعالم
 ده أذا وك الميالدي، الهجري/التامع

 ة د.دين في المنتعمر العا!*ي الحاتفة

 سدم ا ليه٠ء وطاق ،ق !را با ء مرا ما

ة. اوصا قبة

 ر اذذشا ع0 #ضرحءة ا ر اذنشا ذزامن

 ا$مالمي ا!لم في الموفية ا!رق

 تقديس وباغ اللجوفي، العمر في

 قبورهم ءلى ا#ضرحة وبناء ا#وياء

 دس ل ا القرنرن ين1ب بسا ذروته

 عذر الهج_ريين/الشالى دن لثا وا

 أجل جدوذو انجداديين. ءشر راك؛لث
 في بالروضات عرفت ارفي ا#ضرحة

 الملمون سالهرنها غالى حث الهذلى

وزحها. 1ئهبذا ءلى ق ا$ذن.؛ في

اليعب ا#ضرحة

 د.وذ؛هم دفن ء )قده؛ ا يمزون ا أولى
 فغي ، كبرر مًا هته؛ وا ئذة فا عاية

 )ذصب ا دوا أة؛ اذناريخ ق:ل 1م عمدور

 المذشآت ة؟ورهم ءلى وا٠وس ا-د*^رخة

عس عبارة ٠كابت التي الجدائرية
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ا#ضرحة ا#ضرحة

 العديد يزال وش؛ الحجر، هرن ددت
 حق قاتمة والمنشات النصب هذه من

 ؛؛ب٠عدة٠ص محاذظتي من كل في ليوم١

 المناطق بعض وفي ٠رحضرموت
 لعصور ا وفي ا#خرى. ذدة—ادم ا

 كهروف .نيرون اب. اسلت.خدم ريذدة ادلمن.؛
 نخروها اش الصرة* والمقابر الجال

 .شاهقة منحدرات وسط ني بأنفسهم
 كما هم هروى حث بدحذدط قادوا كم؛
 واستخدد.وا القدماء، لمهرلحون١ ذمل
 لرتحقيق وادكتان ؛.الجلد محادة مواد

 شبام من كل في ءبر وقد ٠ذلك
بدادة في وانحويت الدراس*

 ءلى اذافي ابقرن من الثمابثرات
 !م متحف يجتفظ وط؛ جثث

 منها. بعدد صنعاء يجامعة ئار ا
 في الدفن وطرق سيم مرا لرددت

 أدواته المتوفى دفن ذلك ومن ارهن،
 وأدوات والحفي نيرة وا #مادة )كا

 حراده( في مدا ستخد كان التي الزينة
 بأنه هرنهم اعتقاد 4جثن هرن بالقرب

 ويذكر #دوات. ا هذه إلى ج ا—ح-ت سي
 ا$كليل برن نالثام الجزء في ازداني

 ءجارة كاذت الذديمة يضية5ا الذ؟ور بأن
 أو واسدة غرذة من مكون كهف ءن

 دن سرير ءلى ودها لى.ت ا رقد ي أكهر
 دن ببياب جسده ويغطى ادنهب
 اذوفى اسم كان ذما والذهب. ار

 ا'اخدة هرن دوح ءلى يجذر ووظيفته
 خلف دوزع ادرخام أو ادنهب أو

رأسه.

 اسم اصن في الفرح عل يطلق
 بناء عن عبارة وهو لزبة ا أو )خبة ا

 تعطيها واحدة غرن,ة برن ؛:كون مربع
 تضم وقد اذنوفى، تبر تضم قبة

 أسرته، أفراد بعذر تبور أحاذ-
 قاعة على اسلمت ا#زرحة وبعفى

 مكشوف فناء عن فض_! للصالة
 من ذوعان ويود ادوضوء. وأماكن

رن:٠ا#ضصةفيالي
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ا#ضرحة ا#ضرط

ت ء؛ئا ؛كر .و اديخ ضريح

 أضرحة عن عبارة : ا#ول النرع

 المدن أسوار خارج إما بنيت

( ، ٠لزيدية ا ، ٠لفقيه ا بيت ،)زبده

 )فريح القرى بعض من بالقرب آر
 الريبة قرية في الهتار طلحة لولي ا

 بعض ذل ا د آو ( زبيد.. مدينة شرق
 العدولى حار روجن والمقابر الجبانات

 الجبانات بعض في #زرد ا من

 كل في حضرموت-:!؛ فظة بمحا بر إقا وا

 ٠ وسبون ٠وتريم ت دن،' ء ن م
وغيرها(. والحوطة-:!:-

 أضرحة عن عبارة الثاني: والنوع

 مية $سان ا ني المبا ببعدر لحقت أ

 ومجد ا#بر عس.جد٠م ح كالمساجد

 عل المتوكل ومسجد عباس المهدي

والمدارس صدماء( مدينة في الله

 وا؛لىرسض.ة ٠تعز ني ا#شرب )الهدرسة

 )رباط #ربدة وا ( ٠لى. ر في البيح.ية

؛!:-(.رتمة ٠الجي مدرة في ري ب ا

 لزريح ا قبة ؛خاء ؛,أن لذول ا رلحكن

 الناحية من يذل ! اكددن غرقة أو

 تجد ا عن أناقة ة والزذر المعمارية

 به ألحق الذي الرباط أو ادرسة أو

وزذ.رؤة. ءم(رة وقه٢يغ ذلى ؛.ل

 في ارمن في #زرحة ا أصاب

 حيث ،ي;ر زرر الحديث ر الرى

 في واذذددثر للهدم منها ر اض ا .رض٨ت
 عل اليمذب طق واذن اذدن من عدد

 يعتقدون الذين ا#شخاص برض ^لى
 للددن مخازذ.ة ؛دعة وجودها بأن خطًا

ض ،عليها النغاء وب ا$سالمي
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ءدعان

 وتدمير دب تخ. مهم ض؛ ان مدركين
 عل القضاء يعني #يذده ا هذه ل٠مث

 جزء , ٠تشك يخية٠تاو رية1معم مذشًات

 $مد!ميةا !ردةا الحفارة دراث من

 #بندة ا هذه تحما كما اليمن. في
 الجوارب من جان وتبين التاريخية

 الغرقة والثقاب العرن ا$بداعية
.لبلد ا هذا ي لدسلين

 الدروسي علي د۵مح د.
 بددز مدينة مدارس : لعروسيا محمد د. : مراجع

 ،فرنا بروفانى، جامعة دةخوراه رسا!
ا$سالب الممارة تمريزديل: ام.994

برة.1

نحداد ا

 ، حمير لذة في مصطاح : د عذل ! ا

 حبا يقوم قديمة، عادة عل يدل كان

 إذا أضيقوا الشدة أيام في منيال أهل

 أو لجدب نتيجة حطمة م٠حب حلت ما
 تالمنو .ضهمأز به تصاب قد قحط

 نعه عل الرجل يفلق أن هي العادة

 ،يموت حق منه تحرج و! داره باب
 و! المؤان. أ!ل تجنبًا وذلك

 لعربدة ا لمعى.ادرا ؛.عفر ذلك سجلت

 ن أل و) العلوم(، )شمس ب !؛ ومنها
 # مثا الحمداني لنا و!رب العرب(.

 (8لج )ا$كليل مؤلفه في ذلك عل

.هاروا أفيا لقبورياتا رخبا أ ضمه

 ميدة قير عل وجد حوري مدد ل واذن؛
 ب؛أ يفيد ،لقوما علية من حميرية

 ،و!ت حطمة في خادمها أرسلت
 فلم ،لؤلؤ طحين؛همن مث ذن عري٠يش

 نفسه.؛ عل تفلق أن فاضطرت يجد.
 لذل تجنبًا ،تت ما حتى داره؛ ب با

لعس.ا عزة ءلى .ذ؛فال۶ًو ل ا!ق؛

 مشتق مزدد مصدر لغة !عذناد و؛
 )اعتذل المزيد المازى اسدلى من

 اتجرد الماذي لاللىوا )اقثدن(، بمعتى
 )عثد( لاللى او .)قحز( ؛.معنى )غثن(

 القديمة ندة أدلا للغةا في ومشتقاته
 من أي في نجدها ! الني الحاصة
 يزال و! ا#ءرى.. اطامية 'ألمفات
 ا!كور الفعل مشتقات ن٠م واحد
 لهجات في يستخدم ،)منفدة( وهو

 ق—ح وأرحب البون قاع مناطق
 ه_و وكم-؛ )تقورة(. ؛.معنى ،أدوم ا

 في أصبح )اعتفاد؛ فالمصدر واضح
 عل يدل مصطاحًا القديم اذيمن
إليها. المثار العادة

 المدلوي ددد ه إبراهدم د.

 ا$كليل، الهم.دازيح .د٠أح بن ا!مئ مراجع:
كوع# ا ءاي بن هحمد ي٩لقاغا تحهيق — 8 ج
اإ*رب !ن : دذظور ابن ام، 979 دمشق -
 سديد بن ن نذول ام، 966 — ا 9 5 5 بدروت -

*رب كا!م ودواء !*؛وما س شم ٠الحمتري  ا
 محمد يمإبرا دظطوط(،)1_ج اتكالموم من

 *.ؤلنات ي٠ة يمانية ظ1ألذ_ :العاوي
 م١987 برلين - وشوان الهمداني

;؛ن(. #ل؛ )با
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)جهت|لطي( ا#ذذاي )م،ا|لطي( ا#ذناي

 ا!ي( )جوة اسدي
ا 382ه/784 ت

 لددن ا ل وا ثبي )-طوا ا جهة هي
 ابذة ؤي ا#ذذلي، الله عبد ض طي

 الله عبد محمد الدين حمال الشيخ
 ذت1وك ،أ؛؛ن لحج يةح نا من البركاني

 لدة وا وهي ،حازمة ة٠لجيب ة مرأ ا
 بن إسماعيل ا#ذرف اللطان

 يوسف بن داود بن علي بن العباس
 ع دم ذول و! الرمولي، سرو ابن
 بكر وأبو والمفضل ور١والمذص الله ءبد

 انجاهد، وعلي المظفر وعمر المؤيد
 رك أم أمه فإن الفائز عثمان وأما

 غاية في ا؛.ذكورة طي جهة وكاذت
 لما فإده والكمال، والجود الجمال

 وشمرت قًامت الله حمهر ا#ك) هرات
 العسكر وأعيان ا#مراء سذإعت وا

 العرب، ومشايخ ا#شراف، ووجوه
 العسكر سائر ءلى بالنفقة وأمرت

 الله، بطاعة القيام في الكافة وعل
 تبم ووعد #خرف ا ن اللطا وإولدها

 جي*؛ فانحرفوا نفوسهم ده طا؛ت ما

 طاعته. تحمت وانقادوا غيره، عن
 وابتذت الخير، فعل تحب شت وكا

 المعروف دارها باب على مسجد

وجعلت ، تعز بمدينة ا#وان( )بدار

 ساقرة إب وجرت هر ومط؛ ؛,ركة فده
 انتفاعًا الناس تتفع فا الماء من

 ومؤذنًا إمامًا فده ورتبت عظيمًا،
 يتعلمون وأيتامًا ومعلمًا وقيمًا

 ومكارم، مآثر عدة وف ، القرآن
 من كثررين وإماء عبدد وأعتقت

 ورتوأ ،لعبيدوا والخدام الجواري
 ء )شقرا ا عل مممتكرة بصدقة

 ،معدذين أناص ج_لة في واداكثن
وصت  صل الذبي قرر وزيارة بحجة و

 لخزرجي’ ويقول ملم.و ئلده الله
 الله عافاه السلطان فذذبني )المؤرخ(
 أسباب من ذلك فكان عنها للدج

 ه/784 بنة وفاتها وكانت ا$قبال،

 الخزرجي ويقول الله. زحمي-.' ام382
 لما اللؤلؤية: العقود في ترجتها في

 للحج ذمالى الله رحمه الدطان ندبني
 آ!ف بأربعة زودني والزيارة عن.ها

 الحج من رجعت ولما دره,(،
 أرغي خراج في محني — لزيارةوا

 مؤبدة مستمررة محة سرا يومئذ ونخلي
مستةرة.

الحوذي هخهد الته د ء

 ء ا!.ط م٠معج شي، دما ،.همد الله عبد ح دراجع
 ء صذظ اليماب؛، الدكمة دار ت، اب.:؟(
)خ(. الزمن أعالم طراز .55/ م،1988

 وفيه توالدراما .49 /2 اللؤلوة اك.قرد
خطأ. طض(١ اسمها ورد
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أكتال عمرو( )القلمس؛ن دران فعى

سرو( بن )القاص نجران أنعى

 واسمه الجرهمي، با#فعى يعرف

 قديم، يمني كيمح عمرو، بن ادشلمس
 وكاذت انه٠زم في الناس أحكم كان

 مكان كل من تقصده المرب

 ،#مور ا ت عويصا في لالحدكام

 من عنه عرف اط بحكمه وترنى
 درفةوا النظر وبعد لمدل وا اذحام

أمور من الناس عن خفي ؛لجا

 مستقبلهم. ووقعات ماضيهم

بن لرار معاصرا كان إنه ويقال

 وتولى للمان، و ولبلقيس عدنان

 بدرين،ا إلى والمشلل نجران لبلقيس
 ت ما ودا داود. ب_ن ن صايما ولذي

 نزار أبناء إذده حتكم١ عدنان دن ذزار

 ةعرس وهم أبيهم تراث في #ربعة ا

 بهج كم٠فو وأنمار، وإياد رمذر

 منها أخذوا التي المشهورة الحكومة

;بم-اذا

المراجع في ران أفعى وذر

 التاريخ برن يجمح الراب

 إن ذقول الراث ب٠فكت ،#ساورة را

الحكم صار نجران نزلت لما جرهم

وما نجران أمر ذولى من وكل فيها،

 يمى كان العرب درة جز من !س وا

 الحكام هؤ!ء كل وكان )ا#فعى(،

 ورجاحة لحكمة وا ولعام يتصفون

 في تجران أصحت فى٠ح ،لعقول ا

 ولءس العلم(. )دار هي زسابم

 الذي عمر؛ رن القدس هو آمهأشهر

 يهمالجر وا#دى نجران ى’:. ! ءرف

 إراجعا وتعدد #فعى. ا بن #فعى وا

 الناس كان الذين الحكماء من عدد

 أفعى تجعل هاذولك م،٠إليه يجذكمون

 وأكرءم ا$طالق عل أقدمهم نجران
وعل؛. حكه.ة

اذي ا! ءلي هطهر
 د هارم ق٠تحق دفة، لداا ة.صيدة ق،1التيج جع: درا

كوع علي ابن  ادتة مطبعة الحوالي، ا
 دداب م. 1987 الغاءرة، المحمدية،

 كوع ا عدي بن محمد تحترق ا$كليل،
بغداد، ء.ذللطبا اس-رية دار الدوالي،

 تارخ ذي .غمل له ا ،علي جراد ام- 980
لكالسن، العلم دار ا$سالم، ؛جل العرب
ام.968 بغداد، لحهضة،٦ دكن;؛ ،يروت

=ئذط أكاذظ

أكدال
 بامم حابًا تعرف القديمة، )أكتال

 قديمة يمه مددة وهي ، سعود( خرو

المنطقة ني رغوان وادي في تقع
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أدوم ىل١

 كانت .لج-وفا ظة٠محاة من الدردة
 وقد كتال، باسم تعرف قديمًا المدينة

 ودر إدل كرب سبأ ملك ئها بإنشا أم;

 مربعة ؛,ة ط ٠٠ ءلي ذمار ابن
 إنشائها مذن أحيطت الدلحطيط

 الموز د بع-؛ وأ الحجرية، با#سوار

 من ويتكون مX 170 200 الحالي

 ومزدوج سرتبك حجري جدار
 ر، لرعا أ أربعة عرضه يداخ الواجهة

 خمة حوالى إلى ارتذاشه ويصر
 من عدد جدرانه في وتفتح أمتار،

 مجموعة عل المدينة ني عهر ا#بواب.

 اليمندة باللغة الكتابية ا).نقوش من

 هارشي جوزيف منها كلح القديمة،
 في لمددنةا زار عندما نقشًا، عشر أحد

 زارها م.1 968 ه/1388 عهام

 ه/1 366 عام فخري أحمد الدكتور

 يا ربقا المدينة سور هد وشا ام 947

 معبد منها منشابا لبعفى مارية٠مع

 ،بأر ذوجد وبداخله با#حجار شدد

 هذه آثار له تتعرض ما إلى وأشار

 هدم أعمال من وعمائرها لمدينة ا
وكدمو. ونبش

العروسي عدي محمد د.
 اليمن، اذى أ:رية ٠رحل فدري، أحمد د. :دراجع

.164 ص

أكسوم

 ا!-ثة-؛في كزرال ءلى يطلق اسم

 أو للملكة الحذكم ومقر لحضاري١و

 ني وازدهرت نشآت الني الدولة

 ،لحبشة ا بالد من )التجري.( هضبة

 لثاطئ١ إلى درتًا نفوذها وامدو

 وشابل برا ،ر٠#حم ا للبحر الشرفي
 شما# الذوبة بالد وإلى ابمني لثاطئ1

 وإلى غربًا )السودان( ووردفان

 ذبرتدن في مذولت وا ، جذوبا ل ؤصودأ ا

 سبأ مملدة من أجزاء عل بحتلغذش

 ومرين—#ك ا الملدين عهدي في وحمير

 وإ# NA (325-355) EZA - عيزانا
 الربع ني ELLA ASBEHA أب؛

ن. داج ا دح دمر لا أقرنا ا#ول

 ومية—#ك ا رة الحفد؛ ونا؛تع إن

 إذ رسن، ا لد ا ى ل معروفة باتت

 واززذى التاريخية، ا#بحاث أثبتت

 مجا# يدع إ!ه-بما! والذقوش

 أكسوم فة دن؛ أن ءلى - للشك

 باب؛ وكن؛ ودياذتها وحفارب؛

إنما يهًا ؛ح وا$د ا$دارة وأسابب

أقديمة.ا ة٠ليمذا حضارة١لل انداد
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أكسوم كسوم١

 مل؛دن لتوا وا ا!ذصال ويرجع
 ض ا#ولى الصور إلى وارض الجثة

 أن المعروف ودن التاريخ. ر٠فج
 جنوب ييا عن نفطت ا يقع؛ فرأ

 لطيم ا لق لذ؛ ا مجدوث السودس خليج
 ينغمر ولم ٠ #حمر ا البحر كون الذي
 في إ! تمادح ينالقارت بدن المتبني الممر

 لذ!ت ،خرة دأ ا لجيولوجية ا لعصور ا
 حة.ي اذحوا في والحرشة مشيل ا تتشابه

 البات وأنواع خ ؛ظ؛ا وفي الجة.رافعة،

 المتوافرة المعلومات أن إ! والحيوان
 القاطع ا!رض اس !ئ البرم
 عل بدقة ف إدم ا بواسطته يمكن الذي

 ومع ا!تصال. لبداية محدد تاريخ
 تشرر وا#بحاث الدررات فإن ذللت

 اتصال عل كانت ايمن أن إلى
 ذلى السادسة ئةالمعا قبل بالحبشة

 مد بدن ؛طلروا ا واستمرت I د ادياج
 بعد ال؛دسة ئة؛نا حق وجزر

 وظروف ءجدوا أ وكاذت المبادد،
 ددن طبيعتها في تتباين ا!تصال
 التجارية والمصالح الصداقة عالقات
 الواحدة لطرية٠ا وارابطة ألمشركة
 ذضارة ا#م البلد ارمن )بصه

 والعداء ة٠٢انجا وبرن أكسوم(
والسمطرة.

 ملكة٠ع دشوء ن١حثي لبًا ا .ضرده ٢يسب

 ني كانت أبا عل وحضارتبا أكوم
 رمنيةا المماللف من جزء ها٠بدايذ

 ا#م المملكاة عن انفصلت ثم القديمة،

 وإمبراطورية مستقلة دولة صيدت أ و

 إلى نشاب يعزو ض رم قوية،

 الذين ارمنيين دش لكبدرة ا ا#عداد

 غرفىا ا!رفي ا!؛طئ إلى د يا! ا دش اذنقلوا

 داخل وتوغلوا ا#حمر، ابحر من
 نع TEGRE تجري هضبة إلى ابالد
 ربما متغرقة؛ ذبرات في الحبثة بالد

 لعرة ا لجيًا ر تا وأبرزها حدها دحون
 الميالد تبل ادابدة المائة ني الواقعة

 طلت وب إيل كر'ب حكم فدرة ء أثن؛
 خطرةدا حروح خاضى الذي سبأ

 كدن ،يديه عل داما! ا وتوحدت
 بذشثر المعروف نقشه في ذلك مجل

 كلئت عش شج قد وه؛ ،راح ص,

من لددد عي بما :ذرح دن ا-دووب
اكمردة. ذل إقبا ا

 ميع ج؛ ا تاطف مثل دكانى وقد

 ر، ستقرا اطال عدة كز١مر سبقها ودش
 ن الط؛ مع الزدش بؤرور ذصهرت وا

 عل ظت٠حاذ لكتها ا#صاتين،
معيشتها وأسارب ، #صام؛ ا ثقافتها
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أتمرم سرم

 والحارية ا$داريفة وأنظمتها
 المعماري الداز وعل والزراعة،

 هذا وصل ٠والدياكة ط٠واطذ ذة٠والد

 لحبشة(١) كدوم( )أ دلموك ذتماء١ دكر

 التي )سبأ(، المن ملكة بلقيس إلى

 قبل شر صا ا القرن في سايمان زارت

 المقدسة، الكتب في جاء كما الميالد

 معه*, ا#ول المهاجرون نقر فقد
القصدة. دلمك ومذه،ا ٢أخبارهح

 ءدددة بد!ئل ذلك ءلى ويستدل
 باطذط لنذوش ا بدذها من واضحة
 عهر التي ة ر # ا والمنحوتات المسند،
 بالد من متذرقة أراكن في عليها

كز في ورا#خصى ،لحسة ا  الحكم مر
 يجا و) ذفسها سوم٠أك ثلم واط.ف_ارة

YEHA) القديم )أدوبى( مجانو 
 جنوب يقع كان ادني )عدولي(
حذاليًا. )مضوع(

 ؛صورة ا.اسندة النقوش هذه تذكر
 إلى ،يمنرة ومدن أماكن أسماء ة٠متكرو
 آداردة وأدلة ؛راهين هناك دلك جائب

 ادطراز مسنها النقوش، غثر أخرى
 معرد مذل القديمة للمعابد المعماري

 واذطابق أكسوم ؤرب (YEHA )يجا
 وفي صله تفا فة ة؛ في كرذدة ا للمعابد

بذاة^. في المستعملة ا.اواد

 أى-وم من ؛-ذرفيا الجنوب وإلى

 ذرب منها ت تجلومهرا عذرة بدد ءلى

 كرس معبد دوجد MELAZO يالزو
 ودنعلبق ال؛تين، عند القمر إله #ه
 ذات لمبالى وا القصور عل ذلك

 عن تفصح ادفي المتعددة الطوابق
 دابتها وإن ال.مني المعماري أصلها
 ءلى أدضًا ذلك وطبق ،محلدة سحة

 في الذديمة #ثروبرةا الكنائس باني٠م
 ودامر ،DEBRE ودبري أكسوم
DAMO كسومية ا الغزة من#، 

 الذي أكادوم كندة مذدح #خمى وبا

 المنية دابدا دحامذ من نسخة هو

 الوعول برؤوس والمتموز القديمة

 وأخبر لبدق..ا من المذحوذة وقروب؛

 التي الزراعية والمدرجات الدود

 مثلها ره-ظي ولم المن ا٦ح اختصت

 عدا ا#خرى أذريقيا أنحاء لي أيد

م. كسو أ

 أهل ب-م-ا-فى ا#كوم ذكر وبراء

 الذقوش في ح لج* ا صرخة على أكوم

 دات إدس.*ا نأ ورجح ،لقديمةا سديةا

 والدولة(، المديدة )امم أكوم

 وا#رضى(، السكان )اسم وحرشت

يمذدة. أصول من اللذة( ١٠)اس وج*.ز
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أكسوم كوم

 حكم امتداد ذكر غياب أما
 النقوش في كسومأ إلى ردةا الممالك
 في ذلك إلى ا$ثارة وغياب اليمه،
 بعفى فورجعه أكسومية نقوش

 والرباط القوية العالقة إلى الباحثين
 كانت الني الطبيعية والصلة المتون

وأكدوم. ا#م ااوط.ن ردن قاتمة

 دولة اسسم ورد فقد ذلك ومع
 دولة بصفتها _ممشة نقوش في كسومأ

 إم.ا كانت ولكنها )حبذت(. تغلة٠س

 تذكر بيذما ، معذ-ادية أو صديقة دولة
 عخر٠ب ء ستد! ا مية كسو # ا لنقوثى ا

 !؛.من،ا من أجزاء ءلى أكرم ملبوك
 ELLA عبدا إ الميك ومنهم

AMID A لمقاؤه و هو تلقب يادن 
 وسو وحبنت وحمير كمومأ بملك

 دوافع تكن ولم .وامة. وطحون

 وإلى ا#صل إلى العودة هي ا!شيالء
 بل ،فحب #م ا رة لحضا ا منبع

 وتجارية سدة صددا *ياب# كانت

وديه. وحربه

ة ا#ولى البدايات وكاذت  لدد
 بعد #ول ا القرن في أتسوم دو!

 ؛ارافع باسمها دهى1 اذركز في انجالد
 الحبثة بالد من تيجري ه-ضبة في

نا—كااي- اغ ٣سيتأ .ن—م ت ت حيث

 عل ذلك بعد ?طرت٠ولم ،تقل٠مطس

 سبق كما ،فرطنيا أ مون يدة ءلى بقاع

 باب مضيق #كسوميون ا وعور ذكره.

 ديث متغرقة ضرات ني ب ا؛-ذلى

 وبعض اظفار *وع ءلى استولوا
 ملوكها أبرز من ن وى ،اايمنية المدن

 حكم الذي EZANA عوانا الملك
 لقبه إلى وأضاف م،355 - 325 بين

 ،وحمثر سبأ ملك ،أكسوم ملك —

 وذذى ادودان في مروي مملكة وغزا
 ب لنصرا ا في قومه وأدخل ،عليها

 وتبنى القبطية، المصرية الكنيسة وتبع
 كانت التي ا#ثيوبية الكتابة أحرى
الدد. الحذط من معدلة صورة

 ALLA أمسحا إ واللك

ASBEHA الذي )ذاف( الملقب 
 مع زف تحا٠بال الدمول عل 4يجملذ ثتهر ا

 الذين ن نجرا لنصارى انذقاما برزنطة

 تري—الحم نواس ذو اضطهدهم
 اعتنق فد وكان ، ا#خدود صاحب

 زم٠ه ولكنه ؟)يوسف( وتلقب ة اليهود
 البحر ني وغرق ا#حباش يد عل

ا؛صدادر. تذكره حبما

 عل )كالب( الملك نائب كان
بنى ا!ذي ي لحبة ا أبرهة اليمن
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)كاب( ا!كايل أكوم

 مركزا ج.ملها يبدنا ءدعا ص في ة يب،، كني
 من الناس يؤهره رإلمتجارة للحح نصرانيًا

 رس، وى الرافدين وبالد ب ؤسا ؛-!د
الغيل. عام في محدة غزو حاول و

 اليمن حكم في ا#حباش واستمر

 س~ف دد عل ذها٠ء جالؤدم ثم حنى
 بالد من قوة بمساعدة ٠لحزن ذي ابن

ذارس-

 رهن ا في ا#حباش هزيمة شكلت
 إذ كسومأ دولة تاريخ في منعطفًا

 فشدت ،س نتة؛! وا لدهور ا لحقه_ا
 تذذطع كادت أو وانقطعت مواردها،

 ذي التاد في وأخذت تجارتها،

 الخارجي، العالم عن وا!نعزال
 وفقدت كسومأ مدينة وضدفت

 ،فة لثن؛ وا للحكم كمقر مركزها

 أخرى مدينت إلى الدولة مركز نشلرا
 ددن العالقات وإن ذلك ومع )دعمة(.

 هن تدر ءلى ظلت خبا وحرا الحبشة
 إبها هاجر فقد ط لذنادموا ا!تصال

 سنة I محمد لنبي ا أصحاب بعفر
 قريش حاربتهم عندما م <515

 عند فلقوا وط-اردتهم واضطهدتبم
 استقبا! ARMAH عرمة ذي النجا
 لده من وعادوا طية، ومعادإسة حذ

نه.ودئ تمحكمده ينبمعج

 قد ٠ النبي أن المصادر وتفيد
 أصدحابه أودى وأنه لوته، حزن

 أو الحبشة مع يتخاسوا ! بأن
٠ ها٨م ددوا يذم*؛

بردات قائد أحمد
 اليمن؛#ثة البريطانية. اله*ازف داثرة مراجع:

 فرذر إءذاد - والفن الحفارة من سنة آ!ف
د. .؛(.ر $رجإ.؛ با ام 987 )ميونيخ داوم

 تعارين في أوراق الله: عبد ه-حمد يوسف
ام.990 وآثاره ن٠اب

)كتاب ا$كدنى
م(947 بعد - 893ه/33بة - 280)

 بن لحسن ا محمد #ي كتاب هو
 الباحثون يعتبره في، لهمدا ا أحمد

 قبل ليمب,ة ا -زغارةا في موسوعة
 رن ىالكتا يتألف إد ا$سالم،

 ا#خبار علوم بدن تجمع أجزاء ة عد
ثار  عده قال واللغة. وا#سان وا

 -568) القفطي يوسط بن ءلي

 كتابه ني م(1248 ٠ 1172د/646
 جليل كتات ))هو الرواة(: )إنجاه
 إ! ةع أد لم ؟ود اور غزيز وجيز

 ،ن٠اليم من إفي لمت٠وص مذذرقة أجزاء
 ؛؛ر، يعرن، والرايع، ا#ول ومي

. II.. ذر. أط را في لذا وا دس كا وا

 ما هي اليوم ل لحاا تكون وتكاد
ا!زاء أن إذ القفعإي، أيام عليه كانت
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اإلى;ل)ىب( $كلل)ئب(1

 -لستةا أما فقط، أجزاء أربعة ه.ي المذوفرة
 بغ في ربى ثيء. عذها فال؛مرف الباب
 دكان ني نها م. أي وجود إلى يثير ما العام
 المكتبات سواء خارب أو باليمن معوت

 نعرف فإننا دلك ومع العامة. أو الخاصة

 في وزد إد الكتاب دس جزء كاى خرى
 رمد٠ ددان المطوخ من الثاني الجزء مطاح

 عل العثرة $كليل ا كتان أجراء محتويات
النحوادالي:

 الخليقة مسرأ ني ا#ول: الجزء
 بن مالك ونسب ا#نساب، وأصول

 ا!ول يفصل الجزء هذا ني وهو حمور،
 صعدة ادراني سكن فذلى خو!ن، في

 أخبار شلى وأطل ٤ سنة عذرين
 كان لو كما لها ورح؛ وأنساتبا !ن’خو

 ي رأرأ راحته، عل؛ض أطل ئ
 رث لمذوا ا لخنذري ا أبان دن د محم س.جل

 نتذليا من أول وكان الجاهإلة. من
 اومويدي ال_عالملق لجزءا هذا يذن,

 ونذر حقق حيث لوفجرن( ر)أوسكا
 عام )ابسا!( مدينة في تقريبًا ثلثه

 كامأل الجزء نذرو م،1954 ه/ 1373

 عل بن محمد ذي لذ؛ا اثن د يع
م.1963 ه/1 383 ا!وعء؛م

 والى نسب في الثاني: الجزء
أخبارهم. ونوادر حمير دن الهميسع

 عل بن .تمد ني اذلا ؛ذل وقد
 ونذره تحقيقه في مفيد جهد #كوع ا

م.1966 ه/1386 عام

 قحطان فضائل في الثالث: الجزء

 مفقود. جزء وهو ن،٠اليم وناقب

 كاب في ضمن ه؛دذ^ من كررا لملو

لهن-ور. ا مذن( الد ا )ذرح

 القديمة ة لروبا ة*ي الرابع: ا#زء

 اليماني ابعا عهد إلى ايمن لحلكام

*لى.٠أس ك;ب أبي

 'درة٠لس ب ب بع.خ ٠ . مم لخا ا لجزء ا
 إلى أسعد كرب أي أذام من لوسطى١

 بذي ؛شهور ا يثأر أسأر يوسف أيام

ذواس.

 هذا في يروي ا!دس: الجزء
 ا$من تارخ في ا#خيرة !.;رة ا لجزم ا

 بجد ورلى ا$سالم. طهور إلى يم اذ،ا
 لثالذةا ا!بذزاء تاث دادة بعض المرء

 ذرب، بن عبرلى أخبار في لمفقودة ا
 رواة منبه دن لوهب الذيجان ب وكن؛
 بن نشوان وقصيدة هشام، ادمن
.وذرحها .ميريلخن ا د٨سع

 ويتعلق مفقود السابع: لجزء ا

ا!ياطان ا!بار ءلي بها!ب
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ل)ىاب(;1ا$؛ )داب( ا!كاتل

 لغا ويمكن المتحبلة. والحكايات
هذا ت عددويا دن على ل سدد! ! ا

 من من الذ؛ الجزء إلى بالعودة الجزء
 بعغس افرداني يورد حيث ادكا؛ب،

 باطلة١ وا#خبار المستحيلة كايات اطة
 أحد في كتبت طين الذة؛ إن : كقولهب

 ر٠٠زص ) ب;, سم رخت با أ ند لما ا
 فلول ،سنة وسبعين بمبع ص؛رب(

 إلى يومئ ما ا#قوال هذه مثل في
ره. 1محتوي

 حميي قص-ور ذك; في : الثامن الجزء
 هرن حفظ ولر؛ فده؛ ومحا فنها ومدا
 والمراني لجذن ذي بن ئغمه٠غ شعر

 الجزء وكا' القبوريات. أو والمساند
 توذر وأكرها #جزاء ا أشهر هو

 قد ابي هذا #ن ذلك تبا، تخطوط؛
 دن واظ؛ المدفونة الكتور ؛أخدجار شدن

 رائب٠بالغ مولدة والنفس ، لقبورية ا

 هذا نثر دن أول وكان المال. وحب
 عام بيلي5ا اكتاس هو كاد# لجزء١

 إلى نقله ثم م،1931 ه/1 3 50

 م ء؛ رس ف؛ نبده وحققه ا$نكرزية
 ندره واخير م،1938 ه/1357

وع. ا! ءلي محمد اذنافي

حمير أمثال ويروي :سع التا لجزء ا

 ويتحدث الحميري، ن !سا با كمها و
 مفقود وهو المسدد. حروف عن

 كندة ا لنقوشا علم وزكن أيضًا،

 يدوض قد كايث ا العصر في القديمة

 إن بل الجزء، لذا في ورد بعض
 ذوطًا وطدت قد لذشوثرا هذه دراسة

 ني -با ا!هظ^؛م بدأ أن منذ كبرر

الماذي. اقرن ا

 همدان أنساب في شر: لد؛ ا الجزء

 نثره وقد ، أخباره؛ ون وء رؤي؛ومعا
 م،1949 ه/ 1368 عام القاهرة لي

٠اطذطجب إدين ا محب الالمة

 ا#لماني العالمة ن—ء ويروى

 ن*بأ يقول ؛؛ن أذه )نولده( ؛مروفا

 رأى وقد ا# الحياة لجارق أ! دمنى
 الكيريت من رأذد هي كذب ثالثة

 من وذكر أهميتها، إلى اشارة ا!ر،
 ورغب للهمداني. ا$ك.لميل كاتاب ؛^نها

 أربعة على لجن ا ذلك مذ.د عهر ذد أنه

 أن نأمل زلن؛ ما أننا إ! مه، أجزاء

 كاذاب عل العثور في بغةة,تا الله يجقق
مئقوص. غير كامالم ا$كرل

 الله ءبد محدد يوسف د. أ.
 ،ا!لميل الهمداني: الحسن محمد أبر مراجع:

دار ،ا#كع ي ءلم ون د م دح ني )ىا ذطيق
ام.980 بغداد، سباء;، رية د
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ءاي( دن د٠)مح ا!كع دن( بن )حسن !كع ا

 حن( بن )دنى !دوخ
م1890 - 1819ه/1307 - 1234

 محمل بن حن ؛-نحن مو
 وعألمة رفقيه قاص #كوع: ا

 $سالم ا شيخ حنجل■ وهو ،مذتو

 وهو عنه أخذ ابنته، من د الشوكاني

 خال عن وأخذ السن، صخور

 ٠الشوكاني محمد بن أحمد مة لعال ا

 ا$مام والده تالمد. من وطبقته

 ، ءصنعا ء علم-؛ ركبا من م٠وغيره

 وأصوله الفقه علوم في وتضلع

 للقضاء ب نمص وعلومه. والحديث

 معا في ا$ستالم بشيخ ولقب

 أحمد المعالة ءلمنًا م1864 ه/1281

 دخول وبعن ،ا#ك_وع عدمد اين

 ستمر را مغددا عثن ماء،٠ #تراك ا

 ملغ في بالررضة توفي حق زككذ

م.1890ها1307 سنة الحجة ذي

 العدوي الفه ءبد حسون د.
 الذظر نزهة زبارة، يحيى د٠مح بن د محم :دراجع

 تحقيق جا، عثر، الرابع الفرن ٠رجال ذي
 اليمنية، وا#بحاث الدررات د.ركز وذدر

،216-214/1 م،1979 ،1ط صئداء،
 الفوضى فترة العمري، الله عبد حدين
الفكر، دار ،صنعاء إدى ا#تراك وعودة
م-1986 ،1ط دمثق،

 حسن دى )علي ا!كوع
م1788د/1203 ت

 ا#فزع ن—د بن علي هر

 ،فلكي ،فقيه ض، تا ني لصدعا ا

 بعلم ل ئتغا ا له كان ،ضلفا ، وزير

 عباس للمهدي الوزارة ولي الفلك.
 بضع ستمر فا عفي، المنصور !بدا* ثم

 ه/ 1193 سنة المتصور ونكبه سنبن.

 نحو وحبسه أما!كه وصادر ام 779

 ءن واذقطع فحج وأطلقه، عام.

 معرفة له وكانت العامة. ا#عمال
 في )جدو#( ذوضع والنجوم، ؛؛ازيج

 واختصر والعروة، الرومية الشهور

؛صدماء. وتوفي الكذب. بعض

 الدحري اه ءبد حدن د.
 العلم دار ا#عالم، الزركاي، الد؛ن خير مراجع:

د. ام؛ 986 ،7ط بيروت، للماليين،
 ايمن تاريخ نم عام ماذن الممري، حين

،دمشق ،!.علمية 1 المطبعة لحدبث، ا

م..1984

 عبي( نى هحمد ا!كوع
م1999 - 1903 / د1420 - 1321

ا#كوعالحواليمؤ'رخاصن'،ئلمفي
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ءإي( بن )مد !كوع ا عاي( بن د٠)مح وع ! ا

 نحو من درة لعر ا علوم في ريرز الفقه
 ما في مشاركة له ولذة، وصرف
 في ).يمن ا بداريخ مة دا ومعرفة عداها،

 دوله ومعرذة $ساللري ا ذم ا

 ريخ بتا وإلمام ،رنحية الذا وأماكنه
 مرسل، كاتب عامة، بصدفة ا$سالم

مستوى دون وزكنه دل قل شعر له
نهره.

 رباط في التدرس في والذه خلف
 وقد سنة، عذرون وعمره الغيني

 الطالب من عدد الرباط هذا أنجب

 القديمة ةيا$سالم الذشاون دن جعوا
 قرأوه بما كثرر وتأثروا رية،٠والعم

 ا$سالمية النهضة زعماء كتب من
 ا#فغاني، الدين جال مثل الحديثة

 رشيد محمد و ، عبده محمد لشيخ وا
 سادبأ من بتوجيه وغيرهم ، رضا

 اليمن واقع لهم وكثف المذكور
 ا$هام عهد من تعاب وما #دم ا

 ظلم من أو!ده من والحكام يحيى
 بغئلم نًا زمما وزادهرم وفاد، وجور

 هذا ف أوون طث زكام ا هؤ!ء

 ،مدة لدرا ا ورائه ومن وتعطيله الرباط
 لمة—ص موا من مدرسه ي_د وشئ

 دافد( هذا فكان العلمية، وتهم رسا

**ي، لسر؛ا للعمل للتفرغ ).لمرجم

 الني انجاعة دشت أن بعد سيما و!

 لواء في م1 943 ه/1362 ستة حد،ت

 ودلجة ء صده؛ رمارب وبالد إب

!ف عل فقضت لنرشوا  من ا

 برنما ، جوعًا ماتوا الذين الناس

 دفى ؛.أنواع تزخر الدولة زن ه؛ كانت

 باس_م إليها جعت الني الغالل من

 الحاد ذوي عل است ووو الزكاة،

 الجوع ة٠محمص من أحد اشتكى لما

 مع ة٠الرج صاحب فكون والفاقة

 ا$صالح( )جعدة ا#حذرار من آخرين

 أدرز وكان ،لها وذر إدب مدينة جعلت و

 ا$رياني الرحمن عبد القاضي أعضائه؛

 عيس لذ ا محمد ن—ب حسن والشيفو

 والشرخ ني يفداا محمد بن خدمن وشيخوا

 عرد لنقيب وا ني ا لبذد ا ٢رص بن .ور٠مذص

 ليري لقا وا راجح بن ئد ؛٠ة ابن !ط^ف ا

 عبد والقاضي المددي اورحمن عرد أحمد

 عر لد؛ او لعفي ا أحمد بن لكريم ا

 والحاج صورة، أحمد بن محمد #ديب ا

 باساللرة د٠محم الرحمن( )عبد ه عبد

 خترر وا ، وغوره المادة هذه ذب وكا

 كما ،زلمجمعية رئيمًا 4ل البرجم

اسمًا لنف عضو كر؛ اختار
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عاي( بن حطم) !ع ا ءاي( دن )محط ا#ع

 نازعة ا ءل تاريخي مدلول ذا حركي-ا
 ا#نمة به جاء لما وز كرد القحطانه.

 واحتقار #تساب با وذفاخر تعال دن
أ ا وفعال! قو! ،إدماذدة !#دول

 لجمعية ا هذه اتصال ن وكا!

 طريق عن يشم عان في ؛ا#حرار

 ، باسا!مة محمد عبده الحاج ج التا

 عدن من ا#حرار رسائل وتاني

 دماج، علي بن مذي نا ا!قيب دراسطة
 با#حرار الجمعية هذه ل تعما ا أن وها

 كاتب طريق عن ردم كان صنعاء في

 قالئل أشهر إ! هي وما المادة، هذه

 )برنامج بعنوان كتيب ظهر دق

 وخذر عددن في طبع #حرار( ا

 :للزيري ادردن دايين

ذردده ى الذي ا#رس إذ

 ا#ذلم لها تصفي ضبحة غدا در

ا٢٩مكتئ آهاب في يبدأ والحى
 يثلم ملؤه بزئر وينتهي

ار—رذد ويديم إب في فانثر
 في العامة #سراق ا وبعض ء صنعا و

 فذرع متقاربة، ت أوة.؛ في إلي حي نوا

 سدف وولداه يخيى ا$مام لذإطا

 لواء في ا$مام ناذب الحسن $سا!م ا

لواء أمرر العهد( )ولي وأحمد )إب(

 ل عقا ا عل ٠أمره جعواوأ ،تعز

 تعز وفي نواحيها،ر إب في ا#درار

 ا#حرار وبعفى ذمار رفي ووامما،

 سنة شوال في ذاك رتم صت.عاء، في

 كل أحران وق م1944 / ه 13 63

 ومم با#غالل، مصذديق منعلفة

 ونها تعز، إلى أقدامهم ءلى يمثون

 سجن إلى ا!.ديود في مكبلين أرسلوا

 سجنها ني له -أمالمر ويفي دجة،
 جادى 2 1 يوم عنه أفرج أن إلى

 ابرض 13 ه/13 66 سنة ا#ولى

 الوطني طه نذا نف سن؛ فا ام، 947

 دى ا$مام قتل حنى ووتمان، بحذر
 لحكومة ا مت وفا ،ء صنعا في

 بن اطه عبد ا$دمام بزعامة الدستورية

 سوى ;-دم لم والتي الوزير، أحمد
 سة-ط-ت ثم ، يومًا وعذرين دب را

 ذلىلقباا ذلىجدحا معاول تحت صنعاء
 أن دلىمقا صنعاء بنهب أغريت الني

 ذلى وذئ الدستورية الحكومة عل تقذي

 وحدث ، جيعًا وا#حرار دلي إما

 نفسه، ا!ذيء ا#خرى المدن لبعض

 أن د بع ،إب في له ؛نرجما ل عذقا ا ١وط

 انجطن انجود هرج من الغرار حاول

بيت إلى الطح من فوثب ببرته
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طي< دن )محمد !نمع ا طي( بن )محمد !كيع ا

 ءلى سقدط لكد.ه ،لبيته مالصق

 قدميه إحدى في وحصل ا#رض،

 القاعدة إلى وخمل ، عظمها ني ذرخ

إلى 4زمالة مع ب|السيارة ومنها حمار على

 اديبم انجموعة ،حأرسل ثم تم،

 تعز في اعتذلى من مع إب لفي اعتقالها

سجنها لي وبقي ،حجة !لى وغيرهم

 ثم م1 955 ه/1374 سنة شعبان حنى

 من بأمر المعدقلدن بقية وعن عنه أؤرج

 ثم.در ا محمد لعهد ا ولي ا$سالم سدف

 ا#ستاذ ومعه حجة إلى جاء الذي

 ا$مام أباه سجد نعمان محمد أحمد

 ذبل من قعز في قصره في انحصور دحمأ

 #ي الملك عن زل اب؛ دعز في الجدش

 ة_ذمح ،ددى ا$مام ابن الله عبد

 مراح رطلز بأن البدر نعمان #سدتان ا

 التي ذل لقبا ا له بعضهم اقود المعذقادن

 ،تعز إلى للذهاب حجة إلى استدعيت

 ؤد كان الذي ا$مام عن الحسار اخك

الحبار. طوق ذر دن تمءن

ه  ح~ةذا ني لقضا؛ا أحمد ا$دام و
 أن إلى فده متمر وا الثفال( )ذي

م1962 ه/1 3 82 سنة الثورة نامت

 ثم له وزيرا ثم العدل ر لور ناب من
 ثم لإلعالم فورر لألوذاف وزير
 ذقعلع فا والنثر، اتأادفا للجذنة رب؛

 ا٠م قدمه ذآنمر والدحغذدق، للتأادف
 ذخائر نثر من العربدة المكتبة أذرى

 ندة ا!لم الذ-ارمجية اغذ-طوطات
ؤدشات لنندقا وا

 14 الشالثاء يوم ذمار في موزده

 4 ه/ 1 321 سنة رمضان شهر
ام.903 ديمير

 تاريخ رن #ول ا الجزء آثاره
 أتبعه ثم )مدرن( ءي !حما ا ادمن ا

 ء-الم والثالث؛ الثاني لجزء ؛ن أختر

 ذقالوثا ا#ول؛ انجلد وأمير،
 ء لخدرا ا ادمن ا ؛ندة ادما ا سية لعيا ا

ا#ول. لجذزءا الحمارة، عهد

 والغاني ا#ول الجزء :حنق
 ! ا!دل من والعاذر والثامن

 لهمداني؛ا أحمد د-ن الحعن محمد
 جزيرة صنة ؛للهمداني الدامغة تنسدر

 من العاعئرة لة اذف للهمداني؛ العرب
 قرة ني؛ للهمدا الحكمة( رائر““)
 لميمونا ليمنا أخيار في لعيونا

 الدع؛ علي بن لرحمن١ عدد للحافظ
 لنجم وزبند صنعاء أخبار في المفيد

ارهني؛ الحدي ءلي ;ن غمارة الدين
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أليان علي( سيمد؛ن كع! ا

 بن !عى للدةا في ريب٠لغ ا م نأفل؛
 طبقات في اللوك الربعي؛ إبراهيم
 بن محمد الدين لبهاء لملوك وأ العلماء
 للف مسا ؛ مجلدين في الجندي يوسف

 )الجزء ا#م.صار م.مالك في ا#بصار
 الحن بن صالح بن نحمد #ول( ا
 بن محمد ديوان ني؛ لصنعا ا دي لعصا ا

 فضل في المعتبر مرآة صاي؛الو حمير
 في التغذصار للمخالفي؛ صدر جبل
 وا#ممار، ا#قاب عالمة جيد

 ؛لئجنيا حسن بن نحمد
 ذرن ثدث قصيده. ذرح اليرط'شة..

.لط?عا لمدت الذضال من

كوع ءلي بن إسماءيل الذاضي  ا
 زي الما |بن، ذي ومعاذلمه اصلم ر هبج مراجع:

ع، علي بن لى٠إ-تءي  كمر٠الغ دار ا
م،1995 /1ط مر،لبنان- المعامر،

 وسيره ءيلجا ح;   ا اليمن ريخ ن؛ من ة ودح
كا علي دن حمد٠ اقاضي’ ‘حياتي 3 ،ع ا
أجدزاء.

 الهمداذيون = الهعداذيون حاذم آل

 سنان = سنان آل

 صالح = صالح آل

 عجول = عودل آل

 ءذيف ٠ ءذيف آل

 ءواض = ءواض آل

ديذيد يزبد آل

ن’أاؤ
 هو الالم( ون٠وسك الهمزة )بفتح

 ويطاق ،آنس لمديرية القديم rا!
 في حميد غزلة في جبل عل حاي

 ودأن الحمداني يذكر آنس. مديرية
 غري إب ينب واسع عذ!ف ))ألحان
 ن خذوا ذي مثل جهران حقل

 واسع بلد ذاب في وألحان ومعير،
 ذب يرجع ألحان الجببءب ومجمعها
 اخي مالك بن الهان إلى سكابا

 ها وذرا رير من وو-طون همدان
كشرة«.

 بن ألهان إلى ن أط.؛ إسم ينب
 بن ربيعة ين اود بن ذب دك؛نى ما

 بن 'بأ بن؛-؛#ن؛نى زيد بن الخيار
 قال .ط؛ن٠قإل بن يدرب بن يشجب

 سمي همدان، أخو هو ))وألهان قوتيا

 سن به رمن،با مخالف باسمه

 ون وبدذه ، ذرمهز عذر تةس العرف
 عين . ((فرسخًا عثر أربعة لجبالن

 ه/379 سنة في ح الغذ أي ابن أسدد
 الله دد بامر ألهان على واليًا م989

 ه/422 رذة في يعذر، بن قحطان ارن
 بتي فيها الو!ية كانت م،103 1

فظ اإ؛ ألهان إلى نسب وممن ،ن مروا
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ااز؛د؛ة عذلى ا$مامة اندI عذلى ا$مامة

 ني ا#ن؛ عاش ؛-نءلي الحن أ؛-و

م.834 ه/2 19 سدة اذوفى الح.معي

سروسي ءلي ،د! د.
 الهمداذي، أحمد بن لحسن1 محمد أ؛و :جع مرا

 علي د-حمد يق دحق اهرب،ا جذزيرة ى,ذ.ة
 دبجتزة جيد،٠الم عبد ابن .122 ص ع ا#؛

 ابلدان ع، ا# إيماءلى .60 ص الزمن،
.33 وس لحموي،١ دوت دا ءند يمابته1ا

حدم = جحدم أم

 دبزرج بزرج بن النعمان دنت د سد أم

 الدامي = الذ_اه.ي عني محمد آمال

الرية عتد ا$ماهة

 في : و)أثمة( ،أيمة )ج( م لى-؛

 وك يقتدى أي به، يؤتم من ا#بر

 أبي بن علي )آل من #ثمة( )ا تحذه ا

 وجهه. الله كرم به اوداج لقبًا ط؛لب(

 ا$مام ايمن في منهم حمله من وأول

 ر/298 - 284) الحون.* بن دى

 ا#ثمة حكم مؤسر م(9 1 0 - 897

 إب أضاف الذي اذئمن في الزبدية

 بر وكذا الحق(. إلى )الهادي لقب

 لذب بإضافة بعده من وغيرهم أبناؤه

والمتوكر، والمهدي، )الناك،

 كان بتما $فم( )ا بعد والمنصور(

 باللقب المباس بني ء خاقا يكتفي

)الخيفة(. ؛.عد 'اذاني

 ومذصب ذمامة،ا )رئاسةا $ماوة: ا
 جرى ومن )الخليفة(، أو )ا$مام(

 »كل أو ساطان، أو ريس هسن ه مجرا

 لح !د-؛ من ء دي لي ؛ظر إب من
. ،<م 1الحك أو الو!ة من المسلمين

 زيدية عند ا$مامة مفهوم أش؛

 ءغتا.ف ببًان وسطًا كان فقد ،يبن ا

 القدس؛ في المغارة العة فرق

 وبين )ا$مام(، لمنعب لعصمة او

 ٠))جوازه في لتة ا ه)أ دب امذ

 عب(؛. لنكير ا دون دب رخا ا $لرامة

 عليءة؛ بن زيد م $ف ا أعلن أن ؤمذذ

 إب ب الذي م(،740 اه/22)ت

 - لزيديةا من وغيرهم ؛؛هنا زبدية

 بات فقد - الظالم كم اطع؛ ءلى المذروح

 أركان من لدعوة را لخروج ا مبدأ

 ة وف؛ بعد تطورت الني ذروطها

 الهادي #ولىا الزيدية الدولة مؤسس

 افن® بن يى م ا!؛ ؛'؛حق
 أرب ءلى دغر م(910ه/298)ت

ف خان مدار بعضها كان٠ ، ذرط؛ عذر
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ة الزيد؛ عذلى ا$مامة ة الزيد ءذلى ا$مامة

 ر١٠٠ء ليمن ا ء ل_من—ء ح١س د واجتها

 خر ا البع-ض كان كما ،تاريخها

 عند لواتما بأرضدة احدطدم مثار

 رأى فذلى ذلك ودع ،أحمليا لتعررقا

 تلك مجمل في حثين لرن ا معظم

 ما مل والذكا الشمولية من الشروط

 بة٠ا$س_ا'ذ الغرق لدى يوجد !

ا!خرى.

 لةمأ لزدزية ا اعتبرت فقد و؛.داية

 لدين ا صول أ من )ا$مامة(

 مائل من ورسست (كالتوحيد )
 عن هي كما ا!جتهادية الضروع
 باجارها رذلك الدة، وأهل ا!زلة

 ين زلى ا أصول مائل أكور ا)من
 طاءة طيها يترتب #نه ، وأعظمها

 بالذرائع وألقيام الرسول وطاعة الله
 والحدود والمعاداة والموا!ة والجهاد

 كل عل معرفتها فتجب ،ذلك وغبر
 المعتزلة مع لزيديةا ويتفق . مكلف((

 في مدها القبل اذسائل: من كثير في
 اتفاقهما دلك ومن ا$مامة، وضرة

 المام لتع-ريف ا في السنة أهل دع
 )ارئاسدة : أمجا في ا$مامة لصطلح

 في ص #نخا ا من لشخعر عامة
 لمتعلقة ا لدر؛ وا الدلح_ن أموز

وبكلمات ٠٩ا٠ . بالسياسة

 في ٠الثوكاني ا$سالم لشيخ أخرى
 لكتاب الجرار؛ ا!دل شرح آخر

 — الزيدية عمدة - )ا#زهار(؛
 )اتدبرر رهي: العامة(، )الو!ية

 العموم عل الناس أمور
 مجارلى ا#دور وإجراء والخمبرص،

 ر)العدالة( ،مواضعها ووضعها
 تدور وعريى ا#مور، مالك

 — #مور ا بدلك ينهض و! الدوائر،
 ا$مادة من مقصودة أخها ذكرنا التي

 أفعاله تجري ي ازن العدل إ! -

 الرب مرادي عل برراته وتد وأقواله
 ! له عدالة ! رن فإن سيحانه

 أن عن فضأل شه، عل يؤرن

 في به ويوثق الله، عداد عل يؤمن

٠ ودنيادما( دهم ددددر

 الزيدية أذة أول !حق الهادي كان

 إب نسب ما أسس وواضع ارص في

 آراؤه ذلك وون د، ة( )بالهدو مذهير

 كما وذروطها با$مامة الخنص_ة

 وإجاباته دعوته رسائل في مجديى

 البوة )مسألة سذيى ادي ركتاباته

 ب كذ؛ في ءلمه يرد وما وا$مامة(

 شروط لجل كانت وإذا )سررته(.

مرتكز بقيت قد عنده ا$مامة
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اززدددة عذد ا$مامة ا$هامةءتدالزيدية

 وذراح ين٠ؤه-٠ومجت أثمة من تاله من

 لم - ذلك مع - بم فظ الزبدية من
 آراء بسعد وكزلك ، 4غدالغت في ؛رددوا

 ا#خرى ا$سالمية هب إذا وا الغرق

 سعيد*، بن نشوان عند هي كما

 بن أحمد والهدي حمزة-؛؛:-، بن ويح؛ى

 عداء ءن ٠بعد جاء ومن بجى-:!:-،
 ية٠لذظر ا نقد إلى أؤرب كانوا ومجتهدن

 وس الهادي يكن لم لها- الئرح من
 بشروطها )ا$مامة( أن برى تاله

 وزهد وورع )عدم -ن“ !كتبة
 تهذون أن يمكن ( .وسداء. وزجاعة

 ل٠ء يوافق لم أنه ل؛ )وراثة(،

 الوقت في إمام من أئر حووج
 الزدددة جتهد١ مما ذاك وغير ،ذضه
 لقد آراءه. أحيانًا وزوا فنجا بعده

 عند يه كما $مامة ا شروط تبلورت
 الزيدية أثمة كبار أواخر درن وادد

 في التول م مجالغي لم ممن ء العد*-؛

 توفير مع - الؤم إلى دوصول ا
 حب صا وهو — عنده طها و ذر

 بن أحمد الهدي م ا$د.؛ )ا#زهار(*

 زلى دديبب بأنه :٠ اذرتغى مجيى
 مكلف :م إما نصب ذرء؛ المسلمين

ولوءتيقًا — لف,ي ن؛ علوي در نكر

سراذوا سليم ، - !مدعي
 خي٠س ،عدل ،مجتهد وا#طراف،

 ،مدي; ،ضعها لروا في الحقوق بوضع

 يجزز حث مقدام ا$صًابة، رأده أكا,

 وطرهًا مجالب ؛ذقدمه دم الالمة،

 في أي «ن إمالر؛ يصح و! الدعوة،

وادد. عصر أو زمن

 مبق من المهدي قبل كان وكما
 درعًا )ا$مامة( وجذوب ناقش أن

 وكنللث أحدهماأو ما٣ أو عقألأو

 وكون كأن ،الشروط تدلمث بعفر
 أو لريش( في )ا#ثمة ) لقوله  ذر

 من ذلك غير إلى ،مطلقًا عربيًا

 ذقد ا$مادة، وبدات ا$مام حات و

 في ومجته-درها دية ازر ء عك؛ ر ستتا

 شروحهم في اخالعة أو ا!تفاق

 )هدوية( آراء من رأوه بما مغررن

 غير - ذرةا ة لزيددا جتهاداتوموا

 ذنلرية ني جعلتهم الني - المذهم^ة

 اكائل ين غيرها في كما ا$مامة
 السدة أهل من قرو أكدني ا#خرى

 وجه عل ٠)الد؛فعية( ومذهب

 بثكل ه نجد ما وذللث المعرص.

وددرح ،لوروا ابن كتب في واذح
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ا#مثال جعفر( )!ذي أمان

 دابن والمقبلي )الحالل سهدين

 كتاب ءلى والشوكاني(* ا#ب

 يحيى بن أحمد للمهدي ٠)ا#رهار(

الردض■

اسري الق ءبد دسدن د.
 د. دحيق ،؛وي٠ال* بن ا-عدي لهادي’ سدرة : مراجع

، م( 1 9 7 2 بيروت - اافك; )دار ر زى سهيل

 وابحر ار٠زه٠! ا : يحيى بن أحمد لمهدي ا
 فدوء ; لجالل1 الح.سن ط.عات(، )عدة لزخار١

 الثركاني: بعدى، وط 2468 /4 ادهار:

 الكتب دار - ط)503 /4 : الجرار اليل

 محمد ءلمى د. م(، 198 5 بيروت - لعلمية ا

 182 واكره( ااجادي )دولة اايمن معذزلة زردح

 بدن الصلة :عارف الله عبد أحمد د. ، 191 -

.347.31 8 سدوالمعتز!:

 جعفر( )انعي امان
م1971 - 1928ع/1391 - 1346

 دن أمان جعفر لطذي عر لذ؛ ا ٠هو
 في ا#ولي تعلمه تلقى عدن، مواب
 حيث ا-اذرطوم إلى فر ب ثم عدن

 دبلوم نال لجامعة. را نوية الثا درس
 عمل لندن. جامعة من العالي الرب

 -ل!ما في وتدرج م٠إتعلما حقل في
 لوزارة ركيأل أصبح حمنى الربوي

 مبكرة مرحلة في الشمر كتب الرب.
 نغم( )بقايا #ول ا ديوانه وأصدر

غلب عمره. من العذرين في وهو

 أصدر ٠سي الروما ا#ندس شعره عل
 نغم، بقايا ،.ي: وين ادوا ا من عدد

 أيام، لنا كاذت ،ر #خف ا الدرب

الفدائيين إلى ق،—ه إلى ال
 إخوني. يا إبكم الفلسطينيين،

 الغذاني الشعر من نين١ديو وأصدر
 )اإلم؛لي( هم-؛: ،العامية باللهجة
 من عدد كتب كما ٠لك( و)أءيش
 في مذيعًا وعمل ا#دب المقا!ت

إنشائها. عند عدن إذاعة

علي بن علي مشام
 ارضي الثمار اي رحل.ة البردوذي، الله عبد مراجع:

،5ط ،دمذق لغكر،1 دار وحديثه، ذنيمه

 لعلفي طاهر: الله عبد علوي ام؛995
أكذوبر، 14 مؤس--ة وتاريخ دراسة أمان،
ام 981 ءدن،

|#هثال

 مشرك، إنساني تراث ل #مة؛ ا
 أ! ءلى السارة #سالها أمة فبكز

 حكمة تتجل ا#مثال وفي ذب، أ؛.ذا
 في تجار-؛ خالصة رز وني لشعوت، ا

 ذات ،موجزة عبارات رهي الحياة.
 معتى ءلى وندتوي صادقة، غة لب؛

 تعبم وفيها الحياة. واذح من #*نترع
عفلة أو بي أر ألر أو جيه دو أو

 غتلف في الناس مذب يمتفيد وءثرة
 ا٠ححئم وا؛-شل ، تبم حر-ا حي منا

 دكون المناسب الموقف في ؛,ه يستشهد
 من لغيره لدس ما $قناع ا قوة من له

ويفني الخطاب، ضروب
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ا#ميال ا#مثال

 الكثرر الكالم عن القايلة ته بكا؛
المغصلة. اكدح دذو!ت وعن

 ركوب و٠ه ئ ا#مثال وم_ن
 ،دحروفة قعدة له ما ومنها لقائذه
 ووأنه رالمعدد مجهول ون5يا دا ومتها

 طريي الناس صذ.وف من؛؛ن اسفق
عفوؤة.

 في ردة ا لشعردةا ل #مة؛ ا وتدخل
 وإن وب٠لشع وا المفهوم، هذا عموم
 لمشتركة ا القواميس تجمعه.؛ كانت

 تهصعا منها لكل أن إ ا#ساسية،
 حمة لمن؛ا وتجاربه وبيئته وخصائصه

 ثقافته مجمل عل آثارها تترك التي
ومعارفه.

 العالم من جزء ارص كان ولما

 مرحلة في دخل شعه فإن ،لقديم ا
 مردان في الحضارة ثم. لحف,ريةا

 بجميع. المادي لتطورا وهذا ،مم_كة.رة
 تطور مع تامًا تالزمًا يتالزم جوانبه

 ويقوده. ورافقه يوجهه في ذق؛ *-ذوي’®'
 ؤم وا أدحرينا لدى تشكل وبذلك

 الواقع عن رويفًا كمًا تجتلف ثقافي

 حوله من البدوية للتجمعات الثقافي
 بجمائعه ويتميز الجزيرة. سائر ني

 ني القديم لم اك-؛ دول ثقافات عن
وغلروف البيرة تمايز بحكم المنطقة،

 رحمن ا وقوع وعدم ،رة لحضا ا نشوء
 آنذاك الكبرى اغوى ا ذفود تحت
 لته أحد.؛ منيلل ذكانت تامًا، وذوعًا

 ة لحيا ا شؤون لحنلف في ته وخصوصر؛
 ومن الثقافي، التكوين ذلك في بما

.ا#عدال الذقافة هذه ؛واذب

 هذا تجسد ردة ا لشعبرةا فا[#مث؛ل
 احتفظت وقد لحفاري، ا الواقع

 وأغلب بأهم أو ، ^؛ الشعيذة كارة لذا ا
 قبيل شهد ارمن أن رغم ،حدرها عنا

 مع رشهد ، حضاريًا ر ابيا م ا$ساد
 عقب ووقم ، يًا بذ. ذزذ م $مال ا

 حرنا وجزرة حذذ كرة عزلة في ذلك

 البدوية ت ا لتأررا من ومودة ،آخر
 دات اردة حدر العن؛ !ندياح
 الشمارة. بالبداوة المتأثر التكوين

 بكل لها كان أو# لمزلةا هذه ولون

 عتعدر عل امخاذظة فغدة تبا سبر؛
 ذذه كان ركما والخصوصرة. لة #ى؛ ا

 في دورها ثانا البدوية التأثررات
 بعفر في تمزج فرة ثقا ص; عن؛ ظهرر

 وة ردا وا ضارة اطة صفات برن لمذاطق١
. وذة دذشا ت ؛درد؛

 الشعبرة ا#مثال حظيت وقد
للتدوين، فرديه مجهود ،رمزةا

الجهود هذه ولكن
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ا#طال ا#طال

 فيها نلمس محورية كانت البداية في
 نلمس ما أكهر المناطق وصتات٠٠خع

 تدك أن عل لشمول. ا و لعمومية ا
 استقصاء أكهر يجهد تكللت الجهود

 الغازي لف دق ني متمثأل وشمو#،

 ارهاب( )ا#مثال ا#كوع إسماعيل
 ن يشتمال للذين ا رين2لكب ا بمجلدد^

 بذل مع ،مثل (6217) من أكر عل
 أوجه ن ويدا لثرح ا في المستطاع
 وهو ا!سدتممال، أو ا!ستشهاد

 ب-ط ني مبذو!* !يزال جهد

ح واك وا!ستكمال ا!ستدراك

 اببرة ا#مثال رذة متنا وعذط
 ادوارة، العربية ا#دثال مع اشب؛،

 ا#ةط؛ر في الشعب؛ ا#مثال ومع
:^لي ما نالحظ اام^ة

 د ءلى في وممق ؛.فظًا ا!شارك - 1

 عدد في لفظ درن معق أو ،تليل
 الخصوصيات نالحظ وبالطبع أكر،
 ني مل !ط ذهن لجطئه ! بقدر ابرة

ا#كر. العدد

 أو غة ق٠ادص ث حب ومن — 2
 ندة ب؛ ا لورة٠والص ا#دب؛ الناحية

 إلى ميلها اليه؛رة ل ا#مة؛ عل نالحظ
 أكر فرة صورة ذات ا#مثال جعل
صورة ني ا#حيان من كرر في نجيئها

 -تداص او معروف بوزن شعري بيت
 في أو ست من شطر صورة لي أو

 ا#قل عل أو بعيالت مولعة صورة

 ،كررة نزك عل #مثلة وا بسجعة.
 العدصر هذا عل يطبع من اا٠يذمسه

 ابارة الثقافة عداص من الهام

الغرة. الزارة
ا$راني علي مطهر

 ا#كوع: طي بن إسماعيل الغاضي م-راجعح
 ^روت، الرمالة، مؤت اإحماش؛، ا!ردال
،2 ط ء، وحم؛ ،الجديد الجيل مكتبة

 دلم ءغي_ة هادي مجادان. ام، 984
 يعض ذي اليمانه ظ ا#ك.؛ د!لة الهاللي،

 الدراسات مركز ،المريية المعجمات
ام، 988 ،1ط ،ء ودعا اليمذي، والبحوث

 ليملمية١ الذروة ا#ديمي. ذابت ن عثم.؛ د دحم
 المجاغ مؤط .بية،٠الشع ل #دشا ا دن

م،1989 ،1ط بيروت، والشر، للباعة
 في نية ليما ا ].لمهجة ا ،ن عدا عذي بن زيد

الكلمة، دار الصدعاذحة، وا#مثال الشكت
 الرحمن عبد الله عبد م،1980 ماء،٠ذ٠ت

 طق المد؛ دن عسة٠ش ل وأدن؛ حذكم القاف،
ص،داء، للكتاب، ادمامة الهيئة اإد.رقية،

الجنادي، أحمد سعيد م، 1997 ،1ط
 ل ا#ط.؛ في وا!جتماب اشياب ا#بعاد

 وا#دب، لنثقافة ا$بداع مؤسسة اليمانية،
 ءلمي بن عيلإسا ام. 997 ،1ط منعاء،
 مقارنته؛ *ح اليمانية ا#مثال ا#كرع:

 وا#مثال ىالفمح ا#مثال من بنظاثرها
الم*-؛رف، دار لعربحة،١ البالد من العابة
 الله ءب م؛1968 ،1ط ،هرة القا ،بعهر

 ل #ط؛ ا ذي التهامية اللهبذة الثؤري: دم ء؛
: محمد ف؛ء ام؛ 993 ،1ط اليمانية،

.رحماء ااكدن، دار ،ذ؛ة مذ*؛ ل أط؛

يس امرؤ  عاذس = عاذس دق ا

يسى امرؤ ا!ذدي = ا!ندي ا
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. فورا( ا البحر في "دقع ؛توط اا!ذر يحر1ا أض

 وصل حلقة #ثم ا البحر يمثل

ث اخال والتقاء

 وكلما قارات،

 البحار ازدادت

 من ت مطا او

 ، أهمية حوله

 أهميته. ازدادت

 بل!ن
 أب اضمحالل

المياه من جزء

 لي أهمية يزيدي

 بعفر ظل
 الظروف

 وقد الراهنة.

 دول أدركت

 تلك أوروبا

عندى ا#همية

ودير مرح
إيطارا خارجية

(Manshieu) التاسع القرن في ماذثًاو 
ا#ببض البحر مذاتح ))إن : عثر
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 الشادة أو الساحب والدول
الدصور مر عل غلدت ا#ثم للبحر

 ص,راع أو وتكادش، تواصل حالة ني
 الموقع، تادرات حدب خذي أو بارز

 يوة اب ا#حداث توالي وب
: ب وتضا با ,ورد وما اتاريخ،ا عرر



ر ا#حم لحر١ أس ا#م ابأر ن٠ا

ا#ددر أدحر دول

 ازني إيالت داء استثنينا إذا
 ،عنوة _ه أرض نيارآيا٢إس حنلت
 زعغذم ا#روبي، ا$رتيري واشاحل
 دول تمتلكه ا#رر ا!حر سواحل

 البحث ٠ر نمتص وس: عب، طلحة٠ ءرددة
 ا#رفي ردفلو ا عاصر رذك على هنا

 ني آراؤها تباينت وإن ص.ربيةا للدول
 هي در ا!ئ تلك ا#زمان. بعض
 المطنة، ني وا#من ا!سذذرار ضمان

 البحرية رداذوا تنمه ءلى والعمدلى
 لعدم |كي ثم ،طاسعالوا الطيدعدة
 جة١ل المالحة بحرية المساس
 في ادبدعنس آراء تلتذي وقد والدوب.

 المالحة ني لى إسرا يةرح تقديد جواز
 بعض ني العربي ا#دن اخرورات
 ا#مذب ا#همية وتزداد ا#حيان.

 العرب الدول اسدى ا#حمر المبحر
 التي الدول تلك ةصخا للتغط المتجة

 لذقل ا#تاوب( )ائرات:جية حمدت اء

 اا.جحر ماحل إلى الخلج من الغط
ا#حمر.

الذراعات دؤر

 سو!لى عل الواب ا!ول ذئل
اء(—وأوض سياسب نظمًا ا#حمر لبحرا

 رب مذضا أو رب مذن؛ اقتصادية
 بؤر يلق ا!ي ا#رر ا!تجاهات،

 دول تؤججه أو مته تفيد قد رلمراع
.لمًاطقةا خارج دن

 أطماع من ؛عنا الراعات وأول
 بر،١ وفي ا#رض ني إسراذ;لى

 أول من دح لمطا ا تلك تتع لن ويم
في غوريون( د)؛-ن شبل تمريح

 >إن أعلن: عندما م1933ه/1352
 )أم التاريخي إيالت وموقع العقبة

 ني بالتمركز لنا حمبم الرشراش(
 وإذا . ر((۶# ا بوروا )العقه( لحنلميج ا

 إسرائدل أهداف تلخيعر أمكن
 : فه-ي ، #حمر’ ا ابور ا في ى،جية $سرا ا

 سان لمىنر١و العزلة طوق تمغر
 بدول #متي وا ري لتجد؛ا ل !تى؛ ا

 منها المالط وحماية يقياوأنر آسر؛
 شمال ني وجودها وفرض وإيها،
 جذوبه إلى ذراعها مد لي اذأ وبا ابرر
 راع٠للع لنبةوبا المندب. ب ب-؛ حق

 أن يالحظ ا$ررا!لي - المربي
 مدوانيتذن حربين شنت قد دل إمرا
 لنبةوبا ل، الشمس؛ ق٠مضائ أجذ.لى من

 إجراء ن ىبا هددت ؛خدبا لباب

عكري.

 ،#خرى ا عات !زا ا بؤر وعن
من ن ن;؛ ن*؛ وااسودان أدودي؛ أن كر٠يل
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ا#حم البادر أمن #حم, ا البدر أمن

 وأن ب، وانشقا رة 1٠اذذص ت حرى

 ازقرن في تتمركز ت اكراعا معظم
 المراؤب دكاد ٠حيث وشماله، ا#فردذي

 )البلقنة(. من نوع محاولة يستذرئ
 خلفية قاعدة ح أحسب فالسودان

 وملجأ #روبي ا للنظام ورن للمنا

 اوا دتهم ا؛,سودان وكان للغارين،

 ثوابتها من تغير لم أبا ا!دراكية

 )هيان تبناها الني ا#سام؛ ا#مرة

 ثم التودح سه سر؛ وهي سالسي(،
 الطوق ولر با#رض ا!حتفاظ

 في نفوذها وبسط العربي ا$سالمي

 أثروبيا تتهم كما ٠ #حمر ا لبهور ا

 ارترريا دولة قيام يؤيد بأنه وسودان ا

 في المتمردة القوات لحرمان المستقلة

 وزم ءودلها مصادر من لجنوب ا

وثا. أ هع ازود حذول اوراغ

 لملتص.ه ا لصراع ا بؤرة ستت,تيتا ا وإدا
 أو والصومال أثروبرا برن مدةز ا أو
 مذطذة في ا#ورانروم( )بحر يسمى ما
 اتفاقرة الطرفان )عقد - جادين او

 وتتراوح بينهما، جرار حمن
 أبابا أديس في بينهما ت حثا لمرن ا

 ذلقف?ة انتقلنا وإذا - ومقديشو(
تكاد قضية إنا تراءت ،$زررية ا

 ععام مند الحل ءلى تنعمي

 !متزاج رذلك ٠م1962 ه/1381
 هم( ة الدو الراسة ني هامين مبدأين

 دة لثآ،ا ا ومبدأ لمصرر ا ر—ري٠تق أ د—درب

 ا!وراق واختلطت الوطنرة،

 القض؛ هذه في #منرة با ا!يديولوجية

 منطقة ا#ذريقي القرن سمي حق

 بعدة لتأذره وذلك ٠اطزن غير ا!وازن

 تغير منها: ط ة ودولى محاز عوامل

 ،وفيها إثروبيأ حول النظام
 ويجث ،#مذتة وا المصدرة با قف؛ وذنا

 ملموس ودور هودة عن ادظم بض
 ااجحر وأمن المنطقة أحداث في

 الكودى الدول إحرح ثم ا#حمر،

ا#ؤريذي. اقرن ا ني با وبصما

ا#برى ا#ول

 ))إن كيجلين(: )ا!رخان يقول

 عل الكورى العضوية الكيانات

 ؤ قو تختلف #حمر ا الباحر مرح
 المسرح((. عل ظهورها في وحجمًا

 إلموى ا المرح ذلك ءرف وهكذا

 القريبة العصور في #جنبرة ا البحرية

 قح لجن وحما وا ليثن لبرذخا ا عهود منذ

وا!تحاد المتحدة الو!يات اعتالء
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ر ا! ادر أس ا#حم ادر أمن

 وثمة ا#حداث. ح مم السوفييتي

 خط.ط بن - تالق دون - بهدشا أوح.*

 محاول أرخا ،مجحذ٠ظ٠لع ا ن القو

 مين ون؛ حلية، ناا دول استقطاب

 #حمر ا البحر عبر لدوب ا ئ لمال ا

 كان ذلك سبرا وفي ومضائقه.

 إلى ا#زمات عند يسعيان العمالقان

 .تهودرا لبحرا ترا دل تدويا

 العظميين الدولتين لدى إدراك وهناك

 وصراعات نزاعات منطقة المم.طقة أن

 بالموارد غنه وأبا ،ومحتملة ثمةقا

 أن كما والبحر. الور في ا$يبراذدجية

 الدولي، ؛-عدى ذن الصراعات تلك

 نيلي $مرا ا - الصريب الصراع مثل

 من By Proxy )بالنابة( والصراعات
حاتفة. أطراف خالل

 الدولتين افتراق حيث وممتخ
 نجد والمرامي، ا#هداف في لكحردينا

 ءل إصرار أكر المتحدة الو!يات

 للبحر البحري لطريقا ي-ظل أن
 وجه في ذلهله #ن ، منفتحًا #حمر ا

 إضافات سيكلفها ا!واب المالحة
 البحري، المقلا ذكارف عل باهظة

 في لها إصددقة ا الدول ستتدلى كما
من ربوأ وآب أوروبا كدر جزء

 وتربط التكالرف. ذ!ك ءبء
 ا#حمر البحر أمن المتحدة الو!يات

 ذلمك ؛رزتأ كم.ا ودوله، الخاتح دأهرن
 #خورة. ا اكويتا - العراق أزدن
 يقض ما فإن . ف ا-عوا ا لتلك وذظر

 حتمالا لمتحدةا تيا!الو مضجع
 لبعض القوية الدول إحدى احتالل

 وقوع أو الخليج، في !!طا ؛حمذن
 الخليج دول في اب -حثا زاد ت با نقان ا

ا#حمر. البحر عل تطل التي

 لالتحاد ثم لروسيا لنبةويا
 مذطقة إلى ذفوذها ظ دان لسووني،ا

 )بعزرس عهد مذ! حلمًا ا#حمر ابدر

 ا!ثباه إلى الوحول وساسة ا#كور(
 لم الحلم ذلك ولكن؛.واكير الدافئة،
 م1923 ه/1 341 عام في إ! تتحقق
 في لهم قذصأل ت٦لسوفا عمت عذن*ل

 رية نجا اتفاقية وقعوا مم ،جذة
 ه/ 1344 عام .عود٠س آل هع ووصاب

 بذم ا!عتراف مقابل م1926
 صداقة اذشاقب أبرموا كما الحجاز،

 سع م1928ه/ 1346 عام تجارةو
 ا!تحاد نجد عصرنا وفي انجمن. إمام

 قناة بقاء عل حرى؛ أكهر الورفي
 #ن حةا!مال مفتوحة لويرىا

تكااتف ءبءأ يكلذجم إغالقها
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#. ا ابعر الن ا#تم ابحر اس

 ءن تزرد قد التي الطويلة، المالحة
 من لإلتذار إضافي ميل (9000)

 ردأ وقد الهندي. الحيط إلى البلطيق
 حذرة سة يا٠م ج ينته تي يي ااهجوف د1!تمه. ا

 في الثورية ت المذرى جاح ئح ا“قواه.ي
 ى٣تم التي ااخضمايا خاصة المنطقة،

 وددك ،ءا£يال والمذمق ا).راهنة الحدود
 وء^^ة ،ا٢٠ دتي ادي سات٠الذك ببب بم

 كانت التي الدول من كزر ني أمله
 سدامسة و!نتهاجه ،له حالجة

البناء(. )إعادة ارروسزويكا

 ادور الذهن عن يغيب و!
 ا.حدة لملكة١ زاك ما الذي لمنفي’

 كدولة المنطقة، في تلع,به (لى؛ )بريطا

 اتبا لخبر وذلك ، وأفراد ت ومؤسا

 ذ٣م كثدر دح الذمامل في السابقة

 السؤولة كانت و#تجا دولها، حكام

 الدول ذلمك حدود ترسيم عن #ولى ا

 ما فرنما أن كما وأمنها. وعالقاتها

 رقاعدة رمزي بوجود تع حد تن. زالت

 أما جيبوني. جهورية في عسكرية
 عالؤ؛:ها بدأت فقد الشعبرة الصن

 مجال في ا#حمر البحر دول بعض دح

 ثم الغزة، والمعونات الماعدات

ذورمجا إبان الستينيات في أخذت

 ت اب؛ دأيدد عل لشكز1 في اسية
 في عادت ولكنها الدورية،
 دح ي ر )تهجن.؛ ا مل ال*.؛ إلى البعيتيات

 عقدت ثم ومن المدطقة، دول معدم
 عادي في ابدن دع ا!تفاقيات

 ام 97 1 - 1970 ه/ 1391 "1390
 م1970 ه/1390ي٠1ء الصومال ويع
 ام 971 / ه1 391 عام الردان ردح

 - 1390 مي ء؛ في إثيوبا ودع
 كما م.1971 ٠ 1970 ه/1391

 في ح_يتذاك وساطاتها استخدمت
 في إثيوبيا عل الفعط دن التعاذل
)شمارة.ا ا؛ناطق

ا#حدر واد^حر الومن..

 قد ليم__نا هميةأ أن شلف !
 رالتمبة معزوراتاا وكندك ،زدادتا

 إعادة بدد ،#حمر ا ).بحر ا #من
 ابور دن سواحلها وامتداد وحدتها

 خيط وا الدرب بحر حتى حمر ! ا
 اليمن ين الغدر يمكن و! افدي•
 حد إلى القدم، مدن ا#حرر والبحر

 في )دمدتدون ا تزم ))عندما لذول: ا
 الحزن يعمهم البحر( دن )أو البحر

 تموا٦م لم #مجم غلهم’حظو ويندبون
 ويوحدوا ءدة؛م يعذوا ولم دحر، دا

 يغيب و! الخصم((. ة٩لحب قواهم
إمراي؛ الععر هذا في لذهن ا عن
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#نم ا البحر أمن ٣#حم ا ابحر ألدن

 والياسات يساندها، ومن ذق لعدوا ا
 ن بدا ال !عض لنهمة ا لتو*-مية ا

 بتدويل ا#زمات عذلى ت والتهديدا
 يجاورها. ما أو حية لما ا المسارات

 شوال 22 في إيبان( )أبا صرح وقد
 بأنه: م1967 فبراير 2 ارا 386

 التي المعمرية القوات مهم )ايجب
 لرز ل لثما ا في لجمههورية ا ءلى تا

 بعد لجنوبي ا تجمن ا عدل ;طرة٠ل ا
 تركت التي الحادثة أما استقالله.

ا$سرائيلرة، ا$ستراتيجية عل أثرها
 النفط ناقلة عل الهجوم حاددن

Corol Sea)،) تطور إلى دذمتها والتي 
مريكية ذرايجا ط؛  Strato Cruiser)) ا

 الغرنمرة الحربي,ة القوارب طوير٠ذ ،
(Saar،) للسافات !ستخدامها 

 بعد متعدادايجاا من وزادت ،العدة
 م ء-؛ المندب باب في ها حعار

م.1 973 ه/1393

 بالو!يات اليمن عالقة تبدأ

 عثر التاسع القرن بمطاع المتحدة

 التجارية سفن—إ ا بعض ؛-رسو

 بالقماش الين لمقايضة #مريكية ا

 ن لذر ا رفي ا#مريكية، واالمح

 تجارية اتفاقرن وقعت العشرين

مح ثم المهن إمام مع وصداقة

 إقامة بعد ليمذية١ لعربرةا لجمهوريةا
 تراوحت وقد ٠معها لعالقااتا
 ،وجزر مد برز الشائرذ قات لعا! ا

 اببة ف-،-وردة ا رليس زيارة حق
 وتوطد ام 989 ه/1409 عام ط-ا

قات  .وبلدتبما الرئيسين بين العا

 ت م-ا ا1هذما عن لحديث ا سبق وقد
 البحر يبقى بأن المتهددة الو!يات

 للمالحة مفتوحًا ئة.ه ومد، ا#حمر

 لها حمة خا لخذربية وا رية لتجا ا
 درب أباتت ك_م-ا و#صدقائها،

 م1973 أكتوبر ارا 393 رمضان
المعروفة. ت الكو - فى الورا وأزمة

 با!نماد ارس عالقة أما
 ه/1346 منذ فتمتد السوفريتي

 يومدا حتى - تقدم كتد-ا - م 1 9 2 8
 مع نرن لثا ا قرن ذغا ! با مرور ،هذا

 ه/1376 دام ا$مام حكومة
 ا!قتصادية عدن و)اتغاقرة م.1957

 المتعددة !ذتاقرات وا والعةكريهة(،

غراض  حرنذاك. اليم_ن جزفي دع ا
 وأمن لرحدن با ته ما هدما ا عفت !٠وتض

 اوقرن إلى نشاطاته ببسط ا#حمر بور ا
 م.1962 ها1381 ءام منذ ا#فريقي
 الشعبية المرن حظيت كذلك

منذ لر.منا مع حمرهمة تقا؛.عال
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حدم ا ابدر أمن ا#حمر ادر I أمن

 قبل صنعاء - الحديدة دق ط; تشييد.
 ،•ع ذا٠ه رولرذا ودق سبتمبر ثورة

 القوية بدن لعالى'تا ني تراوح
 ا!تحاد شأن نها ون؛ والعادية،

 بالقرن ا#ولى اهذمامامجا ني السوري
 تملكها دون ووكن ا#فريقي،

 في عل دشا ا حذضوره له ،؛ري #سطول
 ني وؤذر الهذدي غذثط وا ا#فور البدر

أحداثهما.

 سع٠ أخوية ت ق؛ بعال ارحمن وتمتع
 وعالقات العر؛؛ة، #حمر ا البحر دول
 مع تباعالقا أن غير .ة؛ أرو مع وددة

 في؛-'-فر ي يمهر الجيران بعفر
 نظرة بيب وذلك ، فتور ن #حيا ا

 قات لعا! والمستقبلية المستقلة ايمن
 يبالغ كما اسر. ياوقفا الجوار
 ني يرون كانوا الذين قبرنالمرا يعفر

 حلف العري( ونالتدا )مجلس
 وشط المندب وباب )ترران إحمرات ا

 .ليحري ا الخنق ط نذا أر العرب(
 في عدة المتب؛ التصرمجات وتشكك

 الربس صرح إد المذولة، ردك صحة
 ه/ 1 ن97 عام تعز مؤذر في ارمني
 يكمن ا#ثم ارحر نأم ))إن م1977

 المراءات ءن بعيد يظل أن ني
.ا(لد!م ومجر الدورة

 عام ابمني نجلسا بران أن كما
 ءن أفصح ند م1989ه/1409
 ا#حمر البحر ءلى ظ اؤذن ))أب
 رأمن !م هدطقة الهندي واض-ظ

 ا#دب؛؛... ءلى الذو ا حم.يج من خارة
 ددم أن يجب دوله ت ؤ؛ذا! سودة وأن

 تلك ومغن اللمية((. إطرى ؛.ا
 ايمن س؛اسرة أن يستقرأ التصريجات

 إلى !سنذادا عدم إلى شعى ا#متل
 ذتمحور هي وإنما ،لكترة ا ور نحا ا

 ر ايذو ا دسن قات وعال اإ^ا!م دول
 هع ،اللمرة بادطرق عات ادوا وفضر

 أراضيها ووحدة اسذذا!لها على ظ -لذناا
 الداعة ذضايا من مواذشؤا واسذقا!ذ؛؛

والدورة. وا$قبرة ا!نارة

 يحرا أمن قضرة فإن سبق لما حرنًا

 أهميته مع بك تتثا #حمر ا
 وموقعه فهرمو $سةراترجرة١

 وقارات. بحار لعدة رالموى.لى الوسيط
 بحريةا الدول سداهمة كاذت ثم ومن

 هدة الخا الراعات أوار إذكاء ني اً!كبرى
 تكييفها أو المتعددة والصراعات
 أهدافها تخدم آطر ني وذوليتها

 ورق ٠#ثما اردو وأمن الجدوبويتبكدة.
 اا؛من #ن يس ارمن، بادن الصلة

 والوحيد لجنويا مضيقه ءلى يطا
د٠الواح يمن ا #ن با ،فحب
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س الدي القوي ا #حمر I |لبحر أمن

 التندرة وجزره الطويل حدع بسط
 بالخايح #رر 1 ابرر ص_ل٠ي أصبح
 تقاطعًا يعدنالذ و#ن ٠ وشره بخيره

 في ا#دن دوائر بدن وتداخال'
المنطقددن،

 البحر دول عل واجبًا زه إن

 دعضها مع اشباكاب تفك أن ا#تم
 عي٠لس ا ن أ تعي ن أ ا٠وءليه ط ).بعض ا

 هما أقصم سبيالن، وه المصاخ لتحقيق
خر الطرف مصالح $سقاط السعي  ا

 كصت ما مثلهما وأ الهزاع، وتدويل
 ميذاق ومنها الرورة، لعهود١ علده

 العدل محكمة نون رقا المتحدة #لرم’
 ذلك عن يغني وقد وأمتئاذا. الدوإ^ة

 ين $قبب١و ا!نارة ا!ط؛قادف عقد
 اتبرية ود ف ا لتخطيط ابدر دول

 مشركة بمشاريع م زب وا لبحرية، را
 للبحر لطبيعية ا الموارد !ستثمار
 اطالم درب هو وذلك ا#تم،

.المذطذة اشعوب لتنوة وا

 الحوشي ءذى ددون رسنشاالد
 في #حمر ا الجحر : ترفيق محمرد ح راجع٠م

الدول؛ مة1ان ة1مج - الدود;؛ ا$س;راكجي؛
 الخانع ب م،1987 - 105 المدد -

 حر كب دج، $محرا ٦ دمبة ا :محدود
 الى.هحو:ي النفوذ إرماء و ت معداو ا#حمر

 ؛ر٠،-;: - 1 العدد - 5 اف؛ - ة ص؛ آفاق - ذته
 The Red Sea and Government of ام.979

Aden, Pilot Band, 1982, miralty navigational 
charter Nov. International Seminar, the Red 
Sea Today and Tomorrow, Cambridge

.1983 ,University

هن هفى ا ::قوهى ا

مفهوم عن الحديث ذمال ممكن٠٠ هل

 وسا ارص؟ القوبي لألدن داص
 وما المفهوم؟ هذا رركائز حدود هي
 ا!ن ا#شمل بإطاره عالقته هي

العربي؟ #دهي ا

 متغير من تنبع #سئلة ا هذه
 ؛داوة مذن بس ا شهدته تيحي اسآرا

 دولة ؛خاء بإعادة ويتمثل التسعيبات
 ل٠بغض تحقيذ^ ١تم لهدف ليمنية ا لوحدة ا

 فئاته بكل ابني الثعب إى,رار
 دوره استعادة عل الحية وقواه

 عل ستقبله٠م اء و المذرق، ري لحذنا

 من أكهر وص-.!بة رسوخا أكهر أمس

مغبى. رقت أي

 أصبح ؛تغيرا هذا من ذ نطان او

 في ودور وظيفة الوحدوي للكيان
 إن ده ينهفو أن !ب $ة.فيحي ا محيعله

 الذي الدور وهو ،قفدا اليوم دكن لم
 خطوط سمه وتر التاريخ منطق بخدده

 لتذلي ا لطموح ا ويؤكده اقوا الجفر
 ا!راتبجب المكاذة من دة ستفا لال

٠لنيمن

 — المفهوم ١هذ تًاصيل أن و!شك
دشم أن يبغي - بي١ لقوس’ ا#دمن
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اسني ي٠|لةو ا#س ابئي ي٠ااةو ا#س

 ادافي داجرا الحذذر من إط؛ر ني
 أخرى هرم مفا يع وتداخله لتقاطعه

 ود!!ت اية٠مح خمائص ذات
 ببا ا$حن؛ذة من !بد ودوله إقاثمية

؛كة.وادن؛ لمتعددة١ ا٢مدركا وتدع

|لقوعي لألمن العام |لمغهوم

 من مجموعة المفؤوم هذا ويعني
 تح؛فظ أن بجب ازفي في ا!ى المبادئ
 ا$قليمية سداستها في الدولة علثها

 أو المفاجأة عدم لنفها لتضمن
 ط للخطر وسداديا خبا في؛ تعريض

 يرتبط ! ؛شهوما فإن اذهنى وفي'
 شخص.رق أو سي افي؛ الذظام ،بخصلئصر
 ية٠س لي؛ ا الممارسة صور أو الحاكم

 ،إقاتمي اسبراتدجي جوهره في فهو
 من مجموعة دشمدل فإنه أءرى وبعبارة
 الدو عل يجب اذفي كةرالح اذذواعد

 وذت كل في احرامها عل تحافظ أن
اددول عل تفرض وأن وحين،
 ستطبع كي مراعاب؛ معها المتعاملة

 الحماية رن توعا لنفي؛ تضمن أن
و|$فيفي. الذاتية

 ع دذو عل - سي في؛ا انقها في اقد
 .زا#د دذهوم يق٠تط فضري - مدار

الكيان عل إ! الفومي

 الدولة مقومات مجمل الذي سي في؛ا
 في نوفي لذ؛ا لشخصية با المتمتعة

 ذاريخ ذان ذذك ومع اودورن، #سرةا
 شهد ؤد واددولرة سرة في؛ا ت لد!ة؛ 1

 تبا تذوم ادفي و!ت اش؛ من كذترا
 لمذيوما هذا لتوسيع ارذوية دول٠ز ا
 يتفق بما لخطبر ا فيجذي ا ! ا

 طهايمح في والهيه الذوسعرة وأهدافها
 م؛ لبا وز؛ الد؛لم، وفي بل ا$قامي

 والضعيفة الصخيرة الدول كالت
 إب تلجأ الذي التوسثع هذا ضحية
 ءلى للحعاظ الكبرى الدول

لحها. مصه؛

اليهني ا#ودي د#من هذهرضة رذائز

 افي-في ألحضارة كارت تاريخيا
 المتطورة ت را لحف؛ ا إحدى القديمة

 زوقع ، لقديمرا ر لعىا في كبرر تطور

 ،لغريد ا والجذذرافي ا$سزاتيجي كدن ا
 العوامل من كانت أراضيها وخى.وبة
 الطامعة القوى أغرت التي الريرة

 ا٠للتحك الموقع ذلك أفي؛ فقد في؛،
 برن آنذاك ثمة ؤ؛ كانت اذفي التجارة في

 ا$فريقه ض لواوا !نءى، ا الذرق
 الحر ومنطقة ا!وسط والذرق

 التي الحضارة تلك أن إ! المذوط..
ويفخر طويلة ذرة استمرت
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ابني ادةوهي ا#من ابذي ا!رس ا!رن

 لفممرر I إلى الت بإرئها ابرذرون

 تماط، ابارت حق وا!ضمحالل
 ! رط؛ وا ارومان سيطره بعد ءاصة

 يتحك_م كان التي التجارة طرق عل

 إلى دت كا إ_تي وا ، ليمنيون ا ذيهط

 الري على العاثمة الززاء! جانب
 ا$متية. الحضارة ركائز م٠أه غذت.ظج ا

 الضعف عوامل بدأت لزمن ا وبؤ.رور

 وتبرز كه,تهرا ري لحف؛ ا ر !يبا وا
 ا#صعدة، ٠محتلف عل لسإل?ة ا رها آذ؛

 رااضعف ا!دهوز دلك أصبح ث١محي
 لتي ا الرئيسية واما٠الع ن٠م|٠ض من

 لبيزنطية ا $مبراطوريترن ا أغرت

 و! إ يمهد ا#حباش وكذا والعارسرة

 ا!ستفادة بفرض ارض عل اليطرة

 اإزراعرة وأراضيه الواذرة خدراته من

 الممتار موقعه راستشمار ، لخصبة ا

 ا!جارة طرق عل ة ليطر ا $حكام

 إلى الهذدي ضط١و ا!ذر، ابدر عبر
 وبالد المقابل ا#فرض الساحل

وحوض ومعر وادشام الراقدين
.!وط ا ابور

 ااقديمة الحمبردة ا!و! يار٢٠ا د وبع
 حمك في ا#شرم* أبرهة يد عل

وتبدم ارض، عل الشهبرة

 دخلت !حقة وقرة في مارب* سد
 فد ، لحها ر تا في مظدة حلقة د $! ا

 دددة لوا المعيرة رةالحضا نتكا أن
 إلى بعدها ن٠اليم تحولت المائدة هي

بيزنطيونا ين٠ب ذنافسى—! ۶و٠موض

رااغرس.

 ة٠ذعم فإن لتاريطا ذلك ومتن
 ظلها في تيون٠ليما بنى لتيا لتوحيد ا

 وحدت زادت، قد لمشرقةا حضارتهم
 واإ!حرة، إ!فسةا الدويالت محلها

 من $هني ا اشعب ا '۴يتمك ولم
 إ! المغددة الدائرة ذلك من ا!روج
 سبتمبر* 2 6 ثورة تدام بعد
حر ربيع 26م/ 1962 ه1ة82 ا

 عل فعل ا!.واقع؛.رد في جاءت التي
 زك ودن الساجرة، الراكمات تلك

 ا!كم ؛إقتالع ذكتف لم فإخبا
 تحرير واستكالل المتسلط $مامي ا

 روفة من لوض ا نم الجنوبي ا!طر
 تعدت وإنما ني، طا البر ا!ستعمار

 توحد إعادة من لتجعل كله ندك
 عل راسخة حقيقة $ص ا لوطن ا
ن بمكذذا٠ مجيث ،#رض ا  الحديث ا

 ا!;ض !-؛-وميا ا#ص مفهوم عن
 مل بذكا شر هرا ا٠ط ردجا ا يرتبط ي دن ا

بدولة تمثل ا سي !دا ا ن ا-!ر-ا ا
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ا#منالهوساليمي اليمني ادذومي ا!من

 التي التاري فا#حداث الوحدة،
 الموقع دهك بال ددءم ايمن تبا ت٠مر

 ذهل ،تحت.له الذي الغرب تدجي $سزا ا
 إعادة بعد بمنا على لموقعا ١هذ ٢٠محت

 لملء تدريجيا ولو نفسه تأهيل وحدته
 الذي لمسكري وا السيامي الفراغ
 الجوار منطقة في العقم عنه دحدث

 مخيب ربما لالدؤا هذا رافي؟٠غ٠الج
 سيون لسيا ا المبرمجون عنه

 ذثدر أن يكغ.ي ولكن والعسكريون،
 تقوم التي ا#دوار رصد أن إلى هنا
 ! ارطة، ةيالسلىس ازوحدات ا٣

 لوزن ا نفس ع٠ة د-وا ا في تملك
 تدجي$ئزا ا الموقع و! الديمخرافي

 تمثديا التي التاريخية المكانة و!
 ا#حداث كثفت وقد ،يمن ا
 الخليج منطقة تعيشها التي #خيرة ا

 تتطوع ! ة٠المذطة دول بأن العربي
 نظر ما إذا بمفردها، ا#ءطار لى٠مجا
 يتبغي كي ا الكبيرة ت .احا ا؛ إلى
 خارجي غزو أي من عنها واع الد

محتمل'

 في الم؛ب المتغيرات أن و!ذن
 عن الجدي البحث قد المنطقة
 ء لبن؛ صالحة اكون نجذلى اسرا ذوابت
في اجنيا الذودي ا#ض لمفهوم رايخ

 إلى ولنعد ،ت لمتغيرا ا تلك ءزو
 المستقبلى لدور وا ي؛ لجذرا وا ريخ لتا ا
 ئمر خصا من يذتع زني ا لمطلوب ا
 ,١٥ وعن؛ ة٠لجيوبورتبكي ا رهن ا

 مذطلذات نحدد دي وم١المغه ومدركات

 نحاردا عبر ا$نازمي ارمن درر
ا!رن:

 أهداف بين من كان لقد - أ

 ذهل ذوي- وطني جيش بتاء الثورة
ن هبي٠ء معحير ك دذا  -وخ٠رم ردد ا

 يجري أسطول ببناء لوددةا دولة
 هالى لحه حديثة سلحةبآ مجهز حديث

 لقد ،يمنيةا لجززوا طئ لثموا '
 أهمية ز تمة يحرلى ا القوات أحبرت

 بذاء لى أهم يفوق بشكا ربما ملحة
 طئ١شو ناع ! نظرا ادبري؛ الجيش

 غوطوا ا#حمر ابور على لجمهورلى ا
 والى دها المتغيرات وأل به؛ اخندي،
 #مريكية ا القيادة .بردت قد الراهنة

 إستراتيجيتها في ازددل موقع دل ض
 الدربي الحاج إلى أوروبا غرب من

 وجرت ، ب؛ ووسط اخندي واخيط
 هذه إلى محة لط؛ ا القوى تذل ب

 حيث العالم من الحساسة المنطقة
والما؛. ادوات

لليمًا غبلي١ مني|!متداد تغاد٠ا!م
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اليمني الوي ا#من ابي '#،نااةوس

 ا#من لمفهوم راسحة ثوابت بناء في
 في ل لجب ا لملة ت لذا وبا ،لقودي ا
 خط يكون أن ب_عفآل لذمال،ا

 خط يكون وأين ا#ول، الدفاع
 لقيم، ا ضوء في ،ني لثا ا لدفاع ا

 الجباية 'المئة لتلك اتحية ا!
 اتيا التاريخية ا#حداث ذعوا من

اديمن؟ ببا مرت

 ش.ه دول مع ليمن1 ء#قات - جذ

 !بد $ذرةةي١ والقرن العربية الجزيرة

 وأن ا#ول، ا!هذمام مركز ٠٠تحتؤ أن

 ون .ااك احمن با ته قا عال يسود

 عن اطرا بغض الداتم لشيقوا

 هن فال البلدان. تلك في العاثمة النظم

 رة لجر ا خادرة في مهما دوفعا تحدل

 أهمية بدورها تمثل التي العربية،

 'اغوى ت تدب إسزا في قصوى

 اطبيعةا حيث من رهي ،اكورىا

 اسري الغاء نقطة تمثل الجذرافدة

 المتحكمة البحار عل مطال ومركزا

ن  ومن الدوا، .هرولال تجارة في ا

 ا#رض بدن التالحم وإن المنطلق هذا

 لعربية ا لجزيرة ا وأرض امنية ا

 المبرمجين عل يفرض إمراترجيا

المبلة، السياسية اى)ا دراسة

 عن الناجة حل والمة؛ با#عاء والدمر

ص-م، هذا  عب، إلى با$ضافة الشا

 للدولة ا$قليمية ابه عن الدفاع

 ءربي ٠غير وجود أي أن المدن ،تجمنرةا

 الهندي اغيط أو #حمرا اتجحر في

 !بد الوطني ا#من عل خطرا يمثل

 دعه مل اة*؛وا له للتصدي ا$ءداد من

 دن ذدذال ءذد قد ءطووه #ن ،،ذر

 فالوثبة ؛.ه،ذرا وسالمة الوطن وحدة

 ني تضع إجحر ا من أو ل اخما ا من

 ،دب وإعادة لوضا شطر غططها

 ترتاح ! أطرافا هناك أن خاصة

 هذا ولتعزيز يمذية،٠اآ اوحدةا لمذا>؛.اك

 لنرى التارتحة لحذورة ا إلى نعود المتطق

 ايمن، ءلى الخ'طر دان؛ألى آين نع

 كاث ا! المالك هي ئ و

 للوطن الغازية القوى تستخدمها

 بأن ؛رنا تن ما إدا خاصة الستي،

 يعالى المرهن $ساراترجي ا الكيان

 جب سازاإ ضعف جوانب من أيضًا

 للشواطئ الواسع دا!متد ا ناحية من

 بيب عنها لدفاع ا يصعب ا-تي ا

 لبمج ! لتيا المفتوحة طبيعتها

البحر. من المهاجة اكوى با،ءاةة
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ايمتي ي٠ا#سالةو ا#منالقوهيابض

 |سحخدظهأ التي للمسدالك خدة تار ذداذج

لوطذي:1 لألض المعالية القوى

 أن إلى اختصار٠ب ننزر أن يك.في

يلي: 1م ٠تؤكل الم؛ضدة اأقرون رة٩خ

 ا#ول الحاي ا!حتالل ان ا-

 طريق عن تم قد م3ه0 عام !يمن
 ئللشاط !قا؛لمة ادراد) في التمركز

 اكريق ء.لى اليطرة دف٢ ا$فريذي
 د٠الهذ يردط زني ا حري١الب ري التجذ؛

 ، #حمر* ا لبحر ا ءحر لمنوسعن ا بور با
 سملكه الذي الط_ريق نفس و٠وه

 بدلى يم.ا ص للى الىرتغا'لي !سذممار ا
 ووج: حلج?إل؛■، آل حكم وبرة إبان

 كهمومل آخر أن الد!لة دات ا#دور

 للغزو ذصدى ولى الوهاب* عبد در ء؛
 معارك في م_عله ودخل ،رشفالي٦ال

 ، 4على لمب لتن ا من تمكن حق يدة ءلى
 ٠ زه با دلى وسوا ا عدن من وطرده
 إلى أتينرتغا٦لل مجا-بده في لجأ لكنه

 كانوا الزين بالممارك ا!مسانة

 ءلى السيطرة في يشدون ردورشم

 البحر وجعل اليمنية، الموانئ
 عن مادم تحت بأكمله ا#حمر*

 المندب*، باب ءلى طرة لم ا طريق
 ابو.ر عبر المالدة في والذدكذم

اذقدب را درعان ولنرك ا#حمر،

 عبد بن ءام_ر على الدك—الم-م

 الدامل م٠٠ه وكانوا الوهاب،

 الظاهرية الدولة إباء في الحاسم

 الضعف طنهروا على فواذمر أن بعد
 خادان-؛ من ونفذوا ، فريا والخلل

 حسن بقيادة بماقو غدركت ما عذلى
 جاء من م1515ها921 الكردي

 كمران* جزيرة في للتمركز جدة
 غدو منها وا!نطالق ا$صزاتيجه

 وزبرلى* لحديدة* ا ؤ.احتلوا ذا ا ادلى

 وهدا ، وعدن* وتمز* واللدب*

 الجزر عل كيز د أرا لرن
 رذ زتوا ا رلى لحاظ وا ،اإدمذدة

 رحين رذت كر في رهل لبئري ا
 إمترالى^رة #راب فتلعة٠ ل وبأثنا

 والخالصعة وأمنرة. واقتعمادية

 من ب الخروج -عكن ادفي الردية
 دد عل هريةالطا الدولة باية

 سشغالل١ في تتمثل الداك،

 ا!ندماج لضعف الغازية الة-وات

 ت لمكون.؛ مي !دا ا والكامل لوطق١

 واوتململ فال،رد ة، هراوطا الدولة

 اودرلة على بامة لقبائل المسدم

 مثاذتة اخزاق نقط؛ مثل هرية الط؛

أن ا#لم يزر ما إن بل للمماايك،
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ابذي اا؛ولي ا#س ادي ا#سا؛ةوي

 لم - لزيدي ا ؛كر أبا - اللحية شيخ
 دك أدمما المساندة تقديم عن يتورع

 لنا يعدم ما رهو مديته. احتالل في
 ضعف أن في واضحا نموذجا

 ءن لبعد’را لوطني ا بالو!ء الشعور

 دصدب ما عادة لياسه ا ركة لمن؛ ا

 وا!هازاء ص باإم سي اب؛ ابى
 مقدمة يكون ما وهو الداخاى من

بالدخل. المعادة القوات راء $ن

 بقيادة ا#ول ةركي٠ال الوجود إن
 قد م1538 ه/945 عام بادا سليمان

 أي غ سد٠وز عدل عل لطرة با يدأ
 ودو ،حل لسا ا .لمدخا ا م ا ستخد ا

 الحملة استخدمته الذي الطريق نفس
 م1 830 ه/1245 عام الثابى الزكية

متكرره. كية٠تر غزرات دن لحذقها وها

 عام الوردطاي ا!ستعمار إن — ب
 بواسط-ة بدأ قد م ل 8 3 9 درا 12 5 5
 ،عدن حل ا الذي البحري #سدطول ا

 في خل اردا نحو توسعه بدأ ثم ورن
 ،اإزرت نقطة توسعها في ه دئب سة ايس

 في ة٠شاس* ص أرا ضم من تمكن حق
 ية٠ليمق ا زي #را ا تذم ساسة ق ذطا
 ر إط؛ في ؛.عد فدما ددة 1متت دراحل عل

وانحم؛ت. عرن

 الني ؛بى٠لوه١ الحركة أن رعم - ج

 ادثامن !اذرن اية۴ذ هع نجد في طهرت

 حيث من سلذ.ية حركة تعتور ر ء

 وزيارة لببع ا محاربة عل رتكازها ا

 لحين لصص؛ وا با#ولياء لتورك وا القبور

 والشعوذة والسحر برن القرا وتقديم

 واذرفي والتعاويذ لغال ا وقراءة

 ت ١رس_ ل؛ ا من نزك وغير رااطالسم

 فة كإضد؛ - فإنها الموروثة، الشعه

 أهمية أي تكذي ! - تراكمية

 عل يجديد تأت لم ي في ،بعية٠مذهع

 ا؛ذاهب إطار خارج لديني ا انمتوى

 هو هنا يعترشا الذي ولكن ،ا#ربعة

 اذركة في والخطير البارر الجاذب

 سي ب؛ ا لبعد١ في لمتمثل وا برة لوها ا

 فهرات في توسيعا طا؛-عا أخذ ا)ني

 الحديدة مديذ.ة سقطت ؤشد ،متعددة

 وحوررت أيدتهم، في مرات عدة

 ، ه 1223 م/ 1808 عام ىل.عاء

 #فكارهم نذطة دعاية رسوا وثرن

 إرسال خالل من ارض داخل
اذدن. نحذلمف إلى سنود؛ ))ا$-يءوان((

 درى تجربة إلى عدنا ما إذا و — أ
 ا!خراق بأن ىسش م1934 ه/1353

رن تم قد ارصني سراب المعادي
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اسي وي ا! ا#س اسئي الوي ا#س

 حتلت1 ذقد .احل، ع اغان؛؛ طق اذنا
 ورعددي حرض وات ق ال تلك

 في قدم الت هذا رقع لم يتما ،لخذذددةوا
 فإن لعكس با بل ،لجدادة ا لجهة ا

 في مها تشد صلت وا ة٠ليح ا القوات

 عسدر قادمإ في ((ة را—ن.ا )) ل جبا سلسلة
 عل حرى رس لماذا؟ اسحبت، ثم

 أمالكهعم ية1وحم لمسلمين،١ دماء حقن

 حميد محيى ا$مام ذلك علل كما
 ، مةتبا من سحب ا لذي ا :؛:-٠لدين ا

 ي العنمم يم للطا نتيجة ولكن
 أدى الذي ا$مامي للنظام المتخلف

 للجالد، ة طنالو الوحدة تفتيت إلى
 ۶ فا !د د استبردا ءلى لعب ا كان فقد
 من ومتدقنا أراض*، وحدة عن

 إذا المرحلة تلك لي ا!نتصار حذمة
 بوحدة تشبث أدف م لذظا ا أظهر ما

 شن وأقلع ، وثعبا أرضا رمن ا
 والطائفية، لطق_م.ع.يدةا ت رما لمما ا

 اكياب ال_فألت فإن ولذلك
 خلفها الني !جتماعرة وا ة وا!قتصاد

 أن من أكهر لدين ا حميد برت م ذظا
 عد* تمخضت ما أهمها ولعل تحعبر،
 ما ،ة مرب نتائج ممن لحرب ا تلك
ن. حق آثارها زالت  هذا ولمل ا

ثار تلك بأن نؤكد يجعلنا ما  ا

بعد ارهن عل المئرتجه الخارجية

 كانت إنما م 1 9 3 4 لر/ 1 3 5 3 درب

 كا٠لحك الداخرة لدداسة طبيعرة ضجة

 منه تخلعر الذي الدين حميد بيت

 قاسى طويلة معاناة بعد رهنرونا

 ما والمآسي او!ت من ٠الشمب دبمها

 متطلبان فمن آخر. يقاسه لم

 العصر في الشوري #لرق ا حماية

 سي لميا ا رستقرا ! ا تدعيم لحديث ا

 نظام رخلق لحددثة ا المؤسسات ء وبنا

 يعزز ما عادة وءو ،حديث ديمة.راطي

 رع اعها صم في ددولة ا قدرة من

 فى خزا ا من وزنكنها أعدائها،

 أن دولة #ي يمكن ! إذ ،خصومها

 من لها المعادية القوى عل تنتعم

 ددن هوة هتاك وأن لما ط؛ الخارج،

وامحكوم. الحاثم

 طريقها تجد أن المفاهيم لهذه و!بد

 صرخة بتبني وذلك الصارم، لتطبيق١ إلى

 ليمني ا للشعب تحفظ مترنة هيكلدة

 اخزاق محاو!ت من وتحصته وددن*

 تهديد أي رن وحمايته الوطني أمد*

 واضح تعم.وز امذ#ك من و!بد ،ل٠محتم

في كبه يمكن ولما ،لوطنرة ا ف لألهدا
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إبراهيم( بن الكريم )عد !م؛ر ’ مح.مد( بن )إبراهيم م؛ر ! ا

 كي٠ كيحنية وا ا$سزاتيجية نب لجوا ا

 غرة حين عل سي .السر ا ن با١لك ا يؤخذ !
الخطورة. دكون وهن؛

هغدد سعود العدن ءبد
 ي٠لةوا #دن ا ظردةأل ربح الله عبد مد-ى' : جاد مرا

،3صًا الدربي ذفا!و دار العربي*

 انمام اذذاريخ’ داد ,حال يحدى م,حمل .15 ص

 .101 ة، ص الرابح ز،٠لج الجن،

 257 د. ا ودي، دعا لعر؛؟ةا هتاريخ ف٠ئاب

 الباب اؤوطذي، فى لمرن.ا راجع .2ب*ده وما

.٠والوطن ا$نان’ ا!ئذي،

الذقاش = النقاش إسماعول بذت آدة

الحبشي = الحبشي محمد دذت ادذة

 ٠هحما بن )إبراه؛م لر٠ا!

م1799 - 1729ه/1213 - 1141

 إسماد بن محمد بن إبراهيم هو

 لده كوا - لمعروف ا نحني ا لحمزي ا

 عظ وا #مورخ؛:*. بسا - نجتهد ا العالمة

 في وتعلم ولد وشاعر ومعر لمرعا

 زاجرا الستة اتباع إلى ودءا صدعاء،

 إلى ورحل والتعصب. هب لتمل.ا عن

 ومن ذولي. أن إلى فيها استقر ثم مكاة

 القرآن تفسرر في الرحمرب )فدح كتبه

منه كتب بالقرآن(

 الغارق ل لمذما ا فتح و) ضخما، مجلدا

 والغالل(، ددى ا أهل برن

 والده ت مؤلف؛ فره ذكر مجموع( و)

 بعضى وتراجذم وتالميذه، وشيوبى

 وهو جودة، فره شعر وله معاصريه.

 سبذ"هم ،ء بمستعا ا#مور( غ ** - ن ;) ’ ٣م

 سادمان بن حمزة بن دى ا٠جده إلى

 م،123 9 ه/63 6ئة المتوفى الحسني
( وكان  سطا< فعرف ،مجاهد )أمور

٠ مي٩ ا L K غ غ ب:

العمري التك ءبد دسون د.
 ادطانع اد؟در النركاذي، ءش بن عح.مد :مراجم

 طبعة بع، 1-1 ا القرن بعد ء د ن د. ث٦س بم.حا

 د محم ،422 /1 اه: 348 در، الدادة،

 دار لوطر،١ ؛؟ل ،!.عددها؛يا زبارة محمد ابن

..28 - 1 ،1ج ؛؟روت، ؛!-عودة،

ذر !براه؛م( بن اكردم1 )عاد ا
1330 - 1421&2000 - 1912/Jم
 إبراهيم؛-ن بن الكريم عج ره

 إبراهيم بن سف دو ؛.ن علي ؛.ن حرن
 ولد #دور. ا إسماعيل بن د٠م٠مح سن ا

 بالعلم معروفة درةأ في ونشأ .اء٠بصذع

 تربى وة-ف وا#دب. والشدر واذلخذد

 والده رحاب في احرجةا صاحب

اتفرغ برص كل له وذر الذي
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ا#ريم؛ن!برابم< )ب ا!؛ر ا!سر)يالكدمسايرابم(

 العلمي والتحصيل مدة للدرا

دبي.  يد ءلى الفقيد دعلم وود وا

 ٠#مبرا حسدن دن لقالخا عبد عمه

 العلية ل.لمدرسة مديرًا حرتها وكان

 أبرز من كان والذي ،ء يصنعا

 اللر-جي الجامع في وا؛دايخ ء العل؛

 ي أدلى ءلى ودعلم العبدي. سجد٠وم

 محمد بن محيى ل حدن؛أ آخرين علماء

 ٠زبارة محمد بن وأحمدلى ٠اإلرياني
 ئ٢م شرخ  أصبح را سرعان و

 فعين مبكرة. من في العلم شيوخ
 لدة ا سدجان لمنطقة ذرءًا حاكم 

 زذمر ا حب ءل*ه وغلب مدعوات.

 مما كثرر عل ؤ-اطلح دب وا

 وألحدن قة٠بمت ه علي لحصدول ا سذط؛ع ا

 بذ؛ية لجةلآلت١ برغى يراسل

 طريق ءن أعدادها عل الحصول

ذل.الغبا

عينه م،1947 ها 1366 مذن في ثم
؛ بحى م ا$د؛ كحردر ردح ودااددن؛

 اذاك، ارب #ا$يمان,( صحيفة

 مجالت ءلى للح.صول لته٨وس ذكانت
دباء ءلى يوزعها عربرة  ب لذ؟؛ا ا
لما مقرًا برته فأصبح دصلهم ! ااذدن

 حيث آدبة؛ منتدى ب.ى أن يمكن
ااثون أدباء معظم سلهودرا مه٠يؤ كان

 ارارن. هائوشعرا

متفتحًا #مثر ا تكريم ا عبد وكان

 الحالف الرأي يذيل متعب غير

 المعارزة ءلى تالمذته ويشجع

 استعالء، و! تزرت بال ؛دلة٠وانج

 لس.لمطة ا يعارض بمن ددي ! وكان
، أو شعر  راضيًا يكن لم إنه بل نثر

 فهو الرضا، ول ا!مامي الحكم ءن

 حميد أحمد ا$مام سجنخ*( رضن وا-ولى

 وفاته , وبرإ القلعة سجن في الدين-د

 ت ر؛ إعدا بعذر ءلى ضه را٩ء ا بسرب

 م،1 955 ه/1374 انقالن رءذاص
 خالذ للعهد وليًا ٠البدر ذرض وءلى

 لقد حدق والسنة. لزوزي ا لدنهب

 في تحمدل كاتت ئا$مام مدائحه إن ورل

 : ذوله ثلم باشرم غير هجاغ تبا طر؛

تثاتعد د للمأل سجودك نماتت

 أئن؛! نها ضازت فذ واليؤم

برن^ في # متعز ظل الثورة م قر؛ وبعد

 ا!رياني® !ارحمن عبد اربى ق،::اح
 م/1 970 عام ا$ء!م لوزارة مشار

المنعب هفذخلهذا1390
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إسماعبل( دن )محمد ري#ع ا )طي؛نإ؛را،م( ا#ير

 البالد غادر أن إلى سوات عدة
 مرغر إثر الخارج في للمعالجة

 يجدة توفي ح-ق منه رأ٩ي. لم ءضال
 ه/1421 ذبان 11 الثالثاء يوم
م.2000/1 1/8

الخديسي أددد ا ردم ءبد

هير  !براهم( )علي؛ئ ا

م1805 - 1758ه/1219-1171

 محمد بن إبراص بن ءلي هو
 زاجر واءظ ا#مدر، آل من ا#هور

 قال بصنعاء. ووفاته ه مولد يماني،

 تعدر : محصله ما ذرجته ني اف٠جح

 م،1794 ه/1208 ستة في للوعظ

 منه فنغر كحن، إما ا يألف وكان

 فأذكر بالردعة، فرموه الصدور،

 أكمام وطول ر زكبا ا تمهم عما ءليهم

 ك،ير وكذان الحذيالء. ومثيه"م دم 1قمص

 ثورة كانت حق منهم الضحك

 ام 801 ه/ 1 2 1 6 سنة ؛صنعاء العامة

 هرع ا$لمام ؛-حر--ه آخر، لبب

خرين،  فعمل الوءظ دن مخ ثم ا

 ؛ألزجل( )اسا،لة، المدم;؛ القعائد

والقضاة الوزراء على فيها ينعي

 المثدين إلى وألغاها أعمالهم،

 لها فوخعوا وا#سواق، با#بواب

 أ.كلر. را لعفير ا فحفظها ن #لحرا ا

 في عظزو ا دن ئنعنا يقول: وكان

له هع. والجة! البيوت فأدخلناه لمسا ا

 بذب ا$لهي )اذلهتح منها تمانيف،

 الرباب(، و)الفحات الآلهي-خ(،

 ففائل و)رسالة ام، و)سواذح

-خ(. ارت أهل

الزركلي الدين خير
 العلم دار ا!عالم، لزركلي:1 الد؛ن رح ،راجع:

م.1986 ،7 ط ؛؛روت، ]د!ين،

در  إسماعدل( بن صد4) ا

م1769 - 1688 ع/1182 , 1099

 بن عيل إص بن محمد البدر، هو
 نى—١—لح ا ا#منر محمد بن صالح

ني. الصن*! #مثر با ؛*روفا

 اسق الجهد والعالم لكبير١ ا$دام

والمتحذرر. والجدد لمصلح١و

 إلى والده هع رادقل ؛كحالن، ولد

 وهو م(1695 ه/1107) سنة رعاء

 عل تذدن حيث عمره، من إداهذةا في

إلى رحل ثم زمانه، علماء أشهر
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سمايل(1 بن لى )محه #ه؛ر ا ءدل( ما٠إي بن )محمد #لددر ا

 م(1710ه/1122) سنة والمدة مكة
 بر أى ء-لى الحديث فيها وفرأ

 س_ذة ن٨مرت ذلك بعد وحج ،عدائها
 ادرا 1 34) وسذة م(1720 ه1 132)

 لكثررا زياراته في ولذي ام(، 722
عنهم.. وأءذ لشوخ١و صلمماء١ من

 ذاق حق زطوما رع في برز وقد
 ط صنعاء في إدما برئاط وتر أقرانه

 با#دلة، وعدل با!جتهاد، و)اظهر

 دذدل ! ما وزيف التقلد، عن ونغر
راء من عله  هن له وجرت !,فقهية،ا ا

 لتحرره ومحن(( خذطوب ععدره أهل
 أيام ومنها واجتهاداته، وحدراحته

 ثم حذن؛ بن القاسم الله على كل ا؛تو
 ذلك ومن حسدن. المذصور ولده أيام في
 منة عباس المهدي بذه I أيام سجن أنه

 في خطبته ءف م(1 752 ه/1 166)
 لذين ا #ثمة ا يذكر ولم الجمع، إحدى

 من ج وذر ط بذكرهم المادة جرت
 الخطابة ولي حيث شهرين بعد سجنه

 تدريسًا للملم ناذر سنمر وا ، غثره
.وتصيغًا وافتاج

 اولهن مًا، ء؛ 83 نحو إلى ر عم وؤد

 2وه ، كبمر العدي إنتاجه كان فقد

 ام 769 ه/1182 سنة في تولي إن

فاق. ت طرة قد شهرده كانت حق ا

 :المشهورة ته مؤلفا يعفر طبعت

 دن ارام بلوغ شرح اد!م(، )مبل
 العقالني حجر !بن ا#حكام أدلة
 الدفار( و)متحة م(،1448 ه/852)ت

 النهار( وء٠)لض حاشرة جعلها اوني
 ذرح ءلى )العدة ب وكتا ،ل لدجال

 4 في )ط( العيد دقيق !بن العمدة(

 م،1959 ه/1379 ستة مجددات
 كذاب عل ذرح ا#فكار(، و)توضيح
 إبراهيم بن نحمد ا#فدار( )تنقيح

درح كما جزأين. في )ط( الوزير
 4 في لد,سروطي الصرر( لرع ا)

 وذرح )خ(، )الذنوير( رسماه مجلدات
 لكتاب كذرحه سبقه لمن أخرى مًا

 أجزاء، 5 في الديبع !بن )التيسرر(
 الكتب من وكثرر )العناية(، وذرح

 والحديث الغذه في والرساذل وا#بحاث

وا#دب. اللغة وعلوم والمذطق

 العمري الفه عبد دسون د.
ذر صا ٠٥ ع علمري٠ال الته يد رجن د. ح ع٢ج زرا

 لمد ا!ر ب ،295 امي ألتراث
،153 ق/2 )خ( الكوكباني: مر.ومما
 أبجد ،139 - 132 /2 الطالح: البدر
،338/2 المارفين: هدية ،868 العلوم

:-بذلى()معا السبتري ،505 /2 : رف ل نذر

 )ت ا#مير م-ح-مد بن إبراهيم ،97 ص
أبر، رضعه فيما كتاب ام( 799 ه/12 13
 في الدضير )ااروض بعنوان مصنفات من
ا#دجر( سماءيل1 بن آحم٠م مؤلفات جم ذرا

 ز!ات٠ عن وراجع وة ص: الحبني ذكره
-ill, GAL285 دروكالمان:
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رأس أدو = رأس أبو حسن أمين

الحزمي = الحزمي سيف ءدده أمين

الودن ق المثدون - اإلنتلجنسيا

أنس

 منطقة النون. ودر ادبرة بمد

 دزينة لرن لنردب ا ل المد؛ ا في واسعة

 ح هما ن مديرين؛ اليوم تنتظمها دمار.

 لدرق ا جبل ية ومديو ضوران مديرية

 إطارى في ويدخل - اضين ا بكر -

 ا$دارية، المراكز مرئ وادل غور عدد

 بنو فضل، بنو دأتم، ابن :أهمها

 بنو ، مة سال بنا ،سعدأ بنو ،قشيب

 بنو ، ل كها ، ق إس-حا جرز ، لشيعي ا

 هداء، جبل ،هلي لج-؛ ا جبل سويد،

ذلك. وغير ،حمير

 قديمًا تعرف آنس يالد نت ولة؛

 ألهان إلى: كة )ألهان( مخالف باسم

 ريعة بن لمه—أو بن زيد بن مالك بن

كهالن. بن رب ر؛.نالمذيا دن

 مزارع بوجود المنطقة وتشتهر

 ر أشبر؛ أوديتها وفي جارية نعيوو

إلى با$ضافة رالبن والموز البرتقال

 والبر الذرة من الحبوب مزاع
 مناحل توجد كما لعدسر وا دور وا

العل. $تاج ةكزر

رماع وادي إلى تيل آنس ومياه
من اسيذية٠٠لح ا ذي أرا يقي لذي ا

 سهام وادي إلى تصل كما تجامة.
 والقطيع المرواعة أراغي سدي الذي

 مرئ الشرب ل لجم؛ ا ه اب م؛أ تهامة. من

 ثم جهران قاع في فتصب آنس بالد

 إلى وذمار الحدا مياه مع دبتن
مارب.

 الذهن حمامات أشهر آنى وفي
 علي( )حمام وهو لمعنذب، ا لطبيعية ا

 الناس ؛قصده ساخنة، معدنه هه وب
لالستشغاء.

 المنطقة في ا#ثرية المعالم أهم ولعل

 قديما ؛.*روفا زوران جبل في تمثل
 أشيح صن٠ح في وكذا الدامغ، باب

 لصاثحي ا أحمدلى رن سس؛ سكنه اذي ا
ن ويعرف  يل تم ظفار. ب ا

 يستخدم الذي العقيق معدن وبه ألهان
 هداد حصن ثم الزينة، أدوات في

تثيب. بني في الدروع وحصن

 من ر لكثما آسى د بال إلى بج—وردب
سوم في المنتشرة ت لروتا ا
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ذ-ي ذ-ي)مفعلي( بن )أحمد ا ح:ى(٠ي بن الرحمن ا

 اني،رالحض آل : منها نحص ارض،
 وآل لحاللي،ا وآل الفضلي، وآل

 وآل الوسمي، وآل اوالدي،
 وآل الشتي، وآل ،ميوسالا

 ذرولي،ا وآل ،لهمعديا وآل الذاهبي،

 وآل ط حاق٠إس جبل أهل السحالي وآل

 وآل لكهالي،ا وآل الحميري،
 ،لمهملة ا سين٠ل با ي٠٠٠لحب ا وآل ،لي لغربا ا

 وآل ،لصيحي 1 وآل ،لكرذع-يا وآل

كثرون. وغيرهم ،لقهدةا

 الهةدذي أحدد إبراهوم

 ادل٠والق البلدان دمجم ،الشدذي إدرادم :مراجع
،4ط منعا؛، الكلمة، دار ،اليمنية

م.2002

 عني( بن )احمد ادي

م1963ه/1383 ت

 وإداري ض رقا وحاذظ فقيه هو

 والنشأة المولد حذمالي ، قدير

 ر لي ا الشاعر حفيد وهو والوفاة،

 كان .٠ا#كي الرحمن عبد القاني
 وأجذاد القرآن، وعلوم بالعربه ءالمًا

 الو!ة، مجلس في فعمل الزي اسة

 عام #سداة ا إلى بمهمة وقام

 منها وعاد م،1 897 ه/1315

حدتن ا$صالحي الوالي بصحبة

 أحمد المشرر خلف زني ا باشا حدي

 الو!دة. ركز٠بم عمله ستمروا ،فرني

 في ارض ض الركي ا!نسحاب وبعد
 كان ا#ولى ب اوما الحرب أعذاب

 في ثدى ا$سام عبهم عزل ممن

 الرئيس إلى مهمة في وانتدبه إدارته،
 عام توركأتا كمال مصطعى لزكاي ا

 بالحنكة عرف وف م.1926ها1345

 ورءم الفاضلة، وا#خالق ه؛ لزا وا

 عام بعد كان فقد الدن في تقدمه

 بمؤوب يقوم * ام 948ه/ 13 67

 صادت، لموا وا والصحة إمارفا إدارة

 ا$مام إخوة من وزرائها عن وينوب

 ذوفي وقد الدنن؛ حميد هددى بن أحمد
مًا.ء؛ السعن عل ناف أن ب.عد

 ادهدري اسا £بد حعددن د.
 ال،ظر ذزهة زيارة، ممأ_٠م ط مح جع: درا

 وذشر تحذ^ق ، 1 ح ،ءب الرايع اذذرن ذي
،ء صنعا ،رهنيا حرث٠ل وا تاسأ الدر ز مرة

م.1979 ،1ط

 يع؛ى( ن،ى الرحه )عبد اآلني

م1834 - 1755 / م1250 - 1168

ني يحى بن الرحمن د ء: وه ولد ا
 لطبع ا رقرق شاعر وهو ، بصنعاء

 دن الكبار الثالذة وف رذا اطذرف مع!و
وأوسعهم ارمن، في ميةزماا شعراء
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'-يزمد يح:ى( ;.ن الرحض ا دلمى، بن الرحان سدءب:ا

 ولشهرته عمرنا رني عمر■ ني شهرة

 يا-ه ر ر1أش_ع ئ.يه أ تذب اوواصعة

 سرقوه ممن آخرين وأشعار ن الكبر

 شهرة وتعود بعده، جاؤوا ودن
 انتشار إلى - أو# - عصرنا في !ي

 وقد ، شعبيا اذتداولة أغالى^ ر،٠ب_عخ

 مختلف في لنظير ا منقطع حا غبا حذذت

وساط،  ب؛الدنا إلى - ثاني  - ثم ا

 العامي، شعره ديوان وجدها الني

 ذرح من الديوان لهذا توافر وما
 أعالم من عدمان به قام مستفيض
دب الفقه  وهما ط ليمنا في وا

 مجيى بن الرصن عد ذي لقا ا
 عبد الته عبد والقاضي ،٠ا$رياني

ا#غيري. ا$له

ني عاش  ندن ى من ذقرب ما ا
 قذى طوط عمر وهو ،؛زيل أو عاد؛

 ذفلم رفي ء لقف؛ ا أعمال في معغلمه
 إخضاع في والمشاركة الشمر،

 عل الخارجة القبائل من المتمردين
 ره٠ءع وكان - ااغاسمدة ا$د؛مة سلطة
 وكانت والحروب، لعنى با مءشا
 جالء بعد ظهرت الني القاسمدة الدو(

 ا!-قرن أوالل في ابعن من ا#تراك
 إلى - نفوذها ومدت ءذر اا_سابع

٠ءدن دلك في بما اليمن ء أغد؛ سائر

 لدوزة ا هذه نت كا — موتءئة ب وحف

 من وتتقلص تنهار بدأت قد القوي.ة
والفساد. الذوذى سدب أطرافها

 توب في وشجاعة كفاءة وأبرز

 رك ن؛ فقد ٠حجة في ء ااغف؛ ل #عم؛
 الدولة، ءلى نشغين ا ٢هجو رد في

 يشفله ولم ,، مج النا ريرن لعدل ا وأقام

 البحث مواصلة عن ء احا ا ذلك كل

 الشعر كتاب عن و! والتثقيف

 وكان والعادي، الذصح بوجهيه

 على العلوم لدة مطا عل يعكف

 غالب متغرقا أنواعها ف ختان ا

 المذاكرة كشرر ذلك، لي ساعاته

الدوقة. السائل في والمباحثة

 $د-ام ا بدن ن كان قد أنه ويبدو
 ء.لى ق !ذن؛ ا يثبه ما #ول ا ووزيره

 صط*؛ء العاصدة عن ني ا ء إقه؛

 الخصومات تشذلمه حتى بعيدا وإبقاده
 عن ا#قاوم في تثار الني والمشاكل

 س لنا ا ءر هد_؛ لشسئجيل ع لتن ا

 وقد آ!م، دن يعانونه ما ودتابعة
 لباذة ا ئد لقصا ا من كثررا كتب

 لفصحى ا باللذة ؛-*ضمها لحزينة ا
 غذت العادة باللهجة خر ا وبعضها

بعدا وقد ، بالنغي !حساس ا تأدر

401 ادمدة لهالهءغق1



ذي)ءد  دجى رن ارحمن’ ا

 ااوزدر إلى اؤذصائد 0هذ من يعدد
 ءن فيها له معررا صنعاء في ا#ول
 ،ء صتر.ا عن بعيدا م لمقا با زيقه
 : جد الشهيرة وصددره سه.ا ومن

صنعاء ساكني عن

انيم وافوج هات حمديشك

 الكليم الحدبا يفهم كي وقف

يعرمى عهدنا ل—ه

 الكريم إ! ادردرد يرعى وما

مكتوم سرنا -ل—ه

 للظهور معوض أم لديهم

أكهر لتململ وا الضيق بدى وقد
 خرةسدا أخرى قصيدة في وضوحا

 بن حسن صديقه حس من ا٢ كادب

 :ودلمها طاهر يحى

حطوا أينما رجلى أحعط

 أدور بها داروا وأينما

خئلوا الذي وللقوم دالي

 القصور محكم وشادوا ممر

خنثن كنهاأ فالة حبي

الجذوذ أكتابها على مدت

 وا!كواب ا#وطاب ئتاؤها

 ا!خيل ! البذرافذ ونبتها

توشيح

 البداوه ذي العيش بؤس نحيت ز

 وهغبا و! جهل من أوت لم

لحادوه وا ا!ر ■ن ي. ر. شنان

دي  عرا شا كونه رغم — وا

 وتحركه المة بزه الطبع، رقيق

 دموعه ل ودس.,ي ، لررىا يش،جيه النظرة

 الرغم عل نراه ؤإنذا - ا#طيار غدناء

 ا$حساس وط؛ الرقة هزه كل من

 إلى لثعر ا ه عند تحول وقد - المردف

 في ويبدو وعدوان، تحر؛.ض وسيلة

 دشجهم ،لقاب ا عرط ئده قصا بعفر

 في كما ا!ماء، وسفك القتل عل

المهدي ا$مام ا٢ ~ئt: اي ا تهشقمي

 م،1819 ه/ 123-1. عام يامة شح

 بقية مرب ءلى فذ-ها ويجرفه
ذاط,ق.٤ا

 شاعرا ولدا له أن المصادر وتذكر

 حياته في - ن كا الرحمن عبد أحمد هو

- وفاته بهعد - يزال ودن -
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ري ي(٤)ءليبنء ا ني علي( )عدي؛ن ا

 #ب ا ن وكا ،لشهرة ا أباه رك يد؛

 ، عر لثا ا بنه با ومعجبا حفيا عر لشا ا

 بأشعار #ب ا أشعار اختاطت وقد

 الخلط عن بعيدا منها يبق ولم ا!بن،

 الفي ت جال ا—لس وا المدائح رق٠س|

 بعضها وكال بينهما، دارت

بالعامه. ا#غدر والبعض بالفصدى

 العالح العزدز ءبد د.

 ترجذح ا!، يحدى بن الرحمن عبد ،راجع:
 شعر المقالح، العزيز عبد د. ا#طيار.
 دار ،372 - 366 ص اليمن، ذي العامية
اليمذتة، الدوامات مركز بيروت، ال*مذة،

م.1978 اء،٠صت

علي( ن٠ )علي اآلني

م1981 - 1933ه/1401 - 1352

 #دسيا علي بن علي الغنان هو

 متميز. ولون خالس طعم ذو صوت

 منذ علده ذذ.-.ها' تفرنس موه^ته بدأت

 مادة في تمزه كان ث١حب اطفولة ا

 وه.و واضحا، المدرسة في ا!ناشيد

 ا#ناب بامتان حدا الذي ا#مر

 لتلميذ ا ي_ولي أن الرحبي الته ءبد

 ا#يام دع ح وتتف .لخاصة١ عنايته

 #ثمة ا أسوار مخترق شا فنا موهبة

في الحياه عل المضروبة الحا؛.مون

 أطل ما أول أطل أنه .ويبدو إيمن ا

 الني اليمنرة التعبدية ا#غاني عل

 : نين لغنا ا جر دنا عور تزدد نت كا

 الله عبد لله وصا الماس محمد أ٠هي إبرا

 إلخ. فعطبي.. ددد وأحمد إحتري ا

 ا#غاني تلك إلى يستمم وهو وكان

سرة أسرارها , صيا ذه؛ يجبلته يدرك  ا

 ن ووديا ل وجرن سهول من المنبعثة
 محة ح-؛ ورغبة حبا دملقًا رداد و ،)؛.منا

 اللحاق من ما ؛.ومًا يتمكن أن في

 أن عل الجميل. ء)ذناا هذا بموكب

 م أدل جع تزا وعة المن, الرغبة دنه

 وت جرر من المغروضة الحياة قتامة

 ؛إغنان نحد وهنا الحاكم. ا$مام

 من مجؤوعة وسيرط شعه شي ا

 جور عن دتهامسون لوطنبينا المثقفين

 هيق١ز صورة م٠مه # 5*بأ ودرسمون ا$مام

 وتزدهر المواهب ذب تتغذح آخر اثمن

 لحضارة ا!عتبار ذب ويرد ، ة لحيا ا

 )اغد الكريم القرآن في ذ؛رها جاء ثعب
 يميني عن نآيههجنتا مسكتهم في لسبأ كان

 عل وكان (.15 /34 : )سجا ب وشما

ني  أفواه هن الحالمة الكلمات ينعط ا

 الحسي عالمه مع فتتداخل أصدتائه
نيمًا وتتشكل الرهف،
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ري عدي( بن )عاي ا ري ءلمي( دن )علي ا

 دن جزءا تمجح ندة كا وإ وحكذدة

 ه| وإذا ا#يام وتمر ي. الرو يجه٨س
 وطنرة شدد أنا في نغمًا يتفجر النسيج

 )أدن مثل الثورة نجل ا—1؟ ترنم

 عل والجال(. ا!هول و)ني ااغجر(،
 إ! رآهًا ا!ذا تمأل لم وردة؛تاتتا أن

 إذاعة مذيع صوت رفرلة ع٠م

 ثورة قيام نبأ يعلن ۶وه صدعاء،

 طر فتم ،#زة ا ٢٠حك عل سبتمور

 ويقوده ،نه كيا كل على لفرحة ا

 عل ا#ستاذ دار إلى العفوي شعوره

 نت رى أصدقائه. أحد ضر٠لخ ا أحمد

 صديقه فناننا مجل. أن السارة المفاجأة

 المكان في صوره عل بن عل ا#ستاذ

 ضرورة ءلى الثالثة ويتعق نفه.

 فرحتهم عوره ينقلون فني عمز تقديم

 هذا وكان اليمن، في الناس كل إلى

 الذي ( جيذتا دا )جيشنا هو العم.ل

 ،رالخض احمد عل ا#ستاذ ولحنه ؛تبه

 عل القدير ن لذنا ا صوت به وزمجر

 النظام ثم دعا وتتوطد ٠ ندي ١

 نفده فذاننا رهن إذي ا لجم.-هوري ا

 4رحلن ٠وتتعزز الخالدة، السدة #هدافه

 من مجموعة عور م لنظا ا تبذا ذيق٠لغ ا

في سارت ادني الوطزة ا#ذاب

 اذوروا لذين ا لوطنيينا همم شهرن

 طور ومع ااذني نظامهم عن اذدفاع
 ؛.دأت ازيدن في ة٠السياس ا#حداث

 النظام وأد محاو!ت #فق ا في تلوح

 أحد المؤتمرات عذف وكان الوطني.

 هدف تحقيق أا٢ أريد الني لوساذلى ا

 التحمت الذي #ذمي ا ن لغذا وا .كهذا

 ردع رفض الثورة بأهداف أوردته

 )إرادة د نش ولعل لمؤتمرات.ا تذك

 وغناه ولحنه كذداته ؛تذب الذي أمة(

 ه/ 1384 عام أركويت وؤتمر عقب

 هذا عن ير تب أصدق ومور ام 964

ا!رذض.

 تحمسى الذي سي ا عل لغذان’و

 نفسه الوؤت في يعيش ذل للثورة

 ؛ان ربما بل ا!_فقة، أشواقه هموم
 دورة كون عن ناجًا للثورة راس_ه

 مناسرة تربة توور دأمجا د-ن كهذه

 الوطني وب أن عل لذفي.ا لإلبداع

 بتذوع ا$بداعية له عدا أ ظم يذن ظل

 الغزة معالجان* أن حدث أغراضها،

، لتبيًاطاو $سفاف ا ذ١ما ءلت

 الجد من عارة درجة عل قظت رحا
 ا!ستهالك مجاهير في الوقوع جتبها

العن قيم تمثل من ومكنها خ الغني
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'*"*;د( )هاذل أذ*م ذي ءلي< دن )عاي ا

 أغ.تية في سمده عندما ذآذت .هسية كتما ا

 الرعات إلى بك نحط ! غزب

 أسمى إلى بك يرتفع وإنما ،اإدردا

 ءلى ذلك أكأن ا!ب، العالقات

 ل٠صع على أم الكلمات ر اءلى عيد٠ص

ن ولمدضرني .الاًلحذتة الصياغة  أغ*تة ا

 كالجا كتب اس الجل( )نجوم

 كنموذج الديلمي عباس ا#ستاذ

 وفي الرصة، الفزب ا#غاني كلك

 الثاءر كلمأت واش( )الحب أغنه

 أن !بد ني ا!ردن طبر ا#ستاذ

 ق؛ نا أ لجيد ا ع٠المعت ه ا٠ذ,د.ت ا سرءي

 ادفي النغم؛ ،ذرداته اختيار في ني ا

 ب وابى-؛ الفكرة؛ اصاد عن رت ء

 تكون ت-كاد المدفة رهلذه .للق.صيدة

 الغناني ا$نتاج #غلب ،#زمة

 يغرب أ يجب ما أن على ،لغناننا

 .حردى؛ غلل ني ا أن هو البال عن

 لجوهرية ا صر لعنا با ك٠ك ا على

 وه_و ابمني، التقليدي للغناء
،؛؛#ني: نجده الذي الج-ص

٠ المتده.؛ ا$يقاعات -1

التخدمة. المقامات -2

اللحذية. اوصداغ؛ عةيط - 3

 بأن - أخبر - ا)شول وشكن
ري ، غناي علمًا ظليس - ا  كبير

 اكرداء في تجلجل له عما أ وستتمر
 ا#سمى نحو والدقول الضمائر محفزة
. ىوا#بق أدر

أحمد علي جادر

الكبي = ذصاريودربنيحذس1

 مجدل( )هاش أنعم

م1990 ا 1902د/1410, 1323

 ،ناصر ءلي أنعم سعيد هوهائل
 خالل ارض في ا#عمال رجال أبرر

 أربعريجات منتعف من الممتدة الغارة
 ءشده مطاع وحق العثرين القرن

ا#حر.

 من لك.سرة ا ته ؛;٠۵ رحنا ء جذا وقد
 ادمي ا!قتصاد رجال كأبرز مكانته
 وا$حسان البر رجال كأبرز ودوره
 طيلة عامة ارمن في ل رفثا وا المؤثر

ده. حتما

عزا-؛ )قرض(، ترسة في و!
 قضاء )القبرطة( تاحدة )ا#عروق(،
 نحبط في تعز محافظة )الحجرية(،

 في يعملون مشدي_ن صالح أسري
في الحياكة ،-هنة وعارسون الزراعة
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ييعد(٠ )هادل أذمم سع؛د( دل )ه|ا أنع-م

 لمولودا ن وكا ، ورثوه لذي ا لمعمل ا

 أندم سعيد أبداء بدن من الثالث
الذكور.

 كقاب ني الكريم القرآن درس
 أربعة خالل وختمه مة(لممال)ا القرية
أعوام.

 امتداد على ن مر فرن.*؛ إلى ج.ر 1ه
 في ر كبح-؛ فيها عمل أعوام عذرة
 عل ومشرفًا مار ء؛ ثم البحار، أعالي

 مدينة مصانع أحد في الممال
 ا#جواء فيها تتم التي )مارسل؛(

 اك.لموية الجمم؛ وفرذ^ا التي بازروحرة
 ف_يها والشذى )الص_وفرة(، ة الشاد

 الحرية إلى والداعية الوطني بالمصلح
 علي افه عيد الذثخ والعلم

 من الثاني لنصمف ا وفي ، ي٠ئ لييمي، ا
 في الرحال ده حط-ت ت ددا لد! ا عقد

 أرض في وؤهرجية( )بربرة( مل-دنني
 أخير المقام به ستقرا ثم الصومال.(

 , عما أول لدبادر عدن مدينة في
 اه/357 عام في خاص تجاري

 العمل خالل من ذطور الذي ام938
 النجاحات لتتحقق بر لمن؛ وا الجاد

ازوارة.

 توسع م1950 ه/ 1369 عام وفي
 في لنهجه تأكيد الشمال نحو المملط

الواحد. الوطن ضمن العمز ضرورة

 بدأت م1952 ه/1371م1ء وني
 وثركاه(( أنعم سعيد هائل شركة»

 لتصدور ا حقل في ودخلت تتوسع
 لحيواق؛ وا عية لزرا ا للمنتجات

 أنواع نحتلف وا!سترراد والوض؛
 ض إلى قاد ما وهو المنتجات،

 الخارجية التجارة لنشاط ا!حتكار
 عقد مطلع حق ر٠مذحع كان الذي

 إمروت ا و بالثركات الخمينيات
ا#جبية. اكجارية

 بدأ الستينيات عقد أواخر وفي
 صناءي وع مذم أول تقين نحو ا!تجاه
 ه/1 3 90 عام افتتاحه تم حيث

 لرؤسر العطاء تواصل ثم ،م 1 9 7 0
 مل لتة؛ وحلزة صناعرة قاعدة أضخم

 في #نشطة ا مجؤوعة ذلك مد“؛
 والتجاربة عرة لصنا ا انحا!ت

، داخلر وسواها لخدمرة وا  وخارجر

 عدة مناطق إلى أنشطتها ولتمتد
 عن رية وحف؛ طيرة صورة عاكسة

 أجل من الكثير بذل الذي ن٠اايم
 ا!جتحاعية أبنائه أحوال ين٠لىح

ة. والسا وا!قتصادلى

 الوطني لعمل ا ني لمرحوم ا أسهم
 تا *-'ن' م لح ا ٧۴٧ ي سبتأ ه—همن مسا ا٠ء

عمل أشكال وتمولى ضة،١ ت واض؛

اسية الموسوعة 406



د(٠سع )هاإل أذمم سعيد< )هائل أتهم

 ا#حرار حركة رموز !ت ونف؛
 سبتمور 26 لثورة داعمًا .(ليمنين ا

خر ربع 26 /١٠ 1962  ه1 382 ا

 لوطنيا للحرس ب لشبا ا بتجنرلى
 قرار صدور إلى قاد مما وئبهدزدرم،

 عام البريطاني السامي المندوب

 إلى عدن عن بإبعاده م1963 ه/1383

 كلل بال وعمل أسهم كما الشمال،

 م—ءلد ا وتقديم التبرصات لجما.
 ا!ستعمار لجالء العاملة للجبهات

 ما وهو ا!ستقالل، وتحقيق اريطاني
 لالمحدودا دعمه في !حقًا صا توا

 معركة خا!ل والجمهور نذورةا ى لذو
.دود لبدتنا ر -وصا

 غبر للممارسات وكمحصله

 ا!ستقالل تحقيق وعذب المسؤولة

 )سابقًا( الجنوبي الشطر في الوطني

 إليها يعد ولم تعز، إلى عدن غادر

 م1990 ه/1410 عام وفاته قبل إ!
الثطرين. ددن بالذذنل ماحسلا بعد

 لذر؛-ف ا يس لقد ا لفقيد ا رار

 التي التارلجية المآثر ءلى وتعرف
 أصالتها ءن لدار-نحيةا الدتب ذتحدث

٠ وقيمتها

 من #حرة ا عامًا لعذرن ا ل خا! و

 ة۴ب رية٨لخا لألعمال كلدة دمغ ره٠ء
 عوتا نكا حدث عظيمين وتشاط

 للضعفاء ومالذا للمحتاجين
 !لهقراء وأبًا حبيا وادرردج،

 موب سين٩د للبا وصديقًا ، كين لسًا وا

 ودور هد لمدا وا للمدارس رعايته
 فيها العلم دد وحدنا ح؛ لما و، القرآن

 العالي بالتعليم مهتما ،م٢لتعات وبا
 صا خا ما هتما ا موليا ،لتخععي ا و

 ،رج لخاا في لطمينوا ارحمن بأبناء
 العديد تحقيق في ا$سهام ءلى عامأل

 للمروى صددتًا نجه، ا لمثاريع ا من

 الرعاية هم ورعا عليهم لجنو
 الحاجة، حرث متصدقًا الكاملة،

 ذمًاصا ا$صا!ح، مولف,*, في مصلحًا
 إب والحالى مجاله حيث للمعروف

 عن هدا زا الذ-اس، ئج ا لحذو تازدا
 ، دطه ءلى #ذمواء ا ودسلرط لشهرةا

درزاده. سددل وفي لله عامال

 رأوة من الوطن إلى عود عذب
 مناسك #داء المذنسة ذي #را ا

 عاده المصطفى قبر وزيارة العمرة
 صالة وعقب والطالم الصالة
 وأصدقائه #هله وموادعته العشاء

ا!من ا! وفي وي
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الددن( بن )إدريس #ذف ا الحن( بن )إدريس ا!نف

 رك ب ا رمضان شهر من والعشرين
 م1990 إبريل 23 الموافق ه1410

 ربي—ع—اذ لم والد-؛ ارض فجعت
أنادم. سعيد ذلها الحاج/ الكبذر قيدها٠بغ وا!!مي

 وثماني ذكور أبناء ءانوة رحوم٠للم ٠٠
فارع دسعد ذيصل

 سعيد هاذلى الحاج ،ي ا#نور لالم’ عبد :جع درا
 مطا؛.ح وادخبر، العم-لى سيرة أنعم

 -.عيد م. 994 ،تعوز اذمتنوعة، ت العناى
الفاضل، الرض أحالم الجنادي: أحدمد
 والذذس، والدراسات للمحا»ة ا#مل ركز

 مود ذلىها افاج م؛2001 ،1ط اا.قاهرة،
م.994 الذ؛ر، العمل -*ورة أذ*-م،

 اسر بن )!رس 'طىا

م1467 م/871 ت

 الله عبد بن ض ا إدريس؛نى وه
 لدين ا عماد - محمد بن علي بن ا

القرني-ا!سماعيلي-ابني. ا#ى

 دعاة كبار هرر رعالم مؤرخ هو
 نائبًا كان اليمن، في ا$سماعيلية

 من الطيب سوااغا أبي ادتور م لإله؛
 منصب ودبوأ بالله، مر ا الخزينة
 عند عثر( لتاسع١) المطلق الداعي

م.1429 ه/832 ءام الغرقة

 وارثا إدريس ضالد عماد كان
 ذوقًا ي وررجعاه ،لدعوة ا الى لتقا

 هامًا ومصدر ومعتقداتها #فكارها

 كتب وتجمدت وصدت وإر^ ،لماضيها
 له وأتاحت وعلمائها. دعاتها ورفئل
 ا!ررار معرفة وادتماماته مكاذته

 في الدعوة وثائق عل وا!طالع
 )او#سرته له كان كما انخذلمغة. لمها۶مرا

 الدعوة حفظ من كبدر قسط وأسالفه

 إدريس للداعي تاريخها((. صباغة و
 على الرد في معظمها وزمائل كتابات
 أر ،عنها والدفاع الغرقة خصوم
 تبا معتقدا ض مدر لغا وا المبهم إيضاح

 تارخ في مصنفاته أن إ! كهرته. على
 ويمشورها ا!هم، هي وخارجه اا;^ز ني $سماعيل؛ ا الفاطمون الدعوة

 مصدر — ندره؛ تأ !نير — اختصون
 وهرع باحث. #ي عنه !غفى أساسو

 إسماعيلي ومؤرخ حث في؛ تبدن فذذ المث د
 حسين د. المرحوم هو , حدر معا

 بعفر في تخلو ))! بابا - خمداني’
 ومن لتحزز، وا ة با انحا من ا#حيان

 محد؛ الشديدة، والكراهية المفرط الحب

 لحقيقة ا طمم نا حيا أ 4ءاو يرتب
 ؛,علن وحذف الوقائع، وتحريدف

(.5 لصليحون: )ا ا( . الحوادث.

 رأي السيد أيمن الدكتور وينقل
الغائل IVANOV نوف اين؛ التذرق
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I لحسن( بن )إدريى #ذف| اسن( بن )إدريس #ذف ا

 يؤسن ا#فز ضيز’ل إدريس ؛هان
 سدن يميز ! وبأنه خذرافات... ا—؛

 و! لها والمعادية عيرة ا$سما المصادر

 . إدريب عي لىا٠ا ا لمؤرخ ا ذرك , مجددها
 الدعوة تاريخ في ت مصنفا ثالثة

 )مخطوطة(، لت زا ما وطبيعتها
 ))فرونًا ظلت أن بعد إرنا ووصات

 التنقيب روايا في تعيثر عديدة

٠ال^تذ*مان(( ومراديب

 ا#خبار عيون ا#ول: الكذان
ثار رفذون  اغذذار المعطعى ذكر في ا
 تاريخ رهو ا#طهار(، #ثمة ا ذفي وفضا
 علي، $سما ا ومذب' عوة لدلى عام

 أفريقيا سم_ال في الفاطمية والخالفة

 سبعة في ويقع رض وا م ى وا وم
 مصطفى د. مذ-ها نذر )أجزاء( أسباع
 كا؛ع وا س٠الحام : ا)سبعين غالب

 المرحوم محتذية في محفوظة نسخة )منه
٠الهم-لىاني( ينسح الدكاتور

 )نزهةا#ذكار( الكتابالثاني:

 للدعرة ديما أرخ جزأين في رهو
 أيام حتى بداياذيا من اليمن في والدعاة

 الثامن )الداعي علي بن الله ءلى جده
 ااشاني ء٠لجج ا دقية في وماى ، عذر(

 م،1432 ه/835 عام حق الحوادث
 الهمدالى؛ باد!تبة زخة )مده .زهرنه في

لكبعر١ الجامع مكتبة في وأخرى

 اصردة ا الكذتب دار في دورة بصعاء
(.2253 ؛رؤم

 وعدوانه الذالث: الكتاب أما
 ولمثاني ذيأل جعله #خبار( ا )روضة

 من ارش تاريخ فده وأكمل )الذزهة(
 سنة حتى م،1458 ه/854 سدة
 رأى في وهو م،1870 ه/ 1287

 المراجع أهم ))من ني الهمدا الدكتور
 لطاهرش، ا حكم تحت اا.^من لتاريخ

 كما لهم«. حليفا كان إدرين #ن
 وما حياته، لتا!خ هام مهدر أنه

 اليمن في المدعوة كرئيس سه ؤ-ام
 ة٠سلذ مؤرخة ة كسخ مده )يوجد

 بمكتبة محذ-وظة م(1 583 ه/991)
 م-صورة .خة٠ت مدها ليدن جامعة

ناني(. الهم. حس.من لدزتور ا تبة بمك

 ورة.ة بود القليدة ا#وراق . كاودن
 كب^رة أهمية غطوط١ باية إلى (190)

 فيما لحمزيا المؤرخ فددا سجل
 من ابتداء سنوية حورات سجل

 م،1562 ه/969 سنة حوادث
 8 / ه7 1 4 سدة صغر 24 في وانتؤت

 حيث أراد كما ام،3 14 يونيو
 من إب اذته£ذا حيث )دوهنا أضاف

١هذ ووا إلى التاريخ هذا

 #ب لدس ا#وية، تلك وترجع
،ب٠فحس عيان شاهد ل٠ق دن كبت
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محمد( بن )ءلمي #نف ا محمد( بن )عاي #ذف ا

 أحداثها. في ومؤذر ومشارك بل
ن دو ود دهدها. تمهاه لم المه ر

 شعر نم مبرجلوه له ذكر ما أما

 عنها مه.روف ذخير متغرقة، وكتابات

ن ق٠ح ف—لألني  كان وإن ،ثيء ا
جذم لهرا ا ب٠كت في مبثوثًا شعره بيرض

وا!رخ.

العدري الته ءبد حسدن د.
 1 )ط الدؤلؤية ة_ود٠ال»ل ي:١لخزرج1 مراجع:

350 ؛343 ؛340 " 324 الم ا#وربية(:
 )تحقيق العي.ون ذرة الديبع: ابن .353

 - 74 الذامرة ا#كوع، مسد العاضي
 الدرر حجر: ابز .60 - 56 لم2 (:1976

 غاح؛ اسجن: بن يحيى .343 الم اسة:
 - 48 عاشور(: سعيد د. )نثره ا#داني

 انمن(: )أئمة :زيارة .492 - 489 ؛484
.52/2 اسالع: البدر ملحق ؛218/1

 التمن تاريخ در 1مص ذؤاد(: أ؛هن )د. ب.ا
الفرضي، )المعهد #مي—ا$ نعمرا ذي

 )ءب الحي .139 - 138 (1974 اذفاهرة
 ني ا$سالدي ال.عربي الفكر يصادر :الله(

(1978 ء،صندل الدراسات، )مركز اليمن
 :الله( عبد بن ربن )د. اودري .412

 تف٠٠المذ في ليمدي ا ث ا ادخر مصادر
.55 - 54 (:1980 )دق اذريطاني.

نف  (٠محمل بن )علي ا

?1215-1128 ه/612-522

 ا#نف الراثد محمد بن علي هو

 الداعي وه-و ،لعب*ثمم,-ي ا إنذرني ا

 عيرة ا$سما لدطءصوة الخامس اسق

٠- ا ١—م تقلد , ’ ١—!م ا في لمستعلرة ا

 إليها انضاف ودرا اليم.ن في لدعوة ا

 حاتم بن علي الداعي ة وف بعد
لحاددي. ا

 دن سلمة أبي بن إبراهيم جده كان

 يلذب خي ذفن, ا شمعي لعب* ا دوليد ا

 تقدم به افرأ عل لذقدمه #ذى با

 كبار من رهو الوجه، عل المارن

ة.٨الصلح الدولة ل رجدا

 في مقبر ا#ند الداعي فلل

 مرمر* ذي إلى ويتردد صنيراء

 آل من حلين لجبان ا وتهم-ا والعروس

وه. حذم نا لذ^ن ا خمدارا ٦تحن حًا

 اذال السابقين الدعاة شارك وقد

 بن محمد لشيفووا الحامديع؛ي إبراهيم

 بن تم حد،' والداعي الحازر در طا

 بدسط فاضطلع لحدامدي،ا إبراهي_م

 للحركة #سس ا وزع في وافر

 ويدل الدعوة. منظمة خل دا لعذطدية ا

 نذك; التي ليرديدة ا ته مؤلفا ذلك عل

: هنها

 ، زل لمذا ا وحذف طل ب ا مغ ا د -

 ا#ضداد، غمةو د الرتا تحفة كتاب

 وزبدة العقول جالء رسالة

ومعدن العقائد تاج كتاب ، نحصول ا
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بذوا!هدل )دين( ا د ئ )إدردس #نف ا

لبان؛ ء زيا ٠كتاب الفوائد،  سالةر ا

المعازف. لب

 مد٠مح بن علي اءي لد ا وفاة ت وكا

 سنة ن دب ر ه د في دل كوت ا * بعم ا

 عمره ركان م1215 نوفمرر ه/6 1 2

.العين ناهز قد
سعيد قاسم الءردم عدد

 محا ب ا داءغ الوليد، محمد بز عني مراح-*.:
،ب ف م.صظغى مقدمة ، ضا !نا ونف
 ٠ ي-روت ،إند وا ءة ذفا ض لدين عزا مؤسة

 الهمداني، الله فيف حسين ام، 982
 ر نمدى ا دار الغاف:ة، ن S'والحر ة؛ون١ادمش

.1955 دطؤ، والشر، ذلمباعة

نف اددين( عماد ص )إدر ا

م1467 - 1428ه/872 - 832

 ا؛ته عبد بن س٠لح ا دحن إدريم هو

 الغرثي؛ حاتى بن محمد بن عاي ابن

الدين. عماد

 نعاة من وعان، مؤرخ وه_ر

 ،كتبا صنف ليمن،١ ني ا$سماعيلية^

 ا#خبار وروضة ا#فكار )نزهة منها

 اللوك من قام؛-ابسن من ذكر في

 رآه ا#ذر-خ( والدعاة ادكبار

 عند مجددين في ا#عالم صاحب

و)ءيون هرة. بالة.؛ اني اهمل الدكتور

 بدأه أجزاء سبعة في خ( - ا!خبار

 المهدي، إلى #ثمة با ثم لنبوية ا لسررة با

 إفريقه شمالي في الفاطميين م ؤدا وبسط

 و)زوضة اذيمن. في والصليحيين

 حوادث في ا#سمار( وبجة ا#خبار

 ه/870 إلى 854) سنة من البن

 رسائل وله م(،1465 إلى 1450

مخطوطة. كلي؛ أخرى

 العمري الله ءبد حسون د.
 لهمدا؛.ي:ا الله ذية,ر بن ٠ب د. مراج*:

-137 عدية: $سما I اعالم المنيحيون،

م ،139 للزرةش. ا#ء

هدل بغو ا

 لملعم وا لتموف با درة ه—د ة سم أ

 عمر بن زلي زرم إلى يشبون
 - 1210ه/609 - 607 ت ا#هدل

٠م1212

 من سلمدمان بن محمد جدهم رفد

 القرن لرطلع في العراق ني البصرة

 م 1 14 5 ه/540 سنة وتوفي دس، ل ا

 بالتصوف اشتهر وقد #رجح ا علي

 لصوفي ا علده وتذلممن ،ءظدجمة ة شهم

 جيل بن (لغيث ا أبو ) بلغيدف ١لكبر ا

 مع صطر^ة وله الجعد. بن وأحمد

ين٠حسس٠ بن د٠محعم لولي ا لكبدج ا كحيًاك ا
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#هدل ا ؛ذو ا#هدل ؛ذو

 بن ومحمد م1224 ه/621 البجليت

 وؤد زبيد، في أفاح رابن الحكاي، محمد

 التصوف طريق عن #هدل ا صدت ذاع

 عميقة؛-الطريقة صالت له ركانت

 رهي .، ءعره في اشذرت التي ةيالصوف

 ءدد مؤسسها إلى سوة الحا!ذرة لطريقة ا

 ه/56ا -470 ت الجيالني القادر

 عن ها أخذ وتد ام، 166 - 1077

 كما الحداد. عاي الصوفي الرجزل طريق

 أصحاب ياحد عميقة عالقات تربطه

 ا#حوري. ريدعى در، لة؛ ا عدد لشيخ ا

 لكثور ا لور وا جم الزا ا كتب رتروي

 يد عل الطريقة #هدل ا أخذ عن

 كثرر كان الذي ا#حوذي السائح

الشيخ. ءلى الردد

 طريقة ءلى #هدل ا شهرة وتقوم
 ١مم ،عه أتبا في العمرق وأثرها الصوب.

وخدمدب؛ ومريديه ذريته ر نتشا ا في
٠للعلم

 ااشاني الهجري السابع ازدرن ومنذ
 نًا مكا رته٠أس تبوأت الميالدي عذر

 فذلى اليمني. التاريخ ني ندرموقًا

 طق مد؛ على بعد فيما أس~رته توزعت
 والمنررة الزيد؛ة :اايمن تهاط من عدة

 الفقيه وبيت مي٠والدر والمرارعة
إلى وامتدت وزبولى. حسون ت وأبيا

 إلى ورصدت ،طق اذفا من المدرد
 وسوريا وكربا والصومال لحوشة ا

 ركان والهند. كستان واب #ردن وا

ب—المذه نشر في كجور تاثور ذب
 .الصوفية رالدارنم اوشافع_ي

 دراسات وتشرر #حمدية ا #خدر وبا

 جد خروج ذكرة إلى محن لمتقد ا بعط
 العراق من ل مليما بن محمد #هدل ا

 المهاجر ى٠ءي بن أحمد عمه ابن مع
 نزة أي م929 ه/317 العام في

 والذصم البحرين في القرامطة انتثار
 ٣ج العراق وجنون وا!حساء

 حون ودر’وا الروي المتؤج في ذشيب،
 الحامدي لح وصا الزمن، تحفة في

ا#ذر. خا!حمة في واغذجي

 والمولقة المتأخرة الدراسات ولكن
 إلى جاء قد ا#هدل جد أن تؤكد
متأخرة. أزمة في ووكن العرافى

 م٠مؤس المهاجر عرسى بن أحمد أم؛
 وصا فقد حضرموت في العلوة #مر ا

 القرن مطاع في حضرموت وادي إلى
 محمد وفد برنما ؟929 ه/3 1 7 الرابع

 من ا#ول لعف ا في ى سار.ما بن ا
ألهجري. السادس القرن

 ب أتطا من #هدل ا ويمد

 لألهادلة ركان ادمن في التصوى
وانذشار فة..ذمرا تذر في مرموق دور
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هدل بئوا هدل ؛:ر ا

 #شعري وا الشافعي إذكروا التصوف

 والدنبع أفريقيا. وشرق اليمن في

 لبا؛ع ا دغرن ا فجذر فى٠اليم للتاريخ

 يالحظ ؛جالدي’ عثر ألثاني الهجري
 هذه بتاريخ عد ومتما كبدر هز 1هتم ا

 فشيخ ٠ لعلمائها ت لزجا وبا ا#سرة

 عدة يفرد الجندي ارضيين المؤرخين

 ))اللوك دذيم ا رنحهدا ن٣م فحات٠ص

 إلى رايمش والملوك(( حاء٤اك ط؟قات في

 علي بن عمر لذيخ ا لجد ا وصول

 تحديد ؛.دون العراق من #هدل ا

 تجاوز الذي بكر أ؛و وكان للتاريخ.

 ة بدا الجدي المؤرخ حسب عام الماذة

 بالعلم ا!هتمام في الذهبي العذط

 مؤرخ ومتابعة ل-سوف را والمعرفة

 الحن علي؛ن سوبالو ا!ولة
 بلغيث تتلمذ ددنارل الذي الخزرجي

ا#هدل. ءلى رل ابن

 #هدل ا آل من المؤرخون وجاء
 المعيدة تبم مؤلفا هرن العديد شردوا د

 ة #مرا دنه من لعدهاءا عن والذاذ*ذ
 المناطق من ).عديدا ني انتذرت التي

 ولعبت #فردغي، ا والقرن اليمنرة
ام.٨واد المعرفة ندر في حذدرد دور

 التجديد لحركة لدارسون وا

 بن محمد يد عل الديني و!جاء
 مهدي وصالح ٠الوزير ٠إبراهي

 اميل—إسم بن وسد النبلي؛ا*
 بن محمد $سالم ا وذثخ ،٠ا#مثر

 آل من ،٠والذاتبين الشركاني؛أؤ علي

 د!!ت إزاء يقفون ! ا!رياني

 لممية٠الع ا$جازات دل ترل ومغزى

 الني والرواية ب ا#ف ا في لثبت وا

 في وتحديد ا#خرة العذصور في جرت

 #هدل ا آل ددن عثر الحادي القرن

 وبرن بعامة يد٠زب ومدرسة نحاصة

 ا$جازات فهذه اتحددين. هؤ!ء

 إجازة في ني دما ا )النفس : أية٠لمل ا

 سليمان بن الرحمن ءبد الشوكاني(،

 للمؤلف الدني؛ وبركات ،#هدل ا

 $جازات وا فاطن، ومؤدغات ،ذف.ه

 وكدي ا$رياني. وآل رة ! ا هذه سن

 التفدح بداية عل تدل أو تؤشر

 مرجعية وتكرين بل والحرار،
 أدى ما وهو والروادة. للعنة ٩مشبرك

 من والخروج 'لصطح-ا'ح العودة إلى

 الدني_ة ا؛.نهيرة المرجعية الشرتقة

والتعصب.
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ل #هد ا »ذو ا#هدل بذو

 ا$سالمية المدارس ددن الجرار إن

 وزبدد ومكة وذمار وصعدة صدعاء في

 تيار خلقت قد وحضرموت وضمد

 ارز إبراهيم ا$مام مثله تجديديًا

 إلى وصدو# ؛.عده من وتالمدذه الوزير

 عبد بن أحمد ب اليما الحكمة جاعة

 المطاع، وأحمد الوريث الوهاب

 لكبمي وا ،مة سال با وآل ذوثكي را

وغيرهم.

 ا#سرة هذه ءلماء قام وقد

 من لعديد ا وألفوا واسعة، بهرجات

 وأسهموا م.٠والزاج لتارثفدة ١ !.كتب ا

 مختلف في لتأرف ا في وافر بنصيب

. حها السائرة لعرفة٠ا ذرع

 القاضي اذؤرخ لعادط ا ة_ام وقد

 ]مجموع اكقدم. به كاتا في الحجدري محمد

 واسدة. رحمة٧ [ ئلها وب اليمن بلدان

 نقل النسب ذكر عل ا$تيان فبعد

 )طبقات كتاب ني الشرجي عن

 خلق صاحب #هدل ا إن الخواص(,

 به رتخرج أصحابه كر وزنلك وذربه

 ا٠مذه وذكر اشتهر. ممن جاعة،
، وغيره جيل بن الغيث أبا الشيخ

 والفقيه الشيخ وبين ردنه ن وط؛

 الحدي )يقصر عواجه أصحاب

أكيدة. وصحبة أخوة والبجل(

 أن قل ءلي الشيخ وذرية قال:

 في مثلهم ليمن ا صب منا في يوجد

 يزيدون م—إم ل يقا ،لشهرة وا لكرة ا

 لخير ا عليهم لب لغا وا رجا ألف عل

 المؤلف ي-ضرف .انتؤى والصالح

 بدت من خرج رقد قلت: الحجري

 بروت من وهم علماء جلة #هدل ا

 منهم ^زال ومأ باليمن. مرة؛٩!ا العلم

اليوم. إلى وفضالء وأدباء علماء

 بن إسماعيل القاذي وقف وقد

 واض انغم كتابه في ا#كوع علي

 اليمن(، في ومعاقله العلم )هجر

 ءلماء من العديد إزاء مطولة وقفة

 جذم ترا بدقة متتبعًا #هدل ا بيت

 ذ؛م مؤلفا وذاكر مذه_ما العدب

والعلم. المعرفة نشر في ١ل٠وإسهلمماب

 الجذي الله عبد الباحث ولألستان

 وذر ل ا#دنى ل بالشاج-م اهتمام

 مجلة في لقيمة ا البحوث من لدديد ا

الدرب.
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ءدل حمن(رال عدد بن )حن ا ءاي( دن )بذر هدل ا

 محمد المؤرخ القاضي أشار وئد

 ه/1392 ت ا#هدل الجلي أدب

 ]إن ا#عدل اخول كئابه في 1972

 أن دكر قد ن رسان أ ئكيب ا#سئغان

 رش > في ا ',مهمة أ دد ل-يحى د—ه # ا

 هذا يذكر كما الحبشة في م ا$سان

 سستأ قد ة #سما هذه أن لمؤلفا

حلب. في ئحذده

ط.اهر ادباري ءبد
 ه-ذوك٠١وا العلماء دقات ذي اللوك :مراجع

 ادجر ختملر٠م ذ,ي الدرر غرر ؛دذجذدي
 الله دد بن محمد للقادي البثر دبوأ؛--
 العفون وط،ا؛٠خلط٠اع د 821 غري ادا

 الرية، الدولة تاريخ ض اللؤلوية
 وث۴والبح ت ئ ادرا ا مركز مجلدان،
 ا!ذ أخبار في العيون ترة اليمذي؛

ط. )ي لثرا ا ل,ديع I دن الرحمن د٠ء الميمون
 غربال ).يمني؛ا واذ.بحوث تدراسااد مركز

 الضوء العامري؛ بكر أبي بن ليحى الزمان
 ن فمالثا ؟قات ط ,ي؛٠الئ لإلمام الالمع

 أها ا!ظواص ذات٣ط ؛ل_؛لكي الكبرى
 دل٠٠اد ذغ,حة ؛ثرحي٤] وا$خالص ادصدق

 نثر القاسم؛ أ؛ي بن ؛كر #؛ي - مخطوط -
 اذ-محجلي ؛لذطرط.0 الموئكي الحسن ،1؛ذ1ا

ا#ذر. -ء!مة

 علي( بن )بدر ا#هدل

 م1789 ه-1203 ت
#هدل ا البطاح علي بن ؛كرأ هو

 وصوفي عالم الزبدي، اص
عن وأخذ بزبيد درس وشاعر،

 صداقات م٦ب وربطته ء ص،ا علماء

 ذقد ٠!را إبراه^م بن علي خاصة
 توفي ،ت رحا ومطا سل ترا بيلهما ن كذ؛

جئار. ا#مير وجهز بصنعاء،

 الدهري الله عبد حسدن د,
 دار ري، لعد’ لحقيق ازشركاني: ديران : دراجع

 بن محمد ؛1986 ،1ط دمذ-ق، الفكر،

 رن الوطر نيل لصنعاني،ا زيارة محدد

،ءشر لث1اا؛ قرن!.1 ذي اإيمن ل ري ذراجم
.46 _1 ،1ج ؛؛ررت، الدودة، دار

هدل  ن(٠الرح عبد بن )حسن ا

م1451 - 1387 ا ه855 - 789

 محمد بن لرحمن ا عدد بن حين

 بن علي الشيخ ابن بكر أبي علي ابن

 ا#مرة رأس ا#هدل، عمر

 لبدر دأ معروف ووو ،ب#هد ا

 في الزركفي أخطأ وقد حسين.

 بابن تلقيبه إلى أشار حيث م عانا!

 اللقب هو #هدل ا بن ؤا #هدل. ا

 وهو دن. الصديق به شتهر ا الذي

 ذرجه وقد به، المنوه حسدن البدر ابن

 مع للن ا لضوء ا في السخاوي الحافظ

 ه/779 هام مولده أن إلى ١لنشير

 معظم عدده يؤكد ما ودو ام. 377

٠ لمتًاخردن ا تينبيمن ا المؤرخين
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ا!حمن( ءب دن )حسذن #هدل ا إرحمن(1 عد دن )ردن #هدل ا

 ذرية — حسدن ت أبم؛ في ودشا ولد

باجل. - |لقحريئ ؤرى هرن صغيرة

 الفقه. فدرس المراوعة إلى انتقل
 آدم بن علي شحه ءلي الحاوي وقرأ

 ص أبرات في ودرأ الزيلعي،
 بكر أبي بن ءلي النور عل الحاوي
 محمد ا$مام ءلى درس يما ا#زق.

 أئ من وهو الموزءي. الذذن ذرر ا؛ن
 ءلى وذرأ الجهتهدن، الذ؛لي دب الذ

 ال؛من. ني ايمون ركبا أدر الرداد
 القاموس صاحب الجذلى ءلى ودرس
 المراءي ارذن عل فبرأ بعكة وجاور

٠ابزري وادن

 ث٠لحدي ا في السخاوي حسب نغزر
 وكتب والدواوين. !خة وا لتضوروا

 العقائد وعرف الصوفية عن
 ء إغض؛ ا من العلماء ودصطلحات

 ا#دب داهر والمذرين وانحدثرن
 ومصطلحاته، التصوف علم وحقق
 شيخ أصبح ىح وأذق ودرس حدث

 السخاوي، ب٠٠ح. منازع بال ا!من
 البخاري عل حواش : مؤ!-اته من

 حقائق عن ا!طاء وكشف مخطوط.
 مجلد في الموحدين زد وعقا التوحيد
 والالمة المخرب، في طا ضخم

المبتدعة. فرق ذكر ني المغنمة

 الروايات عل ر النحر في ت والنبيها

 في والكفاية الحديث. مصطلح في

 من ا!سوخ في وألف الرواية. تحقيق

 ومن حربة. أبي دعاء وذرح الحديث
 أعيان في الزمن تحفة ا) مؤلفاته أهم

 الجدوي، تارخ من اختصره اذيمن((

 العلماء طبقات تاريغم في والسلوك

 الني التطورات إب مضرنا والملوك.

 عم المؤلف ععو في اليمن شهدتها

داب الزام في زيادات  وما وا

 حسرن وللبدر الجندي. بعد استجد
 فروء مختلف في عديدة ت مؤف-؛

 إقامته مكتتنه وقد .ره١ءع في لمعرفة١

 تك. مؤلفا شار ا لرن بها وورب بم.كة

 العربون البلدان من كددر في وتالميذه
 ا#وائل اليمنين من وهو $مالب وا

 !ط ا خارج تهم دولغا انتذرت الذين

اايمني.

 الهجري التاسع !خرن والمؤرخون
 لحقيقة ا ))أهل بدن وللصراع —

 رااصوب ء الذذي؛ ددن أي واطريفة((

 مي $مال ا والعالم !؛هن وا ذبرن في
 حمون(( )البدر’ في يررن بعامة

 في الشريعة هر ظ؛ عن الذوي فعاإدا

ذبرن في وأتباعه ءربي ابن مواجبة
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ا#موا فت لجان( بن الرحض )مد ل ا

 د إردا وا والكرماني لجبرني ا أمثال
حيب. اددر شدوخ من #نم وا

 تررهن صقادددة١و القفهدة ته1ومؤلغ
 إسماعيل الشيخ طريقة إلى ميله عل

 بتصوف عميقا تأثر وتأثره المقري
 لجنيد را الجيالني اخادر ا عبد الشيخ

 الذي لتصوف ا وهو وتالميذهم.
 طن)االبا اطردقة.وا الشمامة ددن يجمع

. والظاهر((

طاهر اوأري ءدد
 ايمن أر ا!دة أناب في ألز*أن تحفة مراجع:

 بن بك; #يي المعزل فه دح ؛حعين للبدر
 فظ لدد.( الالمع الة-و، ؛#هدل I ارذامم

٠ذلرركني ا!عالم افاوي؛

خذل  ؛ن(٠ساي بن رحمن1ا )عبد ا

م1835 . 1766د/1250 , 1179

 بعن ن 1سلمع بن لرحمنا عبد هو

 ،ل #هد ا مقبول عمر بن يجيى
محدثو فقيه وهو اطاإمي.ا لحينيا

هصررفلم' ومواده زدب أهإى من ره.ؤرخ
 خذوأ الشوكاني ا$مام عاتم فيها.
 ني ليماا )الئقس : منها كتب له عنه.

 بني القضاة إجازة في ني رنما والروح
 رؤفرائد التراجم، في ط( - الشوكاني

و)الروض مجلدان، خ( - الفوائد

 الذريف(، استخدام في اوريف ا

 التمباك(، ذرن في النساك و)تحغة

 المنهل عل حازدة القوي( و)ذتح

 ءلموم في وؤمجاميع( د-والده، اروي ا

 مقدمة ءل الداني لجنىا و) مختلقة،

 في العلي و)ذتح ككلف،١ لي نجاني(اذز

 28 في رسالة خ(- اولي’ ملب مرة

 بن محمد ني لذا ا مجموءة من ،ورقة

 سدد محره ولمعا .٠العمري الته عبد

 في حافل كتاب جيل— الته عبد ابن

 مناقب في الرحمن )فتح هسما ترجته

 كتبه سايمان( بن الرحمن عبد مبدي

م.1847ه/1263 سذة

العمري الته ءبد دسون د.
 در ا: أدر١مع الم-بشي، محمد الله ءب جع:ورا

 مركر اليمن، في ا$سالسي ا)*ربي
 الدي-ن خت.ر ضعا?، اليمذببة، مات الدرا

للماليين، ا؛طم دار ا!عالم، الزركلي

ام.986 ،7ط ،؛؛روت

=بلي ا،راية آهلى

هواب ا

 غرب يقع زبود، مواذئ من ساء
حق م—.! ا هذا ويقل زبدن ددذددت

0II41 7 اسدة قسقءغذ



)أدم( أوام )أوم( أوام

 قرب٠ با ةع٠ت ت٠ذ وك-ا .ض; ا لح ا ووددا

واسدط. ة ددي; دنها

 المصادر في طذا ذكر قدم يأرجع

 ام 1 ه/5 اليرن قبل 1م إلى لتارثذدة١

فيها بنى ادفي المدن إحدى وهي
 .ماوًاجا مسحدأ !زة٠س بن لحطعين١

 #هواب١ أن ور نجا ا ابن ويذكر

 بني وقد زبيد، روانئ هي والمطب

 م1137 ه/532 مدنة ا#هواب مدناء

 أبو بدعى فارسي تاجدر يد على

 ء معددا صا؛ ،خ_عف !را ا م—مخ ا—ق—ل ا

 زن فزة في فنة عال مزى #هواب١

 أن يبع لد ا ن—ب ا ويذكر الدسرات،

 ا#هواب إلى غالغقة ني تحول ابدر

 ع٠مالتا إذرنا ني تدرف صارت .فياا

بالبقعة. وام الهجري/

 العروسي علي محدد ٠د
 ا!جارر، ان .7 1 ص الغد، عمارة : مراجع

القرد زرجي،خال ص. ا!دمر، تاريخ
 ادزمن، كببت .259 ،314ص ،1

.192 ،132ص

)أوم( أوام
 ل\$ل الربي لبد١ امدم هو
 المدب ودقع بئية،٠ال الدوإذ إل )أ؛ةه(

تقريبًا كيلونرات عذرة ماة.ة عل

 ويطلق وارب، مدينة من الجذوب إلى
٠شس( مر)مح اطالله ءلى الغامة

 أن ء-لى ا#وب المعلومات !ل

 أقل ء.لى ردود لمعرلى ا هذا ؛لماء تاريخ

 )يدع ).بئي ا المؤرب زمن إلى تقدير

م ق؛ الذي ا عل( سمه بن ذرح إل

اددبلى. رظ 1ح ب:س.وير

 دين مم.زة مكانة )أوام( مد$ ئدتل

 تلك سواء )اذقه( $له ا معا؛لى بقية

 أو حرونم( )؛رأن، مارب ني المديدة

 عن بعيدة أماكن في المنتذرة تلك

 ؛قه()ا كمعبد ة لبن;ا الدوزة زرة حا

 جدلى’ف ا في -موم-ع-ري ح١صرو في
 في ن(١)هر ومعبد مارب، جنوب

 جبن بالقرب إ(٠)بفد ومعد ران، ء

 بقرام ذة المدل هذه وتمثلت الخ. لجر..

 ؛!ا !$له !ويري ا المعرد بدور المعبد

 وكان البغية(، للدولة ازرسمي )ا$!

 ن وكا سر؛، ني ة يبزد ا للدطة رمز

 التي وا!ل العوب ءلى لزامًا

 مدب رة ردا بغيةإ- ا الدولة إلى ختت

!-$له والنذور القرابين وتقديم )أوام(

 عن كتعبير )أوام(، ب )القه(

لسببة. ا للدو! !.و!ء وا الخضوع
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)أوم( أوام )أوم( أوام

أرام لعبد

 ر—ه—أش من )أوام( د—ب—ع—م كان

جح ودو - إليها نحج ادي ا#ماكان
- ب.ه ئ لخ.ا ا وطغذوسا 0ض ثعا له

 ني تجري الحجيج زيارات وكانت
 كان عام. كل من محددة مواسم

 الذي الجماعي لحح ا موسم زك هنا
 أما )ذابي(، شهر خالل يجري
 تختلف زني ا الفردي الحح موسم

 الجماءي، الحح عن وطقولمه ؛ئره٨ش

 )ذي دير خالل مجري كان فقد

هرس(.

 والذرابرن التذرية النقوش تدرز
 الدور )أوام( معبد في المذدمة لكشرة1

المقدس إكان ا ره باعن؟.؛ لمعبد اكام

 ا$له أوامر تلقي فيه يتم الذي

 قراييتهم اكاس دددم وب ورعدماده،

 ر رخن إيفاء )المقه( لإلله ونذورهم

 ترر لحصول ا لفرض أو سابق،

 تهمم حب حذيذوا محتلف؛ ذى ت ظل.با

 اكالن وكهرة اؤ-مول وذرة مذل

 والسالمة ة-ي واكا؛ والعحة

ا#عداء. ءلى ر وا!س؛

 مهدسًا ن؛ دكا )أوام( مجعد خلل

 الصف بداية إلى اسادات ؤده تمارس

 وربدو دي، لجال ا بع ارا ا القرن ض لى ل؛ ا

ك ذق ودوا أك. ن ؛حد ها^.ر المعبد أن  ذ
 #رض( وا ء اكا؛ )إله عبادة ظهور مع

)رحمن(. ال|رحمن وءبادة
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ايمن ذي اآلودة )أوم( أوام

 لفيا لجزئدة ا ل_تذقيباتا كشفت
 لدراسة #مريكية ا المؤسسة أجربا

 ؛-رئاسة بعثة با نغذ التي ا$نمان

 -1370 عام فليبس ويندل

 عن م1 952 ٠ 1 95 1 ه/1371

 يتكون )أوام(: لمعبد ا#ولي اغذطط

 وتة-لىر ،وي ريضًا سدور من لمعبد ا
 السور داخل الواقعة المنعلفة أبعاد
 مهر وسبعين وبخمسة طو# مهر بمائة

 - 9 سن الدور وارتفاع ، عرف؛

 ما السور جدار وسمك أمتار، 9,50

 ويوجد أمتار، 4,30 إلى 3,90 ردن

 ء بذ؛ في انقطاع منه الذرية الجهة في

 بة بمثا وه-و سم 8 8 بدرض لسورا
 يوجد بينما ،لجي_ةا تلك في باب

 لجهة ا في للمعبد لرئرا*ي ا لمدخل ا
 ونكون ،لسورا دن ل.شرقيةا لشمالدةا

 أبعاده مس,تطيل فناء من المدخل هذا

23,97 19,15 X،محاط ء والدشا م 

 باب وللمدخل ،حجرية بأعمدة

 الغناء داخل إلى يؤدي واحد
 إلى تطل أبواب ثالثة وله ارضاوي،

 ئط وحا ،آخر ء بنا عل رج لحا ا

 ثكل عدى ؛زخارفمزين خل اذد
 ل #شك-؛ ا وببعض وهمية نوافذ

ةصدنأ طول ويبلغ المتنوعة. لهندسه ا

 أمار. 4,95 - 5,30 بدن اشتاء

عل التغيب أثناء عين وقد
 دن عةمجمدو وعبلى النقوش صدرات

 عدة عل أوف؛ عين كما التمارل،
 حجرية ومناضد ومذابح أوائ

مزخيررذة.
وي عبد م.حهد عدي د. ا

 إلى أثرية رحلة :فخري حد الدكتور :مراجع
 ؛وسف د* أض.٠ري ي٠مذو د. ترجمة اليمن.
 نور الحاجم ءبد د. جم؛١مر الله. عبد محمد
 القوي عبد محمد ءلي ام.980 ،الدين

 أحد وطبي*.؛ دور - ازهقه $لها الدي:
 رسالة -، بيةلدوا الجزيرة جنوب آلهة

. Albnght٢1989 الغرب؛ باللغة دكتوراه

F. P. ): The Excavation of the Temple) 
of BASOR 128, Decem-the Moon at 

.25-38 .Marib (Yamen) in 1952 ber pp

ايمن فى ا#ودية
 معظمها نؤر كثدرة الى*-ن أودية

 جزيرة )صفة : كتابه في خ؛:- ني االهمد

 ,ب٠بح أقسام ثالثة في وهي العرب(

 في أو ا#حمر، البحر في إما : مصبها

 إلى منها ينحدر ما أو الهندي* انجط

 في*: ويفيض الخالي الربع

ا#ول القسم

ودة حمر الدحر ق ذصب يادن ا ا

 ايمن ى لروزا ۶وه مور: وادي
همدان غربي خذ ن؛ ومساقده الغربي،
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|بن في ا#وه،؛ ادس ني ا#وه؛؛

 غربي وباض خو!ن غربي رباض
 وسور دحار : شعابه وأول *رير،

 ونثار تدس وشمالي وتخلي فاكوارق

 وجرابي حذ وشا والعفد والباقر
 داد درب وا يلحان ذب وجوا وسمع

 ،رفاعة ويني حارثة بدفي د٠فبا ضحار
 ٠فحجة فأذران ن فعًا؛ وحجور د وحما

 يلتقي حق وتد!ب فورمى كول
ني بغور  وشمالي خو!ن ؛لمد زن ا

 الغرق س_؛قط ذس وكد ودان،
 ،فرعيه أحد فهذا ، وجذوبًا ذرقًا

 المدقة ة ثب رأسه : الثاني والفرع

 أبذر وغربي حفر والد فزي فا
 وبلد وهنوم رغذ فبلد ومحان وموطك

 والجواشة وادعة قط ومس-؛ حجور
 ويلقي وأءرى، البقر عبد بنى وبلد

 وقئأب والكالبح وصراتعد الحفر ليس

 وثن فباط المرانيين وبلد وردان
 أيمذه ودنى وقدم، ودجة تؤ؛ك شمالي
 مطرق وذرفي وحيدان سارن سدد

 إلى يعل حق خو!ن وكريف
في ورعبب ط بتها يمر ثم اذلحضراء

٠الجحر

 الدرجة في وه-و :لى ر وادي
 تبامة ن وديا من مور، بعد الثاني؛
وؤاغ جز>ب ذي ون مس-ارده وتبتدئ

 وسحمر ويريم الغربي شرعة
 يلتقي حنى والشمالل حطوط # وا

 وسدل وملح لحج رعدها ذة بيل

 وتنحدر تختنر كلها وتجتحح ،تخر
 لشحول ا تلتقي حث لوحثى ا بلد إلى

 ورعان، بعدان وصدور لكالع ا وبلد
 الفتح ويجمد.عها علة أودية ا٢ وتلذتي

 إلى والمالحيط ؤمران وحجر والحفنة

ابدر. إلى ده دف ها قي٠ف زبيد،
 جنوب كم40 ماذة عل الذود نقيل نم سوائله وتبتدئ زهام: وادي

حضور لبيو ي وتلتة صدعاء، غربي
 وجنوبي ا#خروج*' وجنوبي الجنوب

 وشمالي وبقالن وعثار ألهان شمالي ا!ر جانبه في وريق حراز*،
 فتسقي بتهامة تمر ثم وع، آنس

 في وتصدب والذطيع المراوعة أرض
البحر.

 من سواذلمه وتبتدئ :ثرذد وادي
 من ح_ض.رر ومسافط م أني؛ شعبام

ثر حذنا وجنوبي بقيهمة وتمر ل لشما ا

 المهدم ثم حراز أودية وبعفر
جي في تصب ثم والزيدية وا

البحذر.

 فرعان: وله حرض: وادي
عذر بالد من ويبتدئ )الشمالي(
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ارس لي ا#وب ا!ود؛ذشابمن

 وينفي ادش ومعان شهاب وبني

حوي( )و باكرين•■ الجذوض| بالقع
 كدذفا رما لشقيقسة ا من ويبتدئ

 رين٠فالئ ذالمردر حجور وبعفر الحجة
 يمر ثم الشالي بالفدع يلتقي حيث
ابدر. في ودصب ؛تهاط

 مشارف من ويبتدئ رتع: وادي
 دثبجة ا إلى ن خذرا وغربي ن جهرا

 نح شجبان يرد حق أنمان ونوبي

 وجبالن لمركبة ا لحئالن بين ثلك

 مزارعها وسقي دذؤال ويظهر ريمة
ابدر. إلى

سم الثاني ا

ود الؤندي |لمحيط ق دصب الذي ة ا

 وقاع يريم من وذروعه :بقا وادي
 بمياه تلذذي حيث بالدة وتمر الحقل
 ئكت؛حب إلى سدل هم ة لمشنا وا حورة
دة ن لحبا بأودية تحدمع حدث  من ا

 تمر ثم ،وججن والذاري لة لشال ا
 إديها تنغمو ،ب٠لشب وا ٢ه٠بمري
 ه بم.ا تمر ثم ،لطثة وا دية لسوا ا أردية

البدر- إلى رن واتن اسيا دافع

 ،بك رادي وأول تين: وادي

 وحية إب م'ن سواذلمه، تبتدئ حيث
ماوية ؛.وائل دلمتقي ثم واالحدين،

 تذهب ثم والذبرة، ن صهبا و ؛٠رالحذ

وادحر. ؛.مدنودهي لحح إلى

 نرغب دن يبتدئ ورذاذ: وادي

 لتعزية وا ة لجنوي; ا لثنض ا ومسايل
 ني الجئات بوادي وتلتقي رخدير،

 لصا_و ا دب وشعا لكرثر تمر ، تدن
 وتمر ، للور ' في كلها وتلتقي خدير و

 ضط١ في تعب ومنه علصان، بوادي
الهندي.

الثالث الدم

ود وأهمها الخاي الردح ق تدور ادذي ة ا

 ب )موزا ودسمى : أذنة رادي

 )ميزاب دور أن كما لذرفي(ا ابس
 ذأما ، كذرة به وشعا الغربي( اليمن

 وردتان، فالدذش، ، رداع ناحية من
 المشرفة والجبال وغران وأدنة وؤرن

 وبالد دار جالحب ومن سويق، ءلى
 وبينون — واسع ف لحان رهو - عتم

 ، ن وكودا ، بة٠لعذ ا فد وانحا وهكر
 وجبال ورخة إب وب والحدأ،

 ثمدان ل رجبا ذران، رز وب بني
 بني ب - والذلمرار نراد من ط وقا

 ذي ف مخال و - أيضًا مراد من مال

 وجءان وحببران وجذة ريفن حرة

خو!ن بالد قط ومما ذمار، ددسوا
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ابض في ا#ودن؛ اسن في ا#ود؛

 ورمك اشيف من داهرن وما الجذوة

 دكون ؛تعددةا لسيول١ فهذه .ومؤزح

 التد موضع إلى غفي و أدة وادي
 سبة زه وتتفرع مارب، مأزتي ؛تن

 ور ، قديمًا لنخلا موزع رحابة إلى

 البالد ؛نلك وحداكدى الغريق يرلس
 ٠ ال ابى؛ اخل إلى ثم القليل إلى

 ابى؛تن أرض شقي مارب هدط لمن

ثم المزى ثم - البئيين أرض -

 بتة إلى لروزسة ا ٦مم ، ينى لدم ا حرمة

الخالي. باذريع يتذته وس، نءلى،

 -تدو!ن ،ن وذروء، لحذارد:ا وادي

 وزغالن ودر صنعاء نرفي في

 وغم عيبان وجبل ر عذنوأ ار خذلى و

 ؤشعوب صعاء حذة) من يتهما وط

 ن لجا ور لتبر وا ١٠ء لذنا وا غوان—“و

 وبيت سهمان وحقل لثغةا م ودم؛

 ظهر ووادي ز وحدن ومسبءمب ٦وور : غ ز

 وتجتمع رالرحة، ورحابة ن غاظ؛و

 قاع من بم الغراب( )خطم في كلها

 لصرلي وا وخمنة ب٠ءجي وعوئة ارون

 حرث )وزور(، في ؛جاه’ هذه فدجمع
 ن ضو! و المقل ب_سيول يلتقي

من بالقخغذ وتمر وديًا؛ن، والخثب

 ه لى؛با وتلذقي هران ثم الشمارة الجهة

 في رفها مخا ر صنعاء من المنصرة

 الذي اب) الخارد وتكون المتادى،

 ؛اريعإلى منه ثم دزف، أرض -دذي

 أذوى أودد؛ الجرف إلى وذرد الخالي،

 ، ن الجيو من لى  ا ش٠حعب ي د اكو

 ، لعتشدةوا مذاب، من لى١ والثزل

 مرب لرن ن نعما و دذط مساؤط وتمده

 يكش ميل دع بالخارد وتلتقي

 وشمالي يام دن الوارد ادج ووادي
 شعابه وأول ن -ذرا ووادي ورادلمة بم

 وععدة. ورين دذ.اج ،.ن

ة ند اليه ادوددان لهج س.احة

الماحة الغربية الوديان أو#:

:؛رجا مز لو٨رالك ؛٨لكلا

900 دور وادي - !

2. 500 رد رادي - 2

.'،. 000 م ى رادى - 3

2. 500 رج وادي - 4

2. 500 رد رادى - 5

2. 500 رسان وادى - 6
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زرجخدال ا!وس ابن ض ا!وي

1.300 مزع وادي - 7

5. 000 لصةدرة1 ا#رى الودن - 8

حة لها ا ة٨ق لذ ا ن الودي ثارا:

'؛ريع مهز ليو دا الكرة

1.400 ٠خ وادى - 1

2. 700 مذان وادى - 2

7. 000 الحارد وادى - 3

3. 000 هران وادى - 4

800 عربان وادى - 5

800 روان وادى - 6

1.000 أملح وادى - 7

10.000 أذتة وادى - 8

2. 456 تحان وادى - 9

1.000 حرب رادى-10

المماحة لحنوسة ا الوديان :ثالثا

اشع مبر باملو اتكرة

131. 265 ت٠حضرمو وادى - 1

12. 000 جرع وادي - 2

11.300 بذا وادى - 3

4. 100 ش-لة وادى - 4

4. 200 حير وادي - 5

6. 400 أحور وادي - ة

6. 000 ة’دبغ■ وادي - 7

5. 300 تنت وادي - 8

3. 200 حان وادي - 9

المذوكل محمد ل إسماء م.
 ٠جزير صفة : ذي -دالهه ا ٠أحمل بن انحمن : دراجع

،#كوع ا طي بن مد٠ح٠م تحقيق ،لعرب ا
 عن ندوة ج ١* 1 9 9 0 صتعاء، ا$رشاد، ة٠عكت

 )عدن وجنوبًا شما س٠الي ذي ا#ودية
م(1987

وامخزرج ا!وس
 من متفرعتان يمنيتان قبيلتان هما

 ، قيلة بأبناء أيضًا ءرفوا ، ٠#زد ا

 ة ذم ا بعد عرفوا كما ،'ا٠أمه

 وقد ،٠ النبي أنصار ط ز#نمايا

 تين ئ طب تمذا أن العرب ألفت

 هو واحد سم با دلك مع لقبيلترن ا

كرنم. اورج

مرنم والخزرج ا#وس هجر

 لتر١ ا!نتثار عند ا!ب ا#هلي

 الباسة ت1ا!ذ-ئ-را ))ببد لألزد

 منذ ليمن با عمدت لتي ا ة وا!قتصاد

 أن كسما الميالدي®. الرابع القرن

 مدفلم برن تربط التقلدية المصادر

 سد وخراب  شما ليمندة ا الهجرات

رب. ء؛
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والخزرج ا#وس والخزرج ا#وس

 ا#مر أرل والخزرج ا#وس أذام
 تح.ت يومها ويهرب ،درب ؟ضواحي

 بني الثالث: أيهودية ا القبائل أيدي
يفاع. وبني آريغلة وبني الفدر

 ا#وس أن إلى لممادرا وشذدر
 لرياسة ١أمرر أرل |خضعوا والخذزرج
 غ-م ودفدوا باب اذيهودية، االجائل
 رت تى ا#وضاع أن إ! خراجًا،

 كل شت-د والخزرج #وس ا اصالح
 أحد العجالن ين مالك ي الخزر
 أخته، ذرنى عن دفاعًا اليهود اراء

 ملوك ث الددا إخوته إلى لجعًا ثم

 هزو: مذيم ذريف عند ونزل م دن-؛ ا
 الحماية منبرم وطلب ٠ جبيل.ة أبو

 أبو به ج-؛ فأ اليهود، ضد والعون
 ضد بحملة وقام ،طابه إلى جيدة
 إلى رعاد لبود،١ عظماء وقتل نارب

 والخزرج لألوص ضمن أن بعد م ونا ا
درب. في سة لري ا

 تتحدث تاريخية إشارات وهناك
 أسعن. ى_ب أبي من٨ل ا ئ٢ل حمدة عن
 الخامس لقرن ا م.طاع في يهرب ضد

 النفوذ أؤرها على وأضعف الجالدي،

ايهودي.

 تفرد أن بت فااظ ا#مر كان وأيًا

 تقوض قد يارب 'نؤون ني ليهود ا
ع—م ،والخجرج ا#وس لصالح

 قد عدد #كهر ا الخزرج أن مالحظة

 من أكرر النفوذ من قدر على حازت
 بوسط لخزرج ا استاثر إذ ،#وس ا

 ؟طنهم نعوب من كان وقد يهرب،
 وسط جانب وإلى النجار. بنو ا#قوى

 لغرب ا في لخزرج ا رخر ا لمديذة ١
طام بذلك محتلين والجوب  الني ا

يهود.لد ذتكا

 في ,*كنت فذر ا#وس أى'
 يهرب من والذرب ة لجذو ا ت لجها ا

 قريظة وبني النددر بني مرابع حيث
دم سعال ا من قدر على ففلوا حا الذين

ا#وس. ؛,ن

 في ستقروا ا فقد بقاع بنو وأما
 واشتغلوا برب لغربي ا لجذوب ا

. هب أن ا غة بمو؛
 أتاح برب لى لسكا ا لوزع ا هذا

 عل القاتم ا!ستقرار من قدر لها

 تحالف ده عما ،ىلدقو قوقد توازن
اليهود سف والخزرج ا#وس

 ل نتفا ا هي ا!ستقرار هذا ومالمح
 وهي بالزراعة، والخزرج أ#وس

 دن ىدقونها ب ا غاث ! الني لحرفة ا

تربدة جانبها إلى تطموا ثم. هم. د بال
اس.

 لمطلقة ا ويهود ا دة سوا سقوط م ورء
 يبدو فيما .امأ إ# ، يهرب على

الكورة المزارع عل حافظوا
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والفزرج ا#وس والخزرج ا#وس

 الني التجارية ا#سراق وعل فيها
 الخاردة ازتجارة في ثا بدور ربطته_م

مكة. يب نصم من آذئذ كاذت اافي

 في ثاندة يط^حون ايهودا خذ أ ثم

 جبهة تصدعت عندما يرب رياسة
 في القبيلتان ودخلت و؛لخزرج #وس ا

 إ! ذويا تخمد لم زروس حروب

درب■ إلى الكريم الرسول جرة٢

 - والخزرج #وس ا اع ص; كان٠ لة.لى
 من جرته بما قتل حادرة سببته وإن

 صراعًا - الدية أو الثأر دول خالف

 ده تدخل رؤد دادة، ل وا الذوة على
 سيطرتأ_م إعادة إلى قون لتوا ا ليؤود ا

المدينة. على

 ؛؛ن دارت الني ا#يام وأشهر

،ي:والمررج ا#وس

)#وس نت ا٠وك : ٠سمار حرب -
الخزرج. ءلى

للخزرج وكانت : كى حرب -
ا#وس. ءلى

ةاذ-ت و ' دالى حبرن -

 ا#وس. ءلى للخزرج

وس لال ركان ؛-.عاث: يوم —

الخزرت- ءلى

لم وزحرما الحروب هذه كل في
 ءلى ةيلعرب ا و! اليه.ودية ذل لقرا ا دكن

 .؛ر٠لذغ ا ^في قبرلمتا رت٠حم نا فذلى ،حياد

 لعربرةا حزينة وقبرلمة قرظة ربني

 يوم ني خاصة رج، لحز ا عل ا#وس

 #وس ا ه في انتصرت الذي بداث
 جدب ترازن من قدر ث حلى أو

وجودها. عل بموجم^ وظت حا للغذوى

قبيلذا ذاته الروم في ناصرت كما

ا#وس. ءلى المذزرج وأشجع جهدنة

 قبا أوجها الحرب هذه وبلغت

 حرب ي—وه قصرر بوقت ة لهجو ا

 إلى لرسول ا هحجرة وجاءت بعاث،

 فده الرسول كان وقت في المدينة

 ويغرب ،للنصرة يكون ما أحوح

 أءتر^رية شخصرة إلى ركون ما أحوج

 ،قبائلها برن المذرب م٠ح ع٠كتط

 قد ة )؛.بود ا لتوحيدا ديانة أن خاصة

 ل ستقبا ! يرب في لنفوس ا ت هيأ

الجدب. ا$سالمي الدين تعاليم

 بالرسول اتصل من أرل كان

 عرض أثناء لخزرج؛ من نغر ٠ سلى

 العقبة بيعة وفي القبائل، على ف

لخززج ا من عذرة هناك كان ا#ولى
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أوسان والخزرج ا#وس

 ا#وس كان هم ا#وس، من واشتان

 ،زثانيةا لعقبةا بيعة في ثانية لخززجوا

 ا#وس فيها ألزم التي اب وهي

 انتبي عن بالدذاع أنفهم رج وادن

,معه لحرب وا

 إلى H الرسول هاجر ما وعذط
 المهاجرين ؛ن—؛وآخى يأزب

 #وس ا ب نمم يكن ع وا#نصار،
 ست وكا ،  ذم, ة خا اؤا ا هذه سم

 المنتصرة لقبيلة ا ننب؛ درى #رنم ا
 أن ب_يد اليهود، مع لمتحالغةوا

 الخواطر تهدئة استطاع !الرسول
 ني أدى مما المناحرة، الفئات بين

 #وس ا دخول إلى #مر ا آخر

ا$سالم- في ججهج( والمذزرج

أر ؤالجزرج ا#وس دان ثم
 بعدئذ سمهم ا ر صا كما #نصار ا

 مع ا ستركو ا و ومدده، ا$سالم ذب كاتا
غزواته. معظم ني ه محمل ادرسول

 ر ا#نمس؛ أراد لردول ا دوت وعند
 أن خثرة ط ن لسلطا با ا!ستئثار

 أدت وقد عليه، قريثى تغلبهزم
 ساعدة بني سقدضة في المهمة المداو!ت

 ا#نعار جبهة من ا#وس ءروج إلى
 وءو خزرجي، #لرد ا يلي أن :ة خش

 ا#حداث موح سوغه يستمد موذف

الموقف هذا أدى وقد الحجرة، بل

 ءلى '؛-،-اجرين ذفدو دءم ؛لى
 #وس ا فإن ذلك ومح ا#نصار.

 مع استيسالهم جانب إلى والحذزرج
 بحماس شاركوا دد حياته في الرسول

 را؛ذرب ر ومعى م اشا ا فتوح في
#ندلى. وا

 الشام في أمية لبني سند نوا كا؛

 بأنصار أمية بني عالقة ساد ما رغم
 في ذروتها بلذت ضغائن من لمديذة ا

 في ر الر ابن خالفة أيام -درةا موقدة
المدة.

السري ءدي أحمد د.
 ء!مة كحالة. لرضا رب لا قبائل جم مع مراجع:

للؤ-هودي. لمصطفى ا دار بأخبار الونا
 المرب الجاهلية أخبار في لط.ربا ذخرة
إم. 97 5 هيدلبرج ط - ي المذر؛ سعيد !بن
)ا#وس(، مادة ا$سالمية: المعارف داذرة
)لحذزرج(. ودادة

أوسان
 وقبدلمة مملكة أوسان ذت كا؛

 لى—كشم نميها أرا ت وكا ،قديمتين
 كيلومازا 130 )حوالى مرخة وادي

 مارب(، رن لذرفيا الجنوب إلى
 الغدرات بعضى ني إليها دف وأ

 غ،ة٠ل وكاذت مجاورة. عديدة مناطق
 خالل من إ! تعرف لم الني أرسمان،

 كلغ-ة مماثلة النفوشى من قلدل عدد

وتبان.
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أوسان أوسان

 الذي ))دلوا( ي٠الرئي إلهها وكان

 أوسان((. إله )ابلو، نص في سمي

 لديانة ١مركز نعمان في معبده وكان

 ا#خور. الملك عهد ني ملكية

 اسمه متأخر إله الذكر ويستحق

محلي. إله أنه ددو م(( ))با

 إلى أوسان تاريخ تقيم ن٠ويمك
 :ذرات أربع

لقحبمة1 المملدة -1

 تاريخ فجر في وسانأ أن ويبدو

 سبأ هع تدنافر مملكة كانت اليمن

 ليرا وها .بمنا ءلي لسيطرها ءلي

 بعفر إلى يستذف ي اإذ الفرض هذا

 ليوما تؤكده أن ينتظر لنقوش ا

 ولم مرغدة. وادي في #ذرية ا الحذريات

 وحرد ني أوسد؛ نذش سوى يصلنا

 إلى تاريخه يعود ب نما في كتشف ا

 بات التر بعدس يذكر الفترة، تلك

 أوساني ملك ما قام الني الزراعية

 كرب عمي بن ن لحيا إيل ذكر سمه ا
 وهذا مكرب. اشب يجمل الذي

 لردفى له يطى )الذي ب—إدة ا

 يعد كان إيل ذكر أن يعني ))موحد(((

الملوك من أعل ذن مكا دا ملك؛

خرين،  ا؛.؛.وك. ملك من نوء؛ أو ا

 باية إلى الوثيقة هذه تارخ ويعود

الميالد. تجل الثادن الذرن

 قرلى 680 سذة )نحو هلك وبعيد

 الكبرر واح حمم نقدت يؤكد الميالد(
ىبئي٠لس ا ذكرحب ا زك ما—م رصد، ي اذن

 بن وتر إير )كرى ا#كبر ابل كرى
 خطير. .ا٠خص أوسان أن ءلي(، ذمار

 وذة والثا الغارة ارذتان ذاك وتؤكد

 المملكة هذه ءلى إيلي، لكرب
 نحو ونزوعهما بعنفهما ، ئب؛ دلمن؛ و

 تفاصدل عنهما ترد إد : اومدو سحق

 دمر فذلى آخر. مثال لها يعرف !
 نقول وحملت الملكي وز٠ه قصر

 رئر٠م ن، أوف مذك ولعا بده. ومد؛

 إيل( لذكر ابنا اعتور الذي )مرتعام

 وقتل ا#راض، وسحقت ،هرحب قد

 ا٠ألع أر^مون واسر ر؛ وف أ ءش سددة
 من ت لعدلى؛ ا مسرح وامتد ،خصى٠ش

عدل. رف دف حق شبوة رف مذ؛

 أوسان عاصة دوذع يزال وما
 في زيد( أبي هجر )أر « هجر
 ويذند افتراض؛ مرغدة وادي مصب

 نم القرب وإلى الموقع ١هذ أهمية إلى
في بما مقارنته يمكن قديم سع را ءة^ط

ذبق٠لك ءد3الهك 428



أوسان أوسان

 ١,٠)العواص- نبوة أو تمنع أو مارب
لها(. المعاصرة اذقديمة

نية القذ السيهدرة - 2

 القرن إلى الخاص !إنرن حوالى في
 اب يظهر الميالدي، قبل الثالث
 الذي ،ن قتبا محرب لذب في أوسان

 واسعة أرافي على 1حيذه طرير كان
 ببا إلى ذصاب منطقة من تمتد

 دنهغى لم أوسان أن وفرض المذدب.
 وأن ،لبذتينا ادي على محقها بعد

 طرةيلس فهرة ل خال خفت المملكة
٠ اره٠قتب مها م -ز ل١ح س.أ

الددددة المد!ة - 3

 أوسان مملكة واستع-ادت
 كبررا جزء ا#قل عل أو استقاللها،

 الميالد. قبل يلثا ا القرن في منه،

 التي اتفرش بفضل تارية-؛ ويعرف
 في القدماء *حقوها من وجدها
 يزال )ما معبد رفي الملكية ادنبرة
معروف(. غير دكانه

 خمسة أسماء الوثائق هذه وتعطي
 !ن ب زيدم منهم دذدنا أقدم ملوك،
 جسم. غيالن يثع وعمي I إرشرح

 ابذا تذالوا ملوك ثالثة ذلك بعد ويأبي
معد بوئ فاركلم دل يعبى أب: آذ

 ذرح ذارعم إيل وصدق دلى دصدق
سلحين. ,, ا ا معن دن ءئت

 هؤ!ء آخر تاريخ أن وا#رجح
 ا#ول القرن إلى يعود الثالثة الملوك
 التأدرات إلى امتئدنا إذا الميالد بل

 )الحقوظ له تمثا يجملها الني الخارجية
 الذي الخط وإلى عدن( متحف في

 له كان قد أته ودو .ذقوثه ده كددت
 اديمن تاريخ فذي واسعة: طموحات

 له لتمثا حدي #ضا ا بتقدم كرم ا؛ذي
 الوحيد المك ا أيضا وهو ا$له. مذلى

 )هو مقدسا أبا له أن ودعي ا؛-ذي
 أن مالحذظة ضا ا وينبغي ود(. ا$ل

 الني ذلى وسدن# ا الذقوش أغدب تاريخ
 إيل يصدق عهد إلى عود٠ي تعرفها

.ءذت شرح رعمفا
 ذ! وسانأ سعوط أن ويبدو

 ! إذ اطويلة.ا الغزة هذه ة مراذم
 فارعم إيل ليصدق خايفة أي نعرف
عثت. شرح

 م,ماكة دوسح عن نيئا ٠ذعرذ و!
 نبضت الني الغزة هذه ء!ل وسانأ

 موقع حق ونجهل المم-لكة، هذه فيها
 الرئيلى #ثرلى ا ؛واقعا أف عاصمتها.

 )لعله لذاذبا هجر قهي ة لذقا لهذه
 )حازوم #جوة ا وه.بر اذذديمة( م مذوبا

 وفي مرخه، وادي رفي القديمة(،
ا#ب(. وادي وده را
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ا!؛و؛ةون ن وسا أ

ا!خذفان-4

 أوسان مملدة اختفاء بعد نجهل

 فقد أوسان. لقبيلة حدث الذي ما

 التي لقوى ا إحدى شك دون نت كا

 أو )قتبان، لمنطقة ا عل استولت

 رموت(.٠حض أو مدحيام أو ردمان،

 ن وساأ تذك-, لتي ا لنقوشا وآخر

 عهد إلى تارنجها يعود سبئية نقوش

 قبا الئالث القرن )بداية أوذر شعر

 سرى وسانأ تعد لم حيث :الميالد(

 أخضعها ،#خرىا القبائل مثل قبرلمة

 انتهى قد كان الذي العبثي الجيش

 رهو ط حضرموت سحق من التو على
 حرذئذ كاذت أوسان أن إلى يشور ما

 مملكة مع لغة متبر؛ أراضي

٠ حضرموت

 المصادر في أوسان ج٠سا ويكاد
 إذ معروف، غير دكون أن ا$سالمية

 ثد( في لروت حض ب٠ك في يوجد
 نبة في ؛٠وربم «ن وسا أ ))ذا

 أحد هذا أورد وقد .(ا #وساني ا’)
 لهمدانيا الحسن #حار، ا رواة لى٠أذض

 في وسا # ا حمدلى أ بن محمد نائال:
 وس.؛ني.( ! ا الله عبد أبو أيضا )وسمت

بوضوح ينتمي ني #وس-؛ ا هذا و#ن

 أوسان((، ))ذي تمى جاءة إلى

 بقبيلة لعلة ا فإن تغر، وادي سكنت

 وهكذا مؤكدة. ت—لي■■■ مرخه وادي

 الني القديمة المملدة ذكرى أن يبدو

 قبل سنة 500 حوالى اختات

 ربذياايا التراث في تبق لم ا$سالم،
الشعبية. الذاكرة في أو

روبان ن١كرسذب
زدد محدد ءلي ذرجه.ة

 ،370 ص ا#كاوع، تحقيق ،2 )ا$كإلل، مراجح:

 ص ،2 ا$كليل، (.386 ص أيضا وانفق

365، 31، 192، 237، 239، 290،

291، 317، 345، 352، 364، 365،

 ص فارس، تحقيق ،8 ا$كليل، ،393

 تحقيق ،10 ا$كليل، ،83 ،65 ،62
،2 )ا$كليل، (.17 ،16 ص انخطيب،

ا#وساتججن، ايدا اذطر ،371 ص

(.65 ص ،8 !$ل،

يوبيون ا
م1229 - 1173ه/626 - 965
 دن يوسف بن لدين ا صالح ٠٠يعتبر

 لمشهور ا ن للط؛ وا ئد لقا ا ،أووب

 !يوي ا الديرب صالح صر لدا با

 مؤسس هو ام( 192 ه/588)ت

 م إضا وا م في '#يوبرة ا الدولة

العر؛؛ة. والجزيرة
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ا#دوبدون ا#؛وبةون

 الحاكم الدين صادح كان لقد

 عام الوزارة توب منذ لمصر الفعلي

 بالملك وتلقب ام 169ه/564

 ام 171 ه/567 العام وفي السانم.

 المستذيء العباسي للخلعة خطب

 السنى المذهب حا عهده رني ؛.الله،

 في اذم الذي اذمي الذب محل

اذن؛طميين. عهد في لدنم

 زنكي الدين يور #تا؛د ا ة ربوفا

 استقالله أعلن ام 1 74 ه/569 ءام

 والشام، نم حاكم رمبح م اإنا

 م،1174ه/570 سنة دمشق ودخل

 ذتمدد لغذب ا مملكته ذك ن بعد ووسع

 استولى أن بعد والدرات اذل ب.يز

 ولم م(،1185ه/581) الموصل عل

 لخ-صيكة ا وع ا در ا سوى مه لرن أ يبق

 اذفي الصليبيين يد في 'لواذمةا

 بانتصاره رده في ع١نم بعد يانطت

 ة بحو غرب في ن٦حط معركاة في لك،ير ا

ام(. 187 ه/583) طوية

 م٠لحك تابعة ز 1لحج ا كانت لقد

 إ! االمردة الجزيرة دن دبق ارل م
 حكمها تتورع نت كان اذفي ارمن

وكان المتعبارعة، الحلية الدويالت

 سيًا يا٠س هدن؛ رمن ا عل ء مذلال ! ا
 للدولة هامًا واسبراتيجيا ئديًا وءشا

 أعمال أول دن كان فقد لهن؛ ا#يوب.

 ه ذن توران أخيه ل إرمص؛ لدين ا صادح

 ذي ام 1 77 ه/5 69 ء-ام ارنم إلى

 الذي ارخمن، في ا#يوبي لحكم ا أسس

 آوران تمكن لقد قرن. نصف ذتجاوز لم

 دو! عل المورم القضاء من شاه

 صنعاء في حاتم■؛;؛ بني من )الهمدانيين(

 ني ثاد’زريع وبني زبد في مهدى- وبني

 لم #يوب ا السيطرة أن ندد ،عدن

 ا#خيرة الدولة أرادي كال عل تكتمل

 عام إ! ا#سفل اذيمن في الزريعية

 في تحمن حيث ام 188 ه/584

 جوهر الدر )أبو وصبها ٠)الذملوة(

 و!ب في ذلك تم وقد ، ٠(لمعغلميا

بحى ا#خ شاه، ن دورا ءلمف  ص; !ذا ا

 أيوب بن طغتكين ، لدين ا صا!ح

 يرمل لم ا!ي ا$سالم( )بسيف الملقب

 في شاه توران وفاة بعد إ! ارنم إلى
 هايط راديًا كان اذفي ا$سكددرب

 نوابه ويتوب ، اليمن بحكم ومحتفظًا

 ه/574 عام غادرها منذ عنه

 الخالف وقع م-؛ وسرعان ،م 1 1 78

ا!روب. الساطة ت واضطرب. م٣بيذه
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و؛ون ! ا ا#وون

 يوي ا ازذور مؤرخو حظ لقد

 نجمت الق الفوضى تلك إتمن ا في

ه خلف م تركه الذين النواب يد عل

 تنته لم والغانى الفوضى زلحك إن

 اليمن إلى اوب بن طفتين جاء حق
 أو 1181 ه/5 78 أو 577 عام

فيها، اسة 'اليتولى ام 182

 اأبن في !؛وب بئي دولة

أ؛وب الدن تجم

لن'1داه56ت%

ف دوس لد;ن ا صالح م*ر( لنا )ا

م1192ض/588 ت

اذدل
م1218ه/615ت

ى٠ب عظم()اذم

ف دوس *,ود٠٠ا!ه ة( )

الدين :ور طفكين)بسا$م( (2)
ام 14؛ را543 ت ام I 1 - 197 81 ه/593-577

ا!ذ,ا#ول ا!ين هي ا. — ۴٩

دادين حه.يجبءي
ى م1202 _1197ئ.598 _593

أيوب )ادامر( (4) داه ذوران (1)
*1214- 1202 ^61 1 -598 ٢1181-1ا73دلم577 -569

د ب؛اذا- عإ6٦ ا و

 حمد٠الكاملم
*٦٠١١٠١ ر|6١5 ت

 *اباذ )ا#عظم( (5)
،1215-1241 د/612_611

واي ئم

 الممارك من ومعظمهم ناه، ن تورا

 ً!دطرة تابقوا حيث وا#كراد،

 نجعفس الو!ء ومنح وا!قتتال،

 في الزيدية( ئ )كأ انحدن القوى

 منتصى في م متي برز الذدن ل لذ-ما ا

 ابن الله عبد م $ما ا #دوي ا ص_هد ا

.٠حمزة

 ط ا٣ ال_و'ب نفوذ من ريتحك,

 ، ۶ #وضا ا ر ستقرا ا دلى ريعما

 ولقد . أ الف'ثمة الدنى على ريقفي

 ذاك كا من ا$ساله( سدف تمكمن
 ٠ز٠بتع توفي حذق عامًا عن* ستة طيلة

 ر سعرا ا من يده على تحقق مًا أن غير

 الددن معز ابته خلفه يد على تحط,( قد
متقلبًا طائشًا كان الذي إسماعيل.



!وون ا '#وون

 رد ءلى '.ره اذتخ.ى ا!ط.وار، ريب٠غ

 ني درن ر ني فقتلوه ا#كراد ن٠م جنده
 م،1202 ه/598 عام منتصف

 أءبه خانه م_صير كعان لمك وكن
 وذد ط-ختكين ابن أيوب در اى
 سا.تمان ظ.غر٠الم ء.مه ادن ؛.*.ده ٢٠حك
 الضعف من درجة ء-لى كان ا!ي

 من حمز دن لله ا عد م ا$د.؛ مكدت
 عام في صنعا، ءلى ء سال ! ا

 وعادت م.1214ه/611
العادل الملك فأرسل ط-رابات ا!ف
 تعود ا حفيده الدين( -صال خو

تاركًا م1215 / ه6 1 2 م ء؛ يوط

 بن عمر ين ان-) نور ا#مثر ل نائر
 م1229 ه/626 عام في ودو رسول،
 وادؤس أدربي، اكمح آخر ركون
رسرل(ا )بني دو! الرمولي رر

ا#دويين. م٠حك عن لمسذقنلة ا
هر«.٠1ا الله ء،- حسون د.

 دي اب حاتم بن محدد الدين بدر ا#مير جع: ورا
الثمن، الغالي المط كذاب الهمداني:

 برلطا:يا، ، كمبودج م ميث٠س زلر ق لحقي
 The AYYUBIOS AND ٠م1974

EARLY IN THE YEMEN BY: G.R. 
SMITH LONDON, Gbb Memoyid 

..1978 ,Tyasi .العال عبد محمد د 
 جامعة اليمن، في وبيون ! ا أحمد:

ام. 980 اذاهرة،١
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باجل محم،-( ؛ن ح|حمد جابر با

 محهد بن د٠ح ) عر1بج

م1636د/1045 ت

 دز محأ-مد دز حمد إدخ ا ه.و

 من ؛-اجابر، شبان بن حمنرءبال
 عدلى بوادي ل( )عند قرية مواليد

 ه٠م٠ءلم أب؛ ء_ان تاغن ،دوت ؤد. مج

 ١مر الحثدر تلقن كمط قه، خادوأ

 علماء من لدرويةوا لدينيةا العلوم

 ال؛يء نهتج; ا في ا٠وتعذ خ رموت٩حغ

 )!ه؛ر( وديدة إلى هاجر اذ^شر،

 يده على تتلمذ )باكستان( بالسدد

 هور ! من ندنا ا ، لهنود ا من كذ^ر

 دمن جتمع وا بالهند، نبوز( )برى إلى

 حظي و ء، علماو مشايخ من فدها

 يطب لم المقام أن إ! بالقبول منهم

 !هور. إلى أدراجه فعاد ، !٠٢٠ له

 ءل.مه في وغزارة ة م؛ ت بصقا تميز
 لحًا ص-؛ لمًا وعا فاضال رجأل كان كمًا

 رافي ا#لفاظ رفيق تحقيق ا في دة ءا

 وز عدد ءلى اطلع التفكير،

 والذم، والدينية ا#دبية المصنفات

 أنه حد إلى لحغظ ا قوة عذطه فئرف

 يطاع كان مما ا)كشر يجفظ كان

 با تميز لتي ا ت دلمصه.ا دجة وس ، ه ءلي
الذي !هور في شهير معتدا أصرح

 مات إنه ل وية؛ ، ده وذا حتى بها ظل
 ل شوا 14 ء ئا لثال ا يوم مسمومًا

م.1 636 مارس 22 ا ه1045

الذظاري دقام حال د.
 اذ-هجرات .ظاري، ال محمد حزام ل جما جم: دوا

 منذ أرراتها و الهند ن؛:ى الحد؛؛ مدة ١الحض
 ا!رن مذذصف »تى ءذر سعااتا القرن دداده

 في دفة فد الدكتوراه اطروحة ،العثرين
رشد، اض الترابة، كلية الحديث، الذاريخ

.م 1999 رغداد، معة 1ج

؛،حل
 مةتبا قرأمسوا مدن من هي

 رهي الحاضر، الوقت في ا؛,ثبورة

 بمحافظة جلبا لمديرية مركز

 شمال كم5 5 بعد على تذع ،لحديدة ا

 ازطريق على الحديدة، مدينة درفى

 وبين بينها يربط الذي الرئيسي
 لها ذكر أقدم يعود صدعاء. العاصمة

 الرابع ادشرن إلى الداريفية المصادر في

 من كواحدة الميالدي الهجري/العاشر
 من ؛طن رهم القحرى. قبائل ذرى

 أقام: ستة إلى يتفرعون ءلملى ن؛طو

 رية لخضا را خلف وبتي الجمادة

 وتحمل .لضوامرة Iو وعزان ردة واي؛

 ل ربا ا ا والقرى النوادي -شر’؛-
 ا!رة) تلك أسماء لباجل التابعة

٠ وغيرها
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صااح( دن )مادم ب٠راحطاا باجل

 م/1 930 سنة في يدز هانز زارها
 1ب صبرة بلدة ألمها وذكر ه،1349

 م،بذي لعا ؛.سور محاطة خشنة قلعة

جر من  أبراج من أعداد تتخلله ا

راب الضخمة. ا

 كتسبتا صبرة قه جل با كاذت

 وقرنا بداية متن كجدرة أهمية

 رع يا لسبعين ا L جه نت فكا ، لعشرين ا
 إغضاء مركز الدسرين القرن من

 المناطق دن عدد م٠يض الذي باجل

 لحديدة ا ساحة) من الممتدة التهامية

 مديرية في الزاهر جبل سفح حق

 يذكر الحويت. محافظة في سعد بني

 المدينة مبافي لرن جزء بأن الحجري

جرر شدد  ا#كبر لجزء ا وشيد با

 بزراء باجل سهر با!.ةش. مفها
 فيها حددثًا أقيم وؤف والقطن. الذرة

 روات١الخغ مزارع من عدد

 ا#ثرية المعالم أهم ومن والغواكه.

 الجامم باجل مدينة في والتارلجية

 المدينة وسدط دقع الذي ير“لكب ا

 ((لقشلةا )) لحصينةا وذمتها ،لقديمةا

 لثريف ا جبل دمة عل شردت الني

 المدب، عل الغرب من المطل

إلى الحاب عمارا تارذخ ويرجع

 إلميمن. اني4صثا ا!حالل ٠فز

ودني حديثًا باجل انعت وقد

 كوره-اأ نع لمصا ا من عدد خارجها

 م/1969 العام شذ ا#سمذت معع

 ني٠غ محجر عل دس زني ا اه 3 89

٠لجبريق٠ا لصخور ؛.،'

 العمري الص ءبد حسدن د.
العروسي علي محمد د.

 ،الخلهي ب الم؛ من منيال ،ر!رددزه ذز ما مراجم:
 ص ام،986 ؛جروت برئد، خدري دعردب

بلدان مجمدع اتدلبذ-ري، محدد ،202
 بن إسماءذل 'إفاضي حقيقت ادتمن، واذل

 لنباعة الجادة الخكمة دار وع، ا! ءاي
 مذشورات ام،996 ،2ط منعاء، والنثر،

 الموسوعة ،101/1 والغان;، ا$عالم وزارة
 الذذ،'نية، العفيف مؤدذ طا، اليمنية
 بيروت، ،.ر—ل لمعا ا الفكر دار صنعاء،

.147ص م،1992

 ،الح( بن )سالم باحطاب

م1921 - 1840 ه/1350 - 1256

 ب حطا با صالح بن لم مه؛ لشيخ ا هو
 في رج و ،بحضرموت ولد ،فقيه

 نشأ ،ذريم بمدينة لعلمية ا هد لمعا ا

 والعلمية الديزة بدئيه في وترءع
 من لغنون را لعلوم ا دوت بحض وتعام
زمانه. أساذنة

 رستقرا لال طليا الهند إلى توجه

 دوت حف, ن٠م معه سرته أ نتقلت وا

تمحز ،سذوطنهاوا آباد حيدر إلى
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صالح( بن )كم با.*;طاب صالح( دن الم—) ب باحاط(

 يعد ركان ،فذة بشخصدة باحطاب
 ذف لى- ا$سالمية ال-لوم نوابغ من

 في يزهده وعرف راسنة، ب لكدا با
 آباد بحيدر وجوده ء .اوأثن .الدب.

 في كدريا بالهدكل العمل في انخرط
 في نتفل ا كما ،مية لنظا ا معة لجا ا

 الفقه في ا$واب رتولى متذوعة مناصب

 شخ شيام تحمرة ثم ودن الغافري،
 النظامية، الجامعة في إطق وا إغلسفهة ا

 تام لط—تا تثماطاكه جاب وإلى
مختلفة. مجا!ت في لتأ$فبا

 في التدريس في عمله خالل
 الكة؛رون دلمه د اسدفا ب )لمظا ا مادهة لجا ا

 عدد دده ءلى وتخرج ط لطم ا طلبة دن
 حياته طيلة كدب تالميذه، من كبذر

 ٥٠ عه ارةبغز ومرده معا ددن شتهر وا
 ورعًا وكان سلوكه، وحسن وفضله

 يزاول ولم القول، صريح الخلق كريم
 لما-مية ا ا#عمال غير مهنة أي
 مرجعًا يعد وكان ،فقط لدينه را
 بصفة فمي ك-ا ا إلممنهب ممدر و

 ؛.صفة #خرى ا وللمذاهب خاصة
غامة.

 هز نا عمر عن باحطاب ذوفي
 ولده خلفه ك وذر مًا ء؛ وتسعين أربعة

 كان الذي ٠ ب حطا با ~الح٨ص الشيخ
.و مغذيا أبده غرار عل ء(؛

 مالم الشيخ العالمة دنن

 مجيدر )باركس( مقررة في ب حطا يا

 ا؛ؤاشات من عدد له الدكان، آباد

 أصول في لشمين ا الدر أهمها:

 الفقه؛ في لدينا وفرع الشريعة

 لمؤلفا ه في جمع ،لوصرةا كتاب

 الكريم القرآن دن الوصايا أعالم

 وا#دباء العلماء وأقوال والحديث

 المواضات دن عدد إلى با$ضافة

 في ت إطا مؤ سبعة دنها ا#خرى،

 ،ماب١لحا مذ-ها مختلفة دوضوعات

 في القصائد من عدد إلى $ضافة ؛غ

 في كتب أنه كما الروي، لمديح ا

 أعاد كما وا#خالق، الذصوف

 بأسدوب !حين ا الدر كاتاب تصنيف

 برة لعر ا رس ددا لطلبة سهل

المدن.
ا|ذظاري دزام ل٤حه د.

 !.هادراتا ،ري -أالتظ د محه -وزام أل كده :مراجع
 منذ و-دلىراتها ود ا! إ!ى حديثه٠ل I اة٠لحضرلا

 متم.ق حتى عشر مع التا ادغرن إداية
 فلفة دكتوراه أ#روحة ا!*شرين، اذخرن

 بن ا ،لتربية 1 كلية ،لحديث ا ريخ لتا ا ؛ي
 محمد م.1999 ؛خداد، ع.ة٠جطم رشد،

 دهاوع~اه,ها لذظاا ة لجامعا ،عبدالغغور
 ماجستير أطزوحة ),عربي،ا #دب ا ذي

 محة لوط با لبر»ية1 ة٠للة ا قسم إلى مقددذ
اووام. الهدد، آباد، حدر الدن;
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ساؤم( بن )صالح ب حى با -,الم( إن )صالح |احطاب

 سانم( بن )صا|ح باحطاب

م1954 . 1906 ه/1374 . 1324

 خ1ص بن سالم برئ صالح لثيخ ا دو

 مجبدر باركس بمنطقة ولد باحطاب،

 عر وثما وأديب كبدر عالم الدكن، آباد

 وددقف نشأ ، -لذبر( ا )أبو عب ودطلق

 زملوم ا ذرأ ودين، علم بيت في

 التحق ثم أبده، عن ا!بتدائية

 نيهها , درب حيث النظامية بالجامعة

 #دب وا والمنقو!ت ؛؛.عقو!ت علوم

 تلك من وتخرج ،فيها وبرع العرب
 أصرح حتى حبا مدرسًا ليعين الجامدة

 ن كا كما ،فيها ت لمعقو! ا شخ
 تمين ،العقاثًاة العلوم في وكًاضال ماهر

 إلى تدردسه طردتة في وسهولة سالسة

 في درعون يكونوا لم طالبه أن درجة

درت. دادة بعد مقاره

 وقدرته براعته أسباب ترجع
 وطرائق لتعك؛ ا مدرعة في رقابلرته
 ءلم ددت في نشأ أذه المتقنة التدريس

 والده أن عرفنا فذلى ،ودقوى وصالح
 مشا؛خ كبار من كان ترجته( )اتدر

 ورث ،وأمداتذبا الذظ؛مية الجام-*-ة
21 ءمره يتجاوز ولم ،عدده أب عن

 ا!متحان تجاوز قد وكان إ! ءام_ا
 ممة ا في دراسته منهيًا لى لذبا ا
 به اعزف عالمًا رصبح لذظامرةا

 صدره وسعة عقله حمال ء لعلماا

 ،للتدريم عظيمة بلية قا متالكه را
 باركس منطذة ني قاضر أصيح كما

 اختياره ج;.اذب إلى الدكرئ آباد مجيدر
 كما الجمعة، لصالة وخ.ط^ب.ا ا مفتي

 الجامعة لمكتبة أمرنا كذلك عمز
 والمسلمين صلم١ م تجد وظل التظاهرة،

 س.يذ٠لخما ناهز ءسر عن وفاته حنى
 ،للا بمرضى إصابته ببب عامًا
فاث.و حق عازبًا يع.يثى ممًا

 #دن وا لعلسعة وا لمنطق ا في كتب

 منه د متفا فا ،ريخ لتا وا ب لمر ا
 مكانًا مرله من وجعل الكثررون،

 الذين ،ره لطاج ودرسه ومحبح^ لمريديه

 أنه كمًا دروسهم، في حذذونه يان اطاو
 المدرسة في ن للمدر صدر عمل

 دظام جعية للواء وذنتيا الشافعية

 في مرة لنظا ا غير لعسكرية ا محبوب

 الديرة الشؤون في ساهم ركسى،با
 دير معهدا فأنشًا ، كرر والعلمية

 الخير( مبرل )معهد اسم ليه٠ء أطلق

 آباد مجيدر باركس للتطق-ة في يقع

من لكذدرا وذظم وأأف ذرجم الدكن،
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عبدالرزاق( الثه د٠)ء ؛أذيب سالم( دن )صالح باحط ب

 ا$رام سثذرة ب-اكعسبية: مؤلفاته

 جة خا محمد تلميذه جرة تر فعي كا ا

 ام_عة٠لح.با الحديث دخ نادب ف٠ي شم

 الثاب واوى ا#ورد؛ إلى الذظامه

#وردية.وا لربهبا

 إلى د ا#رر من ترهمته رمن
 لمنحة ا : ني دأ ما كعكسوا ية٠صرب ا

 تررة ،كدة ا٠بم٠$ ا لنفحة وا الرباب
 -ةورد # يا هبة سالإ دكمة كتاب
 ؛لصديقي ا ءجدالذلمدور محمد للشمخ

 الشيخ رسالة ترجة والعون ا$رشاد
بالعربه؛ الكون( )شجرة الصديق

 كتاب ترجة ،#وردية با لمبرنا لفتحا
 إلى ترجن.* فأعاد لدهلوا الدخن الدر

 تألعه من السعادة سبيل ؛لمرب ا
 الثواب إيصال لة د ر #وردية؛ با

 خطب ترجة #وردية؛ ا من بالقرآن
 سيرة ا#ورد؛ إلى ن*- نبا !رن الجمعة
 ديوان ا#وردية؛ من المرمل الذي
مخطوط. وصير شعر

 |اذفألري حزام ل1جم د.

 سة٠الحضر جرات١اله ،مد١م -*زام ^ل٠ج ئ هدراجع
 الفرن رداية مذن 1وتًاليراته الوخد إ؛ى الحدد؛؛

 )-*درينا رن !ةا منتصف *ذبي عشر "-حزن.اا
الحد؛؛ث، يخ ]ذار ا ذي ذذ.ذ.ة ه دردورا أطرو-*؛

 بغداد، امعة٠ج ،رثد ابن التربية، كلية
 الجامعة عبدالذضرر، مألدط وووام،
 ي، إهر؛ا #دب ا ذي نها هما وما التظادجة
 اللغة ن-م إلى مقدمة يحر ما أطروحة
آ؛ذد، حيدر ذذ.ية،٠ال*ش بالجامعة العربية

اووام. لهذد،1

 عبدادرزاق( الته )عبد ب باد

م1976 , 1931د/1396 - 1350

 ولد بادب ى ا إرر عبدا الله عبد هو
 ا عام بحضرموت لشحر ا في

 تعلى.مه وذلمقى م1931 ه،1350
 مدرسة في وا$عدادي ا!بتدار

 ودرس ،عدن في ا#هله زرعة ب؛
 ،ريحت رك حكودثة مدرسة في نوية لة.؛ ا

 إتمام من تمكنه لم المادية ظروفه لكن
اك؛نوب. لىحلة1

 في )المستقبل( مجلة أصدر
 طاب !يزال هوو ه1 368 م/1949

 ريس وكان الثانوية، المدرسة في
 في عمل .المعلن فحر ا—ره—تحرد

 وتمدرؤو إدارة مؤوله وتولى الصحافة
 تمرض وقد الصحف، من ءدد

 لجديلى ا لميح ا له دشا بدب لدسجن
 أول أسس ا!نجليزية". يتكلم الذي

 بالفكر ا!لتزام يتبذى مي سدا سنليم
 ام/961 في ودك ا!شؤاكي

 الشعبي )ا!تحاد اسم نحت ه1380
 يمن )نحو شماره ن وى الديمقراطي(،

 اندمج وك ،حد( مو ديمة-راطي حر
 اإ_طلىمة حزب ع٠م التنظيم هذا

 إط_ار في القومية والجبهة الشعبدة
 الجوأة '.اوحد السيادي التنظيم
 23 م/1 975 لجرأير 5 في القومية

اه. 395 محرم

441 1 فيت٠لي  dcgitijJI



 لتعاموا للزردة ر ور باذيب ع٠ءح
 سافة وزير ثم ه1389 م/1 969 ني

 وبعد اه. 3 92 م/1 972 ني ةح واكدا
 ة٠الجبه حد ذو ا ادلي !دذظيع ا دام

 في ءضو إثمدون باذدب اخدر القوب
 درةلدا وسكردر السيامي ذكذ-با

 المركزية، اللجنة ني وا$عالم العافة
ه.1396 م/1976 في باذيب ذوفي

 الصحفية ت ! ا٠ذةا من لعديد ا له
 عدد حمم رقد ،#دب ا والدراسات

 تموزت )دوابل(. بعوان حداده في ها'٠مذ
 وا$خالص ي ر العد بازممق ته ثم كتا

 نجدت رقد ا!سراكي، رالغك لمبادئ
 عنوان تحت جزأين في دتاباته
 تتضمن لم أبا إ!ه مختارة( )كتابارت

والتقدية. ا#دب دقا!ته ءن شيئًا

ءلي بن ءلي سام

)ير( ؛شر
 عرفت الني المناطق هي كثيرة

 وتنطق ،فيها انحفورة بار ا سم ثم
 ذلك ومن الهمزة من بد! بابء
: ندر

 ل لثم-؛ا إلى تذع قرب أحمد: بق
 ، ٠ءدن القلة عد؛ في .خب ا مدينة من
 س-وى عدن مدينة عن يفصلها و!

ت ٠شته ا وقد .تقريبًا مهر كيلو 1 2

 ؛صناعة وعرذت 'االسائلة دا قديما
 من أكوام عن عبارة وكانت الفخار،
 إليها قدم عندما لصحراوبا ارمال

 ويدعى العقارب، لمة قبج مثا؛خ أحد
 ثمر بحفر قام ارذي العقربي" أحمد "

 فميت ا#غنام وسقي للذرب
 في ودنتن ".أحمد بهر سم ثم المذطقة

اليران. أشجار أراضيها

 تطل ماحادة قرية وه.ي علي: ثمر
 أعمالها في تنح العربي، البحر عل

 قديمًا كانت رفد .٠ثبوة محافظة

 الذي " ٠قنا " الشهير الذعجاري إجذاء ا
 القادمة التجارة اسن يتقبل كان
 ودول ا#فريقي القرن دول من

 لبضائع ثم وانحملة آسج؛ وشرق جنوب
 القوافل عير إجصدره لنبان، را

 ة لدربج ا لجز؛رة ا سج.ه دول إلى ردة إدخ ا
 من 0كثجر باذانا وإلى صر٠وم والشام
 ساحرة مذطقة إجوم١ ي٠وه العالم.
 ا#سماك، صيد عل آها-ها يعتمد

 وآل ،لخشع آل : ساكنيها رمن
 حرة لمج؛ ا قم لموا ا أهم أما لذذب. ا

 وبحيرة الغراب حمسن :دندر ذجدا
 لبجضاء١و المة-لىاف وشًاطئ شوران
 الذ.اطئ عن تبعد الني صخة رجزدرة

بحريًا. ميأل 12
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محمد( بن )إسماء؛ل هرة! داس محمرد( بن )إسماء؛ل س.!ة ط

 !دذة أحياء لزن المزب: يأر

 علي رع دا هرس وتمتد صنعاء.(

 لعلفي ا قاع وحتى ذرقا لمغني عبدا

 '؛زب( )ددر صنظدويإ والعامة غربا.

 الحال ۶ه كما ياء، زة٣الهم بابدال

 ا#طراف في نيب( )بذر يمنطقة

صنعاء. اددتة لجذوب?ة ا

 العقدخي أحمد إبراهوم
 واذقباذإ ارلمدان م معج ،ص.لحغيا هيم ارا : مراجم

،4ط ،٠ى.ذعا الكلمة، دار ، ليمنح؛ا
م.2002

 ف(4مت بن مايل٠)إس ح مد 

م1933 ٠ 1867 ع/1352 - 1284

 لله ا عبد نحمل بن , عيا سماإ هو
 مدية في وك ،إب أمير ودو باسالمة

 ا—ه 1284- سدة رمضان شهر ني إب
م.1833 ير يتا

 من دراسته في ض إسما انتقل
 وهي ا#ءرى، المدرسة إلى د.ةلمعال ا

 تدرس كانت التي فجدوا الجادع
 وإتقان ؛.المتون ).عاوما دئ دجا فيها

 الفرادض وأداء ب والى؛ الخط

 ن وط؛ والعمل، بالفعل والسن
 *-ةلرلج-ا ا اليوم يسؤى بما أشبه الجامع

 المعبى في ذألى نحو أو الكرة أو
من مبادئه إسماعيل فأخذ الحديث.

 إخقه ا ؛.متون هدم وا ،ذيء كل

الحراب. بتعلم واهتم لثا؛يا

 يفرغ أن يعد أنه عادته من وكان

 وصنوه والده إلى يذهب دروسه من

 في يعمالن ما عونه بأم لدرى عبود

بلغ أن وبعد والشراء. لبح وا التجارة

وأنجب تزوج لتبز، ا سن عيل سماإ

 البيع ومارس والبنات، ا#و!د

 وفاة وبعد مثمرة، معينة لفئة ء لذرا وا

 سبع ام 890 ه/307 سنة والده

 إسماعرن للهجرة؛ان وألف وثالثمائة

 تجارة أبيهما عن ورثا قد توود وأخوه

 دنكورة الناس وين بينهم وحابات

 ء بانخا وكالؤهم وشم الدفاتر، في
 دور جيعًا ويربطهم ،ومعط وعدن

 التجارة نواع رأ ت سال لمرا وا لثقة ا

 والعطرورات البضائع من المتبادرة
 رائجًا كان ممررا دلك وغير لحواذج وا

 لبضرائعا كاذت فقد ريعتم،التا ذلك في
 وحذر بادية ا#سواق كل تة-طي

لىرة. حًا أردا ر ودلى

 يضم ! الداجر إسماعيل مجلس إن
 شاكلته عل كان من إ! الغالب في

 ا#صردقاء من وغ_ثرهم الذ^طر من

أصدقائه ومن العلم، حملة وبعض
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محمل( بن ماءدل٠)إس باد!مة ،حمل( بن )إسماءي،ن با*!مة

 حمن بن الله عبد الحاج التجار
 تجار كبار أحد ني لصنما ا عمالن

 إسماعيل مع يتعامل وكان ء، صنما
 ل د وتبا بالشجارة والعطاء با#خد

 هذا في اختصاصهم مجكم البضائع
انجال.

 إسماعيا سمهمة زادت وقد
 معالي لحب تواو كان فقد حرامه، وا

 حياته فازات من فازة وني ا#دور،
 "إب" مدينة في تثكل التجارية

 وحلها مشاكلهم نجابهة للتجار مجلس
 ما وفعل م٠ءتده المعتادة بالطرق

 ونزاع خالف من ر التجن؛ ين يجري
 نتخ-ب ا نجلىا تشكيل ثم فلم-؛

 عامل وهكذا له، رئيسا سمساءي-زإ
 ونزاهة وعفة حسب; مجلق الناس
 وكان ،وحجهم الناس ثقة وكسب
 الحكومة دن بإذراف نجلسا انعقاد
الثرعرة. اصبغةا عاب !ضذي

 رأت وفة دس ر زح را سنة في
 وقد ،العثمانية إب مديدة حكومة

 دجل أن إسماعيل، شخصرة لمعت
 نجلسا يذب )الذي ؛ون٠قمم مدلس

 ض عدد يجمع أن وهو الوطني(،
 المدن عموم في البلل. وأعيان كبار

 وجيع الرعايا دن منتغدن ارمنية،
التي القضايا في ٦ليتظرو القطاعات

 جهة، من والشعب با#مة تتعلق
 وعقد أخرى.. جهة من وبالحكومة

 له ربمًا عيل إسم-؛ واختير نجلسا
 لهذا دؤهالته لتوافر $جاع با

 رضا ا!نتخاب هذا ورافق ،لمذصبا
 هرنا سماعياإ وش_ذل ،لح_كطررة ا
 ئيس ر منصب دب جا إلى لنصرهب ا

ا!جار. ر٠مجل

 عبته م1911 هلم1329 سنة وفي
 إب لبلدية رئيًا لعثمانها لحكومة ا

 ت دنا با ا#تراك عهد في درة و#ول
 )قديمًا المنصب هذا باليمن عرف
.ة(٠الحس باسم تعرف

 برئاسة إسماعيل انشغال أثناء في

 من وصله وف إ! يشعر لم ابدية

 ن فرد؛ وسام رشاد دن محمد ن زلطا ا
.ل-هءم؛# ذتددر درسوم أي

 عرذت ام 9 14اه-/ 3 32 سنة في

 إسماعيل ا#س ؛ب٠الت الحكومة

 بمثابة وهو ، إب ء قد؛ م قاتمن؛

 عام وني ، القضاء" عاسل’
 الدولة كانت م1914ه/!332

 في ألمانح؛ مع خدت د قد ب لعثما ا

 دح ا#ولى لمية دد؛ا الحرب خوض

 بعد إيمنا من وخروجهم خصومهم

حميد يجيى م $ما ا مع ن دعا صلح
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عح.مد( بن سماءيل1) مالدنبا حمد(٠٠ بن ءدل )اسما باسالم,ة

 مارس م1911 ه_1329 عام الدين

 م،كآحعه الذي منصبه سماعياإ #مير ا

 أو إب قضاء كعاما مجيى ا$مام

قاثمقام.

 اللبناني الرمجاني أمين د ا#ستا وفد
 إلى القدير والكاف المشهور !اذرحا
 وضئن إب، مدينة في إسماعيل ا#مير

 "الدرن "ملوك كتابه ني ئاهده ما

 حيث طبعات، عمدة عبط الذي
 في رأى عندما استقبا! حال يصفة

 تعز طريق جهة مرب دخو! طريق
 ا#يواق وأصوات زاحفًا عسكر "

 بذداه مالمة با إسماعي. احاملا "جاء
 دسنقبلنا وأهازيجه وينده وجعه ويجذ,فه

 دخلنا .( ٠ ا$مام). باب ويرحب
 عل ونزلنا الفاتحين دخول لمدينة ا

 بيوت من بيوت في لمة وا الرحب
 بالد في المشهور إسماعيل العامل

 وفضله بكرمه وأسفلها ها عالأ اليمن
 المشقة أيام بعد فتمتعدا وعدله،

 ساحته في الوداع وعند ء، لثقا وا
 ورافقنا ،ته هربو دك عرلى إسما ماى

 النظامية الجنود من بثالرن ذمار إلى
 بد فسرنا ،دركي ضابط رأسهم عل

ونن. فة ض؛

ذزده ن #س-ذا ا ايمن زار رممن

 الدمشقي العظم بك تقي ابن مؤيد

 !رب ا ؛#د في رحا.ة كذاب حب را

 لذي ا ٠ ء صدها إلى م|عمال ’م*, السعيدة

 #مير با لتغذى وا إب مدينة زار
 واصفًا !منقباله ءلميه فأثنى إسماعيل

 كاد "وما منها: الكلمات بأبدع إياه

 العامل جاءنا حنى المقام بنا يستغذر

 بأدوابه يرفل ؛,اسالمة بك إسماعيل

 وحسامه الرضاء وعمته الحريرية

 وسعدنا . . علدنا وسص,لم ني ليما ا لمذهب ا

 وأنسه لطفه عن سمعن؛ إذ بمقابلتنه
 ما كل لنا يتحقق وهو ، كثرر شدئًا

. ءذ^ وذرأنا ه سمعنا

 بن إسماعيل ا#س وفاة ؛.اذت
 سنة باسالمة لله ا عبد بن ا محمد
م.1933 ه/1352

 متصأل ان٠ك أنه تهاما٠هتا من

 ! ا حد أ ؤب يرا الخاريري بالعالم
 ومعرفته زائد باهتمام هرخرا وأ

 في العرب أخبار خاصة ا#خبار
 ا!!هه #قطار١و لشقيةة١ ا#قطار

 الصحف و؛!ذذظام إب تصل
 اختالف عل وايالت العرب

 ها٠بعض* في ركًا٦مش كان بل اا١ك٠برشار

 والمصور والمؤيد و'لمةطم كا#هرام
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أحمد( بن الله )عبد ؛؛سالط أحمد( بن الله )عبد بامالط

 الجرائد يرسل ركان والحالل.
 الدولة وأعيان #صدقائه لحالترا

بحى. ا$دام منهم

باسالمة الته ءبد محمد د.
 وأمير، عالم حياة ،#كوع ا ء'لي -حمد“ : مراجع

،1ط صعاء، ال_جديد، الجيل مكتبة
 بالد ذي رحلة ،ظم٠اا دؤيد نزه^ أم؛987

؛.رس، فادي ة——مؤس السيدة، البروب
م.1985 ،2ط اذدن،

أحمد( إن الفه )عبد دائدح

 مالم بن عمر أحمد بن الله عبد هو

في باسالمة آل أسرة مؤسس سالمةبا

إب.

 في الحمداني ذكرهم سالمة با آل

 فقال: ا$كرل كتاب من الثاني جه

 سادمة ل آل جد كاماى بن سالمةو

 عدينت الهجرين د-ن بجودون'

إلحن. ءظيمة... مجضرموت

 آل كسب قة عرا عل يدل وهذا

 ن فكا القدم. في بم وضم سالمةبا

 دنه من الكبرى ارمن نزل من أول

 لبيت ا ا مذ أسس من وأول !رة ا

 م سا بن عمر أحمد بن افه عبد هو

الحضردي. لكذدي١ باسالط

سيئون مدينة رأسه مقط

 المشهورة حذردوت مدن إحدى

 التجارة. حب التقاى إلى ودفعه

 اذنكور بلده من خروجه وكان

 سنة وذلك عدن. إلى سمابقًا

عل عمره ركان م1807ه/1222

 سنة. ذ!ثين نحو دقددر أقل

بقسافلته ب.ب-ط أن رأيه وأجع

 وهي ،جبلة ذي مدينة في التجارية

 فيها جعفر مخالف مدينة يومئذ

 لوامعة ا دق لقنا وا الكبار الخانات

الكبررة. سر والما '؛طيحة هي وا-اتا

 في ؛.قافلته أحمد بن الله عبد ذزل

 بضائعه لتستوعب دقها فد؛ كوريات

 واطائف تحف من قافلته حملته وما

 كثرو لبث قما كب وعجا وغرائب

 حدب كل من ر التجد؛ إب هرع حق

 و^ريم رذمار صنعاء تجار من وروب

 رربح ذلك. زغبر بعدان ومخادف

خيارة. أرباحًا

 يعاود المذكور جعل ما ا وط

 كما عدن، إلى وتكرار ورار الدفر

 لتعجارة ا بشؤون الكاملة خورته أن

 "مسقط' وتجار برجال رأسًا ربطته

عدن بدن وصل همزة رهي )عمان(،
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( م٠لا٠س حين ) باصددق لى( ح. أ بن الله )عبد دن سال با

 له نصب ثم ، وغيرها ئ١لصي وا والهدد

اصمن نئ لروا دن رغحره غفاء با وكالء

من جد بما ات—الجه كل إدزود

 ت القمان.( من ث٠حدي وبكل ا).بضائع

فى و #ؤ( وا ذحروب وا ر و والعقا

 الله عبد رحالت من !ثمة١ إلممرة

 ذي إلى عدن من يعود أحمد ادن

 بالناس طه ختان ا كش حيث . حنة

 عبد عاش لما وطا ٠م٢٠ معرفته وزادت

 وحمع الرزق للذب بحثًا يمعى الته

 ،ة٠غاي من لذلك بد فال ا#موال

 منشودة غاية دف۴م كان أنه وطبيعي

 آخر وأمر أذفر، وحياة أمرة يي

والسكون. الهدوء إلى لميل١ وهو

 "فالن بنت من جبلة في تزوج

 السيدة الملدة مع لجا السادن اذتي

 له أنجب_ت لصاليح_ي ا أحمد بدت

. أحمد ولددن ومحمد

 باسالمة الله ءدد محدد د.
 وأمير، عالم حياة ،ا#كاتع عذي ل.حمل : مراجع

،1ط ،۶صذعا ادجددد، جيل٠ال م-كشة
 بالد ذي رحل; الدظم، يد٠مؤ ذزهة ام؛987

1برس فادي مؤسة ،العيدة الدرب
م.1985 ،2ط لدن،

الوض ق !اطوور = )الدوري( الباشق

 سدود ان ف دن )م شدنى ب
م]435 - 1402ه/838 - 804
 بن سعد بن معود بن محمد هو

 ولد ي الخزر شكيل با سعد بن أحمد

وير-:!:-. با دل

رحل ثم وب كين اون ءلى درس
 لكتب ا يجمع كب£ر اهتمام له عدن إلى
 )ذرح منها عديدة تمؤلفا له

 #سنوي ا كالم ه ف: رع المنهاج(

 اسوي واس #ذرءي وا وابكي

وشروجهم.
شدخان حدد ه مي سدا

 ر وعبي ت ضد؛ن ن: شدخ؛ بن دد *.اءي :جعمرا
ة،ءدن،٤الةئا عكت؛ة ، باوز؛, غ؛ل ذاريخ دن
إم. 999 صدماء، بر،١ دار

سانم( )حين #مديق
م1997 - 1928 ه/1418 - 1346

 ثمد موا من صديق با لم سا حسين هو

خرة/ جادى 26  ديور 9 ا
 في ودرس عدن بمدبنة ام 928

 شهادة ل ونا ذويةلثاا حق مدارسها
 ه/1367 في بعدن العاثم بردج1ك_

 ا!قتصاد دبلوم ءلى وحصل ام، 948
بانجلرا م تنجهانو جامعة من لذماويا
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مالم( )حين باصددق دم(با٠ )ثمن ،باصديو

 أرد وكان م،1962 ه/13 82 عام
 هندة وء-ضو الدرب التعاون ذبراء
 الدول عدة يجا الحرب التعاون خرراء

 -1388) اليمن ءن مندرا لعربرةا

 م(،كما1971م_1 968 ه/1391
 زإزراعة لس؛اسدةا اللجءتة في ءضوا كان

الزراءي. وا!مالح

 ، رلى دوظلم ا د،ن ءذدا ص.ديق دا تقلد
 م_1951ه/1375 _ 1370 ،إرمًا

 ادثؤون ني ملوك فغابط ام 956
1 375 أطفال، ا!جتماعية-محامي

 عمل ثم ام 958 - 1956 ه/1377 -
 — 1 377 لتويق وا اتعاون ا في

 ذيا ذا ثم (،1969 م-1958 ه/1389

وا!صالح ئاازرا وزارة لوكيل
م1969 ه/ 1392 - 1389 الزراعي

 مكرذارية ني عدل ثم م،1972 -
 ه/1400 - 1392 ادوزراء مجلى
 ناب عين ذلك بعد م1980 - 1972
 لألمجاث ارص المركز عام لمدير

ثار ا!قاة؛؛ 1400 عن دف وان وا
 م.1983 م-1980 ه/1403 -

الحركة تأسيى في رك ذا
 ا#ندية إدارة في م—وساه الريادة،

 - ام 954 ه_/ 1394 - 1373
م.1974

ا#دبي الخباب ادي ا ريا كان

 أول وكان الخمينيات أوائل ني
 ه/1369 ءرن في للمعلمثرن نقيب
م.1950
 ناء—أ؛ ,ط؛ ا ز تأمرس في هم ييرا

 في ا#ول ء.-ق-.ذه..-ا في وأو ذوب—ال
خرة جادى  أبريل ه1370 ا

م.1951

الجوائز سن ردد عل حعر
: متها رسيذة وا ة ر إتقد ا ت دا والثها

 (Wood دج با لوود ا نث.ادة -

(Badge لذن. من اكشفرةا

والغذون، لآلداب الدولة م ر،را -
م.1988 ها1408 ءام

 شوال 24 ا$خالص وسام -
م.1990 هالحو20ه1410

 ع هي د؛تبةأ أعمال شدة له صدر

م1977 ه/ 1397 الغيوم طريق

 ه/ 1 399 لثدوعا زوء في رواية؛
 يجازفون أجلها من ؛ قصم. ام 979

 أشعة مرحبة؛ م1980 ه/ 1400

 ذم؛ م1 983 ه/1403 حريرية

 م1984 ه/1404 الغفية الجودة

 حسناء مانى عل ا$يجار قصعى؛

 مطر رواية؛ م1984 ه/1404

 ؛هسرحدة م1985 ها1405 لحتريف٠ا

م(1988) ه1408 الجبل عذراء
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م( بذت )فالدن باأرب سادم( رذت )نادة باغريب

 ه/ 1 409 القمر حيا ر عند رواية؛

مهصص.1989

 كذب ستة صديق دلم زبكا٠وللم

 كبرر عدد إلى با$ضاذة الطرح تحت

 في المنشورة وا#يجاث سات إذرا ا ت٣م

 46 تحو وله لصحف. ا و ت نجال ا

 22 في زوفي معظمها مثل مسرحية

ه.1418زجب21م/1٠997 ذورر

 الفراغ، يد ذمن العظماء رحل
 المداد عن ده ادبرجم أربعيذتة في صدر

 معة جا ط عدن فرع والكتاب، ا#دباء

 14 مؤسة لمطابع٠ب طبع ،عدن

ام. 997 اكتوبر
قاسم عبدا ردم

سالم( بغت ة طه)فا باغريب
م1اعج

م1821 - 1840ه/1339 - 1256 ت

 ابن دد بن لم سا بذت طمة فا هي

 في ضارم.4ا ةرمهاج من غريب با

 تلك من )قرس( في ولدت جاوة.

 القراءة أبوها وعلمها د، رطال ا

 اضًا 4ءلى وقرأت والكتابة،

 لبافضل واتختصر )المنهاج(

مجالى حدرتو ،وا#جرولب-ة

 أحمد برئ ديخ بن الله عبد السادة

 بن وأحمد حش بن وعفي فقيهبا

 صحيح رسمعت ،خيلة مولى لحسن ا

 م قايب بن زبرر العالمة من البخاري

 ستة والده؛ دج ودمجت ،بارقرن

 أبوها وغرضها ،ام 882ه/ 1299

 ن دحال زيني بن حمد أ ,دلسر ا عل

 ،العجلولى أوائل وأسمعها فأجازها

 الله عبد بن عبداورحمن وأجازها

 رأينا " : الجنداني يذول الراج.

 مح_ذوظة عندها إجاراتجم ذمسوبس

 وزرات ،ام 9 12ه/ 1330 سنة

 ءذ.ها وأخذت الصبا، أيام ءلميها

 ،#جرومية وا لتجويد وا القرآن
 وسلم الذجاة يتة٠سغ عنها وحفظت

 للررزنجي الثالثة والموالد لتوفرق ا

 في تدرس نت وكا ،لعزب را والديح

للتاء، العصر وبعد للضفار مرلها
أهل ن وى در، اى في ومظبن

 ،لصغيرة ا رابعة يسسم.لوبا بلدها

ويةد الله رابعة ةللرو با ددشبه ت ركًا

 مجلى ودا ،وملوكها سزرتبا في

 في البخاري ىح-ح لقراءة تعقده

 تبتدئ عام كل دن رجب ثأر
 في وتتتهي يوم أرل من بقراءته،

ثم ؟ب، ر من لعثرين وا ،علتا ا
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بكر( أ؛ي بن )أحمد باذضل دكر( ادي دبن )أحم باذضل

 تدعو الختم عند عظيمة مأدبة تعمل
 تدعو تذوم ثم ، للحضور النساء

بن أحمد لدس. المدوب بالدعاء
 أولى وإذا تعظهن، ثم حالن،د زيني
 واءد٠ازة دررب كانت رمضان شهر

 خصمتها زي ا ويح لزا ا لحضور

 تصلي التي وهي لمن؛زل،ا في للنساء
 العبادات أمر وتتولى ٧٠٣١٢٠

 لحن مهذبة تزل ولم ،والعادات
لمه.ا جاءتجا حذق ومعلمة

 الدبدشي دحعد الله عبد

 محدد الله عبد الكاب. الخالت يراجح:

دار ، ت اليمنيا لناء ا معاج-م ، ي٠ذ١الحبا
.154 ص ام، 98 8 اء صن* كمة،٠٠ال

لم( 'ي حمد؛ن اافمل٠

م1668 ه/1079 ت

؛-ن أبي؛لم أحمد؛-ن البخ هو

 )ته ا عبد بن خمد بن عبدالهادي

 )تريم( بمدينة ولد ،بافضاى باشعبان

 ،حضرموت في رز با لدديا ؛ركزا

 علم دا صيح وآ با٠ لم٠وتع ترعرع

 العلوم أصول في وموهبة ودراية

 ء لعف.؛ ا من وب للغوية، وا الديه

-٠ءمر في اتورن؛

 بداية في واستقر الهند، إلى جر ه؛

 ددثل وأخذن م(، )بلجا مديلة في #مر ا

 ونادر داعيًا اغلفة الحند أجم أقا بين

 أجزاء في نجمه فلمع ،وذقافذ^ تعاليمه

 في بارز دور له كان الحند من مختلفة

 تأثر لذلك ونتيجة لعربرةا للغة ا ندر

 ا#قاليم وأدراء طين سان من كزر به

 ددجيعه إلى يى.عوا أب حد إلى الهنددة

 من مقدهرة في وكانوا الشان، بذلك

 إلى وسعوا ،لكزر ا عنه تعدوا

 لتي ا اللغة زها عتبا با -با لتحدث ا

الكريم. القرآن مها أنزل

 في ستقر ا ل لزحا وا لذذقل ا بعد

 م عا ا٩ توفي لتي ا م بلجا بمدينة لهند ا

 له فيها. ودفن ام668 ه/ 1079

 في المنتذى : أبرزها مصنفات عدة

.الددة لمهم.؛تا ؛لعقيدةا

 اا.ذظاري حزام حال د.
 ضبة.راتا -ازي،ااخفا حمد٠م -وزام ال٠جم :مراجع

؛;ر الهذلى إذى الحدلم الحضرمية  منذ اتها وذ
 الذرن مذذصف ى٠ح ءثزر اذدع اذرن ا ؛دا؛ة

 ذي نفدة الدكتوراه أطروحة ا).*شرين،
 ٠رشد ابن ،لذربيةا دذة لىيث،٠ال ادذاريغ

 عن لذ؟ ا يوذس ام. 999 ؛-عداد، م_عله ا٠ج
ثبه ذي ا,*ربا علماء السامراذي، إبراهيم

م.1986 بغداد، انهد، ؛إتارة



أحمد( )علي داكثدر (٠أحما )ءني باكثدر

 احمد( )علي داكثدر

م(1969 , 1910ه/1389 - 1328)

 رحي٠وم قصعي كاذ-ب هو

 في العربي ا!دب رواد وأحد عر وثا
 مديدة في ولد ،دن العثم اغرن ا

 #بوين #ندونيدةا "بايا "سررا

 يلة٠ق إلى دتتسدان حذضرموت من يديحن

 طفولته ق،غى وهناك احريقة،ا ة كذف

 أرسله عمره من الثامنة وفي ا#ولى،
 عربدة نشأة ادنشأ حضرموت إلى أبوه

 في الحضرمية !زر ا عادة على

 تربدة عل تحرص كادت إذ المهاجر،
 وفي لمر، حدا عربي جو في أبناب

 من القادم لعوي ا نشأ سيئون مدينة

 في ا#ولي تعلمه وتلقى المهجر
 اللغوؤة المعارف تعدم حث الكناب،

 من دجكرا وتزوج ا#ساسدة والدرندة

 إد طود! زواجهما يدم لم له، قريبة

 ماتت طفلة منها رزق أن بعد فارقها

 أخرى فتاة من تزوج ثم صغيرة..

 إلى رحلت أخرى طذلمة له أنجبت

برعة. أمها مع ااغرر

 زوجته بموت نكبته أن و ويرف
نفسه في أثرت قد طفلته مع الثاندة

 الديندة الحالفات جانب إلى كثدرا
 موطنه ببا اكتوى ادفي وا!جتماعية

 من إب دذدقل بعضها ن وى ، خير١لما
 من خر ا وبعضها الذريب التاريخ
 من العشرين في رقدها ن1وك المياحر،

 متقأل إفريقيا ذرق إلى فهاجر عمره
 الجابات ثيح والصومال الحبثة ددن

 إلى اتجه هناك ومن لكبدرة، ا اليمندة
 من تمكن المدينةو مكة وفي الحجاز.
 لم الشعر من أشكال على ا!طالع
 عنها يسمع لم ادب أسا رعل يعتدها

 أحمد به ظهر الذي الشعري كالحرح
 لف ى' لدب أث وهي معبى، في شوفي

 الواحد ادصرت ذا العافي الشعر
 يجرب أفبد المباشر، الذفي والتعبدر

 في وكذب ، ثعر اذرحية كتابة٠اا

رح ذلك  في أو )همام #ولى ا يذه٠ى
ا!قان(. دد!

 هوصل1 353 م/1934 ضءام

 م ل*؛ا نفس ني والتحق اهرة،٠الة إلى

داب ؛كلية  ا$نجبرة، اسة قسم ا

 ذلك بعد ليلتحق منها تخرج حيث

 مده غذرج الذي للهرب العالي بالمعهد

 علمية بإجازة م1940 ه/1359

.ل,لتدرسل ت;ؤهلمه
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أحمد( )ءاي باكدر أحد( )ءاي رباكش

 مو/ 1 934 د1 353 / وسدن

 سنوات وهي م1940 ه1359

 مجال في ط٠يذش باكددر بدأ الدراسة

 عن #دبرة ا لشحم.ة وا ،لدب-رح لكةن؛بة ا

 ه٠اخذ!ط بدأ كما ا$تجلرزي، ا#دب

 يومئذ يمثلون كانوا لذينا بالشدراء

 نوا وكا ،لشعر ا في ة لجديد ا لموجة ا

 تلك وفي )أبولو(، مجلة يصدرون

 كتابة في دةوالرق؛ ا!بق -دقق المرحلة

 هو برة لعر ا القصردة في جديد ثكل

 بلورها اذفي لتفعيلةا صيدة٠ق شكل

 العرب ا!هراء لزن مجموعة بعد فيما

 المالئكة ونازك السياب مثل؛

 في كثرربا تجربة وتمثلت ،وغيرهما

 ئرجم أحدهما ^رين فنيين سابن

 إبداءي والغاني وجوابيت( )رو؛و هو

رفرفي(- ن)إداذو ه.و

 مسلك1940 ه1 359 بعدءام/

 المهنة ٠هذ في وأمذى اد^ا;م طردق
 منها ا#ولى ا!جع عاد؛ عذر أربعة

 هرة ! ا في #خر ا وا!ح المنصورة في
 قد كان المنصورة إلى دبين أن وة؟لى

 كتتاب دح وقة ت بصداتا ارتبط
 نجرب مثل: كبار ذلك بعد أصبهدوا

ر لحا ا جودة وعبدالحميد محفوظ

 دار إقاهرة في وذ؛ركهم كادلى، وعادل

 التي بالجامعيين الخاصة النذر
 ،م مكترقة ا٠اس تحمل ربوت أ

 مؤلفات صدرت الدار هذه وعن

ا#ولى. باكبر

 ذرات أكهر المنصورة فترة ؛.انت
 تلك وفي ،وتحصيال إنتاجًا حياته

 م/1943 متدرية بامرأة تزوج العزة
 مذن باكة;ر شخصرة وكانت اه. 362

 بدد يوما دبلور ت دينا لد! ا I,ع..ضمند

 عربدة رؤية يحدن كبير بدع—ك يوم-
 كذتاباته ذت رى ،عميقة سدةوإنسا

 تنذر وا!رحية والقصصية !هرية ا
 )أبولو( مدلى إصحف ا كوريات في

 ءذد حدنًا # اسديا وذإذى و)الرسالة(

والقراء. د الذة(

 له وفرت فصورة ا فزة أن غور
 عن واب الهدوء من كثرر

 من محد؛د لم لني١ ا#درية الصراعات

 من ءردده بعد فيها !'رى ا

 جاعة إلى انتمى حيث ا!صورة،

العقاد.

 في ها قضه؛ أخرى ت سنوا سبع بعد

 المهنة، هذه ترك القاهرة، في التدريس

 الربرة برزارة !ذون ا معاعدة إلى واذضم

د زمن؛ ا صديقه عده و! والتمايم،
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حمد(١ )ءاي با؛أر )ءايأحمد( باكذر

 , ۴٧٠جل با الثه.و لجة في ءضو ون٢ليك
داب. وا الفنون لرعادة #عل ا

 ءلى حعار ق-د باكئرر ركان
 م/1953 دة ادردن الجمم؛

 ه1374 م/1955 ددن وفي اه 3 72

 وأودع أشهر يكتابة التغريز طلب
 "ملحمة التاريخية الفتية -ال ءأ

. عمر
 قام بعدها وما ةالغاز تلك وفي

 فركا إلى ت رط؛ ا بعضى هع برحالت
 حضوره له صرح أ و .وغيرهما وروس؛
 العربي، ؛.ثقافيا الوسط في المتميز

 كتلى تهممرديا من ر كثي وعبرضست
 بعفى ت٠تحول كما ،معسر رحمسا

 وكان ،سدذماسدة أفالم إلى رواياته
 دخدت ه(، ما إسال )وا ,٠٠٠؛ن; أشهره؛

 لدراب، ا المذ؛هج إلى ا#دبية ل أعما
 ء-ام فذي وأرسمة. جوائز عدة ل ونا

 جائزة عل حصل ه1381 م/1962
 وسام وعل لآلداب التقديره الدولة

 اكدرا م ومد؛ ءلى لى٠وحم العلم، عد
 تكاريما ؛■الحزة أقم ص خ، .-مجرجان في

.عذرم أحمد الملحؤي ولمشاعر

 محرم م/ 196S ابريز في
 مدب إلى كثمر١ب ء_اد اه، 388

 عنها غياب بعد حذضرموت في سرذون

 م/1 968 مايو وفي عام ، 36 دام
القاهرة، إلى غادرها ه1388 صقر

 م/1 969 ضنو 10 يوم في وهناك
 في بمنزله توفي اه389 نعبان 29

 ة قلبي أزمة إثر ءلى بممر القاهرة
 في ر١بمع ا$مام بمدافن ودفن حادة
زوجه. أسرة مقررة

 إمرحية ا ددن كذدر با ل؛٠٠م٠ءأ ءت ر،
 ؛.طولةا ت وا؛-روايا لنهرية وا الشعرية

 أهم ومن ،#دب ا والدراسات

 ا؛,وعود، لذرعون)ا التهرية لدرحياته

 وس،االحرد عودة الجديد، ثرلوك
 لسممار أبود!مة، أوديب، ساة ط

 في إمرراطورية ،بسة ا سرح ،جحا
 م~رحجاته ن—وم ٠وغيرها المزاد(

 ا#حقاف، بالد في أو م )ض؛ الشعرية

 ونغرني( اخناتون الهودج، ر١فم

 و٠)روب دهرا: ترجم كم-؛ .وغيرها

 رواياته: ومن لشكسبرر. وجورت(

 ؛دق واإسالماه، والقس، )سالمة

 شجاع( سررة ا#حمر، الثاة.ر النهر،
 له ا#دبرة ت الدراس*-؛ وفي ٠ وغيرها

 خالل من .اترحية )فن بعوان كاتاب

الشخصرة(. ربي ثم؛

 التي بكتاباته باكثرر أحمد عل تميز
مر.ة ة الرو بدن تجمع  والذكر اإلس_

 أما عادة، اإلكادة الرءة ذي اوهربي

 ونقائها ااحبارة بسالمة فيتميز أسلوبه
لتزام عم لعربة١ اللغة بقواعد ا
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حزام( الرحمن )عبد باكر حزام( |لرحمن )عدد باكار

 الله ت تأررا كاذت وإن ط افصحى ا
 كتاباته ي وافحة ا!نجليزية ا#دبية

ا#خرة.

 النقدية الدراسات ولت دنا وقد

 ل لتحلوا بالدراسة أعماك وا#كاديمية

 اشرحية دفن ريادته عل الركيز مع

اؤشعردة.

المقالح ءبد|لعزيز د.
 ؛ثير،با د حمأ ءاي الؤنالح، ددالعزدز د. : جعاهر

لمعاىر،١ عربي١ ا ر ردع ا ذي يث٠التحل رائد
با؛؛؛ر. مهرجان رثا؛ق صن*.(،؛ الكادن، دار

 ل عد؛أ مؤس.؛ لرالمية،١ اذعريية وء المرض
 ، الرياش ، والذوزيم نلذشر دوسوعةا

م.1996
 حزام( |لرحهن )عبد ب'كر

م1955 ا ه1374 ت

م/ 1 955 حركة شهداء من هو
 إلى الواقعة ن عمرا مدينة من اه 3 74

 الذ؛مة طويل كان صنعاء. دن لصال1

 إلى يميإ ته بذ? لون ،مئم؛-#ا ؤوي

 عل لحرص ا وشديد ،متدين ،لحمررة ا

النظافة.

 من #ثمة ا مقارعة في ربى تا يبدأ

 شارك اذني ه1367 م/1948 ثورة

 أطلق تم فشلها' بعد وسجن قيها

لجيش ا في خدمته صلا ذم ،4د سرا

 ه1374 م/1 955 دركة قيام حنى
 حرنها يثعل وكان الثاليا بقيادة

 إقدما عرذه وقد فوج(، )أمير منصب

تعز. لدرطة مدير دا التهج

 دوره باكر عبدالرحمن النقيب أدى
 # إ ص وإخال ن تفا بكل لحركة ا في

 لجيش ا من بأفراد نته متعاا عدم أن

 الشرطة جنود مكن للحركة تخلصين ا

 من أفندي محمد بق انا ومديرهم

 أحمد ا$مام تخل اثر عل به الظفر

 عن بالتنازل الحركة لقادة تعهده عن

 عبد ا$سالم سرف ه٠#خي لعراش ا

 في أحمد ا$مام إلى وصلوهفأ الله،

 نهصاوأتو :قاد# يهجر جفصا ه وم

 ة وحش بطريقة أعدم وقد بخير إلي

 ت را بى؛ ا كراج إلى أخذوه حيث

 -#راجا مدير بخنجر يجثته ومثلوا

 التعذيب. إثر عل عقله فقد الذي

 لخنجربا ذبحه من يتمكنوا ع وعندما

 عل وأجيروه الجزارين أحد وا أحف

 حممن ل عبدا النقيب رأس لق لع ،ذبخه

 ده ستشها ! إنالي ا ليوم ا صبيحة كر با

 الموجودة ا#شجار إحدى رع ذر ءلى
( بتعز )ازذجداء انكرة ن ا ب في  حار

أحمد. ا$مام أوامر عل #ء
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الباوة التالة

 باكر عبدالرحمن النقيب استشهد

 سين٠لحم وا مة لحا ا ه; ين؛ ه ءمج ن وكا

عامًا.

دوع عإي محمد العمود ا

اكالن

 الشجي الدناء من ضرب هي

 ارض، أرجاء معظم في ا؛.نتذر

 ومنها ، ,طول٠ مدها متعددة، وألحانه
 ثمًا دا ذهو ، !.دمري ا وزنه أم؛ سريع،

 البسرط يجر درن - ه سمعنا كما ~

 في ييط تعديل دح المعروف يلي الخ!

شطر. كل من الرابعة اشيبة

 لسمر ' في أغا من لة لب؛ وا

 أو اشاب ت ا ء !ذ؛ وا والهرات

 رجال أو رجال ويؤدا لمية، لل ا

 با!ت هن وحد ء للنسا و دمًا، وكاء

 ترتجل أن البالة في #صا وا خاصة.

 المؤدون يعف حث ارتجا!، تبا كلما

 ،متقابرن صدتن في أو حلقة في

 الداعر أي - )البداع( يقف يرنما

 صف أوام أو الحلقة وسط في -

 ما المؤدين تلقنن في ويأخذ ،فريقه

، يرذ ثعر من درتجله  وبأقوال د

له عقدت اوذي ع المودم ول تذنا

 هذا، اسمها جاء هنا ومن البالة.

 وحين !-ذكر.ا بمعنى ادال عن فهي
 كادق، بيت نظم لبداع ا على يتأخر
 ا#ول الشطر يجعاى ما كثير فإنه

 حث و لتنتدرا على عده تنا ت كلما
تجاله فرقول البال أو الفكر  الغيلة يا

 وه.و ذلك يقول بال.. تجل ويا الباقة

 لذطر با تجرت ا اكمل قريجته يشحن

الثاني.

 مساء لة ب ا القرية أهل ويقيم

 إحياء نجرد أو بضيف، للةرحي_ب

 حا-ئة هنا وتدون سمر، تجه

 فريذون درن تكون وأحيانا واحدة،

 دوضوع. أي في يتباريان متنافسين

 لطرح أو للفخر تكون ما وكثرو

 للتهاجي أو يعنالغر م٢ ق-ضية
 إلى المزاح يذحول وأحيانًا مزاحًا.

 زرام فيحصل ؤريترن أبناء ردن جد

 #ن حله، إلى يبادرون تنازعو

 لهذا يعاد ممن يسخرون الناس
 لى٠ء يكون لة لبا ا وشعر .لبب ا

 قصائد ذوجد ولهذا واحدة، قافرة

 عر للشا يجوز أنه ءلى ت، مقطوعاو

 قافرة دن ينتقل أن - ابداع -

بأن يشعر حينما أخدرى إلى
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عمر( دن الله )ءجد بامخرمة حمد(١ بن الله )ءدد مةرباعخ

 ، قلت قل للقارة لحذة إى ا ت١المغرد

 في شمرار٠ا! ذرط عل ولكن

 و؛ض وهكذا. ا!ب ا#ب

 س ويصبح يشتهر البالة ألحان

 ت ب؛ لمنا ا في تردد التي ا#زاف

 يخنيها أر ط الخامة رانجالس

 من فيها لما خلواته في ا$زمان

ر ة سلمي ٠الحذين ءن وددر للخا

اإلردأذي ءاي هطهر

أحمد( بن الته )عبد يامخرهة

 م1540 - 1465ه/947 - 870

أحمد بن الطيب الته عبد هو

 . وقاط وفقيه ومؤرخ عالم بامخرله

 عل ويزبيد ب وأخذ يودن ولد

 علوم لمشايخ وا العلماء دن ة٠ء حما

 ولي والتغير. والحديث والفقة اللغة

 عمره آخر في وكان عدن، قضاء

 له ا!خوى. في ص انا ا عمدة

 :أعمها من ءلموم عدة في ت مشارى

 في لنحر’ )قالدة كتابة التاريخ في

 مخطوط وهو ، لدهر( ا ن عياأ ت رو؛

 إلى فده رجع ،مجعلدات ثالثة لفي

 بعد ،اليم.ذية لزاجم١ كذب ؛..*خر

فعي()اليا كتاب دده لخمر أن

 عل ورتبه ل( لجنا ا اة )ب ۶-ولمعلي ا

 ا#خير جزه إلى قده ووصل قات٠ط

 وكتابه ،ام 522 ه/9 2 7 سدة في

 في نشره عدن( ثغر )تارخ المطبوع
 ه1382م/1962 عام )أبا!(

 ر سكا و أ ي يد !ب ا ق دخدر ا

 قمه اشتمل Lofagren .0 لوفجرين

 تضمن كما عدن تاريخ على ا#ول

درجة. طئتي من أكر ءلى ني ااظ مه٠ف

 الددري اس ءبد حسدن د.
 ر افكا لمادر الحبشي، د]حط الله عبد :مراجع

 مركز اذب، في ا$سالمي العربي

د. ؛428 و 51 ٠م٠ص اسة، ا!راسات

 ني اليمنيون المؤرخون العمري، .ي,ات٠حس
ددامر،ا العر دار العإلددث، !مرا

.15 م،1988 سورا، '!!ر، دار ؛;روت،

 يجر ،ناق )عبد دفيرك

م1565 - 1501ه/972 - 907

الله عبد بن عمر بن الله عبد دو

 همي ا!ذن: #ي باغرمة، أحمد بن

 في ولد ععره. لي وعالمذ-ه مسيال

 في I—ح I بت-و ( موت حد د) >—ح٠ش٠ل ا

 وزبتًال بالده في ودرمو ،لعلوم ا

 قضاء وولي والحرمين. وتعز وعدن

ثم م(،1536ه/943 )سة الشحر
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عبدااقادر( حمد٠)ه بامطرف ء.مر( رن الله )عبد بامخردن

 ، حجم. ثم ،عدن إلى ورحإ ل ستقا ا

 كان مات. أن إلى عدن ستوطن وا

 كتبه: من الصغير. فعي لذ-ا با ينعت

 ادح(،ل وا العدة حدر في )المصباح

 الرحبة(، شرح في الزهه لدرة ا و)

 عل الرد في لذوحيد( ا حقيقة و)

 خ( - وذالغتاوى عربي، ابن طائفة

 - للمعة ا و) بريم، يحيى آل وقف في

 صغيرة رسالة الفلك، علم في خ(

 لذ(،3023) الرباط رزانة في

 )معرفة في إب يحتاج ما في بوكتا

 ومعرفة القبلة ورت ا#وقات

 )عام في ورسالة مختصر، الساعة(

 ن لضما وا لبدوع با تتعلق (ب لحسا ا

 والمقابلة، الجور عدم ن٠م خوذة ب

 ، دة( ال؛ ١)ءدب في وتأرف

 طبقات عل وتذييل #تكميل
 في ورساد-ة لألسوي(، ذمية لذن ا

 في لة ورسا الجوب(، بالربع )العمل

 انحقذة و)الجداول ،ا!ستواء( )ظ,لى

 أراجيز وله الهيدة عدم في اغنررة(

جودة. ذده وشعر

الزرم، ا  ن غ
ء#م، الزدئاي: ا!ين خ.ر مراجع:  اسم داد ا

ام.986 ،7ط ؛؛روت، ،للمال؛~ن

 الله( عبد )عمر إسدة

م1526 - 1479 ه/953 ٠ 884

 دحم أ بن لته ا عبد بن عمر لو٠ه

 ومتصوف، وأديب شاعر هو بامخروة

 حضرموت، من لهجريببا وثأ ولد

 شأنه اشتهر رتى التموف سلك

 الكذدري ن المطا ا فنفاه حساده وكهر

 ردلى أن يليث لم لكنه الغفر، إلى

 ورجع مدة مكث حدث ءدن إلى منها

 بمديذة ستقرا حيث حضرموت إلى

 شعر ن اديو له ،في ذم وها مرئون

 ضعموا حول قصائده تدور )خ(

 الجبب احدرا أكار من وهو ،فرةصو

حذضرموت. لصوؤية

 الددري الله ءبد حسون د.
الغة.ر !'در ترتب ،لحبشيا محمد الله عبد :مراجع

 مركز الرس، في ا$سالمي الدري
.331 صعاء، ه،٠الحمذ -,ات“اإدرا

 فادر(1ءبدا حمد4) بارف

م1988 ه/1408 ت

 بادطرف زقادرا عبد محمد هو

 مدينة في وك ومؤرخ كاتب

 ومديد ا له بحضرموت. الشحر
من وا#دبية، التارمجذة 'إكتابات رن
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عوض( )سد درر با عوض( يد )سع سد با

 أربعة ني )الجامع( اؤشهيى كتابه أهمها
 ا!ة(، )ا!هداء وكتاب أجزاء،

 وهو و)الموزان( عبدالحدق(، و)الدم
 ،لشعبي ا لشعر ا ن وزا# سة درا

 دا الحمداني(. ءل و)مالحظات
 $نجليزية. ا إكتب ا من عدد ٢٠ترج
 مهمًا مرج*؛ بامطرف كتا؛.ات تعترر

 اصىح هوج وءلى ابمني، التاريخ في
 في مدرفبا شارك حغدرموت. تاريخ
 لجنة مدا لوحدوةا ن للجا ا ان ءدد

 و!ب ا!عبي، ث لهرا وا ا!ريغ
 ز. إلجا ا تلك عمل في رز لى دور
 اتحاد في مؤسسًا عدو كان كما

ا!. وا!دان ا#دباء

علي بن ءلي هشام

عوض( )سعيد ر باور
م1978 - 1914ه/1398 - 1332

 دادى ا 4 في ب-اوزي-ر بتيل وك

ءرة  ام، 9 14 مايو 15 - اه 332 ا

 ء! الغيل، رباط في علومه تلقى

 ، ،ج;ة دكالا في ا!لي للمجدس كاتبا
 ترك وريرخ؛؟ لى غدل لمددنة ذرءني ة.إف^

 للربوي ا للدثاط وتفرغ القضاء

 دشأ وأ ير لتدر با شتغل فا ،*..لجمي ا وا

م1 936 ه-1355 سدة ا#دبي انجمع

 مدرستين أول افتتاح ني وأسهم

 إدارة تولى !زة وا ا!لي حلكوميتين

  1 357 عام د بعدن الفادح مدرسة

 لقطن،لى ا!ى مدرسة ثم ام938

 سنة الريف( )إ!ن مجلة صدروأ

 فيها ينثر كان م1943 ا! 3 62

 توقيع تحت الدرية ت !و !ن ا ؛-عف

 مدرسًا لي عم. ، ف( طن، بن )عيظة

 في ثم !لي ل الحكومي الديني بالمعهد

 الدواية لمعارف ا!ب*. لتفترشا جهاز

 بعف زح بو كلف ٠ لفميطية ا

 ةلعربرا واللغة ريعة لتا ا في ا!ررات

 سرما! سع_ى والجغرافر؛ لد؛زوا

 !ه مرذأ وظلي ادليبا ؛!رفا مكتبة

وفاته. حق ا!تبة

 التاريخ في كتب ثالثة له صدرت

 عام ا!برة( ا$زيرة ريعة تا )معام

 من )سحات و م1954   1373

   1 3 7 6 عام مي(الحذر ريعتى لتا’

 التاريخ في وا!قافة )الفكر و م1957

 م،1960 1379 عام مي(الحذر

 القضايا في فةلصد،اا في يكتب ركان

 دقول كان كما وا!جتماعية سرة ذم؛ ا

وا#رجال. العر
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بوزير)غيل( سع:د( بن )ءبدالرجم ر باور

 آ٠وأسه ارتدريا ي أمدرة إلى سافر

 ٢٠٠للشعاي #عاى ا ۴)انجذ تكوين في

 وزع، في شقرك وا ، (٠لي ! $س• ا

 غيل في توفي ،خادة لدا ا ئحته!

 ر/1398 القعدة ذي 22 في وزير با

 اتحاد م.ذحه وقد م،1978 كتوبر٠أ 25

يب.ادر ا المؤرخ وسام العرب حن ؛ؤرا

شيدان دن ع.حمد سادي

 عبيرر ذغ.ح.ت دخانح ئ ؛.نهحمل س,ادي :يراجع

،عدل الثقافف ئ٠مكت ، ١باوري إ غي ريخدا من

م.1999 ،٠ىظما الكير، دار

 *ايد بن ،**.;.رحوم؛'اورر

م1424ع/827 ت

-عيد٠٠س بن حيم ل عبدا لشيغ ا ه_و

 )دولى باوزير يدادص دن
الطرارق(.

 .بغزارة واددهر باوزير بغيل وك
 من 23 في توفي والتصوف، العدم

خر ربيع شهر  مارس 25 ه/827 ا

 في كتاب في ماثوراته حمدت م 1424

 راب ه٠صرف دلفة كتبت فصال 27

 تفكير وأسلوب أراء من دد 1ج تصور

لعبة استحداث إب ديمو ،لمدوذبا

 في )ا؛طبل( ي شحرا وا لثبرة ا لصد ا

 ء ودنا سرص بذأ قام ها ،ن رمغا شهر

 التي العرفرة اتحكمة وهي )الحضرة(

 بين البرن ذات إصالح في تتظر
 كل في ذكر مجلس وله ا#هالي،

 جدة، كل في لعاراذق ا ب تقر أسبوع

 رقد ذق ا إطر ا ؛.دولى يكنى ولذلك

 بن عمر بن بكران عر اشا ا امتدحه

؛قوك: ؛كران

 ءصدره أوحد الغوث م لرحبا عرن

جاا.ي للحوادث دن الورى شرخ

 أحتها للمئكالت جئته إن

الحال ذي يزيله فبغو ٠مآن أو

شوذان هحد.د سادي

 وءبدر نفحات : شيلوان رن محمد مادي مراجع:

عدن، فة، لذذاا ة٠عكت ، باوز؛, 1غي ريدتا من

م1999 صتعاء، اليسر، دار

)غهل( باور
 المكال عن دبعد مدينة ر باور غدل

 طول خط عل نع وتة مهر كيلو 3 0

 درجة 14,5 وعرض درجة 49,5

بكهرة وتتميز ا!ستواء، خط شمال



>غةل( باورر باوزدردمل(

 ة نى-فك١ذع ا ن !ددا وا ول الجد وا لعول ا

 ،شعب ووادي ضيرة٠خ وادي مثل

 المنطقة عل تطلق قديمًا ؛.اوزير وغيل

 وقرية ذرقًا القارة قرية تحدها ازفي

 جنوبا نحور وقردة غربا لنقعةا

 شما#، الجلية السالسل من ومجموعة

 من عدد إلى وزير ؛؛ غيل وتعس_م

 أحر^ء ؛1؟ صد )وية الداخرة ا#حياء

: ا!لى( مددذة

 سابقًا(؛ )الشرارة المستقبل حي
 سابقًا(؛ عبمر با )الشهيد !حدة ا -دي
!ة؛(. !شال.دئن)أ برايو 22 حي

 ا٠٦٠ وبقدل الخارجية #حياء ا
 تحيط الني والضواحي ا#رياف

:وهي با!ذة

 ذر؛وحبا الصراع ا!بارة؛ ؛شحير

الذغوة.

 اليدوية طق ؛,ناا من عدد وضم

 ،ة٠كال ،غريب لله ا عبد قرية مثل
 ،الحمة ،حالكة غيل ،الصيون

 لذ لتمر-,؛' ا ؛زراعة وتشتهر ،!,!با

 الشرقرة !! وا النرجوي )ا!خ(
والبصل. والحتاء !!ودا خوالذ

!خ ا أسه وزير يا غيل

 الم”*’ بن محمد دن ء-مر ا؛نى عبدا!.رحمن
 وتموزت م1ل06ش/706 عام باوزير

 للتنزه حة سدرا وا در بكو! ا!خيل

 مدن إلى المتوجهين فردنى والحا

 باوزير غياى رباط أما .حضرموتج;ي

 بقدوم بأنه دذدد ا؛ةوفرة نحت ا؛طوه؛ !ن

 إلى ساب،ة بن عمر بن محمد لشخ ا

 لنثر ذفرغ فيها واحراره ر ور با غيل
 سسجد في دروسه ياخي فأخذ دعوته

 الدب إلى ويجلس ليلة كل الجادح

 غر لذر ا لهذا صة خا بناية في صيام؛

 ذلى توا رذلى ،عبرر مسجد دنى بالقرب

 فأخذ المكان، ق فف-؛ نحب لطال ا إب

 اد ءلى# ا ؛-.توعب صىخا بناء في يفكر

 دناء تم حتى الطالب دنى لكبررة ا

 وزير با غيل ط ربا عله أطلق المعهد

 دن وبالقرب م،1902 ه/1320 عام

 عمر، عبدالرحيم؛نى لشخا جامع

 ونقلت بنايته في ا!تالي رك ن؛

 يذكون الكدمة، منطقة دنى أحجاره

 للدراسة ا#ول طابقين من اب

 وأداء العادة ت ء؛ !جتما وا

 ف غ دنى ني؛ذكون لد؛ وا الصلوات،

 في وثئت الغذراء، اسبة $دواء

؛ركعدة لمعهد ا دنى !في ا ذب لجا ا
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المة ءوض( )هرد باوزير

 عمر اللطان هد٠ء وفي نربا،
 بناؤه وأعيد الرباط، هدم القعيطي

 ،الدراسة وانتظمت ، ٠أىر بشكل
 مستويات بحسب فرق إلى وذ-مت

 سلم ابن الشيخ وزود الطالب،
 تحتوي كبدرة خاصة ؛.مكتبة الرباط

٠والحدلحث لتفير1و الغة^ كتب على

 شدخان بن حمد٠م ساص
 ر وعجي ذفدحات : ن ش^خا بن محمد مساوب وراجع:
ن،٠الثقافه،ءلم مكت:ة داوزدر، غ-ل ريغ ن؛ ،ن٠

م1999 صكاء، ،رالب دار

 عوض( د٠)مح باوزير
م1973 , 1902ه/1393 ■ 1320

 من باوزير عوض محمد هو
 ه/1320 سئة باوزير غيل موارد

عبد الشيخ/ يد عل تعلم م1902

ثم الفبل، في بكثر عوض الله
يد ءلى وتعلم الزل، برباط التحق

 والثخ يونمى محمد العالمة من كل
 بن الله عبد لشخ١و وزير با دق صا

 ؛طريقته وتاثر باوزير، طاهر

 (المرعية بانحكمة كاديا عين ةيالصوف

 وظيفة إب أسندت ثم ،٠#بالمكال

 في القعيطية، العاصمة في ا!ضاء

بن عمر السلطان عهد أواخر

 اعتزل د.ر،٠الش ء1قف تولى عوضى،

 في مى٠للتدري متفرغا وعاد ء اكف؛

 عام الحجاز إلى ساذر ،التور سجد

 من بكزر والتقى م1941 ه/1360
 ،مستقر عدن* إلى عاد ثم العلماء

 عدن وفي التجاري مكتبه ح واذت

 ،لعلمي ا لمعهد ا تأسيسى في دارك

 زرعةبا مدرسة ءلى وأشرف

 للجمعية ربما نتخب وا ،لجريه ا

 دلجمعية ورئدسعا لحن*رمية ا

 ه٠لهيئ كرضر٠س وعمل ا$سالمية،

 جعية في وعشموا لجنوب ا ء علما

 مسجد بذ.اء في شارك السل مكافحة

 فقهية رسائل عدة له النور،

 واجتماعية ذدذ وثقا دينية ت ذرا ومحا

م.1973ه/1393 عام -دوفي
 شيخان لى A ١ ار امي٠سه

 وء^ير ت1ذغح : شي-خان بن ع.حمل ساوي وراجع:

عدن، ا!نافة، عك:ب* اوزدر، غيل ذاريخ دن

م1999 مذما،، الر، دار

ابتير

 ص.يغها ختلف٠بم )رقل( مادة من

 )حرث(، لمادة مرادفة ،دجاتنا في

 وشقها ا#رض حرا؛ة هي: فالتثلة،
لزبتها ٠وةلى لها خدمة بالكراب
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اذ! التتاة

ا
!٠

عالو.:

■٠١;

 ,؛زارعين ر وصفا ، ا٠لبره إعدادا

 كبار أد؛ ، ن,نهجتم رأ ضدهم أرا ددتلون

 المزارعين دن ر.مورون وا المالك

 رث، ز؛ ا أي البثول بتًاجرون

 الساية أر بذول كل ليتولى

 بتلة ني عليها لعمل وا ن، لثررا با

 أبتال. : لبثؤل ا وجع #رض. ا

 اجتماعية ذدة ل #بن؛ ا من وت-كوذت

 ت لغة؛ ا عدد ني خصائصها لها

العامان.

 رعتن لمزا ا عمل معفلم هي والبتذلمة
 ا#عمال أنم من وهي :?،،١١ في

ج^تاون المزارعين #ن ،مشقة وأكهره؛

 ،٠القالم قبل قالت عدة أراضيهم
 ا#سماء وتختلف انم؛، لها ؛تلة وض

: أشهره؛ ودن أخرى إلى :طة.ة٠ هن
 وادذوير والتعريض ا#سمر

 ب ميقا بتلة ولك_ل لتالم. وا لز،و وا
 ااغالحين لح__بت طبقًا انحدد

الزوام؛.

 من الكرو فإن البتلة و#همية

ذذي ، لها حذو زرد ية٠٠لشع ا ت ا؛شو!

 ح زاب ؛ن ءلي يذول ادلة

 ادبغ ب,ذ إ! خده ما

 غار ما حقوث ■رب ض إذا

ع—ت ئ نبرا — ل وإذ
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عدالله( )جر؛ر؛ن بجليا البتدة

: له وذو

 سيةمبج؛اب

ابول:ي’في هوقول

 ن زاي ولد ى أ,د ء ؤه— ع ي

 النور فع—ب البثون نحس

لعإثبا لئعس١ هو هنا، لنحروا

 ومن ،٠ذةور البذول بح ءلى الدال

 البتول حب عدم في قوله ذلك

:اتور؛

الوبن راعي الفنلم نلم
 ه وا—دع ر سئه والثور

صسخهًا وهنتلف لبتلةأ كلم.ة وتردد

 يوميًا، #رياف ا في الناس ألنة على

 الزراعية، عمالهمأ بأهم لعالقتها

 الشعرية المقو!ت من إكثدرا وفيها

 وفي .وغيرها #حكام وا وا#مثال

 مرادفة )الثئب( كلمة تأني لهجة

 أما أشهر، ا#خيرة ولكن ل)ابلمة(،

 ذنا لهجا في واردة ففر )الحراثة(

الدامية.

ا$رداذي ءلي طهر٠
 في ارضي السجم ا!رياني، ءاي هر ملل *.واجع:

 ن٠م خاصة هذردات حول وا!-ذ.راث اللذة
 ،ددذق صية،٠ال عة٠المط ،ة٨ليمذ ا اللهجات

م.1996

 الله( عبد بن )جرير ديدي

م671م/51 ت

 ألدلى لي أجج ا الله ءب بن ر جر و٠ه

 عاته تجود ا، الرسسول بة مئحا

 الجليل، ب؛ ل،ص_ح_ا ا باشب اذصادر

.ده إسال , بغضا واشتهر

 ت إسال قبل القليلة أخباره ومن

 دجر من قبيلته أفراد أدلى درر أذه
 ذزعم امك ئب، بلة من أفراد لدى

 خازن أبرام ذلك ت٠تا التي المناظرة

 ذيها >كم ازفي ا؛ناظرة وه^ الكا.ي،

اكسي. حى دن ا#ذرع

 جرير كان إن بالضبط ي-عرف و!
 ،لبجدلي با دومًا تكفى ؤلى الته ءلى ابن

 قد كانت ٦۶تجدلة ا#م قبدلمته أن إذ
 طلبًا ا#قوى، القبائل بين تشتتت

 كلب قبلة أدام هزيمتها بعد للحماية

عدة. »ا١لقخ ا وبرة بن

 منه ينحدر الذي الفرع عرف وقد

 كما - ظل الذي وهو ، ؛)قذر( جرير
 فرع مع استقالله على محافظًا - يبدو

بن جرير وكان )أرى(. هر آخر
 هل-ن عل -*يد لبجلي 1 الله عبد

لفرعن. ا
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 اعاقه إثر الله عبد بن جرير قام
 وخددم يجيا,ه ذم٠ص بتدمير ا$سالم

 الصنم عو٠و قباذلى، من جاورى ودا
 وة-د الهئضة(. )ذو المزار #بيض ا

 جردر خرج مرين كال حموله جرى
.مذتصر| دلمه

في جرير ثارك !-ردةا حروب وني
 يجيلة من هعه ن٣وع اسراة جهات

وخثعم هوازن من ارتد من ضد

وبحذاة•

 جردر إدب مر٠ء الخايفة أدام وفي

ذل لة؟أاا رين لمبعهرةا يداته توحد م،

 جهات في ؛افتال إلى خرجيل ا#خرى

 ر—املة وقعة بعد رس،وفا العراق

سدين. لص ر٠إمع ا قدها ب٠يكت لم ايا

 عع جرير شارك اذوب وجل
 والقادسرة الروب معارك: في تجرلته

 زك ودن اوذد٦٠و ء ! حلو و والمدائن

 ستعمله ا وقد حذان. ف.تح في كذلك

 كذذان ءل بعد قددا عثمان الخايفة

 علي الخايفة عزله أن إلى ا٠فيه وبقي
 بين سئر ثم الكوبة. إلى ستقدمه وا

 ،صغين معارك قبل ومعاوية علي

 قبل من عودته بعد اتبم ولكنه

 رية دحا مع بالتواطؤ النفعي ا#شهر

لي. عثه؛ ذه ودأ

 في ثاب صار قد كان جرير و#ن
 اسرار جب٠ب ،قبداده رجال دن قلة

 ؤذم المبعرة، الفتح جهات في بطوثما
 بغض يستشعر وهو — أمامه يجد

 إلى ليأل الهرب إ!له- علي مسكر

 تباما! دعم مما ،قرتجاء
 يجرق به٠هر بعد علي نأمر ،؛.عثمانيته

.الكوذة في دره

 أن إلى قراء في جردر ظل وقد
 رواية وله م،671 ه/5 1 عام دات

. الحديث في

السري علي أحمد د.
 داذرة كحالة. لرى العرب قبائل م ممج. مراجع:

م؛1933 الغض، دار -!مية، ا! المعارف
 تاريخ الطبري: حر؛ر بن د جعفر أبو

 بيروت، الفكر، دار والمدوك، ا#مم
م.1987

يله بج

 التي السة القبانل دس دي
 إلى ،هركة جنوب ة اض؛ ٢۴إقلي ءذت
غذران. من الغربي الثمال

 حدلمتها ل—بغض يلة٠الق هذه ذكر ذاع

 دحارك في واشراكها با$سالم،

ورس. الدراق مردان في 'ألمتح

 كانت هاثهلجا ا في أيجا وجدو
 خربا بعد سما ر! مثتتة

قبيلة أهام فيها هزمت التي لضروسا
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لة٠بج ة1بجي

 أن جح ودر القضاعية، وبرة دن كلب

 قبل وقعت قد لحرب ا هذه تك.ون
.النبودة بدةا من عاما دند!

 عقد انفرط الوقعة هطه بعد
 طدبًا ئلبالعا بطويا و!ذت القبدلة،

 قط٠ف فرعين أن ويبدو ،يةللحما
 اسذ.طاءا رس أو فر : هما للعلة

 يما إذ ،متفاللهما با ا!حتفاظ

 عن اذصادز ذتحدث اللذان الفرعان

 ا$سالمر-ة، للدءوة صريما معا

 الله عبد ابن جرير تمحكن واللذان

 في إسالمه عند ستهماوا دن د لبجليا

 تظهر ولم للهءجرة. العاشرة رخةا

 الشمل ملتئمة كقبيلة تانية القبيلة
 الحاتفة زون إ! المشذذة بطويا مل بلة؛

 إلى الحاجة أسس في كان الذي عمر
 موقعة في ظلمين ا هزيمة بعد دادنمعا

م.634 ه/13الجسرءم

 ءلى الله عبد بن جرير واشترط
 دن ددلده ؛طون مج أن ءمر لخليفة ا

 تحت ويوحدها #خرى ا القبائل
 في ل إذن؛ا من !بد كان إن إمرته،
 هذا ءلى عمر فوافق العراق، ميدان

 تخرج أن القبائل في ونودي الشرط،
 هذا وبعد بجلة. طون م.ن حارا لدن

في المصادر تبدأ القيلة ت دشتا الجمع

 هية مضا كقبرلمة بجيلة عن ثلتود..د ا
ا#ءرى. للقباذل

 الشرط هو بجيلة تورد دكن وله

 أرادوا بل العراق، في المقتال حبالو

 العاثم جانب إلى لهم كون٠ل أن لككذن

 بيت إلى اطاق لخمس ا ربع المألوفة
 العمكري الموقف حرج وأمام المال.

 عل عمر لخلرندةا وافق اق العد في

 ١هذ إلى وإشارة هذا. مجيلة ط ثم

منسوب لشعر ا من ت بي. ول٠يق لدرط ا

ابولي: عمرو ;ن ب

سيوقذ؛ عليه تأتي م_ا ردج زنا

 النهر ساحة إلى أراضيها أول من

رك ادن أهم في بجيلة اشتركت

 معارك: في وأبات الغرس، ضد

 ن همداو جلو!ء ونديا الق_ادسية

 أن إلى تشرر درلمصا ا إن بل ، وتبر

 دد ة د لة؛ا في $سالدي ا لجيش١ ربع

مجدلة. شكالمته

 )ربع إب المشار الشرط أن غير
 توزيع عند خالفًا ورث ر ذف الخمس(

الغناثم.

 ربع لهم أن بجليون ا فهم فقد

 ، ذيها ركون ب؛ معرذة دل في الخمس

!نائدا ص ة؛و أبي بن سعد كر يتما
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|ل؛س ني الكمي البعثزج:لة

 أنه عل الشرط ة القاد في الحربي

 وقد القادسية، مدركة ءل مقصور

 إلى الغريقين بدن د نى ا الجدل أدى

 المقاتلرن ة بض مع التساوي يجرك قبول

 كما عمر الحالجة من ددزل بعد

 ظل فقد ذلك ومع المصادر. تروي

 يشار لة الحقبة فذر موطن الذرط ذلك

 نف ا الشعر ددت يفيد كما إب

.الذكار

 فذن ،طويأل جيلة الة وحدة تدم ولم

 كثررة _!رك٠م في اشراكها أدى
 خر بعد ر ستذراا إلى جدرافيًا متباعدة

 المتحا جهات في وبطونها أفخاذها
وأذربيجان. لحذان في #ذص وبا

 بعد ن رذا عن جذرر عزل وعندما
 المصادر بدل عثمان الخالجة مقتل

 ذللن وفي - كاغرلجة يجيلة ذكر نية ذن
 برلى — جديد من تذرنمها إلى إشارة

 الملتصقة يجيل أو يجلي النبة أن
 في ترد !تيا هي وأشخاص ءباسما

 أو فرع إلى لش.-ة ا ب ج.ا إلى ؛أصادر
ر؛اقري- كا#حمي ضبا' بحلق

 طربًا دددا# يجيلة ذبددة وتقدم

 باللطة لةلقيرا عالقة دراسة ا

 ع٠انجتؤ في وتفككها المركزية،

إذا خاصة '.المكاون، لجددلى ا ا$مالدي

 إ# سمد لها تجد ! 'المبرئة كاست

 لم برنما )الخالفة(، المركزية اطاطة

 أو الخالفة لجوة القوية لقبرلمةا تعبأ

 موغالت تستدن داست دا خمعفها

الذاب. وذوتها ريجهاذا من وودها

 السري ءدي أحدد د.
 أحمد الدرب، ذجاذل معجم ح الة٠كح رفا مراجع:

 ام.عآة٠ج ،لمير٠ماج رسالة ،بجيلم,ة : ري ال
 بن م هثا )با#لمانية(، ام 986 *جورج ها

٠تحقبز ،٠الكب ن جمهور الكذيت ،.حمد
م.1966 ردن، ٠ىمكل

اباض ض اسمى ائحث

 يمن لتحد ا عمرات تتطاب

 ا!قتصادي لدسو وا والتطوير

 النامية للمجتمعات عي جتد-ا! وا

 بعد ص؛ خا ردمني ا نجتمه ا ميما و!

 الثقافة ر٠وءص الثالثة ا#لفية دخول

 لعلم با يأخذ أن توالمعلوما

 والتقرة، العلمي واليحمذ والتعاب؛

 أن من ااظمي 'ارحمن أهمرة وتأي

 مشلالت من يعاني اايمني ا$نسان

 يا قضا وفي لمعيثرة ا ته حيا في

 والصحة ل.تعايموا #مية وا ا$سكان

 للذرب الالزمة اراه وتأمين

 والبدثة صالت دوا وا والزراعة

الم، ا#منية.. والقضايا والتلوث
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اذيمن في العدي ال-حث اصمن ذي اسي اد

 تحذيق ءلى العلمي البحث وبعما
 بالتطبدق في ذمر ا الزاكم ربط عمارة

 ة٠٠ملموس منافع إلى المعرفة وتحويل

 لتعرة، وا العلم طريق عن !#فراد
 إلى العلمي ابحث ذضرق وتحتاج
 وشاملة مستمرة ببحوث القيام

 الوصول أجا من لمداخا ا ومتنوعة
 سلة. متكا و مودة ل دب إلى

 عن عبارة هو ي“لعلما والبحث
 ة٠د٠ومذ جادة ة^ة ستقصا ا -ة ا١د

 تهدف دا هرؤ ظ؛ أو لحالة ومغمدة
 ا$جابة أو حقائق إلى الوصول

 فردة، من التأكد أو سؤال عن

 مثل مختلفة أنواع العلمي ولبحث
 رفي الذ والبحث الوصفي ابحث

 المقارن لبحثوا الذجريبي والبحث

 أن كما الخ، المضمون.. ل وتحب
 في تختلف 0كشر أدراب بث١

 طييمة باختالف استخدامها
 ا!ستبيان فهناك الدراسة،
 والتحليل والمقابلة والمالحظة
 ذلك جانب إلى الح، والمقارنة...

 مشودرات الدي للبحث فإن
: منها ذده ذوافره؛ يذطلب 4أساسي

 لعلمية ا والمكتبة حثون لبا ا

العلمية #جهزة وا ت تختبرا وا

 كهادم ا لدي ا لذعدطرط وا لتمويل وا

ا$دارية. التتظيمية ث1والىو

 في ي4صل ا ا؛.بحث حول وتطرح
- منها أسئلة بعن ا

 ني اسي البث محفلى هل
اروم ملحة ربرورة بأودوية ادس1

 عل بحزة خريطة كه_ذا ها. وكيف؟
 بحث ومركاز يمزة جامعة )S' مستوى
 وه.راكز الجامعات عاده تحرص

 تنفيذها عل العلمية البحوث
 انجتمع ذطوير في مذب' وا!ستذلدة

 ءلى الدولة تحرص دل اذيمي؟
 في وب.زائها العلمية اذبحوث ع٠تشج

 حزن ب وا الجامعات أساتذة ط ذ٠وس
 تعمز دل البحوث؟ كز مرا في

 بءد-وث ا ومراكز زة٠ب ا رمات الى؛
 وتسهيل !ت انجا دوفرر عل ابنرة
 اص.لمرة لبحوث المناسبة النثر ذرص

 هذا في تبم ما سها إ و حزن ب ا وإنتاج
 والبحزة اسوة ا$نجارات 1م نجال؟١
 ت معا ب ا ى سدتو ءلى تحققت لتي ا

 هل العلمرة؟ البحوث كز ودرا الردة
 ت مد؛ لجا ا برن وتنسرق ون ذما هناك

 في العلمية البحوث مراكز اليمنرة
 موقع ما ي؟٠العد ليحث ا ل مج-؛

 لرعدوث ا من ن٣اأ^^ في صل.مي ا لبحدث ا
ذب؟ والد؛ الدريرة العلمرة
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ايمن في العدي ابعث الدمن في العدي الحث

 في العلمي البحث حداثة إن

 بمها مع.اتلحاا لفي خاصة ابس

 عدم لي وبال؛ بحوثا مراكز وبعض

تهذا هة لخا ا ؛.*ضا ؛.ادةا تراكم

من -تمكن !-ن داف بشكل ا؛.وذ.وع

 مذهًاجي لوتحار تلقيب بعما؛ة م ).ضا

 في لعلي ا بدث ا قع لوا نروضوعي

اتمن-ا

 في ت معا لجاا إنشاء حداث إن

 مراكز ؛.عفر ثة ١حد ربالتالي ،ابمن

 عل لتركيز ا ت٠استدء ود البحوث

 م هتما ! ا ء عطاإ رعدم لتدريس ا

 العلمي للبحثا المطلوب والتركيز
 أكاديمية تقاب ترسخ عدم وأيضًا

 ذلك تجز الملمي، بالبحث خاصة

 لعلميةا #بحا'ث ا ربط عدم في

 هرما ملة ك؛ا £ة٠للتت دب ا لمثطط٠با

 الجاذب عل التركيز ضعف إلى أدى
 ومجموع !,عديا لبوث الذطبذي

 تحققت الني وا#بحاث الدراسات

 ني البحث نحو لبيتها غا ني وأنجزت

 تركز كما البحتة، الظه *يمادقا

 ءضو لخدمة فيها البحوث معظم

 لوفرشةا لفرض فقط التدريس هيئة
.ا#كادرب الترب أو

 ة٨ابمت هورية٠الجم دستور أولى لقد
 للعلم #همية ا من به بأس ! قدر

 إذ العلوم وتقدم الملمي واليحث
 ط دا ل ا أن عل ته٠م (8) المادة نصت

 التخطيط عل نقوم للدولة ا!قصاد

 (18) المادة ني جاء كما العلمي.

 العدي بوثا حرية الدولة ذكنلي
 المتفقة الغنية #دب ا $نجازات وا

 توفر كما الدحور، أهداف وروح
 لدولةا رذقدم ،لذلك تحققةا لومائلا

 لغنونوا '.-*-لموما م لعل ماعدة كل
 العلمية ا!ختراعات جع١ئثح كما

 ئجها تا٠ذ لدولةا تحمي٠و ،ة لغبوا
 لتحولا عمارة لدولةا بدأت وبالفعر

 وقد اضدي، بالبحث ا!هتمام نحو
 إجراءات إلى ا!هتمام هذا ترجم

 من داد—أء خددت حيث تنفيذية

متها: ابحية المراكز

 والبحوث الدراسات مركز

 والتطوير لبحوث ا مركز ابسي؛

 ث تأسس وقد ط لتربوي ا

 مهامه: ودى م1 975 ها1395

 للذ*لميم لجدلحلىة١ هوج إنا ا ؛ة٠٠ونج إعداد

 وضع ؛المعدين ودور *-ام—ا!

 الكت بتايف الخاصة اتحسات

الرأي وتقديم وتقييمها المدرمه
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اليمن في العلمي ابحث من ا في العدي ابحث

نها  والتعليم؛ لزرية ا زوزارة د

 والدراسات ا#بحاث إجذراءات

 التي يا أزقفا مختلف ني لهر؛.وية ا

 والتعليمرة، الربوية بالعمزة تتعلق

 ادبدة ا لوزارة نتائجها وتقديم

 الدراسة المراد إعداد والتعليم؛

 تنظمها التي المتخصعة المدورات

 المامة الهيذة ؛والتعليم التر؛ب وزارة

اذذراءي. وا$رشاد ا.بوث

 أمذئ : ر لبحا ا علوم أبحاث مركز

 ه/1403 سنة أكتوبر ني المركز

 في ذريع وله عدن، مديذن في ام983

 ومنها الجمهورية، من أخرى أماكن
 موت حذر محافظة في المكال فرغ

 هو .المريقة في الغدير منطقة وفرع

 والبحوث باإ-.دراثت نحتص,ى مروز

 والبيئرة السمكية للموارد العلمية

 البحار علوم مجا!ت وفي البحرية،

 لددولوجية وا والكيماوية يائية لغن ا

 المذظقة في البحري التدوث ودرأسة

 ر مجذه كما ٠ للجمهورية ا!قتصادية

 المعترة لرسمية ا الجهات بتزويد

 المتعلقة ت والتوصر؛ بالمعلومات

 وطرى الدمكية اإيروة يامتفالل

ويتولى درها. رصا وتدوير تنميتها

 بدذه مياشرة عالقات وتنظيم إنشاء

 بحارا علوم سات٠ؤم٠ وبين

 وأكاديميات والجامعات وا#سماك

 يقوم ا#خرى. البلدان في العلوم

 والتعذطيط مجةالور طريق عن المركز
 ،شهري.؛ و لملمة٠فص مسوحات بإجراء

 والوساة-ل ا#دوات ستخدامو؛؛

 مجزون ا تقويم دف٣ وذلك ،لحددخة ا

 امحتلفعة بأنواعها #مظك١ من

 ودراسة الذجارية، لبحرية ا ء #حا وا

 ظكن ا ت لكميا ا وددردر ،ذصها خصا
 ا$خالل دون سنود-؛ اصطيادها

 ا$نتاجية أو الحياتية بالدورة

 عل التأثرر ودون البرولوجر-ة،

ابدرية. وا#حألء ا#م..اك تجمعات

 المركز للمعلومات؛ الوض المركز

 الدراسات ه-ركز للوثائق؛ لوطني ا

 للجهاز بع اك؛ نرن لسكا ا بحوث وا

 ابحث مركز ؛لالدصاء المركزي

 لح؛هرعني التابع جياولتكزلوا العلمي

 بمني ا ذركز ا ؛وعدن رلمعا^

 العام المركز ا!حماعرة؛ للدرامات

وا$صدار. وابدوث المدراسات

 !وزارة التابع احملا جدوث ومرذز
م.يذات عبية !جتما ا والشؤون الت_
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اصمن في العدي البعدث

 يجوث )مراكز هناك ذلك جانب إلى
 ل قب من أنشئت حكومدة( غير خاصة٠

 ونذكر لمي٠ص ا |لبحث لخدمة أفراد
:دلمها

 اإفي فدة الشقا ال_غ_يف ?ط
خر ربع 28 ني أنشئت  ه/1410 ا

 عنها وصدرت ام 989 ذوؤمرر 27
 عة لمومسو ا ومنها لكتب ا من جلة

 سنة ا#ولى طبعتها في ا
 اب وهذه ام 992 ه/14 12

 العديد تنظم 1كم م،2002 ه/1423
 عل والفكرية ب لثة-؛ ا البرامج من

 هي حوب عنها وتصدر !ذةا مدار
 لعفيف ا وجائزة العفيف رلية٠ح

 مج,دج من المؤسسة وتدون ،فرة لذفنا ا
 مؤسسة ؛ي تنفرط ومجلسر أمناء

 مؤسة ؛ؤيم-ذية ا لعلمي ا بعحعث ا
 اليمني المرداز والذقاذة؛ للعاوم السعيد

 مركز ؛$سازاتيجيةا للدراسات
 باكثرر دار ؛الس_ت_ق_بز دراسات
.ت ط !درا كناري ة مؤس* لآلداب؛

 الخاصة البحه المراكز من وغيرها

 إدمذده ا إوحدة ا تحقدى بعد أكحته افي ا

 كل من٠٠ض يوجد ذلك جانب إلى

 في الموجودة الوزارات من وزارة

إدارة دهتوى عل خاص كيان ارحمن

 والبحوث، ت ث باللدرا يجتعر عاث

 مدوى عل بدفي ا النشاط أن إ!

 المستوى درن مازال وزارة كل
 الذيام إدكاب تعرقل بعوادق ومحكود

 دن تحد وبقيود وا#يجاث ت ما لدرا با

 و! ، نوعًا و كمأ الذطوز ءلى قدرته

 في ن٠م٠ك—ت دكاش دبا—• س>أ أن ريب

 وإيجاب واضحة عامة سة سيا ب غيا

 البحث أن عن فضأل اا,*.لي لديحث

 نفقات يتطلب ط'ل ا بطعة كلممي١

 مريعة مردودات تدر و! كبيرة

 يدفع قد الذي #مر ا باذرة،—ود

 عنه، النظر صرف إلى إشرار ا حب ف

 إلى ا-لة-؛جة يسبب البداية في ر!س*ما

 ول٠#ه ا في ا!ستثمار عل قه إنما

 ت ومعدا مباد؛ صورة ءلى النابتة

 ا وهن ،مدب بدل أو ت وتجههيزا

 البحث عن المسؤورن من يستدعي

 مكذفة جهود بذل به والمهتدون العدي

 ا#بحاث بجدوى با#در المعنتين $قناع

 ت سا درا د إعدا ل خا! من لعلمية ا

 المدى ءلى المرتقبة العوائد تبرن

 المستويات ءلىو ثن لب وا لمذوا**ط ا

 .ب لسيا وا عية !جتما وا دية قذصا ! ا

في العدي للبحث ل ط؛ ا قع ذوا 4وءلر
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اليمن في العدي البحث اليمن في العلمي الجدث

 ككة٠مغ حلقات عن عبارة هو من٠ل ا

 مع دهرادط ^^؛٥دين؛ نظاما تتكا و!

 ا!تتعادية ا#خرى ا#نظمة

 الجوود فإن وبالتالي وا!جتماعية,(

 ل قب من نت كا سواء لبحشوة ا

 عدة طبي في تؤثر ! د ا أؤس أو ت سع;٠لمؤى

 ا#مر مؤن أي في ا$داري القرار

 واقع فذي قيمتها* هايفقد يادن

 أي عاتة فا عدم ورغم لى'لي ا لتعايم ا

 مراكز" أو ة لجن ا ت معا لجا ا من

 أدائها في ز٩متم دور بأداء لبحوث ا

 أبحاث أن نجد الجحثوة للوظائف

 رسائل إعداد مذوق عل ا#ذراد

 بفرض أو واندكتوراه لماجنر1

 إ! تحكمهم ! العلمية الهررة

 ر خن؛ ا في لشخعية ا اجتهاداتهم

أبحاثهم. مشد#ت

 عل الدرزة تتفقه مما الرغم وعل

 على للحصول العل؛ ت ثالدرا ةبطل
 عدم أن إ! العلمية الدرجات

 الي ا#بحاث كلك المنظمة ا!ستفادة

 عدم إلى تؤدي الرفوف حية دغلل
 معار من ا#بحاث لك٠ت في الجدوى

ا!صادة. الكلفة

للمؤسسات الكبورة #همية ا ومع

 في تعدلى ! أتها إ! المذكورة الجحرة

 للبح-ث واضحة، توجيةإمجرا إطار

ااط*ي.

العلمي ابحث عاى ا$ذفاق
 نبة في محددة ييرمعا ك هذ؛

 والذطور العدي الجدث عل $ذناق ا
 انحلي ا!ج لي إجا إلى الكولوجي

: يلي ؤيما نوضحه.؛

 برث ا أداء يكون %1 من أقل
 نبة ؛ جذذ ضعونًا لدطودر را لعدي ا

 لبحث ا أداء يكون 1 - %1,6
 الحرج؛ ا#داء متوى في هرالذطربر

 ني ا#داء يكرن %2 - 1,6 من

 يكون %2 من أكهر ؛جود متوى
مثالي. دحوى في ا#داء

 أن إناليا الجدول من نرى ولهذا

 وأمريكا بان يا ضل المتقدمة الدول

 وارتعدت الذب هذه وزت تم؛ ذيا وأ؛؛

 سب بينما %2,5 من أكار إلى

 ومنها العرإ؛ة اأذول بعذر في ق ا$ذن؛
. متخففة (٠/٠0,05) ليمن1 جد

 مجال وفي العلمية: المنشورات

 مظكانة ءلى مؤشر العلمي لنذر ا
 معثن ءتمع لجدوثا ودراكاز دادة اتم؛

 من %90 أن نجد م_ع_يذة دولة أو

العالم في اتطوير ول البحث ت عملو؛
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اليمن في اددي ٠لبحث اليمن في الددي ابت

 الدول من محدود عدد ،1" يقوم
 لمتحده ا تزو!ياا 1بهذه من المتقدمة

 ا#وروبية ه٠امموء ودول #مر^كية ا
وايابان.

 م.ا٠م %5 أن إلى جعلمدراا وتذير
 نحكة١ الملمية الدوريات في يذخر

 دول إلى ينب عاش؛ والمصنعة

 دول إلى منها %95 و الجنوب
 أغدرى مصاًلدر قدرت برتما الشمال

 ليحثا في النامية الدولة سشاركة

%.2 بؤقدار الظمي

 حثينوالجا ا#بحاث تقويم وإن
 إي ن را زمربيا الصعيد على ل:مذيين ا

 المرات عدد ءلى يعتمد حاليًا أصبح

 ؛خشورةا بحوثهم فيهًا د٠يستشه اذفي
 ى ٣خ أ منثورة ليحنولث لمك ج كامارا

 ت كا سدا عد ذوا بفضل وذلك
 فهرس مذلى العلمية تام-تشهادلال

 اسرة. ا!ستشهادات

اديعذية الجامعات ق اسمي البحث قع1و

 منيلا في العلمي البحث زال ما
 ت ما هتما ا في مشيًا ها طًا نشا يشكل

 أبحاثا كونه عن يزيد فال الدولة،

 هر لذكا ا و بط لزا وا ل.تكيق ا إلى شر ذفن

الواقعية الحلول ودع عن بعيد

 في مشكالت من تعانيه لما لعلمية را

 وا!جتم-؛عية ا!تتهظدية التنمية

 دستور ذصى وقد والثقافية،

 لث لثاا صل،٠لغ ا في ليمذثة ا لجمهورة ا

 عل (27) .ادة وفي ا#ول الباب من

:دأي ما

 ليحدث ا حرية الدولة تكفل
 والمذ^ة ا#دبية وا$نجازات الملمي

 أهداف وروح المتفقة والثقافية
 ئللوساا توفر كما ،دستور ا
 كل لدولةا وتقدم ،لذالمث لمتحققة ا

 كما لذ.ذون، او العلوم لتقدم عدة ما
 لقزةرا العلمية !خزاعات ا تشجع

 الدرزة وتحمي اغني ا $بداع وا
 الظروف بتهيئة معزة وهي نذائجها

 عن ليدفي ا للنشاط الالزمة
 ث وسا و كله هيا استكمال طردق

 برامجه لتذنرط د.ركة٠مت آرة ووده.
 المادية سسلزماته ر تو خالل برن

 لهرئاتوا ادةا للجامعات لجشة١و
 مراسة ظل في نبحثيةا كزرالمرا
 ءة١واظ- وإسزالججية محددة وطذ-رة

 في تضع لعلمي ا لليحث لم لمعا ا
 لبحزة ا دج زبرا ا أرإويات اعتبارها

 في ورد كما ،التذخموية ا#غراظر
 (20) رقم اليمزة الجامعات تانون
بعفى تعديل م1997ها1418 لنة
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اليمن في الطمي ابحث ن٠الي ذي العدي البحث

 رقم نون بالة؛ الجهوري القرار مواد
 بشأن ام 995 ه/1416 لسنة (18)

 الخامة ماد رفي لدمندة 1 الجامعات
:؛أني كمًا

 من الطالب وتمكبن تدريى

 البحوث إجراء وطرق أسارب

 سمدة ؛ وتذويمها وتطبيقها لعلمدة ا

 العلوم نحو ا$يجاب؛ ا!تجاهات

 المتسارعة وتطوراتها إوجيا رالذ,كذو

 في ذلك كل من ا!ستفادة وكيفية

 وانجتمع البيئة يا قف؛ وحل تعإودر

 بإجراء المعرفة تطوير الجبني؛

 !ت إ؛ مختلف في العلم؛ البحوث

 ردي٠لة ا توى٠ص ا عل سراء المعرفة

 لخدمة وتوجيهها عي الجد؛ أو

 ؛الذنمية وخط.ط نجتمع ا جات حتر؛ ا

 )الكتولوجرا( ةيالتقذ بتذمية ا!هتمام

 ٠ذطوي في دذها !سذفادة وا وذطويرها

 العلمية الروابط توثرق ؛انج_تمع

 ت لهين؛ وا الجامعات دع ب؛ لثقا وا

 ؛بلعر ا البحوث ومراكز لعلمية ا

 تطوير ءلى عد يسا بما #جنبرة وا

 مكانتها؛ وتعزيز لجمنرة ا الجام.عات

 !ستثارات وا الدراسات تقديم

أجهزة نجتلف لمتخمعة وا الفترة

 ،وانجذ,لطة العامة ومؤسسادا الدولة

 فإن ا#هداف من حظيانا وكما

 كامدة مؤورة مدؤولة الجامعات

 ءضو ويعر ،ي لعك ا لبحث ا عن

 (*ي ا#د؛ الرافد لتدريس ا هيئة

 ا#ستاذ فمهمة العلمي لليحث

 مهمين أمرين لي رمتسح الجامعي

واكرس. العلمي ارحث هما

 المتقدمة ا^؛هبمات م معفل وتثاترط

 البحث التدريس هيئة ء-ضو ءل

 من عدد وإنتاج ل—المذوام الملمي

 جامعة درز في جاء وقد ا#بحاث،

 ا#بحاث تثجع الجامدة إن : صنعاء
 ، ومعنويًا ماديًا ودعمها لعلمية ا

 في يرصد ما كل تدخر أيجا حيث
 في لجاذ-ب ا هذا في هنويًا ميزانيتها

 القيمة والبحوث الدراسات تمويل

 بالفائدة تعود ادفي بالدعم لجديرة را

 كل ء إحذت؛ حاوانا ولو تمع، اط عل

 الدراسات رابة دعمتها التي ا#بحاث

 جامعة في العدي والبحث اؤمر؛

 1997 ه/1419 - 1418 عام صتماء

 ،جد ضئرله لوجدناها م1998 -

ني: الجدول لخذ! هن وذلك ا

473 ذية٠ل,11 ءه9لهك1



ادمن ذي العلمي البحث ابن ذي امدي البحث

 لفي ا ا#بحاث يوضح جدول
 ه1419 - 1418 معة لجا ا من م,ت٠دء

م1 998 /1997

اب الددد اس

7475000 54 ءددة

4350000 5٦ أدبرة

11825000 107 جموع٠لم ا

 ا#بحاث قلة الجدول من يالحءظ
 هيئة أعضاء بعدد مقارنة ؛.مولةا

 عددهم البالغ ا٠ب٠ومساءد التدريس

 - 1997 ه/1419- 1418 عام

 أوضح وقد ،1167 نحو م 1998
 من 75 أث العليا الدراسات تقرير

 بحثًا 17 وأن تمول م البحوث هذه

 عام ومنذ فقط جزةي.ا موزت قد منها
ن حق م1999 ه/1470 يمول لم ا

بحث. أي

 توجد فال عدن جامعة في أما
 ا وتعم لبحوث ا لتمويل ثابتة ندة ميزا

 على خر وا الحبان بدن الجامعة
 دون كانت وإن الباحثين، مساعدة
قليلة. !ت لحاو المطلوب الدوى

 نية الموزا تتبم حاوطا لو وبادئل
 والكتب لمكتبتة1 لألدوات المرصودة

 1 998 ه/1 41 9 احام والمطجوء؛ت

ستهاد ا وما الجامعات باخر في

 أنبا حظنا !! ا.#راب هذه من فعا!
 مصادر في ؛المقمر عن ففا ضئيلة

 .اتوفرا ١٠تتظي وموء ت لمعلوط ا مرا؛زو

٠منها

 ذرن في تلكاتبالد لحالي١ الوزع إن
 ت،بنيا لثماا إلى فها الموجود ويعود

 رتوالدوريا يثة٠لحا ا المكتب ا إلى وذفذند
 توخذ_دما تنجا!را والمطبوعات

٠$نهرنت وا دمييوت١' ا

العلمي البحث ذواجه الذي ت الصدود؛ بعض

 ليمن ا في العلمي ت .بحا اثة وط“
 ترفيهية كية حها! ا نطرة إب ة لنظر او

 أو دي ئ دردون أي له وبر
 ح؛٠انجذ وعل الدواء على قتما'دي ا

 لكافدة١ والمعوة الماددة الحوافر ضعف
 العلمي لبهوث با والمشتغألن للعاهألن

 لتفسيقوا اكخعليط اذحدام ارمن؛ في
 ليمنرةا د،ت٠لجاما ب_ين والتعاون

 مجال في اليمن في لبحذبا والمؤسسات
 الغفرة الكوادر قلة العلمي؛ البحث

 #جهزة ا صيانة في ب'كفاء وضعف
 لبحوث ا مجال في المستخدمة ت لمعدا وا

 ؛.اراجع ذوافر قلة العلمية؛

 الحديثة العلمية وانجا!ت والدرزيات
 ت والكذرا ت معا لجا ا ت مكتبا في

ومستدزمات لعدمدة ا د ؛واا ذر توا وعدم
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اذيمن ذي العلمي ابحث إيمن ا في العدي ابدث

 زبللتجا الالزمة لعلمي ا بجرت ا
 فحوى ا في ت لتطبيقا وا العلمية

 وا#عباء ا$دارية ١٥ نها ا المطلوب؛

 أعضاء بعض يثغلها الني لتدري-£ةا

 لظ,روف ا يفساوأ لتدريس ا هيذة
 من كالر تستهلك دية قتما ! ا

 سب في عاذقا دكون وبالتالي ،هممهم

 صعف ؛ اطميةا لبحوث ا زإنجا

 هيئة ء عفاأ بعد متالكا ستوتى٠م

 العدي إبحن ا ؛.هازات لبدريب ا

 ا$حصائية وأساليبه ومنهجيته

 ؛ مت دم ! و، ص ددو مبى—لح ا م ا ستخد وا

 للبحث غئصعة ا الميزاب ضعف

 ا$دارية القيود ب؛٢الي^ في العلمي

 العلمية البحوث إنجاز من تحد ازفي

 ٦١كه الني ا$دارية ا$جراءات وبطء
 ؛حالن للبا العدي $نتاج ا فد*.تى ني

 مجالة وطالة ة٠٠س سيًا وجود عدم

 ؛ليمن ا في أطمي ا للبحث هرة دروبى ترر

 وقلة لعلمية ا لبحوث ا نثم صعوبة

 لعلمية ا ت نجال وا الدوريات

 عل حالن البا عد تما ازفي المتخصصة

 اليمن. في أبحاثهم نذر

الدمن ؤ اسعي البحث لذطودر مقرحات

 والتالق التالطيط من نوع إيجاد

ومراكز اليمالة الجامعات بين

 تمهيل أجل من لعلمية ا البحوث
 فيما ت لخورا ا دل وب البحوث ء إجرا

 العلمي البحث ب امدن دعم يدمجها؛
 العدي للبحث خاصة بموذا ورصد

 رهالنا والجامعات الدولة زنة لروا لفي
 التنجيع إيجاد البحوث؛ كأا ٠٠٥و
 حثين لال.ا والمعنوي المادي لحازن وا

 ؛ر.مالةا البحوث مراكز في المامالن
 من لعلمي ا لبجصث ا وظيفة تحويل

 أسامدة؛ وظيفة إلى هاسالة طالةو
 ت نجال كا العلمية المصادر توفير

 المؤتمرات ووقاذع والدوريات
 عمالة وتسهيل العلمية والندوات

ارس. داخل الذب

 ا#ءبري سعود ددر أ.د.
 ث ح1٠ل ا واذح عن ا#ودى حالةالو ألندوة : مراجع

 الجمهورية في تطوره وآفاق الشي
 دي ادما التعدم وزارة إدراد ٠اليمنية

 أغسدس مذ-ى'؛، ،لملميا لبحث را
 الحديثة المعلومات إدارة مؤتمر ام؛ 991

 ذي العلمي ألبحث دب في ودورها
 دبمر مدن جامعة الدرية، الجامعات

 العلمي البحث ثابت، عزيز ام؛998
 إدى مقدمة عمل ورقة ،لمعجدمعدا وعالك

 لتمليما حول دداري ٠،! ا لمجدا ندوة
ام؛999 صنعاء العمل، وسوق !.عاليا

 ذي ادطمي للحث١ واقع حول المالة اا-وة
 #خرىا !.يمنيةا معاتدعجاوا عدن ,امعةح

 ديدمبر عدن، ■تهمل<،—ازم ق وآى )الراقع
 عشر ذي التربوية البحوث مركر م؛1999

 معد، د.ءبدالجبار ام، 988 .شوات،—
م؛1992 /1ط البمسة، الموسرءذ

،اليمذجة الموسوعة آ شرف بعيدالوها
م.1992 طق
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ا!حمر ابدر ا!حمر ٠لحوا

ا!حمر !ابعر

 أخدود عن ارة٣ء ٣#حم ا ر٠لجآح ا
 في يمى كما ورد، محيعل ) عغليم
 المالحة. باذياه مملوء المراجع( بعض
 المرب عند ا#حمر البحر ء-رف

 ه-ذا يتحدد لقلزم ا ;يحر #قدمين ا
 تجاه ب دغم دكذوب لق تجوا ا#خدود

 با$ضافة ذرق جنوب — غرب شمال
 - ذرق شمال باتجاه قطرية فوالق إلى

 موار ابحر هذا يمتد غرب. جنوب
 ازهر;ب. للجزيدرة لنربرة ا فة لد-ودا

 مجوالى قذز د حيًا سا حوز ويدخل

 ؛يلو 438000) مربع مرلى 169000

 شما! ا#در البحر يمتد مربع(. مز

 باب مفوق ؛لى الويس ءايج من
 ميل 1300 مجوالى يقدر بطول المندب

 البحر يتصل م(. كياب 2100)
 ا#برض بالبحر الثمال من ا#در

 السويس* قناة خالل من المتوسط
 خالل من جذوبًا عدن مجلج ويتصل

 عرض وح يزا المندب. باب مف;ق
 إلى مز كياو 180 برن ا#حمر البحر
 كيلو 250 وبمتوسط مز كيلو 360
 المناطق بعض في يضيق وتد مز،

53 8 هو #حمر ا لبحر ا عمق متوسط

 إلى تصل ه في تقذطة وأعمق أمز
مز. 2600

 لذربرة ا حله سوا ف ضغا ءلى تقع

 واريرا ودان—وا؛ ر مه من كل
 ءش وتقع وجيبرني لعومال،وا

 لسمودية ا لشرقدةا حله سوا ف ضغا

 في ا#حمر ارم يتفرع واب.
 يتهجرا #ول ا :٠فسءين إلى ل لشما ا

 حيح ويسدى درق شمال شمال

 ردتجه والثاني قران(.ا )مضيق العفية
 خليج ويدمى غرب شمال شمال

 وتقع ، جوبال( مغرق) ۴وس٠اكس
 ر,عد .لفرعور ا ٠ ۴هذي ٠ ردج ء ا ي دبي ررة ج

 وعرة، #حمر ا البحر طبوغرافية

 خطي بدن الواقعة المناطق و!سيما
 شما# درجة 25 و درجة 16 عرض

 إلى لبحر ا هذا ني عمز أكور ل٠ويع
(.2920) قدم 9580  يشتهر مز
 المرجارة الذهاب بازق؛ ا#حمر البحر

 المياه حركة سخون إلى دلك ويعزى
 على المرجان حيوانات يشحم مما

 هذه وديب ٠سكارة با ا سبدعم ء ؛لما

 المناءب من الكير المرحاب الذهاب
 طق المما في سيما و! الما!حية،

16 الطول خ_ط جذوب الواقرة



#حمر ا سر1 ا#حمر ابح;

سمدي مب صئلد

 .ركن ذق ٠لعا ا

 من ءايها لحصرل ا

 ا#حمر، إجحر ا

 تخزون ا في وتتمثل

 الواء-د، ولي رش ا

 ورسو-ات

 )مثل الدبخرات

 والجبى الملح

 ، ( -ت، ج رم ٦كد وا

 المعادن وتربات

 ازي الثقيلة

 في اكشن

العمقة. ا#غوار

 مستمرة أدار أي هتاك ٠توجل ! درجة.
 فإن ولذلك ا#حمر، بحر ز ا ني ب٠ئم

 ئذريبإل عن تصب رفي ا ه ؛-يا ا كمية
 قبة ا#حمر الجحر إلى ارديان!الهارية

 ويصل ا#مطار. وقلة الجذلهاف يسيب
 ما إلى #حمر ا لبحر ا في البخر معدل

 ني مًا;رش( 2000) بورة 80 عن دزيد

اذصادر من أذوع ر!ثة ك هدا اسنة. ا

ا#حمر البحر أهدبة

 أهمية عن الحديث ارقول نافلة من

 أهم-حه جانب فإلى ا#حمر، البدر

 وا!قذصادية، والجغراب السياب

 ذلمك خاصة ة جيولوجي. أهمية هناك

 حث ،لعريدة ا بالجزيرة ترتدط دفي ا

ء بذ؛ في مميزة ولوجبةتج ظ,اهرة يثكل

477 ٠\\بهفب، <٩\ح؛ص



جدالله( ى )ء ابدر م*, ابدر ا

 الحوذة لخشالمبةا لصعخمور ا وطور

لجرء ا بذات وبا العربه جةلزيرة٠ثل

 الذويب. - ادربي لدرع يا لخاص١

الحالي ارذت لي ا#م ابدر يعد

 يعتبرون حدث ا#رض، علماء قبلة

 ا#ب المكان الوض اخيط ١هط

 لخسوف ا بئذطور اإذطقة ات٠٠إغلدرام

 دراسة إمكانية إلى با$ضافة ا#رض

 والمتزامنة السابقة ت ب؛ بركا ا

 ا#ردي. الخسف ت لعملى؛ والالحقة

 ضفتي مل دا أن ا#دب هذه ن٠ه ءزز

 غير طق منا في تفد حمر ! ا لبحر ا

 المظاهر فيها وتنكثف مدطاة

دراستها. هلسي بما ةتالجيولوجح

ده البدو ن و ن ذظريات ر ا
 حث٠ت لتي ا ت لنفلريا ا كهرت لقد

 ممكن٠ى ا!لخور، البحر ذكون ير٠تك في

 ثالث في النظريات تلك ر٠حم

 (Ramp )نظرية ا#ولى مجموعات:

 لحركاتا مجساأ عل لتكوينا تغر

 كتل، هبوط حدوث مع التفاءظية

 التكوين تذر (Rift )نظرية ب لثاوا

ا#خدود أو لخف ا أساس ءلى

 تمدد مع شد ت حرى' عن لناتجةوا

 )نظرية الثالثة أما ،للقشرة صغير

Parr) أساس عل الذكوين شر ا۴فإذ 
 دوران مع توذرية حركات حدوث
 قو؛لمت وقد كبرر. قاري وذ-صل

 ودلك رن—رس لدا ا من لعديد ا حيب بش
ة. ابدا الشواهد من للكير بعها ؛ظ

 القدسي ءبداباري مدمد د.

 فياصغ ا-“دؤ غ1ظ اأدب، اؤمرسرءة راجع:

 ادعاك، الفكر دار tجندا، الذنافية،

الدرباذى .985ص م،1992 سررت.

اصن، جورة م،15,6 ,ي.٠وا!ر.>ا
منعا، لتثر.را ت للدراث دي1ءب مركز

مذحذ. 206

 الفه( عبد )علي البحر
م1978 - 1930 ه/1398 - 1349

 بن لله ا عبد بن عل لشيخ ا هو

 في الشرمان يجصن وك ض ا حدر نا

 وتلقى تعز، لواء من ماوية قضاء

 من مجموعة يد عل في بتدا! ا تعليمه

 ١أهمهو ا#فاخدش والمدرسين الفقهاء

 جازم للها عبد لحاجا لجلى؛ا مةلعالا

 مرحان من ا!نتهاء وبعد الله. زحمه

 انثل القرب مدرسة في #ولى ا التمعي*{

التعليم وتعلم مارب، ء قف؛ مركز إلى
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( رءم )محمد حرق٠ب الله( عبد )عاي ادم

 هم ا ودن ء لقضا٦ ا م.درسة في المتقدم

 رف٠لصوا زجالغةوا ذنحوا لدلموما هذه

 وحنظ والغرائض لدض ا وأصول

 وعمل الفقه؛ وعلوم لحد وا القرآن

 في الواجبات عن مسؤو! الله زحمه

 ٠ل لسفا ا وذي وية ما ء قف؛ من كا

 لواء في لبارزينا لهشادخا من وكان

٠ ٢اليم مدوى ءلىو دهر

 م 1 962 عام الذورة قدام وعتد

 ا#ول ا#سبوع ني ءين ه1382 -

بقرار ماون لذضاء درامد مها ي من

 مدير عن شم ، الجمهو ردى من

 ء لقضا مدير مم اخفاء لقضاء

 لواء مقبنة ء إغف؛ مدير مم لحجرية ا

 مع لوط.في ا العما في زك ون؛ ؛تعز

 ا#حرار من هدين نجا وا ا#حرار

 نقاط من وكان القبائل، دخ ومشا

 الجناح مع الوطني للعمل الوصل

 إدحضدرا خالل عدن في عمز الذي

 من ين لعن وا دري كس_ا ا لئورة

ز!ل هام بدور قام ك.ما سبتمرر.

طن دو ا جذوب وغر؛ر ا!ور؛ خم مرا

 وشارك .ني لوريطا ا ا!ستعمار من

 الوطنية المؤتمرات في بفعا ؛كل

مراحل خالل لوطبنيا لمملاو

 وقد ؛رى١لكا الوط"تية ت!لتحوا

 لبحر ا الله عبد علي لثيتن ا حشهد ا

 ز1 398 رجب - م1978 يوليو في

 المسراخ حية لذل الحكوب الدار في

 دافع أن بعد لها مدير كان ي ذك ا

 عبد هجوات أهام الناد دركز عن

عبدالعالم. الله

الدحر ءبدالرحهن ءدي د.

ءمر< محمد١ بأدرق

م1524 . 1465 ع/930 , 869

 ؛ن محمد بن عمر بن محمد هو

 الشهير لحدرمي ا الحميري رك مم-؛

 ومذل ،;ي٢إشحر ا يذنبمد ولد ، ببحرق

 وحغظ ا#رب الدروس تلنان صعره

 انءة) رأسه مسذط في الكريم. القرآن

 وزير(با )غيل مدينة إلى بمدها

 عد وقوا وا#صول الفقه فيها اطم

 م-ن ووءة٠مج يد عل لعرب ا اللغة

 شد بعدها ععره ء عدي؛ كبار

 رتلذى ٠ءدن مددلمة إلى الرحال

 العالمة مالزمًا اطوما من مزيد

 فاخذ (،٠باغرمة أحمد بن الله )عبد

 لعرب ا وعلوم وا#صول الفقه عنه

انتقل أذرى، وعلومًا والتاريخ
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ر(٠ء حمد٠دع ؟اورق عبر( د )دحم بحرق

 (٠)زبيد الملم -مدينة٠ إلى بمدها
 ثم العلوم، من بمزيد هردزود ؛تهامة

 فريدة لتأدية مكة إلى دودها غادر
 مجالسًا سرة تبا ظل الحج،

 الحافظ أيرزهم س وم ا—ه ء علما
 ثم )زردد( إلى بعدها ءاد اسخاوى،

 يدلم عم-لى إنه ل وية.؛ الشحر زار
 ،وعقل علم من به تمتع ذا قاد

 ومتصوفًا حثًا وبا وأدرجًا فقيهًا وكان

اليمن. بعالمة فلقب

 فغادرها طويال الثحر في يتغر لم
 في المقام به ليستقر فالهند عدن إلى

 ت،غجرا ؛.و!ية آباد( )أحمد مدينة
 أحبه صفات من به تمتع ذا وذظر

 إلى منهم وفرب آباد أحمد سالطين
 الحاد من كثرر له خلذت درجة

الغالطين. بالط لى دا ذددن 1لح وا

 طا!ب تعليمز في كبرر بدور هم ل
 بذأرره رتمور الهذلى، ملمي من لعدم ا

 رننابقون أخذوا الذين لطالبه وكرهه
 !سحر رفضه فيها بما بصناذا* للتحلي

 من كثدر عنه ححذ في ،سعودة وا
 عاداتهم ءلى ومحرضًا متمرد الهنود
 ٠٩فر يكهر موط_ن اله_لىلى أن سيما !

السحر.

 له وقربًا ٠ح سالطين ا أدلى كان
 محمود بن )مظفر ا؛*باطان !همجا في

 وومدع غيره عل قدمه لذي ا بركاره(
 الغين أن إ! ،مته وذو-لمم عله

 زده تحاك كانت الني والمؤامرات
 آباد أحمد مدينة ءن الرحيل إلى دفعته

 من جزء تدد الني )كمبايه( مدرنة إلى

 من ءلر ا وءلى ت، غجرا و!ية
 ذلك وأردى ا#ذى ز٠ يلم لم ذاك

 حساده دل دن مسمومًا ؤمات بحياده
الوزراء. سيما !

 ن ثعبا من العذرين ليلة ني توفي

 يونيو 22 المرافق ه930 سدنة
 الني اذؤلفات دن الوديد له م،1524

 حفظ كما ، إلهًا دق الثالثرن تجاوزت

 المدح في شعره نماذج التاريخ له

.إلخ والوصف..

 الحضرة ة ربعم : ته مؤلذ؛ أه_م
 لحفره ا ة يرر ذرن—دحم ا هبرن اد؛ ا

 !مية ذرح في العل( نذر النبوية؛
فيما واكبدين ت زب؛ ا حلى العجم؛

!ب شرح الدين؛ أمر من إب يحتاج
 الصرى في مالك !بن ا#ذحال

 ؛)نحو( ا#عراب ملحمة شرح
 العروة ؛وشرحها ب ا-ذفا في أرجوزة

؛لحقعة وا لطعة وا رمة وشر ا في الورقة
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الدذن( د حمي أحمد ؛ن ٠)محمل |لبدر الدن( د حمي أحمد ب.ن د )محجم در٠ال

 العقددة ؛لديجة ا تقويم في البهجة تفدم

 بفعية؛١ ارقصيدة ح٠شر في الشافعية
 في ا$خوان ذخيرة ي؛ الكار آدة دفسدر
 شرح القرآن؛ في ا!ستفتاء كتاب

التجويد. علم في لجزرذ ا

 الذظاري حزام دحال د.
 ت ا بجر ا اذذظاري، محمد حزام جمال مراجع:
 ن دح ؛؛;راتها و الهذلى إ)ى ديثة٠الح ل.حضرمية ا

 اذرنا مذدصف دش عدر سع اذأ ا لةرن1 بدادة
 ذي فلذة الدكتوراه أطروحة المذرين،

، رشد ابن ، ا!تر^ة ك.لية الحديث، التارب
 لثيخ ا يونس .م 19 9 9 د، 1لذلى ه-*-ة ج_ا

ن.;* ذي ل*-ربا ء1ءلم اتامراذي، إبراهيم
م.1986 داد، نبة،١ااقارة

 الدين( خ حم د ارم بن )هحمد ابدر

م1996 - 1929 ه/1417 - 1347

 آخر الددن حميد أحمد بن محمد هو
 بن القام )بيت من الحكام ا!سمة

 منذ الي? حكم الذي محمد(
 عام ا#دراك نيين لعشما ا انسحاب

 كان فرع من وهو م.1636 ه/1045
 ا$مام أبده جذ من ح-كم من أول

 لدين ' حميد دى بن محمد لمدصور ا
(1255 - 324 4^ 839 1 - 

م(.1904

 كعمه لقب ازني ،محمد ولد

 ه(1353 م/1934 عام )ت الغريق
ه/ 1 3 4 7) سنة 4حج ذدذة في بالبدر

 سدف والده كان حين ام(929
 العهد )ولي محيى؛ئي ابن أحمد ا$سالم

 ،عليها أمير بعد( فيما م $ما ا ثم

 ا#ولى. ودراسته ندأته كانت وا
 والدن^ ن٠ ثاؤ شقيق أخ لدجدر وكان

 م/1988 )ت العزي صقية الذريفة

 سيارة حادث إثر قتل ه(، 1408
ها كان  ت٠ددحرج البدر، خدهأ مع ءذ

خر، ونجا -بدا حجة جبال لفي  ا
 بعد إ# اعذنأ م $د؛ا ينجب لم وبعدهما

 أء-وان للبدر فكان قرن، ربع نحو
 عباس هما حبنه جاردة من آخران
 غير أختزن، إلى با$ضافة الله، وعبد

 حدة وا تزوجت ، أيضًا شقيقتين

 محمد بن أحمد المعمر العالدة منهما
 كانت #خرى وا طلقت، ثم زبارة
 ول1ا لكةريم١مد الله عبد اب نمت
 سبتور 26 الثورة وأم د٠بعي

٠م1382 ا#حر ردح 26 م/1962

 ومبادئ أ-عربرةبا حجة في لبدر ا ألم
 وا$سالمية ة ل*.ر ا رف لمعه؛ وا لفقه ا

 لدهدوا لحق وحن ا#ءرى، الذقليددة
 ه(،1363 م/1944فيشعزء!م)

 رواتًا عليها أمنو بات الذي
داب شؤون ءل اطلع ،للعهد ا



الدين( د حمي د أح،، بن )محمد البدر ازددن( د حم أحمد بن )محمد البدر

 خالل من الحديثة العربدة والثقافة
 ا#دباء من ذدر لعدد والده رعاية

 وأقام عنده، تجمعوا الذين والشعراء
 صداقة عالقات بعضهم مع البدر

 فيما أدرها لها كان ذ٠وتكلم وزمالة
 ذين #متا با ه صلحت أعمقها وكان بعد،

 محمد دس أحمد ا#ديب عر لشا ا
 مد٠مح أحمد لخطيب١ والزعيم اشادي،ا

 ه( 1419 م/1998 )ت نعمان
 في !حقة بأدوار قاموا ئن٠م وغيرهما

 ^ظهر فلم ذلك ومع الوطزة. الحركة
 ددن ملحوظًا ما هتماا أو نباهة البدر

أساذك. أو وزمالئه أقرانه

 خبرة له دكان لم ثاندة ناحية ومن

 عرف فقد ،ثمخضزته وقوة والده

 والتاةض. والردد ؛.رونةوا بالضعف

 لعثرينوا الخامدة سن بلغ وحبن
 المسؤوليات تحمل والده له أراد

 لواء عل )محافظًا( أمير فعيه

 هط1368 م/1949 عام الحديدة

 في كان به قام هام دور أول ولعل

 حين م1 955 / ه1374 عام ربع

 وبمعه لححة إلى لحدددة ا دن انطلق
 مكرر ،لشاديوا نعمان #ستاذانا

 م/1 948 ما٠ء في والده دور

بقي دن $طالق وذلك ه،1367

 ثورة قادة من حجة سجن في

 مع ،م—م تة ستما ! را الدستور
 القبائل وخئ_د حجة في اا_تمركز

 تدز في والده ضد !نقاناب ا جهة لموا

 وة.* ا!م. ذلك شن إبريل شهر في
 من بحكت* أرد ا$مام تمكن

 وادده وإعدام ا!نقالب إجهاض

 الله عبد خذواه أ ددذهم دن كان الذيًان

 الثاليا يجدى أحمد وا!,عقيد والعباس

العسكري. ا!نقالب قاذف

 وزير ذلك خا!ل البدر وتعين

 مع صراع بعد للعهد فور ۶ المدفا

 بزعامة ا#س؛ ني اغانظ الجناح

 تثدد ا#كر الحسن ا$سا!م سدف

 أمريك؛ إلى أبعد الذي وانغالقًا

 #مم ا منظمه في لليمن مندوبًا

 لبدر ا وتعين ، بندويورك لمتحدة ا

ة. للخار ور

 ه،1375 ام/956 وهخذىم

 ت را ويدنا ت مهما في والده أرسله

 وذود رأس ء.لى ودرا؛؛، عربن؛ خارجية

 وا؛*رفة كتة واطة ة ء لدغا با أعضاؤها تميز

 الته عبد بن محمد ضي انا ا ل أد الواسعة

م(1960 ه/1379 )ت العمري
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ازددن( د حم؛ أحمد بن حظ٠)ه البدر ادين( ا د حمت أحمد بن )محمد البدر

 طالب، أبو عبدالصمد وعبدالرحمن

 ،للثورة الثاني ليوم ا في أعدم ن مم وهما

 )ت الشامي الله عبد بن محمد ذي لقا وا

وآخرين. م( 19 6 5 ه/ 1 ن 8 5

 في والده طحبه حب ا العام ذلك وفي

 ية٠لع_ربا للمملكة له زيارة أول

 ني لثال ا جتماع ! ا فكان السعودية،

 والملك عبدالناصر جال للرض

 عده صدر لذي’ أرد وا$مام سعود

 في المثشرك( للدفاع جدة )ميثاق

 ؟1956 إبريل را 1375 ثعبان

 لذلك ومتقدمة خطيرة خطوه وثانز

 !حد!ل ا جدة ا مو في العربي التحالف

 ).وجود وا ،بمن ا جنوب في ني طا ر ز ا

 ا ذم ،م عا بشكل الخليج في ني طا ر ل ا
 في خاصة أهمية اللقاء لذلك كان

 قام إذ معم،و ا$من بين العالقة

 ، لمع-, متعددة بزيارات بعدها البدر

 زياراته في توقفه محطة كانت كما

وأوروبا. لع.ربيةا لإل!د التا$ة

 فتح الزيارات تلك أثمرت وط

 اش/376 ادمسكرية ا#كادعيات

ا#ساتذة وجا-ب صدعاء في ام 957

 الذي إوذت’ وني ممر، من والغنيين
 ص_كفة اتفاق عبدالناصر أبرم

 العالي السد ربداء المعروفة #ملحة ا

 بزيارته البدر قام موسكو، مع

 وبكحن وموض-كو براغ إلى الشهيرة
 وكان م،1957 ها 1376 في يوبو

 وعقد أسلحة ذراء ئجهانتا من

 - اليمني ا!تفاق حبا جدد اتفاقات

 م رقا م،1928 ه/1346 السود

 وبداء ية٠لذت ا ت عدا دا با دوفييت ا

 لصدنا عجذت كما ،لحديدةا م؛اء

 ديدة ا طر؛ق ورصف بدق لشعبدة ’

 الغزل مصنع وبناء كم،220 صنعاء

 سست أ كما ،ء بعصسنما دج لنس- وا

 ة٠مغوض وفتحت مم؛دبلوما عالقات

 عبدالصمد عبدالرحمن كان ؟راغ، في

 وزير أول لقاه,رةا في السفور ذب بوطأ

نجها. ض دشو

 وبالذات الغرب انزعج لقدو

 اطام )توجه ا دلك رن نيا بريطا

 ولي ءلى صحافته وأطلذت والخعإلر،
مير لقب الجدر العهد حمر'' "ا  ! ا

 جدل موضوع )زيارةا كاذت كما

 وفي واسع، ودولي عربي ف خالو

ا#حرار زعيم ذكرها !حق وقت
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الددن( د حمي أحمد بن )محمد ال«در الددن( د حمي د أحم دن )محد البدر

 لزبدريا محمود محمد نمي لة؛ا الشاعر

 القاهرة في له قصده من متهكمًا

ذائال:

 موسكو ؛-زورة الدنيا يبورون

!دود دنيا غبار وعليهم

هذا في لكترىا المفاجأة نت وى
 ابنه أحمد ا$مام أرمل حين الدور،

 كبير وفد رأس على دمشق إلى رددا

ني* ا! عبدالرحمن فيين لذ؛ا ض-م
 - 1387) الثورة بد ب* س٨اللجرك

 وتمل م(1974 - 1967 ه/1394

 لجيش ا وأمثر الممريئإة الته عبد بن

 ط وآخرين لعتي ا لله ا عبد لعقيد را

 ؛.صريةا الوحدة إعالن عقب ودلك

 لعربرةا لجمهورية ا م وقر؛ لورية ا

 المتوكل؛ لممدكةا عن فوبع ،لمتحدةا

 رس م؛ هلم 1377 )شعبان في امنرةا

 العربي ا!تحاد ميثاق م(1958

 وسالتاعبد الرئرس وقدمه اخالني،ا

 هور ابى؛ إلى القرافة قصر شرفة من
 عرويًا خذط؛؛ ذدهم فذطب انخثدة،

. له صفق مرتجال حماسًا  وتم كثير

 وزاري مجلسى تشكيل ذلك بعد
 الخضرم مسة برئا لالتحاد مشارك

كانت بري بى ا ن حى؛ إ الوري

 لم ا!تحاد ذاك اكن له. مذر القاهرة

 رب 19 يرفي أن يلبث

 إثر ام 961 د 27 ه/1381

 ضد المهورةا أحمد $ماما )أرجوزة(

ءدالناصر. ي؛اشترا

 فبل البدر واجهه ما أءطر ولعل
 حك_م و؛لىظام به جمت أط؛ الني الثورة

 الدوية ا#حداث هو ا$مامة
 في البالد ا٢ اضطربت الني الهونعىوا

 أواخر روما في للعالج والده غيابب
 وجها وركب م،1 959 ه1378 عام

 وسايرهم والمشايخ، ط اضبا ا ؛,عفر
 لده را استبداد على حطه٩س ادر؛؛عالن ا

 بالبالد. والتقدم با$صالح ورعوده
 لجدر عمدلى على ذلك ذرإ وااده د ء؛ وف
 في باخه أرسست ث٧حح ر۵م طرذق ءن
 ل ستقر؛ ا له وجرى سعيد، بور ء مرن؛

 س الر مقدمته في ك.ان كبذر رسمي
 يبرح لم أحمد $مام ا واكن عبدالنارس،

 إب فعدد سرفعه(، )دتعلأل حدوة اب
الدولة ل ربى وكبار مرحبًا حدر عبدال؛
 تاج عبدالرحمن المرحوم ا#ر رخ

 !تحاد ا في معرن؛ وزير كان "الذي

 بعد فيما شائعة مرت وقد . لثالنيا
 قد كان مريًا اتفاقًا بأن تحقق"، "لم

 ز احذمن؛ في رس لناا وعبد الجدر ين تم
لألول ب~ق س۵م في أحمد م ا$د؛
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اذد!ن( دملى٠ أحددلى بن د٠)مح البدر ااد!ن( لى حم أحددلى بن )محدد اردو

 #ي ا بالتعاون لدمنا في وضعه ربئ
 ا#حداث أنجدت وقد معر، مع

 غير وعرم؛ محليا الريعة لتحو!توا
دلك.

ه/1380 شوال دن العاذر فعي

 في جرت ام 961 مارس 27
 ل اغترا ولة عذن الحديدة سحشغ-ى٠م

 أو وكت التي الفاشلة أحمد ا$مام

 يوه تعز في مات حق ء؛.:، حراحها
 في إماد؛ اودر علن أو ،ستمير 19

 سوء دن وكان ،#ب خلفًا صنعاء
 عل رد بروة ل.هإرث مستشاريه تدبرر

 أنه ذها ذاكر ءبدالذا>ءبر تدزية
ا'. ة! او والده خعاى ءلى" سدسدر

 حم قد كان #م ا أن سدد
 م 1962 سبذبى-ر 2 6 ثورة نت فكا
خر ربع 26  أقل بعد ه/1382 ا
 مدكًا، لبدرا تنصيب على أسبوع من

 بأهداف ومنرة ا لجمهورية ا وأعلنت
 تمكن اذف لو#د. نظامًا لسنةا الدورة
 )دار ه قمر من الغرار من البدر

 محاصرم هع عزف وتال بعد وثذر(ا
 عصابات حرب د وؤ؛ الذورة، ضباط
 د اواا الجمهوري لظاما ضد

 السعودية، لعربرةا لمملكةا بمساعدة

الجمهوري النظام ربد حين في

 ،مصر من لمباذر وا لعملى ا لعون ا
 للصراع ماحة اومن تت ا—و؛

 هزيمة صرف حتى المصري العودي/
 ا!نحاب وبعد م.1967 ه/1387

 حه-ار وفشز ايين من الممري
 ،م 1968 / ه1388 لمنعاء اسيين

 ذتين٠ليها جاعإ لدده وتحقق اليذر أدرك
 لةدأ ا وأن لجميوري،١ النظام ءلى

 لسعودية ا تعرف حتى وقت مجرد
شاكيًا نسعحب فا ، م ا٠لذظ ا ذا٠#٠" نفد-سها

 في وداش ا#ذن، خيبة و المرض
 كتت ضاحرة في لددن خارج 0 مذف

KENT والحياة ا#دواء عن بعيد 
 يوم الحتوم #جل ا وافاه حنى العامة،

 سئة ا#ول رسدع 22 الثالثاء
 عن م1996 أعطس 6 ه/1417
 وصئه ءلى وبناء عامًا. وستين سبعة
 جوار إلى '؛طمعن ضرة في دفن

 وله ذودت ذف كاذت ازفي لدثوا

 من بنتين خلف وقد ٠سذين بثماني
 هن ولددن الجب كمأ سابددين روحتن

ا#خيرة. ة2و٠اللح 4زوجت

العدوي اه ءبد حسون د. أ.

 -نصر ال و ا>يمان ٦ : اليمنية لك-حفا ح عجمرا
 لالخداث وا!نجليزية الروبية المحف

 معلومات إلى با$ضاذة بالترجمة الواردة
 مصادرئ من الفترة عن تة١لشخعI الكانب
ا!صابة.



الدين( حميد حيى٠ بن -حمد٠) در٠ال اددين( حميد دامى بن )مح'مد البدر

 ااددن{ يد٠٠ح ى٠٠يع بن د٠)مح" ابدر

م1904 - 1839م/1322 . 1255

 حميد محمد بن محيى رن محددد هو

 دن الثامن الجيل دن حفيد الدين،
 محمد( بن القاسم )برت أثمة فروع

 "(. لد ا حميد )بيت ٢٠حكل ومؤس-ممر
 وكان ؛صنعاء، وتتلمذ وذشأ ولد
 بن محدى بده كأو ، عر شا فقيهًا لمًا عًا

 من كان م(1 864 ها1281 )ت محمد
 وأدلى أحمد بن محسن ا$مام ر أنص-؛
 ا#تراك مجيء بل والرئاسة القادة
 عام مندا؛ إلى عودم وبعد
 عل ا#ذراك عينه م1872 ه/1289

 ل سذقا ا ن أ يذث د ركذه حجة ء قف,ا
 جدة ثمم فكان م ءصدعا إلى وعاد

 الوالي م٠سببمكه لذي-ن' علمائها
 ستة أواخر عارم مصطفى

 ثم صنعاء، بمجن م1877 ه/1294
 مذى ة؛ ،لحديدة ا سجن إلى نقلهم
 إلى فرجع أطلق، حق وأشهر عامين

 ه/ 1 397 عام وفي بصنعاء. داره
 الهادي ا$سام بصعدة توفي ام 889
 حابه،٩أص سله ذرا محمد لدين ا ذرف
 بأمر م لقيا ا في العلماء عاده وعزل

به ولحق صعدة، إلى ر ؤسا الخالفة

 ،بدن( فيما )ا$مام محيى الوحيد ابنه
 من المدان إلى نتقل ا ثم هناك، وبويع
 حذذ في وانطلق ،#هذوما جبل

 الوجود ضد الثورة وإعالن لقباذلىا
 بحرب قواته مت وقا ،لتركي ا

 ءلى ا!ستيالء من نمكذت ءصابات
 في التركية الحاميات مراكز من كثير

 آخر وصلت دق ب لدما ا طق لمنا ا
 فر ،صنعاء العاصمة .رة٠نحاحم أيامه
 بع—زي في عذر قفلة أفي توفي أنه

 م،1904 ه/إبريل 1322 سنة ا#ول
 ،٠الدلحن حولى بجى ا$مام ابنه فخلفه

 د-ن الينال-ة العام ربع في تمكن ادذي
 جاء حق يغادرها ون صنعاء، دخول

 رأس عل فيفي أحمد انشهوز اشاذلىا
. ز لحصا ا لفك كرر ني عثما ٣جي

 ||.عمري اس ءدح حسدنى د.

 ذي لدمن ا أئمة : زيارة ط شح بن محمد جع:درا
'للفية، المطبعة ءذر، الرابع ال-ة-رن

زيارة: ؛,حيى ح.مد٠ه بن ماد-مد اه؛ 399

،عشر الرابع القرن رجال ذي النظر نزهة
 ا!ذةر، دار السدري، حسيئ د. :*قيق ،1ج

 حين ٠د ام؛ 993 ،ذمثق بيروت،
النكر، دار ،ليم_نوا المنار 'لعدري:

ام. 987 1, ,--وريا

 الدادي = الدامي محمد اذدن’ بدر

الهمداني = الهعداني وس بن البراء



براش
 جبا المعجمة، ن نثم با راش:٠ب

بعد عل ذعاء٠ص رى٠م الذرق إلى ةع٠ي
 تيم بحبل ويذهل تذريبًا، كم )0

 جهة من )صدعاء( لمددنةا عل المطل

 في ازجري وصنه يفا.أ الشرق

 وقوالو منهور. حمن بأنه مجموء

 لمدك ا إن لحميري ا سعيد ؛.ن ن انذو
 باسمه، سمي قد براش( )دا لحميري ا

 :#فشى ا في قال 4رءذ

والمجد دلى لنضابا الناس عال قد
 ذو؛-راش عاس الم-لك أخو

ألوية من لواء الجرلى ١ه تحصن
 سنة النصر لواء وهو لجيعش ا

 عن للدفاع ه،1387 م/1967
 والمرتزقة، لمنكرة ا 'اغوى ضد ء صدها
 حرب أو لبعنا ر ،دا اشتهر دما

 من يد لدلىا شهد وقد يومًا، السبعين

ذلك. أدناء وايطو!ت اصات

 وادئ بالد في حصن وبراش

 كم، 18 بمسافة صعدة ذرق جنوب
 بن الله عبد بن أحمد ا#مور عمره

 ه/656 سنة المتوفى سليمان ابن حمزة
 طر جبل أيغًا وبراش ام.258
اذي آذص قضاء في ضوران مددنة عل

 جنوب كم 64 معرر مدينة عن تبعد
 كم. 15 فة مسا الغرب إلى صنعاء
 كم 60) الطويلة في حصن وبراش

صنعاء(. غري شمال

 - براش البلدان: معجم وفي
 في ليمن با , ٠ ١٠حص لمعبهجمة ا نلشر با

ان. نوادي
بركات ذائد أحمد

 إعداد ،لدذأرين دهادات ،ء صدعا رحما : مراجم
 ،ليؤذيا حوث٠'. وا الدراسات مركز رتوذيق

ام؛989 ،دمشق الفكر، دار صنعاء،
 ليمن ا ن دددا *.جموع ،جري٠ح٠ل I محمد

 دار ،ع 5ا#" علي محمد تحقيق وقباذلمها،
صنعاء، والنثر، للعبءة ب اليما الحكم.ة

م.1996 ،2ط

#ل( براؤش
 وموقع ،قديمة يمنية مدينة هي

 الجاب عل الدنة وادي في أدري
 الذي نعتدا الطريق من #ير ا

 بوادي رب دا — صنعاء طريق يصل
 قديمًا لمدينةا اسم ن وكا الجوف،
 كما سل، مدينة أي يثل()هجرن/

 التي لقديمة ا الردة لذوش ا في ء جذ؛
 المدينة، خرائب في عليها عهر

 الهجري/ )ألراع الحمداني واكن
 باسما كرى ين لم الميالدي( العاب

 واقش،—ب سماى وإنما القديم،
نمع ئو ا يمعمله الذي ا!مم وهو



)يئل( براقش )ذل( تراذش

 كيف رف٠ذع و! اروم. إلى ا#دري
 إ! براقش، إلى ا!م هذا تحول

 مثؤورة قعة يروي الحمداني أن
عل "دئت الشائع المثل ذر

 $سالم ا ل_ل إلى ورحود ،منكأم

 ادشاعر يقول وذثها سدر، بزمن

:لجذن ذو عمة

قش١ير ؤي صورة

 القمة في وبراقش براقش"؛ أهلها
 اغانمر لعدو 1 د!ت ة٠٠كد اسم

 خارج #هلها بئر عل كلدرذة
 وفتح يواها. لهم !تئفل المدينة

 كلمب وهي ، نباحة-( رب“؛ الححن
 بادنرذة ل٠تتص نت كا التي البأر من
 ست إليها يؤدي نذق طريق عن

 كانت وإذا الكلبة. باسم براقش
 إ! الكمدة سرب عل بادة الفنعة

براقش ا!سم أن المرجح من أنه

 عمادها الرفيع لئفب1 وبراذش

 جر٠ذه لم كأنها الملوك نجر

براقثر أن المندة الدقوش وتفيد

 ا!رن في رة٠مزده مدينة نت كا )يثل(

 وكان ا#قل. عل د اد! قبل الخامس

 تحتل كوبا ازدهارها أسباب من

 إلى ازخاسس بحح مرموذ! ة ديب نة ملكا

نجاح وراء وكانت العديدة، معابدها
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)يذل( يراض )يذل( ؛راض

 جأس دولة على (١ئورب في المعتن

 القرن أواخر ني م1ولذه٠لد ٢٠—عته وإدا

 معين بعادمتها الميالد يل الخامس

 طريق عل جردم ثم )قرنو(،
 الحمداني وينسب التجاري. الغبان

 جذن ذي اطقمة الدم ن٠م يتدن

 ه لث—ء كاذت ما إلى يومئان أيضًا

 خالل سي نفدون هن ردمن براآش

 : را ن واي؛ ،اددذدة الدولة عهد
أدوا حين فثى دسرا أيثوا وقد
 أنيق ط .١٠■ ت ٠■ وح. ة I مم. ل ر ز

"دلموا حين معين ني وحثوا
 القميفي الثبح لدى بعره*ا
في كانت المدينة دهيا أن ويعتقد

 قبل ا#ول القرن من ا#حير الربع
 التي الرومانرة الحملة يد عل الميالد
 إلى تصل أن قبل الجوف ردن دمرت

’أبوب عل وعق اربم

 كب؛ر ء٠يجز ٠تحتغغل قثى برا زالت وما
 )أبراجه< ومحافده المنيع سورها من
 لغ٠ريب ، محفد خمسيت عل ذنيد التي

، 14 ارتفاعه أقدى  أن عمو متر

 تعرض ف المدينة هذه مباني أكهر
 في المعيبة الدولة سغذوط منذ. للهدم
ثم الميالد، قبل الثاني القرن أواخر

 بعد لرومابا لمسكرخ؛ا لحمذةا ذثجة
 إلى مامد ظل سورها أن إ! ذلك

 لئكنىا قبتما فده تؤثر ولم اروم،

 ستعمالا وإعادة ،لمدينةا خلا د
 ر لمصا في لقديمة ا لميانيا أنقاض

$مالمي. ا

 العصر في سكنها من أثور وكان

 ٠حمزة بن الله عرد ا$سالمي
 يتحعن وكان م(،1217ه/614)

 #يوبها الدولة و!ة غارات من تبا
 هر لظ؛ا ظفار حصن له وني أن قبل

دن ر ة( بق! اضروف

محط.؛ )برايش( حن كاذت كماو
 قب.ل التجاري اوران طريق ءلى مة دا

 كانت أيا المؤرخون يذكر الميالد
 العواذل طريق على هامة محعلة اخًا

 خاصة رة١والبع بنا برن لتجاريةا
العباسرة. ا!ولة إبان

 الجوف طريق إنشاء تزامن وقد
 المدينة قعدو من بالقرب يمر الذي
 بداية مع ه1409م/1989 عام

 المدينة !ك آثار عن !قيب وا المسح

 المواقع أشهر من أضحت التي لعققة١
 في .راح٠ال وقصدها لنيا #ثرية ا

"لجمها ية٠لجمهووا

الله ءدد محمد فيوسد د.
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اصمن دراكدنادمن ؛رادن

 هو ذلك بركاني؟ باد لي,من ا هل
 الذهن، إلى يتبادر الذي السؤال

 تورع يرتبط حيث •٢، والجواب
 اليمنية ا#رض سطح ءلى الراكين

 ا#رض؛. ة شر لق ا في الضعف ض تا بم
 خف إخرب ا من به يجبذط وارس
 خف الجنوب ومن #حمرا البحر
 مناطق الحفان هذان عدن، خليج

 زلزال؛ حركات ومنطقتا اذلي؛٠بلرك
 الحعن هذين دأديرات نمتد ؛.ركالى؛.

 #رضا في تؤثران حرث وداخل’ إلى
 الشقوق ذمغذام خالل ممض ليمض؛ا

 حركة أن كما للخسفين. اذوازية
 الشرفي الشمال إلى العربية الجز_درة

 على محمولة منطقة ارمن من يجعل
 معقد شقوق بذظام مجزأ متحرك مطح
الجنو؛؛؛ المناطق في له دعقدد أعلى دبخ

الغربح؛.

 على تذب ! لجمن ا براكين
 إلى تتعداها بل القارية، طق اذن
 لجزر ا كشكل حبث لجزر ا طق معنا

 عدن وخليج ا#حمر البحر في ارض؛
 إلى روهاتأ امتد فد ؛.ركانية ت'طق

 في الحال كان كما احيانا الشواشء
.وغيرها عدن براكين
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 الجمن بأن القول يمكن تقدم ومما
 من الماليين مئات منذ بركاني بلد

 الذ!قب العصر برالجن لكن الحين،
 الثالثه( اليمن بركانيات )مجموعة

 را الرباعي العدر كثرنوبرا
 في الواسم !نذشارهما الحائدتان

 هذين كينولجرا مختلفة. ل۶مذ
 كبراكين صةخا أهمرن العدرين
 تلك والمياه. ارابمة في انبثقت
الحالل؛ ين١الجر أن من تأني ا#ب
 '؛سببة كبن لبرا ا تكاون ببدايات ذرتبط

 البراكين أما ا#حمر، البحر لخف
 بتشوء تبط ن فألبا ب؛-ربا '

 والبركاني لذكتونيا الوضح وتطورات
 والجزر ا#حمر إبر الثرية ئاعحواف

 حر١الم وسط في كينالجرا مقذوذاتو
 بالصخور ه سميت ن يمك ما أو ا#لدر،

ارطات أعراف #واسط البازب
.(MORB)

 ذين٠ه أن جيولوجيا بت لثا ا
 زن ا٠لرغوبا .')-براب من '؛-توعين

 ح۵س ءلى لظهورهما محتل.ف ا لعمر ا
 أصاد أن إ! ابمضر؛ ا!رض

 العلوي الجزء وهو واحد، مصدرهما
 واحد وبمبب ، #رض ا وشاح من

 سجبرة هو ا#يجاث تؤكده ما حسب
في خلل سجب٠ب تكوذت الني عفار



اذيمن *راكدنالدس كين١بر

 المنطقه. تلك في والحرارة الضغط

 تحركت جرب إذابة منطقة كون مما

 لراكحن١ لتعطي التين ماليين قبل

 اغدتوى من جز* اندس ثم الثالثلى،

 ج تتب الني لجوب ا لصخور ا مكونا
 تكون آخر وجزء ،في لثال ا لعصر ا

الرباب. ت تجا لبركا ا لرمطي د بع فدما

 بأن لقول ا يمكن لعمر ا ومجعب

 يمكن الي? في البركاني ك'ط ا

ني: إلى دقشدمه ا

 مع تزامن قديم بركاني نشاط - 1

 منه يبق ولم ،عدة لذ؛ا دخور

 في المتؤخلة ظواهره بدض إ!

في المندسة الوسائدية الالذا

 في لمنكشفة ا عدة لقا ا خور٠ص
البيضاء. مناطق

لعمر ا في ني بركا ط نشا - 2

 ت رنا ف كتشاا تم مي اناريا

 #مجاث ا من لى بمر يؤكد لم ده

المطلق. العمر وذقدذرات

ر العى في بركاني نشاط - 3

 عل الظاهر وهو الثالثي

را لقثرةا سطح  زلى '

 الحالي سمكه ويعدل تجمزة.(ا

 مثل مناطق في مين 2500 إلى

ودبارة، وسمارة مناخة

 بركارات مجم,وءة باسم يعرف

 في النشاط هذا ينتذر اليمن.

: هما رتجيين حقلدن
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هذا يغطي ثهارة: حقل - 4
 شهارة منطقة ني لركا ا الحقل

لها. انجاورة والمناطق

هذا ويفعاي : تعز — صنعاء حقل — 5

 بين الرائعة اناطق الحقل
 إلى رممتدجنوبا وتعز صنعاء
 ل بدا لعند وا مبر٠مس مناطق

عدن.

كل٩إحم ا في أخير بركاني ط لثا - 6
 حقول في ينتذرو ،عي لربا ا

 اليمنية ا#رض في محددة

 وض ،لبحر وا با ب ا

 نرة لوركا ا رط لحا ا هد بشوا

.لوركاترةا والفرشات واسوح

 ت بركانر؛ تميزت عامة بصورة
 ،صخورها في يدح لوا ا لنوع با ٠ح٢ليم ا

 الجيولوجية ؛إدراسات دلت حيث
 المناطق من كذر عل أجريت ادفي

 فيها يصل الني تلك خاصة بسها
 ارمن ت بركالى؛ صخور ذطاع سمك

 وسمارة رةشها مناطق مثل أقعاه،
 منظمًا تعاقبًا هناك بأن ،خةولسنا
 الصخور نوعية حياط كر تقريبًا

 ب لثنا ا لصعة ا يؤكد بما ب، لوركاط ا
(Bimodality) ارركاذيات. لهذه

 أخشاطا حول صرلى لتفاا دن لمزيد

إلى العودة ينصم إتبسن ا في الوركاني

. اليمن جيولجذة ١٠موضو
اصدي اباري’ عبد مح.مح د.

 ٠إ م. ا#نبماوي، و ع. ص. اإخرداثى، :مراجع
 للدراسات عبادي دار اليمن. ولوجية٠5ج

 كيث كولى، ؛1996 منعاء، والفشر،
 ذ-لمثا٠۵ر جراهام، إيان وجاس، ج-وردن

 )ت-رجمت ءذن ررالذدن .ذواتدا ،يغورجون
 الدراسات مركز سعيد(، حمد باحاج،

؛1992 ،36-21 ص ابن، وابون،
AlKadasi, M. (1988). Geology of 
Gabal Saber Granitic Mass, Taiz Area, 
Yemen, MS Thesis, Beydoun, z., et al.,
1998, Sana'a University, 332 p. 
International Lexicon of Stratigraphy,
٧. Ill, Republic of Yemen, IUGS 
Publication, No. 34. Menzies, M. A. et 
al- (1994). Geology of Yemen, in the 
Geology and Mineral Resources of 
Yemen. Mineral Exploration Board.,/ 
Ministry of Oil & Robertson Group 
Pic. Mineral Res. Publ., 21-48. 
Geological Map of Republic of Yemen 
(1992) (1:1000,000). The Natural Res.
Proj., Ministry of Oil and Mineral

Resources, Republic of Yemen.

دران

 أكار بلقيسر عرش كان ربما

 فيرن دراسة القديمة ليمن ا صروح
 - 1988 ه/1418 - 1408ءهام

ثار معهد فده بالذذقرب قام ام 997  ا
 القرن اية٣ ضن نعلم ولكا ا#لماني،

 ن كا لصرح ا هذا أن عثر سع لتا ا
 المقه، لسبئيا لإلله مخصصًا معبد
 ولكن القمر ا$ل تقديا "ض الذي
قاطعة. ة حج دون



 نقش ويذكر
 ثرصد سبني

 رب ،لمقه ا
 :ه وف "برآن

 من كل بوضرح
 نفه له نرل

 رة في المغامرة
 في .ةلغد ا كنوز
المحبذ.

 معبد يقع

 عن يعبدا يرآن

 المعمورة طق لمنا ا
 وط تمامًا

 لجنة ا حقول

 ويضم اكس-
 نجمر-ع ا هذا

 *62) الضخم
تقريبًا( م75

ردة دعما وحدات
 وبنى أماميًا، ة وفنا معبد : مختلفة

 ويشهد بعد. فيما زنتأ فرعية
 #مد ا طويل سكني نشاط عل انجمع

 ا#قل. عل قرنا عثر ثالثة استمر
 انجع. مركز برو المصعذجة ذو لمعبد را

 جذرية لتعديالت تعرض وقد
 منضدة نا٠ب أربعة بداء يوضحها

لم فإذا القديمة، المعابد فوق ظاهرة؛

 )باية المعط"!" من كل يكن
 ■2" والمعيد ;قريبًا(، التاسع اذخرن

 السادس( القرن أو الثامن )القرن

 بعفى خالل من إ! معرون؛

 لنبة با ا#مر؛نتلف ذان الفايش،

 حداثة، أكهرها وهو "4" المعبد ل

 شامل نحو عل فده لتنفد-ب ا وأمكن

ولم الخامس، القرن خالل بني لقد
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 للحرم كاملة دكودن إعادة ذلك ن دك

 وقد باه. كذلك توسعا بل فحسب

 سم أسا عل #خير ا لمعبد ا هذا بني

 X 27,5 19,5 بدهأ ووطيد سعوا

4 Xة لغوو ا ذنى ا مع كب يهرا بحيث م 

 وأمام ا#ول، الثالثة للمجاني

 أسدة ذو أمادي فتاء ممتد٠ المصعب

 م،3 1,5 وءرض م 36,5 ;ط-ول

 عناصر استخدام #خر ا هو فده أعدد

 القرن مادة إلى بعضها يعود معماردة

 يتبع وع—امم أن وجدو .سع لذ؛ ا

 بل دن عرف السارة ذن في ذصور

 لعرح وا ’شبوةخ؛: في لمل-كي ا كصرا في

تمع. في الك-ير

 الخامس ا!رن في الزاذر كان كيف

 ا!فراض مسن يد ! المعبد؟ يرى
 استطعما إذا محظوظون أننا أو#

 ١معد بخالف الحرم، إلى الدخول

 لوذح يقبلون ؛^.ونوا لم الذدن ادزوار
 السور جدار أسمل عذن إ! قرابيذه_م

 كان وحين #مادي، ا !لهناء ي الخار

 مدخله من ادور يدخل المتعبد

 ثالثة هناك )كان ا!خرب في الري

يذم أن بد ! كان فقد خل(، ردا

 ضخامة إزاء يالفع بل يالرهبة

 ؛ذناء ينقبل كان الذي المبنى مجموع

 جوانبه د-ن وسور ،مبلط واسع

 من صف يدعمها ؛؛رودن الثالثة

 واحد حجر من المنحوتة #عمدة ا

 هذه وكانت أمتار، أربعة ترتفع

 جدرها طول عل مجهزة ا#روقة

 رذة ب، وبذقوش ادردر من بمقاء،
 تمثل ا#خيرة هذه ركانت : منحوتة

 باركة تجلس ووءول غز!ن رؤوس

لوط كل وط ن رى ركبها- عل
 ؛.عفر أن يذكر إهداء نغثر تضمن ي:

 مولوا قد كانوا الكرماء هبرن لوا ا

 العديد تكريس أو ابء من أجزاء

 عدد ط.لي وقد ،!فه المنحذوتات دن

 #حم-ر با بعد ؤب المنحوتات هله من

 يا#صنر، أقل( )وه-و أو الغامز
 داخل ا#لوان تعدد عل حرصًا

لور. ا

 وضع في تتخدم #روقة ا نت كا
 دون متاحًا ركان ة. النذر لقرابرنا

 ئرية لثعا ا ا!حتفا!ت حضور ذك

 ورب !وادي، ا الهناءا هذا في

 مط و وفي ،ت لحيوانا با لتضحيةا

الماء يقدم كان بئر هناك الباحة
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 للزائر، كدة با لدشعائر الذرورى

 ربي٠ذ ا لمعبد ا مدخا هكظس ن كا

 عحر إذده والواصإ الذرق عل لمنذتح ا

 غللر٠لمذ ا هو ضخمة، أمامية بوابة
 فذة أن انحشر ومن إدهاشًا. ا#كر

 لها يمح ن كا لجموور ا من قليلة

 وصمود ا#مامي الغناء ل جد ؛".ارتوا

 إلى يؤدي كان الذي الفخم اللم

 محاطا الد؛ وكان ا#مامية.. البوابة

 فوة، ينتصب كان درج ذي بدرابزين

 أقل رجزن يمثالن الوز من تمثا!ن

 وتعبر ،عييكعلب ا لحجم I هرن حجمًا

 : هندسرة رائعة مرة #ما ا بة روا ا هذه

 دات التة لحجر ا #عمدة ا فارتفاع

 8,3 ت لسنينا با لمزخرفة ا ن لترجا ا

 ا#عمدة عل أ منها ,يجعا مما أمتار،

المردة، الجزذرة جذوب أرجاء كل في

 ، تبا ان كتلتها بفعهل تنتصبب وهي

 هرن قصة ومتنا المعبد نحو قليال ة منحتي

 أعمدة كل شأن القاعدة إلى القمة

 المارضة م أد؛ ذرللزا يمكن و! المعبد.

 )التالفة( البارزة الدرجات ذات

 13 يبلغ الذي الكامل وا!رتفاع

ضخامة هرن ينذهل أن إ! مر

 البوابة أعمدة وراء وكان ..عانحسر

 عمودين ذو صغير رواق ا#مامية

 كان ربما ،ءرلح-ضر خش_ي بوبا

 باحة إلى يؤدي بالمعدن، مصفحًا

 مع أعمدة دات باحة ودي بلط-ة

 مزخرفة كانت أعمدة دات أروقة

 ربيمن كان التأكيد وج، عل قديمًا

 تنتصب مستقلة قاعة حذة لباا هذه عل

 ببعض للقيام ربما منها، المركز في

 قديمًا تؤري ذت وكا ،ف لطوا ا ئر شعا

 الطعي، بالحج_م البرونز لرن وثنًا

 يقوم نكا كما ،شك دون دور كان

 دكتهرل و! الوثن، أمام مذبحان فددا

 برونزي بتمثال إ! قديما #مر ا

 متسع ك هذن ن—ي_ك ولم لد-واهب.

 كعان وربما : لجمهور ا لدخول

 و! الجاب، أمام يقفون المتعبدون

 بنقل له يسمح كاهن سوى يجتازه

 نعماه. عل ليحصل لإلله برن لقرا ا

 ئر شا التدقيق وجه عل لدرف و!

 قنوات وجود لدن الون، ة د ،'٠ ء

 خارج إهنادة الموجهة فيوالصر ااداه

 صب شعًاةر بممارسة يوحذي المص.ظبة

وطهارة.وا الماء
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 هدم !.اسيحي ٠العصر بدادة وحوالى

 ، مؤقتًا وهجر جزئو بران معبد

 الرواسب تراكم من م ذر ا اية٠ولحم

 جدار تذود تح الري عن ثبة لكا ا

 ارتفاع إلى الخام اطوبا من سميك

 عل وذلك ،#مكنة ا بعض في م3

 ازباحة. همن والذري الشمالي ذودن لج؛ ا

 أو الثالث القرن )في زمن وبعد

 الجدار هذا عزز لميالديحن( ا الرابع

 مستطيلة اراج ثالثة بإضافة العاند

 أهم هو ما أما لدربي.ا وجهه عل

 اطوب’ من اسورا ء؛ذا أن في فيتمثل

 نظام مجموع تغوثر هع ذزامن قد اذام

 قبا ذامسا ااقرن فخالل الدخول.

 رالبوابة المصطبة كانت الميالد

 والفتاء الضخمة وا#دراج ا#مامية

 محور حسب مصفوفة جيعا ل.كبور ا

 مبدأ يعكعس مما ،غرب - ذرق

 العرة هذه ي أما ذر. ذوا ا الدخول

 الشمال من يتم الدخول صار ذقد

 سويًا ذا مدخال قبل من كان ي ااط

 المستحيل من وس ا#مامي. للغناء

 الذلمف وإصالح التدميمات ذكون أن

قد للمجموع حمقة لالا ت لتوسيعا ا و

 : المعود في عادر٠لثا تغوثر مع منتذرا

 وصفته سمها $لها يغثر النقوش فغي

 لذي ا ت مط بعل شه ءلى وطدق

 أن لتغوثر ا لهذا ممكن٠و ن برا في م دي ي

 بعد للحرم جديد ذكريى إلى يذجر

 نبيًا. طويلة الهجران من فزة

 كان التي السابقة ا#زمنة ومجالف

 هم وحمدهم ؛.وجهاءوا الكهنة فويا

 ون لقرا ا ذقديم شؤون ينظمون لذين ا

ن العاديون الناس صار لإلله،  ا

 ويشكون ،لهة ا يدعون دن ط ا هم

 دودا أن كما ،وه اوو ا همومهم إبها

 في :جديدة مسؤولوات يتحمل

 الخام الطوب سور بون القاتم إنطاع ا

 دان عدة وتقوم ا#مامي، ءلغناوا

 كات ها إدف؛ : كحن دو؛ أو ورشات

 يتم كان للمعادن ورشة عن عبارة

من المعيرة ثيل ازتما ح إنتا فيها

 غم ل—؛.ذو' ع-م-ن ى ودوا ألبرونز

 آخر مكان لذ ى وكان دكون. ادت

 وكما ،إلح كمط?خ ربدو يفع. دتنذوم

 تحت كان فقد نقون عدة في ورد

 لقرابوزوا تاديروا المعبد ذصرف

من مذكيات ركنزك لموظفون وا
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 نتكا وردما ؛ لحقولوا لنخيل ا

 القاتمة للزراعة القابلة ا#راني
 أوضًا. المعبد إلى تعود الحرم حول

 حار يرى الذي المعبد فلل وتد

 حق بدوره ردوم عنه( اكشف )بعد

 الرابع القرن خالل الناس ه.جره

 في السبب إعادة رممكن الميالدي؛

 دخول إلى حدث الذي التعاور هذا

 إلى تدريجيًا التوحيدية الديانات

٠ I ٠فينو ثمي ا

 ذوكت هاردكبور
ءرودكي الدين بدر د. ة:٠ترجع

 ؛در ٠د جمة٠تر ،يأس شذة ه ؛!د ذي ن ليها ح راجع
 محمد ف٠د.يرل عة٠مراج ،روركي٠ء الدين
 ؛.ارير، العربي، العاض ه.د٠ع.ع الله، عبد

1999.

ابرح

 من إداري مركز ،وكون بفتح

 ل عماوأ دم ذواا صرر مديرية

 الترح". 'اذو له ل وقا ،٠تعز ءة"افظة

 التابعة لورح()ا منطقة غور وهو

 تعز مدينة غري؛ في مقبنة ؛دبرية

 عل البددة هذه وقع كم. 64 بمسافة

 والحديدذعأؤ، ٠اخأء إلى دطروق ا خط
 مثل المدريات دن عدد ذتوسط وهي

٠وموزع والوازعية حبذي جبل

 محافظة دن حس مديرية وكنا واخاء
 دلمها جعل الذي ا#مر وهو الحديدة،
 ٠ ت يا ا؛.دير تلك ء يذا ! ريا جا سوقًا

 شهدت ا#خيرة الدوات ل وخال
 دوظًا١مل تًا عمرا ازدهار المذطقة هذه

 سمنتا! لمع يعب إنشاء بعد خاصه

 للمصنع ال؛؛*ة السكذدة المديثة وإقامة

 لبطاريات ا مصنع ء إدشا وكذلك

 ومزاع النعاسات من وعدد

جن. الدوا

 محطة ا)يرح منطقة في وتوجد

 والمنطقة ،ردة االكهر؛؛ قة لوطا غدوياض

 ويتم الرئز«?ة. الشبكة من مربوطة
 إسفلترة طريق ع مذر تنفيذ حاليًا

#حوق ا — زمة١الو — البرح تربط:
عمر بني ٠ لضرفة ا ٠ المندب باب -

 - المفاليس - النشمة - جرداء -

#ذروح ا — رة٠لسمس ا - حة ابا ا طور

 #خمور. ا - نى ركا١ال - قدس -

واد لورح ا منطقة في وووجد
 بمسرل ورتبط الجريان داثم معول

 بقرب العريش في ن رس؛ وادي

 لهمو # ا بلد يعقى ثم رح الو

 في وصب اخاء.. بشمال والزهاري

#حمر. ا البحر
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صالح( الله )عبد البردوني ابرح

 جبل في هبلد - أرضًا - رح٦لوا

 وأءمال طة٨القب ردة ي ط دن #ءروقا

 الذي الصلو جبل أسفل تهع تعز.

 ب وإليها ،٠الدملوة دصن دعلوه

 بن محمد لدينا جال ضي !نا ا
 ازحريذي بكر أبي بن عبدالصمد

 سنة نحو لمتوفى ا لرحي ا لحكسكي ا
 تولى قد وكان م.1436 د/840

 أضدف ١، تهببلد !فتاء وا التدريس

ونواديها. اروءة بلدة في ء اقضا ا إل،

 بيحان، وادي ني ترية وابرح:
 اطع" و ذرئ "مرخة" ب؛.;ن

٠ غردا

عرف وادي في ترية :والبرح
 ح-و خ ي لثحر ا مدينة عن يبعد ي زل ا

 بلدي من بالقرب تقع كم. 37

 وهي مضاء"، الر و" لفجاعين" "ا

 قبرزن وتسكنها ،ل٠ي٠نخ فيها قرية

إددق — ك*^ون حيك غ ف م ضني ب - اادب-ي

ادوم- ؤبار

 أسفل ذرية - الباء بضم - والبرح

 ؛سكنها صالي،١ وصاب في جران دفى

 بن الحسن أو!د من إسحاق" آل'ا

إسحاق.

في ظلملم ز مرة ذرى ض ابرح:وا

 محافظة وأعمال ريمة بالد من كسمة

.ء 1صذع

 الراء وخفض الباء بفذح - والبرح
 مذطقة ني سردة بني م,ت لعائلة إشب -

؛ريم. دغر وفي 'أدول

عقحغي1| أحعد إدراءدم
 ذل )ذم؛وا البلدان ،*جم اصقأج«ي، يم إدرا جع:درا

،4ط ضعاء، الكلمة، دار اليمنية،
002

 صالح( ا!ه )عبد ابرذوني

م1999 - 1928 ه/1420 - 1346

 بن الته عبد بن رالح الله عبد هو

 وردة في ولد البردوني، الشدف حذن
 رتشديد والزاء الباء )بفتح لبردونا

 ،ددن بني بدنة مبن (وضمها ل ازد ا

 ذمار، مدينة ق ٢ش الحدأ مديرية
 اذانيا الذصف في #شهرا اذيمن داءر

 أهم وأحد لعثرين.’ القرن من
 #نه المعاصرين، العرب الشعراء

 ت ىعال من بارزة عالمة يشكل

 اتصال وطن ،ور لمد؛ ا العربي لشعر ا

 العربي والشعر العرة الحداثة بدن
 خاصًا نموذجًا قدم فشل القديم،

 إحربيا المدريا العمود ٠لتطعي

 لكبررة ا وطنيته ولعبت ،لحديث ا

ذنداصمل من رخريته للطفاة وشجاؤه
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صالح< الله )عبد البردوذي صالح( الله )ءب ابردوذي

 ره متثعا ا في دورا لتخلف ا
 وصنه في ٠لشح_ديخا لضرورات

 في ا٠ساه مم-؛ مغرداته، ,ض وبالغته

ورواحه. دمره درة

 حتى ة لحب؛ ا حركة يعي يكد ولم

 ه بعر وفقد الجدري، بمرض أصيب
 أو الخامسة في طفاة يزل دلم وهو

 التعليم ستهل فا عؤره. متى الذدسة

 يد على )الكذاب( القرية معالمة في

 ثم ،زي لقا ا حين دن يجيى ثيخه

 مديرية في نحاة( )ا فريه إلى نتقل ا

تعليمه. لمواصلة عنس

 عمره رن التاسعة أو الثامنة وفي

 أوحمل وهناك ذمار، مدينة إلى انتقل
 ليدخل ، وتجويد حفظًا القرآن تعام

 مدرمة الشحقسدة( ادرسة)ا ذلك بعد

 الدين شممى إلى المنسوه الشهيرة ر نم؛

 أء-اد رفيها بانيها، الدين درف ابن

 لقراءقن١ على ثارة مرة القرآن تجويد

 على والرا؟*ة والثالثة حعر( و )نافع

 من ركان المتواترة، السيع القراءات

 محمد العالوة لقرآن ا في يوخغ٠ث

 الحودي صالح مهلمالوا الصوفي

 والعالمة الدعافي ن حم والعالمة

.لنويرةا *ودأ

 لحو ا درس ذلك ذب جا وإلى
 سن وفي الدين، وأصول لفقه وا

 ويبدو الشعر، يعول بدأ عذرة لذة لثا ا

 ذلك تسجيل له يتح لم الزمن أن
 وما أكهره، ضاع الذي ا#ول الشعر
 لهجائيته تحرجًا ه ينذر لم منه تبقى

 كتبت مؤرخثة قصيدة وأول طة، المدو

 قعدة وهي م،1947 ه/1366 سئة
 عام نذرها الي توبة( بال )اعتراف

الراح ديوانه في ه،1392م/197ل

فبرة تمور رهي لقدس(، أم دددي
 وذ-^لى ،لمدرسدة ا عر لشا ا ة حيا من

 وضيق الزمن من رهاته ون؛ هدكوا
 ددونت التي الهجائرة ونزعاته الحال

 نثر وقد دن، للهجا قراءته من
 - 1418 عامي ل خان الداعر

 من نتفًا م1 998 - 1997 ه/1419

 كان التي مذكراته في القصائد تلك
.ا نيددمبر 2 6 ' ^;ذة٠ص في يسلسلها

م ذمار في البردوني ؛-ة-ي
السجن، بدخوله دتهمت ا رتع را٠ذ٠س

 وشعره ا$مام من سخريته نت ركا
 وبع-د له.اعتذل أول لي سببًا الالذع

 غادر الجن في ها مضا أ أشهر سعة
عام ذلك وكان صنعاء إلى متوجهًا

1949 I/٠ه1368 م
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صالح( الله )عد اذدردوذي صالح( الله )عبد ردوني 1

 هررحدة البردوني دخل وهنا
 إلى انتقل فحين الحقيقي، التحديث

 صعاء إن يذول: كما شعر صنعاء
 فيها العلم ةبحياو بأهلها مختلفة

 بين اللقاء وفرص فج؛وثقاا وانجالس

 والكتاب والمؤرخين لمثذخينا

 لمثعر با خرة زا ركانت ،ءلشعرا وا

 يفي بدا إن أفول أن فيمكن والشعراء

 صنعاء في كانت الشعر ،ع لحقية^.ةا

م".1949 ه/1368 عام مدن

 بداية صتعاء في البردوني التحق

 أشهر عدة فده وقفى الكبرر لجاهع با

 لعلوم ا دار إلى اذشق_ج ثم ،يدرس

 مدذصف من بالدراسة ذالتحق

 به أحاط ما كل وتعلم مراحلها،

 القرآن يشمل كان الذي منهجها

 المرف وعلم البالغة وعلم لذبر١و

لذاوو. ا وعام

 ا#ولى ث الثان السدوات فرة وني

 ا#رضي;؛ تثكلت الخمينيات من

 جانب لى ؤ؛ للبردوني ب لمعا وا ل*.ل;ة ا

 الراش؛ والكتب المقررة المناهج

 لجامع وا الطوم دار دكنفي في ؛توذرة ا
 دان يرة.٠الك ا#مرة وعذتجات ر٠لكب ا

 دتها مواء المعاصرة الكتب يقرأ أدضًا

ما أو عنه ويعبر الحازر يدرس ما

 دخل معاصر، ؛.أسلوب الماذي يدرس

 العقاد س وعبا ح_سين طه كتب

إلى وغيرهم ءبود رمادون والرافعي
 وبعفر ين ٣العاص الشعراء نب جا

ادم؛. اكت

 دار إجازة عل , حصا إن رما

 لتفوق وا الشرعي.؛ العلوم في لعلوم ا

 م/ 1953 عام عبرا حنى ادلمغوي
 ني العربي لألدب مدر-؛ ه،137ل

العلوة. ا؛درسة

 # عما أ رسم ما ت يا٠لحبذ ا وفي

 المدرسة في يدرسم ن فال؛ ة كرر

 ا#مر ؛.*.نس أرذاء ويدرسم ،ال*لممية

 ة ما انحا مهن.؛ في شذخل ا كما ،لكديرة ا

صنعاء. $ذاعة اثمرامجًا بعفر وإعداد

 عام من الغرة شهدت وقد
 عام إلى م،1949 اه/368

 تحو!ته أول م1961 ه/1 381

'إكبرى. اشعريةا

 لثعبا هموم عن تعن فقصائده
 تلك في كما واناس، وا#مة

 وإدانة فلطين عن للدفاع المكرسة

واطمهيوذ؛؛. ا!ستعمار

 لغرةا تلك قصائد في أن كما

ي ني لبررطا ر لالستدف دامة.؛ إدانة
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لح(ي؛ الله )عد ابردوذي صالح( الله )ءبد الردوذي

 الكفاح بأمجاد وتدن اليمن جنوب

 ل-ل-ح-رية ة ودء لتحرري ا !وري ا

والعدم. والوحدة

 قد البردوني كان لحمستتيات١ ٠ومذل

 ،لمربية ا ابالد إلى بشعره بفرج بدأ

 لص_حف ا في عره٠ش كدر ذب جا فإلى
 )القلم مجلة في وظ حر ابذتة؛.إن

 ك دوا ردور وكان #ردب. ا دد(؛دا

 عام بلقيس( أرض )دن ا#ول

 خسن القاهرة من م،1961 ه/ 1 380

 ادفي الشهيرة. كتاى ا#لف مدلة

 ا#على نجلس ا ءايها ف يثر كان

داب ).فنونرا للعافة ممر. في وا

 ادلس—الس !وزة فدام وبعد

 اوردوفي تفرغ ض، من خردن وال
 للجنة راد و؛ان ا$ذاعي. لسل

صنعاء. بإذاعة النصوص

 اذا 380 من الغزة وشهدت
 ،م 1 97 1 دا 13 91 حق ام، 96 إ

 الساحة في للوردولى قويًا حضور
 يعيش ، ومثقفًا تبًاوكا عر شا ل,يمؤةا

 )خفراءا آ!م ويتحسس البسطاء مع

 ٠كثير وتحولت ،لثعب ا ة نا بم*؛ ويتغنى

 ثور لمنا ا يذب ن إلى قصائده من

!نحرافات ؛رفضه أنه كما الو؛سرة..

 يضع أن ستطاع ا قد والثوار. لثورة ا

 يومية جهة موا في فة لثة؛ وا $بداع ا

 ن فكا .لسواسة. او فلطة ا مع ثمة ودا

 باسم وجرأة شجاعة ا#كدر بذلك

. شعر ن لال؛وا ونهر

 م،1969 ه/1389 عام ولي

 أبعد ولكده لإلذاعة، مدير أصوح

عام. بعد الموقع نزك عن

 رظ لوعينيا ا عذلى ستهل ا مم

 في رها٠فج )-تيا الشهيرة بالمفاجأة

 مدينة في المنعقد تمام( )أبي مهرجان

 ه/1391 سدة العراؤب الموصل

 مرة #ول خرج حون ام، 971

 مهرجان في ا$حن باسم للمشاركة

 )أبو الشهيرة ه٠صيدت٠ق فألقى ءربي.

 بمنا ضعًا وا ا$وم( وعروبة ثمام

 )"*-ربي.ا الشدر خارطة عل الجديد

 ضجة تلك العصودة أحدثت وقد

 الموضوعية حية شا ا من #نها ،كددرة

 أوضاع عل احتجاج صحة كانت

م.1967 ه/1387 عام العرب

 قصودذلم أحدذتها ازفي )ضجذةا بعد
 في معروفًا البردوني ذر )الموصل( ني

الممثل وأصبح العرب، البالد كل
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صالح( الله )عبد البردوني صالح( الله )عب ادردوني

 في اليمنئة والثقافة لإلبداع ا#ول
 في والندوات ت نا لمهرجا وا المؤتمرات
 البلدان من كثرر وني العرد^ة البلدان

 ت نجان وا الصحف ولت ودنا ا#جه.

 البردوني دواوين رالنقد والدراسات
 العربرة شدراء أهم من حد وا اصبح

٠العشرين القرن من ا#حر الثلث في

 وامل الوطني العب وءلى
. شعر طه تثا الوردوني ور

 في ا#دباء زمالئه مع وساهم
 اذثمنيين والكتاب ا#دباء اتحاد إنشاء
 الذي ا!تحاد لهذا رئيس أول وكان
 تحذت وحدوية مؤسسة أول كان

 ء بذ؛ في همرت وسا ط وا؛شطردن الذشطير
٠وحدته ١وتحقيق لجديد١ اليمن

 إلى كان أيضًا ت لبعينيا ا وفي

 ومواقفه السدرية مفاجآته جانب
 لفكرية ا الزوابع يشرر الوطنرة،
 صدور إثر حدث دا وهذا والذة؛فرة،

 قديمه اليمني الشعر في )رحلة كاتابه
 مم ت لبعيب ا مطلع في وحديثه(

 دنك نهاية في يمنية( )قضايا كتابه
 صدور دح سيتاكرر دا وهو ،لعقد ا

 الشعبي(، ا#دب )فنون ا#ءرى كاده
 ، ت نرني لثما ا في الجمهوري( )الجمن

)من و اذيمن(، في والدورة و)الثقافة

 في طلقة( آخر إلى قصيدة أول
 !ته مقا أن ذلك ،ت لتعيئياا

 والفكرية ا#دبرة وتحبالته السراسرة
 ، صلألشخا وتقويمه لثقافية را

 ستورلد ا ثورة ل رجا مثإ سيبن سيا
 سبتممر26 وثورة م،1948 ه/1467
خر ريع 26 م/1962  ه1 382 ا

 شعبان 2م/1967 شمور نو 5 وحركة
 ربيم م/1973 ويوندو ه،1387
 ا$مام مثل مًا ودكا ه،1 393 ا#ذر

 وعبدالرحمدن ٠ لدين*ا حميد يجرى
 إسماعيل*، وعبدالغتاح ا!رياني*،

 ، برري-:؛:-لز ا محمود محمد مثا وأدباء
 وأحمد ،ري لشاا محمد بن وأحمد

 كاذت وغيرهم.. المعدي، عدالرحمن
 وقودة. حادة ل أقى وردود داذنناا درر

 من عله ترد الني الكتابات فكارت
.وحدوب ٠حدر كالم

 البردوني كان ذلك، كاى ء أل؛ وني

 الشعري ه منجز كمةدرا صايوا
 إنجارب الوادة قراءا* دن معيد

 أطوارها. كل في ة المعاى* القصيدة

 السبعينيات في دواوينه فجمعت

 مجق٠لع ا النقد برن ت لجنيا لثما وا

 عن والجعد ا#وضاع لواءيوا

واكععبم. والجهد الجاشرة
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صالح( الله )عبد |لردوض صالح( الله )عبد ابردوني

 من عاني نمعد إلى دتهتقص فوصلت
 والهرموز وا$يجاز وا$لغاز لفندة ا

 تجربة مستوعبًا لتكثيف وا والحذف

 من اعبر لتيا الكالسيكية العميدة
 هج لمداا مع ومتواصال مجدديها ١٠أه

 من نتقلا فقد الحديثة. لنقديةا
 مم لرمغزيةا إلى الشفافة لروفنم؛ا

 ذلك تجل وقد والواقعية. ذرة ب ا

 أم يي٠٠ع٠ل نه ديوا منذ بوضوح

 فهو دواوينه. آخر وحتى ، “بلقبر
 لحقيقةا برن تجمع لغة يتعما
 والمعقول فخ وا لال او والواقع والخيال

 بالقعر مدعينا والالمعقول،
 حيًا لدة صريعا ا لصور وا لشعري ا

 التي وا!ستعارات الدرامي وبالحوار
 مر إفال معلنة جز لحوا ا فوق تقع,'

 معارفه نام ومستغيد والمألوف المعتاد
 الموسوعية ف ودتا والفلسفية لفكردذ ا

 بالتاريخ درايته وعمق للخودة ا وثرو

 كل من جعل ؤقد الشعذي. والموروث
 العمردة بنية في تدخل أدواب دلك

ومضمونها. ملذرظها وذقذيات

 القصائد هذه كتابة ني وهو

 التقدية لبية ا ءل ديذمر لها وأدن(

 التارتجرة بعا!قاتها للقصيدة
حدة ويكر المباذرة، بخصائصها و

 للغودة ا الد!!ت حدة بكسره الرتابة

 إلى ؛صلة يمت ! بما الصور وبناء
 ٠ي٠ملعط ة، القد الشعرية الذاكرة

 ومعنوية صوب شحذات للقعدة
 ا$يجاء عل خاصة قدرات ذات

 الحديث لغة من مستفيد والذ؛ذ^ر،

 أععلت الني انحكدة اللغة ايومي،
 واذط-#قة، وحرية حيوية لقصائده

 ادوميوا للمألوف ل شعه؛! ا ارهن
 عن ادرج عن يعير ! ا!ذة دن

 عالمة شكل وب بل فدب التقليدي
 بالحياة الوثيقة العالذة ءلى بارزة

هيري. الجا ؛(لواقع ازداد, وا!ساق
موبا< يستثمر ذلك إلى ودو

 ساوبهأ وع٠فيط سخدردة ا في لعظيمة ا
 دن راذضًا توريةكا كار صور لرمم

 هذا يشوهون ومن قع ذوا ا خاللها

الواقع.

 الرمز لد في؛ ذلك جانب إلى
 يمذزج حيث لغلكلوري ا لشعبي ا
 الشاعر ؛عفني الرموز هذه ر سدا»ءضا ا

 وماء # وجبا سؤو# الوطن ببقاع
.وردفًا ومدينة وذرابًا

 أول منذ انيردولى وكان

 محليًا وذقددر تكريم موف الثم.اذيذيات
ردوب. عريًا و
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اح( ف الته )عبد لبردوذي’ لح(1ص الله )عبد البردوذي

 سنة الثالثين في دوني از تحول لدد

 رمز إلى العشرين الة-رن من ا#خيرة

 ن فكا منيين ل.ي ا نفوس به تمتلئ ةو٠كب
الناس. قلوب من وقربًا شية ا#!ن

 تعتمد بافإ لوردوني ا فلسفة أدا

ورفض الملمات رفض عل
 انجهول عن يبحث فهو التقديس،

 كما 4يجيلذ في يرسمه ؤإنه ؛*رفه لم وإذا
 نجتمعا في ؛.نبثر ظل وقد يشاء.

 رفي هية زحفا وا المكتوبة ته بموروثا

 عن يجثا تهحيا ونمط لده وتهنا عاداته
 هدم ء وزا وسعيًا انجهول ذلك

 اكتشاف دون تحول لقا العوائق
 لدى م الزف يقاسم. و! الحقيقة.

 من به يجفل بما وإنما فلكيًا البردوني

 يزيد الذي ا$مامة فزمان ا#حداث؟
 واحد ل;ل ءنده هو منة ألف ءن
 بال ءخده واززمان ،لثوزة ا فجره كان

 حركة هي فيه ا$نسان ئوحر نوع،
دخاذ;ة. ه جذو و

 والذذر ة الشر وآذاره دؤلفاته

: الشعر المؤلفات أو

 دا 13 80 ،بلقيس أرض وز

 الفجذرط طريق في درة؛ لقا ا ام، 961

 مدينة ؛برروت ام، 966 ادلم386

بذروت؛ م،1970 ه/1390 الغد،

 م،1972 ه/1392 بلقيس، أم لبي

 الخضر، ا#يام إلى الغر بغداد؛

 العلوم، مطعة م،1977 ه/ 1397
 رايا—م في ة خات; د وجوه ؛دمشق

 بيروت؛ ام، 977 ادا 397 ا!دل،

 مجلدين في اوردونيا اتها عبد ديوان

 وقد ا#ولى ة—٠اطذ دواوينه 1—1 ذف

 رمان ؛ام 979 ه/1 3 99 عام مدر

 ،دمثق ،لمعلم ا مطبعة ،نوعية بال

 رملية ض ذر م؛1979 ه/ 1399
 تب لكا ا دمثق ،ر لخبباا نم #عرا

 !ئنات م؛1 983 ه/1403 ا!ربي،

خر، الشرق  الكاذب دمشق ا

 رواغ م؛1986 ه/ 1406 ا!ربي،

 ،!ربي ا تب لكا ا دمشق ،بيح ا٠٠لمه ا

 العصور، جواب م؛1989 ه/1409

 ه/1411 ,احربي، الكات دمشق

 زايد، بن الحكيم رجعة ام؛ 991
 ،ببروت - لبذان ذماور،ا الفدر دار

م.1994 ه/1414

والدراسات ة النذر المؤلفات دأ: ثا

 قديمه ليم_ي ا !س ا في رحالن

 م؛1972 ه/ 1392 ،؛;روت ،وحدده

 ، سوريا ، احدم ا معكرة ، ة يمن; دا قضا

 ا#دب فون م؛1977 ها 1397

دطيعة ، دمشق ، إ;س ا في زشعبي ا

شق اسدعت 504 ا



لح(1ص الله )عبد البردوذي صالح( الله )ءد البردوذي

 ؛ام 98 1ه/1401 العربي، الكاتب
 مطبعة دمثق، الجمهوري، ادحمن

 ،م 1 983 حدا 1403 المريح، الكاتب
 ،وأقاورليمشدة تجارب الشعرة الثقاؤة

 ه/ 14 0 8 هرة، الذ؛ المأمون، دار
 الس، في دخورة وا الثقافة ام؛ 988

 إلى قصيدة أول من ؛م 1991 ه/ 1411
 ي،٠الزس شعر في دراسة ،طلقذذ آخر

 ،بتًاروت الحداثة، دار ل وحبا
 مطبعة أشتات، م؛1993 ه/1413

 ضعاء، د#وف"-ت، المفضل
م.1995 ه/1415

ثائ:آثارأذرى

شعر1ا

 ؛لطبع ا تحت شعر نا ديوا له
 #سياب تدذر لم أخرى قصائد

 التي #خيرة ا قصائده ودجا ؛لحتلغة
 قصيدة ومنها يرحل، أن قبل كذب'
 يكمل لم الدري ال-#ء أي عن

بذيا. كاتا

الدراسات

 أدبرة )دراسات لمتجدد وا الجديد
 مدن الطوع تحت ودقافرة( وذكريه
؛ ضخم كتاب وهو ستوات جد

 ؛ للطبع( )جاهز ليمبة١ لجمهورية ا
في والمقا!ت الدراسات عثرات

 ،لثورة وا ،سبتمبر 2 6 صحف
 الثقافي، الثورة ملوقو والوحدة،
 حزقات من وكددر ء فرة لثقا ا وصحعة
 وا#دب النكار مجلة ا$ذاعي برنا^^
 ،حدقة ا#لف حلقاته تجاوزت الذي

 بعفر إ# السابقة كتبه في تندر ولم
 في نذرت التي ة الذا مررته حذذقاته؛

 - 1419 - 1418 الثالث النوات
 -1998-1997 ه/1420
 26 صحيفة في مسلسلة م،1999

تمرر. مر
 جادى ا 9 ن ا! يوم وذوفي

 أغطى 31 / ه1420 ا#ولى
 ادي في ا!باقع ب_برل م،1999

 ة مذ؛., في وذ?ل ء يعفا ب,ي ا
خزيمة.

 صبره علي بن علي
لجيآلذي1 عهدي ءدواذ

 داتحا إمدار أدبيبه، ذي ادرردوذي حمراجع
كتاب ء #د؛؛ ا إم. 999 ، ،رتعا وا

 حمد د. وشعره، ته ئ دوي، ال الله عبد
 ة ر الحف,؛ مركز ،عيل ا م إس كح.مبد ء_بادأ

 ا!.ثرمة اسورة ام, 998 القاهرة، العرببة،
 تاريخ 'مشرح وب البردوذي، الته ءد عذلى

 دار ا؛-دادي، محمد ابن أدمد ، 'وذقد
 من شعراء ام. 980 بيروت، النفاثى،

 الدودة، دار المقادح، ز ل*.ر1ءبد٠د اليمن،
 الرؤيا بين ا)شعر ام.983 ،بيروت

 دار المقالح، ؛-*-زيزIد.ءم-د والتثكل،
 ءب ن ددوا مقددة ام. 98؛ ،دمثق ذ!س،

 دار ا؛ح،٠ايه.ة عبدالعز؛ز البردوني، الته
در ].معا ا الش.عر ام. 979 بيروت، العودة،

 ?اددبن -الرويةوالعن"، ابن ؛.ي
،2ط بيروت، المردة، دار ل، إساء

ملم-ف الة.قاضة، ررة٠الجمهح ملحق ام.986



- ط بر

 /26 ،10701 العدد البردوذي، عن خاص

 اء ألمشعر يطينالبا معجم م.1998 /1 1
 مختلفة أعداد البردوذي، مذكرات العرب.

 .مختالغة ريخددوا ،ر٠سبتم 26 صح-غة من
 أحمد طه د. وكاتب؛، عرًاذط لبردوذيا

 د محه البردوذي، دمر .ر.٠ه.ه فى،٣إ«*-اء
 والخروج، لداذرةا #ردن.ا العذطة، أحمد

 البردوني معر. ،ة٠وم٠رح د٠أحج ع.حمد
 حده.؛.* ذ.تا-ذطن،٠م شاعران ،زحلمقاوا

 دولو (24) العدد الةة.افة، مجلة الصردي.
م.1996

 شمال مشهور جدل ،بفتحات

 كريم بن برط إلى ب—ين صناء. ذرق
 بن مالك بن ا#كبر الدعام بن

 بن دومان بن صعب بن لعاوية

 قاع ه'عال في واح جبل وه.و بكيرة-
 إلى الشرق دن يمتد تح،—ف ذراءي

 يومين نحو فة ما ءلى ا!خرب

 إلى الدمال من ودونها للرام)،
بار الذاع هذا في وتنتشر الجنوب.  ا

 وفي ،#ودية وا والمزارع العديدة

 به تحيط عال جدل عالهأ وس_ط

 لبلة وا ورحوب جزر : أودية
 وشمال والموصاء، لنصرف وا وا.للحم

 ل جبا وجنوبه ،أملح وادي برط

 به وغر ،لج-وف ا بالد ثم ف لشعا ا

 مدي-رية مركز )ودي العنان مدينة

 جبل ق بذ, العنان وشمال برط(

ب منتص. ص-خور ,جبا وهو )الراكبة(

 لدنانا غرب ومن ،لمنارةا هيئة على

 لجهة ا وفي والعمشرة، مذاب وادي

 جبل يقع جبل؛-رط دن الثرية
)اللون(.

 برط جبل مزروعات وأدر

 والنخدلى ، يجودا لمشهورة ا ا#ءناب
 ل لورتقا وا خب( وادي في )خاصة

 وكان والحبوب. لحمضيات وا

 برط جبا رأس ورف قد ني لهمدا١
 وأطيه ارهن بالد أصح من بأنه

هواء. وأعدله

 قبائل يرط جبل يكن دن ردل
 بن شبعان رن لى٠محم بن غيالن( )دو

بن دهم بان دمرة بن شمرو بن ،،ر
 ن خيرا بن جشو بن بكيل من ٠كر شا
 ينقمون (ن غيان )ذو و مردان. ١بن
 محمد إلى )نبة محمد ذي :قسمين إلى

 شبة) ٠حسر, وني (،ن١اخ.-ن- بن
 )ذو ٩تذقسو غيالن(.؛ ابن اليحين
 لغرقا ، أقام خمة إلى محمد(
٠محمد ذي أخماس

 م،’فأ راب إلى "حسين ذو"و
جمرن. ذي أثمان فعال

 م ا#ل.؛ هذه جيع من !م. وكل

 في ها أوضحنا م وطدا فرع إلى ينقم

اضجم. هذا من كنهاماأ



 ثا!ث من برط منطقة ورتكون

 رالمراذي برط عي: مديريات

 إلى ضمها تم وريعها وردوزة،
 تابعة ظلت أن بعد لجوف ا فظة محا

 '؛.نطقة هذه وممن صنعاء. لجافظة

 لها حهود وطكده شخصيات خرجت

!ستداد. وا اظلما بمقارعة

 منطقة إلى للوحدول طريقان وءة

 سفيان، حرف من إحداهما بوط،

 عاصمة الحذزم مددتة عبر وا#ءرى

ا؛وف. محاؤظة

 - ة؛ ؛:ن ما ارحل ابدو ويشكل

 ،المنطقة س-كطان مجموع من /ه020

 الرءي ء.لى حدادم في يعتمدون رهم

 في خاصة المياه مواطن إلى لزم)وا

.الخاف حذلى مرا

الهقحةي أحمد ابراهدم
 وادقباذل ازبادان م معج |لقحغي، ايرايم : جع ا ص

،4ط صنما،، الكلمة، دار ية،٠الجمق

م.2002
ابرع

هو والراء: الباء بفتح لبرعا

 إ! يؤديه ! مريع ذوي رنص

 مشهورة جر لخنا با ويؤدونه ،ل لرجا ا

دق اب أحيانًا ف تف-؛و با#كف،

 عل وذلك ا#كاف، ءلى مستدرضة

 بكل الخاصة ا$يقاعات من عدد

 ويلوحون ،الطبول عل برعة

 من ذيء يدا تلومجات لخناجربا

 رقصات بعفر إن دلى ،لتعبررية ا

 ؛؛:ل من ذي، في كلها تعبير؛؛ الرع

واشازلة. رب١والغ الحذرب

 نوعة ومذ متعددة لبرع ا ورذصات

 ده #سس ا ولكن ،طق للمتا تبد

 اثنين، نمن بأقل يؤدى و! ء.وحدة،

 إلى ذلك من أكهر نوا دكو أن والعادة

 عأخر٠وب ٠ لجمع ا مجدب اا٩قر ي أ

 مثل عددي ذرط له قعر لر ا
 ذة أو ددا!ثة ذؤدى لتي’ حيلية( )الخ

 تتألف حركاته #ن ،ا٠وهكغ تسمعة أو

 اضيرن دن من واحد كل دخول ن٠م
.تمذدة ذصة را كات٠مجر

 ذمنها ،سماء أ فرع ا ت لرقماو
 حالة( لذ )ا مذلى صنعتها من آتية ء أس؛

 )انثغر( وبرعة لهوشله( ا و)

 أسماء ومنها ودالئئارية(، و)اترع(

 مثل المناطق إلى نبتها من ة آد

 رب( ط ا و) لمطرية( و)ا ثدية( لحا )ا

الخ. .نه(. و)اكذحذا ة( لعدد ا و)
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برع

 في كله يدخل البرع وإيقاع

 رأكبر وأع سريع فهو الردع،

 وءة٠انجم ،٠ترقعر أن والعادة سرعة،

 غيره؛ لتحل ررذحى برعات ثالث

ذلك. ني ذنوءون وك ءلمها،

 يمختلف داخلة لبدع ا وكلمة
 شعر لشعرة ’ المذو!ت في يغها٠ص

 في الشائع المذلى ذلك دمن ، ونهر

 بما منطقة كل في ل يقا لذي وا رهن ا

 فغي ا#ماكن، أسماء من يناب

 والزيغ بصنعاء "الدقة : ل يقا صذد؛ء

الدقة” يقال: وعندنا دهار"، ني

 ولي ، الثحول" في لع وا بتمار

 المرقع فرة” بصيفة: يقال التدين

.١وهكذ لثؤذءيه ا في لبرع وا بئغح

 ا$ردأذي علي هظهر
 ا!دي؛ي المعجم ا$رياذي، ءاي رمطه ،راجع:

 خا!.-ن مغردات لحر رالتراث اسة
،دنق العالة، اصهبعق ا!لذ؛ة، اللهجذات

م.1996

برع

 رل و٠ه الراء: وفتح الباء بضم

 الخودات واذر ا#رجاء واسع أشم

 والوديان لمء-لبون وا لقرى ا كشدر

ثالثتن نحو بعد على يذع والمزارع،

ايددة الوسوطة 508



درع !-رع

 عن ودرذغع الحديدة، شرفي يرزا ؛؛لو
 رغم مهر ألذي هرن أكهر الباد؛ س-طح

 وعر وهو ،بمة قلب في نابت أذه

 وطدنا ات،٠ا!ذسالخ حاد الحالك،

 وصلمت التي الحناطق آخر من فإنه

 جهد بعد قمته إلى ابارة طريق

وهثقة.

 ®-نغمل بذاته مسننل جبل وبرع
 # رشما ذوقًا الجبال من حوله عما

 دني بالد من قريب أنه إ! وجنوبًا،

 من ريمة ل جدا سلسلة من م لطعا ا

 كودرة إدارية -وية نا ويشكل الجذوب،

 الوصول كان التي )ردن( مركزها

 - ارارات طريق قبل - إيها
 من صعود كامأل يومًا ق يستن؛

 ااخربي، التهامي سفحده عند ااخنة

.لحديدة١ هظة غنا دابدة التام؛ وهذه

 ف( )رب؛ مذ-ها' ل ءلى عدة وب
 و)بذو و)الئرف( و)المومطة(

 وبشو عبدابافي( و)بشو الخزاعي(
 آهان كثورة نه وودي-؛ سليمان(

 جيع عة زرا فده وتصلح ،ومزروء-ة

 هون كثور هع المعروفة اذبوى أنواع

ااتي مزروعاته ودن والشار، الين

'؛زنجبيل- If? يز

 دن ذع "وجبل الحمداني: ذال

 يدنه واسع وهو الحشمة، ل لجبا ا

 سبأ من وبطن حمور من الصنابر

 وسوق همدان، من وفرق اصفرى ا

 وط ذرب من القاع لي )الثلي( برع

 عدد بن محمد نه ومدلمطا الظهار، دصلي

وهو ؛ريم، شريف مري اللمءي الله
اذيمن. عواد بدن

ف( )رح؛ وادي برع ئب صبن؛ ومن
دل ا#يام؛ من يوم في يزرع لم يزن ا

 فنمت حبة٠ط محمرة نه ئ محجذور ذرك

 ،طبر*,ي بشكل والنباتات #شجار ا

 يستفيدون و! يمسوبا ! والناس

 محجور فإنه الحطب حق ، منها
 فوجدته زرته وقد منه، ا!حذطاب

 حين لباا يعفى هيه ووجدت ،كذلك
 فده وجدوا إنم لوا فقا ت، ونباتا ا في

 موجدودة ذكون ! قد درة ذن نباتات

٠فحه إ!

 -ولي٠اذص لشخ ا ينتمي برع إلى و
 الرءيعًاي علي بن عبدالرحيم الصالح:

 ديوان له م1400 ل/03 المتوفى
 النووية والمدائح ا$لهيات في مطبوع

 ولكن ،جياشة دينوة عاطذة وب
 وقصردته ،إخته ذ*تور لركاكة ا بعفر

:مطلعها التي
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عاي( بن )ءدالرحيم البرءي برع

 هو يا : ردك د ون؛ بالخضوع قفل

 نادان مس يجيب الكريم إن

سددة وهي المنشدون ينشده مم؛

 واذضراء. الذوسل لي طفة اها ا صادقة

 ا#دباء دن آخر عدد ينتدي يرع وإلى

الصالح. وأدلى والعلماء

 أعمال من مديرية برع وجبل

 اراكز تشمل الحديدة، محاؤظة

 د د! رجاف، التاب: ا$دارية

 الدرب الموسطة الخزاعى، الشرق،

 سايمان، بني بافي، بني لدر؛؛ة، وا

 محل لميدرية ا وكز العرف. بالد

 دثرف الحجل وة في رو و ب( )رفا
 وشما االمفاء، حمام عل جنو؛،

 عل ودرنًا سهام، وادي ء-لى

ذوادة. ءلى وغر;؛ دراز،

 ،ذي ا  ي1، ض
المقدذي د أده إبراهدم

 جز،رة ص-غة ؛أمجمداذي: العوض لى٠مح او مراجع:
 ع ا#ة علي ين مد٠مح تحقيق العرب،

: لح.جري1 محمد ام. 990 ،1ط ذي،ولدواا
 محمد ق٠تحة وق:ائلها، اذدمن ؛إدان دجموع

 ة٠سب اياب عكمت1ا دار ا#ذرع، طي
 لدلحن1 خ؛ر ام. 996 ،2ط معاء، وادذخر،

دروت، الماليذن، دار ا#عالم، : لمي ا)زرة
 والقباذش البلدان دادج_م م؛1986 ،7ط

الكلمة، دار الشعي، ابراهيم اليمنية،
م.2002 ،4ط متا*،

كيق البج( هءة٠هس٠ل1 51 0

عدي بن )عبدالرجام ?رعي

م1401ه/803 ت

ني عى لع ا عبدالرحيم شهرة رء-م

 أن إ ابن خارج و اين

 كداب عنه يذكرها الني المعا,ومات

 ل لقاما وهذا ، جد قابه مالزاجر

 وما ،معظمه لي دق وغثر مض.طرب

 باتغ شاعر أله بدقة عنه معروف هو

 في هدهر عئم٠م وأن كبرر، عالمو

 ذلك بعد ثم والنبوية. ب لرداا المدائح

 ب بف ءعن الروايات تغطرب

 ته،.وب عن القبة المعلومات

 ن لى )روتر( المتشرق إلى واستاد

 في يقع ف؛ دفن جد٠٠س له لررعي ا

 المدينة ددن يقإطر ا ءلى مثرة( )وادي

 الروايات أن غدر بالحجاز. وينبع

 )برع( في بلدل !زم إل تقول ليمنه ا

م(.1401ه/803ءام) اهفي ومات

في برع جبل إلى ب واصنيءي
 كبار ن٠م له جذملمز ا وكان ،مة ب'

 إب وفد عصره، في ليمح١ علماء

 ابس، دن شق أماكرن من اطبةا

 والتبوية ذب لربا ا قصائده زالت وما

ايوم. إلى ابن في ذرتل



حس< ؛ن )أم*د بركات حسن( بن )أحمد بركات

 في مرارا طبع شعر ديوان وله
 طرحات ولكنها وبومباي، هرة لقا ا

 من ويوجد و*.بتورة. ركركة شعبرة

 في خعدوطة *"ن-ها مخطوطات ديوانه

 مكشة رني ،بح-ضرم-وتI بريم مع ب
يإساب. )ا!كوريال(

 وادءي.1ا علي أددد

 رداردخ .روف لم*ا ليمن 1 ء صلح، طبقات : مراجع

 لركز 43 ص ابريهي ،طاا)،اب اسي.
الحبئي؛ الله عج اني: ات—الددا

ارض، فى ا$سالس الم:ى اسن ،عادد
صذع.اء؛ لمضة،١ *مات ادرأا ٠عركز

 حسن( بن )أحمد بركات

م1782 ■ 1713ع/1196 - 1125

 سبغ• بن نمخ، بن أرد هو
 وفقه عالم الصنعاني، مي٠ال بركات

 ومعتم وواءظ تم ون؛ ومضر

 في ولد ر.2الك? صدعاء مع ح( وءطيب

 إبريل 8 ه/1 125 ا#ول ربع 12

 بم ة٠قبيلم من ت بركا؛ وبنو ام، 71 3
 إلى المنتقل هو ال_ةرحم_؛ حب وصا

 تعرف دام ناحية في قردة من صنعاء

 وببا بركات( عزلة ب) هذا يوحا حتى

 ه_ذه من آخر ب لففن *.زار زريح

ا!لة.

وأخذن صنعاء، في !.ه م٠المرج نشأ

 ؛؟نهم من ئي وفقها ذبا عد؛ كدار عن

 بن وصد الشامي يجيى بن شم ه؛
 ق محاإ بن ومحمد أة؛ #مور ا , عيا إسما

 عن أخذ كما ،وغورهم المبدي

ي. الذف ةو م محمدلى البخ

 للدج لمقدمة ا ر يا ذف ا نزل عدما
 وغيره؛ العقائد في رسالته 4عار وسمع

 ا$مام عنه وأخذ يديه عل درس

 لحرن، ا لمنصور ا بن العباس ا؛.هدي

 ومحمد جحاف الته لعدف بن وأ-رف

 ءلي ر والو الرجال أبى بن مالح بن

 ذوي من وغيرهم العداري صالح بن
 زل *ط وفي الدول؛ في العال المراب

العام.

 مؤرخي من واحد و له ترجم
 الذي الفحات صاحب ومنهم ءصره
ا4قالءذ

 ا#درب الفطن انحذق العالمة

 الفرددة النوادر *ب صا ا#دي بلغ١

 ازطباع وحدة المفرط إذكاء وا
والظراذة. واللطان؛

لة ءلمم في برز  الفقه في وأخذ ا
 كتب في لع وط؛ لتعرر وا والحديث

 فنون عدة رأتقن حفظ حق التاريخ
الفقه. في بالذدريس *رة آءو واشعل
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أحمد( )زكي بركات حسن( بن )أحد ؛ركات

 )درر في جحاف له ترجم كما

 ؛علك إياه واصذ الدس( الحور نحور

والمزايا. ا#رصاف

 ا#خالق دمث تقيًا ورعًا كان

 معرضًا الذمس شريع_، الحاثرة رة؛ق

 عارفًا ر٩للك تطرحًا الذكلف عن

حوا  ه -بلن(ا عن عازذ الزمن ء أ؛نا ل د

وا!طة.

 بغنوف ذ ء؛ الشعر جيد وكان

 التورد وله ا#لفاظ، عذب مطبوعًا

 يغزو ،لعجيب ا لتظم ا في يب لدو ا

 ت٢م فيستخرجها النادرة المعاني بذكره

 و! صورة أتم في ويورزها مكذ^متؤ(،

يدذوفيه. قح اهدفى يزك

 رن لحين ا المنصدور با$ض(م اذصل

 رازم ازدن بن القاسم المتوكل
 'ذرو ؛,ه يعجب ور١لمذع ا وكًان ٠مجلمسه

ده. ف عد( وحمن وذطه 4لذكاة

 ومجارب التعصب يرففر ذان

 إضفاء في لفون يبا ممن ن٠ادتطرذ

 - طالب أبي بن ءلي لإلمام الفضائل

 العيوب وينسبون — وجهه الله كرم

 #ثمة ا من لغيره غزر-ة ا ذب ف-( وا

الالم عاته الرسول أصحاب

ت ولم العقل يقبلها ! بأرصاف  ذ

 قال و! الثقات المؤرخون كذب ببا

 ها ويعتبر انجتهدون، ء الفقع.( (٠۴•

 وأصحاب عليًا الله صان أكاذيب

دنها. الد!م عله الرسول
 لرن للعديد نعرض وئد

 من الؤثرر وصادف داوات،٨از

 طائعة قبل دن ثم وات( السباب

 فذال الرواذض، أو بالراؤضة عرفت

. شدو تجهم
 ذكن إن الرؤض إخوه إلينا ذيعالوا

كديننا ديذ $نصاف شرعة )كم
 نمد-دونه ما فوق عاجًا مدحنا

دوننا حم-د أ أصحاب وسبيتموا
ن وقلذ-م  ندءوذه ما الدق ؛
 اضتنا مئا الرحمن لدن أ!

عذر البادسم يوم رفاف وكانت

 ٠م1 782 دنادر لم ه/ 11 96 ءوم هن

بركات ة.اود أدمل

 حمد( )زتمب إ.ر؛ات

م(1986 1944ه/1406 1363)

 شاعر بركات أحمد زكي هو
 ودرس عدن مدينة في ولد وكاتب

أتم الثانوية. المرحلة حق فيها
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نذاب( الرانق |لمرهان داب( الرائق ابرهان

 كما بغداد، في الجامعية لذراسة١
 ن ه ع—م في #دب ا دبلوم نال

 له القاهرة. في العربرة الدراسات
 التي لثعريةا القعائد من العديد
 لكن ذا، سمة الحدادة اتخذت

 الذ؛ريخ، فوق محلقة دكن لم هاحد
 رموز ونجد ،ده مذغرس_ة كانت بل

 علي مثل تارثفية لشخصيات لة٨وأقذ
 دزن• ذي بن س؛ف أو الغ-ضل، بن

 ن ابعنو بدوم الد لندل سد-ه درا قدم
 وضممها الحرية( شاءو برري)الز

 سبرل )في ن بع-ذوا المنثور كتابه

ادعلمي(• اوي

 مجال في ؛-ردات ذكي عمر
 ، داا*ي دعسا للعمل تعرج ثم ، لتدريمس ا

 المركزية اللجنة في عضو أصيح وقد
 ورئيا رمق،ال !شراكي ا للدزب
 باسمه حدقة إطا ا الصحيفة لتحرير

 لعمل ا هذا في ر٠واستم )الثوري(.
 م/1986 ينادر أحداث في مقتله حق
اه.406 ا!ر ربع

 ءلي بن ءلي ماهش

|لرا،ق)ىب( ابرهان

 علم في ( )مخطوط مؤلف دو
 المنشقة ٠المطرفرة فرقة عند الكالم

الرادق ن بره؛)ا : ءنوانه الزدددة، عن

 لمؤلفه المضايق( ورط من لعى٠اح
 و! اغذلي. أحمد بن سايمان العالمة

 معلومات أي يددهالز المراجع تعطي
 مؤأفه نم دفهم ما سوى المؤلف عن

 فرة. ؛طرا ء علم,؛ أحد أنه من هذا

 في كترت أبا غذ.طوطة 1 من ويستفاد

 ا۴#ذ الهجري دس لسد؛ا لذرنا أواسط

 تميهم الذذن ٠لمطر ا خصوم تجادل
 بن جعفر ذي القا إلى نبة )الجعذرة(

الالم*. عبد بن أحمد

 الغاذي مجا!ت أن وادروف
 في نشطت قد ا؛طرفلمة لدحض جعذر

 الهجري دادس ا القرن أواسط
 ! أبا كما الميالدي(، عدر )الثاني
 هع وصراعها المطررة مجاد!ت تذكر

 الذي حمزة* ابن الله عبد ا$مام
 دون وحاربها با!رتداد عليها حكم
 السادس القرن منقلب في هوادة
انابع، القرن ومطلع

 فريدة قرط غطوطا المؤلف ولهذا
 المتبقي لوحيدا المؤلف إنه حيث من

 المطررة، عند الكالم علم تراث من

 ض دعر مرجع ٠ا*وا لدنا ادس ورب
 ذظر وجهة برن الذرقة تدك آراء

ذراث دن لنا تلذى ؛٠ فكل متكلميها.
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،رهوت )كتاب( الرانق درهان

 آراء يعرفس لمطرفه٠ا عن الزيدية

 خصومها ليي؛إ دنسبها ءنها خاطذة

 علم في المعروف ا$لزام طريق عل
 بآرائها الجهل سبيل عل أو الكالم،
لف هذ| ويأبي الحقيفة.  )اتخطوط( ا
 في للباحثين هامًا مرجعًا ركون

 الفكرى -ها وترا ادمماا تاريخ

 في انز!ما ءلم غق ءن فكارة و*طي
 كالدجة مدرسة وعن وتنوعه الجمن
 مقو!ت لها ،مدارسه من مميزة

 بعضها ا$سالمي، الفكر في فريدة

 ؛شا!ت لغة يجا وب_عض_هط مبتكرة
معروذة. معذزب

 الرائق لؤرهان ا#صل تخطوطة١و

 الكب^ر الجامع مكذبة في محفوظة

 الكادم(، علم 130) ؤم در بصنعاء،

 لكذب ا دار في ةزمص-.و نسخة ومنها

 كما (146) برقم القاهرة في المصرية

 اتخلطوطات ثمة قا في سجل هو

صعاء. في ؛صورةا

رد مدد ءلي د.
 Madelung, Wilferd, Proceedings of the مراجع:

VI th Congress of Arabic and Islamic 
studies, Visby 13-16 August, Stockholm 

17-19 august, 1972- ZAID, Ali 
Mohamed, Les Tendances de la pesee 
Mu’taazilite au Yemen au VI XII 
Siecle, These Doc-torat d’Etat, Paris 

.1986 ,III

رهوت

 — لسكونا ديوا سفلأ في هضمبة

 ٠سئون !يردة من راشد ابن وادي

 !۴- ،ح-ضرملوتع؛ب محافظة عمالوأ

 المعروفة المغارة وف.سها وسكان مزارع

 النبي قبر من القريرة برهوت بجر

 كان ن بركا عن عبارة رة اغاوا ،هود

 ،لقديما لعهدا منذ نطفأ ا ثم ئرثا

 بن ل قرية برءوت وادي وبأسفل

 مسنى، فيها — فسكون بفتح - كؤب

 أغاب في برهوت بئر دكر ورد وقد

القديمة. الجراتجة لكتب1

 في اضبانا محمد عبدالقادر يذول

الموضح. هذا عن مستفيضة دراسة

 )؛-رهوت( يدءى يجذ-رموت واد

 وغلب ،لحميريحنا هبت البرا إلى دسبه
 برهوت عل رة الهفا و أ اجئر ا سم ا

 يجد-رموت د وا برهوت بئر جل فة

.)تذع.ة( لها رقال وردة ؛ذرب

 رن كش:ر في بوتير ذك; جاء
 من ر٨كت البئر أو ؛خارةبا واهتم المصادر

 - ذكره؛ فقد والسائحين، $يجء-باريين ا
 الجزيرة(، )صفة في - بي اددا

)آثار كتابه في القزويني وذكرها
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؛رهوت دردرت

 كثير ابن تفدر في وذكر الجالد(،
 في وذكرت كثرر(، بن )إسماعيل

للس-مودي. الذهب( وج ٠٣٠)

 في علي جواد الدكتور ويتحدث
 أن الرواة ويدعي رقول: )المفصل(

 )؛رهوت( له يقال واؤ في ر٠ق هود

 في رقع لتي ا برهوت در عن يعدد غير
 ا#ودية، لليعة الردي الوادي

بار ومن  في اشتهرت التي لقديمة ا ا
ا#رض. في بهر شر ا۴بكوت الجاهزة

 من تدصاعد منخل أس.ود ماؤها
 متها وتخرج مزعجة صيحات جوض
 أبا سر اذنا ؛صور ولذا ،كرة روائح

 الكفار، أرواح تعذ؛ب موضع
 هذا زاروا الذين ازسياح ويذهب

 موضع أنه إلى — ودرسوه ن لمان-ا ا
 فأهلك نعجر ا أنه يظهر قديمد ن بركا
 ورد ما الرأي هذا ويؤيد حوله، من
 ١لهذ يسمع أنه من العربرة الكذب في

 سافات، دن كالرعد أصوات لكان٠ا
 مع٠يس ا-ؤم من ألوانًا يقذف وأنه
 ندأت هتا ومن راعب، أزيز لها

 هذا ني عاد وعذاب هود تجر قصة
)فون التدرق رأي عل إوضع ا

؛رثم(.

 في جاء ما هو ندل ما وأصح
ووايزمان( - لدن )سي للسائحين كتاب

 ما يذكر البكري ا!ربذان وأخذ
 عن ينقل ثم ن ئحا .ا لب ا صفه و

٠ ؤولهما ين لح لسا ا

 النتيجة إلى يجذنا ؛-عد وانتهدذا
ترة:  كهف هوت در بش أن وهي ا
 أما بركان، أض به أتس جبوي

 عن ناتجة فهي الح-شة ؛!-روائح
 وبول الص-خور غذلمل عن بل -ريت٠ااك

المفايش.
 ودن قديم واد بردوت: وادي ان

 سعد بى )كارب شحر بر،وت
 أمه هدية أوقدم ؛,دينةا إلى هوني(لو ا

 أمام الشعر نشد و محمد للرسول

; صوللر ا
عذافره ب يوى برهوت وشز ومن

 وينتحذل يحظى من خير يا إليك

ذخبره كنا الذي النبي أذت

 والرسل التوراة بك وثرتنا

في عنه سعد( )ابن تحدث رلقد
 'سمى أمه وأن ، ئعره وذكر طرشاته

 حجر ب-نا كرهون (كلرمب بند تبتاة )
)ا$صابة(. في

 دراسة إلى نداية والمكان
استقصاء.و

ادمقحذي أحه,د بر|هيم1
 واؤتباذلى المءان .جم دع لمقحفي،1 إبراهوم ح جعدرا

م2002 ،4ط صذماء، مة،1الك دار ا!؛بة،
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بريم ؛ريم

دم ؛د

 عند )ميون( بريم جزيرة تقع
 خط عل لذذب ا باب ضيق٠م دخل٠ي

 1 5) عرض وخط (43 - 45) طول

 12,5 نحو مماحتها وتبلغ (،12-
 المضيق تقم وه.ي مربعًا، مهر كتلو٠

 يق٠باك ا#ولى تدعى : ترعتين إلى
 ني وقع !سكندر ا راب أر الصدر،

 ءخها يبعد الذي ال:من لحسا جهة
 اكبير ا يق٩بالمغ ندة دغا را ،كم ق بنحو
 الذي أفريقيا ساحل جهة في ويقع
٠ كم 1 ة يذغحيرو عنها ددعد

 بجزيرة لعرب ا عند تعرف نت وكا
ن ا#شهر اسمه؛ وصار ميون هو ا

’بريم

 9 طولها يبلغ بركاب جرداء وهي

 ارتفاع ويباخ كم 5 وعرضها ثم
 فوق قدد؛ 214 نحو فدها نقط؛ أعل

 وجد٤ ؛وضعا ه.ذا وعل ر لحا مطح

 تم وقد اش $رشاد الثرفي الفنار
م.1861 ه/1277 عام اتثاؤها

 ا$سزاترجي للم.وقع ونتيجة
 صراعات عدة شهدت فقد للجزيرة

 التي ة الكجبر البحرية الدول ذين
لجزيرها عل نذوذها بسط عل تافدت

 والبحرية، ا$سزاتحبة #هميتها
 ه/1213 م٤ء تمريطايون١ وتمكن
 !نعدام ولكن اخاللها، نم م1799

 ذ-ركها فذت فيها لمذبةا ؛جاها
 أخرى مرة إلها لعودوا لرريطانرونا

 افتتاح قبل م1857 ها 1273 عام
لدوب.ا لمالحيرةا أهام لودسا ؤناة

 مالتمًا موقعًا الجزيرة كانت لقد

 لقرنا في لفحمبا لعقنا لتموين
 في نشأ الذي التطور ومع الماني،
 مذعفات واستعمال السفن ص-لذاعة
 قل فقد ادلهن، ؛.وقود البزول

 حجبة، لناا هذه من لجزيرة ا ن ئ
 ٠ءسكرق كمروقع مهمة ظلت ولكنها
 المفدتق، في حذم لتةوا ي.ة للمرا

 ناحية—اأ من الجزيرة وتعتزر
 نظر نحير-زرا أهم ا$سزاتيجية

 من لجذوبى ا المدخل في لتحكمها
 لجزيرة ا في ويوجد ،#حمر ا إجحر ا

 الجزء ني الصغيرة الدن لرسو مرفأ
 مدخله اتساع يباخ حيث لجذوبي ا

 في يوجد كما مز، 700 حموالى
 مندثر شجه صغير مطار الجزيرة
 ويعتمرد ا-ليركومية. شآت٠المذ وبعض
 حوالى عددهم البالغ لجدرةا مكان
ا#سماك صيد ءلى نمة 1000
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عاي( )أحمد البشاري الئمان( بذت س*د )أم بزرج

 المدب لحكومدةI المرافق في والعمل

 ويواجه ا+ز؛-رة. ني لعسكرية و
 عل لح-صول ا في ص_موبة ن لسكا ا
 لذرببا ويقع ،للشرب لعذبةا لمياها

 عل سعيد الثخ جبل الجزيرة من
 محثدا عل يساعد رهو لمبي١ الدر

٠المطلوبة والحمادة ا#مذب اسلية

 مججدوءة الجزدرة جنوب في ويوجد
 )ا#خوات مى٠ب٠ت الصغيرة الجزر ون

 وه-ي آفي( ي“) رأس عند البع(
 بلمدد ا ب با جنوب في طة٠ذق آخر

 تبدأ ميأل 40 بنحو بذول لمعروف ا

الشطة. هذه حق ب ا؛ذلى باب من
 العواضي لدطدع د.هيد د.

 إبراهيم ابنية، وااذجاذلى البلدان مع.جم : مراجع

 ،4ط منعط؛،، الكلمة، دار الدقحفي،

 ابور ل.جزر ؛لىا:ي٠ال ح—الم ودقه م؛2002
 العامة لهدئةI ، واجتمانمًا ا؛تعجادد ا#حمر

ضعاء، ا!جهطجة، سأزرا وتطوير لتمدة

 الجزر : رف٠ث حميد علي م؛2 001

عدن، خليج ا#حمر، البعدر ذي توالذنارا
ت.٠د بحئعاء،٠ ،كر؛يا حربال

ان(٠اس ;*ت سب )أم بزرج

 أب رن أول ا#بناء، ن٠ع هي

 بد٠ ءلى !:.عنبا الناء ض
 على بصنعاء وقرآنا ت ي- ا، اذيا

 أخت و،ي محصى، بن وبر العدس
صذعأء أهل إدام بزرج بن عبدالرحمن

 داذويه وزوج بكر، أبب خالفة ني
ا#بذاويا.

العمري الله ءبد حسدن د.
 د. تحقيق صندل،، مدب تاريخ ا!.رازي، مراجع:

المعاصر، ر لغةا دار ،3 ط العمري، ين٠حا
 ابن ام. 989 موريا، الدكر، دار لنان،

،3ج الصحابة، تاريخ في $صابة1 حجر،

طب .585ص ،3ط ، #ورو ا أ

 ءلي( )أحمد الشاري

م2001 . 1955 ه/1422 - 1375

 البشاري، عل أحمد الدكتور هو

ومفكر رسى وأكاديمى اقتصادي ٠٠ * ٠٠ —
 بمحافغلة ٠الزيدية مدينة في ولد

 9 ه/ 1 3 7 5 صغر 22 في 0لحديد ا

م.1955 أكتوبر

 في لجكالوريوسا ئهادة ال—ن

 من سرة ارثا والعلوم ا!قتعاد

 ه/1400 سدة صنعاء جاردة

 في الماجتير ل ون؛ ام، 980

 فندربلت جارمة من ا!قتصاد

 عام ا#مريكية المتحدة بالو!يات

 الدكتوراه ونال م،1984 ه/ 1404

 جامدة من ا!خذصاص نفس في

م.1989 ه/1409 عام القاهرة
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ءاي( حمد١) اباري ءاي( )أحمد اإ؛خاري

 دحارف بدن البشاري الدكاتور جع

 شعلة أ رس وما متعددة ومهارات

 عمل ا#كاديمي الجانب فغي مشوعة.

 صنعاء، معة يجا لالقتصاد أس.تاذ

 منها ، متنوعة أكاديمية مناصب ودخل

 صنعاء جامعة رسر لنائب ساعد

 ومقرر وعضو ، #كاديمية ا للشؤون

 ومشرر وعضو ،معة لجا ا نجلس

 الجامعة. نفس كلدات عمداء نجاس

 ا#عل انجام في ءغو كان كما

 أمناء مجلس في وء.ضو للجامعات

سبأ. جام*ة

 فقد الفكري الجانب في أف
 ه/1413 سنة الثوات مجاة أسس
 وفاته. حق ؛رهاتحر ورأس ام 993
 لوطية١ الحجنةا سةبرى كلف كه.؛

 لعه؛وا ة٠اليض الثورة مسيرة لذورق
 هذه زنية ه م نتوكا الوحدوي،

 ا!ودة تار؛خ تدوين ه.ي لجة '
 رعفًا لتا ا لجنة غرار عل والوحدة

 عهد عل أنشئت الني ٠ليمني ا

 ولم ،ا!ين* جحم تدبى ا$مام
 إب الثار الرض؛ ا!جنة تباذر

 الهيئة ني عضو كان كما أعمالحا.
 ت فللدرا العام الحمرذز ا!ستشارية
في وعدو وا$صدار، والجحوث

 ادقافةا نجلة ا!ستشارية الهيئة
 الثقافة، وزارة ء-ن اا-صادرة

 لهذلمة متشارية ! ا غددةا في وعدو
 باريس، ني الصادرة "ارمن"

 لعري ا ر٠لذلكا شدى٠٨٠م في وعفمو
 مجلى في وعدو ،#ردن ا - ن ؛*طن؛
الثقافية. لعهيف ا مؤسة أدناء

 ذخد ا!قتصادي الجاذب في أما

 -ساسيأ في وء مه»ه,ة دن درأ فيه ذولى

 عضو كان٠ ذهأ ذلك دن نذكر وذرفي

 لإلنشاء ارهني الجك إدارة مجلس في

 إدارة مجدس في وءضو ، لتعموروا

 للتجارة ؛تالحذو وا رمنا ينك

 إدارة مجلى في وعدو ،رسذشما! وا

 ارة المشية العربية الشركة

 لوطه ا للجنة ا في وءضو ،بغة لقنا ا

 ا!حتماءي ا#مان لشبكة العليا

 للموازنة الدر؛ اللجنة في وءضو

 اإلمجنة في وعضو المدولة، مة لعا ا

 المذتمية لخمية ا للخطة لعر؛ ا

ا#ر.لى. ا!قتصادية

المو. أعمال رأس كما

 وله ني، إذ؛ وا ا#ول إيمني ا أ!صادي ا

 الجاسة هما مزلفان انجال هذا لي

ا!تفاق سياسة به ا ا!قتصادية
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ءلمي( )أحمد اداري ءاي( >أحمد البثاري

 واداذية م،1990 د/1410 الداة

 لجمهورية ا عل لتطبيق ا لع٠ هدة لعا ا

م.2001/2ابلمرةط

 عن ا$غيرزية باللغة كتاب وله
 كما .إثمنية ا رف وددا لما ا بة٠تحر ٢٠٠تقلبي

 في مؤإذات عدة عل وأذرف حرر
انجال. ١ط

 تولى فقد ي٠!دا>I الجاذب في أما
 عام دق المغربين لذؤون وزير

 وزير كان وقبلها م2001 ه/1422
 ني الوزراء مجنءى لثؤون للدولة

ءا. بن فرج حكومة  نائبا وعين غ-
 رئياو المكية. الهروة لوزير

 للتأمينات العامة ة - ب كلفيرؤس
 العاف للهي.ئة ورئيا عية !جتما ا

 للهيئة ورسًا والمعاشات ت للتأمرن؛
 والضمان للمعاشات العامة

 صندوق لرئرس ئبًاوذن ا!جتماعي

وادكي. اذزرايي ثجع٠الت

 ددن عبر! —للم #ول ا المؤتمر رأس و
 ة بر حز أدوار لمب كما اليمنيين،

 الثعبي ا؛_ؤتمر ق نط؛ في روفة٢٠٠مع
 للجدة عضوا ن كذ؛ فقد ،٠الد؛م

 ، سه ل;؛ ا للجنة ا في عضو و العا»ة،
 ت هما ى' سي لسرا ا الجانب في وله

 برة نتخا ! ا البرامج منها متميزة
في مرة ادم؛ التنظيمات و ب ا حز لال

 م،1993 إه/413 انتخابات اليمن:
 الدكتور مع با!سراك رنة ط؛ .ة٠دراس

 رجرالورا ، أي_ضًا ذمليميا رشاد

 في لسراسرةا والتنظيمات برة نتخا ! ا
 م،1997 ه/14إ8 انتخابات الرض:
 ع4 !شهراك با رنة مذ؛ تحلدلرة دراسة

 كتاب وله ، العليمي رشاد لدكتور ا
 ن ؛مذوا مخعلوطًا زال لدا هام

 السياسية والتنظيمات ا#حزاب
 العمل ليرامح وثاذقرة دراسة الرمؤة

 عدة ءلى وأذرف فدم وقد ، سرة لسر؛ ا
انجال. ١هذ ني مؤلفات

 من يجما-ة ته حب؛ شمت ا كما
 نقد وا!جتماعية، الطوعرة ا#نذطة

 ة٠مواجه جمية لرئرس ن-؛( ذن كان
 المركز في وعفر القات، أضرار

 اتسمعت و . والتحالثم للتوميق إرمي ا
 غتلف على با!نغتاح الفكرية حياته

راء،  عالقات شبكة له وكانت ا
 ميين ضراوا ٠المثقغين أوساط في واسعة

.رئسا
خر ربع 25 ا!دنن ^وم توفي  ا
 إثر دلى م2001 /7/17 ه/ 1422

بصنعاء. ودون مفاح؛ة دلددة ذ.و؟ة

العواضي دطدع حمود د.
 نيء?ر — دوؤيو ،25 لد٠ال الثوابت تججلة٠ مراجع:

م.2001
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صه ؛صه

بضة

 تذع درعن وادي في كبذرة مدينة
10 بسافة )صيف( مدينة جنوب

 )؛ض من اذيق سمهاا إن بل كم.
 ذلك ١خغف ثم ،قبة خرج إذا الماء(

 و! لركها يتقون ماء عين ب أن

والمدينة البلد. أهل بعغس إ! تالذي

 مجرى يمذي جبل زرض في واقعة

 ومغذى ،ذرقب من دوعن وادي

 ةذظي رص غرها. من ور وادي
تية: العذ-ائر بضة  العمودي آل ا

 مطهر آل اص-ة—خ ،و!ب )وهم

 وآل العطاس، وآل ، لعموديون( ا

 وآل الجغري، وآل زين، وآل خرد،

 ،لحريبي ا وآل ،ل جا با وآل ،عقيل با

 وآل ،بوهابا وآل ،باطرفي وآل

 )من مإشد ا وآل بعبدون وآل بوجير،

 صليب،با وآل زقر، بن وآل القثم(،

 سحموالبا ،حموة وآل ،لذيبانيا وآل

 وآل عشرة،والبا ا!سوم(، أبي )آل

 ٠و-غيرهم ،شويةبا وآل ،عفيفبا

 بضة وابل مل:الذن كاب في وجاء

 القفل( )حصن الذرفي الجانب من

 العمودي، ل قارة،وهو على

غيل وب ظ-رفون( )شعب ذب وب

 في اذطر ماء مع يجتمع ضعيف

 ة بف بلد أهل يتتبع ك ه-ذا ب جوا

 لجذوبي ا لذ.*ب ا وبسفح ، منها ي دق با

 ااشيخ ريح٠ض وب بقة مقورة

 وبغربي ،ل باحما معروف بالله عارف1ا

 وله ص;( )وادي مخرج لجذوبي ا ة٠بخ
 من سب م؛ دنه ذى و داص، مجرى
ءس بذرالحا وجروما، نخلها  ءلى ا

 الغربي بالجاذب تأني ثم دوعن، وادي

 الخرشع. بالد دا ل وية؛ الماء(، )؛#د

 ان أ٠ملج هذه )بضة( باط وكانت

 ، ثير٠ك آل #طين٠م دن مج!ور أصيب

 ل ب با معروف اشيخ ا إيها أوى قد

 العارف الشيخ إبها وبدأ ، ومريدوه

 إل؛ها لجأ و اسلوي، سالم دن دكر أبو

بن العابدين ذين الجادل المالم
 سنة لىسيفى٠ ا روس لعيد ا معطفى

م.1 706 ه/1118

 بحث يط٠سم بن علوي وا#ستان

 وسرب إ-ضة مديذن عن م-مذاز

 صحيفة في منذور ودلجريجا سميتها٠ت

 هردددة بضة و قوله: مذ.ه ذذدل ا#دام،

 ا#يمن دوعن ؛وادي وموقعها جيلة

 أعل إلى سادس ماذى متها مح.عل

في عقرة عير تتصل ا٠كم الوادي،
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اس ؛صه

 على عدت وسا ، قريا سغلتت لجبل ا

 والضليعة اليطان سكان تنقل

 مديريات—؛ وكذا والمرتنعات،

 ا ه (بضة ) تمية عن ما أ .غدرى أ

 بن أحمد العالمة فعول ا!سدم

 من ماخوذة " إبا العطاس وس
 ٠٠٠ قلد# يبأل نزل إدا الماء بصى

 ا٢٠ المنصب حصن من مقربة وعل

 ياقوت ويقول ضلل، ماء عنن

 والتشديد بالفتح - بدن : الحموي

 يغى اة، ربض زمزم، أسماء عن -
 وفي قليال". # قل سال إذا بضرضًا

 ^وم كل مه.م خا الباعة صب٩يذ رضة
 أسبوعيًا، ذقلىد صار حيث أربعاء

 المستحدث السوق هذا ويسمى

 هذا أن إ! )الروع(، يرق

 م تن؛ كاذت ا#ساس في هو السوق

 ابن معروف للذتخ ة سنو ارة ر فده

 علم شيخ وهو ؛.اجال، الله عجد

 صره٠ء في ء #تقيا ا ل لريدنا وأحد

 وكان ،حذرموت متوى ءلى

 نفته ثم شبام مدينة ني مسكنه

 ه/949 عام دوعن إلى الماطات

 به ورحب )بضة( ر خذ؛وا ام، 542

العمودي أحمد بن ن عثما الشيخ

 النروف كل له هيأ الذي

 في ودفن توفي أن إلى رستذرالال

بضة.

لمقحفي١ أد إبراهدم
 وا!ةاأ؛ل ن اأجلدا م مع,ج المتحذى، ٢إبراي جع:درا

 ،4ط منعاء، ،اذكاجم، دار اليمنية،
م.2002

ابطة

 مثل: وراد، وعز!.؛ قري؛ 'ما *و
 بحراز، مسار يدجل في للبلتةا قرية

 ،لحجرية با المواسط في للطنة ا وقرية

 العشة، ناحية في لبطنةا عزلة ومدلى

 ءزلة لي اللبلتة وادي ها أشهر ولكن

 شهارة ؤضاء اسة، بناب المبطة

منذذخى مهل وهو دجة. ءة؛ذظة دن

 حوث رف؛؛نخأ وادي رأس في يقع

 في دالى—الهم ذكره وقد #هنوم.وا

 ني همدان بالد ضمن )الصفة( كتاب

 بلد للعلتة ا " ل: وقا حجور ذرق

 يصالي مما وادعة بلد غدري في ريف

 أرض وهي ولية..". رؤم غذر

 وتزوع ،غيول وذات وخصبة متسهد.ة
 من وأذ-واع ،بأنواعها الذرة ندها

 طس لبطاا مثل والغواكه الخضر

والنعال والتغ؛ح ص؛لى؛وا طم والف؛
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إدس ا ذي ابعث

 رفدها نسة(، 5510) وسكانها

٠العشة وهزددذة )قفلةا مديه

الله ءبد ددحد دوسف د.
 العرب جزيرة صفة :الهدداني الحدن :"?حمرا

 - ا#كفوع ءاي سجمد ،تحتزق (2 4 7 )ص
 Robert Wilson: م؛1974 طبعة

Geographical Index of Northern 
.Western Yemen

من٠اي فى العث

 ليمن ا في لبمث ا م.حظمة :*سمد
 لحزب اخوميا للتنظيم لنسبةبا أهمبها

 في حيه يجنا !شراكي ا العربي البمث
 مثنحخ أعبا حديقة من وبغداد، دمدق
 عالىوأ منظماته أقوى تاريجيًا

 لحليج ا مذعلق-ة كامل في ديناميكية

 فيها ادتشر التي ؛؛ةلعر ا الجزيرةو
 منتصف مدن شبدة بكثافة الحزب

 أواخر في ر—وانح ت 1لمقمنم ا
 خنظمة ا تذدت٠س ا وقد ،ت لسئدذدلم ا

 ؛خداد من كل إلى لوجدحأ ردا يجنا

 من عًامو دما مثلتا للتين ا مشق ود
 حدة يدر ما رهو قاعدة. - إقليم

 ت ما با!نقا المنظمة هذه انفعال
الشرق. في المركزية الحر

 التي الفزة لبعنزة ا ة اذوا ا كانت

 من #ول ا لنصف ا في تشكلت

الكاظم مومى مجيء هع الخمسينيات

 معه حامال ،عدن إلى دمشق من
 م ذضما ا مع توسدت قد ل.بعث ا دسذور

 من المائدين اكثين الخريجين بعفر
 ة لذوا ا هذه تمكنت وقد د. وددا دمشق

 إشهار من م1 955 ه/1374 عام في
 محمد أصدرها انيا لبعثا جريدة
 ناد تأسيس ومن ، ه عبد عني سالم

نادي“ اسم تحت رياني ثقمافي
البعث".

 لجبهة ا كشكيل في ور د لنيبو

 وفي احمالي،ا والمؤتمر المتحدة لوطزة’

 دعم ام 962 و يوا اه/382 محرم

 حزب , ٣سي لى ل فعا كال٠بش لبعاهث ا

 الله عبد سةبرئا !شراكي ا الشعب
 سيامي جناح أو كإطار #صذ-حا

 تأرر والكى ، العمالي'' د"الموتمر

 في مساهمتها عني اجس لبمثا مذظمة

 دستوره وفي بل ،وحسب تغشكيله

 ااطبي*,ي اليمن *إقليم أن اعبر الذي

 والثعب العربي.. لوض ا من جزء

 ا#د؛ دن جز، ايمن في !.عريا

 دحار الحزب وتبن ، ا بدة الدر

 اشتراكية حرية، وحدة، البعث:

 ،ودرة ،حرية كرتيب في ولكن

 التحرر مهام أواوذة يعكس اشتراه،

اروب. ئروط في !وطنيا



اليمن في ارمث ادمن في ارمث

 $نجاز با إحساسها مزايا إن

 الواجهي، اادلى عر ارامي
 ،يومئذ سية ا#س-؛ تباراشعا ة وجاد

 حضرموت إلى نشاط_ها تمد جعلها

طق مم: العديد وإلى  .الماحا مذ

 ٠الخالي .فر’؛. غببا وتزرع والوادي،
 في دنشاط ذمه.؛ وأن الديناميكية،

 عام مطلع وعذد برة" سالا لحركة ا

 الحزب نفوذ ارتفع م1962 ه/1381

 أن له كفى إذ الثيء، بعفر عدن في
 من عدد إذرافه تحت يفع

 اية رنوا علالبدة ل ا التنظيمات

 يتسن لم أنه غثر وا!جتماعية،

 #حزاب ا سائر شان شأنه للبعث،

 المناطق إلى نفوذه مد السياسية

الداخرة.

 !جتماعية ا ء-دته قا تألفت
 العمال من لفهرةا هذه في #ما,وة ا

 والضباط التجار وخارو والمثقفين
 الحربية" "الكاتة في !ميما ،اشان

 ل اعم ا بتأثرر كثب وا ل، اشماا في
 المربية" ؛رأةا جعرة " عبر جهي الوا

 وردة "لعرددة ا لطال؛؛ة ا بطة "اارا و
 ١٠هيث أحمد كان التي "الجماهبر"

 حزبيًا # شك عدن في تحرؤرها ؛رأس
ااي درااكا أحزاب شكل هو ،مؤثز

 بدة لج.عيا ا الواجهات خلف من زم دعم
الجماهية-.”

ا#ولى الئم؛سية لذاتالتحا

 رجدت ايI ان.وةا مركاز ذعك.سا
 , سكي.ا في ،قه لهها لبمث ا تظمة٠٠

 ه/1 379 عام الفومي" "التجمع
 ه-ذا أطراف الهمتتأ رف ام،960
 والمؤ؛ر البعث هذظمة ن٠ جمع""اك

 ارص وا!تحاد حون القريب العمالي
 حاول ،!.*ربا الهوميين ا .ةوحركا

 ءذد ويطرح ،ذن، يطور أن !;جمعا
 ني الوطنية ل"الغئات وطنى مؤتمر
 ومياغة وجنوبًا" # شما ارص إقاب
 في اذذاتا هذه مح،مع ذومي قميثا
٠" منظمة أو جبهة شكل

لنصف ا في لبمث ا نشطت

 ،ل دن٠لشا في الحسينيات من ني الدن

 من م1958 ه/ 1377 مLء وتمكنت

 في " لنحويةا " طذ-!ياا بعض تجذب

 ا' العسكرية " الحرة نت ركا؛ ء، حمتما

 حدث ا$طالق، عل اهمها الجيش في
 منغل-ة ض،ن ارعثرون الضباط كان

ا!رار. الضباط

 بعنى وجود مجك-م اجه-نا شغل

اغرداط"ا تنظيم ضمن أعضائه
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اليمن في البت ادمن في ابل

 وحكومية عسكردة مراكز ’ا #حرار ا
 ،لجمهوردة ا أجهزة في عهم.ة سج؛ وسيا
والوزراء. ط صا ا دن ؛*دد

 تحرير جبهة من لبعث ا ح-ب——ذ ا
 ازقومية لحهة١) اغذتل ارمن جنوب

 محاولة سوى فيها ير ولم !حقا(،
 "دووية" قيادة $يجاد "ممرية"

 وحزب الممالي المؤتمر عن ؛دددة
 الجنوب. في كي شرا ! ا الثعب

 إلى , دتعرض أن إدمتدة ا لمنظمة ا كادت
 تم الذي بيرالح ادحراع يتأبر اساق

 ربيع اسى الفومي الموإر في
در ني م 1963/سبتمبر ه 1 383 ا

 مالح عني كتلتي بين م، ،ز—دمث
 أن إ! ، عفلق ومينط العدي
 د إيفا من عظ ف * ءك لقومية ا القيادة

 )توذي( بي لغد؛ ١ ع|ود -م- م عا۴٠كلىو٠م
 المؤذر وء-ذد ق، ا!ندة-؛ لتطويق

خرة جادى لي للحزب ا#ول  ا
 اتخن الذي م1963 ه/ذودر1383
 دح دف التحا بتدعيم ما ها قرار

 المؤتمرات في وا!نخراط القبالل،
وابه. لية٠الة

 يتا؛ح عمران مؤذر أن أعلنت
 العمالي المؤتمر لروؤف واعتزاز بفخر

 جنوبذ؛ في ا!شتراكي الشعب وحزب
ضد المتواصل نفساله في اإيمني

 !نفصابين. وا ا!ستعمار

في وطني اذحقالي مؤتمر وعقد
 م1 965 ه/1 385 لي "حرض"

 ،مؤقذة نتقاإدةا حكوم_ة وتشكيل
 غير فرر الماحة ا!شباكات وإيقاف

 ءليًا ا د جد# دشهد تذان الذي البدث أن
ضدها. ووذف ب !دفا ا استنذر د م؛

 نجلى ابريطانية الحكذومة حل ادر
 وزارة وإدارة ي ع—التسثرة عدن

 ،شرة يبا لها لددن في المتعمرات
 وشكلت البعث منظمة سارعت

 امم تحت ء-كريًا فدائيًا جهاز

 بقرادة "اكدرر حرب طالنع منظمة
 قيادة عارلضت وقد شذران، أحمد

 يحيى حن أتيى *ةبرنا !اذرع
 دعمتها يتما المنظمة، هذه تنكبل

الخذزب. ت متظما بة؛ة
 وذح عدن في ها أطر ركووت
 رف متئا وكان ،وحضرموت

 ف عد؛ محمود الرائد ه.و .فري٠ال*
ما؛و. في تباعماة؛ أولى وبدأت )سوري(،
 التحرير جبه.ة البعث دعم وقد

 وساهم ،لقوميةا لجبهةا جهةدوا في
 في العاملة ذرأةا مذظمة بتشكيل
 ه/1 3 86 عام دي الثاني النصف

 لطالئع الطالبي والذذظيم م،1966
للعمل كإطار اليم_ني، الجذ-وب
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ارهن ذي البعث بن١ في البدث

 م ي وار اكرر، جبهة مجاميع مع
 ن ذم.؛ 2 م/1967 وجى نو 5 كة٠حر

 أطاحت الني المالث في ش1387

 ٠القوميةل "الجبهة استكمك بالالل

 نوررا في "حرير٠الت جبهة 'ا سحق
 إعالن رذه الثالثون شهد ادني

 عبدالناصر وقع ،لجنوب ا ل ستة.! ا
 26 من مس طن-؛ ا نكسة إثر ورصل

 م1967 يرسو 5 اه/ 387 صغر

 ارطوم". ي "اذفا

إعادة ومحاو!ت البعث منظمة اذذجار

؛نائها

 موحدة ة رهق ا لبمث ا منظمة نت كا٠
 قيادة وتقودها ،والجنوب الدصال في

 ،م العا مؤتمرها من مذتخ، مركزية
 في القومية القيادة عن مندوب يجفمور

 ت ما شسا ا حكمت وذلى دمشق،

 إلى دمشق في المركزية القومية القيادة
 تم-؛ ‘ى نقا وا ب؛ تصدعا ر كبع حد

 المؤتمرين بعد !سيما الداخرة،
 م1963 ه/1383 السادس القوميين
 دمشق، في م1964 ه/1384 والسابع
 ما بين الصراع فيهما احتدم اللذين

 أن إ! ويدنره، ارمث يدمين سمي
 بدف تم المنظمة واجهته تصدع طر٠أخ
ئشت الني فوراير، 23 حركة م قع؛

 ،حزبدن إلى للحزب القومي التنظيم
 أرغم قد و القومع؛، دره ي منهما ذكل
 ا؛-صاءب ء_ن فضال ا!نشقاق هذا

 اسن,بدال عل المنظمة الداخرة ا#منرة

 في لذرعا مؤتمر بع_قد لعاما مؤتمرها
 ديعمرر ه/ 1 3 86 شعبان في دمشق

 القومي المؤمد هامش عل ام 966
 القيادة عقدته الذي للحزب التاسع

 ر، فبرا 23 حركاة عن المنبثقة لحزبعة١
 في اط-زب منظمات تمثلت وقد

 عده غابت حين في المؤتمر، في لجنوب ا
 #ول أوجد مما الشمال، ت منظما

 المنظمة في م نفاا من نوعا مرة
 ،لجذوب وا الشمال بدن ما إوحدةا

 التاسع، لذومي ا ذرالمؤ سجل وفد
 هامشه، ءلى الفرع مؤتمر نعقد ا الذي

 القيادة عضوية إلى يمني أول صمود

 ءدمان بن ءهيل بن ءلي وهر اذوب،
 ومعة٠لة ا القيادة وتمكنمت ،عقيل
 لبعني ا ا!نقسام ذطويق من الجديدة

 أواخر في موسع اجتماع بعقد يمنع؛

 في ام 966 ه/ديسمبر1 3 86 شعبان
 صيفة أن إ! عدن، في المنصورة مديذة

 والجذوب الشمال في بعثيين تنظيمين
 ،قعية وا حقيقة صبح.ت أ قد كانمت
 مذعة٠لعا لبعثا ة٠مذظم الذ"زممت وفد

-قع.؛دة عمون عن لمنبثقة ا لقومية ا با
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!ايمن في البعث ن اد ض ابئ

 مجءم ،مورية في شياط حركة
 الشمال في المعارضة وضعيتها

 لقوبا الجبهة مع لقاسية١ جهتي؛ وموا

 إقايم إلى ١جته حلم وبالتالي الجنوب، في
 قوميا 1لوجيسش ديركزا يمثل ة ءلى قا ٠

 البعث ءبردة مح أذا إ! ،لها
 ا#ولى جادى 4-1 في ”■القومي

 مإلى1 968 يودرو30 . 27 ها1388
 القيادة درءت إثم'ق،ا في السلطة

 في منظمتها بناء ؛؛عادة )بذلى'د( دقوبا
 في ميةلذوا القيادة حاردت و اليمن،
 عل فأذرفت ذلك، تطوق أن دمشق
 الشمال ني لث الة؛ الحزب مؤتمر اندقاد

 يردو / ه 13 8 8 در ا ربح في
 يجدى مذزل في المؤتمر وانعقد ام،968
 وانتخب القديمة، صنعاء في مي اك؛
 عني هعد من تكوست جديدة قيادة

 ،لدم ،؛.رذأ أو قطريًا أمرن؛ عثمان

 الته زرف وأحمد لذ؛؛يا يجرى ومن
 ثم ها م_د٠٠٠مح علي و الدزيب،

مهيوب. وب'لرض
 لمؤتمر1 عن الحبثدة الفيادة أن إ!

 ني ءشدها طراة ل دشما ا لي الثالث
 احتدام بتأثير م1 969 ه/1389 عام

 ؛٠ الوري القطر ني "الحزب "أزمة
 جديد صالح اللواء جناح برن

#سد.ا حاوط الغريق وجناح

 رية دركا البعثرة لكوادر ا ورطرت
 المذظمة ودادة عل إناءي ا مجذرى بقر؛دة

 ؛تجمرلى قرارات واتخذت ل،زك؛ا في

 لخركتا وإذر دعارضدها، رذماى؛ض
 15 في قاءت اد-تي التصحيحية

 م1970 أكاتوبر 16 ه/1390 ثعبان
 بالقرادة المرتبطة المذظمة فطر؛ تالذت

 من ذأسرسها -وة؛! أءرلى حق مرةدقوا

 المنظمة ت ط نقسا ا وسنبحث جدب.
: دلي ما وفق ة الذق هذه في ادذرة

 لسورية ا لمنظمة ا تالذي - 1
:لشعررةا لعدلميعةا حزب إلى وكدولها

 ؛.قيادة الثمال منظمتا انحازت
 اتيى بقيادة والجذ.وب الشادي بحى

 القود-؛-؛ القيادة إلى بحى حن
 هنا من ، لد( جد ح١صا )جذاح

 التصحيحية الحركة عارضتا
 ءلى يمرذيًا ءسكريًا اذقال؛؛ ها رذ؛ راء

 مع ون التد؛ ورفضت الحزب،
 لعقد " القومية " لتحضيويةا اللجنة

 در—ء الحادي القومي المؤتمر
 ء؛ ؛قدر دمشق ني ام 97 1 ه/1 391

 مع ط !رور؛ ا استمرار رفضت
 إلى وتحولت جدب(، صالح ح)جذتا

 اسب فت جديد ياري حزب
ينتهج "الثعبية لطار*-ة ا حزب "
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اليمن في مث الم ادن في ابث

 كل ويقطع يف٠الك - الماركة
 هع #يديولوجدة وا التنظيمية روابطه
 ا حزب نفدم ا وقد البعث،

 التنظيم إلى ذلك برد الشعبية"
 زقومية، ا للجبهة الموحد ادامي
 7—5 حدي لذوا مؤتمره في وثازك

 أكتوب 13 ٠ 11ه/1395 شوال
 القومية الجبهة جاب إلى ام 975

 المرب لذوميونا حركة )يسار
 الشعبي وا!تحاد بقة( انا

 عام ني اندمجت والني الديمقراطي.
 "الحزن إطار في م1 975 ه/1395

اليمني'ا. ا!شازاكي

 : "الحورية" اوقومتة اسة-2

)السورية( القوب القيادة عمدت

 القومي اذؤتمر انتخابات عن المنبثقة

 ني م1971 ه/1 391 عشر الحادي
 ة٠صذا منظمتها دناء إعادة على دمشق

 جيع فشلت إذ ، " لصغر ا نذطة مدن "
 ني وسادقةا المنظمة قداده مع براحوا

 لتجسب لجذوب ا في أو ل لذ-ما ا

 إ! ازرب، إلى والعودة ا!نشقاق
 لرديةا العودة أمام اراب فيوت أما

 في وتمكذت ، اا—٢ لتزم ا من لكل
 من السبعينيات من ا#ول النصف

وتعز صنماء في حزب فرق دناء

 بعض ارتباط إعادة ومن والحديدة،

 الذي دكري ا القطاع في الكوادر

 عسكري مكتب تشكيل دن مكنها

 فدم الجنوب في أما ،ا٢ خاص

 بناء إعادة من القوة القيادة تتمكن

 عام في تنظيمها ر١قتعفا المنظمة،

 الرفاق عل م1972 ه/ 1392

 من تمكذت ما أ إ! ،فقط لسوريين ا

 عدة بها ترترط يمنية فرقة تشكيل

 تآكلت حين وفي سدرية. حاشات

 رو بذ؛ الجنوب في الصغبرة منظمتها

 ،وضغطها #مزة ا السلطات تطويق

 في تتوسع أخذت منظمتها فإن

 المعلمين عبر ا—م٨!س ملجال،٠الش

 في ١٠للتعلي رين لمعا ا لسوريين ا
 منهم الواحد ءلى كان الذين الردن،

 ظم٠يت أن لإلعارة ةبر لحز ا الشروط في

 في يمنيين شخصين عن يقل ! ما
 أيضًا لتوسع ا هذا تم كما الحزب،

 ب للطال لمنظمة ا منح طريق ءن

 السورية، الجارمات في بسنيين ا
 وامتعادتبا المنظمة مي بذنا واعران.؛

 القومي، الذدظيم في لموقعها النسبرة

 عبدالحافظ سكذرتررها انذخاب كلم

لقوهيةا القيادة عضوية ني نعمان
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ارض ني اب اليمن في ابث

 الثالث القومي المؤتمر عن المنبثقة

 م،1980ئر1400 عام ني عحر

 جنوب تب٠مك رئاسا ذولى دني وا

.العرددة ا!رون

 ""القومية اببعب اسة - 3
)ادراقية(:

 المرحلة اسة: ساء إعادة - أ
 - 1969 ه/1392 - 1389 ا!ئاب

م.1972

"القرصة" اببة اذظمة صكن لم
 إذر إ! نفها بناء ؛؛عادة الدروع من

 الحجة )ذي سع ادتا ي.4الةو المؤتمر
 الذي م(1968 ه/!رس1387
 مؤتمر أول وكان ، وروت في ا!ف
 في الحزب انشقاق بعد يتعقد ؤومي

 فبراير 23 ه/1385 ا!حدة ذي 2
 ادفهرة هذه في المتثلمة كانت ام،966

 داخل سرية "ركائز" من نوعا
 في ا!وب بالقيادة المرتيطة المنظمة
 الركائز هذه اجتمعت وقد ،دمشق

 ه/ 1386 رمضان أواذلى في وعقدت
 مؤتمر مري ؛.ثكل م1967 يناير

 سكر>ذيرها ل تمثي وتم ، ثق4د ني فىع٠للة
 سع ادتا ادفودي المؤتمر في !م٠م قاسم

 ق—ي٠تحة شعار Iخر ; ت قرر دنبت ا
الحفاظ هع ليمن١ في الوطه لمصالحة١

 وحدة ر وذحا ، الذورة سب دكا ءلى
 من تمكنت وجنوبه( )شما! ادمن
 #ول ا رع في الثالث المؤتمر عقد

 وفتحت م1968 ه/يوتيو 13 88
 عن الناتجة القومية" #ز! ا "!ف
 فوادر، 23 حركة إثر الحزب اشام

 في الثرعية محور ها— نة واعتبرت
 كانت لثكل ا وهذا ،دمنا منظمة
 من نوعًا "الننومية" البعثال المنظمة

.دظيم ا ءل دا مري ظيم٠ت
 للبعث ذ! لثاا العودة إثر

خر ربيع 21 في ''البومي'  4 - ا

 30 - 17 ه/1388 ا#ولى حمقادى

 أعنت اواق، ني م1968 ؛واو
 ، هويتها !م—* يقودها التي نز درى ا

 دتظمة تأددد تعلن )نارية( يرذ! عبر
 ،!ومية ا والقيادة للشورة ادمن

 اذؤتمر اذ*غاد ادب المظمة و؛ستظت
 لط-ذ! الوطني لالتحاد ا#ول العام
 في م1969 ه/1 389 صيف ني اديمن
.وودها وكد د ء صنما

 م لذظاا في البعث موذم عد ف
 ؛فدر اور، ا!تاد على "النوفمرري"

 ددن ما ت قضا لتنا ا عن كذف !

 ا!ذي الجمهوري انجلى رتبى
 حلفائه ونن ا!رياني عبدالرحمن

عن ا$رياني أفصح وقد لبعشيين.ا
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اليمن ني العث اين ي ادمث

 من للبعث الحزي بالشاط ضمه
 أن المؤتمر افتتاح في هكيدتأ خالل

 وتنتهي لتاشر با تبدأ برة لحز ا
 أنصار حرض ما وهو ، بالعمالة
 ضد هرة رط؛ تنظيم ءلى ا!رياني
 المؤتمر في ظهر المؤتمر، اعقاد

 عموما البعشس ددن ما قذر الذنا
 ذئم٣ المتأثرين تين—المارك وبرن

 جهة، من الجنوب في القوب الحب،ة
 عام في القيادة تشكات وفد

 سالم قامم هرين م1970 ه/ 1390
 وأحمد الثساني حسن على وردمان
 أنعم، الله جار وحسمت سكران

 تشك:ل تم ما٤ تعز. ني دذرها ن ودن؛
 التي عدن ني القيادية افى-وءة

 نقطة من المنظمة بناء أعادت
 سكران أحمد من كل من المغر،
 وعل مهيوب وبدالرحمن مسؤو

ومحمد مسواط سعيد وعلى ذي الزر
 وأمين فارع وسعيد لذدبا الله عبد

 ضغط أجواء ني أءضاخ عون أحمد
 وضدط جهة من لذومية ا الجبهة

 إلى تحولت ادفي البعه الجموعة
 وضمت ،ندة ثا جهة دن " لطلرمة ا "

 بعض يبدو ما عل المنظمة قيادة
 في العراقيين البعثيين ا#عضاء

والتعارة. سية لديبلوهاا البعث^ن

 بعفى المنظمة قرادة ضمت وقد

 البعث ة٠مذظم في سرة #سا ا الوجوه

 من كان اوذي مهروب عدالرحمن مدل
 ،لجنوب ا في المنظمة أعضاء قدامى

 منفدة قائد سكران أحمد لذقر.بوا

 إبان "الثعبرة التحرير حرب طالئع

 وبغذلى الجنوب، في المساح الكفاح

 تمكذت الديراني للوجيستي ا دعم ا

 في !سيما سألم قاسم بقرادة المنظمة

 في الكبرر التوسع دن الشمالي لذطر١

 عبر والعكري، وطالبيا لوسطين١

 ذ!ب وتجنيد الدواسرة المذح
 ؛خداد، في اليمه كريةساص الدورات

 تين—الخرلج عدة لى؛ كانت دك وبن

 ر،1باسصر وتذضخم توسع ط والضر.؛
 للمنظمة، القرلى ثقل٠ال عن فضال*

 من المنحدرة للكوادر ستقط،'ب(او

 الثعب حذزب ودن التحرر' ة٠جبه ا'

العمالي. وا؛ؤتمر

 أعيد الني عدن فرقة تعرضت

 ض؛-ة إلى الصغر طة٠ذة دن بناؤها

 تحدت حين ،الجنوب في قاسرة أمنرة

 يغدد ؛يانا صدرت وأ لقومرة ا "الجبهة

 ام970 ه/1390 روجرز بمشروع

ودو لمشروتع،١ هع با!واطؤ ويتهمها
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اليمن في البعث اليمن في نيث الب

 في لورية المؤيد البعني الغريق أن

 كان البدان، هذا مثل أصدر الجنوب
 مع تام بشكل منسجمًا الموذف هذا

 بغداد في القودن القيادتيت موؤف

 رض وإزاء ع، المشر من ودكق
 لطلب ا!ستجابة المنظمة دادة

 اب؛ن، بإذكار إسماعيل عبدالغتاح

 بحملة م.ت ق,ا ل.قوهية ا لجة.بهة ا ن سلط فإن

 المنظمة قدادة ضد مكثة-ة اعتقا!ت

أذام. عثرة .ادة

 الديمقراض؛. الوطية الجبهة ب.
;-"الجبهة المنظمة اغذراط يرتبط

 اوي )المعارضة( الديمقراضة'ا الوطذذة
 ه/13 96 ر٠ئ 10 في تثكلت

 ام٠ذظ من بموقفها ام976 افبراير 1
 يونيو 13) الرلي إبراهيم العقيد

 مط1 977 أكتور 11 ام_/974
 أن مع ه1 394 ا#ولى جادى 27

 عام نحو إلى يعود كثابا ر لحذوا ا
م.1972 ه/1392

 !وردة الموارة البه مذظمة وتمدل
 هتل ى٠دخع وسبعمائة آ!ف أربعة ب

 وف ، شخصًا تن الب ؛فوق ما متهم
خر ربح في خاص بشكل ايم  ا

 مظ.ة م1974 ماذو أواذل ه/1394
محاولة بإعداد 'ا ااا-قومي٠ البعث

 مما الحك_م، بذظام لإلط؛حة اذقالب
 إلى الدورى" امجلى أعضاء دفع

 كل عل توزيعه أتم ؛-!ن إصدار
 في لبعثيين ا بإعدام يطالب ت ؛.متوياا

 ما رهو الدامة" والساحات '؛,بادين
 أعضائه محب عل لبعث ا ذم رأ

 لقوات ا من لمفصو!ن وا ذؤحثنا
 "والقرى ىا#ريا إلى الملحة
بصما*". اغبطة الرية و"ائطق

 منهما الحمدي تخلعى ما مرعان
ق في  وف مناوب. من تخلصه سد

 ممث٠لىا منظمة وضع إلى ذلك أدى

 في وقبلي صدري دقل من تمثله وما
 المنظمة تجاوزت هنا من مواجهه،

 مع سرة والعال العقائدية دبا فا ز
 ء-لى انحوبة الماركسرة الجموعات

 بتثكيل معها رت وف ،عدن
 10 في “الديمقراطية الوط^ذة "الجبهة

 ام، 976 فبراير 11 ه/13 96 صغر
 ؛-*ت نيها ءضويتها جدت يا  إ'!

 في لح صا لله ا عبد عل لعقيد ا وصول
 إلى ام 978 د/يوليو1398 رجب

 عام ريًا ذ! منها ضحيت وا ،ضلطة ا
 برزت وف م،1980 ه/1400

 م بدف "الجبدة " من نسحاتباا المذظمة
 طوب‘ي ئلها فصما بعفر التزام

 الديمقراطي اكال*ي الذضال‘!
اسي".
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اليمن في البعث البمن في ابث

 ب !سدا يالحقيق اب أن ء
 $ستراتيجية ا ذة لداج 'ا في يكمن

 بغداد، مع صالح مها أؤ؛ ازي الجديدة
 ء-دات ج_ا٠لا إنخال عدده وتدفقت

 ء اغدرا فى وذم لعس-درية وا الماب
 كانت وإذا قه، لعرا ا العسكريين

 أوائل لني تقرضت قد البعث م.ذظم.ق
 ب نقال ! ا بعد وتحديد ،صالح م حك

 الة.عدة ذي 12 في الفاشل إخاصري١
 ما إلى ام 978 كتوبر 15 / ه1 398

 اعتقا!ت حملة ب" المنظمة تصفه
 لحزب ا ضرب استهدفت سعة وا
 قه ذماا بدءوى ء_ليه $جهاز وا

 ا!نقالب، على الناصريين مع ادري
 بدن برا ا$سزاحة ال*#ةة تدك ذإن

 إلى المنظمة حوات ولجداد ء صنعا
 الحاطة في شر ب عر سي ا—مأ دردك

 تقابيًا كانت بغداد أن سيما !

 نظام أي سع قتها عاج عمق ترهن
 لحذربا منظمتها إءطاء بخد.دى عربي

الدلى. حب من ف-ه

 بدن ما العالقة لغدو ذاك يفسر
 عدائية عالقة إلى "والجبهة" المذظمة

 ذصف لجبهة ا معها خذتأ ،ساذرة

 ا!ندزالي" د"الحهح اب منظمة

الحافظة ا!وى إلى "أقرب وبأبا

 الذوى إلى منها الرجعية" والعميلة

 في التوتر هذا واندرج الجسارية،

 عدن بدن ما #وسع ا التوتر مراق

 ).توذر ا خلفه على تم لذي ا د، لجداو

 -ة لثروءا ا#حزاب ببن ما الحاد

 انحاب إئر د ا؛-ذن في ليعث را

 من ادارافي توعي الذ الحزب
 هنا من العراق. في "الجبهة"

 ما إلى لجنوب ا في المنظمة ذمرضت

 رجب في ا' حملة خطر أ ب" ولحنه

 ل اغب؛ بعد م1979 ه/يويو13 99

 الدكتور العرافي الشيوعي المعارض

 ت٠تعرض كما ، عدن في رشدي ذوفرق

خر ربح في شاملة ثانية حملة إلى  ا

ام. 985 ه/ياير1405

المنظمة أزمة ا)طي: العمل - ج
قها. نذن؛وا

 القطري مؤتمرها ة٠الذظم عقدت
 سستواها بات أن بعد - #ول ا

 ني - قطر ذوى“ عل التنظيمي
 .(1984 ءام يوروه/1404 ذوال

 في دوارب أبو هدمجا مهزل في
 أول نتخابا عنه تمخضو ،ءصنعا
 أمانة تولى ،لحبمن ؤطرية ديادة
سالم سم ق؛ !طري(ا )ا#مين سرها

531 اليهنده ادوكهءد



ابن ني ابوت ابن ني ابث

 اتاعد( طري٠الق )ا#مين وناب
 هذه وأءذت ،م-هيوب عبدالرحمن

 إطار في تعمل الجديدة القيادة
 ل ابى في #ولى ا قداددددن مجموءتدن
 يمى ما يعادل ما أو التنظيمي

 انجال في والثاب "دالمتغرغين
 سدة إلى منيل ا م هكمي ق ت وثم ، ي٠س لسيا ا

 مسنج.ؤولة ددولى ،شظيمية ؤطاعات
 القيادة أعضاء أحد منها كل

 تعارض لم الدطة ل.عل ،القطرية
 بح أكد إذ المؤتمر، هذا انعقاد
 ورفين المرامي العمل في المذظ-مة
 أطوب د عشه؛ وا المسلح الكفاح
 م_عالج، في أساسي كخط الحوار
 مذظمة أن ما !سمي !تلغة، ا القضايا
 اذؤتمر تن.ذلى في شارذت قد البعث

 م،1982 ه/1402 في العام الثعبي
 أو العاذل قيادته ني ممثل لها وكان
 المنظمة تعدلى لم الدامة، لجنته
 إباء بدلى إ! قانوني ءا,في بشكل

 ةياليمذ الجمهورية وإعالن الشطير
 م،1990 ه/مايو1410 شوال في

 عل ينمر الذي دمدتوره؛ ورشر
 والرامي التنظيمي الع.مل ة٠حلري

 قد المنظمة كاذت المهني. ي وادنقا
 ا#ولى جادى 1 عدن اتذاق أيدت
م1989 نود 30د/1410

 الشطرين برن ن٠ بالوحدة الخاص
 بالتقاسم رتابت١ وإن ،ودعمته
 الثريكتن ؛.ذن ما لدذطة الوظرذي

 المؤتمر الوحدة، دولة في ا#ساسيين
 لحزب وا ل لشما ا في الدام لثدي ا
 وانعكس الجذوب، في ذي !شين؛ ا

 صندوق " خالل من مباشرة ذلك
 في المنظمة مرقع عل !راع"

 ه/1413 ذمام الرلماذذة ا!نتخابات
 بعد انتخابات أول رهي ام993

 ينجح لم إذ الوحدة، دو! إعالن
 المندسة قدمتهم مرشحا 160 من
 وصنعاء تعز في مرسنين سبعة إ!

 الحزب لمرشدي يصوت ولم وحجة
 مجموع من ناخجًا 360 دن أكهر

 أبى وصحيح الناخبرن. أصوات
 حصدت دفي ا النسب دذن نسبة أءلى

 ا!ئتالف خارج من ا!زاب عبها
 ا$طار في الحرب عمل أن عر

 إدكا!مد جه١و الوحدة بعد العلني
 أدى جديدة حاذة دا ت فا و-تديجان
ا!زب. اهذزار إلى تغارا

 تعزيز ني ساهم ذلك أن و يذلى

 وأدى المندة، لي الداخلذة ا#ر-ة

 كان فيي.؛، حماد خدلي دا استقطاب إلى
إذ ،مالم ؛ذادة أسلوب ضد موجها
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ادن ض امد ابن ني البد

 الني الهرة اب المغامم أحدثت
 ت نتخا؛.ا ! ا في لحزب ا عايدا ل٠حص

 تحميل تم له، شديدة صدمة لماذية٠٠الج
 أداء تقييم طيل و ، مسؤولدها !م٠م

 #زمة ا اشتدت وقد فيها. الحزب
 من سوارب أبو ٠مجاهلم باستقالة

 #زمة ا هذه خلندة وعل القيادة.
 في واضحًا م نشا ! ا بات انحتدمعه

 ا#ولى جادى 24في وذشجر القيادة،
 م،1993 ولر٠; 9 ه/1414
 هع ؛.التعاطف اتهم مد!ما أن !دما
 أزت إثر اليمني ا!شزاكي الحزب

 م٠باس ودعا ،صالح الريس ع٠م
 انقاذ حكوم-ة تشكيل إلى الحزب
 بوصفه سالم بادر حمين ني وطني،

 بنثر القوادة وباسم ةطر^ذأ أموذ
 صحيفعة في معارضه ف-صل قرارات

 ا#رط وخالل الحزبية "الجماهير"
 لسالم المعارضة قومية5ا القيادة أإخت

 واعتبرت ونائبه السر مين١ منصب
 ءلى سالم ورد جاعية، قيادة ذفهًا
 اعتبرت خماسية قيادة بتشكيل ذلك

 المؤ؛ر وعقد الشرعية، علدور لجا“تن
 ا#ولى جادى 14 ني الثاني اسري

 في م1994 أكتوبر 20 ه/ 141 5
 ذطردة داده ءذه شجت الذي صنعاء،
بعقد ا!نشقاق واكتمل جديدة.

 للمؤتمر ؛-دورهم مالم معارخي
 10-8 صذعاء في ني الذا لقطري ا

د؛هبر.

 نحو حدره علنو المؤتمر افتتح
 مندات ٠محتلف يمذلمون عضو 1800

 فصل، المؤتمر وقرر ومراتبه. الحزب
 وعضو م.-!م قا"م القطري ا#مون

 هواش، سعيد عبدالواحد دة لقيا ا
 ا#حزاب شؤون لجنعة لب وطا

 وزارة ني السياسية والتنظيمات
 ا!عزاف بعدم ازقانوب ااشؤون

 قيادة وانتخب ،للحزب بتمثيلهما
 الدكتور ترأسها جديدة قطرية

 ،للدمر( )أموذ محمود عبدالوهاب
 الر( #مين )نائبا لحوم أبو ودرهم

 رمزيًا ؛.عد ا!نشقاق أخذ وقد
 اصحيفة المنظمتين من دل بإصدار

 جناح صحيفة أن غبر ، "الجماهور"
 بالجماهبر عرفت محمود عبدااوهاب

 صحيفة عرفت حين في الخفراء،
 وقد ا-لذ.مراء. بالجماهير سد!م جناح

 وذق ا#حزاب شؤون لجنة اعزؤت
 ا#حزاب ذرخعس تنظم الني ر٦ااعلمي

م_م.شل—ك محمود يجتاح وعملها،

 لعربي ا لبعث ا لحزب ذرءي

سالم يتكن لم ينح في ا!شراكي،
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بعدان ايمن آي ابعث

 اللجنة، شروط تله هرن يبدو 1م على

 م1997 ه/1418 عام ني ثم أنه غير

 لحزب ا سم را مل٠راص تصريحًا منحه

 "القومي'' كدة إب يغرف أن عل

 ام 997 ه/1418 انتخابات في

 23 في محمود جناح دخل الدرلمانرة

 بمقعدين وذفز ، انتخابا؛ دائرة

 أاف وثرين واخد ء-لى وحمل

 سالم جناح دخل حين في صوت،

 ءلى يحصل ولم انتخا؛?ة، داذرة 69 في

 آ!ف تسعة ءلى وحصل ،مقعد أي

 سالم جناح أخذ حين وفي مروت.

 التنسيق مجلس إطار في تحالفًا يعمل

 ألتدن محمود جناح فإن ،للمعارضة

 الرض انجلى إطار في يعدل

رزة. للمعا

 محمود لوهاب عبدا جناح وعقد

 ز؛.يع 1 صنعاء في له عام م-ؤتمر آخر

م2002؛ذوو2ها1423 !ر

باروت حمال محمد

 ا#حزاب وآخرون، باروت جمال٠ حمد٠م دراجع:
 ز اصرك طل، اصرردة، لغومية١ والحركات

ا$ئراسجت. للدراسات اد*ريي

بددان

 م.شهور ل٠ج ،ذقئح فكون رذتح

 الجهة ض إب مدينة ءلى يطل
جذ., بن بعدان إلى دب ٠ته٠.شرق

 ؛ن ادخوث بن وادلى شمى؛ن عبد بن

 زبر بن قطن ؛نىعرب ابن جيدان
؛نىحميى البع؛ن ابن أيمن بن
.سبأ

 ؛زارعا دات ل لجباا من و*و

 رحمون آرى رب والبون وا#بار

 مديريات من مديرية وس كبررة،
 ا$دارية المراكز تذم إب، محافظة

تزة:  ، ففتتم( )بكر مرر المنار، ا

 بي عوانى، بني العذارب، د!ل،
 ،لحرث ا ،لحيث ا ،ن حيسا ،منصور

 والصافدة، دوية وا لقرية وا المذكي

 أقدم. ذا عيس،لد ا جرانة، ضابي،

 ،حب وحصن ،يعمد ن٠حص ومنها

وحمن تؤادة ودنى ظذ؛ر، وددن
وغيرها. لنظاري،ا وقردة منقذة،

 من بعدان جبل !لىنعب ردمن ١١
' ب: ن وا#ء العلماء

 ن؛.عدا مديرية نأ معلوم و٠ه كما
 حدق !يا ا المناطق ١٠أه من تعد

بمناظرها س٠ل بالدن؛ في والجذابة
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بكال

 ولكن ورسبج، !ة د! ا الحميلة

 دصن مثل التارمخدة بمعالمها أيذ

 وحصن الدقيق وحمن .رب،؛؛

 وكذا ،ر لمنا ا وحمن ب لمطا ا

 لمسجد ا مثل لقديمة ا جد لمسا ا

 في العارة ومخارات_ه هري لطا ا

 #رل وا ،الرفاعي وممجد !رتفاع ا

 الرصد. بقرية والثاني بالعذارب

 أهميتها لها التاربحية لم المد؛ رهذه

 أسواق، زة٠ ؛طفةا رفي حية. لم؛ا
 ملحوظًا تطور شهدت قد أنبا ه.؛

 ثالث شق وتم انجا!ت كافة في

 الذمر طريق ءن ما ل٠تتص طرقات

والسورة. والنادرة

المتحفي أحمد إبراهوم
 البددان جم٠مع ، !فحذب.ا ٠عب إبرا ح ر|جع٠ع

،صنعاء ،لكلمة ' دار .ذده دمI ئللناا و م.2002 ،4ط
 الدمن في لذةد1 = كقشة1

يكاد بتال
 ل لدق ا من هي ابء بغم بكال

 ، ؟1؛ريمة ، لجبي-:؛؛- ا مديرية في لكبدرة ا

 من عدد ذيا يوجد القرى. كثررة
 والتاريخية #ثرية ا آت٠والمذذ المواقع

ادخني ##ري ا تزت سجد منها

 لملوتةا لزخارفوا لكتابدةا بالنقو#
 وجدران مقف تغطي التي الرائعة

الصالة. قاعة

 بداية في أبنائها من عدد اشتهر
 بي لصح-؛ ا مذه-م ا$سالوي العصر

 سعد ابن يذكر لبكالي،ا عمر الجلد؛
 كان الصحابي هذا بأن طبقاته في

 دن ا#رض هرج ءلى من؛ذي أش
 ،وسلم ه عام الله صل النبي أصحاب
 . ررموك ا يوم بعه أحما وجزت
العرب لسان في منغلور ابن ود.نىكر

 منهم نير من بطن بكال بأن؛ي

 بن عفي ا$مام صاحب البكالي نوف
الالم. عله طالب أبي

الوسي علي محه.د د.

 والغإئل ادادان ا٠معج المقًاحغي، إبراهيم : مراجع
 لمؤ.~ذ ا صنعاء، الكلمة، دار اليمنية،

 ،4 ط ،بيروت ت،للدراى الجامعية

 الدين جمال اسل أبر العالمة م؛2002

 صادر دار العرب، شان مذ-ظ-ور، ابن

 العبدات ،دذثع ؛ئ د ص" بن محمد ؛^روت

 دار عط؛، عبدالقادر حمد٠عئ ٠تحيز ا!كبرى،

م.1990 يروت، اسمية، اكب1
ءر

 ذي بد؛ حصن وثاب. أوله بضم
 و! ،قديمة مآثر به ،٠نكوكبا جدل

طريق عبر إ! إب لمعود ا يدم
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 نت ئ وقه #فدام. ا ءلى سير واحدة

 سنة ٠حمزة بن الله عبد ا$مام وفاة
ظفار إلى نقل ثم م12إ7ها614

 - وىنيه وله دذر ~ ؛-كحر وش

 من العين وادي يمين تقع حصرن
.٠يجضرموت دوعن* مديرية

 من - كونسف بفنح - بكر وبنو

 ذمرد؛اسمهم قرية له-م قبادل؛.افع*،
 الداد-ة ينطقها التي بكر( )؛-ني

بمديرية الحد ٠مركز هن وهي )؛يك(.
 ومن "٠لحج محافغلة وأعمال يافع

 الرئاسة، أي المعلقة أهل : فروءؤ-م
 أهل ،هيم إبرا أهل ،ن سنا أهز

 بكر( )بني رائل كانت وقد .العمري
 الني فمية ي ا الطوائف ضمن من

 وقد ، ٠موت ح_ض امتوطنت
 عثر الثاني ا!برن في اسذأثروا

 انتقلوا ثم )مريمة(، بمدينة الحجري
 القرن في ا٠فحكموه ، )سذبة( إلى متها

 عن لدفاع ا وتولوا رثر لث لثا ا
 لحروم قباذلى إمارة كانت كما أهلها.

 حوزة في )عندل( ومدينة )ا#حروم(
 البكري مي لحذن ا دن بن أحمد

 مدينة إلى بكر بنو زاد ثم ارافعي.
 )الحدة( ؛تن أرضًا وايماعوا )ارشة(

حممونًا عاثها وبذوا و)الغرط(،

ة!موا  )بابكر( اروم وتمى ،فدها و

 ومن ’ميتون* مدينة نواحي في يهو
 القر^لة هذه إلى ينب من مشاهر

نذكر:

 العاس أ؛.ا اغذقق العالمة وشيخا
 الرداد محمد ؛.ن باكر أي صن د٠حم أ
 ت طبقا مؤلف ترجه ،لبكري ا
 في ؛رز أن بعد أنه إلى ذأثار ص لمذوا ا

 ادمبادة ءل أقل العه_هبة العلوم
 رئاسة إب اذتغ-ت حق والتصوف

 سنة وفاته وكانت بارهن، لصوفية١
م.1418ها821

 البكري عبداذخادر رالكبي المؤرخ
 وادي في مولده كان ،فعي ب ا

 كبرر شطر أمدى وقد حضرموت
 ممر في مهاجر حياته من

 تارنية مؤلفات وله ،وأندوني**؛؛
 حذرموت تاريخ لض-نها ه؛مة

 في ركتاب جزأين، في اب-ي
ذاك. وء الرب الجزيرة جذوب

ا#رش، قبائل من والبابكر:

 من .ران وادي ني دياردم ري. ض
 شبوة. محاذظة وأعمال ل.صعيد ا مدرة

ويذكرمنهروءهم:

 في حنش آل :ومنهم سعيد، آل
حذش بن يلم وآل واوشعبة، الضع
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تكبل

 صور مت آل ،#رقوبة وا وهدأ امع في

 وسخا وازرقوية يعل ني سعيد ابن
 ا!كورة في بلمم بن عمر آل ، وهد

. وهد

 آل : فروعهم ومن أحمد، آل

 آل رالعكيف، صفاروة في ثكلبة

 في حيدرة آل ،يعل في نععموش

وب. خدر في إذرمة ا آل صفاروة،

 وآل هدية آل ومنهم: وسر، آل
 وآل دغيف وآل ح_سين بن عوض
 في لصادلمة ا وآل #غمى ا وآل ح.يمبر

 في سئم آل ثم ،لفرع ا و جريثبة
 يعل في لمين1س آل ثم والثعبة، العف

 ؛-ن محمد آل ثم وب، وا#ودي
 ثم وسير، ودا الكدس ني كم

 آل ثم والنيعة، الذدع ني بوراس آل
 في دوشب آل ثم ،ورة د في دداد
- سخًا

 ا#هنوم، قبائل من الدي: وآل

 جبل في )اليكرين( ؟لمدة إلى دبرن
حجة. محا؛ثة أعمال من ان اذلى

 جباح قردة في موضع وادبالري:
 ودنب من جار حدن ني ؛؛واقعة
ا!لي.

|لةدذي حد ابراهدم

 و|لقائل |لعد|ن مع.جم صقحفي،١ إرراهيم : ،راجع
 ،4ط اء،٠ع٠صة الكدة، دار اليمنية،

م.2002
،كيل

 من ثهورة١م يلة٠ق ا؛كر، ثم لذ;ح ب'
 من أبا #ناب ا كب تذكر ردان،

 ؛.ن دادلى أخي حم بن كيل ولد

 بن همدان نرف؛.ن بن ءثوان ؛ن ٢لجش
 ذنى -؛’ربح بن أودلة بن زيد ،الك؛ن

 بن بن؛-،.!ن زيد بن دك د، بن ر المذرأ
ذروع: أربعة إلى وم -.بأ.

 ،أرب دن سغ،يان ودذها أرحب:
 وهي ح م٢ شاطب؛ سعان ورن
 : ارفي ونجعي؛ غفيري ن: نه؛
 )أهل دزدد وعيال ***ويح عيال ومنها

 لي وا ن؛ن: وهي ئاكر: الجبل(؛
 سالم، آل : ع ين دهمة ذمن ودهمي.

 غيالن وذو ،والعمالة عئار، وآل
 ،سرهان وآل ، ;ي(٠وحم )نجمدي
نوف. ونو ،والمهاشتد-ة

 الشمال إلى إجا# ودذإر،تلة؛كايل

 وبرط رحب، صنعاء: من الثرفي

 سريح، ل وعيا ونم، لجوف، وا
 اهبة ثم وريدة، ير، ءيال وجبل

 وناحية ،ذي ناحية من طب وشا
 ددان حية نا و أرحب، بن سعيان

دلمة وا بالده تذهل كما م، !-ذن ا
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الدام بالد اسام بالد

 بن عمار وآل سالم وآل لمة والعد-؛

؛ن؛كدل• كار دا

 ذدمحدة ا لذقوثى ا في ا دك; جاء

 نقش يكدم( )شبعين/ : لقديمة ا

 وذكر بمل، البه أي ا(،3)إرياني

 عمران، ذو اذرح أرباع: ثالثة منها

 المدينة ذو والربع ريدة، ذو وادرذع

)؛وكبان(. شرام

 بآس قبائل - أيضًا - وشل

 : ويكيل ضوران؛؛؛-، شمال ربدا

 أعدال من في،...ارع ووطن ذل

 دن ناحية المير: وبكيل اغيرودت،

دجة. ,ال ءوأ وشحة ء قف؛

 الله ءبد دحمح وسف د
 كاشاب مذاءي، اده حط٠م المن و٠أب :جع١مر

،ا!كرع عاي بن هحمد تحقيق ،ا$كليل
 م،1980 بغداد، للباعة الحرية دار

 ااجلدان معجم المقحفي، ^لد۶أ إبراهيم
 صنعاء، ،لكلهحذ١ دار اليمنية، والقبائل
،بيروت للدراسات، ة٠الجامعي المؤسسان

 Les Hautes Terres du م؛2002 ،4ط
Nord Yemen Avant L’Islam: CH.

(.1982) Robin, Tome I, Leiden

الطعام ؛#د
 ريمة ذطلقة٠د مديريات إحدى هي

 في الجبي مديرية من كل ب؛ن تذع

وغلة 1مح في درع ة ر ومد ء صدن*؛ محافظة

 الحالي |لمركز المغربة قردة تدلى الحديدة.

 المركز قرية نت كا أن بعد للمديرية

 عديدة زمنه قرون لخال تشكل

 اذخرن من ت كندا الثنا بدادة وحتى

للمديرية. #صفي ا المركز العذرين

 العزل من اسمام بالد مديرية كون د

 وء.رلة؛.ي حن ا.بن ءذلة التاب:
 إسخن ا وعزلة العساكر وعزلة وب

 خولي بني وعزلة النماط وعزلة

 يعسر بني وعزلة جد الجد ا وعزلة

 ملعي رو. ء ؛في وعز! الجمام وعز!
 دن لحتلغة أنوع بزراعة ب نحدا غاب

 كه الهوا وا والخضروات لحبوب ا

 الكداري وادي ويعزر لبن.’ وزراعة

 ومياهه المديردة ن وديا ب خصصوأ أغنى

 بعفر اشتهرت ازمام. ل طوا جارية

 ببعفر ازطعام بالد مديرية عزل

 المالبس كصساعة لحربا الصداعات

 في اذلهخارية لي #وا وا رضوة قرية في

 وصناعة السوق وادي وفي وب بني
 من وا#طباق ل والمسال الحدور

 حمن ؛'في دن كل في لفخدل مذ
 وللمدرة المساكرة. في )مرب ا ورة

 - كدفان سوق هم-؛ نأسبوعيا سوقان

يوم - لمعشور ا وسوق — سبت ا يوم



الدلى يالد الطعام ؛#د

 لذي ا ن كدفا سوق ن ركا — #حد ا

 من عبدالكريم بني عزلة في يقع
 معلقة ني الهامة ا!رم؛ ا#سواق

 الطعام بالد مديرية تدبز .ريمة

 ا#ثرية المواقع من كبدر عدد ؛وجود

 مدينة د.وقع أهمغ.ا ئارعذدة5ا والمعالم

 ادخن، عزلة في ا#ثرية انجدر

أهل بقبر يعرف كب^ر كهف وفيها

الكان يردده لما وفقا الكهف

 ،نحرة ا لثفهية ا الروادات وتتداوله

 بعض ءلى ئر الجداد جبل وفي
 اشبة. ايمية باللغة ا؛^توبة الذذوش

 سجد الذ؛؛-ة التاريخية المعالم ومن

 في الحجير ج٠ومس ذرحان في الحضن

 #ئري ا خرب جامع و وب بني

 والنقوش بالزخارف يمتاز الذي

تزين ااق !؛لموذة ة وانفدسع برة الكن؛

#ة.—الص برت في ب نحرا وا لقف ا
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ادلى ابلى

 الفضل عارة في بناة* تاريخ ورد وقد
وقبة الحجر وسمسرة مسجالً بق ه٢لل

في الدين شجاع لشخا وضريح

عرف. ممًا ؛ز لهجته من اسى

( الذركاي )اض ادلمى

 قبل وحق السكان وكان ال*.-ساةرؤ،

 زيارة ينظمون تقريبًا ءامًا عشرين

 انريح، لهذا ذمان 15 في سدودة

 نجم الذي وضريح بة فخن١ رفي
 لحمون ا وأذ-هر م٠أه ودق الدين.

 حمن المديرية في ا#ثرية والقالع

 الطاعة وحصن خولي ؛.في في ا,نامة

 وقلعة المعمة وقلعة ذرءب ؛في في

 حعن يا وبن-؛ نديب ؛-ني لي لزبرة ا

 البرك بعفر وب الجاهلي جبل
 ما إلى ترجع لمب-ان وأسس والمدافن

مي. ا!# الدك قبل

ابعروسي ءلي عحهد د.
الجلدان م دعب قحغي،٠ال إبرابم مر'جع:

 ،صذعا، الكلة، دار اسة، والئباذلى
بيروت، ة اداتوادرا الجامعية المؤسن

 ل يقا فال عامة وه-ي ا!ن، كل-مة

ومن البلس، إ! ارمن في للتين

ذلك فإن هة لحا ا من لندن ا يقول

حمدع عل تطلق ا!دن وكدة

كما المعروف، ا!زرع التزن أنواع

يمونه الذي دلمه البري ءلى ذطلقن٠اامه ق ا،طيور = اودلى

الومن في العأيور = الهفرد اليدذي الولهبل

ابدى
،ل حر اليمن ت فجا في لبنس ا

 و#ب(. )يدس أو رداح( )؛!س

 ه سما لشوكي ا ٠لتبن ا هعر٠ظ ا٠ود؛:ا*

 الزك كأن - ترض( )درى اناس

ءقود وقبل -، به جاؤوا ا#دن هم
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(٠محمل إن »كر )أدو قده نلف اداس

ن— اا إلى ؟-أب أو ظهر قليلة

 اه فعم ،لتجدنا ددن ر إدما ى:ر ب زتم

 أبت ثم )تدن(، البداية لي الداس

 روا فعا الطهور، إ! البلس كلمة

دن(. )باس سبرن،

 في ؛قيت وود ،قديمة لبلس ا وكلمة

 نادرة لكنها و ،سوطن لقاا !خةا

 الراث، نصوص ني ا!ستعمال

 لالبرى ا اللغوية اراجع في وذكرها

 ويطلق ا!ضطراب. من ذيء ده

 قبل اإ.؛هر وءلى الثجر ءلى ولبى
.ردشة حدته١وو ، وبعده نتضون

 في لبلس ا كلمة ورود واظ_لة

 الرواة اضطرب الراث، دموص

 أن أراد "من ا: اقوله والثارحذون

 أما ، البلس" أكل دعنتفلج قب يرق

 :!مري اومال أي وول

لي يمارس بلن من حدبي
 قبلى !وه—ح لي تكن إن—ة

طبقًا الشارحين من تر كة ؤثشرحه

 البلس عن المعاجم ني جاء نا

 اك فهن؛ ب، بذ!ئ وااتعفى واثم؛*بعن

حءرف بلس كلمة في الباء إن ذال من

 تعني وي ا لل كلمة ءلى داخلة ج;

 وهو وخدى،ا احب ا أو الرءي أول

بئن. طأخ

 هذه نادرة البلس كلمة كانت وإذا

 رن-م لعري ا ث اضرا ا في لندرة ا

 حية لنذ!أ ءلى فهي موسينها، ف

 من كثير في وداخلة ا!ستعمال، داتمة

شعرة هن ابنية ,شعبية’ا ؛زو!تا

وذردة•

ر،ذي ءلي هط.ؤر
 في اضني اس.جم ا$رياذي، ءاي مطهر مراجع:

 من اصة٠-خ كردات حول والتراث اللغة
 ،ادمشز العلم„ة، لمطبعة1 م اليمت؛ة ت الضب;(
م.1996
 لحد( إن إكر )أبو فه

م1691 د/1103 ت

 أبئ؛كر بن محمد بن بكر أبو هو

 الحضرمي لدلموي ا بلفقيه ألبرن ابن

 ٠تريم بمددنة ولد فاضل، رجل وهو
 هاجر ثم ٠ب وذم ونشأ حضرموت

 وعمد^ ٩ط حبا فاشته; ادذد إلى

 الله لبي قبة عمر الذي رهو وكرمه.

 رنبنا لها جاب إنه ويقال هود،

مجد ول $قامته-؛. الهند من
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سبأ طكة س٠بلق ادلن

 وي ر د!!؛ في توفي ؛!يم. بالرضدمة
 دوفي الذي ا.اكان في واختلف ،الهند

به.

دادطرف ءبدالقادر ه.دهد

 ع٠جا ع:٠الجا طرف،٠با در عبدااذأ ه-حمد راجعح٠

 اليمن إلى المتذذن المه-اجرين أعالم شمل
صدئ،، تاب، لئك ة٠العا الهيذة م،٠وق؛اثلم,ه
1998.

اباق

 من :رع عل لمن اب ادم يطلق

 ذلى لما ا ا#بيض اللون ذي لجير ا حجر

 وعل اللون(، )كريمي العفرة إلى
 باللون مثوب أريغى آخر نوع

ا#سود.

 في وردت قديمة، والتسمية

 كتاب في ثبتها وتم اتندة، الذخوش

 اأنديمة( ارمنية . الذقون من ت را ).غذذا

 ناحربدة برة لعر ا المنظمة عن الصادر

 )امم( بلق مادة - لعاوم وا والثقافة

.— 3/42 ئلي حتر

 الصخور لرن هو الجير وحجر
 ويتبع بونات األمة.ر فئة من لكاسددة ا

 ارمن في خور١الع من لذرعا هذا

 في ويفموضع الجو.ور'همي، الععر
البالد، م_ن رديدة مناطق

 40) عمران مدية شمال وا!حص

 إلى وامتدادها صنعاء( شمال ٦ى
 العاسة ثرق الذم 50 مارب
 أو ا#يمن ايق بل٠ج يوجد حيث

 أو ا#ير البلق رجرلى الشمالي،
 الحاجز طريق على الواة*ان الجذوبي

 من وهما (،٠مارب )سد العرم أو
 حجا'رة مل٠كعتع الحردة. خور لعبا

 عل ابء ني القدم منذ الجئن

 سطح عن مرتفعة معمستويات
 اتحتها ء ب؛ ا لكون حيث ،#رض ا

 لألمالح المقاوم البازلت مججر
 دتحالى البلق #ن ذلك والرطوبة،

 في ستعمل كما لفعلهما. وغتت
 ،وال،اددل لألعمدة ألمحتا أعمال

 بسا لذه٠ت٠مح معمارية لدكاأ وفي
 وفي لزخرفرةا ا#شكال ا—هد—ف

التقوش.

بركات قائد أحمد

سبأ دلكة ى حقب

 ملكة به شتهرت ا سم ا بلقيس

ن سابًا»ما V بوي لدن صرة مع_ا ست كا٠ بئمة٠س

 عاش أنه يرجح الذي الالم عله

 - 935 الميالد لبل العاثر القرن في

المرة المصادر أن فر ق.م، 970
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سبأ ملكة س رع سبأ ملكان دسى داق

 ،!سم ا لهذا مقنعا اشتقاقا تورد !

 ضمن دريد ابن مثل بعضهم ويدخله
 ه لها تقف ! ادفي الحميردة ا#سماء

 وقدم بعدت قد لذتها #ن اشتقاق،

 ني ويتغرد يعرفها. كان بمن العهد
 الذي الحميري سعيد بن نشوان ذلك

 ل فقا لالسم اشتقاقًا يقدم أن حاول

 بلقيس و " : لعدوم ا شمس معجمه في
 مثل واحد اسما ج_ع_! اسمان

 أن وذلك وبعلبك، موت محغ
 أبيها بعد الملك ملكت لما بلقيس
 ما لبعفى حمير بعفى قال الهدهاد

 ؟ أبيها سدرة من الملكة هذه ة سر
 -دنى،لقيابا أي ،بلقيس : لوا فقا

٠ مى١باقث ت مي فس

 فإن الحاو!ت بعفى ورغم
 في أيضًا تفلح لم ا#جنيءة ,؛صادر

 أشهر ولعل لالسم. مفيد ذفسير ذقديم

 )روش به جاء ما الحاو!ت تلك

ROESCH) م ء؛ سدره مقال بي 
 بلقيس أن رهو ش،1297 م/1880

 ريةجا تعني سةيونا كلمة

PALLAKIS)،) لها كان وربما 
 PILAEGES)) اله بالكلمة عال!

 هذا مثل أن عل نفسه. وبالمعنى
ا!مدم صاحبة بأن يوحي التفسيد

 م.ر ا ودو بعة، و ضعيفة ة دررا ا كانت

 عند لملكءةا تلك أوصاف م*, يتذق !
 في هشام ابن ذكر فقد ا$خبارين،

 بن لوهب التيجان؛!؛ ب لدتا روايته
 جع الوفاة أ؛,اها حفرت لما أنه منبه

 ن وكا ،ذخورة ا وأهل مملكته وجوه

 ستخالفا ليرغ لهم قاله دا جلة ح١م
 الرجال رأيت "إبي : عليهم بلقيسى

 م—حذقب—وس ل لعصا أرل وعجنت

 دلموكها من أدركت من وشهدت
 ما به أحلف والذي فال )هكذا(،

 وعلجمًا رأيًا بلقيس مذل رأيت

 كسان عل ذكره ما أو وحلمًا,.".

 الملكة يصف وهو ،مارب( )هذهد
 امرأة ملكئئا بقوله: سليمان لهدهد

 وفضلها حسنها في دشلها سى زنا ا ير لم
 لخير وا جذودها وكهرة تدورى' ن٠وحس
بلدها.." ني أعطه الذي

 الشأن ا ط في اجتهاده يمكن رمما
 ا#صل، في كندة لتسميةا تكون أن

 !سم ا إحداهما ن كلمب من تحوته

 جهرته في ا!كاي ابن ويذكر قدس،
بذت ههي ،نسبها شجرة ضمن وسًا

 )أبو أو ا!ة:س(، )ابن كقولهم القيى
النحت بعد ن لكلمنا ا فتصبح لقثس(١

كر جرى ثم بلغدس، الكالم ردرج
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سبأ ة دلك س٠بلق سيا طكة٠ ؛لمة؛س

 هو ما ءل ا٠س ؤدا ،ذلك ذ٠بع ف لقا ا

 تهي:ت ى لكنى١ هئه مذل في مثهور
 إلى ا!ب( ابن أو ا!ب )أبو كلمتا

 بلقامدم إلى القاسم( أكو و) ،بلفقيه
.وه^ذا

 عند المشهور التواتر أن غور

 بن الهدهاد هو أباه-؛ أن نشوان

 ض س-حر ذي إلى وينتمي شرحبيل
 من ندة كدا ا ا#بدات وهي منة، لمثا ا

 بن شرح ؛ن ماد ادد هو أر حمير،

 ى الراش الحارث بن شرردل
الهمداني. دذكار

 المصدران وهما - واؤتوراة والقرآن

 ١لحورد لم — سبأ مالمنة وقصة سدان#سا ا
 سبأ بملكة تذعته,ا ة !ورا فا ؛ سمًا ا لها

 الجنوب( )ملكة أي شممتا( )ملكة أو

 ،ن سادما اإخبي زارت أبا وتذكر
 والقرآن ،ثمدذذ هداي-؛ له وقدمت

 الله قال لها اسمًا يذكر ! الكريم

يقحن. بق-«ج سبأ من )وجئتك : تعالى

 من وأوت تمإئيم امرأة وجدت إني

 )البعل: عظدلم( ءرذذ ولها ذي؛ كرج

أتل ج_٦|٦

في ا#ساب العربت ا!حادر أما

 با!ب فتذكرها الملكة هذه قمة

 !بن ا!دجان ب كاتا خاصان ،بلقدمى

 للهمداني، ا$كادلى ومذعاب هشام،

 ، ي٠لحمار ا )ا !ذوا رية١الحم ة دل لقص. وا

ن:ذنوا دقول

غر! ءلمت ئ II أذى؛!ق ألم
 ا#ذراح العالي؛لمى ضزخها ر
بتدمثم الندش ستؤمان زارد!

 استنكاح بال دينًا رب ض؛ من

 قصور دنى قمر تشوان عند وتدمر

 أن أي م، إذ؛ ا بالد ني سليمان إي ا

؛لمحةا زيارة ينفي ! تدمر ذكر

 ؛قدس.ا ددت في أرض؛ ن لسادم,؛

مذ! ذاذحة بلقيو الملكة وقصة

 رح٠م شهرتبا تجاوزت وقد القدم،

 أذرى وب٨ذ- قاننها وتنا أحداثها،

 ،متعددة ت وروالح؛ ،غفتاشة بعسغ

 وكتب ة!وزا ا ت شروحا تناوصًاو

 لعو١قع في ودخلت القرآن، تنسدر

 دن٠لقدي ا ونصوص ء #نبدا ا

 كذب صيلها بتغا وعندت ،لمسيحيين ا

 .دنها صددة ا خاصة ريخلتا وا ا#خبار

 #ورون ا اذشنابن روائح وامتلهمتها

راذ؛ئيل هرشل النهضة م في
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سيأ ة ملك ص بلة؛ سبأ ة ملك بلهيس

 موضوع واغدن وني. وررمموندي
 المعروف الحبشة ب اكا؛ سد ف أ القصة

ا؛لموك. مجد كذاب أي أنجست( )ببر

 في أثر الذمة !نتشار كان وقد
 وحالفهم الملكة حول الذاس تنازع

 ا٠م-م ، وموض؛ وأصلها اسمها في
 وألوانًا مصطنعة أخبار ءذها أنبذى

 القصة نواة تغلب كادت متعددة
 بية٠ع٠ش حكاية إلى وتحولها رنجية لتا ا

طن ودوا رتة ديفا أزمنة لي روى
عدة. مذيا

 حياة في حادثة أشهر أن عل
 المدي ارا ر هي الملكة تلك

 الكاريم والقرآن السالم عليه ساب'ن
 كان وم؛ الحادة، طه عل نعر قد

 بلقيسس وكالم الهدهد كالم من
 مع وإسالمها سليمان وكالم
لعالجن. ا رب !.ه سليمان

 ا#خرى القعة مصادر وفي

 غدراو عل وتدفق كالمف كثيرة ذفاصيل

 من الحكايات تلك مثل يعزي ما

 الزمن تذادم بحكام ونذصان زيادة

 بقصد والى؛لة.ة بالتلوين الرواة وولع

 الزيارة: حادثة أخبار ومن ا$متاع.

الزيارة قرار اقذذت عندم؛ بلتندس أن

 قادمة إلى ن سليما النبي إلى كتبت

 أئرن ا4 أذظر دق ي و لموك٠ي إرك

 ولتمأله ، ,شك د م.ن إؤده ددعولى وما

 ثم وحدت. نبول تمتحن عدة مائل

 ءلمت ود ، كثيرة هدايا معها حملت

 تحمل بحمال )أورئلرم( المقدس بيت

 وا#حجدار والذهب وااطيوب االمبان

 بالهرحاب ن سل:ما سعلها فا ،ااكاريمة

 حش، ا1 رت٠۴و- ر؛.ادب، وأدن

 له الجن ذصنع ما وعجائب وقوته

 ادخل : ف قال ثم خدمته. في وه_م

 اج٠زج من عمل قد وكان الذرح،
 لونه، صناء في الماء ؛أنه ،أبرنس

سرذر له ووضع هتتح من الماء وأرسل

 حسبته رأل ذلما ،عليه فجلس قده
 منها ظن؛ ساربا عن وكشنت لجة،

 استدركت ثم ب، لتخوض ماء أنه

 قوار من ممرد ص-رح إنه وفادت:
 حين يدها في ..وأسقط لجة وليست

 ذأقرت سليمان ع٠ص ما عجيب رأت

 وحسن وأسلممت ونبوته، ته٠يحكام

 وولدت تزوجها إنه ودل إسالمها.
 إنه وقدل )رحبعم(. اسمه ولد ت

إلى وردهما همدان من بئع ذو زوجها
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سبأ دلمكاة ينجن يلم سبأ مدكاة ٠بلضر

 قصر لها فحوا الجن ور ارمن،
مارب. في حين١تئ

 سدا مانكان دصة أن ضهم٠بع ويرى

 يطغى الذي الحميل القمص من
 اسم ءلى بر’ي ولم #دلى،ا ءلى تعه

 لدد ولم القديمة، يات! ايكتاا في ؛لمكة ا
 بل المكتثغة، ا#ثرية ا#ض عليها

 في ذكن لم سبأ أن إلى بعضهم يذهب
 لجنوب ا إلى ما ن مكا في وإنما ارمن،

 شمال منطقة في أو ، فلئطين م_ن

 والموروث العرب- ؟زيرة ب۶ء
 ة حبذ؛ ط»كة٠ بلقيس أن درى الحبشي
 لجثة ا , أرط رن سرمان زارت
. اطه وأرتت به ت وذزو واد

ثار علماء لدى بس أنه عل  ا
 نبة عل قاطعة د!ذلى أي والتاريخ

 أو الحبشة إلى أصلها في القعة هذه

 و؛رى العرب. جردة غرب شمال الى
دار أن العلماء ج،ور  ني الكنبة ا

 جأ٠م ضارة وحن سبأ أرض ذثبت ليمن١
 مارب حطغة٠ وأن 'اجمن، مشرق ني

 الذرن في راقه سبدة ص.فنرة شهدت
 الذي القرن وهو ار!د، قبل ذر لد؛ ا

 اسالم،ا عاده سليمًان ي اا ذده عاس
 تثير ا#ثرية الد!ئل أحدث إن بل
الري نظام ءلى تقوم مل-رة حداه إلى

 الميالد، نبل الثالث ا#دنى ئذ
 منطقة لي وجهه المرء دولي وحينما
 أو ا٠لس ما أثر يجد اروم مارب
 سبأ لجيلة أو ،سبأ اب يذكر نقثًا

 فدما - يعش لم بما ٠سبأ ملك أو

 غرب شمال في أئر أي عل - لداب
 قبل ا#ول #لفا مطاع من الجزدرة
 حضارة إلى يومئ أن يمكن الميالد

 وإن أءرى. سبئ؛ة مم؛كة إلى أو رارة
 ولحيارة معتبة آثار عل عر ؤد كان

 في صة خا المناطق تلك في غثرهاو
 الجهود أن كاما ادغديمة(. )ددان العال

 عن تغر لم ة٠الحبشب في #درية ا
 يعود هناك رالجه ة ار٠حف اكتشاف

 الميالد. قبل العاشر الذرن إلى تاريجها
 أقدم أن #ئرية ا المعلومات وتفيد

 لحبشة ا في عليها عش لتي ا لنقوثى ا
 مم؛ ؛مذو،ا بخط ومكتوبة سبة؛ة هي

 كاذوا أصحاربا إن القول يرجح
 لن،٠اا؛ في سيأ حاضرة آثار يقتفون

 هو الحبشة أكادوم حضارة مذشأ وأن
 أو لغزو ' بسبب هناك سبغي وجود

 مجتمة. ؛سببها أو الهجرة أو التجارة
 مبرى لطد؛ر ا معهم لددددون ا نقل وقد
 لمنط وا كاللغة رض حد؛ صر عن-؛

 نقذوا ه-، ولجره؛. والفن والدين
وقصصهم وأخبارهم مالحمهم أيضًا
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ارا؛؛( )اعن داني أ سب لكة٠ ابى

 ذمة ذلك ومن ا#م، الوطن ني
 سبأ تملك كانت اص المبددة المرأة

 من يمنلى الذي اكجاري ا#بان وطر^ق
 ء-حر العري بدم ا عل قدا ء يا
 ف,لطين ء ها غزة إلى مارب صمة1الع
 كذلك ونقلوا المتوسط. ابحر عل

 ددت ني ن ساب المذي زيارتم؛ قصة
 ، يده ءلى وإسالمها المقدس
 ركًا٩مش. تراثًا القصة هذه وأصبحت

 الدرب جزيرة في الناس بين
 في حية بقدت ولكنها ،وخارجها

 غير،-,( دن أكأر اردن اهل موروث
 كم-؛ القديمة. م لحفارتم. تارذتًا ورمز

 واسمها المدكة تلك إلى يبرن
 مارب آثار من عدد )بلقيس(

 بلقيس( )عرش ؤتقولون الراذل،
 ذون٠ويفز ، هكذا و بلقيس( محرم و)
 بل ومنشآبم، دأتم اسمًا اسمدا دن

وا#دبية. دغذدة أ ب*[ ء؛ إبدا ده ويرون

 الله ءبد مح.عد يوسف د.
 ملوك ذي ن البجا كتاب ROESCH. مراجع:

 *حام، أبن روان ب بن لودب ير٠ح
 )أبر اداني اه( 347 )ذالهمد
 الة؛غي تجبى ا.0ا$كبلج اص(:
 الحرية دار ا#كوع، علي بن محمد
 بن نذران ام.980 بغداد، ،عة نلط؟؛
 ودواء العارم .مى٠شم .ري ا•حمي معيد
أ.د. قيتحة لكلوم،١ من العرب د!م
 دن رطه أ. اضري، الله ءب دن حين

 عبد د4عح ،٠يوسف د.٠أ ا$رياذي، ء،لي
دار ، برروت !.معاصر،’ الفكر دار الله،

م.1999 دق، ا!ذ£ر،

!اراية( )أهن بأئ
 الكررى* بلي آب زن أصلهم

 القبائل شراذم ع٠ جرا ادب ٢ولكئه
 خالل عرفت ازفي ا#خرى العرب

 ومنازلهم الراية، بأهل معر فذح
العطاط. هطة.ة

 مدلرل لها الراية( )أهل جا-ة إن
 ، -صن“ب-. ا$سالوي الفتح في خاص
 فتح الذي لدربي ا الجيش أن ذلك
 أي دني س مز؛أ عل ءؤلة.؛ كان مصر

 تكونون كانوا ذب قبيلة كل أفراد أن
 عن تموزها راية ذات ستقلة كترتة

 ].عرب ا #ن ،ئب لكتا ا من غورها

 را؛-ة دلمهم بطن لكل يجعلون كادوا

 باذل هاك كان ولذن ،ا۴- بجرفون
 دل د ءلى سوى منها لغذحا يجتدر لم
 هذه كتربة، لتكوين كافيًا يكن لم

 ذربثى . كانت الصخثرة الذراذم
 وثقيف ومزيتة وءلمار وأسلم

 هؤ!ء - وبكر وث ،وأشجح
 وحزاعة #ذلمسار وا - انرون٠دذ٠ء

 وعبس وذذس ونضاعة وحهذذة

 وإلى لحط،نيرن. هؤ!ء - وجرش
 كلمة )انظر الغاء أريق كان *و!ء
ي العفاء اكذاب(. هذا ني ذكارها ا

واحدة كل ضم ا$مهذان ني وكان
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 عدنانية قبائل إلى العشائر هذه من
 في القراة مراعاة مع قحط-،'ندة أو

 أو الو!ء أو الفالف أو ا#ناب

 واكن -عرب،” ج'زي.رة لي الجوار
 هذه ؛-*ضر أن هو حدث ذي—ا

 راية تحت نقف أن ات ذمالذمرا

 ص ل؛ا بن عمرو ووب ،غثرى
 أن وهو المثكلة، لهذه موفقًا حأل

 صة خا راية لهم وجعل معًا جعهم
 4بصغذ هو رادده كانت إخبا دل — م٠۴ب

 ني ا$سالمي للجيش العالم القائذ
 هذه ذكانت إربا. ونسبهم - ر٠مم

 ،٢له الجامع كالنب الراية
 الراية(. )أدل يسمون وأصبحوا

 م٠۴ح الخاحس سجلهم أيف؛ لهم ودان
:م- الخاصة وخخه-م الديوان في

 عةالقف؛ ؛.لي هناك كانت وهكذا
ةكن ،لذكارا ذة س.ا  ؛.*ض ك هذ.؛ كان و

 اي ا!جاذل برن من منها الفراع
 بغية عن وفل؛.ذا ارادن(، )أهل
الراية. اهل أفراد

 ا#صل ني فك.ا;وا )الفتقاء( أما
 الرسول صه.وا خا الذين رب٠ال* من

 ،لمدينة ا في وسلم( عاثه الله )صل
 ب عدنا بطون هلش ليطا٠خ نوا وكال

 لقحطانيينا من كان وقحطاب،
 ومن ،وتن-وج حميز من أفخان

كان وغدرها. ر٠ومغ يانة العدنانيين

 من الناس منع يجاولون هؤ!ء
 رعنا فأكموا I بانبي ا!تصال
 فأنتم اذهبوا“ لهم: وقال عنهم،

 منهم I لنبي’ وقف لقد لعتقاء"ا
 الني أفعالهم رءم الكريم الموقف هذا

٠ طمين٠لم ا ة ايح تبدد كانت

 ثى٠جي في ء لعتقا ا هؤ!ء دخل وقد
 العاص بن عمرو قاده الذي الفتح

 اراية(، )أهل مع وعدوا مصر، إلى
 ة، !سكندر ا فتح في لعذقاءا وشارك
.ذدطاط إلى تأخرين4 عادوا ولكانهم  ا

 يجتطون تبا مناب؛ دكانًا يجدوا فام

 )ظاهر( !.عاصا بن عرو فأنزلهم به،
 روا قعدن ضواحيه، أي الفسطاط

 بلمع-نى أو هر( الغا )أهائ يسمون
 ر رصا الغوادي(، )سكان حديث
 العتقاء ءلى أيضًا ا!سم هذا يطلق

 قد كما 'رمليينا ن٠م عدد وفي-هم
ذكرن؛.

 العناء دؤ!ء من عدد اثتهر وذد
 مجالي في مم في أحفادهم ودس
والدين. العلم

بهطرف ءبدالقادر د4هد
 لع ح؛ ابذألع: ال طرف،٠با ء؛لىاإذأدر لى٠د٠م .راجع:

 ن٠الب إلى المتبين الهاجدين أء#م ل٠ش
 صدعاء، للكتاب، انامة اب وبادلهم،

م.1998
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سرو باي؛ن مروء ؛اي؛ن

عمرو بن ؛،ي
 ففاعة من عظيمة يمنية بدلة

 عمرو بن بلي إلى وتتعب ،ذدة شوطا ا
 في ليمز١ من ت ماج; الحافي. ابن

 إلى ا#حمر البسحر مجتاز؛ دفعات
 كرية،1 الشرقدة لجنوبية ا الشواطئ
 وشمال مهز في بعد فيما وانتثرت

 م٠مذه طاذشة وارت ، زيا وأر شة٠لح ا
 !لى حها ؛-ردع وتغرقب التوبة، إلى

والشام. العراق

 كانت بلي أن زددان جرجي٠ ويذكر
 ب، لنصرا ا ظهور عهد في معز في

وتاء. القصير ؛تن ما ذطقتهم٠ وكاذت

 اعتماد جل ن كذا لق?يلة ا ه.ذه وءلى
 الهندية الحازة ذنل ني وغيرهم اليمن

ا$سالم، ور٠ظ قبل الدرب بالد عير

 9 ذة I ادي ءلى عنهم وفد ود
م.630 هجرية/

 مقاوون بلي بطون بعضى وحاوزت
 معركة في وانضموا ا$سالم،

 ولكتهم الروم، جاذب إلى اررموك
٠معا والرولم هم هردوا

 بن عمر الخليفة من وبإذن
 بلي من ت جاعا دخلت الخطاب

 في الجاهدين طلرمة في ركاذوا ر،١مع
جذيق بضرا!م الفتح جيش  حصى بالمذ

عمرو ذلك إلى أشار وقد بابرون،

 حيث الحثمهور رجزه في العاص بن

: ل، دقو

 للصدف ويرم لهمدان يوم
نختلك بلي في لمنجنيق وا

محل كانوا بلي أن المعروف ومن
 يقف وكان ال.؛عى، بن عمرو عطف

 مهز في بلي ذكاذرت وقد راهم. غدت
 ظم وكاذت اليمزة، القبائل إلى باله

 لحمراوات ا في كبررة بالغسطاط خطة
 المذطقة دلي من طوائف وذزلت الثالث.
 عيذاب ناء وب الفطاط بدن ااطواقعة

 )يقضون يرعون وكاذوا أسوان، شرفي

 ورواقييم $بلهم إراحة ابوبع
رطوا؛;ة. سف ني ا#ءرى(

 بلي من الفتح ذب وسن
 وجبارة أوس بن مسعود ن بيا لصحا ا

 ر١مع فتح شهدا ؤ-قد ،زرارة اسن
.ا٢٠ واخءذط؛

 ولعب الهذوى، علوية بلي كانت
 دورأ ابري مديس بن مدالرحمن

 بن ن عثما لحدنة ا رغ معب في رئدب
 حردلحة أبي بن الله عبد كان كما عفان.

 بكر أبي بن نحمد الشرطة -دب صا
الصديق.
 أنحاء في متغرقة كشرة بطون ربلي

 في اليمنيين جر مر؛ هن مجذإ-ذ-ة

 وض وخارجه- الدرر العربي الوطن
السبع بين في فرغ القبيلة هذه
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لبل عمرو ؛؛ي؛ن

 ء,لى ؛,لي دذازل وكازت بغلطين.
 ا#٠سم مبرداج في )المقريزي( عهد

 بين وس جنوبًا. رولة غرب إلى

 و;^و ،رم رذذو ،.فيء بذو :؛لي ؛طون
 ودخ رادس وبنو خارفة وبنو '-.وادة

 الردب دل عاج وبذو شادن وبنو ذاب
 وانتشرت حيار. وبنو فضالة وبنو

 لعايوبدةا وجزجا بنا في اذص,رية بفي

الممردة. ا!ذار هن والثرة؛؛
 ! ل٠قل فعددها اسرع ا بئر بفي أما

 سبعين ويعد نمة ثالثمائة يتجاوز
 أم فرية ني الغريق ،-ذا وب بيتًا،

 فرف: أربع إلى وينقم دبكل
 لة واازد؛ واطروف ات إقردا العرادات
والذرباء.

 شمالي في بلي من آخرون وأقام

 : حزم ابن ل قا با#ندلس. طية ذر

 الى اليوم-أي إلى هنالك )وهم

 - للهجرة الحادس القرن في عهده

 الكالم يجسنون و! نمابمأ عل

 بالعرب زكن )الالتذب(، باللطشة

ورجالهم. ذسًاؤهم فق.ط

 باهطرف ءددالقأدر محمد
 ج.امع عح٠الجا طرف،٠با در لنا.داء «حمد دراجع:

 ا!ن !لىاسببن الهاجرين أء#م لى٠ذ
صدعاء، ،كئاب1ل اذما،.؛ اليذ؛ وداراهم،

1998.

بيد
 في قردة ثاب. وتشدده أوله بخغغس

 أعمالها. ومن ٠سيئون مدينة نواحذي
 أصح ذي مرن الشرقية بالجهة تدع

 بن مرعي آل ويمكنها والشعب،
 من القوت: إدام مؤاشا قال سعد.

 ؛ن رجعغ عوض؛ن الئخ دأحم
 واه ،ا٢ ؛أس ! ذروة جع مرءي،

 سنة حدود في حفرموت وصل لما
بالجود فيها أسرف لم9ئثقلهعقل

 علة، ب؛ل ض ؛طن وأض؛ض:
 أعمال من لودر برية لرفي يسكنون)

 مدينة مقهم٠ص وعا ،ثبوة فظة محا
 فخائذ رزم )الوزمع(. أموصع

 ا#ستاذ إاثها أشار عديدة ولحام
 التفصيل، دنى بذيء لقمان حمزة

 هادي أدل مذرع، أهل منها: ندر
 طف، عا دس لخعدر ا ه) أ ،منصور

 أ،لى حبتدرة، أهل نطيش، أدر
 وأهل صايل، أهل )ودن*(: حنش

 واهل عوين، وأض شرم،
 هقيس أض شنين، أهل ص(،

في عل عوض أض )ومنهم:
 ،•الملسة في مقيديح أهل يرالسس،

خذخدى أهل قارب(، في عايان أدل
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ادن

 وأهل مهم، أهل الجعادذة)وهم:
 معيق أهل )ومنه: انحاردث ، طميش(

 في جعبة وأهل ملهم أهل ملجفة، ني
 أهل عزب، أهل عدورى، أهل ركد،٠

 آل : )وهم فثاش أهل مدهى(،
 الرويع، أهل الرباش، أهر ب ء؛

 أهل داد،—ثع أهل ،مصلت أهل
 أهل وهيب( أهل سالم، بن منمور

 ،جحن سودفي هل : قور)ومنهمم
 أهل ن(، ومدوا العرقوب في أحمد أهل
 في مزمل أهل المبر، ني ربه عبد

العرقوب. في أمحربة اهل أدروق،

قحفي اله حد إبراهدم
 والة:ا؛ل البلدان دعجم قخي،٠ل1 إدرايم دراجع:

 ،4ط .عئءا٠٠م الكد.ذ، دار لبض.ق،١
نل1

ابن
 بين وق تاردي ط ار-؛ هناك

 فغر ناثمن ويرجع والين، المن
 العربي بالين العلمية تميته

(COFFEE ARABICA) واكتشافه 
 طريقة تغيير )وكذلك ،كمكيف
 هتقوعه ثرب إلى المضغ من اسذمماله

 في والعلي لتحميص وا لتقشعر١ بعد
 كمحصول زراعته فضل ثم الماء(

 بقية في وانتذر به، وااحناية بستالى
أوروبا ني ثم العربي، العالم أنحاء

 وتتعدد الجديدة. والدب ا وآسي
الن دخول طريقة عن الروايات

 عل تذغق ولكنها ،نمالي إلى وزراعه
 ٠()إروبة؛ الحبشة هو الين موطن أن
 يصعب فأمر اذيمن إلى نقل منى أما

 معلومات. من تير ما وفق ده الجزم
 في ابس إلى نقل أنه بعضهم ويرى

 أكش أن عل م.575 م1ء- دوالى
 وفت في نقل أنه إلى يميل ن الدار

 ربما وأنه ،بكثير ذلك عن متاخر

 ن القر بذن ما المتصوفة ع٠ نقل دان
 عثر والخاص عثر الرابع
ثرابًا هذه يتحذون وكانوا ا؛;#ديين،
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البن ابن

 ثم و)الذكر(، اسر عل يساعدهم
 إذرن ا في ذلك علذ٠ر ه٠ زراعت ء-ت ثا

عثر. ااسادس

 الورد ت٣ال در٠عم اليم.ن وكاذت
 رع ا!طا ا!رن باية ح.ق لم ئ ل ا ني

 الزن، تجارة بن١ احتكر وك عذر،
 ءلى العالمي ازطلب د !زدي؛ جةتوذت

 ءلى العاش الصراع ازداد اض،

 من دل دين الزن تجارة عل البطرة
 في وغيرهما وا#مريكيين ا#وروبيين

 لى الميالدي/الة؛ عثر من الة؛ القرن
 بين بريطا ا ددن ةص خ؛ الهجذري، ءشر
 ه ذي لألمريكيين وذان ريكيين. وا!

ارا 223) م ء؛ فغي ا#مد، سب

 ا#مريكدة الغن حملت م(1808
 ارن، من رطل (532000) من ائر
 كما دقرربًا، ط( 240 يعادل رما أي

 في وا#وروية ا#مريكية ادنن حملت
 رطل، (20،000،000) اكالي اكام

 بن من طن آ!ف تسع.ة ؛*ادل د؛ أي
 نعب من معظمه كان ،اخاء
. أهريةا

 البالد ددن المواصالت ولصعوبة

 إذذاج كبة١مو ولعدم وأوروبا، العربذ

 الطلب في لالزدياد ا!ي الن

 #ورووا ا فكر فقد العالمي،

 أءرى حدق دنا في بزراء يون والهولدلى
 والهولذءيون الغرذ^ون قام ث٠ي٠ح

 طق اإذ؛ في )ابمني( ازعري ابن بزراعة
 وأوريت؛، ط وأفرية سيا من ا!سذوائية

ن دتتج الني ادرازيل و!سيما  أكر ا

ادف. من لمي ا!*؛ ا$ذداج ربع نع

 جذتًا ارهني المزارع إعجاز ودظهر

 المدرجات في الين #شجار زراء في
 من وتمكنه ،بارع هددمي ب لمو بأس.
 إنتاجية وعل عاثها، فظة اخا

 وردت وف السرن. لمئات ا#شجار
 عن ديور كتابات في ذلك إلى إشارة
كتب الذي م(1 763 ه/1 177) ابمن
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 الين "كان يلي: ما ايمني ادين عن
 رأس عل ا#ولى المرتبة يحتل

 وكان ارمن، في الزراعية حبل انحا
 في الحصبة ا#راضي م معل يشغل
 وس-ط في الممتدة الجرة ات٠الرتفع
 وأن الجنوب، إلى ل الد؛ من ارمن

 حاشد ؛-!د في أيضًا تكهر زراعته
 أفضًاه وذكرك ويافع، وقعطبة وبكيل

 وكمة لعدين ا مناطق في يزرع كان
 أجود العدين بن وكان ٠والججين

 ر شبة.؛أ نت وج؛ اليمن، في الين أذواع
 زم حذق تمتد مدرجات في ع٠تزر الجت

الجال".

 ل *رذ! ا في لمتاز١ المناخ سانم واشد
 'اوق في ف-ريدة مكانة ارص ارين

 ممذازة ذوعية من ده يتميز لما العالمي
 واشتهر والنكهة، اذطعم في وخاصية
 MAKKA ا^؛ )بن التجاري با!سم

COFFEE) كان الذي انحا رناء كة 
للةلم. طريقه ءن يهنيدر اسا

واصذافه أدن أنواع

 كوفرا جنس إلى ا#ى ينتمي
(Coffea) البغية للعاسلة التابع 
(RUBIACEAC) إيوكورأ والذع 
(EUCOFFEA) ا#ذواع أسم هو 

وت ذن؛ و ، ااكور؛ لجنس ا!قذصاددة

 ر ا!شهبة-؛ إلى ب عثا ! ا من نياتاته
 ل متعه؛ ! صالحة وثماره لكبررة، ا
 من جيل-ة مادة ءلى ونحوي ،بى $نما ا

 حم-■■.-ة و$يوج-وي؛ اكاذيين،ا مادة
 أرئروكرذا ولكن أنواع،

(ERYTHROCOFFEAC) هو 
 ارس ف ن؛ حب أ كل وتشمل ،أهمها

 تزاوح أو العالم في تجاريا المزروعة
 إلى الصغيرة من دكاطف؛أ أحجام

 ثمة دا وهي أوالكبيدة، المتوسطة،
 ثن للود ا ئارشا ونحم_ل الخدرة،
 الندج. اكاتمال عند وا#ثم ا#مغر
 ق اذنا حلوة بالثمار لتبه ا والمادة

 نم بهولة ازالتها ويمكن سميكة،و
 الين أنواع وأنم الخارجي، القشر
 أو#: هي: العالم في تجار اسة
 (،c. ARABIA) العي الس

 ارويتاا الجن :وثار
(c. CANEPHORA،) :وثالثًا 

 #كسفساا نوعا نغيلة بكميات
c. EXEELSA)) والألريكا 

(.(c. LIBERICA

العربي البن خصاذص د،ض

 ذالى ؛-أنه العربي الين شبك٠

 في الرطبة بات اط؛ا 4وموطن لتلقيح ا

وءلى #ثيوبا الغربي لجنوبا
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ا!ب أبة بنا ادن

 2460 إلى مزا 995 من ل1الجب
.  فتزدهر اري٠الج ا$نتاج أوا هز

 بذن تراوح ارتفاعات ني زراعته
 جذور وتم:د د.ش. 1500و مز 600

 ! مجه اي، أصاق إلى انباتات
 ت.ظهر أو ،ؤحقذط اطحا في تنعوم

 ارتذليأ ودبلغ ،-ت٠رئب جاذوره.ا
 9,9 - 7,8 نحو الغابات في النبات
 دع تجاريًا الزراءة ءذد دد؛ متار،

 نحو إلى ي-صل ارتذاءده ن ة؛ التقاي.م
أدتار. 1,5

دذي ٠„،.ا أفسن ا

 ف #هذ.؛ ءدة ب إذاوأ أسماء د دوج

 وه.ي بال؛من، الزروء-ة 'اص ا!
 الني اناطق أسماء من أمامًا نا؛،ن

 لين ا لك فهنا ،ة~يرة٠ ت بكميًا أا٠ تنتح
لتفاحيوا لدوائريوا مديني—اا

والغادي والحراذي وا؛طمي
 لى لعنما وا والريمي والثريغي
 ،.إديوا والدءي والحئادي

والحجري. وادرحي

 ندعا وادي في منتثر هالعددني
 دي اذن؛وا لد؛ن ا و وحجة. وارت

 جبل؛وع ني منتثرة والدوانوي
 تفوقه التفاحذي أظهر حث وملحان،

 الحيمة في أدما ا#صناف، بقية عل
ى اك هي ا#صناف فأهم الخارتة

 هنا تنجح و! والحيمي والمط-ري
 زراعة وتهركز التفاحى، زراعة

 لواء ني والدوائري تعز ني الحمادي
ذمار.

ا|.هتوذل محمد ل م.إسماء
 Becker & Hohfeld & Kopp, Kaffee : مراجح

(.1997) aus Arabian Wiesbaden .د 
 تارخ من عام مائة : الممري صين

،لعلمية 1 لم-طبعةا ،لحديثا ليمنا
ام.984 دمذق،

الغدا ي بغا
 ٠لحج عد!ف قرى من حربة قرية
 : بقوك لزوك ا في الجندي وصفها
 تميثها أهلها لبمنةأ عل عاب
،ماكنة لون هم مفتوحة ميم٠ب )منية(

 وهما ض؛ا ض ،أرذ الددا : وتموله

 العدل ني ء لذذ،؛ا ن، مذناربة؛ ن ض:؛
. أءلم والله ،ر ه. ردبك• ذذر دا ق: در أك

العروس(: )ذاج في ا!دي وة.ال
 أبة سميت وبه رجل، اسح وأبة "

 فريتان وهما العل، وابة الطا
أددن عدن٠و بلدة : فكون بفتح بتحح

 برنبأ أبذن سمدت كما أي ادس، دى

ذخير'. ؛ن

 كما )بية( إلى )نزة( نجئت وقد

 كتابه في العبدلي ففل رن أحمن ذكر

 مودع "وم؛ قال: إذ !.زرن(ا )هددة

نيمئة ه.ذ؛ ي.ومذا إلى ز.عروف ؛ة(أ ء )رذا
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بن؛ص( ♦د”)، ؛،ران الت ؛، أئن بذ،

 ء ودا م.غ-ت-وحة ياء ثم ٠مك,سمور م— يمهي
 ءلى وهو ،كاذة 1س وهاء دلىودة٠ دخذوحذة

. " لحوطة ا مدبة غدربي ميل زصف ذه مسما

 ت.قع أب |لمذطقة أهل بعضى لي وذكر
 لها أطال وأن حاض(، )بيت قردة ر مجوا
 ززعدوه قد الناس وأن ،ة ؤ؛ با جر ا من
.لحوطة 1 في بيوذ اا٠ ١وإذو ، 1مذه

 من عة جا لذرية ا هذه من خرج

الفضالء. اساب
 ا#ذوع ءلي بن ل إساء القاضي

 مجر ع، ا!' عدي ماءتل؛ئ٠إس ي٠ا!ض جع:درا
 ر٠الذك دار اب-ن، ذي نله ومعا العلم

،ق دمن. . الذة.ر دار بيروت، المعاصر،
م.1995

 السدرددي = السرددي ددت

هدل ^ذو هدل = ا  ا

يوديون = ليوب دذو  ا

 =مر ?ار ؛ذو

=جرت جرت ؛ذو

 بداءة = دذوجداعة

رث دذو  الدارث = ا

ثن1حشي = حشيش و دن

 يعغر؛ون = حوال ؛ذو

وليون“ = ؛ذودلول  ر

ليون ذر؛؛ ؛ذو =»ذر

 الردليون = زياد دذو

 سددد = ساددذو

 ساله، = سالمة دذو

 سنان = سنان دذو

 سيف = سيف ددو

ادطاهردون = دنوطاهر

 ظدلح،ن = ظبيان دذو

 ء.اد = د ء دذو

ءحدل = ءدل دذو

؛ذوءواض=،وض

 هذبه = مذبه دنو

 =مهدي دي٠دذوه

 ناجي = ناجي ؛ذو

 النباديون = ح ذب دذو

 اليطريون ؛ذوواذر=

يج-ى( )*سد؛.ن ؛.بران
م1550 - 1430م/957 - 833 ت

ألدلى ؛ن؛-:كل؛ان محمد ع-و

 ثرلثو ا عني لص ا ثم ري٠لبم ا ي دم إتم ا

 العلماء أحذ كان ببران: بابن

و!سيما ا!جذتهاد، علوم في ن المبزر
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بن؛صة( )محمد بهران دجى( بن )محمد دهران

 برئاسة تفرد وول الحديث، علوم
 . أديبًا عر شا ركان ، ره١ءع في العلم
 ا#بناء في وأقام ،صذدة من ذدم

 جيد ٠صر له ٠ومكيا مدرسًا و طالبًا،
 قص-دذه شعره ؤمن ،بليغة وركل
 : المطلعها التي المسؤورة ^ة٠الأل

لذ-في ا في والجرمان الجذن، في الجئ

 #تفي ا غاية قريب عن تصب نضب ة؛

وقد ،مشهورة قعدة ودي
 بلغظ " "الصعدي إغظ تصحفة

 إلى كسبت بالغاء "الصفدي"
غلطًا. الصذدي 'إصالح

 القافي من بتوجيه ه؛ نشا أ وقد
 كما ،الضمدي عؤر بن علي بن محمد
 : ؛قوله آخذوها ني ذلك إلى أشار

يالني د مازا أخ برسم نمت

 والطغفي الضرح في أخرفها إتشاج

/٠ه8 8 3 سنة بضعدة ه موك

 في السبت يوم بها ووفاته ام430

 23 ه/95 7 حة رمضان ثهر 12

.م 1 550 تمر٠س

 ذرح في لبرى ا ابتام :آثاره
 خير مدح في الحذق )الثضص مذظومة
 ا$نكار الدين؛ نرف لإلمام الخلق(

رسالة؛ الزمان هذا متص-وفة عل

 ججة٠ الطرقة؛ ءلمم في المهتدي بداية
 لمندوم ا في الكمال ومحجة الجمال،

 #تمة ا من ل لحصا ا من والممدوح
 النحو في الطالب تحفة والغير؛ل؛

 #دلة الجذامع ا#ثمار شرح ؛وشرحها
 أجزاء؛ ب ثما في ا#دصاز علماء
 كيفية إلى #بصار وا لقلوب ا تفصيح

 ثالثة في ا#زهار، أضار اقتطاف
 لضرر الشاف التكميل مجددات؛

 الرواية برن 4فر رع ،ف ,يرا إلف ا

 كبار؛ مجلدات ثماني في والذراية،
ثار ر #خب؛ ا در بدوا  ششوذرجة ا وا
 فرث الزخار؛ ابحثم لجه ض

 مختمر تلخيص من المتترع ا#رواح
 واب؛ن؛ المعاني عدم في المفتاح
 الذقه؛ أصول في الذؤل بيل الكافل

 العروض ءلمم ني الشاني اغفتمهر
 المنذزع العقول ذوي معذمد والذوافي؛

 أحاديثه في ا#صول جامع من
 فره جع #ثرر ا !بن لرسول ا
 أبواب عل ورب الست ت #دب؛ ا

 في المالحدة ؛كبيرين مجلدين في الغة،،
 وبحوث رسائل وف اشاحة. علم
٠ كشره

كوع٠ا  ءلي بن ل إسعاء القاضي

 ٠الغكر دار اسن، اي ومماتا* العلم ه-جر مراجم:
ام. 995 ،1ط ،دروت عاصر،٠ال
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ادرة الدة

البهرة

 لكجراتية١ |نحلية باللذن البهرة نيعت
 في كجرات ةع..مغاظ. في الرائجة

 )الناجر( الهند رن الغربي !حل١
 الهدد في لبهرة ا طايفة ل نشفا ! وذإك

 بعد الهذلى في نثأت وقد بالتجارة،
 منة $سماعرب ا الدعوة رئاسة ل ندن؛ا

 التراث عل خوفًا م1515ها921
 نمت ا!ندثار من للدعوة الفكري
 وكانت المذهبية، الحروب ضغط
 غمان في عرب $سما ا لىءوة٠ال رئاسة
 قد اسندوا والهند والحجاز وايمن
 التاريخ ذلك حق ارض في ظلت

 لرئاسة١ انتقال وبدد م1515 ه/921

 ا!سماعيلي ث١وااش ا$سماعيلية
 ،البهرة ظهرت الهند إلى لمكتوبا

 شبه ايمن إسماعيلرة وأصبحت
 مركز روحيًا والت وإن ،ولة٠مع

الهذلى. ني الدعوة

 معروفة إسالمية طائفة لبهرة وا
 م حك-؛ر مهاوا!زا ٣با$سال بتمسكها

الراء. دة٠الشري

 وفرس-؛ إنجلزا في بخاصة واجد و

 وكندا ا#مردكدة المتحدة والو!يات

في الخاصة ومساجدها مراكزه؛ وله.؛

 ا كم فيها، ذتواجد ادفي ن ا يدلى ا برع
 أندونرسر؛ في كبرر وجود لها أن

 ذوره 1وحغ كلونح وهوذج ومالرزيا

 ورصر إفريقيا رق—وئ سريالنكا و

 الدربرة وا$مارات واليمن ة والسعود

 العدى إجرة وااط؛ ،ن والبور ا؛تحدة

 الباكستانية القارة شيه تقطن

 من أئر أذرادها عدد ويبلغ والهذلى؛ة،

 مذص~ب ري؛ هتما ا وجال نسمة، لمرون ه
 مذنحية ة٠والىثرخ الدينرة #دور ا عل

 واذصراعات ا!راسة عن كليًا تنحيًا

دجاسرة. ا

 غني ودناني رني ة ذراث وللطاذفة
 الذين الفاطميين ا#ثمة إلى رجع٠ي

 والحجاز والمغرب م ئنجدوا

 ذها تاركين الزمن من ردحًا وابن

ئار أروع  من فرب؛ ثردوا بما ا

 الع.خمة والعمارات ذ.مة٠اإ.ض شاجد ا

 بذكرها أشاد ادفي لكبررة ا ذب وا؛.كا
ا!!م. مؤرخو

طهلحي1الغ إلى تنتسب طائذة |لبهرة

 الدعوة إلى ا؛.جهرة تنتب وهكذا
الدكتور عنها يقول الني الفاطمية
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ادرة ابهرة

 الجامعة أدحر الددس، نجم يوسف
 في ألقاه؛ محاضرة في الراحل لشة1

 في م1 977 ه1397 عام تونس
 لدراسات٠ل النعمان ذي لقا ا ماعذى

لغاديةت١

 اكاطبن إلى اكبن نحن "إندا
 طمية،1الغ الدعوة عن نتحدث ن٦ح

 أق~مدى لفي ا لدعوة ا دللمخع تبا نعني

 قوله في وتعالى سبحاكه٠ الته يأمر
 إلى )ادع الكريم: القرآن ني الكريم
 والموءظة ة٠لحكم با ربك سبدل

 ا!ى يفرها كما افة(.
 من عددة في ودعاتبم ااذ؛طميون

 وجل ء-ر الله أمر هو نيفهم ذه؛
 فال ، وسام( عله للها >صل لرسوله
 بأمر أو الله أمس٠ب إ! عوة ا)ث تقام

 اذي ا وسلم( عاده الله )صل رسوله
 امتداد م٠ءذد فالدعوة ؛ 'بأمره دأتمر

 )صلى الله رسول أقامها الني للدعوة
 قرلهم حد عل وسام( ه لمي—ء الله

 أمر الكريم الرسول إن ويقولون
 أن الطاهرين يشه أهل منه بوصرة
 وؤكدون ، بعده دن دذه دأدر دقيموها

 اللمين أمر وجل عز الله أن
 محكم في تمالى بقوله لهم بالطاعة

الله أطيعوا برامآ الذذن أتبا )يا كدابه

 ا#مر وأولي الرسول وأطيعوا
 عنددم حة٠الص-حي لدعوة فا دنكم(،

 وأمره الرسول، بأمر إ تكون !

٠ا٢ دوم نم ءلى ذمه هو

 عند تناقضًا هناك بأن ويقولون

 البحث حاولوا ااذين أواخك بعفى

 ودعوتهم، الفاطميين ®'-ونوع في
 دكوب وصفوها ؛م دعو: ذكروا ين فح

 ذلمو مه. ر.متظمة هوه؛—ح أو )سزدة(
 عن عبارة محالة ! فإذ؟؛ دعوة كانت

 من سرية كنت فام ٠صريح علني نداء
 ولكن ادق، وذا الجهة هطه

 - نه بو؛ - الله ألزم الني الحكمة
يها عين اذا ا  أن منعتهم لني ا هي إ

 # احثا إحراجًا ا٢- اناس مجرجوا

 نعوا )! #ءظم١ الرسول لقول
ذ*طوها' و! ؛تظلموهم أدلمها ا

 قبول وأن (فتظلموه؛ أهلها ٠بر٠غ
 بالرخا لها لتليم ا ه معنا ءوة لل ا

 أولئك ءن فذهب !با$كراه،
 ذار في لجايل١ الشرط هذا لباحشن1
Iوإقامذبا. ادعوة

 أن المحيح دش ايس أنه ك-ما
 القرن في ت—أ, إنما الدء-وة هذه

 الدعرة هي بل ،ري٠الهلج اادالث
ا$سالم ابتداء من ذظرهم في الممتدة
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ادرة البهرة

 أمر الذي #درا ذلك تللها ومعنى
 يتسلسل فهو بيته، أهل الرسول به

الدعوة. هذه م١لذظي أصل وهو ؤيه-م

 ا#ثمة اتبعوا ذيم كل وشلى

 لقرن١ في م $د؛ ا اسدر حتى الفاطميين

 ني واستمروا افدري، السادس
 في والقالع لحصرنا يكنون رحمنا

 السيامي العداء وازداد وراز همدان

 الهند، إلى ابسن من ف_انتقلوا لهدم

 بافد الفاطميين الدعاة أول ن وكن؛

 الذي مليمان بن يوسف لداءي ا

 إلى هاجر ثم الهند في فرة مكث

 الداعي خلفه وصه ب٠حس ليمن١

 جالل الداءي وخلفه ن الد ءز محمد

 بن داود لداءيا بعده ثم الهذلى في

 ابن داود لداءيا قام وبعده علب

 طائفة تفرعت أيامه وفي قطب،

 وعرفوا الحسن، بن ن سره؛ واب.وا

 عرذوا ثم إب نبة بمانيينباإما

 موجودة الجماعة وهلذه بالمكارط،

وبعد ليمن-ا وفي الهند في '؛ترم حق
 سداة جرت عجب بن داود الداءي

 المناطق لحتلف ني الفاطميين الدعاة

 علي عبده الداعي جاء حنى بالهند،

السيرة الجامعة وأسس ، ذ.لىلحن ا سدف

 الحادي اءيلد ا وجاء سورت في
 ه-ر طا السد الدكذ-ور لخمسون وا

 وجملها عماري؛ وجدد لدين ا س.قة
 في نحرخر ؛ ء؛ وكان مذكاط,ة. جامعة

 كان وقد ا$سالمية والعلوم ة لمر ا
 الهند في إسالمية جامعة #كرر رئيسًا

 حنى ا$سالمية )ءاكره( جامعة

 ولي م،1965 ه/13 85 عام وفاته

 ال؛لم، أنحاء ني الدائفة ءرذت أيامه

 الحردة ودشاريعها أمورها وذظمت
 تمسكا وازدادت توجيهاته ب٠رس

 التحديات م د؛ أ والقرآن ددين با

 ا$سالم واجهت الني المعاصرة

 ومنهجه أدره قدفى ا وقد والمسلمين.

 اودكذور الحالي الغادي الداءي خلفه

 واشتهرت لدين ا درهان لى محه اليد

 لدرقا لذذظيم با بتوجيهاته زط؛ذلهةا

 الذران وبلدة بالذرآن لتمك وا

الددن. ردعاإيم والتمسك

للحرازي صالح طاهر

 التميمي: د٠مح بن النممان القاضي :راجع٠٠
،؛يروت ،ا#دواء دار الدعرة، إذتتاح

 الماتحيون الهمداي: الله زفى بن ن٠حس
 ذسر،١ دار انمن، ذي الغاطبت والحركة
الغاط*.؛؛ الدعوة م؛1986 ،3ط بيروت،

 ابن، في تاريخه،ا ودر ها٠ذط؛ دوء في
م.2001 الهذذ، في الخة الجامعة
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ايمو; البيئة حن( )أحمد؛ن لئهكليا

 صن( دن )أحمد اا؛هكلي

م1819 , 1740ه/1234 . 1153

 علي بن دسن بن أحمد هو
 وشاعر. وقاض وفقيه عالم البهكلي،

 من وكان ،صيا مدينة في ولثًا وك
 طلب في ارتحل .لمشهورينا القضاة

 الحذظ ونال تعاء٠وص زددل إلى الملم

 الذهن له وكان فن، كل نم ادوار
 في روشي اساد. والحذ-اض الوقاد

 بن محمد ر لكبتا العالط صدحاء

 لطدتنةا وتلك ، ٠#مير ا إسماعيل

 في القضاء تولى عنهم. وأخذ ب دحا ا

 ومكن القضاء اعتزل ثم ،صيا

 إلى مق-ها يردد وكان ،زمن هجرة

 عديدة ل—رسان ل عريش. أو؛

 غ ءصره ء علدا وددن برئه مد يبال ودرا

 وشعره والنهر النظم في مجيد وهو

 :ؤوله شعره ودن كثير.

كعهدنا باق أذت هل وطذي ويا
 وغرما يوم.ا السحب رك ظل وك

لناظر راق المدور ربعك وهل

 وانجما زهر الغبن كعا؛ ما إذا

ذي ا!ر علي هطهر
 ا#دراك وابجء ؛يالدما المخالف مراجع:

ءاكش)خ(. احس عاو

ءدد!اسالم = أحمد( )^ظذربن البولولي

اسمد البيذة

 عالم من لبرئة ا ته قف برزت لدد
 ت أولود.؛ أولى دن واحدة إلى ن ددا ا

 وا$قليمية الحلية ت ما ا!هت-؛
 القرن ت نرش؛ثما ف منتى من كولرة١و

ن وحنى العشرين  أفاق أن بعد ا
 وإنسان عاط بصفة المعاصر ا$نسان

 وروبه ! ' الصناعية انجتمعات
 ءلى لتحديدا وجه عل #مريكية وا

 تحيط با ؛.داه صدعت 1م كارثة هول
 بصمت تلويث و تدمير من ادطبرمي

 دلى رزدد ما مدى ر^لى اتقدما وباسام
 الذورة رشجا ا منذ دخت قرون ثالدة

 بالتوازن أخئت ااتي ة٠دصناءيا
 لم مجدة محيطهو ن !د؛ ا برن قلديالذ

 الني رثة دلمن؛ا وهي ،لىدخر لها يعيق
 قعر ون؛ #وزون ا ثقب ر بيا با دتمدل
 ٠ه؛لم٠كأ ثاني وزيادة #وكجسرنا كمية

 درجة وارتفاع لحوا في لكردونا
 باستئصال مرور ،#رضا حرارة

 من لألرض الكوني الذذفس !ن
 ه ني؛ ا ؛ثوتلو ني دن؟؛ ا والذطاء ت با ك؛ ا

 من العديد باذشراض .هاء وا والربة،
 وتغثي لحيوانرةوا لنباترة ا #نواع ا
الجديدة... القاتلة الوبائرة ض ا ا#در ا
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ايدة اب ايمية اب

 ا!ن طرها مخا م.ن ريالكث ودعانى بوي
 لتجاوزها القيل أقل إ! ينعل لم

ن- حق ا

ادلمذدة البيئة ودات - 1

 امتداده؛ من كجزء٠ اليمن في واب
 طق مذ؛ أثد من يه والعالمي ا$قليمي

 أو فيها ^ري بؤ.؛ أدر و اسيةسح لم زجا ا
 ضعدفة بدئة باعذمارها خازجذيا دن رآنى
 ن لإلنا الجائرة التعرفات أقل أهام
 بالمكونات يتعلق ما خصوصًا ، فيها

 المباني ء والغطا الماء من ا#ساب
كما إيجاز خواصها وانحددة لهربة، وا

يلي:

 إلى 200 دن—ر تازاوح لمة قلى

 ظم م* في دنة ا في مليماز 400

 الثرب الهول أراذي
 ب لشما وا والجنوب والغرب

 الهضبة عدة لقا المكونة

 تكون ال.ي الداخل وصطحها

 ذي أرا من نك؟7 0 عل يزيد ما

 إلى 500 بدن وما الجمهورية

 منطقة في ماز ملى 1200

 انحيطة الوسطى ت المرتن*-!

 مذ-يا الغربي والجزء بالهضبة

نديدة وهي بالذات،

ا!ستغرار وتد! ا!ضطراب
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ادمغة اب؛ ة البمض ابدة

 الزمن بمرور عادها دردب وقد
 محدود جولي مخزون وجود

 والخيول بع ابا ودذى
 تمة لدا ا وشبه الموبوه ال.--ظحدة
 والحيوان ا$تان لثرب
 التي الزراعة من د والقيل

 المطري الري عل تعتمد
 و! ا#ولى، بالدرجة الموسمي
 أو أبار يساي بيئة ا تتمتع
تذكر. سهلحدة مائدة ^ثرات

 الذطاء أن دا الباني ء ا!ط؛ - ب
 دات بغا يتمتع ! تباني—ال

 اسذواددة ر٨غ أو كذدفة دة استوا

 عرض خلي ين ارهن ع لو
 .-ن شما! 19 ر جنوبا 12

 الموسمية ا!طار قلة و#ن جهة
 تدف ءلى نعكس ا قد دة٠واض
 الذراني ء اوخط؛ هذا بن تذكو

 ه٠سيت ا—.رعي وشدة الحراجى
 عن ناهيك ،!ضعلراتها

 لإلتان الجائر لةهكلف١
 في ين ! وهذا إزاءه، المعاصر

 البعيدة التارلجية الثوابت قط
 الشواهد من والكذدر والقريبة

ن بغعحاء ارض تمتع ءلى ا

نما ومدير يفثك حي١وحر نباي

 بذجاح ديئده غلروف دع تكيفو

 وحق رنين ا آ!ف ذذ٠م كبدر

 ما وهو لعرن،ا القرن دطاع

 التارذخ في تعرف لدن ال؛ جعل
 أر الخفرا، عالميا؛.ابعن

 وبالقياس العيدة" "العربون

 معاري رز حرلها ما إلى
ا#ذر ءلى السهل الجك؛

 بمى ر كمكون لهربة ا ٠ لهربة ا — ج

 المكونات أذل تبدو ند ثالث
 ).اوكبا ذأر آءرها أر البيش؛

 اعتماد. في ا$يجابي أو اللبي
 أبا إ! الطبعة، أر لإلتان

 حساسدة أدر ل.ليمن لنبةبا
عن تقل ! وبدرجة وتأثر
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اليب؛ البيثة ابدة البيئة

 ني،لنباا لغطاءوا الماء حساسية
 تربة أن أهمها بشة #ساب

 عند نعبوا الواسعة ول٠ه٠لا
 رغمربا ،وحولهدا ة غضبا قاعدة

 في وخصوبتها انبساطها من
 الموسمية وارول الوديان مجاري

 وجواذب ؤمة دن فقة٠لمتد ا وكبرىا
 داى عرضة أيا إ! الهضبة،
 نصف أو داخله؛ من للتصحر

 اتجاورة الصحراوية ل درما ا يجار
 قبل من لها إهمال عنداتل لها

 يزل ودب كان الذي ا$ضان
 هو معها ا$يجابي وفعله نذاحله
 ر ستمرا ! المبق الشرط

 أما ،ووجوده وجودها
 يجا ووديا الجبا؛؛ الرتعمات

 كون٠ذ فإيجا لضونة ا خلو؛ ا لدا
 ن$ناا ذصرف تجاه حساسة
 الحال هو كما نحوها وسلوكه

 بسفح إدابذ؛ا للسهول بالنسبة
 هنا التربة إن بل ،ايجابا أو سلبا
 وخشاط نفسه ^وجودها تدين

 مما صنعها في $يجابي ا $نسان ا
 تربة تبدو رثخ—يحا-ي ،ذم٠ع٠لا رئلم.به

 المناطق هذه في عو؛الزرا #رض ا
 المدرجات من المزرة لجباوةا

 أكش من سالسل ذوق المعلقة
 وإثارة... تضرسا العالم جبال
 يقول كما - ذت كًا لو كما تبدو

ه.ي — لب غا نعمأ محمد ن #ستا ا

 من ! $نسان ا صنع من بحق
صغازطوتعة.

 مخاطر إلى القديم ذوازن إيجابات من - 2

ل خذ حدوث: ا

 الموضوعون الحذونة يقين إلى دمذناا
 برها٠تد أو إوتن؛ا مالمة ؛كون المتعلقة

 ن $نس-.؛ا من اعية٠جتما ذنب؛؛ هي
 ا$نسان بان ول٠لقا نستطيع وإليه،
 قد -تداصة اوضوا عادن بصة.؛ القديم
 وبين بونه التوازن مبدأ عل حافظ
 له يضدن كان لذي ا البيئي محيطه
 حتواجاتها من الضروري الحد توفور

 بسالمتها يجل أن دون الموارد، من
 كفاءيجا وزيادة بل يجددها أن ودون

 ،يعها والبيئة ن ا$نس--؛ دصالح
 بالذدوة لألسف الصدوح هو والعكس

 وض ادومن لفي الحديث لإلنسان
ني: ل بدا ارس،  ا

العديم: التوازن إيجابوات - أ
 اليمني ا$نسان رشد فلقد
 انحدودة ا؛.ائوة دره معب؛ القديم
 وجعلها المستقرة وغور
 ، رستقراوا كفاءة أكش

 لتفسه اصطنع حوذط
 دن ط؛ لمذك-؛ ا المائوة منظومته
ت لقذوا وا والحواجز السدود
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اليمنية ابة ابمه ابة

وا)سوق الذرة وفناء اداء بع

#شجار ا وجدت وحدا

 والوافي.. والمواجل وا#فالج
 طول في منتذرة كانت اإ.ي إلخ

 آ!ف رذن وعرضها البالد
، لتينا

 وثكلت
 ذشنيتها ؛ط؛بع

 المتطورة
 للبيئة واد!تمة
 ا#ول الرمز
 العام الطابع

 للحضارة
 اليمنية

 كما القديمة،
اد أن

 ا#خذر والحراجي الغبانى
 لم الس به اشته_رت الذي
 لطيعية١ بيئة ا نتاج مجرد دكن

 كذوك كان هرا بقدر فحسب
 ، ايف؛ وجهده ا$نسان نتاج

 !ماد ا#همه ءرف اوذي
 ،للشبذرة بلجماوا لطبعهوا

 ؛..منظومة دددا سلوى وأحاط
 الذظ*( من دمة٠متق اجتماعية
 الحسدة والتذاب والعادات

 ا#ثجار قطع ؟تحريم بدء

 أو ابرية وغور لوريةا المثمرة
المعلومة ر#دجا ل عرف٠ي ما

 الشجرة وشديس واحتزام

أو الطريق قارء^ ءلى المالمة

 ؛ظلها ويستظل العمالقة،
 لتولق كا واروان ا!شان
 بعضها دزال ما والتي وا#دب

 بأكملها، محلة أو قرية يظل
 استخدام بتقنذن ،,رور

 اعمال ني النافعة ا#د-جار
 الزراعية ا#دوات لمع٠وص ب ابذا

 صادذة، عد ؛غوا والمغزلية
 ما كل ب احتط.؛ بحظر وانتهاء

 أى المازني. للوقود أخدر هو
 *ه لتة صدعها فذد التربة

وآ!ف ،تات عر وراكمها
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ادمية ايدة اليمنية البية؛

 جدران زلف الدن
 البديعة الجبلية المدرجات

 لتيا غفتلنةا أوديته وبطون
خر لوجها كوذت  طابع ا
 وفعله الجوني ا$دهان حضارة

اب. ني بي ا!

 أما الحديث: ا!ختالل 7محاط - ب
 ددونم الذي الحديث ن $نا ا

 في ١ا#د-اه إلى تة.دما كهرأ أنه
 أقرب فهو اكز وض !تمنا

 ا٠وفيم * لخاط ا إلى التدهور إلى
 #نه ا#قل، ءلى لجة با يتعلق

 ائرة;.*.شوا لحفرا يمدظومة
 ل خا ر—دم قد المتوردة

 من #لجرة ا عقود #ريمة ا
 نحزونثا معظم ا!درين ن7الة
 بيع والجا الجدود -رفي الج

 المطحية #فالج وا والعول
 ءلى رزدد ما مجفر ءلى^ ادصده
 لجت ارتوار بر ألف خمسدن
 خمس من أقل بعد %60 سها

 البافي وفقد 1حغره دن ستوات
 بزيادة ا!قتعادية جدواه
 400 ددن ما دحادأ إلى التعميق

ا#رض، تحت دلى 600 إلى
 الغطاء من %80 دمر كما

في الفترة نغسى خالل لحراجي١

 راجت التي ا#ح_عالب تجارة
 الحذرية المدن نمو انفجار مع

 مرلي ث دوور الغاز إذذاج وة؛.)
 ى اذي وا لتعينيات، ا في

 تهز ولم المدن في المشاكلة من
ح  من أكهر بدور [ دو هز ن لم ا 1، ه ش.ب.
 في ح٠المقيمح السلكان دن %70

 على عد وسا ن ا دق الريف
 الرارات طرق نتشار ا ذلك

 جهة من نفها واليارات
 العردة الح.ماية دخظفودن ولجيار

 إحالل رعدم القديمة الجماعية
 ونافذة بديلة رسم، تشريعات

 الربة ألض-؛ أخرى، جدة لدن
 جء-دواها سقوط فبعد عية ززرا ا
 رئيمي كمصدر !قتمادية ا

 إلى د-ول٠والت الحبوب $نتاج
 راد ا! على ا!عتماد

 قيود، وببر المدء.وم الخاري
 المدرجات تر؛ظ صبحت أ ف.قذ

 ددا لحصبة ا ن ;.وديا وا الجميلة
 المتارع وا!تجراف للتعرية

 الموسم في بصت ددمر الذي
 في ذوة أي دقوى ! م؛ ا;واد.ف
 قرن في اسدعادته عل الدي؛

 خراب ويعد وألجر كامل،
 سكرة من أذخنا مالطة

وبدأنا ،جزر انعشوالى الحفر
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)كداب( الكان ابية ايعة

 الدولة قبل من طيبا دوجها
 |لمذظومة |ستعاده نحو محت,مع وا

 للدود التارية ألمائية

 ل..الخ“واح“وا؛ ز—والحواح
 تمعدي ادظددة ا٠ئاره وبدأت
 اما معا، وابيئة ا!ن

ء من اباية ارب حماية  ا
 وحماية واستعاده $ي لحرا ا

 ا!راف من الزراعية الزبة
 جدوى متعادة با المدمر

 تغذية ،٠_م_حاصتز ب إنتاجي_ا
 المنافة من يتها1وحم مذط)رة

 فهر المشروعه غحر لخارجية١
 من أكثر ه٠ت٠ء د--مع ! دا

يرى أن دون موسمية ج*لجعة
 .حقيفًا طبخا ا”محح

مخاطر إلى الداخل طر مخ، دن - ج
 البيئة ء!؛ة عن ما الخارج:
الحارجين، بالمورات الحدة

 بدايتها في تزال ! وإن؛اذت
 السدلمع امتيراد خالل س

 عية ط لعب وا الغذانزة والمواد
 اذزراعية والمدخالت الملوثة
 ارأفية وض المضادة والعاجية
،  البرية حدودنا أن إ! جيد

 الكفيل هو والجوية وابحرية
وجوزة فترة في بنا يفعل بأن

 ضعف القريب المستقبل من
 وطالما فعلناه، ما أضعاف
 خالل الصدد هذا في نافشتا
 تجرب؛ مضامين قرن ذص-ف

 الحلف إلى المهرولة الحداثة
ا#فل عل بابئة بعلق فيما

عر في ارع—ت أن وضرورة
 لمه٠يع نستطيع أ# فم) ء ى

 ومخاطر رنا ه؛ من للح_د

 *البيئة الكبير يتا عل غيرنا
. لى تعا وك٠بذ ثًان٠متي«^اذ مندة لي ا

 رتة #رضا عل ما جعلنا )إذ؛
 عمأل( أحسمن أتبم لموهم۶لذ لها

ية )الكهف  عز وبقوله (7 ا
ادح إن أرأيذم )ذلى دل ى ،ن

،1 ا٠بم عاتيكم نمن غورا كمؤما
ذن )المدك معدن( (.30 ا

ودي٠ه ددود د.
 ي البيئ الوضع -اري،ستن! ا لماجددمرا :جعمرا

 اليمنتة، الجمهرردة ذي ال.بيئة ديل—٠و
الذضر، أحه.د د.،.حدد ح م 19 9 8 مذ*؛ء،
 ء )البب اليدن ذي واللوث الدة تفايا

م.1997 ء،صن*؛ والبيئة(،

)كتاب( ايان

 من ،لفقها ني واسع كتاب هو
 اليمن في الشافعية مصنفات أشهر

 أحد تعنيف من ب لدتا وا وأهمها.
السادس/ القرن في العلم أثمة كبار

566 11 Iيخيد



'اذ-. )كاب( التان

 !-عالمةا و٠وه للميالد ثر٠ء ني لذ؛ا
 الخبى أبي بن غديى نحدثا لفقيه ا

 ٠م(1162ه/558)ت العمراني*
 ه/528) سنة تمنيفه في ذرع
 ه/533) ذة٠م مده وذع ام(، 133
 بلدات. ب,غة في ويقع ام(، 138
 في )المهذب( كاتاب ب تر ءلى رتبه

 يوسن بن عفي بن براهيم٠إ انى٠إسح أبي عصره في لدافعدةا ام ! الذروع

 ادتوفى الثررازي آبادي* وز لذ؛ا
 وه؛ م(،1083 ه/446) ستة ببغداد

 ن وكا؛ عصره. في شاع الذي الكتاب
 معه أدخله أن بعد الشافعية لررجع

 عبدويه بن محمد الفقيه ارهن إلى
٠ إسحاق أبي د!مدن أحد ني لدلىا

 ذلك بل العنراني الالمة وكان

 م-ذتزءا )الزوائد( كتابه صذ.ف قد

 )الزائدة( #خرى ا الفقهرة الذروح

 من د واستفا )'؛.هذب(، كتاب عل

 واسنتفاد نذل كما مصنفه. في ذلك

 عبدريه بن محمد الفقيه من كثير

 عن وأخذه بغداد من عودته بدلى

الثررازي.

 في كارو والفقهاء اذؤرخون أطنب

برن جع" #نه )الجيان( وص_ف

 وتدرق العراق أهل تحقيقات

 في )المهذب( طبع وإن .اا لخراسانينا

 في م1904 ها1322 عام رس

 العمراني )ب؛ن( زال زل جزأين،

 : مدها كاة؛رة خ نس م، توجد مخطوطًا

 برقم بصنعاء لكبجر1 الجايع مكدبة في

 مجلدات أربعة في وثارة فقه(، 479)

 راندة في وثالذة ،تريم( )جامع

 وفت في ا#صل عل ؛وبلت مجلدات

 الكذب )دار في ذة ومحفر المصنف

 ن؛فعي(، فقه 25 برذم المصرية

 دصادر في )نظرها أخرى ونسخ

 في المذاهب وتاريخ ،173 الحيثي:

(.68 اب: فؤاد #يمن ابن

العدوي الف ء حس،ين ٠د

الددت

 دناء : والريف المديذ.ة في ت الر؛

 القامدة، متطيل أو مربع مرتفع

 )أدوار(، طرحات عدة من ويتكون

ت والزخرة؛ البذاء ؛إذقان يتميز أنه إ!

 في والتخصيص :ب—وبالرت
 برت اثمان $مكانوبا ا!ستخدام،

•محدا نمطًا صنعاء من نموذجي ر
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 الطرحة تش
 من ا#ولى

 ا#سود الحجر

 )البازك(
 )ا!صم بدويه

 ا#صم البازات
 وه.و )اتزرر( في

 ا!نماس،

 ارتفاع وءلى
 ذوق م 6 دع

 ا#رض، سطح
 نظر وذلك

 هذا ومة لمقا

 من ع ا
 للرطوبة لحجر١

وا#هالح.

 إلى )ا#ساس( )المؤثر( يمغر

 الطحه الطين قه هلى ددذى أعماق

 الرمدة الحرونات من طبقة إلى لصل

 ا؛,بنى وزن ،٠لحمؤ القابلة والمخرية

 ودون كالطين تنضغط أن دون

 يؤدي مما جانبرة ت لحرى تعرضها

هذه وتسمى العمارة، ني خلل إلى

 الربة من الزوع هذا أو الطبقة

 البرت حوائط ودكون )الحزباء(،

الغل. ا#دوار ني سميكة

 هدن نرش العدا ادطرحات اما

 وكئذف جور، واب ذض ! ا لح-جر ا

 الرصة -هي٨راإ_ #خشاب لى

اموس. وا!ي )ا!!ء(
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اليت

 - 2 الدهاتز؛ وباب الدهاز - 1
 -مخازن 3 والكرس؛ ا#درر
 وغرف الوسط مكان - 4 ؛دطجدق(
 ة ل٢ج٠—وح الديوان - 5 ؛أخرى

 8 المقط؛-7 بر؛1 - 6 الديوان؛
 - 9 أخرى؛ وأماكن الديمة طرحة -

 ؛غ.رج٠م-11 ؛كن ف أ - 10 مخزن؛
٠ منظر-13 ؛شمسدة ة حجر -12

 من وا#ساف الحواط واجس

 والطمي التين دن مخرط الداخل
وسى أولى، طبقة )الالجة(

 ذلك أن ويعتقد ،ثاب ةكعبن
 ني اط.رارة درجة خبط ء.لى ءلى يا

 الشتاء في دائ دكون ديث ا!ت

 الوقت في أما الصرف، في بارد

 واحدة بطبقة يكتفى ذهفإ الحاذر

 عن يتانحى وقد القعى، من
 لسقف ا في بع وا#ف ب ا#خذل

الحاح. را$سم.ذت

 الجباءي ويمى لسطح،١ أما

 المناسب وتوى ،بالعبن فيكبس
 خالل من ا#مطار مياه ).تصريف

 محفورة ميازيب عديهًا ذركب فتحات

 ،دبر ا يقارب طولها الخشب من
 ;.ناء يرفع وؤلى الشارع. إلى وذصبب

 وشكل الطح أعل ط لحن؛ ا
)اجواب(. مىسوي تثكمقتيًا

 ؟حناية ا#ربعة البيت أركان تبنى

 مية لعتب ا #ربع ا ت لجها ا جهة موا في

 إلى )النوافذ( الطيقان تفتح بحيث

 الغردة، أو ()العدض؛ لجنوبرة ا لجهة ا

 قدر ذهام عدد أقل الشرق إلى وفتح

 القبلية الجهة أما ا$مكان،

 ).فتحات تخمدى ما فعادة )الشمارة(

والخازن )المزاحات( المياه دورات
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اليت

 #ن ذظر وذلك )الذخر(، وا؛"طا؛خ

 تكون ما عادة العبادة الفتحات

 ثم الدردة وتليها البرودة شديدة

 أو دفء أكهر لعدندةا ودكاون لغربعة،١

 : ء صن-*؛ في يقال ولذلك ،عدداا

 ،بدت نعس انرمج؛وا ،بدت المدفي

 فادس 'اذلي أما ^ت، ربع والئرفي

ابة. يًا

 وتدعى ا#رب الطرحة عس تحص
 م وا#غدا الماشية $يواء )اشبز(

 ودذك والدواجن، ل ب؛وا والحمير
 ؛طا-دن.ا أو للمطحن و اط.طب لخزن
 داخل ص.ة 1خ بهر ك هذ؛ يكون وقد

الدهزز.

 )؛"اب لبرت ا باب ارتفاع يكون
 ا$ل؛ن، قادة دن أذل عادة الدهرز(
 لطيا١ العتبة فوق ء-!هرأ ويشكل
 الدعبة أد؛ لإلضاءة* صغيرة فتحات
 البازلت حجر دس فتكون الغل

 واحدة، قطعة ودس ،#سود ا اخرم
 وتمى ا#كر ض للحين أو

 لبرتا عتبة هو ؛-عقموا .)المعثم(
 الباب عتبة كانت سواء السفل
 الغرف. من غرفة ؛؛ب أو الربي
 معقم ق إطرا )نصف : ؛غلا ويذول

الباب(.

 الخشب من ا)"برت ياب يصنع
 الداخل من وله والسميك، اأغوي

 لفلق يتعمل دا مدها مفالق عدة
 د؛ ومنها ، يدويًا الداخل من الباب

 الداخل دس باساح الباب يفلق
والخارج.

 يحبل تربط عادة اايدوية والمخلقة
 رممد )انجر(، ىي"-م ؛"مؤخرتها رذ-ح
 ل وخال خاصة ؛كرة عبر الحيل هذا
 في العديا ا#دوار جيع إلى دائري ؛ذب

 دم زلن؛ ب ثم؛ ا فتح يمكن بحيث ت لبع ا
 بت١ ب وب كان. دور أي دس يجره

 منه يتدلى ارسار إلى أحدهما ؛غبان
 الجذر، معلقة مؤخرة إلى مربوط خ:ط

 ردت في فتتقر اذنانة سطته١بو تجر
 خر وا فيذخلق، الباب ركن في محفور

 تأزلق دلى دئد؛ خيط وله ين٠إيم ا إلى
 المذكور بت1 خارج جره عند ا؛خانة

 ؛,سؤى الخيط وهذا ب، اب فدنغدح
 الحديد دس مدقة وللباب )اخرط(.

 وهي المدنة يد جزأين: من .هي‘
 د با#به؛ مشكلة حديدية صفيحة
 زء٠والج ،لنقوش با ومزينة المناسبة

ءى  ن لندا كا الحديد من ذطعة ا
 المدقة، نمت ب اثم؛ في دغبتة الصغير

 البيت داخل من ذنادي القادم يدق
 ده ح فيفن ،فيجيب )دس؟(، .ة بكا

للباب الجانب!؛قابل لي الباب؛؛نجر.
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ادت

 البرت درج عادة أ دب الدهلدز من
 عمود أو دعامة حول يلتوي الذي
 بكامل عاذتًا عد٠يص الحدر دن مبتي
 ودقع ٠)القطب( مىسوي ددت ا طول
 حجرة عادة #ردي ا الدور فوق

 ا#بعس بالحجر مرصوفة أرضيتها
4x20 ،إلى المساحة ودوزع سم 
 ى٠س_م٠ي ي٠ليوم ا م ناحمنيدخدا مكان
 أخرى أمكة ويجانبه ،الوسط دكان

 بعفى وفي كمخازن، تستعمل قد
 )اذدور( ة۶اإطر دل 1ك تكون الرتوت

 ،وغيرها الحبوب لخزن مخصمة
 بالذضاض ملبسة تكون ما وعادة

 في النواذن وتكون ,)ط_قة( س٠وتس
 عن وعالرة صغيرة — عادة - الحازن

 الذ.رف في النواط دن الغرفة قاع
 من شفاذ-ة بذطع وتقنل ،#خرى ا

 أما (،)القمرية وتسمى الرخام
 ءل عادة فيحتوي الومدط مكان
 عن عبارة وهو لرتواضع، أثاث
 لقعإنرا المعبأة الفرش من عدد

 مناسب بقماش والمغشاة )العطب(،
 وسمكها مم75 وعرضها م2 طولها

 الحوائط، ؛طول تغرثى سم20
 فارسرة، أو رومية مفارثى وعليها

 دش محليًا سص_ت,ع مسا—م غيرها أو

 المغزول وا#ء-نام الماء-ز ص_وف
رط١الحو إلى ويسند )فردة(. وكضمى

 متطيدة ^رة(۴ك )وسائد مساند
 وسمك ني-م 60 وارذخاغ مهر ؛طول

 أو بادذطن محشوة سم 25 - 20
 هي زا بتلماثى ة ومغشا ،لصوف ا

 ء-لميها ت_وضع ما وعادة ا#لوان،
 )بنت كرمى مزركشة صغيرة وسادد

 توضع رثى لمن؛ا وعل الوسادة(.

 ء-ات،-ا يتكئ التي )المداتذي(
 ،لشكلا مستطيلة وهي ،لغروف ا

 ت٠ذ—ب ؛.دكىا ءلى ف.ايفه وقد

 ح١توخ المكران وس*ط وفي الوسادة،

 النحاس من المصدوءة )المعشرة(

 بأشكال والمزركش المدخول ا#صفر

 — 60 ين٠ب دبراوح بقطر سبة منا

 المزاهر داخلها وتوضع ب، 150

 )مذردها وا؛لىائع-؛أة مرة لنحا ا والمباءر

ذارح؛لمة(. :مداعة

 من وغيره المكان داخل يوجد

 دش مذكاة عارة رفوف عادة الذرف

 .مى٠وت ،سابة مح.ا خةً!رفا يز ى٠٠٠٠الجاب ا

 توضع )صفيف( رع )ا#صذط(

 كاذزاهر مزينة أدوات عادة عليها

وغيرها. لححفوا واكاور

 ،صغيرة نااكا في ازخوافذ تكون

تسد عقود بالبذاء فوقها وتشكل
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 العقود أو بالقمريات واجهاتبا

 جاب وإلى الجبس، من المصنوعة

 صفرة فتحة ددنى والقمريات العذود

40x20 لواحدة١ وتسمى للتهاوية م دس

 أعل وط لحواا رفي قوص(. )شا منها

 ت لبة ا من أءرى ماكذنأ وفي المكان،

 من خزائن الحا!ت في؛*خر ئبى

 جع .ذخرات()ثر وسمى لحادط ا أحم*)

 شباك يوجد لحج;ة ا وفي .ذخرة(.)لض

 به اب رج ى إلى خاص؛؛رز
 إلى يغذح ما وعادة صغيرة، فتحات

 ويستخدم بردة،ا ة لقباا الجهة

 لالحتفاظ أو الجرار في اداء لتبريد

#شر؛ة. ا أو ا#طعمة بعض

 ن لددوا ا عادة يأني الغاني الدور في

 لها ط) لكبدرةا ا#ساسدة الغرفة ودو

 عادة تستخدم أكهر أو أمتار 7-5

 كا#عراس الهامة للناسبات

 المشامة وا!حتفا!ت والو!دة

 ن يواادا ويؤمث ،كدازيا ومناسدجات
 في لوبظ١ دكان #ثاث شا؛,ه٠م بأثاث

 ،وزخرفة جودة أكهر ولكنه ،ترب
 في مغلقًا وديوانا يبقى دن رعاوجبًا

العاد. ا#وقات

 الطرحة ذخس وفي الديوان يجاذب

 أو للنوم أكش أو غرفة توجد عادة

 مذل دتكرر وقد رومي،ا لالستعمال

ا#خرى. ا#دوار في الترتيب هذا

 ا#دوار ني )المارخ( الديمة* وتأني

 ن ا٠لدخ ا دلمرسب لجنبا وذلك ،صل*ا ا

 بجانب يكون وقد ا!ت. نواحي إلى

 فيها تقع ادي الحجرة في أو لديمة،ا

والراحة. لألكال كان أما

 ذوعان يجنى العال ا#دوار وفي

 النوع ؛ الراحة غرف من صنفان أو

 وله وطويأل واسعًا يكون :#ول ا

 زخرف و واسعة وعقود كبثًارة نوافذ

 ويؤذث الجدر، من الزينة بأءدال

 س«ى٠وي ،ن الديو ا في سبق كما

 قببل—؛لل ويستخدم )انفرج(،

 فهو الثاني: الصنف أدن وللزودح.

 أو بنافذة البهيت أءلى في صغير دكان

 ،لمنظر ا ويبدى سعترن وا ثنترنا

 طبرية وماظر ءلى يطل وكا!را

والمزارع. ل واض؛ تتن ب ى

دردات قائد أحد
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حدر ددت حدر = ا ا

ذيه ددت ذيه = ا ا

بءان
 مشهور واد ،ففتح دكون رفتج

 ٠لبرضاءا شمال من _ءتد يحسف قاع في

 في يثمكل ليعن^ن. ا رملة أطراف إلى
 محافظة يات٠مديو من مديرية لهعماأ

 التي اصليا(١ دددتة ص<تها وعا ١شوةئ

 القصاب(. )بيحان لها يقال ان٠ك
 طق ؛-ناا من عدد المديرية وتضم

 وادي في تنتذر إبيا الهامة #ثرية ا

 ،مبلقة ووادي عين ووادي عسالن

 مبلقه ووادي حل لمن؛طق:ا هذه ومن
 ريدان، جبل المناطق: هذه ومن

 كحالن، هجر حميد، بن هجر
 مة٠عا كانت اتيا نمنع مدينة خذراذب

القديمة. ودبان ودولة

 الفئات بيحان( دمد-يرية م٠تغ كما
 بلحارث، آل التاب: والقبائل
 أهل )نعمي(، نعرم أهل المعدمتين،
 )آل ضرر نحا ا لحيدي،١ آل العرف،
يها قددوا لذينا انحفيار  من إ

 آل لكدادي،ا آل حضرموت(،
هم وضر ،له؟يلي ا آل ،حدي وشا ا

 المناطق من برحان( )وادي ويعتبر
 الني بالمياه الفترة الحصبة الزراعية

 ودن ء، لبرضا ا جبال دن إب تتدفق
 الدارة اإثمااب كور١ال ال٠ج مذمارف

 توجد الجوب ابه أن كما للعواذل.

 وعثرين خمة بدن يزاح عمق عل
 مزروعات وسن قدما. ذن—وخم

 والدخن اشعور وا اب الوادي:

 والبصر والعلن لتذن وا والقات
 لنخيل ا ره لفجا أ ومن ،لثوم وا

 واوور رادع وا#راك والدرة
 ادكان يعدني كما بالنرز. المعروف

 بالمسل مجدود ,اهذي النحل بزبرة
 ا-زجوانات. ذربرة جاذب إلى الطرب،

 أمريكية بعثة أن إب يشار ومما
 م1951 ه/1370 نيءام قامت

ثار عن بالتنقيب  "برهان" في ا
 ٠ “ تمنع" مدينة خرائب ني خاصة
 التمارل من عددا استخرجت حيث

 ادلمة.ى دن وغيرها اتنددة والنقوش
ا#ثرية.

 ذات ل تحم• أءرى طق دن؛ وثمة هذا
 نذكر ،شهرة أول لكنها ذخسه م٠ا!س

: دشها

 ربة ء؛ وهي الجوف في ؛دحان مددة
برحان با#تربة؛ معالمها طمرت
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سالم( بن حمد٠)م ال،؛حاذي سالم( دن )محد |ليحاذي

 جنوب لي قردة وبري ص، #عما ا

 خو!ن بالد من صسور وادي
 دربة غربي في بيحان، جبل ب؛ ادما

 الدود، بيحان بالحجرية؛ ذمجان
 ،ن دا١ب^ بوادي مرتبطة مديدة وهي
 مركز أعمالها في تثكل أب إ!

 وأعمال مسورة مديرية من إداريًا

 قرية ، ن برحا ذو ؛ ء ضنيا دبي ا فغدة ا4مح
 العثة مديرية من السواد مركز في

 ، ن بدحا ؛ ن عمرا ذفدة محا ل وأعما
 شمال لي آنس ضوران ل٠ج لي قرية

 قرى من بحان، ذمار؛ غرب
 الداخاية الحيمة في الجدعان

في قرية ن يح.ا٠ب ؛ ء صدعا رب يبزغا

؛افع- ني دارس جبل

العدني أد.هد إبراهدم
 لفائل١و البلدان معجم الشدذي، !؛راهيم :مراجع

 ،4ط صنعاء، الكلمة، دار اليمنية،
٠م2002
 سالم( بن صد٠) الحاني

م1972 - 1908 ه/1391 - 1326

 ني ذبدحا ا لم سا بن محمد لشيخ ا هو
 وكاتب ومصاح وخيب وفقيه عالم

ة فظ يمح-( يحان٠ب في وك وضرير،

 ءلى حضرموت لي درس شبوق
حيث عدن إلى انتقل ثم علمائها

 .٠العبادي أحمد لشيخ ا عل تتلمذ
 وهناك ،اوملم لطدب مصر إلى سافر

 الوطني والزعيم الشاءر عل ذمرف
 بينهما ت ورط الزبيري؛ةب محمود محمد

 إلى عاد وحين وصداقة. حذوة أ عالقة
 من الشمددة با#شكال اصعدوم عدن

 حرجًا ه٠ش في ووجد ،لتدين ا
 يستطع لم أنه كما ،منها وضذ

 ن كا لني ا يمو لتفر ا عمرة يرة مس*؛
 ا#دم أن ووجد البعض، ليها1 ددءو

 بلة وغر والفكر انجتمع إصالح هو
 وءراذ.ات. بلع من لحقه دحا !#م ا

 وسدة خير هو العلم أن له وتبرن
 الملمي العدد تثأ فأ ،لذلك

 هذا وكان عدن، مدينة في ا$سالدي
 مرة $سال ا هد للمعا نموذجًا لدمهد

المتخصصة.

 العسقالني جادع خطيب كان

 خاض ا^^دع ا ظ منحر ومن بعدن،
 مع الفكرية المناقشات من العديد

 ر بادب؛ ابتداء ا!تجاهات، مختلف

 باذارات ثم الحافظ، ا$سالمي
 الحياة مظاب وراء الالئ التحديثية

 '؛غا!ت من الكالر كتب الحديثة،

 الصحف في والزبويدة $صالحرة ا

في مذتف.ة بأحاديث وأدلى اليومية،
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ادا. *,احمد( إن )أحمد حذر

 في مشهود دور له وكان ا$ذاءة،
 البريطاني، تعمار٠ا!م ضد إخضالا

محار؛;،. ءلى ا!س تح

 ع١الز ذك في بارز بدور ذام كما
 وإخماد ا!قالل وبدل نثب الذي

 القوب الجبهة ين ا#هية الحذرب نار

 إلى الجميع ودعا التحرير، وجبهة
 في مساعه وأثمرت ،لللم الجنوح

المتصارعن. ددن ل اقن؛ا وقف

 من العديد ني لبحا ا -تخإطن

 لم وبعضها نذر ب*ضها المؤلفات،

 )الفتوحات كتاب ومني-؛ ، دذذر

 وؤإصالح ا#نوار( أشعة و) الربالى؛(

 الب^ءمطني( ت عيا و)ربا نجتمع(ا

 بعد عدن غادر وقد المرأة( أستان و)

 تعز، ني لعيش تبدنوا ا!ستقالل

 عام الحجة ذي 26) في فيها وتوفي
 ٠م(1972 ر ذبرا 13 هالمواةق1391

ءلي دن علي هشام
.تي اب؛(ا فض؛ل محط مر ذا ا#سذاذ :دراجع

 )أ*هد؛ن«*هد( يذر
م1963 - 1944 ع/1382 - 1363

 شهداء هن إددر .محمد ون د٠أح هو

الطيران، كال؛ في تخرج ،سدتمحر 26

 ريع 26م/1962 الثورة يوم ركان

ثم  فام ازضباط أصغر ه1382 ا
.ءامًا 25 عمره وز نجع؛ ين

 واشترك الوطه من ثعلة كان

 ضد الطلبة ت١مظاهر في كبدر بذشاط

٠ مي $م؛ ا الحذكم

 حمدة رأس عل الثورة بعد توجه

 التدخالت لمواجهة حذرض مذطقة إلى

.الغر؛؛ة الشمارة الحذدود في كرية٠اس

 في غم انفجار حادث ني اسذشهد

 روى وكما يدها. كان التي المذنءة

 ستشهد ا فإنه هر ما بو أ ن ءخما #خ ا
 يناير 1 ه/1382 ثعبان 5 في

م.1963

الهؤيد قاسم ءلي ا العقيد
ثرل ءدي اح حد( :دراجع  ار٠بت :وزة حق(ئق :ا

الثقاب، العذب موسة ،3ط اذن،
م.200ا ،٠ا٠مت

الداء
 إلى تقع ومحاةظ_ة مدينة هي

 وعل صد*-؛ء، من الشرفي الجدوب
 مطح ءن ورفع ٠متها كم 268 ب*د

ءنها وول ٠دقردبا ام(800د) البحر
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 مدينة تدع الهدار: محمد بن حسين

 من منخفض واد في البيضاء

 من مجبال محاطة وهي ا#رض،

 مجدها الشرق ؤمن ا#ربع، الجهات

 جبل الفرن ومن 'ا"العريد جبل

 ■القلعة" ض الشمال ومن "حربي"

 ■المية". جبل الجوب ومن

 جبل أعل من خبر المدينة ويثق

 غدر ،لغريد ا بر ويسمى ، الضدق
 يبق فلم ذح قد ا#مطار قلة يع أنه

 سور البدضاء لمدينة كان كما أثر. له

 عام إلى باو آثاره رالت ما ا٣ يحيط

طءا وكان ;ضجًا، م1883 اخزا 300

 حصن ؛-.اب : ن رب ؛-ابان

 وباب الغرب، جهة من "العبي"
 ويتوسط الشرق. ج_هة من "المنقع"

 زلى مرتفع شامخ حصن المدينة

 ل 1الجي هرن ريلكث خالفا بيضاء ص.مة
 لمدرذةا تؤجة إن ل ويق؛ له، الجاورة

 ا!رض. الجبل ذ!-ك إلى نبة جاء
 الخالي، اؤربع البيضًاء محافظة وكاخم

 ،أبتنًا؛ي محاؤظة ;قع منها الجنوب وإلى
 ومن مارب؛!؛، محافظة الشمال وإلى

 الذرب ومن ، 0ثبو محاذظة الشرق

 الك.ثير وتدم وذمار، ا’إب فظتا ئ
كانت التي والمدن ا#ثرية المواقع من
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البيضا. العصا،

 رمس ا رسخ تا في مهمة مراكز
 في الحج_ري ذكرها ا$سالمي.

 بلدة ء ضنيا ي—وال : ل فقا مجفبرعه
 دركز فيها المذرق ؛-!د دن مشه.ورة

 لجوبي١ الشرق في وءي الناب، ذلك

 ض مراب تس ٠بعد على صذعًاء ادن
.٠* رداع ذمار- طريق

 مرذع_هن ارضاء مديدة ورت
 مدينة م.ذحح ذرو غالف كعاصمة

 المركز هذا تحتل ظا-ت التي حعي
 .لهجري١ المادر ن الذر أواخر حق

 ارضاء مدلة شرق ذقع هذه ودعي
ثار، غنده وهي  أصبحت وف با
ن  تع ارضاء محافظة وفي .# طالأ ا

 تنتهي الذي الشهير مرخة وادي
 أيضًا رفيها راء،٠.حا!ص إلى ياه.ه٠م

 د.اصيلها٠بم لغنرةا لذخعا مذطقة
 من إهديدا إر-ا ويتتسب الزراعية،

 $مالدي ا ذحتاريخا في العرب دشاهير
 #دق ا المعروف اإ_شاءر ن-ال٠أ من

 لممراذةا دددنة دقع وفنها ا، التحدي
 ني ٠اإطاهريثن ءاصؤ.ة كاذت إفي ا

 بن عاسر دهم٠ساد أش-،; عبل
 دس الخا اذخرن أواخر ٠ب لوها عبدا

 عشر اذ^طدس الئنرن وأوائل عثر،
المركز وعالن إلى با$ضافة الميالدي.

 والفي رداع من ا#ذري؛-الذرب
الخمرية. ذار با

 ادي٠س بوضع ارضاء تمتعت
 عن مستقدة شبه تبدو جعلها خاص

 في في ربغا ا ا!حتالل مملطان

 في يحذى ا!-ام :ظام وعن الجنوب،
 دنى السالطين يحكمها كان صنعاء،

 نفدون إلى ؛.ا$ضافة الرصاص آل
 وآل ءزان وآل حمعان آل من المشايغم
 عوص؛ وآل مظفر وآل دبان

وغيرهم.

 حنى ارضاء محافظة كانت
 يعرف ما تضم لبعينيات ا منتصف

ن  وكاشت د، رب دن ذظة ب-ا| ا

 رداع لواء ضمن تقع ٠رداع مدينة
 له. مركز ذمارؤأؤ مدينة شت كا ابزي ا

 أضيعت !حق إداري تقيم وني
ن أصب-حت الني ارضاء إلى رداع  ا

 لدمندة ا الجمهورية ت فظا محا إحدى
 1 3 إلى إداريًا م’ود--ذا- .رين العن

 دركز : لبرضاء ا :وهدي مديرية
 وآل والئنوادية ورداع فظة، نؤن ا

 والئلغة حبن و لصبرمدن وا عوض
 وحرضة ن وتنما ٢۴٠ء ذا وذو والزاهر

ودقر. وذاذع
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؛؛شون ارضاء

 اإوقت ني الحساء مدينة ودتصل

 بشكة أيمن ا طق 1مح ببقية در لمء-ا ا

 مناطق تصل التي ا$سفاه الطرق

 جعلها الذي ا#ص انخدلذة، الالد

 السلطة دن شرة ب ؛.رعاية تتمتع

 اليمنرة الجمهورية ظل في المركزية

ادة.

 ملحقات دش قرية والبذضاء:
 وهي صباح، منطقة في رداع مددنة

 الذماري محمد ؛ش عامر ذي لة؛ ا قرية

الصباحي• ثم
 غرر، وادي عاض من : واليضاء

 منطقة دش لجبربي١ الغرب في الواقع
حضرموت*. ساحل في بروم

 ؛لمدة دن بالقرب جبل : ءولضا
.٠حضرموت في درعة

عيان، جبل في قرية والبيضاء:

حجهع;ب. دددذه بى جدو

بتهامة. ح;س فى قري، ء: رضا را

ردةلمضاا مذط.قة فى ده )1 : وارضاء

رعال الباحة" طور‘ مديرية مرع

ولج لحج محاذظة

 ؛.!د في قرية : ء صا افي والدار

عل صنعاء*؛؟:-، دددذة جذوبي ،لرودى ا

. " عاض بادة ض مقربة

خرائب - أيضًا - البيضاء والدار

 ونقوى آثار ا٣ ازب-:؛؛-. د مدينة في

قديمة,

 مدينة آذار من ؛ضاء:٠افي والدار

 تبدم قد خم٠ضب ذصر وهو .٠إب

 رسم بذت البيضاء باسم: مءي أكره

درعثى•

 |لعقحغي أدحد إبراهوم
ذهوهي1ا أحمد سين1ي

 جزيره هذة الهمزداذى، الودن محهل أبو جع: درا

 #كريع ا علي بن محمد تحقيق العرب،

،سدها وؤب اليمن ؛-لمدان درجموع لحوالي؛ا
 حكمة٠ا دار #كوح،ا علي محمد تحقيق

 إبراهيم م؛1996 ،2ط مناه، ايمانذة،

د؛ة،٠اب والقباذل ابلدان د*,جم ،لشوذيا
م.2002 ،4ط ط صدئ، ,اكلة، دار

؛لجذون

 عزلة ني ذقع قديمة أدردة مدينة ه.ي

 ذمار، ءبقضا الحدا حم.ة نا دش ن قو؛؛

 أحمد بن الحسن المالمة ذكره؛ وقد

 كتاب دش مش اكا الجزء في اردافي

 ت ت وفق موقعها وين ا$كار،

 بالد ذرفي في قع إبا : ؤنال ، عمره

حرة لكراع با-ةمفا اءح
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يرن ؛ينون

 ؟نحو ذمار ددددة عن وتجعد كومان.

 طردق عبى مهر كيل.و ن وزهي أربدة

 يمر رداع - ذمار طريق من فرعي
 خرة، لمثا وا ذير وا ازدي بقرى

 ذمار مدينة هدن آخر طريق وهداك

 لبردون. ا قرية عور الحدا باتجاه

 إلى مند اروم ا#ذري دوقع ا ومحا,

هه يا كل ودرطه في مذغ;ج جبل
 الجبل. أسفل في نمارة وادي إلى

 لك ذقع الجل هذا تم أبرن وءلى

 طادن و والداخلة اشلة قردي دن

 أو!ب وادي عل ق انثر إلى

نمارة- وادي على الغرب والى

 لحمبرية ا دن ا دن يذنون نت وكا

 وذكر وغيمان. ظفار مثل لمشهورة’

 كرب )أبا الحموي الملك أن ادراني

 القرن أواخر في عاش الذي أسعد(

 دس ادا اوقرن وأوادل الجالدي بحازرا

 من حدة وا ؟؛نون مدينة من ؟تخن ن كا

 خظيم،ة )هج„ر( وأنبا حكمه، ة.واءد

: عر لشا ا ل وة؛ .رب لعجا ا وكثيره

 ر فلذ؛و أزا# د ٠ أنسن بدنونى درى ولو

نهارا العر سنا من ٠# ف للل١ ورات

 ر وص بقايا هي برنون اثار هم وا

 في الواقدة ر ة.؛  ا دلك وردل شهران،

 به يجيط منح حصن عل )الداخلة(

 شددت وؤلى وادلى. مور من أكار

 جيدة ضخمة مججارة ر القعب جدران

 وقد ا#لوان. ومتعددة )التوقرص(

 ا$كلرل بكتا ني الحمداني باسمه ذكره

 ينبها الشعر من ت أب؛؛ ضمن

 أسعد كرب أبي أي تبع؛ #معد

 : لدقو حث ي الحذير الملك

بالصديد مبهومة وبينون

 والذرءر السماح د—ب ر ملمج

ذي—إ’ بناه قصر وشهران

 ينهر ة-لى ببينون ه دلما

نحتا نفقين فيمثل الثاني ا#ثر أما

 وون التقوب جبلي من كل في

 ومغهما وقد ا!دول. !حويل

 في )أي ونيي-؛ ا : بقوله ني ا دلى ا

 ،حلرن لرن ن ءظيمتا قطعتان ؟؛نون(

 مى ثد؛ حدق ودر!٠أص في نحتًا نحتتا

 )أي اتحامل شلكهما و! أمرهما

 ويعترر ا#دقال(". !ل التي الدواب

دن الجبل في لذدع ا نذك الحمداني
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إدرن

 بلد في رص التي ارض ذب عجا

 جبل وراء من ابه ودأي مثلها.

 وادي إلى ا!خفق زير النقوب

خر النفق إلى لتجري لمألهم١  ا

 ، رة نما وادي تجاه دا برذون جدل عهر

 ط في تجتمع الدفق تغادر وحالما

 تمتد الذي نمارة وادي أعلى ني يقع

سعة. دا مساحات لخص~ة ا أرادب

 بيب مسدود ندبرن بل٠ج ونذق

 ؤما ال.ةوب ذءق أهرا مداخله، ابدار

 طوله ويبلغ ، حال أوثق على زال

، وخمسين ذن لرن  زهاء وعرضه معتر

 أمتار ريعة أ وارتفاعه ، أمتار ثالثة

 ا!ق داخل وني ، تدريبًا ا!لى ودصف

 وجدت أبا يعتقد جانبذة فتحات

 نظيم لت أحجار أو ألواح، فيها ذبت

ندفاع ا ب دم وتح، ،لسرول ا تدفق سرءة

 إلى المغز من تخرج أن قبل ه اب

 هذا مداحا أعلى وفي اذوادي. سارة

 جزئ يس لمسند ا بذ.ط نقش حاذر لنفق ا

 نمارة. وادي ليسقي دق قد النفق أن

نقثين المرء يشاهد ادخذق ددخل وفي

 تبرن يكاد و! ،منطمس أحدهما

 قراءة فيمكن الثاني أدن ،حروق

 دون أنه عل محتواه ويدل ،مفعظمه

 ابن )لحيعثت سمهوا أحدهم من نذر

 سية يمتا ق( )عذ ه معود إلى زءر-م(

الذغق. افتاح

 ءر ادفي النقوش أهم دن أن على
 مكمور نقشًا حديثًا برذون في ءلميها

 وقد المباني. أحد تشد سرة بمنا دذن

 درذون مدينة اسم النقش هذا في جاء

 م—واس بينن=الهجريرتون( )هجرن

 )شمر وهو ؛-عاصرا لحموري ا الملك

 ريدان وذي سبا ملك ءلم تجر

 في جاء كما ، وندت( وحضرموت

 يم لتقو با البناء سنة ذكر نفسه النقش

 (،420) وهي المعروف، الحموري

 من وأة) عذرين من أش ذكون وغد

 حماب أ الذي لذلمف ا برب ثرن ثان

 بالتقويم الدة هذه وتوافق ،لرقو ا

 من ويستفاد م(.305) نحو الميالدي

 في ^قع التاريخ هذا أن أءرى لقوش

 لحموري ا لملك ا هذا حكم فرة آخر

#ش؛ر. ا في ؛شهورا
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؛؛شون ؛؛شون

 آثارها نحتش,|ب لم ينون كًادت وإذا

ن، حق اعللة٠ك  فلدر مأ أن إ! ا

 قد كانت ربما أبا عدلى يدل منها

 وأن ،بقرون ذيالد ا قبل قامت

 بعد عدة لقرون كان ازدهارها

 باية أن الدارسون ويرجح الميالد،

525 عام ذراية في كانت المدينة

 إلى ا#حباش دخل عندما ۵للميال

 هما وكان ،حمير دولة وأبوا ابن
 دن عدد قإحدرا أو تخردب هو ذملوه
 بيدها من وكان الحمورية، الدن
بيئون. هرددذة

الته ءبد ددمد دوسف د.
 في أوراق الله: عبد محمد يوسفة د. : جم مرا

دمثق. ،ل.غكرا دار واره، ابن للهريخ





دا





الروس ;اج الدروس داج

سروس ذاج

 بوادر من العروس )تاج
 ع٠تأليع 'مو نميسى ١٠—ح رع ( دوم لقا ا

 ى مرتم محمد ا!خوي نحدث ا العالمة
 سنة وفى ت ال ٠لزبجدي ا لحدي ا
 المعروى ومن م(.1 790 دا1205)

 في واسط من أصله ي بدلى لزا أن
 ثم بابمن، زبدلى في ومنشؤه العراق،

 معر، في وأقام الحجاز، إلى رحل
 الهدف وكان بارطاعون. فيها وتوفي

ادف ح٠م  دكشف كما - صجم١ 1ط ذ
 ذرح هو - ومحتواه ءلموانه دلك عن

 للفودوز انحدط( , )القادوم معرم
م(.1415ه/8إ7)ت آبادي

 معجم أكور اا-عرومى تاج ويعتبر
 جئد.، في مصنفه أدخى العربدة. في ذوافي

 وشهرين، عامًا عشر أربعة وتألدله

 بسجعة ,١مم إلى قدومه بعد ونزك

 عمله في ذع حين شه ركان أعوام.
 وعذرين تسه م،1760 ه/1174 عام
 ؤ/1 188 عام منه واذتهى ، عامًا
وا#ربعين. الرابعة بلغ وقد ام، 774

 )القادوس( درس قد الزبدي كان
)المتوفى ٠آبادي الفيروز ازدين نحد

 في وهو م(،1415ها817 عام بدلىبز
 أكش وك العثرين، يبلغ ولما زبيد،

 قراءة في ودها عن رواية من
 ويسذشر فرL؛ أن ذبل القاموس،

 القادوس) معجم ركان ر.١بمع

 دنى غيره ءلى غاب قد انحيط(

 ن )اط فيها ا بهم قبله لشهيرةا ٢٠المعاج

 المعاج-♦( أوسع منظور !بن ااحرب(

 وكاد وغيره. #دب وا المذن ا في العربية

 يقتصرون - دوس ااط دثورة - النام

 ا#لفاظ، معاني ءنى البحث في عله

 — مؤلفه ولجذت حظه ب غ دل بل

 في مستقر أصبح أن - ؤدل كما

 احتاره اطي١ ا!سم بأن ا#ذهان

 وه_و !طجمه آبادي الغيروز

 الال! في يعني )الذي )القاموس(

 مرادف معد،( أو البحر عمق

 دوس الذ؛ ولى وهكذا اللذة. )لمعجم(

 دنى كذدر من وتتبعًا هًا هتما ا كذاك

 من كًان !احرب، واللغويين ااحلماء

 ابن الله عبد د! العال ادحمن ا في بدئهم

م(،1 555 ه/973)ت الدين ذرف

 دخد في موس لنا ا في ) صذف اذي ا

 عنوانه نمرين اا!ي القاموس(،
هير٠الش الشدياق فارس أحمد بمؤلف

dcgujgoll يهفيت11 585



العروس -د،ج العروس داج

 ٠صر ولمعا القاموس(. عل )الجاس،وس
 لكبير١ العالمة يلزبيدا المرتخى

 )ت ٠ني لكوكبا ا أحمد بن در لقا عبدا

 القادوس(، )فلك م(1792 ه/1207

 ،للجوهري )الصحاح( بدن فده وازن
 #خحر ا أء!ط مبينًا موس(، لقا ا و)

وأوهامه.

 !غادوس ذرحه في الزبدي وكان
 لعربدة ا در لمما ا إلى يلع_ود نحيط ا

، أخذ عنها خذ ذيأ المبكرة،  مباشر

 تتيح مدذوءة هد دوا ذها٠م ويفترس
 التعرف فرصة المروس تاج لقارئ

 فده عزت رءص في المصادر هذه ءل
 القديم,. احربي ا ث لزا ا معرفة

 ة بح لمر ا در الممسا إلى وبا$ضافة
 معجمه بيديالز ى أن فقد المذكورة،

 التي مباده أيام خالل اكتبها بم*رفة
 ل مجا في حمة خا ،ليمنا في عاشها

 rادام—ءو اليمن أهل لهجات
 تبممؤلفا وأدجر ذلجم وعلما وقاليددم

 ا#داكن أسماء من عرف وبما
 أخبار من أوذر سمع ودط ،ادطندةا

 معجمه جاء لذا دلك. وغير اليمن
 المعاج*( مؤدغي لجهد جامد

 ولجهده لثراح وا للدويين او
من بأنه لتذولا رضمتعًاحعق ذا ، (ؤد١لشلجخفاعا

ا$طالفى. عل ؛؛ةلعرا داج*ا أكبر

 مدردات بب ر ت في — برزيلر ا لمى تب
 عدته المتهج - ,(العروب )تاج معجمه
 ني غا لصا ا ن٠م كا ئيه سار الذي

 )العبان(، ني م(1252 ه/650)ت
 ،العرب( )لسان في متغاور وابن

 مخيط(.ا )القاموس في آبادي والعروز
 بمدد أبواب إلى المعجم قسم أنه أي

 هجار ترتدد ورتبها الحجاء، درف أ
 المغردات، جذور مادات وذق ألفبار

 ورتبها فصول، إلى ا#بواب فدم ثم
 جذور ؛.دايات رفق أيضًا ر هجا

 ا#لفاظ تررب في وراءى المغردات،
 عل الثاني الحرف الغص-ول ضمن
اضًا. ني #لغبا ا المجاء حروف تردب

 إكمال من ي الر رحين؛-رغ
 احا! بذذك اب العروس( )تاج
 في لجررني ا المؤرخ تلميذه أطنب كبحر

 ر٠مص علماء مجة وفي ، وصن،
 نهر وتقريغله ب. !ذتا ا باستقبال

 ، بفضله لصاحبه نًاوعرفا ،وشعر
 عام في ورسوخه اطالعه، وسعة

.!خة ا

 ا#ولى للمرة العروس( )تاج طبع
 م1870ه/1287 عام القاهرة لي

 أعيد ثم أجزاء، سة٠خم في ناذصة طبعة

كان أجزاء، عذرة في كامأل طبعه
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)كذاب( صنعاء دددة ذاريخ )كذاب( صدعاب مد؛حة داريخ

 ه/1 3 07) سنة رنبا الفراغ

 ة،٠سب الطبعتين وكال م(،1889
 أحد ١هذ وكان #خط-اء.ا كتزرة

 في ا$رشاد وزارة مبادرة أسياب
 ٧محقشحا من عدد دكليف إلى الكويت

 على لإلشراف الدرب زلفويينوا
 الجزء رقصيد ،طيعه وإعادة تحقيقه
 م،1965 ها1385 عام ا#ول

 الصدور في التاب أجزاؤه واستمرت
 إخراج ام990 عام حق رتم تباعًا،
 لتكماس’ وتم ،جزء وعذرين أربعة

 حيث ذلك بعد الكتاب أجذزاء ية٠بة
 مطاع الكويت في ا!حتفال جرى

 وهو ا#ربعين الجزء بصدور م2002
ا#جذزأء- خر٢

 العمري الته ءبد د.حسدن
ألصاوي هحعد د.إبراهدم

 الظ.ة من ا#ول الجزء تحقيق مقدمة :مراجع
 أحمد ،العروس تاج م—لم-عج الكريتية

 دار ح-م/ المعا م٠ج٠عع ل: إب وي لنرى ا
ه/1407 ؛جروت - ا$سالس المدرب

: العم-ري الته عبد .>!. ج.د. ام، 48 7  اده^ر دار عمره، راك الئركاتي، .؛م٠ا$
٠م1490هلم1411

)كتاب( لحعاء٠ فسة٠ تاريخ

 (۶صذعا مدينة )تاريخ ؛تاب ر١يعت

 الله عبد بن أحمد لحدثا ،للمؤرخ

ه/460)ت ني لصنعا ا زي زوا ا

 - المعروف الوحيد الكتاب ام(068

ن حذق  المد؛ظة 0ه-ذ تارخ عن - ا

 التأسيس في ا#سطورة مذن ،ازعرجة.ة

 الخامس )القرن المؤلف زمن إلى

 للميالد(. عثم الهجري/الحادي

 والبلدان المدن كتب يدمبه والكتاب

 اكل انه إ! ،ذدها ألذت الني المماثلة
،  تراجم لي استيفاء وأقل إيجاز

 ودمها من أخبار ذكر رقد الرجال،

 ومن الكريم، الرسرل أصحاب من

 الدلم رجال من ن والمشهور اوو!ة

 اتفرد من ؛لى؛-رض والحديث،
 -ره١ءع موأعال علماء دن لهم بالرجة
 له بمن ثم له،ورجا بالعلم مهتمًا

 عن معرضًا الميدان هذا في لفضل ا

 إ# والحكام ا#مراء ءن التفصيل

 ؛-ذال. مقصود غبر عارض بثكل

 ا!سذطرادات ببعض ضكر والمؤلف

 خ التار كتب فيها تتشابه ع فب موا

 القرآن من آيات كتفسرر $سالمية ا

 - ن واليه بمعاء يتعلق ذيهما - الكريم

 وأخبار ازمربه، الفتوحات وقضايا

 والصحابة وآله I الرسول

زو كما مجملها ني أيا إ! بعين،نوا
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)كتاب( صذنع ;ة مد ذاريخ ب(١)كت صدعاء ة ت مدي ريغ ن؛

م 1928 ا،٠ال،هن_صذ باب

 كة٠ل,يما الرواية تع.كس ورةص. كائت

ن—ء ٧.ق-و٠د. در M غ ن ٢ر ا و للحدب

 ذوي والرواة والتابعون الصحابة

 ب_شكل لمتدمحذة ا أو ة لك ا ا#صول

)كا#بناء(*. أسامي

 تثق - ذلك قبا - ب والكن؛
 نوح( بن سام )مدينة -ع بصنعا

 ، ؛ر لغا ا ومددها وءقص.ذها قنها وعرا

 الهمداني* عن المؤلف دنقل كما وهي
 . إيمنته لمتحمر ا ء صنعا بن ا

 كافة عند #رض ا جنان إحدى "

 أكر ؛زلف ا نظر في هي بل ، الناس"
 أطبب بقعة إن ل ؤ؛ زن " ذرك: من
 يذهب ؛'ل . " ! ثضذقه فال ء٠صذعا من

تبهر كانت اش - ا#م أن إلى

 هي وحدها رست - القدماء خيال

 مجدها إنما ذ!ك، عل دللت الني

 ، رخ لتا ا ر٦ء مستمران وعظمتها
 كثدرة إسالب أذوال فيها ورد فقد

 إلى بع-ضها ر يذد نبوب أحاديث من
 هرة لجا ا في محفوظة صدماء أن

 _47،36_33)ص: وا$سالم"

 نىح تذهب لن الدنيا وبأن (،70

 في مدينة أتغلم صنعاء مدر تى

 ي ااهذ*.؛ الرازي اعتدد . .اكرب.

 ت المؤلف؛ من كندر عل مصنفه ني

 ني ا لهمد ا ككذب إب ودلت الني

 عبد ومصنف واب( )ا$كلبل

 لكن ،وأمثالها ني اصدعا ا ق ارزا ا

 كقول إب يصل لم ما أهمها

د م—مح بن د عب محمد أبى عن
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اسبم ن٠اب ذاريخ 'اتمن!المديم تاريخ

 فظلحا ا ثيخ) لص-ذعانيا ؤيمثؤريا

 بن ءلي الحز وأبي بي(االدحر
 ني امنة؛ ا لوارث عبدا بن الحسين
 سمجله ما إلى ؛-ا$ضافة ،وغيرهما

 قام وقد عصره. في صنعاء عن هو
 لجبار عبدا ن #سن؛ ا زميله هع تب وكا ا

 عل اعتماد الكتاب بتحترق ر زى
 لطبعةا وصدرت ،مخطوطاته قدمأ

 م/1974 ام٠ء بدمشق منه ا#ولى
 ذيل دح طبعه أعيد وقد اه، 394

 عام ثالثة ثم ثا^ة طبعة في محققًا له

 - العكر )دار ه1409 م/1989
 .الثاقة طبعذ.ه نغاد بعد دمشق(
(.3ط - ق٠لتحقا ة٠مقده )راجع

اا-عهري اس ءبد دسون د.

''؛قديم الدمن تاريخ
 م؛ تبران إلى لمدءلىا ١هذ تبدف !

 المبكر العصر شواهد من توافر
 1ع ذكر إلى أو الهجري، والعصر

 لماف,لى،ا ا#مم عن ا#خبار في جاء
 جرى وذين ا البائدة العرب مثل

 وأبادهم لعزيز ا التذزيل في ذكرهم

 فاندثرت الدهر، ه-مفنا وأ الزمان

 وذهبت اغراضهم، لتقادم أخبارهم

وإنما م■٠تارنحه من شق حقائق عنا

 زدني إطار لرسم محاولة عل يقتصر
 يالتاريخ ه علي يصطلح ما لعصر

 القديم، اليمن تاريخ فرة أي القديم'

 في الراقرة لحضارة ا تاريعتم فرة أو
 من حدد تمشل وهي القديم{، لن٠او;

 من ارصن بالد ن سركا فيها برز الدهر

 عل وددت ، ه ضحا إلى رير لتاا ق٠غ
 معزة، أثرية اذى ا!ريحي دورهم

 ضمت ، معلومة ية٠ب كتا هد وشوا
 ورسمًا، صوتًا خاصة أيجدية حروفًا

 خارجية قرائن حفارتم إلى وبرمئ
 في أخرى أد.مًا أن عل تدل ثابتة
 من طرفًا قاست دنا الزمان ذلك

 ل سم من دشًا ح وتبادلت أخبارهم،

,شهم مع.ا

 لزمجني ا ا!طار رقسي_م ن—خ وبم

عصرين إلى القديم( الر لتاريخ
 إلى ي.م ٦١٨٩ ق ت إا هذا دتمد٨٩٠وي I I ٠ ٣٨٠٠٩٨٠٨٠٥ر

 هدا يس ة جفرافمو تاريخية ت ا٨معط

 عر^ المعول أن عل ، تفعيلها ءلى

 إذ ،#ولى ’ بالدرجة ر٨لتياسا هو هنا

 ومن ، ن ذ! يتدا الععرين أن

 فقد .1سهم صل فا حد م٠رم لصعب ا

 لم كما العصرين، من فرات مذت تزا

الثاني إلى ا#ول من ا!نتقال يكن

11 dcg٠H589 دهق.يد



القدي- ن اذيم ريغ ذا ا٠القدي. اذيمن ذاريخ

 مرار،٠ت٠راس ائذداد وإنما ، عًا ذنتطا ا

 سارات٠م ;مت ريخية لتا ا والعصور

 حقيقة ني هي وإنما ، محتلفة زمه
 زمني ر نسا محتلفة هر مظ-ا #م_ر ا

واحد.

ول اسر ا

 لني ا ، لمعتمدة ا ت لمعلوما ا قدم أ إن

ن إلى إرشا وصلت  عل ندل ا
 على ها رهف تا يعود راذدة، يمذدة رة حضا
 الميالد. بل العاشر القرن إلى ا#قل

 لني ا أ سب بذكر المعلومات هذه ن قتر و

 في التاريخية الرموز مطلم ا٢٠ ارددت

 بالفعل هي التي ، بم؛ لددا ؛اتمن
 وعدلى ٠ ادمى, ا٠هلم في العقد ة٠راسط
 فده سبأ وحضارة ،سبأ دولة تارخ
 عند وسبأ اليمني. اريخ—اانًا عمود

 ومن ن،وفهال حمور أبو هو النسابة
 أهإ ب أذد؛ تسلس.لت ن١لجذم ا هذين

 في يمن ا أه_لى وهجرة .حمريعا ارمن
 في لىقر حتى ، بسم؛ رتمطت١ ر ا٠مص ' ا

 والبلدة سا(. أددي )تفرقوا ا#هثال:

 الكريم. القرآن في ذكرن اذفي الطيبة
 أن كما ،سبأ أرض لى٠ا#ص في هي

 ايمن رموز أبرز رهو . مارب سد
ذضه اتزن قد ٠ القديمة التاريخية

 القرآن في باإذكر تكريمه وكان ببأ.
 وحاضرتها سبأ دكر ذيوع في سببًا

مارب.

 هي ا#ول ٠سر ا في سبأ ودولة
 رما ،فده *ي سر؛ تكوين وأهم كورأ

 سوى معها تذكر لني ا ادنول تلك

 في تدور كانت *-?ة سيا تك_ويذات
 حيذ با ترتبط ، فلكها في الغالب

 دولة مثل آخر، حيذ عنها . وتنععا

 تندمج أر ،دوت وحغم ن قتباو تعون

 دولة مثل واحدة دولة لتكون فيها

 أب)س بملوك ملوكها لف الني حمير،

حمير. هم ريدان وذو ريدان(، وذي

 منطقة هي #صل ا في سبأ وأرض
 ثم شما#، الجوف إلى وتمتد مارب،

 والهضبات المرتفعات من !ها صا ما

 في سبأ دولة وكاذت المذرق. إلى
 طق منا ١". تغم حكمها امتداد ت فرا

كله. ايمن تذف قد ؛لى أزرى،

. ة—م٠شاص مارب وكانت  سر

ثار الخرات وتدل  المنتذرة را

 الصغيرة رب ما ئرية تكننف الني
 من ررى ا لضفة ا عل ليوم ا

 المدينة لجا! عل )أذلة( وادي

الذلى أن ويرجح وكررها. القديمة
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يم ,اشد ا!يهن تاريخ القديم ايمن تاريخ

 دو اروم مارب قرية علده تقع الذي

 ه دكر الذي سلحين قعر مكان
 بزم الحمداني أحمد بن الحس الالمة

 !سم با ذكره ورد الذي عام، أدف
٠بمة٠لقد ا إبمذدة ا ٣لذقوث ا في شه

 سبأ وادي في مارب موقع وكان
 بطريق ٠يتحك الضحراء مشا,رف على

 اللبان، بطر؛ق المعروف المهم أتجارة ا
 لطيوبا أنواع أحب من اولبان وكان

 القديم، الشرق بلدان لي وأغالها

اتوسط.ا البحر وحوض

 من يأني أنواعه أجود وكان

 ا#وسط لجزء ا في و ينم حدث ،ا
 لمهرة ا بالد في الجنوبي ساحله من

 لذزايد الطك ذلك أدى وط وظفار.
 ،نشطة واسعة تجارة تطوور إلى عله

 وامتدت للدن ا هذه حول تاكرت

 طريق عور نادرة أخرى سلع إلى
المنذور. التجارة

 بصذة بتن لطريق ا هذا وكان
 وادي معسب في قنأ م-تذاء من ربدة

 لي غزة إلى العرب بحر عل ميفعة
 مرور الوسط، لبحرا ءلى فكعلين

 بوادي يمر ثم ومارب، شبوة بمدينة

؛.:.ذرع حيث نجران إلى ومنه ا.دوف،

 )تريكت( عبر يمخر طريق : ذرعين إلى
 إلى ولنه الدواير، رادي ني ارذار
 جنوب إلى ثم ،خديح ا منطقة ني دجر

 يمتد رئيس وطريق الرافدين. وادي
 بدرب، ر ما الشمال، نحو٠ نجران دن

 إلى 1ومذه لحجاز، شمال لي ددان ثم

 من ؛.;صالر !طريقا ويتجه البراء.

 يتجه بتبا غزة، ميناء نحو البراء
 مدن وإلى ،دمدق إلى آخر دع
التي. حل اك؛

 محدث لجمل ا س ستذنا ا أن ويعتقد
 ا#ثقال، حمل عل قادر يصع

 في مهمة نقلة كان ،طويان وثاقات
 الجزيرة. عدر التجارة طرق ازدهار
 بطريقة الجمل استئناس أن ويرجح

 أي الووذزي، الدر في تم قد فعالة
 الثاني #لف ا من ا#خيرة القرون في

 ما «ع وتوافق أمر وذلك ؛يالد،ا قبل

 زيارة إلى إشارات من التوراة في ورد
 الالم 4ءني ان٠سليم لدبي سبًا ملكة

 وند الميالد، قبل ازماشر القرن في
 هذا مثل وجود الزيارة هذه تقتفي

 ءلى أمضًا تدل٠٠٠ي أن وعكن ،لطريق ا

 كانت تجارة عالقات بوجود يفيد ما
 وبالد الشام بالد رثن آنذاك قاتمة

المرترطة ا#خبار تذكر إذ اليمن،
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اسيم اا؛من ذاريغ القديم !إيمن دارخ

 أحتذرت سبأ مل.كة أن الزيارة بتلك
 مذلجا الهليوب من كبيرة كميات معها

البان.

 كما الزيارة هذه أخبار وتعتبر
 إي ا ر ا#ندب أقدم الذوراة ني وردت

 ٠رتباوحضا سبًا عن إرنا وصلت
 وقد ،مشهورة الزيارة هذه ة٠وقص

 ومألت ق، #ن؛ ا شهرب طبقت
 الناس وشغلت لدنا،ا أسماع

 الكاشب ذكرتذب اذخرون. ءطثرات
 ا#خبار في ذكره-ا وتواتر ،لماويةا

 موروث خاصة ،متعددة وروايات
 رمز عددهم سبأ تملكة ليمن،١ أهل

 وقد راب. قديمة يمنية لحضارة تأرذي
 للنبي رتها زة؛ وقصة سد ملكة كردت

 ذال ١الكر-ء القرآن في ر بالد مانيسل
 ،يفن ددي، سجا مى جئئك )و تعالى:

 دى واوين م٠تماكه امرأة وءذت إلي
 )النمل (٢ء-ظي ءرس وى ثي؛ كذ
آع.٦ا1ا٦٦

 المالي ردوردها الذ^؛رة نت كا؛ وإذا
 في وافر بقط همت٠أس قد زوفررا

 ي وازدهارها ؛.عامة،ا وانجاة الناس
 القديمة، عة٠ديم_ذا الحضارة مراكاز
 أرض ،لحضارة ا تلك قلب في خاصة
سد فإن ،مارب وعاصمتها سبأ

 ارحمن أن ءلى شاهد أرم هو مارب
فادقة. ة زراء حءضارة وضعًاأ شهدت

 #ثرية ا ت ا؛.دراسا عغى٠ب وتشرر
 آثار ءلى -يدانيًا اجريت الني الجادة

 تدود أن يتبغي أسه أن إلى لسد ا
 ا#ول ا#ذف مطلع بل إلى تاريخيًا

 أمر رمو ا!، ءلى الميالد نبل
 ذكره سلف ما دع أيضًا يتوافق

 يمنرة حضارة عن تنبئ أخبار من
 بل #ول ا ا#لف دطلع منذ راب

الجالد.

 خر ا اوغرن في سبأ ة٠ملك ويعد
 كبير عدد النقوش تذكر الجالد قبل

 ا؛-ذين والماوك برن المكر أسماء من
 ول ح.ا وط سبأ. دولة في الخاكم ذواوا
 خالل ز،.نيًا ترتيعه-م ءال.عف,ا أحد

 دا نجذوا الجالد، ذش ا#ول ا#لف
 لة-رن I دن ابتداء ين،—الخم يقارب
 الجالد، قبل ا#ول القرن إلى الثامن

 بن ين أمر يثع ع م ذكا ا *ذ!ء ردن
 ت لحون;؛ا تذكره اوذي على اسمه

شور  مقرنًا ق.م( 715) عام نحو ا
ذوري بالملك  وشاني،ا سرجون ا
 ببعض مقارنًا ارمدل اونقوش وتذكره

 مدور أنه ومنها المعمارية المنشآت
مارب.
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الغد ن٠ا!؛ ذاريخ القديم اذيمن ذاريخ

 بن وتار إل كرب أبقًا ومنهم

 إلى ؟بدية بعث لذي ا ،تلي ذمار
شوري لمللثط ا  دا حب ، سمنحريب ا

 في آكدتو( )بيت م.عبد بناء نقثو يذكر

 أنه ويرجع. م. فى. 685 نحو آشور،

 راح صا شذ ح_ب صا نفه هو
 لد الملك هذا أن يذكر الذي الكبدر

 داخالى كرية—لي ت حمان ؛.عدة قام

 إلى مدها ٠هف حكعملجه٠ فارة خالل
 ديبوذأ لدوك لى لمركز ا السافلة دبت

طق ته حمان وشملت عنه. خرج من  مذ

 لجذو؛لى ا المناطق دن ها ندثر و ن أويمى؛

 حمالته شمات كما المندب، باب حق
 تجران بين ما امتدت مناطق أيضًا

 الم-وف، وادي مدن وبعض والمعافر
 أنه النقش ويذكر ونشق. نشان ,مثا

 عل حافظت التي الجهات كافأ

 ن،قتباو حضرموت مثل له ادو!ب

 منطقة في واسعة د؛صنحات م ة؛ وأنه

 وسور ،سلحين قعر ومدها مارب
 عدد وأصاح ابدلى، المدن من عدد

لها• ا!بعة وا#رافي الري -ز مور

 بن دح إل يلح المكرب ويعترر

 أمور في سبأ حكام أشهر علي اسمه

 عديدة نقوش عل عار فقد ء، ب؛ ا

المعمارية، منشآته تذكر عهده من

 باسمه ارتبطت رقد المعابد. خاصة

 معبد مثل لقديم ا ٠ ٣باليم شهيرة بد م*؛

 )محرم لكبرر ا البيضاوي )أوام(

 في وم.عب.د ،صرواح ومعبد بلقيس(

 ادفي #بندة ا من وعرها )الساجد(،

 من راق مستوى عن آثارها تنبئ

الهندسي. وا$بداع المعماري ا$ذقان

 ا#م رة5الكب الدود سبأ وظلت

 دق الميالد، قبل الخادم القرن حق

 ،عدة طق منا سرطرب؛ عن خرجت

مسعلة. دو# يذون أن واسذطاءت

 مع منافسة في كول١ هذه ودخلت

 باسي ا دفودها ركتها وشا ، أ٠سر

 من واحدة كل إن ؛لى والحاري،

 سدا من نأنًا أقل ذكن لم الدول ذلمك

 الدول هذه وارز ازدهارها، أوج في

وحدردوت. يان وح دهين هي

 الميالد قبل الخادم القرن فغي

 بعد ،لجوف ا في معين دولة ظهرت

 مددة ^قيادة لىوف١ دناطق تمكذت أن

 من الدينوة اذيعاصمة براقش )يثل(

التجاري ن ب؛ ا طريق عل .اضطرة



اذتد اذيمن ريغ ذا القديم اذيمن ذاريخ

 اتجه ثم ن.رؤب حضرموت بمساندة

 ت انحطا وأقاموا شما#، المعيبون

 عل يةالمعين ندتوطناتوا ،اإتجاردة

 وادي لي )قرية( مثل الحارة طرق

 نحران بدن الطريق عل الدواسر

 ومثل الجررة(، ذرق )أي ن والبحر

 ا)طريق عل لئرىا وادي في )ددان(

وءزة. نجران ؛؛ن

 الدولة عاصمة )قرناو( ومن
 يرتادون معون . أها نطلق ا المعنة

 ر ومعى ذلمسطون في العالمية ا#سواق
 عل ر٠بمع وجد ، وغيره؛ ن رونا وا

 )زيد اسمه عاده نقش ني مم زاجر قن

 والقرفؤ بالمر جر ددا وكان زيد( بن ال
 نحو الثاني بطليموس أيام لر٠مع في

م. ق. 264
 ف بب التدويم لم العسا وكان

 في ن رونا ا درواطو ونكرهم ،لعدديحذ ا
 أن عل سمهم.با اللبان وسموا كتبه-م
 ذكر عل تقتصر ! المصادر تلك

 في أيضًا معهم تذكار وإنما المعيهن،
 رمةلحفا وا السبئيين ع اإيمن

وااذيابين.

 في ورد قد لقتبان ذكر أول وكان
ابي، وتار( إل )كرب الملك نقش

 لتي ا لسبأ ب سوا ا—هحسدن نت وكا
 أن عل أوسان. س^طرة من خلصته؛

 نحرج أن استطاعت معين مثل قتبان
 قبل الخامس القرن في أبس س£طرة من

 حاب عل نفوذها تمد وأن الميالد،
. حذرموت لع لغة ء؛١يت ب

 وادي في )تمنع( عاصمتها نت وكا
 ا#صل، في قبائله؛ مدر وهو بيحان،

 قبل الثاني رالقرن الثالث، القرن وفي
 رها، زده؛ ا أوج قتبان باخت الميالد،

 القديمة ن وسا أ طق مذ؛ رقعتها شملت و
 ت ب ٠ئ# . ومدت الدرب، بحر ساحل حق

 لجوبة ا واحة لتشما جنوبا نفوذها
 مارب من واحد دوم لسيرة بعد عل

, الرب لعاصمة٠

 زراعي ط بذ-شا ن نيو لقتبا ا وتميز
 في الري مشارح قاموا ذل نل، ها

 ، يدن لطو ا القنوات ودذوا ، ن لوديا ا
ب؛ وحفروا  السدود، ربذوا ر ا
 ،طريو ءلى موقعهم ر مذل؛ ا وأحسنوا

 الزراعة هن فحوا التجاري، اللبان
 يعنون نوا وكا ، لورو ا لخير ا والتجارة

 التي القوانين ووضع الذرائع بسن
 محل رني ا!قتصادية. ١٠أموره تنظم

 )تمنع( ن ذحال مهجر لقديم ا السوق
مملة الدوم إلى تقوم قديما صمة ؛٨؛ ا
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اسي- 'انمن ذاريغ القديم البمن ذ-اريغ

 ة٠خاص ايم تع-ا جوانبها عل نقش
 ، شمر( )سوق واسمه الدينة بموق

 الرسوم  إجا النغش ذن—ت—وي
 وغير التجار، ت وفن؛ المغروضة،

دلك.

 عهودها أقدم في حذرموت كانت
 مواب ١، لكبررة ا سبأ لدولة تابعة

 إبان م ق. الخامس القرن وفي ، لها
 عن خرجت لسجئرة ا لدولة ا عف٠ض

 مستقدة. دولة وكونت كغيرها سبا
 كتبتوا تدريجيًا قوتبا نمت وقد

 تملك ؛.كوتبا خاصة فائقة، أهمية
فار. في اللبان أرض

 دقع ايا )شبوة( عاصمتها نتوكا

 عل حضرموت وادي ءرب أقدى ني
 تشمل وكانت ،صختهد مغارة أطراف

 الدران أرض ظفار ازدهارها عز في

 ساحل حق الممتد لجدوبي ا لتطاقوا
 الربع ه تج-؛؛ا # شما وتمتد ،لعرب ا

 إلى با$ضافة العر، إهالي وما الخالي
 حضرموت. وادي ا#صلي موطني

 من بوضوح الدولة هذه أهمية ولجرز
 در المعب؛ في وعاصمتها ذكرها

 شبوة أن ذاكر إذ الكالسركية،
 مهؤ مرز كاذت رموت٢حض عاصدة

اولبان. لتجارة

الثاني اسر

 وخاصة ،#ول ا العمر أراض في

 المال، تجل وا#ول اوثاي القرض في
 الدهر من حين ا#من أهل عل أنى

 بالزراعة، مهم هتم-؛ا من فده ذلملوا
 الذي الرخاء عل كندر واعتمدوا

 التجارية. ناالقوا دهم ء-؛ تدره
 ليمنا في فأصرح ،لقرقةا رتكرست

 سبأ : هي واحد آن في دول زم

وحمير. وحذصرموت *جن وم ن ونى;؛

 حمير ء ستة:؛با صمها عوا وأصرتحذت
 القوافل مدن بدول ذكون ما أثبه
 وسقوطها ازدهارها لجضع الني

 وا#طماع التجارية لألوضاع
 وشدمر ءزاجرا حدث كما ، سية ر؛٠ش ا

٠اينىرة شمال في ر لحف وا

 كانوا اوذين لمة اورطا وتمكن
 ءلى العرف دن آنذاك ٠عصر يجًاكمون

 -ر ا! البحر ني المالحة أمرار
 في لمومذرن ا الرياح حركة قرت وموا

 فدر ينجذرون افشرعو ، الهندي اغيررط

 نوا كا الذين ا#منيين طة وسا دون
 البري. اللبان طريق عل رطرون٠يس

 حوض برن اتجاري ا اشناط وتحول
 نحيط ا رحوض المتوسط لبحر ا

إلى ا#ري الطرق نم تدريدد الهندي
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لقديم١ ادمن ذاريخ ادقديم ايمن داريخ

 عطاء يفف بأ البحري، الطريق
 لدول ا به وتأثرت ،لبري ا الطريق
 أضعف مما ، كثرر القديمة اثممذدة

اا٠ ذطمع ، ا٠هبشه نقعس وأ ا٠قوم

 وبا؛ل• دو! الذاص

جاللوسر( )أروس ٠حملة فكاذت
 ر سا-وا أ عدد أخعقت لق ا الروماددة

 محاولة في م فى. 24 ءأم رب ط

 البري الطريق عل لليطرة
ء !ني وا د ءلى ا ا!تان. با

 في المتتقل.ة الدول ئل1القب ودت
 اليمنية الدول ضر مجعوا الصحراء

 أن بعد ة٠ص خا ،ريةاإتجا بلم وغيرطا
 كدجة أنفهم البادية أهل تضرر
 من يجنوبا كادرا التي م|وارده-م نقعى

 ، نوافإ نحاة أو كجئالة الطريق
 كاحا والمدن اغذطات تهاجون فكاذوا
 من ضعفًا وآتوا ۶الجو سهم

 اتخاذهم ذلك عل هم وساءت أهلها،
 إذ غزوم، في فعا# سالحًا اذخرب
 ثغور عل وذوة بسرعة يتقضون كانوا
 إلى ن فار يعودون ثم الدول تدك
 دن در اضطر مما الصحراء، فلب

 الصحراء أطراف ءلى الوديان عان
 وا!حتماء ديارهم هجر إلى

الداخل. في با؛رذغعات

 نمو ءلى الوضع هذا ساعد رقد
 حاولت التي حمير هي جديدة قوة

 ؛؛.!ط ش نذك ا م.ن ا!ستفادة
 مت فأفا ا#حمر، البحر على والتجارة

 .أسطو'# لها وبنت عله، مواذئ لها
 يم اأذت اثممن دول آخر حمير وكاذت

 ببداية فترن ا داك أن ورجح ، ظهور
 الحميري با؟-تذويم المعروف ءالذكو
ق.م. 1 ن 5 بنحو يدأ اأذي

 في ظفارة عاصمت.ها أسست كما
 عن ب.عيدة ،ثممزةا المرتفعات قاب

 في وذاك ،البدو وهجمًات اذصحراء
رؤدان. .إ٠ج ند بس ا-زقا قاع

 اثممنرة الهضبة مدن زدهرت١ كما

 مدن ذت كا ن أ بعد ،ن لعدا ا في
 ا؛كاذن عنها ب تحجن لثرقية1 الوديان

 ؛.عد ل #ودا ا ساطة وزادت ،لسمعة وا

 ني المركزية اللطة هيبة قلت أن

 من هؤ!ء ض٠ب. تمكن حفى مارب،
 ،فيها الذقادية اللطة ز م-ذا

 .سر-آ عل مدكًا ;ف وإعالن

 ادراع ٧مج فزة في اثممن ودخلت
 ؛٠ أغر,ه سبأ في ي المللة اللقب عل

 الطوائف( )ملوك بعرة ذكون

اللقب عل ادراع حمير وبدخول
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القديم ادن ذاريخ اذقدي ايمن داريخ

 يكون أن دنشد حماؤم ك.ل أص_تح

 )دلمك أو معًا، ومر سبأ على هرلكًا

 همدان( )بني مثل ريدان( وذي سبأ

 حاز، في بتع( و)بني ناعط، في
 جرة( )ذو و شبام، في مرثد( و)بني

 في سبأ إلى با$ضافة ،.*_ط٠ذ في

 في ن وقتم؛ رنفدا في ورير مارب،

شبوة. في وحدرموت تمتع،

 ر4لع ا هذا في معين دولة وكاثت
 إلى زمت قد نت و؛-؛ انتهت، قد

 الميالد، قبل ا#ول القرن ني سبأ
 خاصة قتبان في يدب ااضعف وبدأ
 منذ ،حضرموت دولة خدربات تحت

 ما ثم الميالدي. ا#ول الذرن مطاح
 #ول ا القرن في انتهت أن لبذت

 إلى دنها تبقى ما وضم الميالدي.
 تتهى ا نفه القرن وفي حضرموت.

 في السبئرة لتقلملىية١ #سرة ا حكم
 لم نعسه-؛ ؛زارب ب.أن عدى؛ ، ؛رب٠م

 مدينة أو كعاصمة ألرب؛؛ تغذذ
حذاك.

 دولة بروز حذ راع١الع زاد ومما

 الى الدولة وهي الحبثة، ني سوم ألة
 ؤرون؛ دام يمني ن سرط؛ ا ذتدجة قامت

 في لمالحة١ اندماثر وساءت هلذ؛ك،
ودخلت ازدهارها، على ا#حمر البحر

 تحالف أو صراع في اابدن م حكا ع٠
 أن ءل ظروفها. تقتضده ما حسب

 تبلورت أن لبثت م( هذه الراع فرة
 وإقامة اللطة، توحيد وف محا في

واحدة. درذرة دولة

 ولة ط-؛ ا -بذه قام رن أول وكان
 لد؛ن(٠ثم ن علها بن أوذر )شعر الملك
 وذي سبأ )مدك لقب حمل الذي
 ة٠صسم عا رب ا٠م يرن غذذ وا ، (ن رددا

 ؛-قاع من كثير إلى فوذه ومد ،اه
 في ودك ،موترحض ذيها ب؛ اليمن
 كما الميالد. بعد اك؛لى القرن أواخر

 هما قوا توحيد رب وما ظفار ولت حا
 ن إ؛؛ السلطة وذوحلى بل الحبشة، ضد

 ذرح )إل الشهير ادلمك حكم
 خوه أ الحكم في نارى الذي ثدضب(

 أواخر في ذلك وكان بين(. زل )يا
 الثالث القرن من #ول ا النصف
الميالدي.

 ازفرن من #خير ا ادربع وفي
 كدوف ٠حضرموت انتهت الثالث

 ياصر بن يرعش )شمر يد عل
 تتب لذي ا لماك ا وه_و ، أ(١-بع

 البطو!ت من كرر ا#خبار إب
 أبرز من و—ه ل—ب وا#مجاد،
أهل وصر في الملحمه الشخصرات
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اسم اذيمن ذارخ ا)قذي ادمرن، تاريخ

 أن الملك ١ط استطاع وقد اليمن؛
 الباتتين !داسيحذ ا الكياذرن يوحد
 واحد، كيان في ورحر سب_أ هما:
، مركزيًا حكمًا وأقام  وبر قود

 ريدان ودي سبأ )ملك إشب
 مارب وانتهت به(،رمما وحضرموت

 وقد ٠ظذار دلمها ودلمت ،كعاصمة
 بتوحيد تبدأ التي الغازة هذه عرفت

 واحد )وطن( في اليمنه المناطق
 ا٠ءاصمته ددة“وا )مركزية( سلطة و

 الني الغزة وهي حمير، ؛غازة ظذار
 أذهان في عالقة ذكراها بقيت
 بل عارأب اورواة وتتاقل ا!س،

 في سابغة فزة أية ٠مز أكر $سالم ا
. اذديما ا)يمن ريغدا

شم; عامل أن يمني نقش ويذكر

 حزفر ذا رممان صعدة في عش :هر
 هذا وجهها حمالت عدة في اشرك

 استمر ثم اذيمن، شأم إلى الملك
،  وتنوخ توخ. أرض باخ حنى غارد

 كان الذي العربية القبائل اتحاد هو

 بدولة ذلك بعد عرف ما أساس

 ادرئ أن ويبدو الحيرة. في اللخمين

 تلك مؤدي مرن عمارو- بن القيس
سبرل في وقف ممن كان الدولة.

 النمارة نقش ويذكر ا);^قة. لحلةا

 القرص ارئ قير عل عاده عدني الذي

 باتجاه عسكرية مجمالت قام أنه

 مدينة )غبران( بلغت درة لجز ا جنوب

 لساسابا الدولة كثعت وقد )شمر(.

 زن ادعرب جزدرة في أطماعها عن

 ا#كتاف ذي بور ط غزوات خالل

 لحه، ر تا في ااطبري فعلها اافي

 لغزة ا هذه في دردت أذيا ويعتقد

..هإ زخ

 في ايه٠ء ءلى آخر يمني نقش وفي

 ل يأ يدون قريب، عهد منذ عبدان

 حملتهم أخرار )ا#يزون( من حمودون
 الرابع لقرنا منتصف في العسكرية

دي،  اندفاع الحد.!ت هذه وة؛ل اذر

 #لدداث ا ؛.عدالثمال نحو الحبريين

 مالت وأهم ;ر.٠ب بزمن السابقة
 هي لنقط ا ها ينكر الني بريحن٠م٠لح ا

مة ذرحتما ا مناطق ؛لمدت دفي ا تلك

 وأرض الجزيرة( )رق والبحرين
 مع.د ذل قبا ومناطق عمان( )أرد #زد ا

٠)وهكذا( .وغسان. ودزار

 الميالدي الخادص 'اغرن دطلع وفي
سعدأ كرب بوأ ) لحسكو ا تولى
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!قدي ادن داريخب زاقل الدمن رخ ن

 المشهور دادر( كرب ملكي ابن

 سعة لقبه ويعكس الكامل، بأسعد

 )ملك فهو ، ه عهد في حمير ذوإة نفوذ

 وبماذة، وحض;موت ريدان وذي سبًا

 كات فقد وتهامة( طود وأعرامعم

 في مجتمعة المذرق في البدوية القبائل

 وط في كندة اتحاد وكان رايه، طل

 وادي وفي له. تابعة مملكة ا^ييرة

 عهر الدوادمي، قرب لجمح١ ماسل

 غازد حل أنه يذكر باسمه، نقش ءلى

 ،مدن خر رأ في بأمرع ن حسا ابنه مع

 التاريخ كتب في ورد ما يوافق وذلك

 مر أنه ا#حجار وتووي #نار وا

 الديانة واعتنق )المدينة( رب١س

 لكعبة ا وكا بم-حكة ومر ، ريودية ١

المثرفة.

 نقوش عل يعش لم أنه والمعروف
 خلفه، من وعهد ه عهد من وله

ا!نتشار. كبرة ذلك بل وكاذت

 بدأوا ارمن في س اتا ا إن ويقال
 من زنهم ا#صنام، عبادة :بجرون

 اعذذق ون ورذيم اسودية دخل
 وبة. على رقي من هم٠ومذ الذصواب،

 الكامل أسعد أن الدام أهل ويرى
: تعالى بقوله ه٨إل إشار ا هو هذا

 )الدخان ذيع( قوم أم خدك )أهم.
 )أي ؛ذكر ارتجط وقد (.37 /44

 خذيار#ا من كثرر أمعد( كرب
 ملحمة لهاممح في دشك.؛ نمعر،وا#ذا

 داخل وذتوحاذ^ أعمال تمجد تارتذية
 عدد إب وتدب وخارجه، ليم>،ا

 ر طغا مثل رهنيةا التاريخية اذون من
وما وغيرها. وخمر وعمان وبون

 إب يبون اوم إلى ا!س رال
ثار بقايا دن الكثير  شل ا!ديمة ا

 ٠|لكروف٠و٠|لجروف٠و الدود
 تقادم دأ كل إن بل ، وغيره؛ والعارى

 بعضهم عند له_و ،عاب لعهدا
 من أو )عادي( لهم؛خو ددي،أ

 قديم هو ما لكل د ء؛ قوم صنعة
عادن-

 ءلم_ره خالل رب دن ط وكان
 خر وا لححن ا بين -لحيتمه لطويل ا

 لددولا . رنهعا ، عديدة #ساب
 غريرة أدطار عن تنتج التي الكب^رة

 في ه.وما٠ء يدخل مما ،ورضانات
 الز!زل، : ومنها لطبيمة،١ الكوارث

 للطة ا وضعن ا$هد-ال، ومنها
. اركزية

 الناس ميب أن العادة جرت وود
المد ان٠5لة٠ إلى المئةن مجدث ذدما٠ء
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القديم ليمنا رخ الهدب نمالي ذاريخ

 ئ !حصإ في والتعاون العمل بغية
 ملهم٠ء تنسدق وتتولى زه، تهدم

 نيع قوية سيرزية سلطة وذويله-م
 الالزمة، ا$مكانات تحشدو ا$رادة

 يعر( )درحبدل عهد في حدث كما

 )أبرهة عهد رفي م، 450 عام
 تمءن الذي م، 452 عام *تإؤ( #درم ا

 دن الجن أرل من زده ردن هو
 كبذر نذن في ذلك ودون إصالحه،
 إصالحه، ت نذن؛ فيه فصدت

فه. شاركت التي والجموع

 ا#جنبية الوفود أيضًا فه وذكؤت

 وا]ذسعة والروم فارس ض
 في إدد'ركة وصات التي والمنادرة

 دني المناسبة. بتلك أدم الذي الحفل

 لم وا#خرني ا!كل السد تعجر أن
 للعادة* رقًا ء؛ كان بل عاديًا، يكن

 ن بش؛ ممغذم عل أتت كبدرة وكارثة
 منشات معظم وجرفت ،لسد ا

 الري نظام نا أن فكان الجنتين،
 تلك في الحياة صورة وبدلت ،بأحم,عه

 الكريم القرآن ذكر وقد تمامًا. ا#رض

 * ذلك في والبب ،$لهية ا العورة
 ءنجهم فأرسلنا )فاعلوا : تعالى قال
 حتيننمج- بجذديدم نم اط ربئ م الدر -؛ر

سدر دن وذي؛ وأص خم-ط أكل ذواني

(.16/34 )سبأ ذرفى(

عل - ردا يا لد ا تغجر وقد

 من الثاني الصف في - #رجح ا
الميالدي. السادس الذرن

 ملوك من حكم من آخر وكان

 ءام اليمن إلى الحبشة دخول قبل حمحر
 يثار( )أسار اسمه رني المميالد 525
 بذي واشتهر ارزنه، العائلة من

 بعد بيوسف تمى إنه ل وقا نواس.
 أني ن وى ،ليهود-ة ا اعتنق أن

 اليمن وفي راذدة،١بالذع يدينون لحردة ا
 أن منذ أيضًا بالمسيحية أقوام دان

 لقرن ا منتصف نحو في إب دخدت

 ذصارى أولئك ومن الميالدي، الرابع

٠نيان

 في اشتد قد الجذي التعود وكان
 في ٠معه ى رع ارو دو شتبك فا ابسن،

 فيها لغلبة ا لت كا ،حنة طا رك معا
 ألحق حيث ئواس، لذي ا#س أول

 لتهتو ،ى #خر ا تلو تم لهزا ا ؛جا

 كل في وتعقبهم كنائهم بحرق
 أن نجران أها يثأ ولم مكان،

 دين منه بد# ويعتنقوا دينهم ياركوا

 إ! الماد هذا من كان نما م،٠ملكه

وقتل تمي-؛وأحر ١٠كذائه دمر أن
أ٠وألقاه ،لنصراندة با م٠مذه لمؤمنين ا
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العذب |ليمن داريخ القديم إدمن ا ريغ تا

 ذق يوا ما ادرء ويجد ا#خدود، في

 سورة الكريم القرآن في الحادثة تلك

 بدد ا#حباش تسحب وا البروج.

 ١مر ليدودوا رك لمعا ا تلك في تمهم هزا
 اليمن لغزو سنوات بعد جديد

 من الروم طور مررا ا عدة بس*؛ ١وتمكز

 واحتالل نوار بذي الهزيمة الحداق

 525 عام ذلك وكان اليمن،

للميالد.

 اليمن ني با#مر قام ممن وذان
 يدعي شخص الحيدة لنجاثي واي

 سد تبدم الذي نفسه وهو )أدرهة(

 بإصالحه، فقام ه عهد في مارب
 1م لكنه للميالد، 542 م ء؛ وذلك
 نفه وسمى '#در با ستي-د ا أن ليث
 بغزوات م وقا ،اليمن عل ملكًا

 عليه ادردة القبائل $خضاع عديدة
 في نفوذه لمد وبأخرى الداخل، في

 طويأل تدم لم دوك أن ءلى الجزيرة.

 الفرص نون يمم بدأوا الغرس أن إذ

 شهم صرا من٠ض من٨ل ا ءلى ة طر للسح

 الطرفين وتناض الروم، لع الطويل
 فكان .لهما نفوذ اطق٠مذ كب عل
 طريق عن لى لساسا ا الملك أرش أن

 إلى ة رسح فا ؤوات الحبرة ما_وك
 يمي دد ؤا مع بالتعاون تمكنت ارهن،

من )سفا( داسم اشتهر دزن ذي دن

 ااثمن في '#حباش نغون تقويغر

وطردهم.
 أذهان في عالقًا بقي مما أن* عل

 حملة قصة أخبارهم وذواذر ارهن أهل

 الحملة وهي ,كة،٠ على الفاشلة أبرهة
 ن تخا وا الكعبة هدم !١مذب قعد الني

 لدى دنا ا محج كعدة ء صنعا في لقرمر ا
 القرآن أشار وقد مدها، بد# إبها

 سورة في الغصة ه-ده إلى الكريم

- ادخيل

 الته صلى النبي ولد الغيل عام وفي
 جده أن وروي مكة، في وسلم ه علي

 جلة في كان هاشم بن لمطلب عبدا

 لتهنئة صنعاء إلى وصت اافي الوفود

 ءلى ه بانتصار يزن ذي بن سدف

 في م لح._ك ا سدة وت-وليه ،لحبشة ا
 ،طويأل يدم لم ذلك أن إ! اليمن،

 المدك )اروز( الثافي كرى ذرر فقد
 و!ية ارض من يجعل أن اكاسالى

 أراد، ما له تم أن وكان فارسه،
 عام نحو في فارسيًا واليًا عليها وعن
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الته عبد دحمد دوسف د.
 ا!ديل الهمداذي: أحمد بن الو-.ن مراجع:

 س-عيد بن يذران .10 ،8 ،2 ،1 ا#مذزاء
. وشرحها ية٠ير٠لحما القصيدة الحميري:

ذي المفصل ءاي: جواد اه، 378 الغاة
أخرى مراجع ا$سالم، قبل المرب تاريخ
لمة. ا#جت ت واالمة.! ه٠اللرب ة للفدا ءدددة



الدءوة ر فج في ادس تاريخ ا!ءو: رني؛ج ابمن ذاريخ

ازدءوه هجر ٠٠غ ايمن تارخ

 الدء_وة شرردبا رت—ه—ظ عندما

 كانت م 610 عام مكة ني انحمدية

 أصعب من حا!ة سر ث٠ي—ع٠—ت ن—ليم ا

 بسي١ وا!قتتال الصراع وراحل
 مركزية سقطت أن د بع والقبلي

 من موجرات د لبال ا وتلقت الدولة،

 دري ر فا تحكم أعقبه ي لحبة ا الغزو

 ،صنعاء حكم في ا#مر آخر انحصر
 في بدوره داخأل ،جاورها وما

 أن بعد أءرى أو ،ترلمة مع ت لغا ى
 رف—يع محليًا العنصر هذا أصرح

 تقلبوا قد بدرون ا وكان )با#بذ^ء(.

 المسيحية وية لما ا ت نا لدب؛ ا برن

 من كغيره-( م ركان واربردية،
 متحنفون حكماء الجزيرة ء أيذن

ااوثن؛؛- ءلى وآءرون

 ااخوق دوك ل-ا ؛مر وغيره هذا

 اب_ذيين قبرن من المبكر وا!هتمام

 النبوية الهجرة قبل - الجديده بالدعوة

 ثم. ردن ي لروحة ا للخالص - وبعدها

 الله لدذن حجابة“وا! اوذصرول ذلك

 الرسول حياة في عات وم؛ ؛.رادى
العظيم.

 بادر سلويذنأ لذزك تمذنا ولقد
 بعق, ؛.ذهاب أرلهما في بدرون ا

 الءريم الذي لمالقاة كمائهم و أبالهم
 ثم الجديد، لدذنا هذا أمر واستطالع

 وميثرين، ر# ارمن إلى عودهم

ء-ر وكان  بدض التبي ل إرد-؛ ا
 جبل بن كمعان المشهورين الصحابة

 معلمين و مبعولرن سنذكر مؤن وغيره

 ابن، طق مذن مختلف في لإلسالم

 ! بحماس ذرون٠با ستقبلهم ا حيث

الجزذرة. لن أءرى لذ؛طق لي له نغبر

 التقدير ذلك كان وبالمقابل

 من i اا.ذبي ا٣ أد-اط )تيا والخاوة

 رل-ن ،بءتينا وذود من إب كان؛رد
 أهل اكم "ا ,اصحح: ا#ذر أذلهره.ا
 أفئدة وأرق قلوبًا لرنأ دم الرهن
والحفتة.تماين". يمان ا$يمان

 I الذي لموقف نسول آخر ومدل
 ني إب وفد أنه ذلك اليمن، أهل من

 ٠دي الهرا دسرك بن فروة المدينة
 كندة(، طوك )مغارذ ملهًا العط;ذي
 وقد والغرائضر، القرآن وكرلمم

 4ستعمد ا هم ،حلة وأهداه ٠أجازه

روي وقد ح رمن وذب مراد ءلى
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ادعوة’ فجر أي ن٠اا؛ ؛أريخ الدعرة فجر ذي ابن ؛أريغ

 I النبي سأل ذوجهه قبل فروة أن
 قومه؟ من عنه أدبر من يقاتل ها
 مسدره وبدد أنه غير ؛ ١عج٠ذ له: ل فذ؛

 بن عمر خلفه بع_ث وليلة روم
 فلم.ا م_عا،. فرجع عه٠ليرج الخطاب

 لله ؛٠ب ممتعينًا ، رب ا عن ستغس.ر ا
 i رده كان ه،يط غضب أي من
 وزعمت ،أكدي إنك له: قائأل
 بيت في وأنك ،قومك نريف أنك

 تل تن؛ أن لدي وكء ،وعددهم قومك
 ،عنك أدبر لرز مدكم من بإجابة
 ذكان ربي، فأدرني ججريل وأذاني

 واللطف سبًا بأو!د الرأفة أدرني مايف
 أده وأعلمني ، عليهم والتحنن ، ٢٠٠٠٢

٠’سالمهما١ يحتن

ا!-قوم، "ادع أخرى: رواد؛ رفي
 لم ددن دنه، فاقبل منهم أسلم زن
. " إرك أحدث حق تدجل فال يلم

 نثر في د سرك بن فروة نجح لذد
 من وكان ، غبره كآخرين الدعوة

 اسر حيث !،النبي عئال أوائل
 ومذ-دج( وزبيد )مراد ءلى له عامأل

 ءارج أدر ثمدا ا، رذاته حتى
 المعروف سجده صنعاء مدينة مد.ور
المدينة. جبانة وبنى الروم إلى باسمه

ؤمن صنعاء ءلى النبي عمال أما

 يحنس برة وبر بى جدا—لع، ا أوائلهم
 هو إنه نجل الذي الكلبي ا#نصاري

 مسجد ء بددا i الرسول أمره الذي
 هو أكان وسواء )الكيرر(. صنعاء

 أن المؤكد ؤمن غيره أم بناه، الذي
 بن فروة مسجد و) صنعاء(، )سجد

 الجدد( )مسجد وكذاك مسرك(،
 بن مماذ الجدل الصحابي بناه الذي

 ا، حياته في جيعها ت رذي جبل
 في ا$سالم جد سدا أوال من ست وتة؛

 النبوي لمجد ا بدد لعربية ا لجزورة ا
المدوخة. فى ا#ول

 ٦سجليعوبربنتجس؛لكي

 بن أبان هو آخر مشهور صحابي
 ذي القر #موي ا حس ه؛٠ل ا ابن سعيد

 ؛ر“٠وت ن■٠اليم شق منا بعدر وولي
 السنة في كان إسالمه أن المصادر

 أن يعني وهذا ،المهجرة دسةااهما
السنة. تلك بعد #ول ا مع مجدده

 تحديد ااصعب من أده والحقيقة

 من آخر عدد ورود تواريخ من كددر

 غيرهم أو يمنيين I ادرسول مبعولى
 قضاة أو كانوا و!ة ،د؛بة٠الص من
 أولئك بعقى أو ،عكريين ق؛دة أو

دقات.٠الص د*ي يجا ءرفوا ممن
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الدعوة نجذر ذي ابن ذاريخ الدعوة فجدر ذي ابن تاريخ

 في نفسها اؤصعو؛ة كذلك ونجد
 معرن، مخالف أو ذه دم ذواريخ تحديد

 القبرة العداوات أو للتحالفات نظر
 المرانية نجران فوضع المتباينة،
 مخذلمف وهمدان مذحج من بقبائلها

 بامة سهول أو ،حمير مناطق عن
 حدرموت حنى قبائلها بمختلف
 اة اك? جبال منطقة وكذا ، جنوبًا

من الغربي التعال في )خرش( قح
٠ اليمن

 تلك توارخ على هذا وينطبق
 هع I عقدها التي والعهود المواثيق
 كتب في المبثوثة اليمن ل وأقر؛ زعمائه
 ا#مر كان وكيغما التاريخ أو ا!درة
 إب ذهبت ص؛ مع بعيد يكون فلن

 الموضوع، في لحد؛ذة ا لقليلة ا البحوث
 م هد؛ ابن كسررة ا#صرة والمصادر
 من الني الطعات وكتب والعرري

 - 168)ت سعد ابن طبقات أهمها
 تلميذ م(845 - 784 ه/230

 إن القول؛ إلى نخلمر أن الواقدي،
 تلقى قد الرش أهل من كبرر عدد

 بالقبول الجديدة وية ا!ما لة الرص؛
 للهجرة #ولى ا ت اإستوا في لحماص را

 كثرو هيأ قد هذا وبأن ،لنبوية ا
 من ررسأل بورن I الذي $ردال

جبل بن معان الجرل ي اصحا ا مرتبة

 أبي بن جر واب عموما(، ارمن )إلى
 I له واش( حم؛ر، إلى اغذزومي أددت

 من وذلك ، وره,( حمير ملوك رش
 م باد.؛ وباية ،للهجرة السابع العام

 إلى رفد ٧حح شرة إ.*.؛ ا لسذة ا في لوفود ا

 اردن فبائل من بقي دن المدينة
٠ وغيرها

ومعلما قاضوًا دبل بن معان دعث

 لرحمن عبدا أو جبا بن معان كان
 أحد لجثمي ا الخزرجي ا#نصاري
 من العذبة شهدوا ا!ي السبعن

 حد وأ در—؛ وشهد ،ر #ده؛ ا

 بدغه I ا؛ذي وآخى كلها، لمئاهد وا
 وأودى -ود،’—د ؛ن الله عبد وبين
 إمام إنه ا عنه وقال عنه القرآن ؛أخذ

 سنة توفي ، مة زق-؛ ا يوم ء العك؛
ه. 18

 لمعان H لمي ا بعث تميز فذذ ا ذل
 ا!ش بقه درة١لله التاسع ازمام في

 بمعق طبهبم خلى بناب ايمن في
 I خروجه أهميته في زاد خاص؛
 وتلك المدينة، خارج إلى معان لتوديع

 والحوار المشهورة، ا!بوية لوصرة ا
 معان فقه ءز أبان الذي الذكاي
 ٠ نه واطمئن؛ رأيي" "أجتهد بقوله:

.د كه,*؛ برجال رسا! ءلى
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الدعوة در آي !ايمن تاريخ الدعوة رفج ذي ارمن ذاريخ

 اوذي الطويل طريقه في معان وأتم
 بصعدة مرور ،ن نجرا عار سلكه
 موكأل كان ما ،لجند ا حتى ء وصنعا

جاح إب  في ذلك تمثل بالغ وتورق رذ
 الله رسول برر #وا الم_ذحن طاعة

 بناء في ن مد؛ مع وم وتعا ونواهيه
 أول فده صل الذي )الجند( مسجد

 ذرة ك؛ ا ذة ل ا من رجب من جعة
للهجرة.

 وه_و - دقريجًا - ننسه م العا وفي
 باذان ۶صذعا كم -و؛ كان الوفود عام
 قد اكارمي )ا!بناوي( ساسان ابن

 فأقره بإسالب، I النبي إلى بعث
 ا وتبن ا#بناء، نغون مذطقة ءلى التبي

 نجران نجها بما انجمن معظم أصبحت
 وتهامة وكندة موت وحذضم وحمور
 وكان مية، $سان ا الدولة من جزء

 هي اذفي الحفد في جبل ؛ن معان
 ولم — ومرشد معك؛ - الغزة بمثابة
 أن والبطون ا#طراف بقية تلبث

 بدخول رهبة أو رغبة أسلمت
الخالد. الدين لي كلها الجزيرة

سود خروج ومعه اسسي ا

 ق الر إلى٠اي يدع أن بل
عشر الحادي العام ربيع في #عل ا

 #سود ا خروج كان للهجرة،
 امني ا كعب بن عبهلة ٠ لعني ا
 عل الخمار، ؛ذي انثهور ،إذحجي ا

 زب من منطلقًا قباذلمه هرن قوة رأس

 التي ن ١نجر عل تغلب ث٠حي ،لجوف ا
 !،)ظبي ا مع لصاح ا #هلها سبق

 شلى وبذي ،لمكم—أس هرس فأسدم
 من يأذيهم وذان آخرون، النصرانية
 ما ا#ون من كلم من المدينة
 ستبرق دو ودا اوصد.دقة، من وجب

خرين عل  ءين حق ،الجزية من ا
 رزم ؛ن عمرو راب' ذران عل

 اتجه ثم الوداع حجة بعد ا#نصاري
 مستغأل فدخلها صنعاء نحو #سود ا
 فس وبد ء #دلما ا برن فات لخان ا

 كان التي ا#خرى انجذب اززعامات

 المرادي كشوحم بن بس أبرزها دن
 الغارس أء.ت وا؛.ن مذءج، رس ذا

 معدي دن ا و عمر رلمشهو ا عر شا٠ل ا
. ي الر برك

 أزار عن تحدثت لتي ا در-؛٩۵؛ا إن
 تختلف - متاخرة ركلها - #سود ا

 ب.؛ ،ل اإدفاصي من كئدر في ددنها نجما
 سلطاذ-ه، اتاع في المبالغة ذلك في
أيًا ولكن عب. القضاء رخ وتا بل
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الدعوة ذجر ابن؛ي رخدا ا!عوة رفح ابن؛ي تاريخ

 دخل قد كان ته أ إلى دذدر ! مذه_لم
 )كاهن؛(. كان بل أصال'، ا$سالم

 عاده ا؛دفق اذري لحديث ا وباسدة:.اء

 ني "كأن ا؛:-ام ني I رواه ع-ن

 ئهئي ذيب، سع سوارين يدي
 ، ا٠أتشخهم أن إلى فأوح.ي ، شألمهما

 ذلك فأولت ،فطارا ،فنعختنهما
 ل يقا ؛-مدي، من مجرجان انتن٠كذ

 ،ليمامًا١ صاحب م|سيلمة #حدهما
٠ ء 1صذع حله_ا ا صم شبي إه وا

 الزمن إلى إشارة الحديث هذا ذذي

 ظهر ذقد الزمن أما : الكذب وادعاء

 ا، ادي أيام أواخر ا#سود خبر

 مع تزامن نه س_إطال انتشار إكن

 أعقبت الني ادردة حوادث

 نته خلى هط٠ءد وقفى ا، ته ذن و

 والغنادة. اج٠ك ا ؛جالء لصديق ا

 ادءنء المصادر تناقلت فقد ،ولهذا

 — الكذا؛ين من كعره - النبوة ود٠#م ا

ومع اإيمن(. >رحمان ذف،، سمى وبأذ-ه

 من نمكن إذ يطل، لم فأمره ذلك

 في ا#بناء قادة من المسلبون ؤدده

 ؛كشوح بن دس مع بالتعارن صنعاء

 في بل يحتن، ذن ووبر ورجاله،
بدادة أر الذي|، حياة همن لزلة آخر

 الحادية المنة لي بكر أبي خالفة
 ذلك وفر رقد للهجرة. عذرة
 صما ،من لمن.**. ا دماء ورب,ا ، جهود
 أبي مع جبل بن معان له يعد كان

 مارب( )والي ا#شعري دومى

 بل ىع ومؤواذن و!ة من وبرهما

 العدي !ود ا فدة لمواجهة المدينة
 عن كافرة صرر ذن؛ نملك ! ادفي
 لني ا سرة سر؛—إ ا فعها ودوا تربا يا—خلع

 ،ذل !لى ترقي ! فإب؛ ؛-اذت، مهما
 توحد الذي العظيمة ومياد ا$سالم

 و^حون ،نواؤه تمدت ى تم; ؛.عد ذمون٠لى ا
 ،شره في عظيم دور نإلمن بعد لهبر

ا#ولى. العربدة دوك وتكوين
المدري الفه عبد د.حسدن

 ؛ ا$سالم صدر ذي اليمن : الشجاع ٠د :جعرا٠ه

د. بدنيق ،ضما، مدينة تاريخ اورازي،

الم*؛ب، ااعكر دار طؤ، الممري، حين

 عمر م،1989 صوريا، ام، دار رنان،

 ذقؤ.اء طتة؛ت ال.جعديج سمرة ابن عذي ؛ز

 ،دارالقدم ،مبد أد فؤ تحقق ،اليمن

 أط ءزالديف؛نا#ثتر: ام، 95 7 ؛دروت،
 محمد تحقيق ،المحا؛"ة معرنة ذي )ألحابة

 التراث احياه ذار وآخرين، البناه إبراهيم

د. ؛377 /4 ام،970 ببروت، العربي،

 ؛ي ابض ا!ي: عبدارذوف اا،؛ن ءه؛م
 ؛.ذي دولة قيام حذى فجرا دلمن ا!!م ٠ظز

القاهرة، العربي، لفكر, ذار رسول،

ام. 98 1
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)العص-ور( $سالدي 1 إيمن ا ذاريغ )ال*صور( ا$سالدي اإدمن تاريخ

)اسور( ا$سالس ايمن تاريخ
 منذ ا$سالمي ارمن تاردخ يمتد

 الحديث خ التار وحق النبوة فجر
 ب متتا ودول حقب عار صر لمعا وا

 أخرى ذ أحيا متداخلة أو حيتًا
 الدام ا$طار يد يتحد هذا نكتفي و

 ،ودوله حقبه بمختلف اليمون ريعتم لتا
 ا$شراف ايسهل ا$يجار أمكن بمار

 واحدة، رلة ره طة $حا وا عاثه
 الحقب لهذه الحدذصدل القارئ وسيجد

 الموسوعة. دن لروضعها في الدول أو

الدعوة فجر في اليمن خ -دار 1

 إلى ا!ستجابة في الجترون ۶مار
 دنيوية ا الهجرة وبا نح.مدية ا لدعوة ا

 النجاح ذلك هذا ويذم ويعدها.
 أهل إلى ا• الذي دمعوثو دققه الذي

 ، غوره و جبل دن ن ا'٨كه ادحمنا
 ةعولدد لحلمر وا الحماري وا!سعال

 ااودح، حجة وفي الجديدة. ة اسماوا
 لرن ؛.دينةوا مكًا جاء لوذود ا عامو

 ولم وزعمائها، ا)تمن قبائل دز تأخر
 وك إ ا#ءلى ابرق إلى ٠ يرع

 ت٠تحل اليمن ٠ف مخاا , كا انضوى
ا!#م. راذة

الراشدة اخالؤة الومنفيظل-2

العصي(#ب ا#دود ندذة > ء ستذن؛يا

 في صنعاء في عله؛ القضاء ثم. اتيا
 في تقع لم بكر، أبي خالوة مطلع

 فقد ،ذأن تذا أحداث يمن ا
 الني الفتوحات في الجرذون نخرط ا

 عمر، خا!فة ني ذررتها بلغت
 أوإ-وا حيث ،ذلك بعد واستمرت

 رادات منهم وبرزت ،حسنًا بالة
 ناحية ومن عظيم. شأن لها كان

 عل ا#ربعة الخلفاء ح۴ذ ؤغد ،أخرى
 آخرين إرسال أو الو!ة بعر إقرار

 وبحدوث ايمن. $دارة )المدينة( هرن
 بمقتل ا#مة فه؛ نقمت ا فتتة أول

 ن عن؛ ن٠ب -عثمان لث الثا تفة لخةا
 بين دموي صراع في ليمراا دخلت
 وبرن )العلوية( ءلي ا$مام أنصار

 الخلعية بدم اسبين )العثمانية(
 بعد إ! الصواع يجسم ولم )عثمان(،
 رمضان ني لةيغ عل ا$مام استشهاد

 بنه ا وتنازل م، 660 ه/40 سنة
 م بعا عرف فرما لمعاوية لحدن ا

اداءة.

مودة الدولذي ظل في اليمن - 3  والدباسدة ا

م(18-661ه/203-41)

 في ارمن تاريخ كان ما وقدر
 مركز لو!ة سجا! لحقبترن ا ددن ها

 ه/ 133 مءأ حتى دمشق في المذ#ؤة
ن كذ؛ ،ذلك بعد بغداد ثم م750

607 اليمدة الهوسوطة

ده3ئ



ريغ )|لعمرر( ا$--!هي اليمن ذ )العصور( ا$سالدي اليمن ذاريخ

 العرردة للئذتافة متميز !زدهار ريفا ى
 وفي اإتمن، في البكرة ا$سالب

 حراك هناك كأن ذاته الوزت
 در ا؛صا تفصح ! *ي رب احتماءي

 الحق؛؛؛ طالب كحركة ،عنه كثرر
 أواخر حفرمرت قاذي ا$بادي

 في الهيصم؛؛؛ ثورة أو ا#مويين حكم
ارثيد. ء!ذة

 ح٣م لون در الو!ة عظم م كان لقد
 ني انجمن، خارج أو الخالفة عاصمة

 منهم اشتهر يمانيين القضاة كان حين
 ا#من دب واضطراب كثيرون.

 أرزب الهج-ري الثافي اإذرن أواخر
 م818ش/203 عام المأمون الحاتفة
 بن الله عبد بن محمد #موي ا ا#مير

 جمكو ن—ليم ا ة—تبام في ٧ب٠س ردؤ د زيا
 مركزب عن عستق.لة )دويلة( إمارة أول

)داد(. اطالن;

 )المحفدة وادقوى!،صارعة: الدول دةم-4

 الحديث مصر-11 دنى والخارجية(

م(1918 - 818ه/1336 - 203) وحاصر
 عاصمة ميطرة ضعفت أن بعد

 في ا#طراف ءلى بغداد في الخالن;
 التاسع ا الثالث القرن د_طلمع

 مون المات والي حكم تب_لور ،!(.ميالد
بن محمل #هروي ا #مير ا تجاه; ءل

 د/245 - 203) رياد بن الله عبد
 إسارة سير( تأ في م(85 9 - 818

 من نفوذه; امذلى ودزدهرة فولح; ة ورا
 ابأر سأحل ءلى ؛اقوب(-:؛:- دن )ءلي

 عدن-::؛ إلى # شما ا#حمر؛:؛
 إلى با$ضافة ، جنوبًا وحذرموت*:؛:*

 في إب( - )وجعفر؛؛؛ الجند®، مخالفي
 اخذط قد كان أن بعد الداخل،

 ،حكمه قاعدة واتخذها زبد؛ة؛ مدينة
 إبراهيم رابنه زياد ابن ؛.*د حكم وقد

 إلى الحكم وانتقل احفاده، من ثالثة
 تمكن الممارك، الورراء من ء-دد

 ١٠حك يؤسر أن )نجاح( مذهمًا واحد
 ض أنة؛ عل نجاح( )بني حيين النعج:-ا
ا$مارة. ذلك

؛ حكم مع دمن تزا لى لة  )ا!.زيادن(؛
 )الحواليين( يعفر؛؛؛ بني دويلة وجود

 ه/393 - 223) وثبام صذة في
 ثم تحاربت، التي م(1 003 - 839

 #ثمة ا دولة مؤسم ع٠ أيضًا تحالفت
 وصنعاء( )صعدة في ا#ولى الزيدية

بن يحيى ا$دام الحق !لى الهادي
 بعده، من وأبنائه الرسي؛؛؛ الحسن

آخر عل (؛؛؛ لصليحيون ا ) قذى حتى
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)ا)*صور( ا!سال-ي اذيمن ذاريخ )اسور( ا$سالدي صن١ رخ ن؛

 عل قضوا كما ،ا؛-زولة هذه أدة
؛-ن!-دلي وتم دايالت، من غيرى
 بن سعيد وتله ) ؛ي٠ !٢ليح - و ل ا محمد
 توحيد م(1067 د/459 حة نجاح
 عمان حتى شما! الحجاز من اح٠اليم

 الملكة م٠حك وهن رعددما جنوبًا،
 أحمد* بذت ب؛  ة غ إدج لص ا

 أيامها آخر ي ام( 138ه/532)ت
 : ؛٢:! و ستعزف ا ،طويل حكم بعد

 و—وبت )عدن(، في زريع(*:؛؛ )بذو
 وبذو ،صنعاء في ذميون مدا٠له ا لذ ااضدا

 نشاط عاد كما ، )زو( في مهدى؛
 س٠ي٠ليؤس الشمال في دن يد الز #نمة ا

 - 5 32) الثاب دولتهم الزبديون
 م(.1 535 - 1 1 38 ه/1045

 ه-569 عام ٠ا#يوبيين وبمجيء
 من فارات ني وا٠ ؛كذ ام 173

 العقود ا!دة ركبمل لم الني ا!درة
 الدويالت تلك عل الذضاء من

 أسس وقد ا#ثمة. مع والمن'لح-
 ؛ن عم ا#مير ا!دمن ءلى اتهم وا

 )بني رمرلية٠ال الدولة حكم رمول؛!؛
 من #كبر استمرت ازفي ، ٠رمول(

 - 1229 ه/858 - 626) نرنن
 الحياة ذيدا ازدهرت م(،1454

 ورث رقد نية. إدرا وا لذ-كرية ا
 طاهر(*؛؛؛ )بني من عمالهم حكههم

الحملة دودتهم عل قضت' حق

 الني ر١ه—م من المرسلة المملوكية

 م1517ها923 ءام صنعاء احتلت

 ساللجهم آخر طويل؛ين دراع بعد

 ا#ثمة مع عبدالوهاب(* بن )عامر

 صنعاء-:؛:-. عل لالسالء ل إثما ا ني

 لمملوكي ا رد الدا أعلن نعسه العام وفي

 دخول بمد سليم لللطان و!ءه

 !,عام،ا ذلك ربح ني القاهرة ا#خثر

 البات قبل من تحكم لم ابعن واكن
 ،م 1536 / ه943 عام حتى العالي

 عثماب بحرية قوة إرسال مم\ ءتدما

 ،زبدد واحذذت ،عدن ءلى استولت

 الو!ة حك_م إيمتمر اب وا أول رعين

 با!شقرار. فيه ينعم لم فرن ترابة
 ه/1045 عام العثماني وبا!نحاب

 م $ما ا قادها ثورة بعد ام 635

 ه/1029محمدا)ت بن ال_!س_م

 )بدت حدم مؤسس ام(630

 ل شقال با ليم-ن ا ندم (س_مئ؛ق لذ؛ ا

 م>، #كهر ر٠لبذدل ا ي٠ 1-1*1 ت ر ستنقرا وا

 الوحدة، عادت حيث ،قرذرن
 كله ا!ن ءلى كزيةرالم الدولة وسرطرة

 جنوبًا، عمان إلى شما# الحجاز من

إسماعيل* الله عل المتوكل حكم منذ
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)الدصور( ا$سالمي |ليمن ذاريغ )ا؛عمور( !#هي ا ن٠ا!ه ؛اريغ

 م(1676 _ 1 638 ه/1087 _ 1054)
 وبعضى محمد، للقاسدم؛ن ني الة؛ ا!بن

 القاسم، بيت أثمة أواذلى م-ن تاله دن
 في سهم فين ؛تذن؛ا ريرو اع اام أن غير

 لذ #ذرا ا للعثمانيين سهل !حقة مرطة
 م ء؛ اليمن عل ثاب ا!ستيالء

 ت٠ء عندما م(1849 ه/1265)
 من عدد وتصارع البالد، ااخوغى

 تمكن كم؛ اسة. ءلى السنار ا#ثمة
 دن وتخطيط تروب طول بعد ز $نجل ا

 م1839 ادرا 25 5 م٤ء عدن احتالل
 ءلى** ۶صذعا ^طرة٠س باتت أن بمد

 في العشماني الوجود نحصر وا اسمية،
 الوجود انحصر كما ,اتهادي، الساحل

 عقدين من #كين عدن في طاني الر
 زكيةا ,اخوات عانت وقد ,ازدن. دن

 تمكنت بعدما شما#، ,اتوسع في كددو
 ه/1289 عام صنعاء دخول دن

 الني الو!ية مركز صبح م،1872
 أتغم؛ أربعة إلى إداريًا ت م .سق

 ،در عس ،ء صنعا ) : ه_ي )سناجق(
 ن لغدود؛ا وحدد ، تعز( الحديدة،
 عام درة اعب؛ا العثماب والخريطة

 الشماله حدودها ام 906 ه/1 323
 )الحجاز( بو!ية الغروية واساب

 ،لبصرةا لو!ذ اتابعا )نجد( وسنجق
ال*؛ى^ذ. دن العثماني الوالي درها ويد

 ضد المقاومة حركة تجددت اخد

 ا#خيرة لسذواتا في صثمأانيا الوجود

 عشر( )التاسع الماذي القرن من

 حميد محمد بن يى٠يح م $ما ا وركب

;؛ا  خلف أن بعد الثورة، موجة اديرو

 ه/ 1321 عام محمد لمنصور ا لده او

 صنعاء دلمى،'ر بعد وتمكن ام، 904

 وقد لذالي.ا م اك؛ ربح في دخولها من

 حمالت ن٠ث بعد العالي الباب طر٠غا

 ق تفا ا ذوقح هن كبررة كرية—ء.

 ام٠ء يحيى $ماما مع ٠دءان
 في تركيا وتهزيمة ام- 911 ارا 329

 وبموجب ا#ولى، العالمية إرب ا

 بعد المعقودة الدوب ا!ذغاقات

 ن ولوزا 1918 )مردوس لحرب ا

 هو يحجى ا$دسام كان م(1923

 اليس، لو!دة )-ذرءيا ه اكورد
 لةةة٠)الم على مطلقًا حاكمًا وبات

 لوجود با معترف غير بعزة( ا المتوكل؛
الوطن. جنوب في لورطانيا

 وتاريخ حكم يلي ب ونو؟)
 الداخن؛ والقوى ا!ول ذلك

 الثأك/ لةرن١ دطاع من رح؛؛ !؛ وا
التاريخ دق للميالد سعالتا
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اراشدةI |لخالذة ظل ني ،رنمالتم :اريغ )العرر( ا$سالس .ن ال ذاريخ

 $حاطة١ م.ن ئ ر!قا كددا تم ، المع.اصر
 حسها إل وع !رج اذ دي وكي ، ا٦٠ ريع.ة٠ال
: ا؛ودوعة سن ضعها سوا في

 ه/409 - 203) زياد )ينو( -1
م(1019-819

 - 225)الحوالون() يعفر )بذو( -2
م(1003 - 839 ه/393

)الزبدية( ا!ولة )أثمة( -3
 - 8 9 7 ه/444-284)ا#ولى
م(1052

 ه/555 - 403) نجاح )؛-نو( -4
م(1161- 1013

 ه/532 - 439) العاثحيرن -5
م(1 138 - 1048

 دا69 - 1١ ذديع )صنوع -6

1078 - 174 1)).

 و/>569 - 494) حاتم )بغو( -7
1174-1101)).

 ه/569 - 553) مهدي )بنو( -8
م(1174- 1159

 ه/626 - 569) ا!وون -9
م(1129- 1174

 )الزبدية( الدولة )أنة( - 10
 - 1138 د/980 - 532) الغاض؛

م(.1585
 ه/858 - 626) رسول )بذو( -11

1229 - 1454.)).

 ه/923 - 858) ذاهر )بنو( -12
م(1517- 1455

ا#ولى( )الغزة ا#ذراك ورن ا!ءا - 13
(1635 - 1547 ه/1045 - 923)

)الغازة ا#تراك ا!داوون - 14
ه/1 3 36 - 1265) الثاب(

م(1918- 1849
الغالثة )الزبدية( ا!ولة )أذن( - 15

 دن م( )الغدا آل ب-يت سن

ه/1289 - 1045) محد-
م(1872 - 1635

- 1254) البريطاني ا!!ل - 16
م(1967 - 1839 ه/1387

خروج )من لمعادر ا اكن تاريخ - 17
 - 1336) ا#ودة( إلى ا#تراك

.((.1962 - 1918 ه/1382
الده.ري الته ءبد حسدن د.

الراشدة الخالذة فلل في الهض ذاريخ

 إقرار I ا!ي واذت دن كان
في القبائل ورؤساء الزعماء بعفر

 ءلى العربدة والجزيرة ارس،
 مرددين إرسال مع ،مناطقهم
 أو للزكاة، وجامعين ومعلمين

 تشجعت I وبوفادد إليهم. الصدقة
 من للتحلل القيادات تلك بعفى
 رسول لخدفة بالطاء ا!!زام واجب

ادل( )برت ►?.قوق ولددم الله
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اؤراددة |لخالفة ظل في اليمن داريخ اذراددة !اخالذة ظل ني اليمن ذاريخ

 ق إذن؛ مصادر إحدى الزكاة وكاذت
 أبا إلى با$ضافة الناشئة، الدولة
 لهذا الخمة. م ا! أركان أحد
 ءن محن؛خ,ر كل دجق٠الع لخليفة ا اعتبر
 |$سالم ءن مردد الطاعة أو الدفع
 وخروجه ارتداده أعلن من شأن شأنه
 دونما الخا^ضة رب ود؛ ا$سالم. عن

 خالفته من ا#ول العام طيلة وادة٠ه

 م(634 ٠931ه/13- 11) القصيرة
 فيما الخروج، وى ردعا أشكال كل

 حادث واست.تذاء الردة. مجروب عرف
 عاده والقضاء العذدي ا#سود ذروج
 بن ا#شعث روج٠خ كان فقد محشًا،

 عل نفوذه وتزايد ،كندة في قيس
 لةسو؛ل مدعاة حذضرموت في اتدين
 المهاجر بقيادة جيش بإرصال الخرفة

 حدرموت ,عاما ردعم أمية أبي بن

 ويغذي ا#خاري، ربدة بن زياد
 وفي عته. وجا #شعث ا ن عصد؛ عل

 غبران في إب اندم المهاجر طريق

 عبد بن جرير ولنم القادة، بعفى

 وأش لرك، وفروة؛.ن البجلي* الله
 رو٠ءم إب لتجأ ا ضعاء إلى وصوله

 لكئوح، وقيى؛.ن كرب لجدي بن
ا#دود إلى ما! ل كانا ممن وى

 أبي إلى المهاجر فأربلهما ،لعديا
ءلمهما. وءفا المدية في دكر

 إلى بذوته جذر لمها ا وصز وعنده؛
 ٠ بم بن #شعث ا كان ،حمغرموت

 ز١مجع كندة بعض مع تحصن قد
 طموا هم صرفحا ، (لئجيرا )

 ق ذف؛ا عل رقع أن بعد #شعث ا

 مئ الذي بكر أبي إلى وأرسله أمان،

 أم بأخته وزوجه عنه، وعفا ،عب
 وص قحافة. أبي بنت وة ١ف

 اررموك، قادة من فكان إسالمه؛

 ومات عل، ا$مام هع صغين وشهد
دلك. لي بم

 حملة أن المؤرخين بعفر ذكر لقد

 من خرج من آخر كاذت هذه جر ب؛ا

 التي عثر #حد ا الجيوش من المدينة
 في الردة حركة عل للقضاء وجهت
 ءلى ء لقضا وبا .لجذزدرة ا طق لرن؛ مجتلف

 , معقا آخر انتهى #شعث ا حركة

 لحكم لجزيرة ا كذل ودانت للردة،

 هو أهم #مر تغرزت الني المدينة
.رجب؛ ذا م $سال ا ده را ونش لذتح ا

 633 ه/13 - 12) التالي العام فغي

. الله رسول خرفة اسذذف م(634 -
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الراشدة الخالن؛ ظل ذي الجن ذارخ الراشدة الفالذة ظل في اذيمن ;ارخ

 الته، سجدل لي للجهاد اليمن قبائل
 خادم الجدل الصحابي مبعوثه ووصل

 أسس وسدم عاته الله صلى الله رسول
 فكان الفرض، الهن مالك ادس

 البب ا#ثر ذلك ابن أهل !ستجابة

 ركتهم مشا في تمثل الذي والعفليم

 في بدأت التي الفتوحات في الفاعلة

 خالفة في ذرو؛ رباذت ،بكر أبي أيام
 وغربًا ذرقًا دلك بعد لمت٩٥ووا ، عمر

 وكاد الهند، إلى ا$سالم وصل حنى
 ولقد باريس. أبواب إلى غربًا يصل

 ومعها اليمه لقبا ا اغياداتا انشلت

!ف  ميادين إلى انحاربة القوى ون ا
٠ومصر اق٠والج م زنا ا في اذفذوح

 آزر من البن إدارة وبلورت
 ثالثة في على خالن؛ إلى بكر أي أيام

)بامة( علق إليها زم إدارية أة„؛م

وص:
 .مخارفها و صعاء
 ومخارفها. الجد
 .ومخارفها رموت١حغ

تلك و!ة يعين الحرفة وكان
 حق لبعفهم كان كما نخارف،ا

خرين، عل ا$شراف أو الو!ية  ا
أمية، أبي بن جرر المه؛ وضع كان كما

 عمر عهد في أمية بن علي وخلفه
 بن لعباسا بن الله رعبيد ، وعثمان

 أبي بن علي عهد في عبدالمطلب
طالب.

اليمن ق والعثدأذدة اسودة بين الصراع

أرطأة( بن بثر )و!يه

لو!ة ارش في #مورا ائتبت قد
 عذرية الزكاة وكانت اساء،
 ه شلي الله صلى اذرسول كمدينة

 ارش أهل إسالم كان إذ وسدم،
 ،جعها فهل فتحًا، ورس ر اخذتا

. ددن؛ الذمة أهل عل لجزدة ا وكاذت  ر
 المذطاب بن عمر لحذلميغة ا إجالء وبعد

 ،للهجرة عثرحن سنة نجران لنعب-ازى

 ني ادبينا 'اتهود نم تدلى عدد ؛ذي
 ني كغيرهم فعوملوا مذفرقة مناطق

 بعضهم دخل أن بعد $سالم ا ديار
 أبي #حبار ا كعب أمثال م $مال ا في

 كبار دن كان الذي الحميري إسحاق
 أيام لمدينة ا وقدم ارحمن، تهود علماء
 وغيرهم ،اأصحابة ءلمه وأخذ عمر،
 وا$سرائيرات، ا#خبار من كثير

 وتوفي التابين من جاءة عته رروى

مجمعى-
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الراشدة الخالن؛ ظل في اليمن ذارخ اوراشدة الخالذة فلل ذي |صن ريغ ة،

 !نؤثر بغيين ا مركز ا؛-تقل وإذ
 خارج الم.ه.م-ة ا#حداث في بثقله
 ا#م طنهم ؛م يلم لم فإنه ابر،
 بعد #مة ا شممت ا حنى م مه حدث
 الثالث الخليفة بمقتل الكبرى الفذذ

 إدمنا والي ن وكا-ا ،ن عفا بن عثمان
 طاب، أب؛ ابن علي الخب؛ ذل دن
 الذي العباس دن الله عبيد عمه ابن
 ن(٣اليم ة )عدماذي يواجه أن 4ءا^ كان

 لخالجة ا قتلة من ٢٠موقفه_ ن 1ك دندن ا
 الشام أهل مع انضروا آخرين دوقف
 سفيان أبي بن معاوية إمارة تحت

 ما كان ؛-*.دما عثمان، بدم المطااب
 وقفرة ،صغيين في قتال من كان

 وقع ااذي الخطير م وا!ندن التحكيم
ا#دن. صفوف في

 الدمور إلى المراع انتقل وهكذا
 سنة أوائل رية معا أرمل حيث
 على ة أرط؛ بن ؛-ذمر هجره كل أربعن

 فارس آ!ف بالدة ذوامه جيش رأس
 منتقمًا ليمن ’ ندةإحما ظهير ركون

 دش دموية تجلت رقد علي. شيه من
 ونا )همدان(، في طرف ا له عما إ في

 والي غادرها قد كان صنداء دخل
 فقتل العباس، بن الله عبيد علي

 وكثيدين وعبدالرحمن ،كا طغ-ليهح
راأخاء ل #طن؛ ا فيهم آخرين

 بإرسال المأساة واكتمدت .والشيوخ
 بقيادة فارس آ!ف أربدة علي م ا$ف

 دشر ردة لمط.؛ السعدي هدامة بن جاردة
 يقف ولم فر #خير ا لكن ،وقوته

 إ! ١ط دن كان ؤما جاردة، جهة لموا
 ن عثما شيعة بقوته استأصل أن

 وإذ .#ودية'ا وا م الغف في ودخي*.وهم
 كان فقد $يام ا لذبدة ليس1 صغيت

 رمضان في غيلة دلك ؛.عيد استشهاده
 يمني يد ءلى م(661 ه/40) منة

 ملجم بن عبدالرحمن هو خارجي
 تسوية بعد لعهد ا يطل ولم المرادي.

 ومعاوية ءلي بن الحن ين الراع
 اذيمن، عل واب حر ! ا إرسال حنى

 بن عثمان ن عثا أبو وال أول فخان
 اليمن وأصبحت ، لثقفي ا ن عثما

 ا$سالمية العربذة الدولة تابعة؛ركز

دمثى. في

اسري الته ءبد حسون د.

 ن. تحذق صنعا،، مدية تاريخ الرازي، مراجع:
در، لمعا ا الغدر دار ،3ط العمري، ين٠٠ح

 ذظر١و ام؛ 989 سور، الفكر، دار بان،
 ر جعن أبا ؛لتهذيب I رهذرب ،حجر اش

 ا#دم تاريخ الطبري، جرير بن سحط
ام؛987 ،بيروت النكاس، دار ،والمدوك

 طرقات الج*-دي، ممرة ش علي بن ر زم
 القلم، دار سل، فؤاد ;حق?ز ايممن، ذقهاء

 اشيرة هشام: ابن ام؛957 بيروت،
 دار ،رمري٠ت لالم ودا ر عم دحقدق ،ة !ندوي 1

م.1987 القاهرة، للتراث، اران
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والعباسية ة و # ا الدواة خلل في اليمن داريخ ب وازب #مودة ا اذدواة فلل في اليمن تاريخ

 ا#صورة ولة اد ظل ني اليمن تاريخ

سة٠وا!

نم(18-661م/203 , 41)

 ا#يصار في ب( ليما )ا دور برز
 )اليم_اسة( تتوبا ،لجزيرةا خارج

 الدولة ركيزة سدة(—ي—)الق دخايل
 في مهاحكا دعذها ا ومعول ،#موية ا

 امتداد والملمات، ا#حداث من كدر

 في !؛ وط علي ين لدورهم
 قادتبم وبروز صذين وبعد )صغين(،

 #لوث ا ذخطرة مشهودة، قف موا في

 ددل ءلى - علي *كر—مع في قيس دن
 لمعاوية - قرلى كما - أوحت - ل اك؛

 اشترالذ ركان ، ( كحكيما ) بفكرة
 لردما بل ، أسمام؛ ف؛ ارهنيين

 #شعري ا موسبى أي ر حدجا أ شتهرت ا
 4 موقذ من أكين اكحكيم في بدوره

 موضوعنا كان ولما !.كثروة. ا وسوابقه
 غير ،نفه ليمن ا في محصور ههنا

 ؤتجزبمدنم ، جهخار ليم،ن ا هل أ مذتبعين
 لمركز تابعًا باعتباره ذلك عل الركيز
 بعد بغداد ثم أو#، دمشق في الخالفة
 ة٠ت-هعا عن له !١ذم٠ذ ا حنى ،ذلك

 الثالث ارقرن مطدع ني الخالفة
.إدة مح ا الدو!ت م ولى؛ ،لبجذوة

موية الدولة ظل ؤ -1 ا

م(750 - 661ه/132 - 41)

 لدولة ا في ئلرمن ا#همية رفم
 الكئإذر فإن انامية، ا$سالمية العربية
 السياسرة أوضاءت صدل ذا—ت من

 المصادر ني ول الذنا قلرز وا!قتصادية
 واحد ؤرابة طيلة ا#ساسرة العربرة

 ا#موي. الحك_م من عامًا وتشعين
 العمال من مللة استعراض ومن

 عذرين عن يزيدون الذين الو!ة أر
 ا#خبار بعس تسقط أن يمالن

والحوادث.

 انادر إ! "كلهم الو!ة كان لقد
 جتهم وكان العن، رج ء؛ من - منهم

 الدولة ل—ظ في — كذلك هو كما —
 أو الحاكم البيت أذرباء من العباسية

 إن الذجد^ة. ته-م عممبيا أو قادتهم ر كر؛
 بي ل عما ثلث )هم العمال من ثمارة
 عثمان كان وأولهم الثعين، من أمية(
 بن عتبة خلفه الذي !قفي ا عثمان ابن
 عل ووا! وة معا أخو ،ن سفيا أبي

 بن الحجاج انتصار وبمد م.

 الرر ؛ن الله عبد ءلى !قذي ا يوسف
 الحجاز أمر مروان بن عبدالملك جدلى

 بن محمد أخاه فعين للحجاج، واليمن
واقذ الجند وعل ،صنعاء ءلى يوسف
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والباسه ا#مودة الدولة ظل في اليمن ذاريخ سدة لعبا ا و ا#مودة الدولة ظل في المن تاريخ

ع٠حم عام وبعلط غ ذ.تقغي ا ة٠سلم ابن
 آخر في توفي حق لألول اخالفدن

 أطول من ولعل عبدالملك. أيام
 لة عما #مودين ا !ة اإم م٠حك فزات

 جيع عل الثقفي عمر بن يوسف
 بداية من سنة عثرة ثالث اذيمن
 م )ء؛ عبدالملك بن هدام حكم

 دورة أخمد الذي وهو م(.723 /05
 من كبذر عدد مع وقتله الرعيني عباد

 وبعد م.725 ه/107 ءام ني أذصاره
 الرعي دروج من ت زوا عذر

 ابن ه-شام استدعى ءا.ثه والقضاء
 ءلى لذكون هذا يوسى عبدالملك

 للقبض الدراق إلى دوجهت قوة رأس
 الته عبد بن خالد المدؤور واب عل

 محاسبته عن ادؤول وكان I, شري ا
 وحين وعذبه. ن -د-ند ثم ،وعماله

 الصلت ابنه عنه أناب اذيمن در ء
هشام. حكم بادة حتى

 كان التي النادرة الحا!ت ومن
 ل ما٠اس.تع هو أهله من اليمن دلى عا

 سنة معاودة ة ون؛ بعد داودة بن ر؛
 ريدان ين بحو م680 ؤ_/60

 كال يؤد مال ءلى ونذك ،الحمبري
 . الرقذق من رأسًا وسبعين عام،
 وبذل بالجبروت يجبر وصنف وقد

بعيد - ت امذ؛ حتى استمر و ل، ا؛ل

عل الزبذر بن الته عبد ذطرة٠س ٠٠ ذلك

 الزيذد ادن ومغ الحجان. اليم-ن؛دد
 استعمل من أول فكان يزيد، صنيع
 فيروز ؛*ن الضحاك ارمن على

 وا(*تبدل عزله م ء؛ وبة؛ ،ديلمي ا
 بن خراد بن عبدالرص دن الله بعبد

 ل لعما ا هن د ء؛ وتاله الواذ؛.(
 الله عبد بالكعبة( )الالدن من المرسلذن

 القعدذرة مددهم عاذت لزبذر ا بن

 وارتجال أحوال، اضطراب مدى
 دولة ا مع عه حدرا سنوات في إدارة؛

 وشى حق عاتها خرج التي ا#موية
م.692 ه/73 عام عاته الحجاج

 عدد إلى أرسن فقد ء ا)خضا أما
 م_ان ده وفشيا اليمن قضاة من

 الفضل بن سماك : أنهرهم
 ا#دناء من بعفهم ودان الخو!لى،

 وطاور رابنه فورون بن كاساك
 )ت ري ا#ب;-؛ ؛!يماني ن كح؛ دن

 كثورين- رآخرين م(،732 ه/ 114
 مدلجود دور لبعضهم ركان

 في ا$سالمي والفقه القفاء في

 ا#ول، القرن من الثاني المصى
 لى لثا ا القرن من ا#ول والنصف

لجم مذ حذ-لى را سجل رلقد للهجرة.
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والعبابدة ا#موية الدو! ظل ذي ارض تاريخ والعباب ا#مو؛ة الدو! ظل ذي اليض تاريخ

 نباية قرب مع من١ةلز خاص؛ تاريخا

 قاضي هو ذلك ا#موية؛ ولة ك ا

 غاذى ا يجيى بن الته عبد حضرموت

 العام فني #عور. ا بالحدرمي

 حكم بداية وفي م،745 ه/ 12 7

 بني خلذطء آخر ،محمد بن ن رروا

 على عين ،مقدرة أعظمهم ومن ،أهه

 عمر دن قام وه ثقفي آخر إيمن ا

 - يجيى بن الله عبد فأعلن الثقفي،

 طاعة خاع - عمان إباضرة من بدعم

 خارمة نعسه وأعلن ،محمد بن لرروان

 )بطاب ننه ولقب إباضي، كإمام

 عادلى على القبغر من وتمكن ازق(،

 ،ء صدد؛ إلى سار هم ،موت حف,

 م746 ه/129 عام عليها واستولى

 ابن وقتل ءمر، سم؛ز ذا هقعة بعد
مبا٠ ومكعث ،يوسف بن الصلت خده أ

 وجع ارض. يميد( عام من #كر

 رخولت ا قوة ووجه د، لعتا وا المال

 صوب لممت ثم ،وحمكه المدينة ء.لى

 بن مروان قوات هزمتها حيث الشام

 ابن إلى القهذرى ورجعت محمد،

 الذي السعدي بن ؛.المثعبدا بقيادة

اذنى الله عد دنى؛تل ا#در آخر تمءن

 ه/ 1 3 0) ة٠سذ ضعاء رج خذن يجيى

 إلى أنصاره بقية وطارد م(.747

عاتهم- وآخبى حعذت

 بعيد #دويا القائد هذا قتل لذف

 ،عودته طريق في الجوف في ذللث
 بن الوب- محمد ذنى دروان فأر.-)

 على دودين لالء عادل آخر بكون عروة

اثمن.ا

سبسحة١ الدواة ظل ز-2

م(818-751 ه/203- 132)
 والحجاز ن٣اليم ءلى واني أول كان

 الخالجة ءم هو بغداد، أرسلته
 بن داود )السفاح( #ول ا العباسي

 الحجاز في المميث ختار١ الذي ءلى،
 رن عمر الدمن على إه نائب ل وإرسا
 لم لذيا ،لقرثي ا بى لخطا ا لحميد عددا
 فعين ء؛م. دن أقل بعد ذوفي أن دفث

 م ا٠لع ا منتصف في له خلن؛ لسفاح ا
 محمد م(خاله751 ه/133) التالي

رفي.؛4-ا عبدالمدان ادن دزدد بن

 تزيد سلسلة ارطمن على وتعاقبت
 عباسبأ، مأل ء؛ أو واني؛ ثالثين عن

 أو العباس، آل دن معظمهم وكان

 عبد بني من الخلفاء ؛.*ضر أخوال

ء وجب؛ بعض أو لحارثيينا المدان
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دالما،؛، ا!وذن اوة ظل ن؛ي اد تاريخ وسبا.-;؛ ا#س؛ الدولة يلل ني ابن ذاريخ

 وكبار العباس بني وقادة قريش
 من الغزة هذه امتدت اخد موارم.
 72 نحو المباشر العجاسي الحكم
 بن معن و!ية فره اسساء عامًا،
 )ت المنصور زمن الساني زائدة
 الوربري وراد م(،775 ها158
 800 ه/194 - 184) الرب مولى

 مد فيها رب االمذين م(810 -
 معدل يكون ، عامًا رعهذردن اثندن
 عن تزيد )! الواحد الوالي إقامة

 ؤصررة، جذ مدة رهنه واحدة( ذة٠م
 ا!ستقرار من الوالي تمكن !

 - بم من - ذكنه ! كما الحقيقي،
 طبيعة عل ا!ستقرار ء إضن؛ من

 و!ية في القاطزن الذامر حياة
 في - العرة دنه تمزت لقد اايمن،

 والغان، ب١با!ططر - معظمها
 :منها أسباب إلى ذلك عزي وقد
 من العتال أولئك بعض سيرة سوء
 تعصب أو ،ضعف أو بالغة شدة

 مشروع غير إزراء أو شذوذ، أو
ذمة. وفساد

 لهم كان و!ة ستة أفضل ولعل
 بن محمد تذكر حسنة ة سرر ر بذاء درر

 بن يحدى يخأ )اس البرمكى خالد
الذي الرشيد( وزير اررهكي خالد

 سنة في صنعاء فقدم ارمن، و!ه
 ،نبر# فاضأل وكان م803 دلم 183
 زني ا رمكي(٦ال )غيل ينب وإذده

 إلى صنعاء يعير وكان ،ستخرجه ا
 مدة تطل لم ذلك ومع قريب. عهد
 بدد به استبدل إذا مكيارر و!ية
 خماد هو قوي جبار عامون ن٠م أقل

الري.

 بن لهيص-م ا دورة ت ستدن, ا فحين
 وعم ،مهتبا كل ني الهمدا نحيد اعبد

 ه/174 عام انطالقها منذ خطرها
 طاعة عل الخروج وأعلنت م،790

 خماد همو! أرض الرشد، هارون
 لمشهورةا ؛قولذ^ هإيا مودد ،ليربري ا

 ما عذلىو ٠ ليم.نا دلأ صوت سمع.قأ
 إلى أرسله رأذصاره رصمبا خماد ظفر

 م،808 ه/ 193 سنة فمدب الرض
اه/94 ءزم حماد ا#مين عزل رقد

 كيرأ م—لهيم ا ثورة ذت كا لقد
 في الخالفة ضد وأطولها الحركات

 حق معدودة ت دنوا تمض ولم بغداد.
 في نطلقتا ثورة ايمنا عل نعكسا

 تدعو م8 1 5 ه/199 عام الكوفة
 اذيا طبا حر؛ إبراهيم بن محمد لإلمام
 طر٣س الق مدي المذرا عماله أرس-ل
 داعيته اذيمن إلى وض رقد ،عاريا

جعفر بن ى“مو بن إبراهيم
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ة والباس: ا#مودة الدوان ظل ذي ابون ريغ ن، ة والعباسم ا#مودة الدولة ظل في اليمن ذاريخ

 الفل في $سرافه بالجزار الملقب

 في رلجزاا تمركز وقد ،لتخريبوا

 من عدد وهدم ا۴٠بر أن بعد صعدة

 وزلى ،حميرية وآثار بتمنا سدود

 أذصار انحلة اذشادة الخالفات هرأت

 من مة(يفط أي )بنو حوك فاإذف ك،

 شيعة وبعفر ذتين !الحذو ص-مدة ذفي قيا

 ا#مرن والي وبدن ؛;ن* وجرت ابن،

 مارك عيبى ؛ن مو،ى ابن إسحاق

 مدينة رجزا٢لل وذرك ا!حر ؤيها بزم ا

 ه/20 1 اانالي العام رفي صنعاء.

 رال بتعيين المأمون س.رعأ م8 16

 عسكرية وقدرات حذكة٠ ذي جديد

 ،بى !ن ءلي ؛ن حمدويه در بعفا
 جيش رأس على دليذو ن،ماه-؛ ؛-ن

 من كبرو عدد حوله والتف كبرر،

 وأفعاله. الجزار من الموتورة القبائل

 الطرفرن '؛ون شديدة رك مد؛ ودارت
 نجرأن، إلى شما الجرار ذتيها زراجع

 من فمل كما فيها القتل ني وأمعن

 في مكة إلى توجه ثم ،صعدة في قبل
تعيبن أعلن حيث الحدج م—موس

 )علي الجزار إبراه؛-,( أخي المارون
تحت فدخل للعهد، رلر الردي(

 بمكة. له ودعا طاعه

د ؛-دلى؛ إرمال ذلك بعيد ستمر ’
 بعض أو المن إلى والعمال ة لذخو!

 عسكريون قادة فيهم وكان بتاطقه،
 أن إ! قرن، نصف من #كر وذلك
 بن الله عبد بن نحمد المأمون تعيين
 عل م8 1 8 د/203 ء-ام رياد

 بداية كان اليمن في التهامية ا#عؤلى
 العباب اسة زوال في انحهاية

 ثم اب، أو لتصبح الدبي،
 اليعفرية ا!ولة ؛.تبلور ذو ثم.؛ تتقطع

 اليمن لتستقل ا#حذداث، رح٠مس عل
 وخارجية لله محا قوى حكم ظل في

 بعضها حءم فساد ،طويأل ذصارءت
 في خر ا وانحكمش ،كله اديمن
 سرح لرن بختفي ،محدودة منطقة

ا#حداث

 من مركزيًا تحكم اليحدن كانت أغد
 و#همية بغداد، من اساهين إوالي ا قبل

 )المهدي( أمر فقد بالعاصمة ربطها
 بدن الوريد بإقامة م782 ه/ 166 سنة

 يساعد وكان وارش، ومكة المدينة
 متهم برز محرون وقضاة ل عطد؛ الوالي

والعلماء. ااخقهاء لرن مشهور د ءلى

 امتداد — الغازة هذه شهدت كما
في مشهودا ر ازده؛ — ا#مووة لدابقة
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)تأوب( رام دألي والعبا,**؛؛ مويةأ ا الدولة ظل ذي اذيمن تاريخ

 ا$سالب، العرب؛ اسة تارخ
 كاذت فقد أحوالها. اضطراب رغم

 ص,ذعاء في 4والذذ لحدي,ث ا ءلم كز١مر
 صعدة ثم وعدن ل—والجة وذمار
 1إليه تشد ت درت'را الة-رن( ي.؛ )بها

 بةقراص ا#رجاء مختلف من الرحال
 عبدالرزاق لعالمة١ فإلى ا$سالمية.

 ددن م(837 ه/211 )ت العنعاي
 م(770 ه/ 15 3 )ت راثد دن معمر

 زي كفا لمن ا ء هما1ء من ل مثا وأ
 بناوي ! ا يوسف بن هشام صنعاء

 ا#ثمة: جاء الذماري، وعبدالملك
 ت ) فمي لديا ا إدريسى بن محمد

 )ت عبن—م ب-ن ومحيمى ه(،204
 )ت ال.ص بن وعفي ه(،233
مت ه(،238  )ت ل—حخب بن و
 كما للعلم. طلبًا بم١وأضر ه(،241

 واالمعر والمنطابة الكتابة ازدرت
 فشهدت ا#دب، فنون من وغيره؛

 بن بذر أدخال كبار أعالمًا لعرة ا

 باية في المتوفى الباوي كبار أبي
 من شعراء وعاصره الثاني، القرن
 أبان، بن محمد أمثال ا#ولى ازطبقة

 في ودولي القيي، يزيد ابن وأحمد
 وأدبائها شعرائها من عدد بي؛يذب؛

الطاسح أبي ابن أمثال المشهورين

 عاد، ؛-ن الته وعجد الشهابي،
 بن أحمد لكبرر ا حبي١الر عر إلما وا

 رك حيث وآخرين الرداءي، عيبى
 عام مطلع في صنعاء في اضًا

 وعالمه اثمنا لبان م8 9 3 ه/2 8 0
الحمداني. أحمد رن الحسن ير٠الك

 العهري الله ءبد حسون د.
 ، I - 121 19 و 1 1 1 /1 ا#ماني: غاية .راجع:٠

 ؛طبقاتا دبيع: سعد بن >ى»*لمد ؛545 /5
يرى،  دار ، عط؛ دالقادر ء ع.حمد ق٠تحة ا

/5 ،١٥ 1990 ؛جروت، المدمة، الكب

 قيق تعه صنعاء، مديذن ذاريخ ارازي ؛545
 الغ_كلر دار ،3ط -هري،٠ال حين د.

 ،سوريا لذءر١ دار ،ن ايا ،لمعاصرا

 بن طي بن عمر ؛361 ،137 م،1989

 اليمن، نقها■، طبقات : -دي٠الج ٠سمر

؛جروت، ا،٠القل دار. ،ب فؤاد تحقيق
.75 - 60 م،1957

)#لب( ريام ب

 )سمعي( !تحاد #عل ا المعبود هو

 الميالدية !.قرونا في يتألف كان الذي

 )الدهوب( من ا#ولى لثالئة ا

وحمالن. ذن وحن؛ رسم (: ل\ )الددا

ريام( )تأب ا$ل دة ب اننذرت

 شملت ازفي )سمعي( اتحاد أراغي في
 المرتفعات من الثري الجز* آنذاك

ء صنعا ل شما من فددد ا ادة المما ا
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)دأوب( رام دآذب ):ألب( ديام ؛آذ

 ،صعدة من القريبة المناطق وحق
 : مخه-ا ،عنة معابد له غددت وقد

 ومعبد حاز، في م( )شمم معبد

 في )حددبرل( ومعبد لحعة،١ في >قدمن(
 ط نط ى في )خضعهن( ومعبد عط،نا

 الدراس، م شبا في )كبدم( ومعبد

 ومعبد مرس، ذي في )ذمرس( ومعبد
معبدو ، دغبث* بمر*ت في (ظ_بعين )

 في )أتوتم( ومعبد تذر، في )مربضن(
 ريام، في )ترعت( ومعبد ،إذوة

بران. في )مح.ذيم( ومعبد

 دقع لذي ا ريام( لب)ذا معبد يعدحر
 من )ترعة( قديمًا والمى أرحب في

 تحدث وقد ،$له ا هذا بد معى؛ أهم
 كان رئام ودت ؛قوله: عد^ لىاني٠الهم

 وهو إبع ويح.ح عنده يكملح مدصجدكًا
. همدان بلد من وة ا أحل رأس في

 المعبد نا٠ه في تمارس كانت
 وتقدم التعبدية، والشعائر الطقوس

 أو بوعد وفاج والنذور، لقرابرنا
مطلب. كوترق اتماس؛ا

 ريام( )تألب لإلل خعم وقد
 الحيوانات، فره طاد٠دع صرلى موبدم
 الحيوانات باعتبارها الوءول خاصة

وكان ا$ل، لهذا ة٠المكرس المقدمة

 ددواؤد مزارا )درءت( الرئر*ي همعبد
 لتأدية محددة مواسم في الناس إب

 يتاش وب الحج. روشما طقوس
 وتامات أوامر عي(٠سم ) تحاد١ د ذرا أ

-ب ا$ل  ا#مر ويعكس ريام(، )تأ
 المقه معبد رةلزن؛ سم-عي() إلى الصادر
 كاذت ي٠اد ة٠ي٠#هم ا م-ارب في )أوام(

 ت لذ.عاتماوا ا#وامر تلك به تضطلع
 السياميةو عرة !جتما ا ة لحرا ا في

 ا#س ذلك فغي )سمعي(، !داد
 )سمدي( اتحاد خضوع عن تمبدر
٠دبئرةا المدولة

 )تألب $ل ا طبرمة من جزء إن
 وطرقته خالل من لنا ف٠يتكش ريام(
 كما — $له ا هذا فإن ورموزه، ودوره

 النقوش خالل من 4ءلى تعرفنا
 حام للمطر، موزع إله هو — وااروم
الرد.ز - حيوانه واإ*طكذ؛دت، !ذطيع

!تحاد #عل ا ا$له وهو الوعل، هو

)سمعي(.
 )تألب $له ا عبادة استمرت وقد

 وتظهر الزمن، دن -ة٨طو-. فزة روام(
 هذا أن ق.م الثالث ا!ذرن نقوش
 في ونجد )سمعي(. إله كان ا$ل:
لب ذكار اضًا الرابع الذرن نقوش  لذ
مع اختفت عبادته أن ويبدو ريام،
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دين هياايمن ا دذن ن٠اب اي ا

ارهانيين إدى التوحيدية الديادة رزوغ  

السماء )إله بعبادة والمتمثلة
٠)الرمن( وبعبادة وا#رض(

الصليحي ءبد|لقوي دحمد ءلي د.
-Eie vorislamishen Religionen- (Hofner:مراجع 
M) Arabiens en H. Gese, M. Hofner, 
u. K. Rudolph, Religionen Altsyriens,
Altarabans und dei Mandar (Religionen 
der Minsch heit, Bd. 10.) Stuttgart.

Le pantheon sud-arabe pre - "(A.)
1970. Jamme islamique d’apres les 
sources epigraphiques" dans le 
Museon, Lx, 1-2, 1947-pp. 57-147.
Robin (Christian). Les Hautes Terres 
du Nord-Yemen avant L’islam TOM

1-2.1982.

اليمن فى ن٠ائه
 مجال في العهد حديثة ليمن ا

 فإن ولذلك التأم.تي، النشاط مزاولة
 يختلف ! فيها التأبي السوق ع٠وض

 في ا#سواق من الكثرر أوضاع عن

الذمة. البلدان

 هناك ت ريس يخي۶التاد المنظور وهن
 إليها يرد أن يمكن محددة تاريخية وبرة

 إبان الذأمين، ط نشا ممارسة ظهور

 لجذوبي ا لشطر ا في ا!ستعه،'زي لحذكم ا

عقد إلى يرده فعصهم الوطن، من
الماضي، اغرن ا من الثالثينيات

سابقة ة لفق ه يدب خر ا كبعضهم و
. أطول الصدد -بذا المهم إنما نعير

 في النشاط هذا مطرسية٠٠م أن هو
 كبدر عدد قبل من يتم كان الجنوب

 ا#جنبية والوكا!ت الثركات من

 بااخشاط لشاطها ارتبط التي
 ، يطاني لبر ا للمستعمر صادي٠!قذ ا

 الدركات تلك مختلف كانت حرث
 دون تعمل والوكا!ت والفروع
 إلى ا#رباح ؛■تحو-دل وتفوم رأسمال،

 نوتذا ، اسذثمارها إعادة دون رجا-لذا
 عدن مدينة ءلى هرغصور طهانشا
ؤذط.

 صدر م1969 ه/1389 وفيءام
 وأنشدت التأميم، نون ذن عدن في

 التأمين وإعادة المذأمين ليمذية١ الشركة
 للسنة (36) رقم القانون بموجب

 هذا احذحار خولها والذي ،نفسها
 كل تدور وقد سواها. دون اكشاط

 دوق را الذأمرني، النشاط من

 ممارسه نادلى من واء٠م الدأمدذي،
 تمودل في والمساهمة الذأمين أنواع كافة

 الذركة أن رءب_ابا الدولة دوازنة

 مملوكة وهي ربح فائض حققت
 الذأمين قاذون وبصدور للدولة.
 (12) برقم الرارات على ا$لزامي

 يعد لم كما م،1976 ه/ 1396 لسنة
عدن. دنةمد ءلى دذصورا دين لحدا ا



ابن ني أس اك

 الوطن من الشمالي الشطر في أما
 الحال هو كما الوضع كان فقد سالجًا

 هذا ممارط كانت حث عدن، في
 ذركات قبل من دنم ط النذن

 أول أنثات وقد أجه، وركا!ت
 ه/1394 العام ني إدامين شرى
 ،!ذأ«ين رب ن شرى وهي ام، 974

 عل والرقابة ف ذوا ! ا قادون وصدر
 ه/1 3 96 لنة (107) برقم التأص
 إجراءات نون !ن ا وعذن م، 1936

 يجب اإبي التأمين، شركات تأسس
 ت زشركا ا كوع من ذكون أن

 ل دن لرأس #دق ا والحد الماى،
 ،التأمين وأذواع الشركة،

 ا!حتفاظ الواحب وا!حتاطيات
 ا$شراف ووسائل طرق وكذا بها،

 القانون واذسزط اذكومية. والرقابة
 الذ-ركات إدى محاتًا الذأه^ يكاون أن

 ا!شراف قاذون صدور وبعد الوطنوة.
 الم،ية الدركة ن٠تأسي تم لرةنبة١و

 1981 ه/1401 م، !.لتأمين العادن

 العام في للتأمين حده٦المتئ وااشركة م،
ذنه.

 تأسيس ١نم ا؛.ياركة الوحدة وبعد
 التأمين قانون وصدر ت نركا عدة

 ئاك طرف ادارات ءلى ا$لزادي
وصدر ومادية. جسدية أزرار

 ه1412 لة (37) رقم القاذون
 الخاص القانون وه) 1992

 دركات عل والرقابة با!ذواف
 هذا في ثم وقد التأمين، ووسطاء
 المال لرأس ا#دنى الحد رفع القانون

 ما?ون مائة إلى ريال ماليين 5 من
 تم 1 99 7 اه- 41 8 ستة وفي ريال.

 بموجب كذكور ا نون !ن ا تعديل
 الالئحة وصدرت (.9) رقم القانون
 رقم جهوري ؛فرار للقانون التفيذدة

م. 1 999 ه/1420 لدة (192)

 في التأمين ذوكات وبتفحعر
 هي ما معفل-ها أن غأد تية٠اليم الوق
 في يحدى م_ا أو ) تابعة شركات إ!

 (، العائلية بالشركات ابتية اروق
 مجؤوء.ات ااشركات ذه—ه تتبع إد

 وعملها معوذة أوصناعية تجارية
 التًاميتية ت التفطيا تقديم هو دي #سا ا

ا#م. للثركات

 إحدى يوجد لي !ن ا الوقت رفي
 لذوكة١ :يهو ،مين ذع شركة ءشر

 التأمين وإعادة للتأمين اوضوة ا
 مارب ذركة م، 1969 ه/1389
 م،1976 ه/13 96 للتأمين ابنية
 ه/1410 للتأمين العامة ابنوة
 ه/1401 للتأمين اكدرة م1981
 ه/1410 للدرين اليمن م،1981
للتامين الحوة سبأ م،1990
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ناط بين جدول الخادر ومعدل ا

|لدائر همظل٠ )بالدون( ا#ناط ؛اشركان

2001 2000 2001 2000

٠/٠130 ٠/٠130 461 458 مارى

%73 ٠/٠64 1216 1035 المتح.دة

%27 ٠/٠37 462 419 دأمدن لل العادة ايمية

٠/٠216 ٠/٠205 260 243 آ٠س

٠/٠74 %62 139 األ اين

%70 59 ٠/٠2 219 183 أمان

%91 %88 216 205 ازوؤة

٠/٠40 %32 274 210 التأس إعادة زلر٠!تآ ابية

%3 “/38 912 466 ٠ترست

٠/٠35 ٠/٠39 248 186 العردة

%65 %84 4407 3504 )ي !جما

 ،ام 990 ه/1410
 للتأمين آمان

م،1993 ه/1413
 للتأمين لوهلذدةا

 ،ام 993 ه/14 18
 مينأ٠!لت يمن ع٠د-رس^ح

 التأمين وإعادة

م،1995 ه/1416
 رين للتأ ل_رسة ا

 م،1997 ه/ 1418
 -!مية ! كة الذ

 للتأمين اليمنية

 م.2001 ه/1422
 ليادتا الجدول ويوضح

 ا#ئاط حجم

 ئر لحا ا ومعدل
 ني الذأمين لدركات

 -1421 الستين

001 - 2000 ه/1422

 أن نجد بق لسا ا الجدول في لنظر وبا

 ل ريا ما!يين 4402 بلغت ا#قساط

 أن بعد م 2001 ه1422 سنة ني

 ء_ام ريال مليون 450 كاذت
 ا#خذ تم ما وإذا ،ام 990 ه/14 10

 بعد حصل اذيا أ٠الذضخ ر !عن؟؛ا في

 القول ميمكن1 990 ه/1410 العام

قيمة في حقيقية زيادة يوجد ! إنه

 شركات دول أن كما ا#قساط،

 مستوى من نحسبن لم لجديدة ا مين اتأ ا

 يظل أن المتوقع ومن دحن.لتأ ا انتشار

 لكشر1 !ن نظرا ءده ه.و كما ا#مر
 عليها يغلب اليمنية الشركات من

 ء.ليه ربناء ،ااتابعة ت الدرى طابر

 الحماية تقديم عل اهتمامها جل تركز

أسهمها. لحلة التأمخة

العبسي ه،للهم د.

رامع يحدى سد



تباد

 إلى دقع ٠سيرب٠ء في هررة عا ؛.لمدة هي

 در دد ة.—بدد ة٠مديح معوى لغرب ا

 من الغيثم بن ؛خر ء-ن ذري لبال ا

 أن اوزهري عن معمر ءن عبدالرزاق

 فر من أسلموا وجرش تبالة أش

 علده الله )صل الرسول مرهم فأ ل ق,تا

وجعل 4ءلى أط-موا ما عل وسلم(

أهل من بما ممن محتلم كل عل

 ضيافة عليهم شارط وا دينار ب الكن.!

 در ا؛.صا في تبالة ذكر ورد ‘اللمين

 الهجري/ لث الدلم القرن )مذن التارنجة

 الحادي القرن ودق الميالدي سع ازتا

 الجالدي( عذر ع ا!لم الهجري/ عثر

 ءلى تقع التي نوطات ا من كواحدة

الذي بمنين ا الحجاج فل ذوا طريق

 ٠ ا!رمة رمكة صحعاء'مل بيون يربط

 بأن ذبة خردا وابن ا!دي ويذكر

 .كثدرة عيون وتها يرة٠كب مدينة لةت.با

 ا$مام بأن نجيد عبدا ابن ويذكر

 لة تم؛ في أقام علي بن سدم لقا ا المنصور

 الغيل واستدرج إم007 ه/398 منة

فيها. كان اذني ا!يم

بعد عل زقع مرة ء! بلدة :لة وب

 ميز رت الشحر مدينة شمال مآرات كيل.و

 حرة لسا ا ه ددا ا ينا؛"يع من عدد بوجود

.لجها ة ريدي٦ ااك

العروسدي عدي محدد د.
 همداني،٠ال أحمد رن الدن مًاحمل ذو دراجع:

 ء.لي يحمل تحقيق العرب، جبديرة لذة
.42 ص م،1990 ،1ط ا#كوع،

 مع،رفة ذي سيعم لتقا ا ن—ح أ ، ،٦٢م" »ة»للا
 المالذ ءرداذبة، ابن ا#قادم.
 ؛ن الدين داج .136 - 134 ص والممالك،

بهجة ال-ماس، لمجيد عيدا بن لبا؛ي عبدا
 الله عبد تحقيق ارس، تارخ في الزمن

 دار ،ذي اسن؟؛ ا دلىأ ن دعحم ،ددى لح ا ن احم٠
 ام، 9 88 صعاء، ماب،٠ال"ي الحكمة

 اباية البلدان ع، ا# !ساعتل ؛60ص
.57 - 65 ص ،لحموي ا توت دأ ءذد

 ء لبا ا وفتح ء إلما ا م٨بغ ع ي )

 أط-لمق وقب سابعة، والجمع المشددة،

 #خبار1 .ذ-ب٠ك في لجور رلموك ءلى

 الروم لملوك درة لقيا ا كقولهم:

 واوفراعنة ذذرس !وك وا#كاسرة

 ؤئوا ورل: القدماء. م_صر !وك

 في منهم #ول ا يذح ا#ذر #ن لجابعة

 ! الدمن تبك كان ودل: الملك.

 ورير سر يملك حق ردعًا دمى٠ي

وحدرلوت.

 لقديمة 1 ا!ة لنقوش 1 وفي
اوطه لكن لقبًا، يرد ولم علم )ذى(



سع بع

 ذكرت ألي حمير ملوك من #خيرة ا
 القرن أواخر من ابتداء النقوش في

 القرن أراش حق الميالدي الشالث
 الغالب في يلقبون كاذوا السادس
 )حمير( ريدان وذي سبأ بملوك

 يرعش شمر ١وأشهرهب وحضرموت.
 القرن أوائل في )ت خم يامر بن

 ٠معد كرب وأبو الميالدي( ا؛.رابع

 لي )ت يأمن كرب ملكي بن
 الميالدي(، الخارس القرن منتصف

 من اك'ني الجزء في الحمداني أن إ!
 درءش خر بمي ! ا$كادل ابتك

 #ذرن ا دع لولده ادم هو وإنما ، تيعًا

 ذع فأولد ا#كاس سع أولد الذي
 كرب، ملكي ا#قرن تبع بن ا#كير

 #كير ا تدع بن كرب ملكي فأولد
 رهو ،كرب ملكي بن تبع أمعد

 ا#وسط، ويع مرأة- لكا ا أمعد.
 : م منه أنفار حمسة تبع أسعد وأولد
 رن عمرو أولد الذي أسعد دن حمان
 هذا وكاد #صفر. ا تيع وه) ن .وسا

 يطابق التبابعة نسب في التلسل

 النقوش من بعى الذي اكلل
 بتع ا؛قصود أن عر القديمة، اصذدة

وهل ادقوش، في واذح نم ا#قرن

 كعا يرمش شمر بن ذيمي تذع دو
 ، آخر؟ ن ملذ؛ في أدضا الحمداني دذكر
 ك.ما كرب ملكي أبو حقًا هو وهل
 #مر ا حددقة رثده؟. تا في لطوري ا يرى
 وفق لماوك ا هؤ!ء لدر في أن

 عثر ير طئر برن فجوة لنقشرة ا المادة

 كان وربما يرر، علي ذمار وا؛-لمك
 درءش شمر ابن نقب هو ا#ون ذع

 عن نكاشف لم النقوش زالت دا الذي
 ولكات ،لفجذوة ا تلك فحكد سمه ا

 كما كرب ملكاي والد سيل بالتأكيد
 كان ح ا#ر عل وإنما الطيري، ظن

 علي ذمار أرك الذي ا#عل جده
 قاران أرك أنه التذوش وتثب ،يبر
كارب. ؛لمكي الصحح ا#ب ١٠يتع

 #قرن ا تئع أن ر #خرط ا وتذكر
 تعالى الله ذكاره الذي القرن ذو هو
 وأن ،لكايف ا سورة في كتاب ني
 الكاش تجع أسعد هو ا#وسط تع

 ؤح )ألهلم فيه: ذمالى الله قال الذي
 (.37/44 )الدخان تبع) ئزلم ألم

 بقول.ه ا#نبياء ذكار عند المذكور وهو
 الرش كذت كاذ دقع )وؤزلم تعالى:
 اما (14/51 وعيد(*)ق قحن

فهو الحمداني عتد ا#خير ذذع
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هيث هيث

 عذه نعرف ! أننا غير ا#جذع،

 بن ا#جرع ء ريب ! رهو شيئًا
 إب أشار الذي الهمداني ن سررا
 لشوش ا أما ٠آخر يركان في ني الهمدا

 سبق -يري‘?‘ ملك آخر أن فتذكر
 بذي المشهور يثأر( ر أئ )يوسف

 ن إبا فمأل حمير د-ذوك آخر نم ا ن
 كرب معدي هو ،لحبذي ا الغزو
 نعرف ! أذنا ا!مر وحقيقة يعفر.

 ئهم أسما و أ بدة لتبا ا عن ذيء ل٠ك
 أنذل خاصة ،١٠ءدده نعرف ! كما

 من الالثة ا#جذزاء على د بع نعثر لم
 ولم التبابعة، بسير الخارف ا$س
 عن القديمة ة مني إي ا الذقوش مكشف

 الشواهد أن غير أسرارها، كاى
 سبعين كانوا بم أ تذكر ذشعرية ا

 ربعة: بن ددد قال نق-؛،

ئثع ذل دنى ذعرن تبابتة

 أزهر بعد أذفر جميعًا نزلؤا

اه ءبد محمد يوسف د.

نملذت٠

 مه-؛ ا#على الذب هو : تذلميث

 ، -ر(٠الدواس )وادي باب اروم يعرف
لحزيره ا دشق الذي الوادي هدنا ن وكا

 ،با ء في زراةا جبال دن برة ليرر ا

 شرقها، في لي الخ*؛ الربع رمال ق٠ح
 ثم )ا)*قيق( هو: عام ب با يعرف

 في فهو أجزائه، سب مجة سماءأ ؛مدة

 الممتدة تواطيه وفي ، )تثلث( ه عالأ

 قبائل من - وكبدة جرم )عرق
 باذل دنى - غميرة عشرق ر) ارحن(،

 دكان(، باسب — تمرة عقيق و) نجد(،

 ييررف يزال ! الذي - )الثايل ثم.

الخالي. الريح وبعده باسمه(

 لجتوب ا عرب ذتائإى حذت ندا ا وقد
 التارمجؤة العصور في الوادي ١هذ على

 القبائل يرس ذب فقا-ت انجكرة،

 جنب( و) و)كذدة( )جرم( اشحطاندةا

 في وكان ٠و)بد( ن( مدحا و) و)زييد(

 لرمدي بن لعمرو ونخل حصن دثادث
 ثم لالحذة،ا الدور في كرب

 اليمن عرب رة لعدذ-ا ا القبائل جادت

 كبرر دور لعقيا, فكان ب، السيادة
 لقيبدلة ا#مور فده سقرتا ثم ب،

 عاب سمها ا فأطلق مضة٨ال لدوا ا

 يلي مما حوك واسعة منطذة وعل

ونجد. اليه؛دة دلي ومه؛ نجمنا
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 ءل )الدواسر( ادم إطالق وعن
 انحذق دشول ،وله٠ح ما وعلى الوادي

 الدواسر خيس: رن الله عبد النجدي
 دق٠ولجذ أزد، ق.حطاذدة شهيرة ق،يلة

 عددناردة وأسر وأفخان بطون ~أط
 وهذه ،بالحلف لفوسرية١ م.ته..عر

 إلى با سبروا من انحدرت اب
 .ذه.٠م كبير حيز فمألت نجد جنوب

 أن ا!غلب القلىذلى من وزيرها

 مععداقط يتتبعون رحأل بدو يكونوا
 ويقطذون انجاب ومراعي ذ٠لغر.ا

لقظ.١ في المناهل

 ناحية من بدو فهم ا!وامر أما
 ون—*-ط—وي شدة دا ا و $بل ' يملكون

 حوة نا م,ن وحازرة حقها، البداوة
 والمزاع والمدن النخيل لهم أخرى،
 سن ربالدهم $ث، وا والبث
 العرب جزيرة مناطق أخصب
 إنتاجًا وأصلحها مياهًا وأكثرها

 رقعة. ب٠رأوس عردى وأش.*؛
 ومن !هناء، ا ق الدس من فحدودهم
 حق حدودهم تمتد الشرفي ال٠ا#
 الحرج ومن العرمة. من قمًا تأخذ

 فا!بول، ،بيرك مارة معربه تذهب
آل هضب الهفب إلى فالسوادة

 بيشه رادي مدافع الغرب ودن زاد،
 ستدخل لجنوب ا ومن ،وتثادث
 الخالي الربع من كذذر شم؛ حدودهم
 مترامية بالد هي٠ف نجران. وأسفلى

 سيل وهو ا#رجاء. واسعة ا#طراف
 السوول تذلي المعروف باذمنى واديًا

 ولكنه ،حقيقة الوادي صفة ويأخذ
 عل ارمال فزاكمت قديمًا هكذا كان

 , فغنا مجا عل وزحذت 4د_دافع_
 كان. ما باعتبار الوادي اسم مجمل

ليول ا طنت تقرد؛؛ قرن نصنع ذن م و
 وادي دو الذي واب أعل عل

 في ؛٠عرم ب؛ لجهر ء فجا ، تدنجمث
 الوادي أهل وداهم الخريف، فصل
، فد فأ !#  الله ورحم كثور

 : رل۶جق حذ الخالوي

الحيا من !بن برى وواد
 ععايذ عام جعرى عا؛ جرى أئا
جرم(؛ )غؤيق يدص قديمًا نوكا

 ، لقدما منذ الذهب بمعادن غني وهو
 نجما الالم علده لذوله مصداق ويرو

ذه:؛.. ءذل أرض طرتع ثروى:

ن الدواسر رادي وهوم  بى ا
 نحو يمتد الذي الشريط هذا هو

 في أكيال خمعة عرض ني # كي أربعن
ذات المذطقة به !راد وإنما المتوسط،
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عى

 ة باد دن الملوذاتو وابع وال الو!دة.
 عره شا حدده 1م إنه ،٠وح__اضر

: ؛ذوله ي لث* ا

 حوضبا يبلئها؛ي ددرة لي
والرقاش مئقوق٠لا وئمالها

 زاين أل المتى العن وجنولجا
مدام وراه ومن خرب ه ا٠م٠م_ط

 جدارها معن وداية سكانها
 جشاش الدهور ۶جا لي دواسر
رءوة الغرب من الوادي فحدود
 وحدوده ظاعن، وفرشة وجخجوخ

 ،وخرب المتجد منهل جنوبًا

 العارض ل وح؛ )قردة( شرفًا وحدوده

 ل 1لشما لدن وحدوده؛ .الي،الحذ والربع
.٠والثرابن قوطان دار

 الجذجال من دي اإوا وبمنطقة
 لحذور ا :ل إشس*-؛ ا من المشهورة

 ويفيخ سلم وأ ودرحا ني،والريا
 عددان رددو والعالفي والهبالة زر وادجا
 لفهود ا وأم لستارة را در وبحا

 وا#ميم والخشب والرحيادن
 وصدعة الناس وأم والصخر

 لجنوض ا ومن والجنبة. اصدوا وا
 ووهطان ودريع وبذق ن،ورا لمق-طما

-وددا م’ي ء■حرا وال لبيضر 1 عيموادثرا
وبنو واسرة والخسين وجبل

 لجزلي وا ريب لمة؛ ا وأبرق مصتقرة
 وسدير لغة سنا ودنو والصعاء اؤسوداء

 ومخيط #سود ا وسدير #بض ا
 جال ابن وهفرجة ورثال عيللموا وا

 غور أخرى وأعالم ،ضحية وبني
طه.

 الدواسر بالد قاعدة في والمعروف
 لغللمة١ فخذ باسم سجدى أذيا ودادانه

 تحتلها. الني ا!سرة أو نكنها ازني
 (مااسدن٠الخ ) تعمى ديالوا فقاعدة

 الدواب، بطون ^ن ذر بطن باسم
 #فخان وا ن طو لني لنية با وهكذا

 ني الوادي تكن ابني ا#بيرى
 هي: وقراه الوادي فبلدان ط؛زب.ا

وادراجي والزويرا بحة "الحنا
 اشرعةوا لعثانلوا والشريدة والذرافا

 والقريز عريمة آل لفرعةوا عويمر وآل
 وآل المهمةوا طويضاتوا لكدودوا
 وا؛حل والمراجيح ماللدوأ هدلنا
 دلي ومذ؛ وكمدة !مينوالو .ة.ويس-لذ’و

حم؛س• ابن !مك ا'تهى "رذزوى

 عن كحالة ؛١رخ عمر ويقول
 باادوا يلة٠ق ءدد ودقدر : الدواب

 وادي ءن ا لهرا٨م نمندو نتع ب ءةما٨٨٠يخم
ضادريا جنوبي اتحذوطة إلى الدواس
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الخارج؛ة ا!جارة رجة١|لخ ا)تجةارة

 وبدو، ح-ضر سمج٠٠ف إلى وتنقسم
 نفوذ القبائل أكر من ا!وامر وتعد

 من مستمد ونفوذهم ابحرين، في

ومن الجزيرة في نسالح سلوكهم
 ا!جارة. دن اكتروها اإي م ؛رو:

أي ،علوية رة٠أم در ي خا وينو

 طالب أبي بن ءلي إلى ينتمون ممن

 ض ابن ويذكر ت، الله رذي
 الزيدي '؛!هب يمعون كانوا أذم

 مدة طوال ارمامة أهل بدن وتذروه
 أي م،867 ه/25 3 عام من حكمهم
 إلى الزيدي المذهب دخول قبل

 ء!م إلى هم٠حك واسحم; ارمن،
 ماثتين طوال أي م،1075 ها467
عامًا. عثر ة وأرب*

ذي ا!ردأ ءلي هطهر
 ج,ذيرة صذه لهمداذي،ا ),دنا د٠مح أ؛و :جع درا

 !كعا ءلمي بن سحمد حقيق٠ت ،ااحرب
 اكامة معجم م؛!990 طا، الحراب

 اجفراذيI جم٠اللع ،خمير بن الله لد
ذجد. عالية - ودية’؛-.ا لعريةا للبالد

الفارحة التجارة

 ثورة م لى؛ صل ارمن شمال كان
 عن تامة عزلة في ش يب ام 962

لم  اصاده فاذم رجيري، ئ ا اإ*
ا#ور ذاتة، ءلى وا!نغالق ؛؛!قوقع

 التبادل صور معه انعدمت ازني
 ؛٠اذ*دا العالم دول سل؛ر مع ري ا!جة؛
 عبر — اسزراد في ٠لتتحصر كامل، ذره

 محدودة ،.عنعة ساع - عدن معمرة
 ئيل٠ض قدر وذصدؤر والعمة، ا!نوع

 انجاورة، وا!ول الجنوبي الذ-طر إلى
 يفحقز، كان اذفي السدوات في وذلك

 ركان الزراءي. ا$نتاج في فائض لها
 انفتاح ءلى المباشر أدرها ا!ورة لقيام

 الخارجي، العالم ؛لمدان عل البالد
 اراسية.( :#صعدة ا ذ! كا رعل

 ط وا!جتماعية وا!قتصادية،
 عل بالضرورة نعكر وا رالثغارة،

 .ورة٠بص جاء الذي ا!جاري ا!نفتاح
 ت جب؛ لحا ا بي٠بجع ء لإليغا مرة أسا

 ولمواجهة وا!متهالكية، ب؛ #ما ا
 الالزد^ ا١ومتطلمبات ا!#د، ت ا-ونياجذ؛

 !بد تذان كذلك وا!ذو!ت. ء اض؛
 ا!نفتاح ذلك مثل يتمثل أن ون

 التجارة وجبي من واحد بوجه
 دون ا!سزراد يجانب أي الخارح^ذ،

 فاذبي لتصدير إمكا!ن رذ ذوالى
 القالى عدا ام ذلك، مقابل جذبا إنتا
 لىة،١واضو الزراعية المنتجات دن

!غى أن أيضًا ١٠حش اذ!ي ا#مر
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رجية 1لخI ٠التجار |لخارجية ره ب ا

 .,ث ي. ج من محدودة تالمتوردا
 .القيمة حيث من ضئدلة ، ١لحجعم ا

 من ني لثا ا النعف حق ودك
 جرة١هح بدأت وحين ، ت *-دكا ي — ■٦ ا

 إبان الخلج دول إلى ادحدة العمالة
 في ثمارها أتت الني النفطية لطفرة ا

 أهم لتصبح خاصة تحويالت ثكل
 ا!سذهراد، .ويلاشه رئيسية٠ل I المصادر
 ، تهمكونا وتنويع ،قهنطا وتوسي*,
 سلع معظم لتذ-مل ره٠وءذاص
 !؛.ممرة، للع وا لنهاني،ا جكلا!حهب
.لوسيطية1 السلع رضى

 نت كا ،ذلك من لعكس ا وعل
 قبل الجنوبي للشعؤر لخارجية١ التجارة

 حيث طًا،نثا أكر ا!ستقالل
 في حر ء كمنا عدن من ستفادتا

 وإعادة ا!ستوراد، ةحرك- تنثيط
 وسائر لثمالي، ا لثط.ر ا إلى التصددر
 آخر رعدد ا#ءرى، انجاورة البلدان

 اوتقط ركان العالم. بلدان من
 في متقدمًا موقعًا يجتالن ومشتقاته

 وجود بفضل الخارجية تجارته هدكل
 منتصف منذ للتكرير مصغاة

 التجارة فإن ذكن ومع الحسينيات.
عدد يل من محتكرة ظلت رجية لمن.؛ ا

 ادي ا#جنبه، الثركات من محدود
 ءلى وسوطرتيا هيمنتها واصلت
 حنى والتصدير ا!ستيراد حركني

 ، ره5ذ" الجددر ومن ا!ستقالل. موعد
 شفر كانت هفه اوشجارة حركة أن

 في - ضئيأل كان وإن - داثم ٠ءجز عن
 في يجد كان أنه ا# التجاري، المزان

 مهمأ مصدر الحلفة ء 1المدن، خدمات
 ذلك من جزء وتغطية ،للدويل

العجز.

ادتجاري الميزان

 م ء؛ مذن الواردات قدة تزايدت
 مرتفعة بمعد!ت فصاعد ام 970
 في لتصل لشمالي ا اشطر ا في ية للغا

 ضععًا 48 من أكشر إلى م1980
 ٠م1970 عام في قيمتها مع لمقارنة ل

 دن—ب النوي نموه؛ معدل ركان

 في %47 نحو المذكورين العامين

 لم الصادرات فإن '؛قابل وني الموسط.
 في ا! في ٠/٥22,5 ينحو إ! تزدد

 من لرعما عل وذزك المتوسط،
 قومة دح بالمقارنة قومتها ذضاؤل

 الحقعة هذه لتعكر الواردات،
اكجاري اتجزان في منًا دن ءطجءز نعسي-ا
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لخارجية١ ا]تجدارة لخارجة1 اذتجارة

 دد العجز إن بل الغازة. هذه ل حال
 5 2 إلى ام 980 عام في اتصل تزايد

 رنمو ام، 970 عام في ح،جمه ضعف
 في %48 بذجو يقدر سنوي بمعدل

 ني لثم-؛ 1 السنوات خالل و المذوط.
 تغير ادواردات سجات لتاب ا

 بقة لسا ا الغازة هع رنة إفا با ضعًا مذوا

 م1988 عام ي تزدد لم أبا إذ لها،
 ا#صات;؛ قيمته هرن ة دم 0,6 بنحو إ!

 عل م1980 عام لي ارص بالريال
تمي٣ ا ل لريا ا ودمة قمر تنا من لرغم ا

 ؛ومل ،المذكورين ا!ثن بين ك-ترا
 من %47 و٠نح إلى للدو!ر بالنسجة
 ولم م،1980 في ا#سرة قيمته

 في %6,0 الذوي نموها معدل وز ينجأ

 ذلك من العكم وءلى . الحذوط
 ذه,.ا قدم في قفزة الصادرات حششت

 عام في الحذام لذفط ا دصددر بدء بفضل
 43 من أكز اردادت حبت م.1988

 ام،980 عام في قيمتها عل ضعفًا

 يقدر وسعلي نمو معدل بذلك محقن؛
 يكون رعب، .اهة ا في %6 0 بدحذر

 اضمم قد التجاري الميزان في العجز
 ، تذريبًا ت بالذتا لمذتذورة ا لغترة ا خالل

جعوبادنرا اليمني، بالريال ؤتم ما إذا

اسعدة ءة4صال 632

 الريال قدة انخفاضى أخذ را إذا
 في للتحويل اذنابا.؛ العمالت بل عقا

ا!عتبار.

 إلى المصدرة الدول أهم وكانت

 الممالكة هي إم980 عام ي د العان

 لجزء ا يكون )التي العودية العربدة
 بضائع ارفن إلى صادرابا هن ا#نم
 غير منشأ ذات لتصدير ا معادة

 وألماندا وفرنا بان واب سعودي(
 وإيطاب المتحدة والملكة العربدة

 الدول ترتجب أن رين في والعددز،

 م ء؛ في العير بعفن شهد د5 اذصدرة
 العربدة الممدكة كأي م،1988

 (٠0إ 6,9) العاثمة رأس على الدودة

 المستوردات، قيمة لي إجا من

 من ر التصد معادة بضائع ردحظمها
 (٥/٥8,8) قهوات' سعودي، غير منشأ

 العربدة فألماندا %(8,0) فيريطاندا

 هذا ه(،/٠6,2) فارابان (٥/٠6,4)

 الجذوبيه درر؛ورط إلى؛رون فة با!
 ني ك_.ح عةدمالً مروز وتبوئها

 (٠/٠3,7) د ؛ب الخارجية التجارة

 ا#مرية المتحدة بالو!يات مقاران
يالحظ ذل.ك ءلى وعالوة (.%5,5)



رجدت 1الخ اكبدارة |لخارجية لتجقارة1

 !قتمادية ا الجم-وءة دور عد تعا
 من (٠ا٠38,1) جلت٠س التي ا#وروية

 في ايهاا٠ي ،ذلوردات٠٠الم قيمة إجالي
 العربية ول ك ا مجموعة ذلك

 سدودةا ا!ول فمجم.وءة (%23,7)
%(.23,1) ا#ءرى

 الدول أهم كانت اذنابل وني
 عام ابنية للمادرات المتقبلة

:هي أهميتها ت-ب مرتبة ام 980
 الوحدة(، )قبل الجنوبي طر٠الئ

 الو!يات ،لجن لثة ا لصرز ا ٠ فرسا
 إيطاب، ا#مريكية، المشددة

 عام شهد ٥, دا الوذت وفي .!مودية ا
 الصادرات ي كبير نمو ام 988

 ا!قتصادية الجموعة دول إلى بمنية ا
 إجاني من "(39,9) ا#وروبية

 إيطاب عل موزعة الصادرات
 (،”)<11,6) وفرنا (٠/٠1 6,9)

(.٠/٠1 1,2) الفرية وأذب

 للذط-ر الخارجية التجارة أما
 طورت فة-لى الوحدة( ل٠)ق الجنوبي
 طر٠ال.د في مثرلمتها ن٠م أقل ة بصدور

 وارداء؛؛ قيمة لجذت إذ الشمالي،
 إلى م1975 عام نم عامًا 13 ء!ل

فذط أضعاف 3,7 نحو ام 988 عام

 بثحو در—ية سنوي نمو وبس*لدل
 الوقت ني المتوسط، ني ه( 10,6)

 صادرابا قيمة فيه اردادت الذي
 4,2 نحو م1 988 عام في لتبلغ
 ام 975 عام ني قيمتها أضعاف

 ره ف نوي—تجب نمو وحقفل
تقريًا. ٠/٠1 1,7

 تالذي ،حظ.ة بالمال الجدير ودبي
 ذركيبة عل عدن ي الحر ا!نء أثر

 ددن موزعة اثة #جا ا الصادرات

 . يرتعد وإعادة وطنرة صادرات
 هو ا#خير لجزء ا هذا كان فقد

 إلى ا!قالل، قباى المهيمن العنصر
 في كاذت اإطرب أهميته أن درجة
 %5 6 نحو ددت قد ام 975 عام
 في بدأت ثم .صادرات اذ جلة دن

 م 1 988 ءأم في لتصل ا!نخفاض
 الجال ح !ف ،فقط %3,4 نحو إلى

 خالل لالندي الوطنرة درات !صا
 حيث من ء سوا ،المذكورة الغزة
٠ النسبرة أهديدها ثيح دن أم القيمة

 السوق دول مح_موء_ة ذتوكان
 ا#ولى المرب تحتذر المشركة ا#وروية

 في ابنية ا!.وردات صادر٠د برن

ا!برة ا#ب تبلغ م1985 عام
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ادارةالدارجيةرجية اليذا ادارة

 ،٠/٠27,9 مدها التوردات لقيمة

 الدول مجموعة نإطع في تايها

 ا!تحاد رأسها وشلى ا!شراب،
 ه؟(،23,2) والعرن السوفييتي

س فالدول  %(20,9) ا#خرى ويةيا

(.٠ه/8,9) سراب ن؛

 تغثر حدث ام988 عام وفي
 الدول مجموعة تجادزت حيث ،طرف

 السوق دول ة—مج_م_وءو !ثراكية ا
 ٠/٥25,6 وبكدة ،مبذزتهما #وروبا

 التوالي، عل ينهما لكل ه/٠24,3و
 #خذهرىا سرويةا الدول تايها

%(.8,4) واسراب (٠ا0ا 6,6)

 المتوردة ن ا الباط هم أ ذت وى
 ء_ام في ؛بلجنو ا الجذب للصادرات

 والشطر ببان،١ هي: ام 985
 وقد وسنفاذورة. ،ودرمودا الي،٠الشم

 عل الشمالي والثعلر نبا اأب فظت ؛٠۶
 المصادرات ن المستورد ثمة لقا صدارتها
 م1988 عام ني الجنوبية اليمنية
 مثا أخرى ؛لمدان لذتلوىو ، أيضًا

 وبررودا وأروبر؛ والعودية إيطالي؛
.وؤرنا وهولندا

السلعه المحدوعات ؤذقًا ة الخارد الذحارة

سلعية دوء.ات لثالث كان

 مستوردات ءل كاما-ة شبه سيطرة
 م،1977 عام منذ لي اك؛ الذطر

 كانت حيث بمده، فما ام978
!ت مجموعة حذصة  القل و،.عدات ا

 قيمة إجالي من ٠/٥27,8 و ٥/٠29,3
 و م1977 عام ني التوردات

 بذلك لتحتل التوالي عل م1980
 إ! . احموءات برن الصدارة مركز
 لتدلي ذلك بعد بالراجع تبدأ أبا

 ك د بدد تصعد ١، الرابع، المرز إلى
 أهمرتها تعدلي مجيث ا#ولى المرتبة إلى

 ؟.13,7 إلى م1 988 عام ني الدرب

 #ءذية ا نجموعة الذدب #همرة ا وذأني
 عام في ااخاذب المرتبة في رالحيوانات

 ٥/٥24,9) م1 980 و م1977

 عام لتقفز التوالي ءلي ه(/٠25,3و
 أما .٠/٠28,9 إلى ام988

 عل حاذظت اإني المبوبة المصنوعات
 و م1977 العامين في لمد الذ؛ اركز
 على %25,3 و ٠/٥24,8) م1980

 المركز إلى م1 988 عام فتتقدم الجرالي(
 م1988 عام وني (.٠/٠21,6) الثاني
 نجموعة النسبرة ا#وب ذزداد اخًا

 التنحيم وزيوت المدننرة الوقود
 اه0ا 4,3 وببة الثالث المركز فتحتل

.لدسذوردات ا$جارة قيمة5ا من

اليهنية هالله،ة0ل1 634



النع؛رم؟ اجارة الخارم؟ ا!:جارة

 والحيوانات #ذذدة 1 ة٠بىوء وكان

 حتى درات المس؛ من الكحرى لحصة ا

 بشصدير العمل بدأ حين ام988

 مجموعة لذلك دتحتل الحام، النفط

 يم٠التشح وزيوت ذنى—لع ا لوقود ا

 ولتآراجع (،84,4%) متميز مركز

 إلى والحيواذ؛ت ا#غذية مجموعة

%.10و5 بصبة اذأني المركاز

الوحدة( )قبل الجنوبي الشطر وفي

 ت ن؛ لحيوا وا #غذية ا مجموعة حتلت ا

 عام في المستوردات من ا#ول المركز

 ٠/o29,4) م1988 وعام م1985

 ذلك في تليها التوالي(، عل %30,7و

 % 16,4 بنسبة المصنمة السلع مجموعة

 المركر إلى جع إطرا ام 98 5 عام في

 بنسبة م1980 عام في الثالث

 الوقود ة٠مجغدوء بعد فتأني ا؟016,7

 بلغت التي التشحيم وزيوت المعدنى؟

 عام في اه017,4 التسبدة أهميتها

 عام في 15,2 وقابلها م1988

م.1985

 الجنوبي الذ.طر صادرات وتتكون

 #غذية ا : همر.؛ رذيسيذدن مجموءتين من

النسبدة أهمددها ؛لمدت التي والحءدوانات

٠/٠50,4 3 o27/م1985 عاهري في ٥ 
 أماسًا وتمثل التوالي، عل م1988و

 وا#حباء ا#سماك ض المادرات

 لظكة١ )الوقود ومجموعة البحرية

 -د ; * — * ; (لتشحيم ا ودت وزد

 م1985 عاهري في %59,6و٠/٠24,4

 يعكس بما التوالي، عل م1988و

 ومشتقاته برول ا من الصادرات

عدن. مصفاة في المكاررة

 !.اشطر ؛اتجاري الميزان تطور

 )؛,ماليين الوحدة قبل الشمالي

اليمنية( الرلح؛!ت

|صجز
لتجارى1

المادرات اذواردات الة

146,030 19,032 166,062 1970 /69

928)003 52)097 981,000 ةا,\|1*

8,351)013 103,013 8,454,026 1980

8.916,027 4)607,036 1 3,523,063 1988

 للثطر ري لتبة-ا ا ن لميزا ا تطور

ر )بالدين الوحدة قبل الجنوبي  الدنانى

المندة(

المادرات

البأز

اا؛جاري

 إءأدة امده
,اصادرات

مجمرا
الصادرات

الواردات

54,595 - W28 6,648 61,243

221,713- 1,025 14,546 236)259

197,508 . 963 28)111 225,619
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|كخارجية ادارةالدره؛؛ ادارة

4 وصادرا إي ملم لها طر المم لواردات السا*^ة جموعارت٠للم ممييه٠الذ 4#همي ا

)%( ادهادرات )%( ادواردات الدية المحموءة r

1988 1981 1% ا٦7 1988 1981 ٦% in

1.005 4.308 5.502 2.809 2.602 2.409 والحيوانات ا!عذية 1

104 008 005 203 102 202 والذغ اصثرو)ات 2

206 402 1.607 205 005 005 لخام١ المواد 3

8.404 001 000 40٩. 1 702 207 اذدشحم وروت الدنية الودود 4

0.004 001 000 104 008 007 كاتة وا اذةرالح !زدوت ا 5

0.002 208 401 909 501 507 ورات ا!كحه؛ ٤

0.007 1.601 1.904 2.106 2.503 2.408 سورة!ا قوءات٠اصص ٦

0.002 2.501 208 1.307 2.708 2.903 !ت ا!ل ومعدات ا 8

0.004 209 100 502 504 806 الددوءة ت المصذوء؛ 9

0.001 209 000 002 005 006 ورة٠د ر٠غ ت 1مصخء 10

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
اي ا!

.دطر لواردات الساعدة للمجموعات اكسدة ا#همده وصادراته الجنوبي ا

(٠/٠) الصادرات (٠/٠) الواردات الدية المجموعة ۶

1988 1985 1988 1985

2.703 50004 3.007 2.904 ت1وااموا ا!عه 1

302 901 009 102 آخ وا الثرودات 2

801 906 201 204 لخام١ الدواد 3

5.906 2.402 1.704 1.502 ا!تشحمم وروت |لمعدذة الودود 4

- - 208 308 دن وا!.ن؛ الروانة اذزدوت 5

- - 409 405 اصاويات 6

- - 1.606 1.604 ة٠السو| :رءات٠لم ا 7

- - 2.101 2.200 !ت الذذل ودات ا 8

- - 305 501 ال.متذوءة المصذوء.ات 9

- - - - ء^ودة رغ ذوءات٩هح 10

10.000 10.000 10.000 10.000
ار٠ا$ج
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العندارم؛ ااجارة الخارم؛ اذإدارة

ة خارد الذجارة تهاور

 ات٠مقوم إحدى ا!جارة تشكل
 ا!نعلالق وتذطة لنمورا لتطورا

 ا$قليمية التجارية بالمراكز لالتصال
والدورة.

 تثبيت بمد ة ليمشا لجمهورية وا
 ن تحسمو ليمنية ا ةحدلو ا ١تم دعا

 وتطوير الجوار يدول تبا عالقا
 دول ععم٠م دع الخارجية تبا عالقا

 لتطوير عيها م~-ا تتزايد لما
 رادصالح ا!قتصادية فات اكاح

 الظروف تجيئة عل والعمل اذتبادلة
 النشاط وتعلوير لالستثمار المالثمة

 تحرير سياسة طريقة على ا!قتصادي
 ا!قتصادي لتكييف وا التجارة
 انحل الخاص للقطاع انحال وإفساح

 للذراكة وا#جنبي العري والرأسمالي
 أكهر ة؛صورو ا!قتصادية !مية ا في

ام.995 عام دردن ررضوم؛ دأد

الخارجة؟؛ التجارة نمو معد!ت أما
 )با#سعار ا$جالي انحل الناذج إلى

 نبة انخفاض .ت٨ءكس فقد لجذ.ارية(١
 ا$جالي اطاتج إلى الخارجة؛ ا!جارة

 نظر حويًا؛ 30 بنسة انحلي
الص-ادرات يم إجالي !نخفاض

 لنمو ا معد!ت ض وانخفا وحجمها
 معدل شكل حيث الواردات، ورادة

 ترة ط ا!و في “لحذارحا ا!عمة؛رة ءو
 ماطت حين وفي ، سنويًا ٠/٠ 1 5

 تج طا ا إلى الواردات نمو معد!ت
 الغالب ني مطرد تمر ا$جالي انحل

 ت بلة طذ.رف وتذبذب جع ترا يتخلل.ه
 من سنويا %3 7 4 نسبن ما لمتوسطا في

 فثكلت انحل -اليا$م الناتج
 مما الناذج ثلتي من أكهر تازواردا
 لصالحًا الخارجية كجارةا نمو يجعل

ا!راد.

والواردات للصادرات ادعي الهركدب

الصادرات

 ص-ادرات لبة التالي الجدول ؛ظهر
 الجموعات من اليمنرة الجمهورية
 الوقود مجموءة أن إ! السلعية

 المرتبة احتلت والشحوم والزدوت
 ودمة من نبة أءلى ومثالت ا#رلى

 ظ ذي ،#خرىا للعيةا ازصادرات
 !ه2 م،1991 عام حجمها دكل

 م1993 - 1 992 عام ني وذراجعت
 ا!رتفاع إلى وعادت /؟،7 5 نحو إلى

 لألعوام !ه5 - !ه9 من التدريجي
تراجعًا وحققت م،1997 ٠ 1994
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الخًارجدة الذجارة رقية الية اتجذارة

 م1999 - 1998 عاس خالل طفيفا
 حافظت أبا إ! ٠/٠94 ،٠ه/92 إلى

 في بلذت والتي ادمارة نسبتها عل
 بسه من %90 نحو المتوسط
 وثتقاته المنغط لسنوية ا الصادرات

 نجموءة٤ I ندة لثا ا المرتب,؛ في .لميها و ،نلدنا
 في تمثل التي ئية1الظ للمواد السلعية

 وا#س-اك واللحوم الحيوانات
 الخ .. والبذور لذواكه را والخضروات

 4 من متزايد ارتفاعًا شوذت حيث

 للغزة %7 إلى تراجعتو %1 3 - %
 %2 زو إلى هبطت مثم94.91

 في نقكئة م99 - 95 الغزة خالل
 الصادرات بم؛ من %5 نبة المذوسط

 ااثالثة اذرتبة في وذأني السنوية.
 غثر الخام، المواد مجموعة للصادزات

 الجلود في والمتمثلة لألكل القابلة
دن. اط.؛ وردة دن واإه؛

الواردات

 واردات تبة سجلت لذلى
 الجموعات من اليم_ذية الجمهورية

 ومن ة الذذا المواد مجموءة السلعية
 ي والثا والءر وا#رز الدوق أهموا

وفرها. ذوا؛لى وا

وارتغاء متقاربة نسبًا ومثلت

 المتوسط ني وشكلت قر! جعا وترا
 ازواردات فيم_ة م_ن %27 تسبة

 مجموعة ندة لثا ا المرتبة واحتدت
 منها التي لمجورة ا المعب-نوعات
 والمطاطية الج-لدية المصنوعات

 ندة لمعد را !سجذة وا والورب والخثبدة
 وصحبها وغيرها والحديدي؛ الغلزية
 91 م فيءا كانت حث ضشدل ارذفاع

 قدة أو حجم من ٠/٠ 21 تشكل م
 ٠/٥ 21 هن ارصت لطعية١ الواردات

 ثم ٥/٠ 23 إلى ونراجعت ٠/٥ 24 إلى
 خالل ٠!ا23 إلى ارشت ثم ٥/٠ 20
 إلى ذلك بعد وتراجعت وم ج -91
 ثم م97 - 96 عام في ٠/٠ 18

 في 5315 افو، 7 إلى انحمت

 وشكلت 99 - 98 خرين ا مبن لما ا
 لجمة من % 27 نسجة المتوسط في

السنوده. وواردات ا

 مجموعة لثة وثا ا المرتبة في ها رتال

!ت س-لع  فممن وتأني والمعدات ا
 ذ.وثملى أجهزة ومدبا المصنعة المواد

 وآ!ت المعدنية واساعات الطاقة
 ومركبات وكهرباء راذصال مكتبدة
 لجمها ارتفعت وقد ،4-ا .. ونقل

خ_!ل ٠/٠ 23 إلى ٠/٠ 17 من
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ذ؛رجًاة١ال اصارة الخارحن جارة الة

 إلى وتراجعت م93 - 91 ا#عوام

 وهبطت % 23 ارتفعت ثم ٥/٠ 19
 - 94 عوام لاله ٥/٥ 21 إلى تدريجيًا

 جعة مبرا ٠/٠ 24 إلى وارتعدت م97

خرين الدامين في ٠/٥ 22 إلى  98 ا

 21,5 المتوط في وشكلت م99 -

النورة. الواردات يمة من %

ععود

الدراكة

كذلك؛

 دك د ومع

عكست

,؛واردات الدة المحؤوعة !]مادرات

99 95 9! 99 95 91

4.5 54.1 34.1 اصرة در أ#وب المراد 3.4 ه 3.7 ٠/٠7.1

51 53 52.5 ذعة١المع الواد 2.2 %2 ٠ا0ا .6
8.5 12.1 .... مثتقاته٠٠ اغط 94.4 ٠٠94.3 %92.3

100 100 100 ا؛مجموع 100 ،؟100 ه ل 00

وادواردات صادرات الجغرافي ع التور

 وتبذي ا!نفتاح سراسة اتباع مع

 ت درا الص-؛ وتتوة الواردات ل -*ديا!إ

 وتخفيف ا!قتصادية ططط١ في انحلدة

 التمية حققت ا!ختناثات

اساع في ملمومد؛ اتجاه؛ ا!قتصاد

 المواد من نصيبها وارتفع تدرا لعب؛ ا

 وإعادة ا#وب والمواد الخام

 لدقلبات تعرزبت أبا غير التصدير،

 معد!ت وهبوط ا#سعار ض نخف؛ را

 حصص ذلك في وأثر ا!نتاج

مبحك المعطية ا#جنبية ت الدب؛

۶ تا ا

 انحلي ا!قتصاد ت ى عا! وتطور

 من يتضح كما رجي لحن؛ ا د !قتصا با

 ص أس؛ عل التالي الجدول مورات

 م99-91 سرة الشوي المتوسط

ني: والوصف ا

درات]ماا ة الدو اسروعت !]واردات

الغالثة ب أل ربتة*5ا ا]دول ا#ولى ة المر

ا#ولى ادردة ا#ب.رية ااذول ذية1ا]؛ ادوذن

؛*ة1اار ألمرب ا#وروية ا!؟ذمادية الجموءة الغال؛؛ ادردة

الذاية الرة 1أدويان ودول دة٠هة»1ا ,]و!يات ا]را،*ة رذة ال
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يب زح

 المؤرخ ومئهموادواردات الصادرات

 أبو المش-هور ري٠المعم

 دجي لدج ا الكندي عم;

 كتاب حب صا

 والو!ة )القضاة

صر(. بم.

 تجيبا أن ويبدو

 إلى سارعت

فقد م، $سان* ا

1999 1995 1992 ادن
2467.2 1 980.0 1066.2 إجمالىاا٠ ذوى ،درات1.١ا)ه
2132.3 1735.0 819.5 م اإعزل دنفذط 1

139.5 112.0 105.1 ة٠ا؛تغط ر٠غ درات0ى1ا
2441.5 1831.0 1935.5 !اواردات

175.9 172.0 138.1 ذوى لذغطة،1 ت1المتتج
70.7 114.0 370.3  ساع الراساب اللع

ا$;تأج
48.21 1546.0 1427.1 ا#ءرى ؛اواودات
856.7 687.0 488.9 غذادة

1388.1 859.0 938.2 غذاي؛ مر

 نزار محمل

ادرحومي دحمد

 /69 د#ءوام: اكوي .اء٠ا')حع كب مراجع:
1988 1980 م.ا1975 /74 م،1970
،78 /77 !.#ءدام: ادوي ا$حماء كتب

كتب 1988 1981 1980 1979 م.1 988 لعام الذوي ا$حءاء
دججب

 من الثغون من يدر ؛طن هي

 ٠بكسر قرية ولهم حذردوت. ٠لهذدة

 لدوم ا إلى تعرف مج.ضرموت وثر قثا

 وتجاورها ،تجيب وتسخرى بأطالف

 نجيب سمها ا ٢٠—له أخرى قرية
المذكورتان والقريتان )بالتصعر(.

 اليمنه جرذيا ا في منازلهم أطالل.

#ندلمر. وا وريا_يا ومصر ذكوف ا

 في i الذي وصفها
 الله ؛ت)أجا ساربا له حديث

رله(.٠ورس

 جزء كانت ٠تحي أن الظن وأغلب

 السكون ددن '؛كونة به لحر ا اذذرقة من

 ثم ، رثم فا فتح في ركت شا في—إ ا
 مصر. غزو إلى هناك من تجب سارت
 إحدى نت كا ا—أن؛ ضح لوا ا ومن

 لجيش ا في اكورى ا الوحدات

 بن عمرو به فتح الذي ا$سالتري
 لفي ب تجيه شاركت وقد م. العاص

 دعا لرحما با؛طيون حصن ءلى ا!ستز!ء
: بقوله لفخر ا إلى ها عر ثا

 بفتحها سعدنا ف وبابليون
ومغنما فيئًا لله ا نقمر وحزنا



مجيب ل,حيب

 في با$قامة نجيب تكتف ولم
 فكان وخرب.ا نحو اتجهت فدد مصر،

 بطن في ا!ربي ؛رذةجبل في قوم مفها
 إلى ساررا ثم الحين، العرب من

 في كبدر نفوذ لهم أصح حيث إسبانيا
 ذبرة في رتة $ي, ا لجزيرة ا ذب عموم
 عهد في ذلك وقبل الطوائف ملوك

 وكانت بواء. مراء دون ا ءلخلفاا
 ،مرقسعدة في إمارة با#ندلس لهم

اوب. وقلدة ودورقة

من ح-ال دل ءلى تجيب كاث

 بمدر أقامت التي الذ^ائل أوليات
 من جزء كاذوا ولما بها. واختدت

 في معهم هؤ!ء أقام فقد رم لحضا ا

 كررى دله بيتح ولكون ا#در. أول
 ا#ول : مصر ي ن مرب؛ لها كان فقد

 )؛ي غي في - لمعظمهم ن ى و -
 محافظة السنبالوين مركز #مديد، ا

(، الدقهلية  م.٠ووسث ة—ط— وب■"■• حار

 في - مراد مع مذه-ا( لطائغة - والثاني
 في تقع وكورةا هذه )كانت قونارذ

 جزء شاغلة الحاب البذورة محافظة

 مركز من الث-الي واجب جعنا من
 ركز٠ دن الجذوبي وا+زء بررد٠ ي اذا

 هنا لنظرا يلفت والذي خيت(.اشرر
محاوطات في ذرة مذن؛ ذهي عدها، ني.؛

 والبحيرة، والجيزة والذروة الدقهد^ة
تجيب. ارنياع كن أد؛ نددد سوى

 نلتقي أن الطبيعي ومن
 رت حعغال٠لل ا ذ٠معذ ب ■ ع تج رت خ_ص.يا1يش

 الشاعر، دان أبو ك فهدا ا#ولى.
 ه/ 105 )ت التابعي معد بن وعمار

 إحراق ترلى الذي ويجاد م(،723
 38 سنة لصديق ا بكر أبي برئ محمد

 معر قاص عر، بن وسم ،هجردة
 وهؤ!ء م(.694ها75 )ت وقاضيها
الفتح. ت شخصد؛ من جيعًا

 ا#ول ادذرسئ شخصيات وص

 أدنر تم بن ض عببا را!؛الى

 وابن م،703 ها84 # ة ا!سكد

 !سكندرية ا ذراة أحد ،أرطأة أبي

 شردك دى قرة ل اغب؛ حاولوا لذيرئ ا

 # عمرا وأبو ،م7 إ 0 ه/9 1 ءة

 دقرضون ا#مراء كان الذي ا!بعي

 قاد لذي ا صفوان بن وذريح ،منه

 يرم.ص آرثر عل م—؛.ورتم في ء القرا

 حيوة واب م،735 ه/117 سنة

 وخالد م(775 ها158 )ت الفقيه

 من وكان م(784 ه/168) يزيد بن

 كان نما و المستبديوئ. الدولة ل رجا

م(784 ه/168)ت نصرر دن يوسف
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؛يحتا I-—-II

 كان ا#دري الذائر ديية قواد عن

 ا!ولة جدئى في قراحيل بن بحر

 قاضي هابروق رن ومحمد دحية. ضد

 793 ه_/ 184 - 177) القاسي ممر

 الئنح بعن ودراج م(،800 -

 - 742 ارا 82 - 124) التابدي

٠م(798

 بن سعيل ١4فمذه تجب هر-والي أما

شعراء عن وى صب ؛ورأ تردح

 )ته ا عدد بن يب ا وإبر ني، لثا ا زقرن ا

 م(820 ه/205)ت انحدث الخفاف
 ه/242 )ت فعا ن.' ا ردح ون ومحدد

م(.856

 ة؛ذظر #نداسا تجيب ءن وأما

اسب. هذا من المهاجر( )آل

بامطرف ءددالقادر د دده.
 ع٠م.ا الج،مع: راععإرف، ءبدا!قادر هحمد :جع ا م

 ادمن إزى ؛ذن—المتت لمهاجرين١ أعالم دل
صنعاء، للكتاب، العامة ادهددة ،دلهم ربا

1998.

هذظمة - )هذظمة( المحتل الجنوب ذحردر

اسيئ

 ٧٣٥ بالقرب وقع صغيرة مدية
 زبيد مددة عن وتبعد الغازة، ماحل
سكابا عدد يقدر اكم. 5 نحو غربًا

 يعمل ك_م_ة ألف 15 ب حاليًا
 عدد ويشتغل ازراعة،ا ني غالبيتهم

 انختلغة لحرفرةا بالصداعات منهم
 الزراعية ا#دوات وصناعة كا؛.نجارة
 كا#ساور الفضدة الحلي وصدناعة

 وذ-ز؛-::.،-ا والحروز خير والخال
 رك وذء؛ رائعة. درقة بزخارف

 بعدى وزخرفة عة صا في ء ؛شراا
 كالحبال اسيل سعر ٧٢٥ ا#دوات
 لحغظ #طباق را )السجاد( ر والحصد
 ل لهال را الطعام ئدوهبرا الخبز

 في تشارك كما ،نختلنة ا مها حجابأ
 شتهرت ا الفخارية. ا#واي عة صنا

 وحدناف ا-مراود بدباغة كذلك التًاحيتا
 ٩٠١ ظ ٠- ص كسمتخ.دمها كاست الني لزلمة ا

 الحذلمويات صناعة ودظ زبدد. معابغ
 الصناعات من التمر( )ذطر ؛ذبوا

 فيها ويوجد ،ذة٤لمد ا بها تشتهر لني ا
 ك إهبا ا بععمى رت للحلويا مدنم

 لمدم ا زيت صر معا وبعفر
 من أكار المدينة تضو (.ن لجلجال ا)

 ها نهروأ همهاأ مسجد ين عشم
 بن بكر أوب الشرخ وزريح سجد

 ا٠١م ؛شوفىا المذري حسان بن محمد
 سكان ينظم 1 399 ه/802 سنة

 نوية مه زيارة انجاورة طق لمنا وا لتحرتا ا
ددر من جعة أرل في الضريح لذذا
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|ليمن ذي م اك؛ ذخعإثط ن إيما ذي الددة طيتخط

 دوم تبقها ،مءا كل من نشعبا

 مجد وكذلك الناء، زيارة واحد

 ب٠يع ي ٠!ل ا ادردن ذ٠مم"ًاج٨وم عثرعنم1٠ث لم ا

 بن الدين عالء لشيخ ا إلى ؤه بنا

 اردي ص المزجا الزين بن عبدابافي

 ل/ 1069 س_ذة لشحيتا ا في )ولد
 للقرآن مدرسًا وكان ام، 658

 من كل في والفن* والحديث الكريمة

 جية لمزجا ا والمدرسة الدعاب المدرسة

 في وفاته نتوكا ،زصدد مدينة في

 ذة القعدة ذي 16 في زب

م(.1732 مارس 11ه/1 144

 المهجذم أعمال من قرية واإتحيتا
 بن حصور ترجة ني الشرجي ذكرها

٠الجري الله عبد
 العروي علي محمد د.

 المداوس ،كرع ا إسماعيل القاضي ع راجع٠ه
،الرماون مؤسسة ،اليمن في مالمية ا

صنعاء، ،لجديد ا لجيل ا مكتبة ،بيروت
 بةري،٠د٠اا. ،صد !؛51 ص م،1986 ،2ط

 كحقي.ؤأ ،ئلها1وتبا اليمن بلدان مطجامرءاة
اسة٠،ك لحكمة١ دار ،كوع ا ءاي لى٠مح

م.1996 ،2ط مذماء، واسر، للعذاءذ
ابن في ازبة تذخعدط

 تجربة مرة و#ول اليمن شهدت

 عام لدن ابتداء الموحد التخطيط

تدخل لم ادممن أن إ! ،1995

 ة٠لختتمي العملي التعزطيط مرحلة

 بداية في إ! وا!جتماعية ا!قتصادية

 لشطرا من كل في كمبعيا.ياتا عذلى

 قبل أما الجنوبي، طر٠والث الشمالي

 لحديثا الصعب دن فإنه العزة داك

 لتخطيط وئوجهات ت 1س س:ا عن

 وءلى* ابن. طق دنا عغذلمف في لتتمرةا

 ط٦لتذ-طثا تجربة استعراض يمكن
 ر للمعا وفذ دمنا في لذذذم-لى

ني: اندو ءلى رذيا! ا

 كان إذا ام: 960 ذل ما عرح.لة

 في ظور للذنمية يعل ط. !خ ا ج—م-ت-ه

 مع العاشع ا!قتصادي الذكر أدبيات

 مع روب ني بلثفية ا الثورة بدايات

 القرن من ت ينيا لعذرا عقد بداية

 تلك رنن ظ-لى ايمن فإن الماذي،
 إلى مقسمًا بعقود قبلها وما الغزة

 وشطر لمستعمر ا يجتله جنوبي شطر

 ثم العثماني لحاكما على* تناوب شمالي

 لك ذل الحال وظل ا$مامي، ام

 القرن من تلعنيمياا عقد بداية دق

 لتخطيط ا أفرز حيث العذريين

 لدقيقا يلعكراو ي٠السياا

في المباركة اأتمزة الثورة ذرارة
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اليمن في التنمية غذطيط٠ذ اليمن في التنمة تخرط

 من سدرين وا دسا! صبيحة

 ط اإلما مجكم !$طائ 1962 تر

 ،لحمدوري ا النظام ثم دعا رإرساء

 14 ثورة انطالق ذلك بعد رتالها

 ضد 1963 عام في نجيدةا أكتوبر

طاني. الر ر!مذمما ا

 ت متطلبا بأن لذول ا ويمكن
 في متوافرة ذكن لم مية للدن التخطيط

 الح،كم أو ا!ستعماري الحكم ظل
 بمعهومها ية٠لتذم ا أن إد ،دري $ما ا
 في ا$نسان قدرات تزمرة تعني اراسع’

 ا!قتصادية حياته !ت مجا ذق
 فرةلثقاوا بسرةوا وا!جتماعية

 ١ايذ والتنمية ط ئبيئرةوا والذكرية
 أوبويات ضمن تكن لم المفهوم

 في ا$دام أو الجنوب في المتعمر
 لكال ا#كبر الهم كان بل الشمال،

 تخدم محددة ريعدشا ددي هو ذرن يا لك ا
 . رنها النظامين ومطامع لح- معما

 ت مقدرا عل وتلطهما اا٠سرطرب
 الوضع فإن لذلك وشعبه. البالد

 م غ قف ؤ ا عي جتما ! را دي قعتعمسا ! ا
: منها معرنة بصنات

 للتنمية شاملة ة زو وجود عدم -
جتماعية ا!قتصادية كل في وا

 قتصر١ بل البالد، ت ومحميا محافظات
 وحبوب طق مذن ة٠تذمي على مر ا

 قوة بدعم ط ترد معرنة وفطاءات
 ا$نسان بتمية ترتبط ما أكر السلطة
ام. أو الردف في كان ايًا

 أر هرشات وجود عدم -
 التنمية بقضايا ذمتى مؤسسات
 معالجتها وعرة ومشاكلها وأوضاعها

اغذذإغة. ت اقطاعا ا في

 تنا اب؛ من قاعدة وجود عدم -
 وآلرة مار تحدد الني ت لمعلوماوا

 ونتائجها لتنموية ا للعمنرة لذلمغيذ ا

 ا$خفاق أو لتقدم ا مرقرا قوذر
٠فها

 في تذاوتت الوزع ذلك ظل وفي
 لذنمية ا ت مستويا كبير في—ك—د

 كال في والبشرية ا!قتصادية
 محتلغة٠ دداريع تذذ-رذ ١نم فذلى الشطرين،

 في لتحديدوبا لجنوبرة ا ت انجافظا في
 ى، ١ط )لدوانئ، لتحترة ا الرية مجال

 مياه.. ط ء ب؛كاير 'ت،رامطا ، مصافر،

 المشاريع بعض إلى با$ضافة الخ(
 برءا والصحة، العليم في ا!حماعرة

 لذلك ومحدودة بسرطة نماذج وجدت
لرة، الشما ت فظا انحا في المشارع
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ازيمن في لتتميت1 تخط:ظ ن يم ال في ه نمي ت ال ظ ط؛ دخ

 وضخما كبدرا الغارق كان هنا وس
 خدمات من الناس حتداجاتا بين

 ما ون ة٠وأذشط رموارد ل عم وفرص
 ت عا لقطا ا جيع في رغن أو متاح هو

عرة. !حما وا !مادية ا

السذدذيات عذد

 القرن من ت كددا ا عقد يمثل
 ثل لذشاة ازطويلة اغئاض فترة العشرين
 فغي ،اوذطرين في السيامي الوضع

 جهود وجلجت٠ت الشماب فظات نحا ا
 العقد في بدأت الني الوي الحركة
 ستمرترا ).عثرينا القرن دمن الرابع

 تم حتى وفاعلة، دؤوبة حركة في
 26 في الجمهوري التغام إعالن

 نفكا ما ولكن م 1 962 سبتمبر
 النتات ومعهم ا#حرار الضباط

 اكب أدنء من ة لوطنرا لمستنبرةا
 وأنظمة قواعد تأسيس في ابء من

 بدأت حتى الحديثة ارهتم؛ الدولة
 الداخل دس المؤامرات جه توا

 واستمرت ،اا٠ طاحة ب والخارج
 ية لعسكر وا المدرة بمؤسساتبا الدولة
 ،تبا مكذسبا وتحمي الثورة ءن تدافع

 إرساء عل تعمل الوقت ننس وني
وتأسيس راوغانون النظام دعاتم

 ية٠سل_سياا المركزية دولة—ال أجهزة
 في ءلمت ود لخدمر.؛، وا وا!قتصادية

 ضروس حرب في ذلك تحقيق سبحل
 المارة الموارد من الكثرر اسذذزف

 #حداثا تلك وفرضت ،ية لبثموا
 بد ! كان أخرى أورات ئعوالوذا

 التذهرط في البدء قبل با٠ القيام دن
!حماعة. وا ا!قذصادية ةيللتذم

 التيات عقد فإن المقابل رفي
 في تعمر٠٠د ا عل دثورة ا ق دطال ا هد٠ش’

 أكتوبر 14 في الجنوبية الحافظات
 ل -دحال! ا وجه في لتتمر 1963

 في مدقالل! ا نيل حتى البريطاني
 بإنثاء فعأل ابء وتم م،1967 تهاب

 وتوذ-^ر الوردة الدولة جهزة أ
 لمعالجة اناسب واناخ ا!شقرار
 تواجهها ني٠ال التنموي.؛ المشكالت

 التخطيط مذطلبات افر٠تتو ولم - لبالد ا
 عقد بداية مع إ! للتنمية

 ءلى كانا الذ.طرين ن وئ ،ت ذيايبع ا
 مواجهة في ابء دع واحد موعد
 جهل و فة-ر من ةطف٩لت ا ت تحديا

.ها وء و؛طاإة ومرض

 عقد بداية دع إنه القول رممكن
 متطلبات توافرت بينياتا

 ا!نتصادية للذنمية التخطيط
ني: وددل !جتماعة وا ا
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اايمن في التتوجة يط؛ط٠ت اليمن في الت،ية شطيط٠ت

 رار٠تش٠ا!س من قدر توفر —
 عن لبحث ا اتجاه في يدفع الدامي

 دية قدما ! ا للمشكالت زلمول ا
البالد. اجهوت اذي وا!جتماعية

 لدى السياسية ا$رادة روفر -
 لألخذ وأجهزتها الدولة قدادات
سلوب صادي. ا!د التخطرط ب.

 وا$دارة اك*حلية ا#جهزة وجود
 لتشريماتوا واللوائح نين وا)غوا

التخطيعرة. ةيللعمل لمذظمة٠ا

 المتخصعب البشري ادر٠لةة ا وجود
 ة2للعما $عداد وا ^ر٠بالتحض م ا٠لل.ق.ي

 الملمية لألسس وفقًا التخطيطية
.ليمه٠ل ا

 التطور تارية أن وواضح
 ما حد إلى كان للشطرين ل_سيا»،يا

 فر لذوا الزمنرة الذرة دد تحد في متوافقًا
هتنفيذ ي لبدء وا لتخطيط ا ت متطلبا

الوابع. أرض ءلى

والثهاذبنيات السدبعيذيات ءقدي في الذخطيهد

 يجدد ي٠س إم؛ ا لدوجه ا إن حيث
 احد فقد ا!صادي، النؤج معالم

 نحاذظاتا في للذنمية لتخعإلطا هىتهج
 الشمارة اتحافظات في عنه لجنوبرة ا

م.1990 - م1970 ة إشتر ا ء!ل

 : لجدوبرة ا ت ذظا نحا ا في م لذظا فا
 ا!ستقالل من وجوزة فترة بعد تبنى

 ءلى قاتمًا واقذصاديًا سر؛,-يًا نطاما
 ،لعلمية ا ا!شتراتجة ئ ومباد أسس

 تلك في للت،ية التخطيط ذان ولذلك
 جوه.ري أساس إلى ات انحاذ.ظات

: وهو ا!شتراكي للذظام

 ا$ذتاج لوسائل الدوزة لكية٠ - 1
 هو العام لقطاع ا أن يعني وهذا
 ا!قتصادي النمو عمادة في الرائد

 وا!جتماعية ا!قتصادية والتنمية
 النشاط إدارة في انخول فهو وبالتالي

 حم-يع ني وا!جتماعي ا!قتصادي
 جرةإنتا انشطة كانت أيًا القطافات

 اط( ،وتدد ء بذ؛ ،ءدهصذا ة، )زراء
 نقل )تجارة، إنتاجية ت خده؛ أو
 ،ن١وتأم رف وصا بذوك صا!ت، وا

 خدمات أو الخ( .٠٥مياو كهرباء
(.ن سد؛ ، رح؛ ،ما٠تعلي) ءدة ا٠جتم ا

 تحدسع ! موارد تحقيق طرق - 2
 عن تحدد بل والمنافة السوق لية

 أطراف لكل ملزمة مركرية قرارات
ا!قتصادي. ط 1الذش

 من العديد صدر ذلك على ء وبنا
 ترجت الني ت لتشريعا وا نرن لذوا ا

عمل أسلوب إلى الدام المبدأ ذلك
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في٠الي في ية٠التت خطط٠ت اذيمن في المية ط٦تخط

الدم

 في التأمين نون ى صدر فقد ،ماى وذئ
 تم وجبه٠م٠بع والذي 1969 ذوزج

 التجارة اتسوالمؤس الدركات تأميم

 للقطاع المملوكة والخدمية والماب

 رتولت ا#جنبي، أو الوطني الخاص
 ذلك إدارة م ا!لم القطاع مؤ|سدغت

 بدد فظات، نحا ا جبح في #نشطة ا
 $صالح ا قانون إصدار تم, بعام ذلك

 وتم !م، 970 دب شو في الزراءي
 الزراعية ا#راضي مصادرة بموجبه
 والتعاونيات ا!ولة مزاع وإ!ء

 ط !ذنا بإدارة لتتكفل الزراعية،

 نت وتوا د■ ليال ا عموم في الزراءي

 دس تع٠!ذوس وا$جراءات ا!رارات

 القطاع وإزاحة القطاع ط نشا دائرة

 الفعذب ا!; عن وإقصان; ا!ص

ا!قتصادية. النمو عمبية لي

 ا!!ئ؛إنداء بدأ ق!!ا ١هذ ؤفي
 بمهام للذ!م الموسية وا#طر لهياكل١

 1 968 عام ني وثم المركزي التخطيط

 )ذوديا للتخطيط #علا نجلسا إذ!ء

 من أو الجمهورية رئيى برئاسة
 إعداد في مهامه وحددت ،يفوضه
وكافة المخطة إ!ما ا$طار

 تم كمأ تبا، المرتبطة ا$جراءات
 والتجارة ا!قتصاد وزارة إنشاء

 المؤسسي ا$حالر !!ون والتخطيط
 للعملية وا$داري تنظيميوا

التخطيطية.

 التخطيط عمادة مشوار وبدأ

 عام وحنى ام971 عام منذ لالنمية
اكالي: اتحو ءل1990

1974 /73 - 1972 /71 الثالب ا)لزطة

1979 /78 -1975 /74 ا#واى الدب الذط؛

1980؛-979 ا!كذاب الغط؛

1985-1981 ب1ا!؛ 7, ال الذط؛

1990-1986 ااذا)ذة الغمية ا^طذ

 فإن اكماب: انحافاذت ني أ!

 أو فلسفة يتون لم ا!!ي النظام

 كا!ظام ولذلك محددة، أيديولوجية

 سمات إلى أقرب كان ا!قتصادي

 حيث ااسوق، اقتصاد وخصائص

 والقطاع العام الذطاع دن لالل يوح

 هع ا$نتاج ذلى وسا باهتالك الخاص

 وعبر الوق ب أوسع مجال إعطاء

 وهي ا!'رد، تخصيص في ا#سمار

 النظم دن الكذدر نيها تشرك سمات

!ة. ا ا!قتصادية
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في،رهن ا،;نمية ذلرط اليمن في ية٠التع ثط تخط

 كان التينيات ءقد نهاية مع٠و

 ىر المس-ت ءل السدثامرة علورات٠للت
 إباء في دورا $ةليه-ي وا الداخلي

 البالد عاشتها الني ا#هبة الحرب

 في المذكومة تدر’ذب ،1962 م ء؛ منذ
 عام للتخطيط المركزي ألجهاز إنشاء

 نظام تأسيس في ابء دف٢٠ 1972

 علمية أسس عل ذطثم تحطيط-ي

 البرامج إعداد أغ*للبا وتم سارط،

'اذارة: التمودة لحذطط١و

1 976 /75 - 1974 /73 الئالر ا$نمار ارنامح

1981/80-1977/76 ا#ولى الخه;ذ يطة٠ال

1986-1982 ;till الخم; الخط;

1991-1987 لثالثة١ الدن اليط;

 نت كا ت لثمارذة؛ا عقد اهاء ومع

 عثرين أكمات قد يا بشطر الجالد

 !تذم.تة لتخطيطا في تجربتها من عامًا

 خالل من وا!جتماعية ا!قتصادية

 لحطط او البرامج وتنغيذ إعداد

 تلك بأن ألهول ا ويمكن لتنخموية.ا

 أدجات خالل ومن والخذطط، مج لبرا ا
 ملمموسًا نجاحًا حققت ؤد لها الغيم

 لها ؛.رمرمةا ا#هداف خيق تمن في

 أتاحت كلما أكهر نجاحها وتعزز

ولدور لعرديةا درة للميا الفرصة

 ؛.لما وتعرت ص ط؛ا القطاع
 في الشديدة لمركزيةا عتمدتا

 عام وشكل والتوجيه. التخطيط
 الموارد ح_شد في لحاظا أسهمت

 أوضاع تحممين دف—٢٠ وإدارتها
 و ودقا عر جتما وا صاديًا ة ا الكان

 وتشغيلها ادحردة الموارد وتنمية

 في لمتاصة١ !قتصدادة ا رد ا؛وا طويب و

 دن ل؛ وا والصناعة الزراعة مجال

 تلك ولتوأ ا#خرى. والخدمات

 في كبرر اهتمامًا والخطط ال_برامج

 في د قذصا لال سرة يى؛# ا لدذيها ذكوين
 باءروالكه والمواضالت ةلي٠اإ مجال

 إطار لحذطط١ ذلمك مثلت ها.كما ر
 ل خال مرئ نمية لذا لعمارة تنظيميًا

 الجديدة ؛صالحوا الوزارات ء إذف؛

 أدى مما القالمة المؤسسات وتطوير

 الكفاءة نمذ أب قدر تحقيق إلى

 إيجاد في ساهمت كما ا!قتصادية،

 في ا!قتصادي ا!ستقرار من نوع
.ت رق لئما ا و البددذدات عقدي

ءقد!اشعيذدأت مرحلة

 دخدت التسعينيات مطاح مع
وذلك ريجيًاوتا مهمًا منعطفًا ليمن١
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اليمن في ية٠|لتذ تخط-ط اليمن في التنمدة دطيط٠ت

 ٠مايو في من٨ل ا ي شعلى توحيد بإعادة
 اندماج ض ذلك عن نتح وما 1990

 البالد أن إ! مختلفين، !صادين
 تحديات #ولى ا اذوهلة منذ واجهت

 في تمثك ،خارجية و ة داخل كبيرة
 في لثالى؛ا الحليج حرب اند!ع

 عليها ذبتر وما ام 990 أغسطس
 من مغرب أدف 800 نحو عودة من

 وتجميد ،العربي الخليح دول
 من الخارجية لقروفسوا المساعدات

 كما ،أخرى دول ومن الدول ذلمك
دا جذيت وا  عديدة داخرة تحددات لبا
 بدن سبًاة السيا ت *ذكاالمما عنها رت ء

 ا!شرس )الحزب الحاكمين الحزين
 عل أثر مما العام(، الشعبي والمؤذر
 وإنعاش ة٠الثموي التخطيط برامج
 نتيجة وكان ا!صادي، ط اك؛
 ولمذضاء حرب في البالد دخول ذلك
 الوحدة وتعميق ا!نفصال عل

م.1994 ديف ني الشادإة طيةوال

 تعد لم 1994-90 الغزة وخالل
 تستهدف تنموية مج برا أو خهاط ة ا

 وترشدها الموارد توزيع إعادة

 ا!قتصادي النمو عمرة وتذد^ط
 الناس معيثة بمستوى والرفع

ثونت بل ة، حماءوا! ا!ذتذصادة

 لدى واسع-؛ د؛ ونقا جد! ة لذق ا ردك
 حول الغاءلمة السياسية ا#طراف

 ذظام قرام وضرورة التغيير أهمية
 للبذاء قابل جديد إقتعادي
 التشورات ظل في ار وا!متمم

 سن لعديد ا عاشتها ذبي ا يئ٠د ل ا
 النظام كتلة وخاض-ة #قططر1

 المعكر ني ا!شتراكي ا!قتصادي
 القناعات تلك وتجدت الشرفي،

 ج٠ ؛رذا إعداد ء!ل من سمي ر شكلة
 ادإي و|$صلالح ابدي البذاء

 والذي وا$داري والمالي و!عادي
 إلى عمل كبرنامج لحكودة ا قدمته
 في عله الموافة-ة وتم ال-واب مجلس
٠م1991 ديسمبر

 آذية عل مجتر لم البرنامج أن إ!
 إلى نحتاج كان فتطبيقه ،يذ٠للتذغ

 وإلى وتثريعية دستورية تعديالت

 اقتصادية مجودرا خ;طط بإعداد إبءا
 أن ا كم. شاملة، عية جتما وا

 الغزة ذلك في داسدة لا المزايدات

 وانضراط جدية عل بظاللها ألذت
 الهثاكل بمعالجة والتزامها الخدومة

 بدأت التي ا!قتصادية وا!خال!ت
.كم ورا تتزاب
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اليمن ني اك؛ خطيط٠ت ادس في اكدة تخط;ط

 م94 - 90 ا!دة كانت فقد
 ابمي، !صاد ا #داء حرجة مرحلة
 وا.كفرات للظروف كان حيث

 عل سابدة أثار رالخارجي-ة الداخرة
 ط ا!قتصادي والنمو ا!ستقرار

:يلي ما داك عل ورتب

 الناتج من القرد نصرب ؛عترا
 701 من لي ا! الفردي ادلي

 367 إلى 1990 عام ني دو!ر

.1994 ء-ام دو!ر

 العارة الجزانرة في المجز- تزاك
 تج اك؛ من اه0ا 4,9 إلى وصل للدولة

.1994 !م في الحولي

 ا!دي العرفص نمو معدل ارتفاع
 إلى وصا! حيث التضخم نمو معدل و

 عل م1994 عام في ٠ه/49و ٠/٥ 70

التوالي.

 الرسمي ا!حتياطي في حاد تاى
 في كبرر ون,دهور #حبرةا العملة دن

 أدحار وجود مع الوطزة العملة ؤيمة
معددة. ف ص;

 الخارجر.ة ا!يونرة حجم كم ترا
 لددن ا خدة ءبء تزايد و!لك

 دن أكاش إلى وصلت جث الخارجي،
انحني الناتج من %9 و !؟50

م.1994 !م ني ا!واني ءلى ا$جالي

تسديس

م.1994 ءام في
 الخدمات مسدتوى في داد تدهور

ا#!درن. ا!جتماعية

 المنظمات مع لعا!قاتا جود
المانحة. والدول الدوارة

 ت ياا!عدن تلك جهة موا وفي
 مح -لذكو! ا بدأت !ت خال! ! وا

أسلوبين ددي في م1995 عام مطاع

 ض لي، وء فكري كإطار !-لعمل
 مح درنا الحكومة سنت حرة نا

 وا!لي ا!قتصادي ا$صا!ح
 ا!ستقرار تحقيق تهدف وا$داري

 الضغوط من رالحد ا!قذصادي
 في ت ! خا! ! ا وتصحيح ا!ضخموة

وجرة. والمذل الداخرة زدن ا او ا

 الجهود بدأت نفه الوقت وفي
 لذ!ة وا!فين با$عداد الحكومية

 م2000 - 1996 ا#ولى الحمية
 تلك بأن !متورا ه ذرأ لما تجسيد
 تنفرم في لتخطيط ا منهج الدولة

 حيث مواردها. وتوفرف اقتصادها
عل الدستور من سعة اذا ا اذادة دصت
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اليمن في التنمة حرط تعتع اليمن ني التتمة تاذطيط

 ا!قتصادية الماسة تذوم "
 العدي، لتخظيط١ أساسى على للدولة

 لكاذة ا#دخل تغاللسا! يكفل بما
 كل قدرات وتطوير وتنمية الموارد

 ذق في ا!قتصادية القطاعات
 ا!قتصادية التنمية مجا!ت

 العامة اطذطة إطار وني ء،!جتما وا

 العامة، المصلحة يخدم. بما ،للدولة
الوطني■. وا!قتصاد

 الخطة ارتكزت فقد ولذلك
 محاور ثالثة ءلى ا#ولى اب
: هي مهمة اسراتيجثًاة

 !ت ختال ! ا ح تصدم ضرورة أ.
اذناثمة. والماب ا!قتصادية

 مهمة زيادات تحقيق ورة٠ص ب.
قتصادي. أخمو ا في ا

 في اكيدة المزايا من ۶ج.ا!نتفا
المتاحة. وا!قتصادية ابثرية ا؛وارد

 الخمرة الخطة يذ٠تدة تزادنى إن

 مع م(2000 ٠ م1996) ا#ولى

 ا!قذصادي ا$صالح ^رنامج ذطبرق
 ني كثير ساعد قد وا$داري والمالي
 .لكايهم-؛ المرجوة ا#هداف تحقيق
 حدث 2000 - 1 995 الغزة فخالل
 وتحقق ا!قتصاد أداء ني كبرو رن

ا!مذغرار وهو *ي #ك ا الهدف

قتصادي.  التحدنى ذلك وب ا

 ت المؤذو ا ن—م عهدد في در لك-,ي. ا
 عند ووصون؛ الكطب ا!قتصادية

 .ها٠ لموح وا المذبولة ت كتويا ا

:يشمل ره.ذا

 لذاتح١ في حقرذي ذو معدل تحقيق
 دعوسعل سنوي بمعدل ا$جالي انحلي

%5.5.

 الموازنة في المالي العجز تخفيدى
 م2000 عام في فائضى إلى وتحويله

ا$جمالي. نحلي١ الناتج من٠ا٠7ا, دبغ

 أقل إلى التضخم معدل انخفاض
 جعوترا م2000 ء-ام في %5 من

.%20 إلى الذتدي ال*رض نمو م*زل

 صرف دمر تبي امعرار تحقيق
 ا#رى العمالت مقابل الريال

 بداية مذف كوف١ سعر ارتذع ث حب
 سنوي بمتوسدط ام996 عام تعويمه
505,8.

 حث الخارجي ااقطاع أداء تحسرن
 إلى ت ذرء؛ اإف ميزان في العجز تحول

 اأنادح من '؟018,9 بنحو ؤدر قائفى
.2000 عام ي المدلي

 غدو إلى ب الخار لمديوذية١ تخفذض
المدلي. الذاتج من 5055
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اذيمن في اؤددمدة ط طح تخ اذيمن في ة اادعمي تخط-ط

 ليمن١ ذكون 2000 م ء؛ مادة ومع
 الت.خطيعل من عقود ثالثة أكملت قد

 وا!جتماعية ا!قتصادية لكمية
 مجال في ا#هداف دن العديد وتحقق

 مجال وفي والصناعدية الزراعية التنمية
 واتصا!ت طرق من التحب البذية

 كما ،ص.حي وص,رف ومياه وكهرباء

 التنمية مجال في مدوس ذتدم ز إنم؛ تم

 خالل ون ذلك ذتبع رممكن البذب،
 ادورات #دم التالي الجدول

اكنسه:

 التذنمية هؤذ.رات أهم اتجاهات

 1 975 الغزة ء!ل اذيمن ني البثرية

- 2000.

2000 1975 ودرات٠ال

!8,3 6,9 ما؛ون( ) الدان عدد

60,5 38)0 مألد عتد الورأة توقع )سدة( ا

50,0 10.0 ن)%(لددا ؛٨ا؛علح اتفطةا

9,8 24 >لكل وعزاما الوفيات معدل

ولود(٠ا افأ

94,1 188 5 من أنل ا#طفال وفيات

مراود( أوى وكل ) مذوات

40,0 8,0 ٥/٠ ا!دن؛ إه ال من اودة

30,0 6,0 اصاطو م,ن تغطتة1ا

22,0 10,0  والءريب اسبم ءلمى ا$ذفاق

(٠/٠!دوا;) ام ال ا$نفاق إوى

55,7 85,0 ٠ا٠فأي ستة 15 ا#ب) ب

61,4 12,0 بالتعليم ا!؛ذح.اق دل٠ع٠م

ا!رأس؛'.'

 دع للتنمية التخطيط اتجاهات

الغالة. ا#ذب ؛داية

 الراهن الوزع تقييم خالل من
 النمية ومسيدة ؛.وطنيا لالقذصاد

 خالل وا!جتماعية صادية ا!و
 إطار وفي ط صه لما ا عامًا رن لثال ا

 الثاب الحسب للخطة ا$عداد

 القناعة تحققت ،2005 - 2001

 إعداد في ا!ستمرار يمكن ! يأف
 تعجز , #جا ا متوسطة دقاددرة خطط

 ت لتحدلح؛ ا لجة ومعا مواجهة ءن

 المتاحة الموارد وإدارة لصعبة ا
 اوهسن إيمني،ا نجت*-,عا في وانحدودة

 امراذيجية رؤية وجود رورة م٠حت
 ت الطموم؛ دبدن ا#مذل طوب ن٠لليم

انجتمع ؛ايها يتطلع الني يات والغا
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اذيمن في |لتتمية طيتخط اسن في التئم؛ت تخهيط

 ودقافيا وعلميا جتمداعياوا تصاددا ةا

 بلورة في كدير ساهم 1ومم ،ياسرسو

 ؛-رجعيات وجود هو ه٠التوج هذا

 لنصف ا ل ذ أعدت كاو ووثائق

 وتحتوى ت لتعينياا عقلم من ني لثاا

 توضح عية ذطا استراتيجيات لى٠ء

 والقطاع لحكو؛.ةا وتوجهات أهداف

 برتهما العاثمة الذراكاة وتةرج.م الخاص

 ص عدد في ؛.تهما بكل ط ؛-ن؛ا والدور

 الزراعي الذطاع ) مثل القطاعات

 السكني والقطاع عي لصدتا ا والقطاع

 وقطاع اراحي، والقطاع

 الخ( والتكنولوجيا... ا!تصا!ت

 لخدميةا القطاعات في وأيضًا

 لتعايما قطاع ) مثل وا!جتماعية

وغيرهما(, الصحة وذطاع

اروية وضع راء هنا ومن
 عام تهدف 2025 ذدن جيةيا$سرات

 الدول وءة٠مجم إلى بدنا انتقال ه-ر
 ددذوع لبثريةا لذنمية ا متوسطة
 ودرفي عي اجته.؛ وتطور اقتصادي
 إطار دد٠وح سي.وسرا وثقافي
 $سقراترجيعةا الرؤية ت وتوجه-(

 الواعدة لقطاعات وا النمو مصادر
ي: كا

الساحلية. طق باإذ؛ النهوض

 التصذتع. بعملية الشريع

 ا!ستزراجه. عات لصن؛ ا دشجيع
اإ.زراءي. ط لتذل ا وترشد دنمدة

للدروة المتوازن ل متغان ! ا
المكية.

لقطنع١ مكانياتإ استثمار

حي. اديا
الذصدير. ءو لئذوجه ا
وتعزيز في الجغرا لموقع ا ر ستثما ا

 -درة.ا المذ؛طق دور

$سزاتيجيةا الرؤية -دعوتا كما
 انجال في وا#هداف ألتوجهات عل

 العلم مجال وفي ا!جتماعي
 في الثن؛ انجال وفي والتكنولوجيا

ى. الم انجال في وأخير

 الخطة وضع تم ذلك عل وبناء

 ؛دية—!قتص ا للذتمية الثائرة لخمسيةا

 لتمثل .2005 - 200 وا!جتماعية؛

 لرؤدةا خطط ملطة في ا#ولى الحلقة

 من بعفر تحقيق تبدف $ستراتيجية ا
 تحديد وتم الرؤية، وأهداف غايات

 الخسرة للخطة والمرتكزات ورنجاا

ني: في ذرة الذ؛ ا

 ا$نسان قات وط قدرات تنمرة -

ايمني

 ا!قتصادي ا!ستقرار تحقيق -
صداد. ا!و هيكل وتودع

يحله1ا 653  SegdigJI



اذيمن في تة٠اكة تعزلرط اليمن في التنمية تعزطحط

دور وتوسع الشراكة تعزيز -

الحذاص. اقطاعا

ا!ستثمارية لجاذسية١ تحسين -
الوطني. لالصاد

نحو ا!قتصادي النشاط توج؛ -

اسدير.

ة يلى؛ ا الحكومية ا$دارة تعزيز -
والالمركزية.

لعلميةا القدرات تنمية -

.لوطزة ا ل.تكتولواجية او

اية. -نسال ءلى الحفاظ

جيةيت$سارا ا ة الرو إعداد وتزامن
 موسات ذوجهات هع 2025 !دمءت

 ا!ولي )ا!ك ا!وب التمويل
 وارخات ا!ولي( النقد وصندوق

 ا#خرى المانحة والدول والصناديق

 تجا عدا وما قروضها ؛طبر ضرة لقا وا

 إعداد في !واة ا ا!ذام بمدى
 لفقر ا من تخفيف ا رجية سارا ا

تهدف ،وتنفيذها  ما تحقيق و

 تالشمية ا#لفية با#هداف يمى
 ذلك و$نجاز م،2015 ء!م بحلول

 !لحمرف ا ترجية!را ا لحذ^ودة ا أءدت

 2005 - 2003 !!ة ا ا!ر من

 ية٠٧الرب اتحاور على احتوت والني
ا!رة؛

 .!دي٠ا!ؤةص ل*يروا تحزق
 لبثرية. ا !وارد تتمرة

 اكحدترة. لبزة ا تحسرن

 !جتماعرة.١ الحماؤة ضمان

لجيدة ا وا$دارة الحكم تعزيز

!شاركاة. ويع و

 لوطترة١ الوثائق أن ا!ول ومجدلي
 ير٠كب حد إلى شخنصت ا٠ليهإ رلمثاا

 ا!ساد أمام المائلة التحديات

 ذلك ضوء وفي اليمني، واتحتمع
 المرجوة وا#هداف ت يا اخا ا حددت

 ا#جل ني أو ا!ظور المتقبل في

 واقع أن على إجاع فهاك دلى،٠اا.طو
 تحديات جه يوا زال ما كمرة ا

لبديدرا المذرس_ط #جل ا في عديدة
- . ورثممًا
.كانى٠لا ر٠لذا معدل ارتفاع —

٠ اراه ا ندرة —

٠ ية لبثم ا !تؤية ا ضعف —

 وا#داء للدولة الموسي البناء —

الحدد. ١والحكد

 يعالى الوطني !قتصاد ا أن كدن

في: تتمثل ت ! خال وا ت ذا خذن ا دن

اغذلي. دخار! ا منذوى ددلى —

 ا!ستثمارات تدفق ضعف —

!باشرة. ا#جنحة
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الدمي ائرات اسبي اذرات

.ة٨ج ا#ردا القاءدة ضعف "

 العمل قوة عرض نمو تزايد —
 المتاحة لعما ا فرص جعوذرا لثمذية١

اطن؛ص. القطاع !ى

 التحديات يرذه عل نالتفلب
 يتطلب ا!ختال!ت تلك لج.ة وبرعا
 وزلزذا واسعة تنامكاوإ واذرة موارد

 من لتقدل ا يمكن أنه ط طويال،
 ط٠المتولم المدى ءلى بعضها خطورة

 وا#هداف ا#ولويات تحديد عتد
 لطرق ٢٠داي.ا والتذطيط المناسبة

 جاءت هخًا ومن منها. الح رب وأر؛
 إطار في الكمية ا#هداف بعفر
 2025 سن اتبب; ا! الرؤية

 ل #دف ا من لكثير مجدة

 من المزيد ذذطدب زفيا ت لطموحنا وا

.كععها #رادة وا الجهد

ال.عبسي الدزيز ءدد هحلهر د.

اص ا!راث

 بالزاث وعالقته ألشعبي الهراث - 1

الرسمي

 ث ذرا ،قممتن إلى ا!راث يصدف

 الشعبي فالزاث رسمي وتراث شعبي

المنواءذا نجر.وع ادة فيبجا٠لك I لحصو! ا هو

 لسلوك المنظمة وا#خالقيات

 في بعضهم تجاه الناس ذف وموا

 ذلك في يستد والذي المعين، انجمع

 غير عي جتما! ا لضبط ا قوة إلى

 ص ا#فراد داخل من بعوالنا الرسمي

 جهة من نحيطذا انجمع وفاعلى؛ جهة

 يا#عراف ذلك كل ممثال أخرى،

 وا#مثال والحكم والعادات ضلتقاوا

 وا#فكار والحكايات وا#قوال

 دلى دن؛ في وذإك واذفذون، ت !تقدا وا

 من ون٠يتك الذي الرسمي التراث

 الرسمية وا#فكار والتثريعات النظم

 التذريعية جهزمجا وأ بالدولة طة ذنا ا

 في تكن لم التي لسداسدة،را ذضاب و

 لبعضى اختزال عملية سوى ا#صل

 لحنة ا لثمي ا ث لترا ا نب جوا

 وقاذونوة لى٠س سر؛ فاعالى عطائهاوإ

 نع لا جدب تهدف أكهر ذلى إضا سمرة ر

 الرسمدي فا!راث ازمام، الضرر ودفع

 فرء إ! إسى الثعبي لالراث لثبة با

 دن رخاصًا لك دن وجزء امل من

 عاش ذلى ا$تاني انجتلهع #ن عام،

؛.واش ؛دون طويلة، ذارية;؛ حل درا
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اإ;راثالثمي ي الثم اذذراث

 دولة، ودون بل سمية،ر وتشريعات

 حق نإلح بدون يسذم نأ ويستطيع

ن  ما عل معتمدا ا#مر، اقذخبى لو ا

 التراث خالد؛ترأ قواعد من عام هو

 جاعيا س اأث يبدعه الذي الشعبي

 لتله توقف ير بغ والزاكام بالتقارير

 والروحية المادية م تك؛ جا 1ح وتنظيم

 انجتمعات أكهر في وهي المشتركة،

 لحن١الةو عل عتماد او را٠تحض

 القاعدة تظل الرسمية لتذريعاتوا

 ؤف لموا را ل طاو ا دنعلدم في ا#وسع

 ثا أش ’ عل اقو عل معنحمدة ا!جتماعية

 تقل ! الذي الرسمي، غور أثدي ا

 عن ت نجتمعا ا هذه مثل في حته _ا٠مس

الجتمع. وثقافة حياة من ٠/٠70

 ظاهرة المثال سيل ءلى اخذنا ذلمو
 لرسميا الجانب أن فسدن الزواج،

 العربي مجتمعنا في يتعدى ! فيها
 دن—ب أذبول او لرضاا ري $سال ا

 وكابًا ى٠سم رم-هسًا الزوجين

 لطوولمةا طالمةا بة^ة أن ،هددن وث
 ومالبس ورط خطه دن ا#خرى

 وأعراف عد وذوا وهدايا !ت حذفا وا
فهي ومارشها بمحاسذجا مختلفة

 عدة قا إلى وتفصيال جلة تتندي
 تتمتع التي الواسعة الشعبي ثلزا ا

 سميةر غير عية حما ا وساطه ؛خوة
 ا#ذراد رءارج داخل مض درة

 ءلى يقوى دن ويندر عات، بى وا
ذا فعن بهولة، عاديا المذررج
 وليمة بدون عرسا يقيم أن يستطيع

 ذلك عل وقس ،جديدة مالبس أو
 وا#حداث الو!دة !ت حا

اخلفة. ذاسدات وا

 رسموة لن١قو أي ذوجد ! أنه كما

 تحاسب أن يمكن تذريبا مجتمع أي في

 شكل ءلى سميةر وعقوبة مثوبة النامر

 وعل حجادجا وأ وألوابا مالبسهم

 وا#ماكن ت العرق؛ في سدرهم كيفية

 ذضهاقو لديه نجتمع ا #ن ،مة لعا ا

 لغة لبا وا سميةلر ا غير صة لخا ا ة لشعب ا

 كل وتنظيم ضبط في لصرامةرا الذرة

 قفاء رجل تتصور أن فلك ،دلك
 ، ضًا لفضفاا ومالبه بعمه تقليديًا

 المهذبة أرمزن ا بردته عسكريًا قائد أو

 منهم طلب وقد وقور ردة عاذلى أو

 ارتداء عل بأنفسهم اأذومو أو

 الغرقة والقمصان لجزا لمونات بنط

 #سواق ا يجولون وهم الماونة،

كراسي عل يئكذون أر العامة الشعه

قءخ0ك1 هسه£ت0ا1 656



ا!دي التراث الثبي ا):ر|ث

 كواح.ي عل #ذقة ا المقاهي إحدى

 لدرب الحددثة ئبعية7لا وادع٠ث٠ال

 محنة ء بإنفا إما جيلمة!روالذا الشاي

 وقوانرن قواعد عل روج٠لخا قة٠وم.ش

 تقل ! #ما رسمية غور اجتماعية

 ودي ٠.سمي ر و٠ه ا عم وصرامة خدة

 داخل من نابعة نرنوقوا قواعد

 اعتادوا ما ثئكم أنعسهم #فراد’

 ما بحكم خارجهم. ومن عب،
 قوة إما ،ا رض أ عاده لناسرا عتادهما

 لنى ا عي جتما ! ’ لغبط ا وسملطة

 ٠ها80 عن يذل ! ما إليها يحتكم

 ممة لحدا ا ليومية ا ة لحيا ا شؤون من

مجتمع. #ي والعامة

الشعدي الراث عناصر-2

 عناصر وتعريف تعنيف ركاة-ن
 للغموض تقاربًا الشعبي الراث

 ء و نجذصرن ا برن الدائع سر !وض وا

؛لي: امك |غةصين

 القواعد وئ٠ثم ه ا#عراف:

 توواجبنا لح.قوق المنظمة الع-رف-يه

 وبصورة بعضًا م٠بعضه تجاه الناس

 ؛-مثابة إم_ا ،وعذوبة مثوبة درةميا

 ودي ،الرسمي فر لجزالي ا دى؛-ون ا
في مكتوبة غير أو مكتوبة تكون قد

 حفظتها لها أن إ! العاذب،
 الناس ة تقا مس وند.مناءها
ا#فراد إدتها ويحتكم ووجهانم،

 امشاء. بال ت ء؛ والم*.؛

من كثرر تقرب : إدد لتة-؛ ا

 حدة أقل أما إ! ا#عراف مذمون

 تنظيم إلى ذرب ومي ومرامة،

 حقوق إلى منها الجماعية العالقات
 تجاه والجماعات ا#فراد وواجبات

 علبها الخارجين وعقوبة ،بعضهم

 ن ستهجا ! را كاللوم عية جذت.؛ ا غاليا
 الجزافي ا$جراء إلى أحيانًا تصل وك

 وجبة يستبدل من كحنالة ، ذر ذب.؛ا
 العمة أو ،ي شا مجفلة دسمة , لعرسم ا

 في ,لثاركةا عن لتخلف ا أو بطلون ب.؛

عام. وةف٠

 يذول كما المادة العادات;

 اليثر ءند ذيء أرهب هي - ماء٠الحك

 الذردية وفاعليتها قوب' حيث من

 وتنتهي بالغرد تبدأ وهي والجماعية،

 عادات هي انجمع ؛.مادات بالهذتمع،
 بتلبرة ارتباطا وا#كر أو#، أفراد

 وا!جتماعية المادية مم >الح وإساع

 ا#فراد كعادات والدية،

 المأكل طراق في والجماعات

 الفرح عن والتم;ر والملبى والمغرب

عما النظر بعدرف ب زخن وا لحزن را
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|لثمي ث٠ااةر اذميا ادراث

 عقوئة٠وال فيها، إيجابي أو سلبي و٠ه
 جزارة ورست فية ثقا فيها والمثوبة

 دق,لع وس الملبس ظيف٠ ستصان ى

 بذيء ن ستهجا وا ،لتدخين ا عن
 رمعتاد ر٠ل ا وشارب ن للس_ا ا

.الكذب

 .هلحاى وا ،حكمة مغردها : كم لمةا

 يدزد إخوي تع?ير ي٢لشعا تخ ا احت ا في

 وواضح الد!لة واسع ا!ختصار

 مركزة عمادة عن عبارة و*ي ،ئعلم ا
 عمدة خبرة أو نظرية لمعرفة — بلعة

 أن رءكنها ،٤العام الحياة ني طويلة

 ورس مطول مقال كتابة عن تغني
 جد س " : ولهم كذ يأكفمفلفه كتاب

 في دفع ا#بيض "ا!رش أر وجد"
^وم  لغاؤ-را مرجعية رص ا#سود'' ا

.تها٠حد وء! ة٨لشعب ا والفلسفة

 وا#مثال مثل، دا مغر #دخال: ا

 الذظ بالغة ني ام تثارك الشعبذة

 من عنها وتختلف ط وغرضه وإيجازه

 حبث ومن لجزئه ا !ب د! حيث
 في عليها دداس عدددة بوذشع طها ارا

 هرن عمومية أقل وهي انجذ^ع حياة
 ! الثدي المذل لفظ أن كما الموكم،

 مراق في ! لغويا ذاته يجد له معبي

 : كقولهم ، به جظ ار الذي الحدث

أو " أننه قصرر جدع ئا #در 'ا

 ا#ول ويغرب حنين" يخفي "رع

 وااذاني عى، !هان أدر إن؛ظهر

 وواقعة مهمة، في :كر أو إن؛فئل

 ثأش' وا التاريخ في شهيرة منهما كل
 ويجتغظ الواقعة تغي وقد العربي
؛ذلى.ا مرذاق من ؛ناذرةا غير بد!لتها

 با#قوال يعرف د؛ هي ا#ذوال:
 عادي لفظ عن عبارة وهي #ثورة،ا

 أو بالغته ني همدة*أ دكمن و! ،جدا
 ما بقدر مثل أر كحكمة مغمونه

 قرز الذي الموفف أهمية في تكمن

 رذي ب لخطا ا بن عمر كقول ، فر*
 والي ابن ضرب واقعة في عنه الله

 واحتكموا ا#قباط أحد ابن معدو

 قائال الوالي ابن يضرب ذ#م_ر إل*

 وقد الناسى استعبدتم متى " #بع*:
 شعار أو "أدوار (٠- ا أمث ولدتجم

 حرب في صنعاء عن فعنلمدا ا
 "الجمآور؛ذأو ؛و:الة( ؛ود ابنن

الموت
 ا#دبي الموروث هي : ت لحكايا ا

 القصم س ساد.الوا لذيوا
 يبدعها التي لثعبيةا ت-زكاياوا

 مع ر لدو؛ا ويتداولها جاعيا، مرلنا ا

 شفاها جيل إلى جيل من الصغار
 وأهم ستمر، وتحوير وبتطوير

 لذهني ا ل لخيا ا رة إثا ئفها رظا
اشة والمواءظ العور نم٠راسذل
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ةشابن٠لترج1 'تي اك الراث

 عن لتبر1و ذرة، ب ا غير والمعارف

 من ا!جتماعية المتناقضات صراع

 والقبح، ل والجم-؛ والذر، الخير

 والظلم، والعدل الكراهية والحب

...الخ.ء لغنا وا والفقر

 جاع وهي والمعتقدات: ر #فال؛ ا
 لمعرفرة ا و لفدرية ا المنظومة مفايم

 الناس من العامة حياة في التفصدة
 الطبيعي امط وعز أنفهم عن

 عن النظر ؛صرف ،ب يعيش.ون الذي
 والمعتقدات ا#فكار هذه صحة مدى

 والروائح بخورا ةفالر S' ، ءدمه؛ من
 #رواح ا تطرد التي #حجبة وا الطيبة
 د !عتن؛ ا أو الخير، ولجلب رة٦الذري

 يدأر حق قبره في تبدأ ! القترل بأن
.الخ.له..

 كل دي لشعبرة ا ان.نون ا : اغنون ا
 والمهارات ا#فعال بتؤط يتصل ما

 ما كل٠ عن ادورة والعضوية وية الرذ
 وغناء وموسدقى شدر من ذكذره مبق

 ؛,؛..الخ ور ونحت ودم ورفمى

 مهادات نم بذلك سمل م؛ وكل
 المادية لومائلرا #دوات ا صنع

ادبرة.

العودي حدود د.
 حك،أيات الش*بي؛ اتراحث I ز*وني، ا حؤوذ مراجع:

)#كوع، ابماب، ا#دثال دددة؛ وأمادر
• تيه٠يم ;رط أئ ذ|غمات

ا|يهن في ة٠الترج

 الفعل إلى ‘■ترحمة لفظة ترجع

 ؛-بهالءدم وترم 'ترجم'.

 : وعنه غبره كالم ودرجم ووضحه.

 فالن وترجم أخرى إلى لغة نم، نقله

 في تنصرف لترجةفا ته.حر؛ سررة ذكر

 أولها :ثالثة معان إلى انةا

 إلى ذن من أنقلا وثانيها ا$يضاح،

 حياة صرؤ ذلها ذكر لثها وثا ،أخرى

 عؤود؛ تعني ذرجم أن .كماما , شخص؛

 ا۵هذ تبمنا ا!ي وادق وأفصح. أبان

 فكيف أخرى. إلى لغة من النقل هو

'Sذلى؟لذ ا هذا في ممنليمن ا دور ن ؛

 بلغة ير٠تع هي لترجة ا نتكا لما

 $ةص-؛ح 1 وقع ما دلهمون عن ما

 ترتبط فإنها أخرى. بدن عكدا

 ين,- لة. عمن مجسو ددن صل يالنو
 !يمنا ل—ى وذوا ا#فل. عل

 ؛أن -رى ا! اسوية بانجموعات

 هذا عن تمخفر رما محدود

 وبالتالي الالتب، تدونه لم التواصل

 بمعنى ره لر ا عن الحديث فإن
 دقيقًا أدس لغتين بين كتابه النقل

 ني ا#قل عل بمن،ا يعر فيما

ادق المبكرة التاري المراحل
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الدس في الدرجمدة اليمن في جمة٠التر

 في د-تدلموا فيها بمنيين ا أن عرف
 لفات مع وتفاعل تواصل ت عالف
 ! لمتوافرةا لدراساتا إن .أخرى
 بنيونا ملتفا كيف عركا تعرض
 و! ،لحبشة ا لدن الفزاة مع لغويًا

 أنه وييدو اإشرس. مع ملوا ة*؛ د"يف

 ندن ئ من ارمن إلى أف مئ
بعدد كانوا اللغويتين انجم-وءتين

 تأدرا دختهم تؤثر لم بحيث ناذل

 اللغة مع هم ١تكيغو وإنما واضحا،
 ددن رب لذتاا لى ون* .لعربها — بدذدةا

 ا#صل لحكم الحثيةو ابنرة ٤اللة
 كان المشرك الحامي - الساهري

 درن يدكهما صل ازتوا م إنما في مال عا
 وهذه .جمةالغز إلى حاجة أو عناء

ن حق يقع لم القضدة تدرط ا
 .علميا ء.ليها ندوء ا

بعفر لرجع أن يمكن أنه عل
 لذة إلى القرآن رفي العربية في خرل لدا
 ل تصا ا يجا٠ذ_ت خعوف لحبثة ا
 إلى م٠مجيئه عند . #حباثر با بمنيينا

 دور متبعادا دم—ء رع ارمن.
 الحوشة إلى الذهاب اتجاه في ا!تصال

 ا$سالم مرشت لقا ة لغازا في صة خا
د^اشرة.

لم كبيرة تارئة هوة ئة أن ومع

ن إلى يقع  وهي صدعها رأن ا
 بذظامها القديمة ابنية اللغة أن كيف

 المسندية، الكادة عن تخلت المتكامل
 تحدد ولم ، بي لدر ا الحرف وتبتت
 دلك كان إذ ه"ذا ا!نتقال مراحل
 لذيرا كتابيًا. أو ترى أو معجم؛

 تدريجيا ن تن؛ ا!نتقال أن هو نرجحه
 حركة نشوء إلى حاجة ثمة يكن فدم

 مده كزأ لهجة;؛ كان أفارقا #ن ذرجة
.عدضا يا لغو

 ابن ءلى غربت التي اجزانا ومع
 $شماعا مراكز وانتقال ا$سالم بعد

 وبخداد دمشق في عنها بعيدا
 من ها وغور القاه_رة ثم وا#ذ-دلس

 في انتهرت !تيا اترم..؛ مراكز
فإن وغيرها، نحراو والرها أنطاكية

 لم دم-؛وا النقل في ارضيين دور
رذة. ا يتدح

 من خرجت الني الهجرات ودع
 أفردديا درر الجنوب: اتجاه في اذيمن

 أيمذثينا دور أخذ آسرا شرق وجنوب
 نقل هو آخر بشكل يتبلور اللغوي

 .رشاع ا هذه طي١مو إلى برة اب اللغة
 لغده شرلذ زما مان ا$سالم ندر وجاء

 هذه واسقته ذب ذمر فكان لعربرة. ا
 رهني ا م ا$سب؛ هو لشعوب ا

 التعريب هذا أن !شكو الواضح.

بلغة المزدوج التواصل اقتدى قد
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اليمن ني رجمة ال الدس في الترج*ة

 طق، لمذن ا دندخج شعوب ولغة لعرب ا
 غاليًا ثغوية لزجة ا أن شك !و

 هذا في أساسًا كانت حانا ية٠وتحرير

 ت درار-؛ أيدينا يتن وإدس .صل١البر
ن. حق ؛وضوعا هذا لدول ا

 اليمن؛ إلى العثمانيين مجيء ومع

 تعلموا إدمن ا أبناء سن طائفة فإن

 في وعملوا وأتقدوها الزكية !غة١

 إة ركية٩ال تكن ولم الزكية. ا$دارة

 كان فذذ البتة. ارمن في تخاطب

 للخة با الحديث مجاولون ا#تراك

 تطفذدة ءذ دشوا ذلك كان وإن اإ*و؛^ة،

.ة محتل ونحودة

 كان فقد ا$نكرزية اللغة أما
 #ما و# أ تعلمها عن دنأون ل.يمئتون ا

 أن ثم والمستعمرين. ""النصارى لغة

 وذلك النأي هذه شجع ا!ستعمار

 دن ا!ستفادة من ل-مخيحنا لحرمان

 أدركت متذورة قلة أن شر التمليم.
 .ءخها وترم-ت وذ*لممها اللغة أهمية

ن حق يدرس ولم  مل تا كيف ا

 خالل ا$نكليزية للة_ةا مع رمزون ا

 ارض في البريطاني ا!ستعمار وجود

 القرن، ونصف قعرن عن يزيد لما

البريطاني ا!ستعمار أن وا؛.*.روف

 با#ساس، اقتصاديًا ر ستصه؛ا كان

 كان كما ثقافيًا استعمارا يكن ولم

 ر ستعما لال بالنسبة ل ؤ؛ ا ه عطي

 والمغرب خاصة الجزائر في إغرديا

 ا$دارية الزجة أن غير عاف. العربي

 ،منتذرة كانت الخصوص وجه ءلى

 والعلمية ا$بداعية الزجات أدن

 جد خرة مذ؛ وجاءت ذرلمة فكانت

ا!ستعمار. بالفهرة رامًا

 يعد الحكم م ظ؛ شكل كان إذ
 الزجة ر زده؛ا في أساسيًا ما! عا

 ومشجعًا نشطًا دور يلعب #نه

 اليمن به دوت ود؛ لزجة. ا لحركة

 أن يؤهلها لم وصىاع قالقل من

 حذركة لذشأة سبة ا؛ذا #رضرة ا دكون

 في نشأت زفي ا تلك ئثابع ترجة

أخرى. ة ءر ؛؛دان

 ني لحكم ا م ذظا شكل تغبر إن

 أهمية اكتب شورة اا بعد ابض

 رض ا ء #بان لحنح #نه خاصة،
 ازي العزلة من انخروج ا#بواب

 اليمنيون وبدأ ٠ءلبم فرضت

 لفات ويتعلمون بالعالم يتصلون

 شرر ذم؛ وبدأت الختلغة. به شعو

مجال في أكالى تؤني التعرمية البعثات
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اليمن في اذذرجمة اليمن في الترجمة

 السذدذدات م.ن اتداع فظهرت الرجة

 ومعظم يمنيين. رينابر ادكدب ؛,عفى

 ءن كتب ؛.ما يذ.*.لق نكا أ٠ترج ما
خاصة. اليمن

 ين |لتم؛بز يبغي دهنا
 ا!ذاني للحراك كظاهرة نذأت التي

 ا!تي جدة والن ارس في راسي
 وإذا محضة. فردية درات ب كانت
 درة ب هي اسه لغاا الدة كاذ-ت

 في أنئثت ة رسم: أجهزة ن خ؛ ا#فراد،
 مهام.ها من كان سايقا ن٣ليما شعري

لزجة.وا لذثر١

 كانت الني الدورية فانجالت
 أفسحت قد ارمن شطري في تصدر
 مختلف ءل الزجات رلح مجا#

 ،لجديدا رك—إدما مجلة مثل عباأنوا
 ،ل لشما ا في يمذتة ودراسات $كزل وا

 والثقافة وريدان الراث ومجلة
 دور زال وما الجذوب. في الجديدة

 : وأهمها يومنا إلى مستمر نجالت ا

 المراكز ومجالت الثوابت ا!شاتة،
 !٦م د,£طتأ لفي ا لمتخعسصجة ا ل.بحشة ا

 والثقافي لفدريا لذتاجا نشرو ترجة
 ا$عانات وتقديم العلمية القيمة ذي

.رحمين٧للم

 من ؛ني دور الوحدة؛-ان وتبل
)في ا!نابة لإلبحاث ..فيا الرلز

 وابءوث الدراسات وم.ركز لجذونحب( ا
 هذا في محدود الشمال( )في ارهني
 إخراج تمفي أحيانًا نجحا وإن انجال
 لم أجما إ!- المزجة الكتب بعض

 داتمًا رافد لزجةا جعل في حا٠يذج
ده؛دره. دن ومصدر لغكري١ لالمل

 مص؛ ما أ ترتكز الدرجة أن والواقع
 لجمية لتا لمؤساتا مخرجات عل

 !داتا لدلجم مخرجات عل خاصة
 فا؛..*-روف !ربرة.ا اذلفةو #جنبية ا

 اللغة هي ا$نكلزية اللغة أن طرة؛
 لكن ارمن، ي ا#ولى ا#جنبية

 ر ء ا!م ا!داتم مذوق ءلى انرجة

 لتعايمي١ صلااذوا ردأ و! ، موجذودة
 ت مذوا آخر في إ المادة هاله مع

 تعابمها ولح.صبح الجامعي. لتعاما
 لزجة ا في ة لمهب ا الممارسة ! إ!

واكيارية. ا$دارة

المرجمون

 ا$حصالجات أن يدإدن ا لألسف
 إفي ا ة—حرجال به ك حول لدقيقة ا

 في مذرافرة غحر المزجين وأبرز أنجزت
 ولنحا وف٠٠م !زو ،هن لرا ا لوتت ا

 !ينا لزجة ا معا!أ بعفر نذكر أن
 غبه تمعاوما عذب !؛ توافرت

 مفتوحا نوعاذو هذا زال رم؛ !.واخ

٠ لمته.صل ا ني المعدلى
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اليمن في الترجمة اليمن في ة٠الترج

 عن ابنيين المزجين من ونذكر
 الذي ٠مطهر الكريم. عبد الري اللغة

 حم؛ يحيى ا$مام مع يعمل كان
 أحمد علي $نكليزية ’ وعن ٠لدين ا

 ومن ، صر٠م في عاش الذي٠ياكثير
 ٠"وجورت "روميو ترجاته أشهر

 بن صالح ٠ذذكر #وردية ا اللغة وإلى
 مغردات ثرستغ له ،٠القعمطي غالب

 ،وردية ! ١و ا!-رب باللغة لقرآن ا
العمادي-:؛؛ محمد بن الله عبد وكنلك

 اوذي العبدروس-:؛:- ءلي بن وجعفر
 بن وسدف الذارمب عن يزجم كان

 من ترجات له ٠القعيطي رن
 ابن سلطان أما وا#وردية. الغاري

؛ علي لث،يخ ا  بترجة شتهر ا ذقد *؛
 ية. الهذلى !خة ا إلى لحضرمية١ ا#غاني

 ا$نكبزدت عن تر؟-وا الذين ومن
 عبده ساطانو غانمخ؛ة ءملىه محمد كر٠ذذ

 وفي زلي. فا فارع الله وعبد ناجى،
 ن حم الدكتور ذنكر الحديث المصر

 الرعدي محم_لى وا#سداد لعمري ا
 ٠ لدين ا ذرف أحمد محمد والدكتور

 ؤ!دلى احمد الدور ا#لماب ا!خة وءن
 ءبد محمد دوسف والدكذور ددي ا٠الع
 فدنكر الفرنسية اللغة عن أما الله.

 علي والدكتور العتبي محن ا#ستاذ
المروي محمد ائدكتور وا زيد محم..لى

 ا#دهم عبداللطيف والدكتور
 رءن ذي. لعوا ا مطيع حميلى لدكذور وا

 ،ذيب با بكر أبا نذكر الررستًاة !خه ا
 لدوروا ني الهمدا علي أحمد رلدكذو وا
 .ل.حر ا علي ومحمد طربوش محدد دلى قا

 عبد نذكر الفورية لترجةا مجال وني
 إبراهيم ومحمد المذان صان الكريم

 رالدكتور ن ب علي ونبذل ردام
 عبد رلدكذو وا الددن ف ن, أحمد محمد

 مطيع حميد ركنووالد ربه عبد الرحمن
ذي. لعوا ا

 يعترض ا!ذي ل #شكا ا و!)
 أكانت سو! ا!من، في لزجة ا حردة

 لمنشغالن ا ن أ هو ، شذرية مأ تحريرية

 وإنما مهنتهم يعدوا ! ا4ل
 أساسي ء-مل جانب إلى ا٩٠يمارمو

 المهنة ذطور عل ساجا أدر 1م وهو آخر
 ! حيث فيها، ا$نتاج ؛.مية وعل
 ا!رض في منهم البعض د رص؛ يعدو
واحذدا. ؛تابا

 نه ة؛ لي^ن ا في ضالز مستقبل أما
 وهو - لدمابا دن دكثدر محذوف

 منها عامة- العرب إلى الرجة شأن
 للزجة. ب وط خطة وجود ء_لىم

 مثل لبحزةا المؤسسات بعض وزقوم
 ا!حدة للدراسات الفرني اذركز

اليمنية للدراسات ا#مريكي والمركز
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الغرة الغرة؛

 ظهر٠ت كما ةرحمة،٠ال ط نذن بدعم
 خر را الححن بدن فردية ت درا ب
 أو ي تنظيم ؛طرا أي يجمعها أن دون

 عل انطواء وءة حوله. تلتف هدف
 اختيار طريقة في بشدة ا الذات
 ينبغي ! الزجة أن لو كما الكذب

 أما باليمن. علق مت هو ا٠ءم تخرج أن
 زفه١تعل زالت ؤما ادنر؛ة تعرم

 ح٠كمذه ياور والم ت اليرقبا دن لكثير١
.4 بذا مستة,ل

ضي1ا.عو1 هطوع حددد د-
 ذي الترجمة راقع فارع، ناصل الله عبد مراجع:

 ذي ة '!ترجه واقع مشم،٠ال العر؛ية ال:جمهوريه
 ن ضم ا!شعبية ,قراطلة٠اددلج ادس ؛ةجمهور

 ضالو ذي الترجمة واذح عن دراسات
 ؛م،987 توش الثاني، اؤدم العربي،
والعلوم، ذةاثماوا للترودة العربدة انمنظمة

 :ع ط م لم.—ن—زه—ج .203 - 159 ص ص
 اليمن، ذي واإلبداع ةلترجم-ا ني،العوا

 ديسمبر - ؛.مبرنو ،13 ع2 مر الثقافة،
.114-98 ص م،1994

 في :.يري ادفي )تربة( لكلمة تصفير
 في تبع كبدرة ورية هي )المقدرة(، اللغة

 دسافة ءخها هد ود زبيد مدية دن لشرق’
 دقا ض؛ ا#ثرية السالمة مدية تقع كم،8

 ا#سبوءي سوقها يعد .جنوتبا ة والزر
تبادة. في المهمة #سواق ا دن

 دشها مساجدها بكهرة الغردة دددر
 الماطك خذطب حيث القديم مسجدها

في المليحي علي بن أرد ■'اكرم

 ل/460 ساة شوال في به صحا أ
 لمهاجة استعداد م،1068 اغسطس

 لحبذة ا ل قتا عل م٠ويجشي زبين
 زبد حاكم أدر من أن وئنلمدص

ا#دول. سعيد حذي لنجاا

 بن طلحة لذتخا القريبة علماء دن
 دبى بن بكر أبي بن إبراهي*( بن دبى

 متصوفة كبار أحد الهتار إتبال ابن
 التاسع لقرن ا في ها هير وددن اليمن

 الميالدي، مدر سس الخا الهجري/
 وذكروا وآخرون الدوجي له 'دوبي

 ■ لدهإ تنسب الفي الكرامات من عدد

 في ودفن ام 443ه/847 ستة تعوفي
 صار زريح ه ترر ءلى أقيم وقد الريبة

 مزارا ادتوم حق ومازال الحنن دلك منذ
 ن سكان من المئات سذو؛ن ءلجه يردد

 ضريح رزيارة ،غنتلغة ا التهامية طق لمنا ا
 كل من ن شعبا في ر لهتا ا طلحة لشيخ '

تهامة. في لمشهورة ا الزيارات دن عام

العروسي علي محمد د.
 في المفيد اليمن تاريخ ايمذي، عمارة مراجع:

،كاوتع ا محمد حذ؛ز٠ذ ورد، صتع!ء :أرخ
اسرجي، ؛108 ص ام،985 ،3ط

 ،1ط م،1986 ط ؛جررت الزواص، ط؟قات
 ن١يلد مجم.وع حجري،1ا ؛166 — 162ص

كرع عيل إد؛ تحذق ،ثلها وأيا اليمن ،ا
،2ط وادذذر، لنطداعة ة٠ماذ٠ال ؛٥٠٠!-ا دار

 ملي ين إسمامبل غي الة.! ام؛ 996
ع: اديمن، ني ميةاإلمال المدارس ا

 الجيل مكتبة ،بيروت الرسالة، سعة مؤ
م،1986 ،2ط ء، صندل ،الوددن

55، 202، 220، 228.
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لريم ربم

دردم
 حلضرم.وت وادي مدن إحدى هي

 )شبام وهي اروم، حنى المشهورة
 درق شمال وتقع ، رتريم( وسيون

 يبدأ حيث حضرموت وادي في شبام

 تريم باسم سميت ل وو اب. وادي

 كندة. بن يدني#ذر ا ب-ن لصكون ا بن ا

 بن تريم عمرها من أول إن ويقال

 جاء وقد !غر. ا سبًا بن حقدروت

 ترم القديمة ة اليمن النقوش في ا٠دكره

 في بالياء وريم ،02 إروني نقش )في
(.547 امج )ذقش

 أصبحت هري ا$ماد ر٩العع وفي
 رفة٠والمع العلم ز5مرا' من مركز ئريم

 في ادراني وصنها اليمن، في

 ركان عظيمة(. )مدينة بأنم.؛ )الصفة(

 القرن في لمؤسر ا لمشهور ا جامعها

 تلك أشهر من الحجري الرابع

 من العلم طالب كان حيث المراكز،

 انحاورة أفريقيا ذرق طق ومذ؛ اليمن

 رباط( )جع وأربطتها ل يرتادو.

 ا#ربطة هذه أهم ومن -ها، المنتشرة

 تريم؛ دباط والزوايا: والمساجد

 وصفه لفي١ الفتح مسجد رباط
بأنه لعلمي ا طه نط؛ ذروة في بعضؤم

 مريم؛ أبي مدرسة المدخور؛ ا#زه-ر

 أحمد بن محمد ان ر4ء بن محمد وهو

 ه/822 سنة اذوفى ناشدم، لغقيه١ بن

 ذضل با لم 1س ال.شخ مدرسة ؛م 141 9

 أودم دن وهي ،مسجده ؛إزاء الواقدة

 حسرن لشخ ا مدرسة ؛تريم مدارس

 في الواقدة وهي الحاج، الله عبد بن

اروم ودى تريم جبانة غربي
 ؛باغريب ة٠مدرس ؛شكره ب_آبذ

 مدها وخرج باجعان. آل مدرسة

 :منهم ومشايخ فضالء ء ذني؛ علماء

 ،؛لمح كدر أ لم ض؛ بن يحيى لفقيه ا

 فيا وتو بكير، أحمد بن ءلي لبه وا
 ومنهم ام. 181 ه/577 سنة في معًا

 لذش ا حدب لكا بافضل لم يم-؛ ادنقيه

 شرف والفننيه ،القشدري سمر٠تغ عل

 والد صفح بن محمد بن أحمد الدين

 يه(،٠التب )ذرح دب حكا السيني

 الحب أبي بن أحمد بن محمد والفقه

م.1215ه/612سذة المتوفى

 فنذكر المدينة مساجد أشي-ر أ^ذ

 لفي سس١ الذي الجادع ا؛.سجد :منها
985 ه/402-375 ^ن ما الفترة

 أسسه لذي ا لوعل ا مسجد ؛م 10 11

سجد ؛#نصاري ا بن؛شر عباد أحمد

مدد dcjdgoال 665 ا



ابن ذي ااتارذ؛ات ارم

 تمد, حا أبي بمسجد لمعروف ا شق عا

 بخالع لمعروف ا ي٠بالعو جد مس دق ؛ يمه؛

 م إضا ا ؛لماه الذي الفتح مسجد ،سم

 الحذذان، محمد دن عاوي ابن الله ٠ءملم

 وذوسعذ^ غأديده إعادة ثم مس.جد وهو

 أيدي على #خيرة ا ت اكتو ا في

 ومن محايحن مهرة وضادن يهندسمن

 مسجد والمغرب؛ ن كتا ربا الهدد

 التي يمئدنته اشتهر اوذي انحدار

، خمسين من أكش ترتفع  وتعتبر مهر

 ا$سالب المعالم أشهر يرن اذخارة هذه

 مستوى على البارزة لمعمارية او

 ىج ظ..ل. ا مرت مبذية كوبا ؛ رصن ا

 تصمد جعلها فريد هذذسي وبأسلوب

 85 من #كش الجغراب العوامل أمام

ن. حتى عاد؛ ا

 دوزه_ا د وب؛ ءعلما تريم وفي
 الوركة. مشهورة ومقورتبا ، كشروه

 تريم جبانة في مدفون إنه لودلها
بدر- أهل نع -باون

 صدينه ء أبنا ٠مز £ر٠ة٠لك ا برر ردد

 العلمية انحا!ت مخببيى في تريم

 من المئات أنتجوا كما والديه،

واللغة لذمسرر وا الحديث في ت لذالمؤ ا

 سن وفردا رسخوالدا والجغرا؛.;!

 ل زا ما الراث هذا وأغا-ب لعاوم. ا

 )ا#حقاف( مكتبة في محفوظًا موجود

 الجاح دن ا#ءلى الطابق تحتل الني

 في تلي مكبة وهي تريم، في اتدر

 وتحتوي صد*,؛ء، جامع وكتبة تها٠أهم

 مجلد، وأربعمائة ألف تسعمائة على

 حضرمية يدوية عذطوطات برنها ن٠م

 عل موقوفة رائع فني بخط مكتوية

 وبمضر تريم مديدة من لعلم ١ طلبة

ادردة. الجغرافية المناطق

 العمري الله ءبد دسون د.

المذحذي أحمد إوراهوم

 من٨لا ن؛لمدا م.جمجع ي:رالحج مه.هد دراجع:

 دار  ؛همع،’ علي محم-لى تحذق ،وقبائلها
صح,عاء، لذشر،١ر سباعة اذيماذة ة٠اذحد

 الحن لحلجد٠ أبو ام؛996 ،2ط
 دحذيق ،اكررن جزيرة مدة ،مداذي٠ه٠ال

 ،1ط الحوالي، دع ا  علي بن مسد
 ؛ابلدان سم ، ائ إبراص م؛1990

ئ،، اسة، داد ادن، والباتل
 D- Van der meulen & H. م؛2002 ،4ط

Von Hadramaut: Wissmann Leiden
)يا#لماذدة(. اله الله عبد رسانة 1932,

الومن في اساوات

 هو العام التعريف في ون لتعا ا

 من جاعة مع ك١با!شش ؛.مملا

أو المال أو الجهد بذل ي ا#شخاص



ن٠اب ذي اساوات ابن اساوات؛ي

 مرسوم ضى٠غر لتحة^ق سعيا ، م*؛ هما

دطوم. ف٠هل إلى الوصول أو

 ز١تمي يدكننا التعردف، هذا ومن

 دكرتم أر كرست التعاون من أنماط

 وا#عمال ا#نشطة من محددة لطائغة

 أذراد مع أدائها في الذرد يشارك ازفي

إب. ؛-دمي ي دن ا متمع١ في أخردن

 بتعدد ط ا#ف؛ تدك وتتعدد
 ا٠كلم ،بم ومتط_لبا ص زلما ا ت جا حا

 الحياب، ظروفهم باختالف تختلف

 هم سكنا قع موا و ،لطبيعية ا بم وبيئا
 المتبعة القا$ف جانب إلى الجغراب،

٠بم محت-معا في

 دين افي-؛ حعر ابذر من وانر
 مختلف ني ابئر بنو آتها الني؛تعاون

 تهم ا٠يئ٠ب ف ختال ا وعل م٠ته عا٠مجتم
.دهميدقال ين ود؛؛ وهرذاطقه-م

 تختعرى ة د ا؛-ا هذه أن وبما
 عل ر١م*;قتع فإنه اليمن في بالتد؛ون

 والتبات وا#نثطة ا#عمال ذكر
 بارزة سمة ون ك؛ ا كان التي والتعارف

 سالف في البالد هذه أبناء بين فيها

 من بقي ود؛ رالعصور، ا#زمان
 وقذلما في ,*.تحدث ا وما ، هره غال٠م

الحازر.

 أنواع ددن ر المدد؛ هذا في رذبن

:هي العاون دن د!دة

 ،معا هما أر المال أو الجهد بذل

 ا#شخاص، دن مجموعة ركة بمثا

 محدد مدروع تنفيذ أو عمل $نجاز

 بالفائدة تعود التي وا#غراض فع ل؛ ا

العام. الصال عل

 درء سبنل في آخرين عع العمل

 أو منها الطبيعية والكوارث انخاطر

 ا!ذان، فعل ءن المرة أو ن ال

.وقوم؛ عند آثارها مرن والخفيف

 في اخردن ص أشف؛ مع ا!شتراك

 أو للدرريمن ا أو لكوبرن ا عدة مد؛

 ببذل نجتمع ا أفراد من جبن نحتا ا

معا. هما أو المال أو الجهد

 حدث ما التعاون تحت ويندرج
 ضر لحا ا لووت ا في ومجدث لغًا سا

 أو جاعة قبل من المشرك السعي

 إشاعة أو فكرة لنذر متغرقة جاعات

 ترسيخها عل العمل و ،عثودة أو مبدأ

 أفراد بدن لها وأتباع ر أنعه؛ وكسب

 ااتعاون من المط هذا ودأق انجتمع.

وا!داسدة المذهبرة #نشطة ا من٠ض
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الدمن في بتوالتعا اليمن في القاوت

 في نتطرق ولن العقاذدية. والدعوات

 #ذشطة ا من النوع لهذا المادة هذه
 في المتعاون مخصعى أنه إذ لتعاوبا

 الحياة دس الني ا#عمال ميادين

 وتحقق لجذن*ع ا #فراد #مه وا المعيشرة
 في ركين للسن؛ عامة مصالح نذائجها

أدائها.

 مجهوده ءلى أو!، الغرد يعتمد

 #نشطة وا اشؤون ا مختلف في الخاص
 تتطنب التي ا#عمال لكن المعيش;،

 مشركة لح صا٠ه وتحقق جاعيًا مةجود
 واذنعاون بالمثاركة إ! إنجارها يتم !

المءددة. الجماعة أفراد تجل هرن

 ٠هذ القدادى نرونا أدرك وقد

 والتقاب ا#ءراف فأسوا الحقيقة،

 المكرسة ا#عمال ني للمثاركة
 ا#نظمة لها ووضعوا م، ل*؛ا للصالح

 .همبرن التعاون صار حق والقواعد،
 أعراف وبقيت متأصال، واجر-؛

 ذاكرتبم؛خواعدها في محذورة وذقاا^لىه
 دن أينجز ! كجزء تباوتبعا .اتبا وتر

 دن يلة٠وكوض !جتماءي ا للوك ا
 ا#عباء تحمل ني المتبعة الوسائل

جاعرة. ت؛صورة دؤوبوا

أو التقلرد هذا مترح أن شك و!

 جهة موا في الذ.رد هو الذماوني الفكر
 مصادر لتأدخن سعيه وفي الطبيعة

لالهة.را والشعور؛؛#من العرش

 في التعاوني، العلرد هذا ل ونمة

 لفي خاصة ربصورة الممني الذطبرق

 جز حذوا من تت;طلمبه وه؛ الزراءة مجال

 ه دب' لخزن وقذوات ومدود وردات

 ءلى وتوزيعها ا::،؛-عرا ا#مطار

 ة او لمسه؛ با نتفيدينا زي أرا

ف. $نعد؛وا

 هة د*؛ا لمبانيا تن-ييد في يتمثل ه؛

 الطرقات شق وفي مد ء؛ لقا وا بد لم*؛ كا

 ء وبن؛ ،ومياشها وتمهيدها والمعابر

 الحماية لتوتجر الحرة وأ؛راج القالع

 المعادية والحمالت الغزوات ضد

والسلب. انهب ا وغارات

 والتقاب العادات لنا وتكثف

 لنا ن,برن كما هذا، يودنا حذق اب;

 لرمتيةا لعص«ورا دن #ذريةا لنقوثرا

 لدى وني لذ,*؛ ا التذلمرد تأصل ،لذذيمة ا

 !ت انجا في يسه دكر و اليمنيين

 بداية المستويات كافة ءلى المذكورة

وهي حية لذ؛ا ثم لص-.دثرةا بالقرية
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ارض تذي1ااتعاوئل ادن ذي اكداوذدات

 ا$دارية فالوحدة القرى من مجفيروءة

 البالد يثمل حق وا#وسع ا#كور

 ا#عمال حا!ت ني بأمرها

 لنفح دا تعود التي ل.كبرى ا ريع لمد؛ وا

 ن مكا من ا#عظم الواد ءلى

البالد.

 الغرد يعتمد الزراعة، مجال فغي
 منفرد - لص 1لخا مجهوده ءلى أساسا

 ني - عائلته أراد هدع با!شتراك أر

 المتعلقة وا#ذشطة ا#عدال كل

ح ا#رض بزراعة  مرافذبا وإصا

 بالنعبة لكنه ، وحمايتها وصيانتها

 إنجازها عل يقدر ! التي لألعمال
 سهأ من آخرين بمداركة أو بمفرده

 لمذحارفا للتقب طبقا - يلوأ فإنه

 من درين لقا با ا!ستعانة إلى - علده

 وهم طلبه يلبون الذين القرية، أهل

 كل٠يد معه م٩وذ تما أن يدركون

 طاإب يضع سئما ، عيا ج،ا ا لتزاماا
 نداء ية٠بتل لتزم٠م أنه نه حسبا في ون٨اؤ

 على اجونا منه ؛طلب عندما منهم أي

 ددكغل وف الحاجة. عذلى مماثل عمل

 ب' ؛نضو، اذني م ا#د؛ طوال بإعاشتؤم
.ءدده اسم ني

 ا!جتماعي ا!لتزام هذا ويبرز

إذ العام بالصالح ا#مر ؛تعلق عندما

 ءلى مغروضا واجبا التعاون يصبح

ت ام فاذا كافة. درس الة؛  الحاجة طر

 ترميم أو إصالح أو لبناء القرية في

 نجاري أو للمياه بردة أو صغير سد

 مثل إنجاز فإن الري وقنوات ا!دل

 أدوات من ذتطلبه وش؛ ا#عمال هزه

 دقع وإعاشة جهدو ومواد وحوانات
 تلب موزعة القرية سكان عل

ومقدر. منهم كل مهذاراتإ

 والمداركة ون لتة؛ا دائرة وتدح

 الممز من ة ا!تعيد المنطقة باتداع

 والسدود كالطرقات إنجازه المطلوب

 والمعادن العاهة والقاعات 'اكبرى
 أعمال من وعرها #براجرا زقالع ا و

والذضلى. البناء

 وفي دين، المرن هذه في ون لتما را

 في معروف ، ه ذ!و سبق كما ، غيرها
 ونجد الموثق. لقديما رهنيا لتارخ ا
 !-نقوشا من العديد أيدينا ين !؛وما

 ابء من متفوقة !دال المكرمة
 ميملز وا وا$صالح لذق وا !متيداو

 البالد. من خلفة يناطق ني دت لتي١
 على الجم~اءية ائداركةا طريق عن

 وترادل المئتركة المسؤوب أساس

 ذات ا#عمال ني همرةراشا ا!فع
العام. ؛ردودا
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اليمن ني |لة*!ويمت اليمن في الذ*.أونيامت

 الجماعي العمر في ويشترط
 تحيمرذا كما العامة، للمصده ,.اكرس
 واداهمة المناب ا#ثرية، اسى

 درن الة؛ لبق هرن واداواة ف $ذصا با
 جهد من به يكلفون ما بذل عل

 المادية المسارة ودن المطروب للعمل
 وبا#دوات للعامرن بالغذاء

 وااحقل والنحت للحرث والحيوانات
 عة لجما ا تقرره ربدا والعمران

 وتبعا ،ون لتعا ا $دارة ختارة ا
 ١٠ومكاذته- لمادجة١ لماهمحن١ $دكاندات
ا!هاب.

 نقش #درية ا النقوش تلك ومن
 المستذرق نذره المصنعة بنقن يعرف

 ض ٠وكخ جارى ج؛وفانى ا$.دطالي
• ا$ردانى هطهر وشرحه !وقع

 تسجيال النقد هذا في نقرأ

 بعفر أو أحد ميا قام اذفي لألعمال

 المنطقة تلك نادة زن القوم كبار
 الهضبة في عنس مصنعة - )المصنع.؛

 أثاران عهد في البالد( من الوسطى
 ريدان وذي ا—سب ملك تهندم

 وإصالح وتمهيد شق من م(319)

 مز طرق عثر من أكئر ونربم
ر ا : الذة.ش شارح ويذول اؤون. ق ا

 لعمسلI ؛ذا٢ قالروا قد أص_حابه إن

 برنهم باالمعاون ا.دشرك م،اءي٠لج ا

 برن العادل وي لتى؛ با همة شا وبا

 سكاذ^ا ددن تجوع نطقةلر في ،تع لجم. ا

 بيدية ظروف ولها المشتركة، المصلحة

 لتفيم ا في موقعا وتحتل ،صة خا

 ظ_ل في متغردة مالمح له ا$داري

 المركزية ودولته العام ا$مني الكيان

 ثخص في الوقت ذلك في ممثلة

 وذي )سبأ مملكة ١٠يحك الذي الملك

 يشرح كما النقش نصر وقد ريدان(.

 ا$ذحاءات تلك أن عل ، ه—قا نا

 باذناصبة تعذها تم ؤد حذات $صال وا

 غ٠كز ديون ة وا ل؛ وا صمة واذذا ذاوة وا

 من ء لعطا وا العم-( عل القادرين

 إب المشار الكاب انجذ^ع أقراد
أذراده. من ورد كل٠ حة1ولمص

 نقود من واحد *شر اسة ا وهذا
 التعاوني لعمل ا أن تؤكد كثيرة

 دوره قدم منياا في قديم الجماعي
 للحضارة ا#ولى النشاة منذ التار$ة

٠ يهنمليم ا

 أعمال سجدت الفي النقوش ولعل

 مارب لد واللرميم $صالح وا البذاء
 دور تعكى ا#درن ا؛لموك قبل من

في التعاونرة ا#عمال عن فر-ة را
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الدس في ت الذ*اوب اليمن في الة*اوذيات

 منها نذكر ،الكررى لحوية١ لمتشآت ا

 ددى وهعروذدن متثورين ئبى دنا

 المهتمين من وبرنم ريبن ا!ذا
 شرحبيل اث لما ا إلى منوب أحدهما

 )أمعد أسعد كرب أبي بن يعفر بن
 بملك الملغب (455 - 435 الكامل(

 تات٠ويم وحذرموت ريدان وذي معبأ

الذي والتهايم* لحال١ ي وأعرسم

 قنوات رإصالح السد ميمبئر ذام

 قباذل مع لتماونبا ،داهه ؤط رمس-؛

 حسبما ،-وتاجوا ،وحضرموت حمير

 عذرين إلى اكفين، ذلك في جاء
 من ؟-*-ريد ا امذلمزلدد.وا ولعا أزمط

 وامتهلكوا والحيوانات ا#دوات

 ذكر لمؤن وا المواد من بيرة٠ك كميات
 الير حبوب ثمن وأنواعها وقاديرها

 زا....,.نوا التمر وهش وازذرة والشعير
 كا$بل ا#نعام ص ور والدبى

 تقديمها ني ساهمت وا#غنام #ذر وا
المذكورة. ذل القبا

 أبرهة نقش هو لى الثا والنقش

 جيع من القبائل جع الذي م(542)
في ااسد تصدع دليالا أنحاء
 ؛.عوناتا تقديم منهم وطلب زمانه
 ا#عمال في والمشاركة والماب العيبة

نداءه ١فلبو ،زهانجا$ لجهود ا و؛نل

 سد )أي الدرم بناء إعادة ن٣م وءكن
 30و طو! باعا 45 بلغ حق مارن(

 باعا. 14 حاجزه رسمك ءرضا إ^ءا
 ونزع الد حوض بتطهير قام كما

.ومصار ده١ةذو دن امحلفات

 ح ا! عذلى اطال كانت وكما
 المللث عهد في بقينال-ا أ٠والترمي
 لغ نجا ا يذكر لذقشا هذا ذان شرحبيل

 تللث ءلى صرفت الني النقدية
 والمؤن المواد ت وكدي ا#عمال
 اذني $صالح ا مدة أثناء المستهلكة

 عشر ب رثما شهرا عزر أحد داوت

.^وما

 تللث مثل عن ااذول الجائز من

 )الحاكم( الملك واطة إن الحا!ت،

 كانتا وهه المنطقة( )كبهر الفيل أو

 وا#ذراد للجماعات أساسيين داذهين

 رساهموا ل ا!ى في يشاركوا كي

 #دوات وا وا#موال بالمواد

 دات الشارع $نجاز والحيوانات

 !شك مما أذه غير العامة، ؛.انافع
 يكن لم اللطة صاحب أن فده

 دونما المشاركة إلى جرهم ني يفوح
 قاذون أو ،تقليد أو عرف هدن سند

الجماعات بدن عاته ذقمذ اجتماعي

كار ;؛ن أو دكوم وا الحاكم ين أو
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الت«اوبتذي|بن وتيات ايمن في |ذ

 اذي ا#ك الناس، رعاى ادقوم
 اجتماعيا وارا المذارى يعل
 كافة عل ومغررضا ملزما وعمال

 ظل وك انحتمع. أفراد من القادون
 في ريا ط—س العرف أو التقليد هذا

هذا. دومذا حق اأيمني نحتمع١

 اأتشردي أو اأهرفي ون الذما خذن ودأ
 لم إن ثالثة اشكا! الحازر وئ لي

 فإتبا قاطعا تميزا بعضي؛ ءن تتميز
رة١يصو كلدى ا عذن وتارافق خل١تذد

وهي: أو؛أءرى،

الشملة تعاون

 ثم لعم, ا أن الى ع،مية٨لت ا هذه ر ٨٨٨٠ ر
 المن-اركة يسدء.ي إنجازه المطلوب
 أي كافة، القادرون ذبل من. وادأض؛

 ويرنأ . جيما يثملهم الواح-ب أن
 فيشمل يمذن ثم الواحدة الذرية ءذد
 تجعا يكثر أو , يقر القرى من عددا

 العمل من فتغيدة١ المنطقة اعس!ت
 سكاب يشارك اذق إنجازه، المطلوب
 التكارف في يساهمون أر بالجهد

 رة١مقر عدذية حصص يم تذلى وفي المارة
واروانات. وا#دوات الطعام دن

 وسمى — لشما.ة ا تعاون تذفرم دتم
المرافق رناء عادة، - )اأه؛ذة( عموما

 وبرك كالدود حدرانتها، أو العامة

؛طر المياه  رالمردات والوافي وا

 وترميم وتمهيد رلشق )الحراد(

 - النقول )أو وادرات الطات
 سفوح حر٠ء الممر وهو يل٠ذة مغردها

 تنظيمه يتم كما ومرتفعاتبا( الجبال

 قبري الطبيعية الكوارث لمواجهة

 بعد آثاره؛ دن التخفيف أو وقوعها

 نحاصرلى ا ن نقا إ ذلك ومن حدوثها،
 وكذلك اأناف، دن وحمايتها الزراعية

 ا!نجراف دن الربة عل الحعاظ

 المدرجات ود^؛ذد حوائط وإصالح

 ما مرموزر ؛نائها، وإعادة الزراعية،

 والصواسق صير #ما ا دمرته

 منشآت أو ن با دن والغيضانات

٠مساكن أو ؛؛وت أو عامة

 الموزع، ه-ذا في ا$شارة روتجد
 الثملة تعاون أن ل، ا.اثا سييل رعل

 خالل مظاهره أوزع في تجل هذا
 سبتمور ثورة عمر دن #ولى ا السنة
م.1962

 آنذاك صنعاء العاصمة نت وكا
 لهبوط بل ف حديث مطار إلى تفتقر
 منها المدنية الكبررة الطائرات وإقالع

 ذلك ني ا٢ يكن لم إذ والحربية،
تمت ؛ر٠ةص ترابي مدرج سوى أرقت ا
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ايمن في العاويات اليمن في اذماونات

 وا!دوات ؛؛لجهد الدعة عل يده دسو

 صغيرة طائرات لتستقبل اإددوية

 (DC3) الداكوى طائرة أب كانت

اهركين. دات

 ممر رناء ،الحك-ومة ت٠واحتاج
 دولة من المساعدة طوب إلى ،منا*ب
 ادشق بأعمال م لذلى ا في صديقة

 لي أه؛ ون رتع-؛ والتبادط، والرحدف
 بأن المدروع ذلك إنجاز في المدينة
 وا#حجار الصخور يجلب تكفلوا

 الجبال سفوح من لحمى وا والومل
 مكان قموا بأن ونزك انجاورة،

في متهم ربع كل دقوم أرباع إلى المدة
ت بملء معلوم دوم  اذواد دذلك الناو

 الجديد ر لمط؛ ا م-وع إلى وتوريدها
 واإدلى بالجهد بنائه في لرنهم مساهم.ة

 أر ذم كل رأس ءلى وكان :.طوى.

 ودئدر نئاطهم ينظم منآم ثخ ربع
 وبون يذن؛ وهم فس الذذا روح فيهم

 رابع؛وم دل ولىأرماا ا!تطوءي العمل
 بم_؛ ء ا لحذم وا ل لمهندسو ا اكتذى حمق

 والزام؛ الصخرية المواد من جلبوه

المطلوبة.

المقايضة تعاون

 الجماعة أفراد ؛تبادل بأن وذلك
 الوادة القرية صكان أر )العائالت

معدودة أياما اوقرى( من عدد أو

 تلك وتظل بعضهم. ل ط؛ المعمل

 المعدن أو ديالمطغ عل ددنا ا#يام

 في والعزاب جة لح-؛ ا ءند يقضونه

 ذماونوا الذين ا!خرش لصالح الدلى

 فواعد مجب وذلك معهم،
.ردتهم ده؛ ءلم رف دن*؛ ت ودرق؛

 في التعاون من ثالث نمط وهذالث.

 دين بالى.؛ رتبط٦ي ! بمنيا نجتمع ا
 ذكره.؛ السابق رالحا!ت وا#غراض

وهو:

الفزم تداون

 لمدكوب ا لذرد ا ة ءلى ا٠بمس ولجتعح

 تعرض أو ادث٠ح أصابه ما إذا

 عندما أو وماله، حاله في !.كارثة

 أو ذوب ؤ؛ أو عرب مخالغة يرتكب

 أو مأساة له تبب جريمة يقرف

 افيا ا.ةذلا ريمة ح مذلى - ق.^رة رة خد؛

 وحرق؛ - الدية دفع عله تذرض
 دش نبا ح؛ ءة لجماا أفراد يتحمل

 لخصوص٠ ا وجه ءلى الماد — ت ابد؛

 من وللتخفيف كبوته من !نتشاله -

 ب. وقع الذي المأساوي الوضع
 كل الغرم في ا#فراد أولذت همرسما

 وبمدى ومقدرته ته لى؛إمكا مجب

 المنكوب الشخص دن فربه

أو ،ئب أو تدب به طوارسا
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،؛,٠اوذاتذيا|.٠الت تض|بن1|ماوي

 لملهكيةا في أر المكن في له وره بمجا

الزراعية.

دين ب في أءرى صور ودساون
 يذم رب الرءي، تعاون ددل ،دذفرؤة

 لساحات صرب وخنمفئبمي لمراعيا تقسيم

 من محددة ة٠نجلم_وء مدها معدومة

 هذا بقواعد تزمرن٠يل الذين السكان
 أي دتعدى ! يحيث نفلمردهوأ لذقسيم ا

 المساحة ءلى مذه_م جاعة أو فرد
 ما٠كل أخرى، نجموعة ة—ص—ص—تخ ا

 وا#رقات المواسم بمراعاة يلتزمون

 التي وتلك بالرعي قيها يسع ادفي
 تنمو كي معلومة كبرة خاللها يحظر

 :.-تعيدو ثاب مرة رش دشا ا أثناءها

!درءي- مالجفها ا!رض

 ذيم رب الري أو القي رن رتعا

 يمذي في وب لذذ؛ ا عدة بقا ا!لذزام

 لغيول وا ادميون من بيري #را ا

 الوقت نياب وذلك )الجداول(،

 ، منها حةما لكل به لممموحا

 تمى للتوقيت أداة بواسطة

 أو ،لدة ما عة سا وهي (سة لطا ا )

 عدد ويحدد ط أءرى توقيه بطريقة

 شها جزء أو )الطاسات( الساعات

 الحذذوق :راءي ضوعةدو لقواعد قابط

المروية ا#رض دة وسا الموروثة

 الماء. مذح من بدها أو وقرببا

وءلى القي ل؛ ءلى ويذرف

 مؤتمن عدل ر شخه ا#وقات ضبط

المستفيدون زي #را ا أصحاب يحتاره

٠٥ ب ا دن

 ن كا ول لتعا ا ن أ سبق مما يتضح

 اتختمع في متبعا تقليدا ل زا وما

أفراده. ددن ودأصال ارحمني

 ؛*.توىا ءلى التقليد هذا وتجسد

 ت -امتطد؟ مع يتالءم بما التطبيقي

 من الرابع المردأ دح ووتواؤق العصر

 ص والعذرين ا!دس ثورة مبادئ

 على نمر لذي ا 1962 سنة سيتمر

 عادل، :*.اوني طي١ديمقر مجت»ع إذشاء

 الني الحديثة اتعاونية الحركة اميق في

 من بن مد في ا#ران؛ ذواب ظهرت

 ثم ،لذوزة ا قيام عقب الجمهورية مدن

 بعد ع٠و:تس تنمو النواة ك٠تا أخذت

 البالد لتدم الزمن من قصورة فهرة

 عل ر لحف وا الريف وفي ،بأسرها

 مدب ةشعبو وبمبادرة سواء، حد

 انحلى التنظيم طريق وعن خالعة

إستقل.ا
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صن1اتش٠التعاوذ ل.ن1ي٠اكاوبات

ا|ذ*،وذبة :؛حره

 ، كة٠لحر ا هذه ر ئ رصد بإمكاننا

 في وأنظمتها وأنشطتها أعمالها وسع

 مرحلة تاجها ثالث، سم؛أسا مراحل
 ذظهر ولم ذتقددنوا ميلتتظا تريبة رابعة

 أبعادها رس اك؛ أو للباحث بعد

.كاؤدة يصرره وذتاذعجها

ولى المرحلة (1973- 1964) ا

 وقد حدذذاك، ذلهه نجتمع ا وجد

 ،عصردة ا الحياة ب أ؛وا ده ما أ دذدحت

 والخدمات فز الهرا إلى مفتقرا

 الحاجيات من ٠الكتي وإلى ورية الذم

ا#ساب.

 ! حرنها لحاكومة ا نت كا ولما

 والوسائل والخورات الموارد تمتلك

 اطال ا!ستجابة من تمكنها الني

 بحأجابم ا$يفاء وزى ااماط-:-;ن
 ذات من بادروا فقد الملحة،

 الموروث للتقليد وتبعا أنفسهم،

 بم دد في الجماعية الجهود بذذظيم

 بتوفرر أذغسي-م لماعدة ومذاطقه_م

 #مينو الذوورية الخدمات بعض

 ٠ يشرن—لم* ا _ر٢ جا ح-ت!يلم ا من دنة ط_ا
 تشحديل ذلك إلى ميلتهم و وكانت

تلك أراذل ومن التعاوة. ت الجمم؛

 في ا#هني ون رتعا ا جعرتا الجمعيات

 ن الحتا ا وتعز ء صدعا مدينتي من كل

 ؛-*ن وتلتهما ، 1965 سنة #ستا

 عجميات درننارعة وبصورة ،ذلك

 رن مذلهرقة أنحاء في مماثلة عديدة

البالد.

 الرائدتان الجمعيتان وفدت

 منهما إكل شائهينمذ أساسيين ذظامين

 أنشطتهما !ت مجا يجددان حدة ءلى

إدارتهما. م وظ؛ ردهما ووا

 في ا؛شاركين منهما كل م ط؛ عر ا

 من ينتخبون عمودجة ة جم التأسيس

 إداردة هيئة دجاذرا حرا اذتخابا ردتهم
 أحدهم يرأسها أشخاص ة خس من

 ا#ربعة ءلى وتوزع با!نتخاب
خرين  الالزمة المهام أو الوظائف ا

 المارة كالثؤون الجمعية $دارة

 والمشاريع العادة والعالفات

 تلك ركاذت ،والذطهليط والدرادة
 أطهرت رائدة ديمقراطية تجربة

 للمهجذتمع ذشطة ومشاركاة برنا حضورا
 بالفائدة تعود بأعمال القيام ني المدني

 مياددن النظام حدد وقد أفراده. ءلى

:دلي وا عيقملج ا ط ا نش

 دلماء ؛رب٠!ش ارصالحة ه الى؛ تورر

 لمراكز وا المستوصفات ء بذ.؛ لمدارب.؛ ا

إلحكهرباء؛ تءط إنشاء الصحية؛
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اليمن فى اساورات

 بناء الط.رقات؛ صانة و وتمهيد شق

 شب؛ ا! وا واؤخوادي تزةال,عا 'إذاعات
 لعنايةاو المدن ميل٠تج ؛ير٠ج٠لتش ا

ادامة. دقابالحد

 للقيام المطلوبة المارة الموارد أما
 افرض أو حدد فقد ا!عمال ؛تلك
دن: لها مصادر اإ.ذظام

 تبرعات ا#عداء؛ ثراكاتا

 لمؤسبات؛1و والشركات ا#ثخاص
 ضرائب أو رموم ؛لحكومة ا إعانات

 اغذلدة ت لمنتجاا من طائفة على محددة

كر ا ذل صلى رسوم والمتوردات؛
 ءلى ضريس، ؛ ا٠م—ت٠لهي او ض;—.11 إب. ا

 الز؛اة دن حصة الكهرباء؛ استهالك

 على معلومة ضردبة ؛ المدولة المدفوءة
الخاصة. وإرافق المتازل إيجارات

 الموارد تلك فئات ختلغت ا وقد

 ظروف ف خذ! با ومقاديرها وأنواعها

 ۶ تسا وا الجغرافي وموقعها الجمعية

 لذلك وتبعدن ، عضويتها في المشاركة

 مشاريع تنفيذ ردن تبا إنجازا وتت ذن؛

 ودئ آنفا المذكورة الميادين غالب في

 أو واحد مذروع عل ردا اقتصا

 لشرمب ا مداه مجال في محدودة ريعدشا

أو المدارس أو الطرفات أو

 باسشاء ،حمدعا لك.ذها المستوصفات،
 جهودا بذلت ، منها ادشا^ل العدد

 وا$عاذات ءاتالترر وع في حثيثة

 والضراضب الرسوم ء سذلجما' ا وفي

 العامدة #يدي ا وتجد ا؛غروفة

 أمكها ما ة ! والتعاون بالتعدرع

 تكر أر تقل خددجة مداريع د-ن
 وما أموال دن لدتبا توافر ما ب٠بحس

 إنجاز في تطوعية مشاركة دن تلقته
ا#صال.

 ا#هني اذشماون جعاب عدد باغ
 جعية رين وء انيًا٠تم م1971 سنة

 من متغرقة ومتاطق مدن في موزعة
 بموجب لها الرخيص ثم البالد،

 ت دا !ى وا الخيرية ت الجمم؛ نون ذا

 والقانون ، 1 963 لسدة (11) ١رف
 الخاصىو نفسها لمسذة٠إ (26) قمر

 مملحة قبل دق رذلك بالتعاون،
 س كان التي !جتماعية ا الدؤون

:اختصاصها

 ا#ساسية ا#نظمة مراجعة

 ءلى وا!راف اإذ*اوذثة؛ ت للجمم!
 ا$دارية الهيئات انتخابات

 لتوجيه1و المثورة وتقديم للجمم؛ت؛

للجمم؛ت. وا$رشاد
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اليس في التعاوات اليمن ني اذماونيات

سنة من ول ! ' لصف ا وفي
 ت اب رؤساء من عدد دءي 1973

 وب التما ت ميا الجم. ليعشى ا$دارية

 لحكومة١ في ين٠المهت نم طائذ.ة ومعهم
 اتحاد دام إلى المدينة ا#وساط وفي

 ويلت ا-لملمعبات. كافة يض..م عام

 حق المثكلة ت لجمة.؛' ا كل الدعوة

 من مارس شهر وفي التاريخ. ذلك

 عن ثلين٠٩مل ر**لمتأ النة تلك
 عام اجماع لحف,ور ا$دارية هيئًات،ا

 اتحاد دتدكدل يقفي اتفاق ءقد وده تم

 العام "ا!تحاد سموه بم لجمعيا عام
 للتطوير، ا#هلي التعاون لدغات

 وهددة منتخبة عادن أمانة له وجعلوا

 المنوال ذغس عل به خاصة إدارية

 هذا ي و واذدغديثى، دن للرقا ولج.ذة
ا#ول(. اطبي لمزتمر1) كاؤتمر

 ذمقد فا ت، لمؤ؛.را ا بعده وتوانت

سنة نوفمبر في الثاني التعاوني المؤتمر

 زى عن ممثلون وحشره 1974

 المؤتمرون حدد تعاونية هيئة ت١وستي

 الحكومة إلى موجهة مطالب خالله

 التعاون المدركة وضع تعزيز هدفها
 بزيادة المارة الشؤون في وبا#خمى

 تأكيد وكذإلمف قانوب وتثبيتها الموارد

 وترسيخها. للحركة القاذونرة اذصفة

: ذبلمطا١ تذك ومن

 مهيئات خاص قانون إصدار

 وا!تحاد للتطور #هلي١ التعاون

 لحركة ا ذطور دع يتالءم بما م ان

عها. وايا

 إيرادات من %50 تخميعى
لعارن. الزكاة

 كيةرالجم الرسوم من %2 اذتطاع
العاورة. للهيئات

 الهيئات عل اإوارد تا_ك ۶وتوز

 المطفة في الكابة الكثافة ب ب
وا!حاج. !ضرورة عا٠وت تمذلمها ادفي

الثاذية المرحة

 دؤتمره وعقد ا!تحاد ثكيل٠ت بعد

 د تزا الثاني، وا؛ؤةر ا#ول ا#بي
 الهيئات وبالذ-الي ت لج_مهعيا ا عدد

 صنة دبغ حذق ملحإوظا دزاددا ا$دارة
 قفز ثم ،ه^ئة وأربعين ن ماد 1977

- - ٠ -تك—-- رثم—حدذ.ى — ؤ ن عن يزيد ما إلى ليصل لعدد ا ذلك

ام.981 سنة ماتزن

عن تتجت قد الزيادة دلمك ولعل
 : دنها ذرة هذضا عديدة عوامل

!خة 35 رؤم اشانون ا صدور
 التعاون هيئات بشأن م1975

 د-منح قفى الذي طوير !ذ #هلي ا
الشخصوة #حكامه، وفة؛ ،الهيئات
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ايمنال في اساوات

 إدارية هيئة وتديرها !عتبارية، ا

 أدف كحد أشخاص سبعة دن مكوذة

 أعل كحد ص شخن؛ أ ة٠كعم من أو

 المباشر. الحر اع با!قدس حارهم ويتم

 ؛.ا!نتخاب تثكل عموب جعية وطرا

 500 لكل واحد ممثل أساس عل
 الدينة أو المنطقة ن سكا من نسمة

 القانون ووضع الجمعية. تتبعها التي

 بموجب.ه تعمل نموذجدا سيا1أس نظاما

.الجمعرإت كل تاه و

 أن يمد المناطق برن ض لذى ا

 ن—م عدد أعمال نتائج رت ه ط

 تنفيذ في نجاحها واتضح الجمعيات

لخدمرة.ا المشروعات دن دنة طا

 المناطق سكان دن القادرين إقبال

والجهد ل الم ب الترع ءلى

 ونية لذما ا بالحركة لحكومة ا م ح*ا ا

 ومن مارة موارد من لها تادتأ بما

 مبيل عل ومنها ، عددية ت عدا دسا
المثال:

الذضروات ءلى دة صاو الضريبة ددمدم

 الزكاة واردات من %50 حسم

 ممالي لمطالب استجابة التعاون لح لص,؛

رهم في ت لهرة؛ا إذاني.ا مؤ

 الرلمديات دءل دن %25 صيتخص

 الني المشاريع لصالح انحاذظ-ات في
اذ*؛ون.ا هرئات تاه؛ د

 ؛.ادارس ء ب؛ رف تلة؛ في المساهمة

 إذ الطرقات ودق لمستوصفاتوا

 ؛ضر في هم، لما ا تلك بلدت

 ا!فاق إجاني من %50 الحا!ت

ا#عمال. تلك عل

 ونلتعاا هيئات بعفر تزويد
 ولحعر الطرقات اخق آلرة ؛.وحدات

بار ة. ا!رتوار ا

 خاصا مصرفا الحكومة نثأتأ

 ا#هلي لماعماون العام لالتحاد تابعا

 من كبر# ا لجزء با همرت وف للتطوير

 قروضا المعرف وقدم له،ف رأس

د. تمن؛ ! ا إلى لم،ية ا ت للهين؛ رة٠ب

 زة لث الة؛ 0 تمرمؤ د !غه؛ ا وعقد

 الهيئات عدد زاد وند 1975

 متة والرابع يئة،ه 157 إلى ء ا#عد؛
 ت5ود؛ر هيذة،187 ؛*شاركة 1979

الحادس. ا؛ؤةلر في

وب، اذما ا الجمعيات دشكيل كان
 ون !ما ا ت لهرة؛ ام٨اا د !غه؛ ا ءوإنشا

 مؤتمراته وعقد ،للذطودر ا#هلي ا

أعما! كلها التاريخ ذلك حنى
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ارض في التعاورات اماوبتذي|بن

 من ذرةلزا ا دادرةا عن نابعة وأكذط.ة

 ات لجمعيا في ممد! ؛دنيا تخت.معا بل

 !تحاد وا ا$دارية ت لهدئا وا العمومه

ازمام.

 من كتدر نتباها الحركة جذبتر

 ادورة وا ميةي$قل ا والجموأت لهيئات١

 لحضور عنها محدوبرن ب،عشت الي

 اص-ام مهأ ءوللقا ا!تحاد مؤتمرات

 به اهدم كما ا$دارة، ئتهيه وأءضاء

 ت ! وكا ملو ا مرو عرون حما ا حذذون با

 وأدريكا أورو؛؛ هرن ف لصحوا ا#نباء

 عنها وكذجوا العربي، كنلم١و وآم؛

مذفرذة. وكتبًا ودقا!ت تقاور

 سنة وحق ،المرحلة هذه وني

 التعاون هيئات أنجزت م1981

 المشاريع من العديد للتطوبر #هفي ا

 ومشاريع أ#غراض تختلف لخدمية ا

 رد٠وة بثق قامت ؤقد التحترة، البذية

 كرلمومز 17300 مجموعه ما وصائة

 مدرسة 802 وبناء !طرقا من

 2823 عل اشتملت ومدرستين

 مستوصفا 48و دراسيا، فصال

 ه لمر.؛ مذروعا 93 7و صحر,؛. ومركزا

 هرن يقرب هر؛ إلى با$ضافة الذرب
والذوادي للكهرباء مذروع مائتي

 وأجذرت عب، لمال وا والقاعات

 $صالح وا ميملنز متغرقة ! أعما

ة. #ذر ا ني لى؛ وا جد تا ا من ل*دد

لتالثة1 المردن

 (12) رقم القامون بصدور وتبدأ

 اتخالس ؛إنشاء وؤضى م،1985 لسذة
 وحدد ،وني لتعا ا للتطوير نحا^ة ا

 أعمان؛ وميادين صامجا اختصا
 وتطوير إقامة ني وأنشطتها

 شنى في نحارة ا تلخدما ا رعات مذم

 وتشغيل وإدارة واثاء ،!ت الهذ.؛
 انحفي، الطا؛ع ذات العامة المرافق

 ا$نتاج برىسم رفع في همرة ؛د؛وا
وال-صخاءص، ي لحب-وا وا عي الزر

 والقيام ،ة;1“غةا ات٠لمتتلحا ويق—ون

 وا$دارة !,شجيروا فة النط؛ ؛.أعمال

 وتحرن رع لشوا را ا!طرق ورصف

 ،لتل,وثا من و^^دها ذييئةا مذوى

 طرن، !لمعا دلى”!.ا فرصر ومجيئة
 ورعاية والطفولة، #مودنا وحماية

 ذلك كل والثحوخة. المجزة
 لحكودجة ا #جهزة ا دع £ق٠كبا

 ت ها تجا لال وطبة.ا ،ة تختتى ا

 الوطنية لخطة١ في المقرة #هداف وا

 القانون ذكام كما لكية. الشاطة

للتطوير اثنحادة انجالى إدارة المذكور
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اليمن ني الغاونات اليمن في الماوات

 حمعدة مجلس لكل فجعل التعاوني،

 عن أعضائها عدد يزيد ! عمومية

 يشل ! إدارية وهيئة ،عضوا 21
 أءضاء سبعة عن أعضائها عدد

 عاما أميتا م بدنه من ينتخبون
 ستوات، ١سح ذدة ماليًا وؤو#

 ا!داسة نطاق في أعمالها وتمارس

 داك من وتذحل !-درلة. ا؛-*.امة

 ،ذون القا في ورد -*;-جما إس، انجا

 للتطوير نحديةث ا الحمجالس عام اتحاد

 الجمهورية رئيس برئامة وني التما

 الهافي تلك ء رؤسا وعضودة

 من الريس ق;ل نم مبين ء وأعفا

 ،|لحكومة ا في لعليا ا صب لمنا ا ذوي

 للرقابة المركزي الجهار رئيس وهم

 التربية وزارات ووكا#ء ، ٤وانحامم

 أجلديآً!ذ وا والصحة والتعليم

 ا!جتماعية والشؤون وا$حان

 ل #خفا وا رالداخا؛ة ب رالما

 صا!ت والموا ه لميا وا والءهرباء

 الحادة وا$دارة وا$عالم وا#وقاف

 ردس إلى $ضافة L; - ومجمرعهم
 خمسة !تحاد( ا )ردس لجمهورية ا

.شخصا عذر

 في جاء لما وطبقا التركيبة، هوتبن
انحب ا$دارة قانون من (45) المادة

 ا$دارية الوحدات كل أصحت
 خاضعة تكويناتبا يع٠ئبم انحب

 يحكم المرضتين والرقابة لإلثراف
 اللواء بمحافظ ومربطة القانون

 الدبرى(، ا$دارية )؛اوحدة
 في ده التابدين ا$داريين لموذفينوا

 إدارية )وحدات والنواحي #قفبا
 بدروه نحافظوا االمواء(، من متذرذن

 عن الوزراء مجلس أمام مسؤول
 ءؤ-الأ وعن وي٠الذئم لنثاطا

 ادلمواء في وا$دارية الماب ا#جهزة

المعني.

 لحركةا دحلت ا-ذلك وذ_تيج_ه

 وفي رخ،التا ذلك منذ التعاونه،

 التعاوني، للتطول;ر مخلدة ^الس شاكاني

 وأصبحت الحكومية ا$دارة ضمن

 ا#ساب تبامهما ذهد ول لها، بعه تا

 بل لخدميةا الجوانب عل مقق|صرة

 فروعها بكافة الحلية ا$دارة شملت

 التعاوب الجؤبات أن ر١غ ومهامها.

 آخر أو وقت في ننات التي الزراعية

 ;زاول ظلت انختلغة المراحل ل خا!

 من عدوس ؛خدر أنشطتها

ا!سا!ل.

 هذه وأهداف ه_م_ات٠م وكاذ-ت

 الخدمات تقديم ات زا وما ت لجمعيا ا

ني والمشاركة #عضائها، الزراعية
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اا؛س ني ااةماوذ؛ات ن٠التظىذاتفياي

!ت اسذ.خدام  #سمدة ا و والمعدات ا

 إنتاج يع٠ولىشج ،تحسنة ا لبذور را

 والبطاطا كالقمح ا#ماسية الحاميل

 ا#وبئة ومكافحة وتسوقها والغواكه

فات الزراعذة. را

 و!ة لتما ا الجمعيات عدد ويصا

 مائة إلى لحاض١ الوقت في الزراعية

 عام اتحاد يد-مها ،رمية ذن وعدا

 التعاوني ا!تحاد هو _ا٢٠ خاص

 1991 عام تشكل الذي الزراعي

 الوحدة إعادة من قصورة فترة بعد

 وتركيبه أسا*ي نظام وله ۶مذية٨لا

 وتركيبة م لذظا تبة مشا إدارية

ا#خرى. اتعاونية ا!تحادات

 التعاوني الزراعي المدرف ويتولى

 عقد بداية عند تأسه تم الذي

 تقديم ا!درين ا!رن من ت الثماب؛

 الجمعيات، لتلك 'إجرة القروض

 ؛-عد عيةزرا مشاريع ).تمويل وذلك

 جدواها من والتحقق درامتها

 المذكور. رف٠المع قبل من ا!قزصادة

 1996) لالتحاد الخمسية الخطة ودذدر

 مقدارها ة تمويان ميزاب إلى (2000 -

وئالدون وخمسماذة ر ماح؛ عذر ثماب

 840 عل موزعة ريال مليون
 مؤسسات وأربع إنتاجيا مذروعا

 ؛ظاء نها بح من ونية، تما اقتصادية

 الزراءي وا$نذإج وا!خوات المدود

 معدات اسدحر'د جانب إلى ني لحيوا را

 وا؛,دخالت $نتاج ا ومستلزمات

اذزراءب.

ادرابعة المرحلة

 #عمالا أن سبق ا٠فيم لذ-ا ن دبي

 المت*طغة وا$نشاءات وا#نثطة

 المدارس ناء كح !مامةا ؛-الخدمات

 المياه مشاريع وإقامة والمستوصفات

 ااطرقات شق وكنإلمن والكؤرباء

 تقوم كاذت اذفي وصيانتها وتمهيدها
 بمبادرة ا#هلي لتعاونا جميات ؟!

 قد مستقلة، مد!ة إدارة وتحت دا!ن

 نتها وب؛ إقامتها مسؤو!ة آلت

 الجهات إلى ا#مر وانع في وإدارب
لخةكودن.ا في غذذصة ا

 التعاوني العمل إلى الميل لكن

 اغذننمع أذراد لدى التعاو!ة والرءة

 يراودان!-*( هاجمن ظال البي

 وأنشطة ميادين ارتاد إلى ويدفعابم

ا)تعاوني التقاللى فدها ^وظفون أخرى
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نالتعاوياتفياص

 عبروا وقل* المصور. عبر دوارث ا

 من العديد في تلك نزعتهم عن
 الحكومة دفع مما نجااسوا تااذدوا

 ذون لقا ا هو جديد قانون ر احددإ إلى

 التعاون بثان 1994 !ح (18) رؤم

 التعاون( )قانون القانون هذا سمي

 بموجبها ءرف عاهة مبادئ تغمنو

: أم؛ ءلى لتعاوذية١ لجمعتات ا

 واجتماعه اقتصادية )منظمات

 دهحكا٦ وذق تذشأ ، مستهاة ديمقرالجة

 العيم؛ أو تقدية٠ل ا دامدة ا أساس على

 رن عتبا ! ا أو إطبدعدين ا خاص٨لألث

 مستهلكون أو منتجين بعفتهم

ة(. التعار #نثطةا وزاولون

 مال رأس إلى القانون وتعرض

 محدد مال , أسم ر أنه ءلى ؛.معيةا
 ٠ لكا م ه يأ من ومغؤلف الهاردةا

 أو اشاركة ا وط ذر يع ذتواذر شخص

 رأس من %10 عن دزيد ! اا*ضوقة
 لجمعية ا في واحد روت ول ائال

 التي مهم ! ا عدد كان أيا العمومية

كها. بما

 ريادة ت لجمعيا ا هدف ويكون
, لعما ا ددوى سين٠وتح $نتاج ا

 ت لحدد؛ا وذلهديم ،#ءضائها والمعيشة

 ألتعاونى العمل أماس على الضرورية

 تنمية في همة اف؛ وذلك لمتطورا

اوطني.ا صاد !دا

 ءايها المنصوص المبادئ، هذه من

 أن لنا ن يتبد: المذكور، لقانونا في
 تم قد التعاوب الجمعيات أذشطة

 ة -ردغ—الح ا#عمال في رها١حع

 ي-ملوجب-ه واستبعدت ،$نتاجية وا

 العامة الخدمات نمس أخرى أنشطة

٠دكره ق٠س امك لذا»ءبا وارنى

 القاذون ددد فقد ذلك على ء وبن؛

 تدب ااذ*؛وذ^ة ا#نشطة فروع ة خس

 : وءي وا!خذصاص الحرفة

ا#ول الذرع

 ،عية ا لزر ا وب التما ت لجمعيا ا

 الزراء انجا!ت ني نثاطها وتمارس

 في وذلك أعضائها حاجة تذطلبها التي

 وتبدف .ستها وسيا الدولة خطة إطار

 الزراءي .اج $د ا تحسسين و زيادة إلى

 لجهود ا وتنظيم تنيق خالل من

 #عضاء ا مقدرة ورفع وا$مكانيات

الوسائل واستخدام إدخال عل
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ايس ني داويات

 رتون;, الحد؛؛;، الزراء ب L را#

!ت  واسل الزراعية، راشدات ا
 الجمعية أعضاء أحوال ين٠ف عل

 وإقادة وا!جتماعية، !نتعادية ا

 ودذيم ا$نتاجية، الزراعية لمشاريع١
 تدف٠يممخ اخروضا عل الح-صول

 الوزارة مع ك.مق وا أنواعها،

 ات٠وافئ الزراعة( )وزارة انختمة

 ومة دخا في دط بع_ة الذا ريع تن.ا وا

فات ا#مراض ة. الزراء وا

 من ذرعين ؛ثن ذرن !-؛ ا ودب
 أحدهما الزراعية وندة ا٠لتع I ت الجمم؛

 ٠توفير ءلى ويعؤلى ،فهرت #غرا ا متعدد
رات  والمعدات ت كيا والما ا

 ا#عضاء، وغير لألعضاء الزراعية

 وتجهيز إنشاء لية٠لجم ا هذه .اذلى ويجوز
 واستيراد الحروقات، محطات

!ت من متطلباتها  ت وملتزما ا

 ذ-سأويق عل تعمل ؛.ما ،ا$نتاج

 ا٠متاطؤ بين دلها تم.ا و وخزنها هيل نحا ا

ا$نتاج.

 لجمعية ا هو خر ا لذوع وا
 عل تقوم التي لمتخصصة ا ردة التعا

 رفع إلى وتهدف ربي زرا^ي نشاط
كما ،نوعه سين٠وتح $نتاج ا مستوى

 نحصول الباني $ذة؛ج ا مجال في ذممل

 لتزخوا تجن وا القمح مثل أسامي

 ى١الخيو $ذذاج ا ن١عيد وفي واذشاكهة،

 وا#غنام ا#بقار دربه في المنخصم^

؟ن. رالدوا

 والموارد الزراء-ة ورادة رتبيولى
 أرصاع عل اف ا! اباسل

 الزراعية وب التما الجمعيات

وأنشطها.

الذاذي الذرع

 ا!حهالك*ة، وة اك؛ ت الجم*؛؛

 !رض؛ح تثا افيا لجمدت ا يعر

 يشرابها طرم !تيا ا!ستهالكية اراد

أو .غردةمذ ؛٠وإذذ واستيراده؛

 في ،حذرى أ وذدةدعا عةيحم مع اتعاونبا

 صامة،١ متها وم؛ الدولة خطة إطار

 رؤج ؟؛دف ئخ؛ءذ؛أ لغائدة رذلك

 ين٠تحع شأنها من انيا المزايا متوى

وا!جتماءة. ة ا!قتصاد ٢٠حو|له١

 !؛.جارةرا !-؛*ردئا وزارة رولى
 وأنذطة أوضاع عل إغنيا ا$شراف

 كيًا !ستهال ا ة ونر لتما ا ت لجم_عيا ا

 تأمنن يكفل دم؛ ورعايتها ودعمها

.رورة’اض* ا ؛.*لمعا دن ا٢ ءذطلبا
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اليمن ذي لتماوبات1 تش|بض1اكاوتإ

|لثالث اذذرع

 ، !مكيةا ندة و !عا ا ت الجمعيا

 مكي٠!ا سويق وازت با$نتاج وتحدتس

 ه ا1ت س_ا وس-ا ا!ولة خطة إطار في

 نون لقا ا في ء جا كما ،وتعمل

 دن ا$نتاج تين عل ذود، لمن ا

 تطوير ل خال من ،لم.مكيه ا الهروة

 $ناج ا مسذوى ورفع أعضائها مقدرة

 م. الهو أح .-■.-ور تح دف—٦ ديا_م—ا

 طريق وعن عدة !جتما وا ة !!صاد ا

٠مصالحهم ورعا؛ة جهوده.م تذظت-م

 اصطياد الجمعيات وتزاول

 داخال وتويقها محتلفةا ا#سماك

 طرى وتطوير ؛$ذتًاج ١ ٠مستلزمالى

ا!صعاد. ووسداذل

 من نرنين بدن اذانونا وفرق

 ت ونيا لتعاا وخما أ لجمعيات ا هذه
 التي وهي الخدماتدة، ا!مكية

 تقديم إطار في طها نثا تزاول
 والثاندة #عضائها امحتلغة الخدمات

مارندا  لخدميةا لمكيةا ت ا

 ءلى ذفرم اتيا ؤي وا$ذشاجر-؛،

ذلى1٠لو اباءي التملك أساس

 تقدم كما ،$ذذ.؛ج ا ومستلزمات

 لتسويق وا $نتاج ا ت ما خذلى

#ءضائها.

 لمكيةا د!وةا وزارة وتتولى
 أوضاعها ءلى الغني ا$سراف

واننطها.

الرادع الذرع

 ،$سكانية ا وندة كعاا لجعيات ا
 التي الجمعيات يأنبا القانون فها ودمر

 لبناء ءي الجما ا!ستثمار يغرض تتشأ

 #عضا؛مجا. ا#رادي وذراء المساكن

 ا$سكان مجال في نشاطه-؛ وتزاول
 عل رتعمل ء، ا#عدن لمبه٠يتط مما

 التعاولى ا!ستثمار وتحدن زيادة

 جهود دنظبم طريق عن $سكاني ا

 نشاء ب؛ معالحهم ورعاية أعضائها
 وذضدحمها سمهم با !كندةا الوحدات

 الذزامهم مقابل هم،!كنا وتوزيعها

 من منهم كل على ستحق ما بسداد
 م للنفد؛ وفقا ا$يجار أو ا!راء، قيمة

 تقدم كما ،للجمعية سي #سا ا

 ا!دذدة !وحدات الالزمة الخدمات

 وإصالح. صيانة من تحتاجه وف

 وزارة الجمعيات هذه عل وتشرف

ضري.لمنا ذطدط١وا! ا$سكان

المدت سوءة5ل1 684



ايمن في ات و ال اليمن في زلتعاوذ؛ات

الخاص ||غرع

 هي٠و ة،يالحرف ة الذمار تلجمعا ا

 في ذبا كذا تمارس التي الجمميات

 رانءي، ادرني ى، ا$تذأ انجال

 سبة انذا ت لخدم؛ ا يم تفند عل مل٠وتع

 دفخ۴وت ٠ بمتجا٠م* ودسدودى ءتفارها

 وتحديث لحرف ا وتنمية تطوير إلى

 احيائها إلى عيا٠س مها، لعم.ل ا ذلى وسا

 الممل وسائل وتطوير وتحسين

 الورش إقاط طريق عن التقدية

 ما ,تزداموا لحديثة١ الغية لمعامل١و

 ,أ#زمة افإدة ا^طمات من يتوافر

 هيابوتأ لصن-؛عات،را للحرف

 مختلف في مهارا*-؛ وتنمية لىن٠لعادا

 بالمذورات ؛-ا!ستعانة الخرف

 وحدد والخارجية. مخدة ا المتخصصة

 للجمعيات ثالثة اشكا! الشانون

ع يهو ة د الحذر وذ^ةلذماا

 وهي : الخدمية ولى؛التما لجمعيةا

 ).تقديم؛ نثاطها تزاول جسمية كل

 في #عضائها مختلءة ا الحدمات

 وتوف^ر لتسويقوا $نتاج ا !ت مجا

٠ ؛ج $د ا مستلزم.ات

لخدميةا التعاونرة الجمعية

 الجماءي بالتملك وتتميز وا$نتاجية:
 اركن أءضائها بدن $نتاج ا لوسائل

ا$تاج. تخدها تقديم

 رهي ا$شاحة: ة أتماولىا الجمعية

 أساس ءلى طها نشا تمارس جمية كل

 ذلى لوف #عضائها عدة دا ا الملكية

 واستغاللها ،ته مستلزما و $شاج ا

 ف ٢وتش .م.٠لىلمه من عية جا صورة٠ب

 ذهه أوضاع عل عة لصنا ا وزارة

٠ وأتذطءيا ت لجمم؛ ا

 التي الخمس.ة النورع تلك كاتت

 لتة (18) رئم ذون أشا ا حددها

 التعاونية الجمعيات $نهشاء ام 99-1

 لى١ويغع نوعية. جميات ها مع؛ الني

 عل ت٠استملم بأ؛وا .عه٠س في نون أن؛ 1

 دن للمددذ ه؛دة رببنوأ حذرىوإ ذةدا
 وا$جراءات لخطوات را ا#حكام

 مجب الني والقواعد والتنظيمات

 ء تشا إ عذن .ا٠ته وا!لتزام عها تبا ا

 #عمالها. مزاولتها خاللو الجمعية

 الجدرمية تسمجيل جراءات ؛لى بداي-ة

 جعبتها أءغاء عدد وتحديد

 وطرقة $دارج^ا وهيئتها ثة،٠ال^و

توافرها الواجب والشروط ا٩اذذخا؟
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اليمن في ونيات ا]ة*؛ ادس في ت ماوش؛ الة

 أو ٢٠٠٠۴-اك_ح_ا وط وثر أعضائها. في

مذيا. ٢٠إءغائه

 للجمعي.؛ المالي النظام إلى ويتعلرق

 ا#مهم وقيمة ومواردها صالحا ورأس

 ط اكثا وعائد ا#عضاء فدي؛يد التي

 الخكوه.؛ دقدده اوذي والدبم جي ا$ذن؛

 اذني الجمركية ا$ءخاءات ت وفن؛ لها

 والتورعات والهيات ، ببا تتمذع

 القروض جانب إلى يا والوصه-؛

 مع يتعارض ! بما والمساعدات

النافذة. لقوالىن١

 دمج حا!ت ذولن لقا ا يبرن كما

 ،وتصغيتها وحلها ببعضها ت لجمعي.؛ ا

 وا!تحادات النوم؛ ا!تحادات ودثكل

 ومؤتمرابا العام.؛ تبا وأما؛-؛ العامة

 سجق ما غرار عل ا$دارية وهيئاتبا

 لهيئات العام لالتحاد بالنسبة شرحه

للتطور. ا#هل ا!ون

 الوزي-ر يصدر ا#حوال ذلى وفي

 ت الذأب؛ وزارة مع بالتشاور غتصى،١

النظام والعمل، ا!جتماعية والشؤون

 وأي التعاونرة للجمعيات ا#سامي

 اقزاح عل بنا؛ عله ضرور؛ ذمدد!ت

 ءلى ذىلعر ا وبعد ومي؛٠لعم ا ي,ة٠لجمع ا

العام. ا!تحاد

 للقانون لذذنيذيةا الالئحة وتحدد

 رئيس يصدرها التي المذكور،

 الوزراء، مجدص مواقفة يعد هورية4لج

 اسام يشلها أن محب الني تادا;ا

!دي.

 كحة (18) رؤم 'المانون يددن

 يدة جدلى مرحلة بالتعاون الخاص 1994

 في الحددة؛ ولى؛لتعاا الحرة؛ -*دلىدرا من

 صدوره عل تمض لم أنه وبما ارمن.

 لذ؛ ا وذصف منة من يقرب ما سوى

 تحت لتنفيذية ا !ئحته لت زا وما

 النموذجي ا#مامي والذظام ا$عداد،

 ينتظر لخم.؛ ا لنروح ا من فع .٠لدا

 ن ن؛ ،غنتصرا الوزير قبا من إصداره

 عن متقر التي ئجاذن؛وا القاذون تأثير

 ؛زورها هي وإيجابا سدا ،عمرا ذطبيقه

ة.٠موالدرا الرصد باذذظار لترا ما

برذات قادح أحمد
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تعز

 ,اثمن مرتفعات في ردينة هي

 ادذي زئر جبل كح في دقع الحنوبدة،
 زيرت مر. 3000 ٠نحو ارتفاعه يباغ

 الذرن أواخر في در اذما في ا!مم ١ه

 الميالدي عثر الثاني الهجري/ السادس
 شاه توران بوصول نكرها مقبردا
 ه/569) ة اليمن إلى ا#س

 مومدودة كانت تعز أن عل ام(، 173
 رئب ه ن؛ توران أن بدرلى ذلك، قبل

زبيد في تع٠ص مثلما يذوبه أمبرا ندها

 أعاد قد طغتكين أخاه وأن وعدن،

 بالد قاعدة واتخذت حصنها بذاء

المعافري.

 لمعتبر1 )مرآة كتاب صاحب ويفيد
 القلعة ى ز تع أن صبر( جبل فدلى في

 ما وأما القاهرة، اروم تمى التي

 الور صها والتي بتعز.. اليوم ىمتس
 ى٠كسم فكانت المغإغر جامع وذها

 به كتا في ور نجا ا ابن ودصنع عددنة.
 -ابع—ال )القرن اليمن( بالد )طة

 :خنة ذو " ح دأته تعز حصن الهجري(

وأمرار بأبواب والحجر بالجعلى بني
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 اكدن جيع في ورس عامرة، وثيقة
 اللك -رير #ذه ، حصنًا منه أسعد

 قلعة "أنه ذكر: وحصنا؛لموك".كما

المغربة إحداى هدبتين، بين ت ضعو

 ه/653) سنة الرسولي المظفر الملك
 الدولة عاصمة وأصبحت ام( 255

 ى٠ش إلى -دكمها محددا الني ا!.رسوب

عرفت الحين ذلك وط ارهن. بذ؛ع

 مدينة ها سما والثالثة تعز نية زنا وا

. "صو جبل لحف في وتع دعدرنة(

ومثرى مذيا من أول وكان

 وقد الثاب. اليمن بعارة تعز

 ه/779)ت بطوطة ابن زارها

هد انجا الملك عهد في م(1377



 - 1321 ه/764 - 721) الرسولي

 أحسن من بأيا ووصفها ام( 3 62
 أب ودكر .٠ عظمها أ و رحمن ا مدن

 يسكنها إحداها محالت ثالثة“
 دولته وأرباب رحاسه السلطان
 )وهي أذكره.. ! باسم وكمى
 ا#مراء يسكها والثاب المغربة(،

 رثة لثا ا و ،عدية ى رسم #جناد وا

 لعظمى ا لسوى ا وب مى ا٠ل ا مة عا
 )وا#رجح " انحاف وتسمى

انحاريب(.

 في قص.ور عدة الرسوليون دق وقد

 في كاذت ها أشهر تعز ضواحي

 انعلي ادى ها قعر خامة قتبات،

 ه/708) عام داود المؤيد بناه الزي

 في ي الخر ررعته رودف ام(309

اللؤلوة. ال*ةود

 زارها م(1763 ه/1177ونيءام)

 يحيط أنه وذكر الدانمركي كدبور

 طبذة الخارج دن دخطده ور٠م بالمدينة

 ريور م٠ورس انحذف. التين من خفيقة

 بي يا ءلميها وبدن لمدينة ا خردط_ة

 رباب الكبير الباب وهما المدبة،

 وا#شرفرة حسين وقبة مومبى الشيخ

وكاندك اؤفهرة. وذلمعة والسوق

 #دري ا الموقع مكان عليها وضح

يله. لثن

 ه/1310 ' 1 304) عام وفي

 العالم المدينة زار م(1892 - 1887

 ن1مك إلى واثار -!رر اذرحالة

 المدينة قه,ر وإلى ،النرضي مفكر

 في التصر باب ورب دقع كان ا)ذي

 وذكر المدينة، من الجنوبي الجاذب

 من أصغر حرنذاك كانت تعز أن

الحديدة.

 للمدينة وصف إرنا وصل رئد

 عام من )سلضوت( لالغبارزي

 ضدن من ذكر ه(1356م/1937)

 سجد المدينة معالم من ذكره ما

 جرى وأنه مدرسة(، )ا#رح المعتبرة

 فعلوا كه( نرس العثما جبل من ترميمه

 أنه ودضدف ا؛ظفر. مع وح( با#ذرب

 أطلق ازفي المدينة هذه خيرات رعم

 إ! الرهني( الجنوب )ملكة ب عيها

 في عله نت كا( نرها ازدهار أقل أبا

 يزددون ! ►?,رنناك ا٢ئ وسكا ،ذي الما

 غير وسوقها ،مةسذ آ!ف ثالثة عن

 ,**ور داخل مساحات وهناك ،كبرر

رخالء. ب حدرا ا(دية
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 الني ا!بذة ا$خباردة اللبن إن

 دذدر أولدة مصادر من قتطغت ا

 لردينة كانت تعز أن إلى بوضوح

 والعهد الرسولي ر٠لعما إبان مزدهرة

 الغاب في وكانت ،#ول ا العثماني

 التجارة ظريإل ءلى قمها مو من تفيد

 عدن أو غربًا باغناء يربطها الذي

. مًاء٠وصبذ جنوبًا  المدب لكن شما

 في ،نبر صعرة ظهورها دنن ظلت

 ازدهارها رغم ،لمعهود ا سدورها إطار

 من تتمكن ولم عدة. فازات في

 أن منذ إ! كسور ا خارج ا!متداد

 م/1948) ءام في حمد ا$مام اتخذها

 وقاعدة $قامته مقرأ اه( 367

 مجال في أصبحت بحيث ،مه٠لحك

 كانت )وإن الخارجءب تبا !قا—ء

كان مدن أؤخر وضع في محدودة(

 كاذت أيا خاصة ،صنعاء اصمة٨اظ

 ء ب؛ا عدن إلى صنعاء من أقرب

 المزدهرة ب لبريطا ا لمستعمرة وا الدولي

 البعثات دور فيها وكان آنذاك،

ا#جنبية. ت سليا وا

26 فى الثورة مت ف وعندما

خر رع 26م/1962 ستم_ار  ا
 نتيجة كثرر تعز تتأثر لم ه1382

 ،صنعاء إلى منها د ذب ا قاعدة تحول

 ومنطلقًا ،لنشاطبا ل٠تحف بقيت بل
 عن يدافعون وهم صنعاء في للثوار

 في للثوار وسند والجمهورية، اخورة ا

 ضلون يذن وهم تخذلى ا ليمني ا لجذوب ا

 جالئه.وإ لمستعمر ا ط-رد سبرلى في

 وامتدادها.. لروم ا تعز توسع ورغم

 الجهة في خاصة اتخاورة التالل على

 مناك دن شكن لم أيا إ! الشمالية

 التحول سعة في العاصمة صدى'ء

 الجالد عدة ف كونها يجكم سعلذو وا

 ذلك ومع دي،لحكوا النشاط ومركز

 محتفظة عامرة مدب بقيت تعز فإن

 باستمرار وتتحعز الداقة، لجذميويتها

!زدهار. وا لدو ا ،و

 الته ءبد مح.مد يواااف٠د

 ومكة ارهن بالد رة :-اوزلمجةا ابن مراجع:

ل-وفجرين، كرسأو -دق ادار، ود

،2ط ^درن، واد، للعداعة ادر دار
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اقدر

 ح_صيذة وقلعة جبل سم ا دو

 جبلة. ذي عل مطلة محكدذة عظيمة

 أن؛,رأسه )ا$كليل( كتان وفي
 ومن الشريفة. المساجد من بلد

ثار  عملته ما لمددنة، با ا$سالمية ا

 من أحمد بنت سدة ليحية٠لص ا الملكة

 إلى آثارى من الباب الطرقات عمارة

ن.  عمارة من أجرته ما اوكن ا
 من ءخد إدر عقد المتواصلة، العقود

 وجعلت ،ددرنةI إلى المئ_ذة جرز

 دن أخرجته للداء، س_اقية -إه a■ر ؤ

هع. وللجن؛ للشرب المددة إلى الج،ل

 يقول بعدن. جبل اسم والئعالر:

 ؛-*شبة(:)ا ب كذ؛ في زمحير الله عبد

 يفصل جبالن والخضراء التعكر

 #حرى با أو المديه، ببا نهما ري

 لمدينة ا ب دا ق خذل ا ،جباي سالمة

 الجزء بعض فادن ،أجزائها أوط؛

 لمدينةا من رج للخا يمدده عل قع لوا ا

خر ا#خدر( )الجبل اسم  اسم وا

 كال من وجزء الباب ودكون ، ر لتدل ا

 ؛ وتعاو )بالعذثة(، يعرف م؛ حرن ا

ز١حم : ما٠۴- لجبالنا سمى قلعتان

 فحصن التعكر. وحصن ء ا لخدر ا

 باب عل ويمن يذرف لتدكر ا

 عل يشرف الخذراء حصن و عدن،

 دور التعكر ولجذ-بل )بررة(. ء المرذ؛

 والدفاع عدن مدينة تاردل في بارز

 بائيًا لعكرا اسدم اخذذى وقد .عنها

 اب بقاء من الرغم عل عدن في

. جيلة في ه نظير

الله ءبد محمد وسف د.
 ام؛ 990 عدن - زير دح الله عدل ت عقبة ال مراجع:

 اآلثار معالم اذبغي، أحمد حين
ة،٠اليمذ وال,بحوث اك.ات الدر مركز ليدية،1

م. 1980 ,اء،ع ص:

ادمن في اسادم

 حول ت ربا ذن؛ ا ختاذت ا وإن إنه

 فإن ارهني، نجتمع ا في التعلم :ظام

 مع تجربته أن عل إجاع شبه هناك

 خالل بدأت قد الحديث، التعليم

 بعيد لتحديد وبا ،ت لمتري؛ ا حقبة

 و ،٠م 1962 سبتمور 26 ثوري م قر؛

 تميزت وقد ام*.963 أكتوبر 14

 في بالتزع اليمني التعاثم ذظام نشأة

 أو والمرجعيات وابى امجاكيلة

 تعريف أي يستدعي لذا ،ت لمذطلقا ا

 إلى ا$شارة اليمني نجتمعا في بالتعليم

النى التعليمية التجارب مختلف



ارش في ليمعالت ابن ني اسيم

 في اليمنه الوحدة تحقيق قبل ظهرت

 شوال 26 م/1990 مايو 22

 ه٨تمد جي٠مذه تفسيم وهر ه. 1410

 شطر كل تحربة وتط-ور نثأة ظروف

 الحديثة ا؛درسة واذتشار ظه_ور دع

 أو ثنص_وصيتها #مر ا تعلق سواء

 أطرها أو #يديولوجية ا تبا خلفيا

 ذلك. غحر أر سدة واددا جتماعوة ! ا

الشعاب المحاذظات في اسدم أو#:

 26 ثورة قرام قبل العاتم كان

 ه محتوا في يا تقارن م 1 9 6 2 سبدحور
الناحيتين من ومحدود كله،وهيا

 ! م، دتوافر ماو والكيفية، الكمية

 ببعفر حذة٠الما ب لكتاقا شكل يعدو

 بعفر إلى با$ضاوة جد ؛-سماا
 لتي ا لتًاقليدية ا ,لتعليحم.ة ا ت لمؤسسا ا

 يه٠الرب خوافر١ يعفر في 'نتذرت

 عل مقصور مدا يقدم لتعايما ركان

 بعفر ووجود محدودة ۶ اجتما فئات

 في كان الحديثة لمؤسات ا أشكال

نطاق. أخرق

 في التعلم ضحدو (1) رقم جدول
 مؤسساته دب م 1957 معا يمن٦ا

 الدارسين داد—وإء ومستوياته
والمعلمين.

ا . ت لمأ ت1|لهذ- عدد

لبة٠|لت

ا)،طم أذراع

ا!!ب ا!رامة

2400 89798 مغ،وحة 2205 لىذ(٠ل1ر ايرى فى أواى )ت*ليم اإ^ذاتيب

181 904 تن 13 ٠ 6 16 عدة مدارس

301 3301 ات٠ستو 6 50 ة—اارذ. اددن فى ائة بذلى ا ددارس

59 468 -،وات 4 - 3 5 )إعدادية( د،وسطة مدارس

43 221 ،وات—, 3 4 >ءلمما( ذاتوية ددارس

16 50 ،وات—“ 3 1 ادطمن إعداد رس ا دلى

3 38 دوضح شر 1 ذراء:؛ ددارس

20 200 دوضح غر صناعة لىارس٠

6 110 وضحع غ؛ر 1 صحة ددارس

20 60 ،;؛2-1 - ل عا نملم لىارس٠٠



اذيمن في اكشم الدمن في التطيم

 لتعايم ا ءدر ا ذشد الدورة، رعد أدا

 أذ-ه زلى - ا#ولى اللحظة منذ -

 تجاور إلى لوحملا الوحيد ابيل

 رجد التي لصعبة ا ة٢جتمع ا الحالة

 م دا غداة عليها شسه إيمني ا تجتمعا

 من الثالث الهدف نعص لذا .ادثورة.

 رفع ضرورة عل لثورة ا ف أهدا

 عيا جتما وا ثقافيا الشعب توى٨ل٨مل

 بعل. 1م سلطة وسارعت ، واقنعداديا

 ت لتذريعا ا مختلف إصدار إلى الثورة

 تنظم التي القاذونرة النصدوص أر

 سة ليا ا ئ د ودجا شكل وتحدد

 توالى التصوص وهذه ،لتعليمية ا

الثماريات. حقدة دة نجا دق٠ ها٠ذشوؤ

الذص«وحس، هذه تضمنته ما وأهم

 ! أمدد التعليم ديمقراحرة مبدأ ر عديا ا

 أجل من عنه ءلالستفنا بيلس

 حذوف ددن المنتشرة #دجةا مواجهة

 ، محي.غة وبنسب ليمني ا جتمع ا د أذرا

 التعليم مجارة إلى دواحة تشور فهي

 راغب لكل فرصة وإتاحة وا$لزام

 متغيرات عس النظر بصرف ؤده

 الوامي ا!ذ،اء أو اذلمون أو الجنسس

عا- أو الجغرافي أو

 صدرت دني ا درلنصو ا تلك دن

 نظام ومرامي أهداف وتحدد تباعًا،

 إلى دذور ، تها—رس-و؛س #٠ليمتيا يم لتعلا

لستة (16) رقم الجمهوري القرار

 وزارة بتشكيل ويتعلق ام. 963

 ا٢ صا ختصا ا وتحددلى ،لتع.ليم ا و لربوة ا

 ل.سئة (24) رقم نذووالقا .ومهامها

 بالمرحلة الدوامة ينظم الذي م1964

اطة (25) رؤم والقانون ا!بتدابة،

 رحلة با الدراسة يتظم لذي ا ام 964

 تحنة (26) رؤم والقانون ة، ا!عداد

 في الدراسة ينظم الذي ام964

 هذه عذورت او الثانوية. الرحا-ة

 سبيل في ا#ولى اطذطوة النصوص

٠ ينة ا$د ئذدة تة٠تعليم مة سيا رسم

 "رأس في الحاد سفر ونظر

 هدا في المؤهل البذري" المال
 إلى اللظة اتجهت فقد الجاذب،

 ،لدرلجنا الدول س،عخى نة!ستعا ا

 طلعان في العرب£ة دصر جه.ورلة وتأني

 لتأمبس الدعم أو العدون قدم من

 سارءت إذ اليمني التعليمي مالمظا ا
 لنيا هي تعليمية بعثات بإرسال
 سندا التعدم ذظ؛م شكل حددت

وءذوى. سواسة ومنهاجذ؛

69 3 ,ب٠|لع الوسهءة



اين في اكلم اين ض اسيم

 لبعينيات،ا حقدة بداية ومع

 هررية٠م٠ل.لج اك'ثم كعحور ا صدر
 (32) مادته في رجاء ليضية،١ لعربتة١

 تكع.له جي*؛ للرمذيين حذق ا)تعليم أن

 رس ددا ا ى محدا ء بإنشا الدواة
 ،بوية إلم وا الثقافية ت لمؤما وا

 ا$مكانات، مجب فه **حوالتو

 ب لشب,؛ا بنمو لة٠ص 1خ لدولةا وتبتم

٠والخلمش" وا).*ذلي البدني

 ن ب قا دور—ص ،ر دمن.وا وداج

 لذة (22) رنم العام التعام
 حاول اوذي ه(، 1394 م/1974)

 از*-ام ذلدعادم العامة #مس ا مجدد أن

 دينرة أهداف في 1وحصره وأهداف،

 رقم ذ*ذم ا نون ة؛ ثم ،ذإة٠ووط وتاب

 الت*نيم وقانون م،1981 لسنة (13)

 لثة (37) رقم الخاص أو ا!لي
 لستة (87) رقم واسون م،1981

 بموجبه لدولة ا تت.بذى ادي ا ام 981
 رؤم وااناذرن ا#مرة، نحو وطذدة حملة٠

 بدذظيم .اتعلقوا ام982 اسنة (36)

 العلمية، للمعاهد لممة٠اص دددةا

 نصوص وكلها داتبا. اختصا وتحديد
 سيامسة ممالم ي٠تر أن حاولت

 حركة صاحبتها حديثة يمندة تعاجمية

 مجتلف ثرلد٠تث محال في نشرطة

 ا ه ي ب اتوسعوا لتعلرمرةا ت المؤسسا
ءي !جتما ا للطلب نترجة ر با--تمرا

 أغلب لدى الرغبة بقوة والمدفوع

 حالة تجاوز ني ا!جتماعية الذتات
 ا!م_شية أو ا!حتماص الحرمان

 عواض إلى ؛.ا$غافة ا!جتماعية

 متداخلة وثقافرة عرة اجتماو -اسرة“

 الشردي. ! ا!حتمالي يالمعنى
 أغلب في المدارس ة دبك نتشرت فا

 وحاولت انيمترة، الجغرافرة الرقعة

 إيصال ة لمتوخا ا مرة لتما ا الراسه
 المئات أغاب إلى التعليم

 في التعاج* ؛دا مجيث ا!جتماعية،

 حدود وتجاور ،ه٨ف راغب كل٢ ءتاول

 ي*د ولم تقانمة1ا ا!-بدتماعرة ترضالهرا

 هذه صاحب كما نخبويا.. ؛-التالي

 معد!ت في كجرر تطور الراسة
 في لتعام با ى لتحا ! ا أو لتمدرس ا

 هذه قت’وف المراحل، مختلف

هذوقع. هو ما ض ا؛*د!ت

 التالميذ عدد كان المال سيل فعل

 ! !؛تدالي ا لتعاجما بمرحءلمة المقيدين
 في وتلميذة تلميذ 61335 وز يتجا

 برتما م،1963 - 62 ادراسي العام

 وتلميذات ذ#مرن 154607 إلى وصل

 وإلى م،1973 - 72 الدرامي المام في

 المام ي وتلميذه تلميذا 602212

 إلى ليعل م.1983 -82 ادراي

 م دا ا في وتلميذه ددي 1,25 1,272
دطور ا ونفس م.1990 _89 نى ادرا ا
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ابن ني اسيم ابن ض اسيم

 التعليم مرحلتي في ا!لتحاق معدل في
وا!نوي. ا$ءدادي

 الباحثين أغلب اعتاد وقد هذا

 الحافظات تجرية تساولوا الذين

 نأ لحديثا م٦لتعاثا ع.ع إدةزخماا

 في الذالميم م٠ذظا ا٣ در حلدرا بذددوا
 حقبة عل فرطلقون ، وزط_وره نموه

 ذ٢رحق لتكودن"،ا مرحان " الجيات
 لتودح ا مرحلة ت لسبعينيا ا

 الثمانينيات وحقبة أ ر نتشا ! وا
 في والعدد ال_وسع "مرحلة
 التركيز ولة محاو لتمليمية ا المؤسات

.الذ*لمرم'ا ديمةراط؛ة أدجد عل

 المراسه أن هنا باإذكر لجديررا

 اختالل رافقها وإذ المتوخاة. لعابة ا

 مختلف ددن ية٠كط؟ ا دى لذر ا توزح في

 بين ،لريفرا الحفر المناطق،
 أية تعرز لم أبا إ# وا$ناث... الذكور

 مرحلتي في خاصة تذكر، ت! إثلن.!
 ذظر وذلك وا!نتشار، التكوين

 اذطلب بين لوحظ الذي للتواؤم

 ومقدرة التعليم عل ا!جتماعي

 وبرن ،جهة دن ا!ستيعابرة مؤسساته

 ت احتاجا بعقى وتلبية لتعليم ا
 البشرية ا#طر دمر التدوية ادبرامج

 صابىا دن متاح هو فرظ المؤهلة
أءرى. جهة من ية٠تعلي

 التذويع مرحلة لرخال لكن

 التي التدلميم، مؤسسات في لتعددوا
 ذظام أ ؛.لى ت. نرش؛ لماا حقبة هع تأ ؛لى

 عموما ية٠لتعليم ا سة لسيا وا لعليم ا
 تلك أهم في تراجعا جل٠س وكأخبا

 تعد فدم - ل لذو ا جار إن - إلكاسبا
 تشييد دوى على نثرطة ءركة هناك

 ا!وسع أو .ادرسرةا لمؤساتا مختلم,ى
 مقدرة عدم نتيجة وذلك ٠فري_ا

 لئم.وا مجاراة ءلى التعلبية سة اب
 وبالتالي (،٠/٠3و7) المرتفع الكاني

 ا!جتماعي ا!طلب مجمل تلبرة
 أن ا٠كم التعليم. عل لشعبي ا

 تعد لم الموجودة ية٠لدرسا المؤسسات
 فلروف تأمين عل قادرة ذلك دح

 ا!لتحاق على مشجعة برداغوجية
 برزت د ئ صلته،١مو لي !؛ وبا بالتعليم
 الصفوف في ا!كتظاظ ظاهرة
 الذي #در ا كبرر، وبشكل الدواسرة

عن المنقطعين عدد مي ظ في أسهم
به ق !لتدن 1 عن والراغبرن التعليم

 أو الدرب أو الرسوب يق ذر ءش

 بقاء ذمتي وهذا م،يالتعل ءن العزوف
 الدراسة سن في هم مؤن كبرو عدد

المدرسة. خارج

 مسألة فلهرت لفترة ا هذه وفي
 وازدواحذة التعليمية ت المؤس,.ا ية۵تعد

ا!دردسدة، وهيئاتها ا$ذرارة هياكله.ا
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ن١امفيال٠اذ اسن في اكرم

 اغذ^افظات في التعليم نظام نقمم وا
 م ء؛ تعا.يم إلى نفه عل الشماب

 ،واإ-تعليم الزبية وزارة ليه٠ء تذرف
 ءده ذدرف العلية المعا في وذمليم

 لكلو العلمية، للمعاه) العامة الجنة
وم.رجعياده. ه فلسفت هما٠مئ

 الندرة هذه من !-دقة مرحلة وفي
 كل أنصار بين فس لذتا وا الصراع بدأ

 نظام وظائف أهم هن وكأنه هنهما،
المؤسسات وأصبحمت ، مؤ، اإي الذمليم

 توجهات لزسيخ وضاءات التعليمية
 ت وذوجها دد!ءم وفكردة ديولوجية ألح

 انجتمع، قوى ن—٠٥ تلك أو هذه
 الني الوضعية لهذه تكون وسوف
 في آثار التعليم نظام إليها وصل

 و!ت ئ عل مفاعيلها ازدواجية
 بعد التعليمية المؤسسات مختلف دهج

.ليمذ^ة ا لوحدة ا تحقيق

 ام963 الثورة بعد الوزراء أسماء
٠م1990 عام إلى

!لى ودير اكال الزب اشرة الوزراء أسماء

.؛1963 /4 /24 ؟١٩٠٦ |٩ )|٦ اريررى حمود٠م م حمد /٠الثهيل

٦ |٩) ٣١٩٠١ |4 |)S غاف أللدم طنحح٠ أ.

٦| 5| ٩64\٠ م1964 /2 /10 المروي* ين٠٠ح د٠أح أ.

.؛1965 /4 /19 م1964 /5 /3 د حم أ ء.الب ذامس.م أ.

>؛1 965 /6 /19 (.1965 /4 /20 العنى أحمد م٠ااكري د٠ء ا زى ازة.؛

٩\٣ bb|4|\s ٣١٩٠٠ |٠|٦٠ احمد دب ذام أ.

١٦! 9hG IS\؟ ٣١٩٠٠ ام|١٠ الخالدى د٠لح اسى/

م1967 /1 1 /4 (.1966 /5 /18 أحمن غالب قاسم أ.

٣١٩٠٦ |١) |٦٠ Is ؟١٩٠٦|١١ لس/ |لحجو، اءيل٠إسم م.حمد اا.ة

م1969 /9 /1 (.19/12/21 أ.ءادالماكالهبب

٣١٩٦٠ )ا |4 ٣١٩٠٩ |٩ )ا ٠الروش ين“ح أحمد ٠ أ

٣١٩٦s|١|)5 5| ٣١٩٦٠ |٦ ذلف٠ء ؤر ح؛ أحم.د ٠أ

م1976 م1975 /1 /26 ذلىس٠ال الله عد حين أ.

م1978 م1976 ا$رداذى عاى الءريم عبد د.

م1980 /10 /14 (.1 978 /5 /30 الوح*^ الخادم محد أ.
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اصن في اكلم ادن في اسايم

إلى وزير لكل الر اذذترة الوزراء ٠أسما

م1984 /4 /23 ام 983 /7 /22 الزندانى الواحد ءد د.

م1986 م1983 /4 /24 رى٠اد*- الته ء.لى دن د.

م1988 ام 986 ؛ض5اذال الله عد مح«د .أ

م1990 ٠1988 ذى ل٠مح لى٠أد م. ا

لجذوبية1 المحاذظات ق اسدم ثد:

 في لحديث ا لت.طيم ا بدايات دعود
 ت الثالثين؛؛ حقبة إلى الجنوبية ت فظ؛ انحا

 ارية٠٠!ستع_م ا ة يط_ء ل ا قرة وهي
 مستعمرة في تر؛زت !كنها نرة،لبريطاا

 المؤسسات بعغس ?•؛.ا وجدت إنى ا عدن
 أهدافها ني الموجهة الحديثة المدرسه

وا#هداف ا!ستعمارية ظ لمصاا لخدمة
اذدبشيرية.

 ب لجذم $نجايز ا ا١حك فرة وخالل
 محدودة مدارس فتح عل عمل الوطن

 ةسمدر أول فتتاح١ تم ام 856 عام ذذي
 عاهى؛ إ 7 مرور بعد وذلك حكومية،

 الغرة وخالل طاني البر ا!حتالل من
 فتح تم م1900 ء^م وحق م1866

 إلى لمد وا التواهي منطقة في مدرسرن
.ن٠ئوليكشكا مدربت؛ن اوذاح ح؛نب

 لربوي اوضعا خلل وقد
 العقد خذ#ل عدن مرة٠لمستع ي٠وااذملى
 - 1839) الدرين القرن من ا#ول
اولمربوي النظام من جزء ام(937

 تم ذلك وبعد بالهند المرط والتعليمي
 ا$نجرز هدف وكان بلددن، ارب'ف

 حاجته تليرة هو مدرسة أي فتح من
 زنين ا والمستخدمين الموظفين مرر

 من لنمكن $نجلرزية ا اإ-ذفة يجردون
 بواسطتهم ويتطيع معهم التفاهم

 ركان ،هطهالته وتنغيذ أعماله تسرثر
 هم محددة فئة في فقط عيرصور التعليم

 شهادة لدتهم لذين ا عدن أبناء من
 من )أي )-تذلقة( كءى وكانت ،ديالد

 فلم الشمب ء؛مة أما عدن(. لحاا؛ق
 ؛.دنر حدا 1مم بالدراسة لهم يمح

 إنشاء إلى الخبر ورجال ار-.ور؛ن
 أبداء ل٠ك شدوعب أهارة مدارس
 ومن انحميات، أبناء ومن الشمال

 المذيرية بازرعة مدردة المدارس هذه
 #هلرة ا والمدربة ،بعدن مية $سان ا

 با؛.عال، النهضة ومدرسة لتواهي، با
مي صلممي١ والمعهد  وكرة بعدن ا!
 وقد ،ن عثه.؛ لثيخ ا في ليمنية ا بلقرس
 في ؛-ارز دور ا#دفي التعايم لعب
_علم نثر الطالب برن والمعرفة ا
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ايمن’ في ا)ذمام ايمن في ااذمام

 حق من درموا الذين والشباب
المدارس في حاق٠ا!لت ودق لتعام ا

الحكومية.

 لم الحديدة ة٠المدرس إن ذة-ول لذا

 ذورة يدد إ! ت فظا غذا ا هذه في ثر٠تتت

 ل وحمو ام 963 أكتوبر 14
 هذا في ذهبادفنا دا وأول ا!سدقالل،

 تعادية سياسة تحديد محاولة ا$طار

 الجبهة ميثاق عليها نمز حديثة

 أن الدورة ءلى لزالم "أنه ني القومية"

 أمسس ءلى إدعييا الحقل ٢تتظيج تعيد
 ا#هداف وتحشق ،علمية ثورية

 ارحمني اشعبا يناضل الني والمبادئ
 بصورة عابا دقم كما ،أجلها من

 دريعا العمل مهمة وأوادة أساسدة

 في #مية ا فحة ذكا الوسائل بشق

 في وبالذات جيعا، الكان صفوف

 ا!سعمار عزله 'اذي ،،الةبلى اساع

." رية٠لحغ ا ة لح:ا ا أساب كال عن

 من العديد ذلك أجل من وصدر

 دقل تنفلم الني التشريعية الصوص

 :, النصوص تلك من والعام. لزبرة ا
 ؛لمأنام 972 لدة (26) رقم القاذون

 (32) رقم اخانونوا لتعاموا لزبدةا
 وتعام محوا#مية يثأن ام 973 لة

 من لعديد ا أيفعًا وعقد الكب_ار،

 الزردة ئلمدا لمناقثة ة2الوطذ المؤتمرات
ا#ول كالمؤتمرالزيوي والتعام،

 الثاني ادربوي والمؤتمر ام،975
م.1979

 في بدة ا الدباسة ركزت إقد

 على الدوام وعل ة الجذور نحافظ'تا
 دحلي١ الصاعد ليالح إعداد "زرورة

 ا!شزاكية لبذاء الالزمة بالصفات

 م دجا أكر من ذلك ويدني العلمي.؛.

 الشعب لخدمة ونبال أهب؛ لتعام()ا
 ذتكرر تكاد العبارة وهذه ، العامل"

بالذظام دتعلق اذني لذصوصا كل في
العليمي.

 قبل ا!شزاكذيء^ الحزب رفع لقد

 لتعام،ا ديمقراطية نعار الوحدة
 حقًا واعتباره التعلم، تعميم لفرض

 ،تمييز دون ا#فراد لجميع انانيًا
 خئات أغلب إلى العزم إيصال ومحاولة
 ،رحأل ؛.دوا كانوا وإن حتى ،انحتمع

 صة خا مذخلة رسم مدا وجدت حيث

 فقد ،لوجهاتا لهذه اوذنيجة '

 لتمدرسا معد!ت تطورت

 مختلف في بالتعلم ا!لتحاق أو
 إوحدةا لمرحلةا فغي ،مراحله

 ا!بتداني العلي*{ ذضم مرحلة )وهي

 المرحدة وسمرت ا$عدادي والتعلم

 ، (ت س_كوا ن ثما ومدتبا لموحدة ا

 1 76579 ني المقيدين عدد كان
الدرامي الدسام في ،وذلميذة تلميذ
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ابن في اتبم ديمن

 228587 وبلغ م.1973 - 72

 الدرامي م أحا ا في وتلميذة تلميذا
 340042 إلى ليصل م.1983 ' 82

 الدرامي العام في وتلميذة تلميذ
 نعه والديء م..1990 - 89

نوي.ا التعليم لمة۶مر إلى راسية
 المتوخاة التعليمية لسد؛سةا يميز وما

 عل لزكيز١ هو الجدش^ة انحاذظات في
 سرامة وانتهاج $دديولوحة،ا الجانب

 الديذ^ة المعتقدات عل العسف لهجرم1
 للعهد مخلفات " بأنها رصنها تم الني

 مرتكزات وبأتبا ،!صتعماري’
 منها يعاني التي والرجعية للتخلف

اليمني". انجتمع
 عل ملى.مية لذ.ا طياسة ا ركزت ذذا

 الثذافات كافة استئصال "زرورة
صنوف من لتقليديةا والمعتقدات

 عتيرت وا والطالب.. التالميذ
 لوسائلا أهم من الذمليمية المؤسسات

 وواسطتها يمكن لتيا الذضاءات أو
 اطددمع أمر عل العاثمين خيارات تحقيق

ا#فراد. وءي ودثكل تكوذن في
 المتباينة التعليمية المرآسات وهذه

 يمن في وفلسفاتها توجه.ايا في لمتاقضةوا
 حظ د! دو كما تعكس الوحدة دل دا

 أو ه_كا السائدة افيتتمعدة عجة٠لوض ا
 وتعور تلك، أو ة لغازا هذه ني هناك،

 قوى من تلك أو القوة هذه مصالح عن
 العالقة زقرت وف هذا ايمني.. نجتمع ا

 م نفاط جعل في دور اؤتمن نطري يرن
الثاكلة. عذه ءلى !;با

 االمطر ستقالل١ ط الوزراء أسماء
 عام إلى م1967 عام )،.أبقًا( الجوبي

م.1990

.11 ورير لكل اززمذدة اذذذرة الوزراء أداء

م1969 رس1م ام \\| ا٠ باذب ]اقادر عد دمم د.

م1969 قاسم اتاري عبد أ.

أشهر د ت وصده ام969 عرض ء،ي ذر٠ج .أ
م1971 م1969 بادف' ارزاق عبد الله عبد أ.

م1973 ام 97 1 إل]* ا عدد الله ء-د أحمد أ.

م1975 م1973 محمد ص; ذا دى ء . أ

م1980 ام975 نوبان لخ،،ر 1 لى٠ء سأدد د.

م1986 م1980 مى لال ا د حم أ سن٠ح ٠ أ

م1990 م1986 باسلى كر١د أدو سالى د.
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ابن ني اس ادن ني اكدم

الموحد اديهذي الهجدمع و (!.تعوم ثاًاخا:

 ظام٠ذ يرث أن ي٠لطبيع ا من إنه

 كل الوحدة تحقيق بعد التعليم

 زن ،التشطبري ني لما ا قفات تنا

 اعتبار من تنطلق تعليمية ة٠سياس

 -لذظام المرجعية ف لحن ا ا$سالم

 ٠ ن الد*-؛' في ل لى ا هو كما التعليمي

 اعتبار لرن تنطلق تعبية سياسة إلى

 المركز هي العله !ششاكية١ مبادئ

 هو كما التعق^ي للنظام ا#سا,*ي

 الوضعية وهذه الجنوب.. في الحال

 دمج عقبات أهم من كانت

 دمجا نختلغدة ا التعاثمه المؤسسات

موحد. مييتعل نظام في كاد#

 لوحدة ا بعد اشدلمطة رعت بسا وذا
 عل تركز مية تعل سياسة ي تب إلى

 مسات لمؤا مختلف توحيد هدف
تعلبة  في نجد ه؛ وأول .وهياكالمها.. ا

 لسذة (45) رقم القانون ا$طار، هذا
 الذي والتعايم الرية ؛دأن م1992
 ب٠ي٠ب ورق ءل حبر بنوده ؛قرت

 أعقبت الني ا!نتقاب الغرة ماسة

 اذتسام سدن وسيا ارمه الوحدة
الشعبي المؤتمر حزبي بيى المناصب

 اليمني؛؛؛، كي ا!لمة*؛ والخذزب م؛؛؛ ,*.؛ ا

من ا!نغمال حرب تبع وما

المؤتمر حزي برن القرار في اذدواجرة
 اليمني التجمع وحزب العام لشعيا

 العام من راعتبا ولكن لإلصالح

 البنود بعفر تطبرق بدأ م2001

 العلمه المعاهد دمج وأخصبها ةنجمدا

٠ م اذلى التعليم سلك في

 دون لذ؛ا علها يركز مسألة هموأ

 مختلف توحيد لةدسًا ءي ،إلده المذار

 وهياكلها التعليمية المؤسسات

 هذا واعتبر ، وسلمه.؛ ومناهجها

 الماذي عل للقضاء منطلقا النمر

اسبري.

 المؤسدات كون منطلق ومن

 وضاءات معتبرة أصبحعت لتعليمية ا

 ازقوى أزب عليها ن۴تراه

 الذصى هذا لقي فقد ا!جتماعية،

 الصدور، عند شديدة معارضة

 خاصة الذطجرق، في أشد ومعارضة

 الني عرة !حما ا الذوى بعقن ذل من

 تشرف الني لتعليحوةا المؤسسات تعتبر

 لمةووسر اجتماعي تمن مصدر عاثها

 الذي ءي !جتما ا ؛ضغطا ذلى وسا من

خر الحين تمارسه؛؛ن  أجل من وا

.نجذلمغةا مجها ورا وعاز ه-خر تمردر
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ايمن ذي اسليم

 إذا ذهأ إب $غارة ا يمكن ما وأهم

 هياكل جيدة زدوا ا وضعية سنمرت ا

 تؤدي قد فإبا التعليم، ت نيا٧٠رمؤس_

 د تتدلى رقد ،تجزردهر نجتمع1 ذذسيم إلى

 إلى نجتمع ا ويتعتت الو!ءات

 القانون ويجدد مصغرة. مجتمعات

!ذالي: وذقا التعليمي النظام هيكلرة

 ،سي سا ! ا التعليم ل٠قب م؛ مرحلة

 فيها ويلتحق سنوات د!ث رمدبا

 ثم سنوات. 5 ~ ن سن من ا#طفال
 !؛.وحد #سالميا لتعليما مرحلة
 ا—٢ ويلتحز ت سذ_وا 9 ومدبا

 مرحلة ثم السادمة. سن في ل ا#طد؛

 ثالث رمدبا م لد؛ا الثانوي التعرم
 ازفني التعليم مرحلة وتمة .سدوات

 ث ثان ومدي؛ لمهني ا لدريب وا
!غايوة. موارة تهذون سنوات

 يشم,ل الذي العالي التعليم مرحلة
 هد معاو ن ستتا رمدبا زذذفي ا ادعوى

 والمدوى ن سنن.؛ ود_دماا المعليين
 سنوات 5-4 ومدبا لجامديا

.التخصص حب

 ءلى فترتكز التعليم فلذة أما
التاب: ادددات

الجوانب لذطرم ركإطا ا$سالم .

 والشذريعية وادفكدرية العقاشدية

للمجتمع.

 عتر؛ره؛با ال.يمذية الثورة مبادئ -

 ضد مني ذي ا لشمب ا كفاح دصرإة

 ر !متعم..؛ را ن لطفياوا لظلم ا

راكجذزذة.

 ذية٠ليم١ الجمهورية مدورد -

 لمرجعرةا التشريعية الوثرنة باعتباره

الوحدة. دولة م ؤدا مذن

 في بدي ا لشعب ا ت طموحا -

 والتكتولوجي لعلمي ا م التذت كبة موا
 وأشكاله أذواء^ يكل التغلف ورفضه

٠الجديد يجذهعه $ة؛مة دهتطلعاو
 ود؛ مي $سان ا الدرى الراث -

 دن مرة $مال ا بدة دع; ا الحف؛رة قدمن*

 الحذضارة في رية حف.؛ راهمة

 هذه ضوء في وتعددت ا$ذد؛ذية،

 ا#هداف من جلة المرتكزات

 والعقلية لفكرية وا ئدية د؛ ا

 والوظيفية والهرة قرة #خال وا

 وا!جتماعية والبدنرة والصحية

 م لنفظ؛ ا يعمل ب لجما وا لفترة وا

ترجتها على والذيوي التعليمي

٠ عمليا

 يمذية ا لوحدة ا بدلى الوزراء أسماء

 - 1990 عام اليمنية( )الجمهورية

م.2 000
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اكن ذي اكلم علم اكن ني ا

؛اى ور ا^ل لزحتا ؛اشذرة الوزراء أساء

م1993 م1990 اوجاذذى الله عد د.لحمد .أ

م1995 ام993 دى ٠اإة الله ء'لى دكره أدو د.

م1996 ام995 القباش ءاى ءده ,أ

م1997 م1996 ال.مخالفى المجد عد .د

م2000 م1997 ى٢الشع دممح دحى ٠ د

م2001 د.لضألبوغا;.م

المهني ب ر وا! ا#ني اسوم رابعا:
 غار التمايم من الوع ١هذ كان

 م عا منذ بتواضع رظير بدأ حق
 صين الوالي أسس عندما ١٥ 1895
 يع لصنا ا مدرسة حلمي حقي

 الخرراء لها وجا-ب ،بصنعاء
 وكان ،إسطنبول من والمدرسرن

ليًا حا لحربي ا لمتحف ا مبتى

 منه-؛ تخرج وقد التحرير. بميدان
 الزخروف أعمال طوروا ممن لدديد ا

 لبعفرا وعمإ والخراطة، والنجارة
 ام٠ا$د شددها ازفي الوردة في متهم
 عدة بسم؛ لدين-؛؛:* ا حميد مجيى

م.1931 عام ا!طاليين
 توسعًا ٠ءدن مدينة شهدت وقد

 التجارية والوكا!ت ا#عمال في
 هذا من ت لهيثرينيا ا في غنتلندة ا
 ردس تأ في سيبًا ذلك ن وكا ،لقرن ا

ام. 927 م ء؛ لددنيا التجاري المعهد

 المستشار قام ام 936 عام وفي
 وصفي )أحمد السوري الزراعي

 زراعية مدرسة أول بتأسير زكريا(

 عل فيها ااطالب يتدرب ،بصنماء
 الدروب ٣بعغ لع الزراية ا#عمال
 افتتءت ام 93 7 عام وفي الذظرية.
 لصداءة بصدعاء الصناعية المدرمة

 مدرسون لحا واستقدم التيح،
 ازطالب لتدريب ر رص لدن ء وخورا
 لحدادة وا فسيح٠ل ا عمال أ عل

 للبنات درسة٠م أول أما والنجارة.
 عام صنعاء في إنشاؤها تم فقد

 ا!بتدارة العلوم لتدريس م1999
والذطردز. والجاطة المازلية والشؤون

 الهذوق كال فقد المموم رعل

 في ا؛-نترة وا؛-هن للحرف ب-ي ا
 الضعف مز بالغة درجة عل ارمن

 نقل يذم كان إذ التطوير، م رعد

المبادر لتدريب با فيها الخورة
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 منها ٠لكثيرا توارث ءل وا!عتماد

ء. ب وا والحدادة كالزخرفة٠

 بمدينة ظهرت الحسينيات وفي

 سدة $سفا ا ا#عمال ب_ع_غى ءدن

 والمرتجطة آنذاك، الحدهاض؛ والصناعية

 كما٠ ٠الزيت وصفاة $نشاء لتوضرر با

 الغني المعهد افتاح م1951 عام في تم

 فده الدراسة بدأت الذي لمعال با

 نوي لذا ا اتتوى في تخصصات بأربعة

 معهد متاوج وفق وذلك المهني،

 وبعد البريطاني. جيلدز( أذد اسدني)ا

 تحولت ام( 961) سنوات عذر

 إلى ؛.عهدا بذلك لنظاميةا الدراسة

العادة(. ا!قاؤة )شهادة

 الدراسة بدأت نفه العام ,رفي

 دف۴٠ ،إننيا الدبلوم بما~توى لمعهدبا
 التعليم أث المتوسط؛ الكادر إعداد

 حظي فقد المعهد، في لنجاريا

 ألفرع وقدم أيضا، ا!هتمام ببعض

 دورة المعهد فعمه الذي يرالتج.'

 لعلوم ا مبادئ في ن سذنا ا١مدذ ^ة٠دراس

٠والسكرتارية( ردةلدجا)ا

 فرة لخال عدن في اسس ا٠ك-م

 للتدريب دركز أول ذاتها الخمعينيات

يعرف كان لما بع ن العب.ثءي إبنيا

 بعقد يذوم وكان ، لدمراا بمكتب

 المدارس لخريي مهبة ري:يةلخت دررات

 المهني باسل يلتحقون سن
 مهارة اختبارات وحداء ،كمتدربين

 وإصدار اغنتلغة، المرافق من للعمال

 م—تمرامها دوى—م تحدد أفيا ,إشهادات

العمرة.

 وبدا^ة ت لخمسدذدا ا نهاية وشهدت

 ل مجا في ط لنشا ا بعض ت لتينيا ا

 ت تخصما في والتدريب ا٠لتعلي ا

 إعداد أهمه؛ من كان ،صدق

 شهادة لنرل ت مرضا“؛وا لممرضن١

(ARN) لشهادة مواز كتأهيل (SRN) 

 الصهوة في ودورات نية، لوريطا ا

 معهد افذتح ام 95؟ عام وفي العاوة.

 طاب مائة يستوعب بصنعاء ي صح

 الصحية العلوم لتدريس لبة وط؛

 لعالميةا الصعدة مندة مع بالتعاون

ورائها.

 المهني والتدريب الغني اس-3

 كتوبر 14و بر سم. 26 ؤورني د بع

 بعد وتطويره لتعليمبا !هتمام١ إن

 به جاءت لما انعكاسًا كان الثورة

 لنقل ومبادئ أهداف من ااظورة

وتدة ،جديد ر٠ءع إلى اايمن
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 ا!قتصادي النفر لمتطلبات

 ،حدث الذي والسياسي عي جته.ا ! را

 بعدة الذي التعليم لط-ور مر وقد

دلفة. أشكا! وائ عر|حل

 قانون صدر التثر؛مات مجال فذي
 ام، 964 م لى؛ نوي الذ؛ التعليم

 مجاب ءلى مده )المذون( المادة ونصت
 في الدراسة قمت وكم-؛ التعليم،

إلى: ة.1المرح هذه

العام. نوي ااذا ا)تعاجم — أ

عي. ا)صن؛ نوي اة؛ ا لذ*لىم ا — ب

الزراءي. ذوي اذ؛ ا الت*ليم - ج

اكو؛ري. ااة؛ذوي الدعايم - د
؛.اذون صدر ام974 عام وفي

 ٢٠رئي٩لذ١دذفلم الذي ادمام التعليم
 مدة حث ح٣م انجتلفة بأنواعه
 !متحانات وا التقويم ونظام الدراسة
 نعه ا!تجاه وفي الممنوحة، والثهادة

 عام ا#ول الربوي الؤتمر أكد
 إب ذطرق برا عدن في العد ام 975

 أن أ؛رزها ومن م،1974 عام قانون
 الغني لتعليم ا مدخالت ذكون

 المرحلة مخرجات دن المهني والتدريب
ام. 976 عام ني الموحدة

 مذحاء ني الوزراء مجلس وأصدر

(،67) رقم ذرارين م1977 عام ني

 مجلس بتشكيل #ول ا يقفي (68)

 شكيل بذ خر وا الزراعي للتعلم

 المهني والتدريب للتعليم ^لمس

واكجاري(. عي )ااصن؛

 مجلس در—أحب إم 980 م ل؛ ا في

 (50) رنم الذرار بددن الوزراء

 للتام المركزي الجهار بإنشاء ص الحذ؛

العني-

 قرار صدر ام 987 العام وفي

 (13) برؤم بصنعاء الوزراء مجلس

 الغني الت*.لىم دوى بروح يقفي

 الذي للتعليم عامة إدارة إلى والمهني

المهني. وا)تدريب

 .,ه—قو العام في نجلس ا أصدر كما

 مجلس ؛إنشاء حعر لحن؛ ا (5) ٠رة. القرار

المهني. إددردب را ادفي ا ااتعلم

ريع مذ؛ بتمويل الدولة ت٠قاع

 ٠و؛رامج ادهني وا!دردب اذفي ا اصادم
 بوضح وذلك ،تده والتوسع

 ،لدولة ا مبزاردة في عتمادات ا
 عن المشاريع هذه دعم إلى وعمدت

 لصنادق ا من برة١ ااخروي ط.ريق
والدواي. الدربية ت والى؛؛
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المن ني ؛!تعليم اكن في اكبم

 العربية الدول مع التعاون وشمل

 والكتب الذاهج !ت مجا والصديقة

الخبراء م حقدا وا الدراسه،

والمنح ذن،—صرباو والمدن

 ترا لزة! ا وتبادل ، م؛لدرا ا والبعثات

 وض ؛-ذرا وتفديم ،لعلمية ا

 بعض وتجهيز لجذاء لماعداتوا

 ،لتشعلا مواد وتوفور المذروعات،

الدراسات وإجراء الندوات وإة-امة

؛.بحوث.او

 كبور دور ؛تعاونا هذا لمب وقد

لم ح؛-؛، ).ذفيا .لميم’لذا وذطور ذتدم في
 القيام وحدها الدولة مقدور في دكرو
 أبرز ن—م #ن المهمة، بذه

 حيثما — الغني التعليم ت خصوصو؛
 سواء الباهظة، تكا؛ض هي - رجد

 تنفيذ أثناء أو إنشائه، مراحل في

.واذذدريه ا؛تخمية درا

 مكان التمويل ؤضوة وتحتل
 إحدى تثكل #نها المدارة
 عائقًا تقف ازفي الرسية التحديات

 ني والتوسع لسريع ا النهوض أمام
 هذا في ا!هتمام ويئبثق اتجال، هذا

 ا$دراك من أساسا الذط^م ن٠ه ذذوعا
 دن المذزايدة المذطلبات ؛واجهة تهتبأهم

ءلى القادرة المؤهلة العاملة القوى

 لتمية ا لتحقيق $نتاج را , لعما ا
 ا!قتصادي اتجال في الثاملة

ءي. !جتما وا
 - 1969) للغزة والتدريبية لتعليميةا لمؤسسماتا نمو — 5

م(:1990
 الماصين ؛.عقدينا مرحلة شهدت

 المدارس في مدحوظين يدمًاوتو نمو

 والمهزة الفتية والمراكز هد لمد؛را
,دلي: كما وذلك اتجلفة

الذداري التعليم - أ

 فمم افتتاح ام969 العام في تم
 بمدرسة التجاري نوي اث ا لتماثم ا

 رازشانوية بصذ.ماء حمم عبدالذ؛ جال
 م ا#ف؛ وتطورت ،بعدن التجارية

 م ء؛ وصدت حنى التجارية والمدارس
 وتسمة مدارس ثالث إلى ام990

العادن. ت لى؛ لة؛با ملوذة م ف؛أ

 ن۴ما اطالبا أعداد زادت وقد
 طالبًا 2032 إلى وطالبة طالبًا 368

٠نعها الغزة في وطاب

 ومراكز المدناعي الثاذوي التعليم - ب

المؤني الذرب

 الثاتوية المدرسة افتتاح تم

 ام،970 المام في بصنعاء الصناعية
والمراكز المدارس أعداد وارتفعت
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اذيمن ذي اسيم اليمن في اسيم

 إلى ام 990 الع_ام في رصات حنى
 عدد وارتذع ،ردروكز مدرسة 30

 6084 إلى كاب 92 من الطالب
 .ذدها اذذزة خالل طال؛

بيطري.11و ادزراعي الثاذوي اسدم - ج

 ة—درس٠مل من رس ددا ا عدد زاد

 في مدارس 8 إلى م1969 عام حدة١و

 الطالب عدد وارنذع م 1990 الدام

. 1126 إلى طار 120 ص طار

المددي اسدم - د

 في بصعاء صحي معهد أول افتح

 المعاهد عدد ووصل م1960 المام

 10 إلى م1990 العام في الصحية

 تن ااطالب ددد رارتعع معاه-لى
 طاب 1430 إلى وطالبة طالبًا 240

.؛شها اصرة ء!ل وطارة

التذذي ه-التعشم

 العام في تقني معهد أول انتدح

 المعاهد هذه أعداد وبلغت ام970
 يوجد معهد 12 م1990 ادمام في

وحدها. عدن هظة 1مح في منها سلة

 300 من الطادب أعداد وزادت

3025 إلى م1970 العام ني طاف

 وتشمل م،1990 العام في طالبا

 مجا!ت المعامد هذه في يمهلدرا ا

 والزراعة، وا#سماك، )الصناعة،

 ،$دارة وا والصحة، والطيران،

 التعاوني، وا!قتصاد والدذج_ارة،

وا!تصا!ت(.

 *.*.هد اوتاح حم أن مقرر وكان

 م1990 ام“ل*ا في ءصذ*-ا في عال فني

 من دماني لزا ما المشروع هذا ولكن
 ازمام منذ دد وا لتماويلا إشكا!ت

م.1985

 م 2001 عام استحدئت وقد

 اهي،ا واا-ر-ب ادفنى اساتم وزارة
 اذيني والدريب |لغني اساتم آن إ

 تذرف وزارات ةئضد ءلى ؛توزع شل
 طاق في الداخلية اساتم أنواع عل

 وقدر . لعملها ةفد لرا را صها ختصا ا

 التعايم هذا إب صار ازني ع الذذ
 فندة ثانويات يشمل إنه حيث من

 وزراعية وتجارية وبيطرية وصناعية
 أن إ! ولذخممن، عامة وتدريبا؛

 هذا عل ا$قبال إن إلى تشر ا#رقام
 ضعيفًا ل را ما لذمبم١ من النوع

 إجالي من "1)0,4 وزيتجا ! بحيث
 أي ،١٠التعاي مراحل ؛كافة الملتحقين

 مجموع من طالب أذف 17 يعادل 1م

طازب. ماليين 4
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ايمن ني اسام ايمن ني اسيم

 التعادم هذا جات تذر إلى وبالعودة

 عدد بلغ فقد المثكلة، لذا تتبين

 آخر حب المهني التعليم خريجي

 180 ر طالب 1,456 ا$حصائيات

 خريجًا 24,436 مقابل فقط طالبة

 من ريفلهر الجادعات- من خريجة و

 عليم لت ا ردن زن !.توا ا عدم ا#رقام هذه

 تممة إن حث العام لتةظيم١و الذي
 (17) إزاء فقط واصالً ستتًا خريجًا

الدبة أن حين في م؛معيًا. خريجًا

 %0,5 حاب يتجاوز ! التعليم هذا

 ااوضع هذا وإزاء البرام ق ا$نف؛ من
 للذطيم وزارة ت أنن؛ قد الدوون فإن

 با!هتام تعتى المهني والتدريب ازفني

 عل والعمل التعاتب من النوع ذا٢

ده. امحرجا ن وتحسر تطودره

 يبرن تخطيطي (14) ردم شكل
 دعة لتا ا المؤسسات ني المقيدين إجالي

 المهني التدريب و الغني الغليم لوزارة
م.2001 /2000 للعام

؛م٠ذل ذذوزارة اذذدهة ت1المؤسس فى امقيدين ا؛طالب اومادي يدين مذذط
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ديدة اكز ادردذ٠اأم هد شداأنتعذدة هد اذت ديرة دورات

 إزاء يكون أن هي والمقر-ولة المعقولة

 خرنحين أربعة جامعي خريج كل

ءلى لحكودي 1 ا$نفاق أن كما فنيين*

 ا#عداد ٠هذ توزيع فهم ويمكن

 تأهيل مؤسسمات حبا ااتي طق المن؛ ءلى

ا!لي: الخو على ومهني ذفي



اإيمن ذي اذدمادم اليمن ذي عايمتال

 إجالي يجذن (:15) رقم جدول

 لهفى٠ ا ل.تعايم ا ت مؤسا في لمقدديرص ا

 والتدريب الغني لذ*لميم ا لوزارة دةالتا

*(.2001/2000 العام في المهني

 ت انحافظا أئ من إب محافظة

 تبا توجد ! السكان في كثافة

 دعني ! وهذا تصررة. دورات سوى

 من يظهر كما مراكز وجود عدم

حيث تشفرلمها عدم إنما و ،لجدول ا

اليمإج

ادبددن

رة٠ةص دورات ):قنةا معاهد1ا المهة ٠معاهل1 ا الهية خرا؛ز ا ا؛محافظة م

الدين عج'برع السدين مجمع دين ال وع٠مج ادذتدين وع٠ج٠

155 155 ه ٠ ه ؛ن 1

417 151 ه 108 158 أين 2

3099 949 ه 985 1165 ا#داذة 3

1253 355 296 493 109 ٠تعز 4

255 0 ٠ ه 255 ذمار 5

1125 5١٦ ٠ 308 280 6

1348 223 ه 726 399 '.حديدةا 1

2057 790 396 523 168 عدن ا

20 20 ه ه ! لحج 9

145 107 ه ه 38 ماررا 10

9874 3467 692 3143 ٦5٦إ ا!هالي

 أن الجدول هذا من ونالحظ

 تظهر ! ت فظا نحا ا من كجررا نما

 من المطلق نها حرما يحني مما ب،

 ومن والمهني. ),ذفيا التعليم مؤسسات

 توزيع ل ختال ا حظ نال نية ثا حية نا

مثل ومحافظة المؤسسات، هذه

 معهدان فظة نحا ا هذه في يوجد

.مهددة مرا؛ز وسنة ن لدهذدا

الداي اسدم دسس :

 خاصة العالي العليم بدايات تعود

I.ت با نسيب ا بداية إلى مذه مدى لجا ا



ابن ني اكبم

 لتعلي.ما هرن النوع هذا نواة بدأت حيث

 ء صرتعا' معة ا٠ج رعي مدر افتتاح هرع

 -70 سريلدرا ا العام في وعدن

م.1971

 ؤذه إلى تهنثأ تاخرت وتد
 بم عدة لظ-روف ذشرجة ،ا)دزة

 سدة سدا ظروف رهي )تيمني،ا نجتمعا
 متداخلة.. صادية٠واقت جتماعيةوا

 للدراسة ث !بذما ا م نعظا وكان
 حردلو ا المصدر هو رج لحن؛ با الجامعية

 مختلف ني للتأهيل ذلك قبل

ت. صا ص. ال

 في لر-*ي لجا ا )تعليما نواة بدأت لقد

 اللطة فربا بدأت فرة ني لرمنا

 ؛نمائه، مخدطات إطار في العمل
 ذشصًا يشكل تجذريا لعذصر١ وكان

 ت تخططا ا تلك إنجاح في كجرر

 أمام كأداء عقبة يثكل وبالتالي

 نحو ا!تجاه تم وحرتها تخططين،ا
 البلدان مختلف من وافدين استقدام

 بدعضى *وق للقيام وغدرها لعربرةا
ا$دارة. اذوظاذف

 هناك كانت وقد ولذلك

 إيجاد باتجاه عملت عديدة ضغوطات
 إب أذرنا ما منها جامعي، تعليم

 مخرجات حجم تضخم إلى با$ضافة

 في تنام من رافقه وما العام التعليم
خاصة التدريسرة #طرا عل ).طلبا

 العالقة وها وهت )فيا الغزة ذلمك في

 من رافقها رما ومعر، ابن بذن
واكبم. اللم؛;؛ مجال في إثكا!ت

 نثأة ظروف عن لذظر١ رف٠ووص

 هو بالذكر فالجدير ،ي٨لجاهر ا الذطيم
 بدعم نشأت قد صنعاء جادحة أن

 أطر وبإشراف ،لكويتا دولة من

 معر جهورية من وإدارية تدريسه
 بكلرفي الجامعة وابتدأت العربرة،

 بع ذن.؛ تم نون، لذ؛ وا والذريعة لزبرة ا
 حتى الكرات، مختلف اشاء

 ثماني حاليًا تدم الجامعة أصبحت

 في لها وفروعًا وعلمية أدبرة ت كلر؛

 ذات طق لمن؛ ا ربعفس ت وطا نحا ا أغلب

 وهذه ،المكثفة نرة )سك؛ا التجمعات
للغر. كالميات أغاجه-؛ في هي الفرع

 في بدأت فقد ،عدن جامعة أهى؛
 منظمة من وبدعم عذلي بدمودل تبانثأ

 وطومرا والثقافة ربية١لل المحدة ا!دم

 الزيرة، ؛كلرة وابتدأت )ارونساكاو(،
 حق ا٩كلرا= مختلف إذشاء وذواصرلى

كليات. سرت ذضم تبدتأ

 لجامعري، ا لتعلم ا أهداف وعن

 لسنة (89) رذم الذاذون ددرر
 في التعايم أهداف أن إلى م1977

 وطادف حول دتمحور ء صنبر؛ جامعة

 ع نجت ا وخدمة والبحث التدريس
لسنة (32) رقم ذون لذ؛ ا وأيفمًا
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اليمن في اكليم ادن ذي التشم

 القانون ل لدد جاء الذي ام 988
 دردة أهداف على أكش يركزو السابق
وقوهردة.

 فنجد ء-دن جامدة إطار في أما

 م،1975 دحة (22) رقم القانون
 ذخطلق أهداف على يركز نص ويرو

 الحال هو كما اسوة ا!شراكزة نم

العام. الد#دم ووثائق وص٠ذم في

 حظ؛.!فا أمر، من ^كن ومهما
 معي لجا ا لتعليم ا نشأة دراسة عند

 ندأده من بالرغم أنه وطوره، بني ا

 ءرة ب-ظا ينفرد أنه إ! ،جدا لحديثة ا
 يع ني, , بشكا؛ به الملتحقين عدد تذادي

 ا!لتحاق معدل تجاوز بحيث مفاجىو
 ضمافبأ مد-ه متوفع رو م_ا به

 إلى نظرنا ما إذا حمه-ة خا ،دضاعفة
 ؛نجتمع دروف زاوية من #مور ا

اشوافرة. 4وإمكاناذ التارذية اليمني

 عدد أن إلى هنا ر نثر أن ويكفي

 م حها افتتا ة ا ءلى صناء مجامدة المق؛دين

 من ردتهم يكن لم طالبا 64 وز يدجا
 حجم وأن ،فقط أردع س_وى ث $ل ا

 طالبا 75390 إلى وصل أا٠ ا!لتحاق

95 الدرامي العام في وطالمة
 عدد كادا ن ءلى جامعة وني ٠م1 996

 وإناثا ذكورا طالبا 103 ا٢ا الملتحقين
 1 1 33 6 إلى ووصل ،لثامجا بداية في

 -94 الدرامي العام في وطالبة طالبًا

م.1995

 في التطور هذا ءلى عد مض؛ لقد
 - وديلجًاا بالتعشم ا!لتحاق حجم

 نتهاجا - ءصنعا جامعة في خاصدة
 في لقبولا في المفتوح الباب سياسة
 دياسةا ه رهن ،لتخع,صاتا مجتلف

 تكدس إلى أولى مرحاة في أفضت
 وول التخصدصات بعفر في ااطالب
 برة متيعا ! ا اغدرةا عن زائدة أعداد

 في دلححوظ دوروتد الكليات #غاب

 نتيجة مية لتعشا العمدة معتوق
 دا#ستا إلى الدب ونبة ا!كتظاظ

 مرحلة وفي ا$شكا!ت.. من وعرها
 في زح وا اختالل إلى ففست أ !حقة

 ت ,التخصص- ا مجتلف في لطلبة ا رع تو

.م*ية لجا ا

 تثير الحمر، ! المثال سول عل
 م المعا ء صنها جامد-ة إحصائيات

 أن إلى م1 996 - 95 الدراري

 ا٣ الملتحقين إرالي ق ٥/٥87,97
 أدبوة ت تخصصا في ؛-درسون

 نسبة وزيتجا ! بينما وإنماندة،
 سوى علمية بتخصمدات الملتحقين
 في تتورع الشسبة وهذه ،%12,03

 تخصمدذمت ٠/o7 8,25 إلى عدن جامعة
.علوة ظت٠غذ.ص %2 1,75و ة، أد

 الجامعترن ترن لها كان وفد هذا
 معتقلة جامعات إلى تحولت فروء
 معة جا إلى لنعرة با ل لحا ا هو كما

 الحديدة وجامعة ام، 995 رم
م،1 995 إب وجادة م،1995
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ابن في ا!ماتيمارمن في العشم

 كانت الفى ام 996 ذمار وجامعة
 وجامعة صنعاء. ة١جامع تتبع

 ! جًامعات ى و ام996 حضرموت
 ولها والتكوين الندأة طور ني تزال

 انحاذظات بعدى في تتبعها كدات
جامعة. ؛كل غوطة ا لمديرياتوا

. الخاص للتعليم مؤد!ت وهناك
 في وتنتذر العدد محدودة نت كا

 وترة ومنذ انحاذظات، بعفى ءواص-م

 كل في التعرم من لنوعا هذا انتذر

 أيضا جزئرط' مريع بشكل المراحل

 ت نا ب؛ ا محتلف تزال ! تعاثبم رهو

 ٠ فب كا بثكل فرةمتوا غير عنه

 الشاكلة هذه على اذتشاره أن لثا؛توا

 اكزلي في الدولة تدطة٠ إطار في يتدرج

 ت لخدما ا من كرر عن التدريجي

 التعرم خدمة ومنها ،؛عية٠!جتم ا

 $صالح ا مذرع إطار في يتدرج كما

 يشرف الذي ءي !حا وا ا!صادي
الدولي. البذك عاده

ا!رة: ا#هداف لتعايما ١لهذ ذظريًا حددت وقد -
 جديدة تعليمية مكارة إ إضاة.ة -

 بما للحكو-ة الذاذة ا$مكانيات إلى
 لتعليما أهداف بلوغ عل عد دا

ة. والقو وازوط^دة الديزة

تذا$مكاوا الجهود ب-ثبهذو -

 في ا!رةا في #جدب_؛ةوا لوطدةا
 در لكواا وتدريب وإعداد أهيل—ن
 الذنمية لمشاريع الالزمة لبذرية ا

ة. ء !حما وا ا!صادة

 التعليم ذظ.ام على المرودة -إدخال

 دراسة طريق عن القاتم الرسمذي
 ار—إط في جديدة رائق—وهن مناهج

 اذ٨م٩ي_ بما لتعاثبما ين٠دفوا كمام٠ح أ

 ووفقا ؛ويلز ا التجديد احداجات

 نون زقا ا في عريا المذصوص للقواعد

الجدي.
 اللفات دراسات في التوسع —

 المقررات يجاذب الحبة ا#جنبية

 ا$سهام وبفرض ا#خرى ض لدرا ا

 تتقن الخريجين دن كوادر إعداد لي
الحفة. اللذات

 رذن ني للنافس ل مذح إتادة —

 كبهر دذدر بوي والز التعليمي ارذان

 في د جذيا ! وا التعابمية الحزرات هن
 ج٠لبرا وا زننلما ن٠ ة?ة را !ذج٤ ذقديم

الشبوجة.

 ورأس ة٠لثم ا لمثارذة ا دشحع —

 في #جشي وا والعربي !-وطني ا المال

 والتعليمية بويةالز التزمية جهود

 بمختدف التعليم مجال في با!ستئمار
 تنظيمي إطار وني ته ومعتود أنواعه

 وذروأ فعااة أكز يج-طه جديد

. *ردود
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ابن ذي كبم ال ارص ذي ،اتعام

غرصة -إزاحة  الجارات #بناء ا

 لميصة٠ع٠ت تردوية تبمؤسما با!لتحاق

 الخدمة رن يحتاجون ئ لهم تقدم
 بم بلدا دج مذا هع سبة لمتتا ا لتعليحوة ا

التعليمى. وسدجا

 حدثت ذقن #هله ا الجامعات أما

 عقد خالل عددها لي كررى طفرة
 وباخ الماذي القرن من التسعرمبارت

 جامعة ح دي جامعات ثمالي عددها
 /02/17 في ؛صدعاء أست ا$يمان

 أسست الوطه والجامعة ام؛992

 جًامعة م؛1994 /01 ا02 في بتعز
 بصنعاء أسست والتكنولوجيا لعاوم ا

 وجاط م؛1994 /01 /12 في
 /08 في برئون أسست ا#حقاف

 أسسمت سبأ وجامعة م؛1994 /02

 م؛1994 /08 /1 1 في بصنعاء
تطيقية العلوم جامعة و  عرة !حدا وا ا

 /10/09 في بصنعاء أسست

 ت—أ الدة والجاممة ؛1995

 ؛ 1995 /10 /09 في بصنعاء
 ء ؛.صده,( أسدت أروى الملكة وجامعة

 أن ويالحظ .1996 /01 /06 في
 اغذذت ا#هلية ت ,رها الجا جل

 هيلم١دتأسيه مدمرا ء ا٠ذع٠ءم صمة 1لع- ا

 ؤروع لبعضها كان وإن ،لها ورئيسر؛
 الوطزة الجامعة ء سدنا با الحافظات في

على أسستا للترن ا ا#حقاف وجامعة

 ’سدوون وفي زعت في ا!والي
لم الجامعات هذه أن ط ويال

 المالثمة النحتية البذية لدب' تذوافر

 د٠ئه٠ته زالت ما إذ رسالتها، #داء

 في لتدريسا هيئة أعضاء على بدريا
 ءلى وفنر الحكومية الجامعات

بسبة. دلما غرر ت تجهيزا

 نظام فإن تعلرمي ذ-ظام وككل

 إعادة إلى مجاجة اليمن في لتعام ا

 معاصله ك_ل لفي وإصالح هيكلة

.هجه ومذا
 الددن شرف دنود د.

اسلعي سلدمان عبدالملك
غدري سعدد بدر أ.د.  ا

الدواضي دطدح حديد د-
 - #راى ا المنة - ة٣ذأليما الحكمة ة ,تمج جع:درا

 الغذي كيما كاتاب منعاء. — الرابع العدد
 ليمذيه١ ة٠العوب دة لجمهور با المهي واكدردب

 - والتعليم الترب؛ درارة - عاما عثرين ذي
 الدرة ا$حصا،ية الذشرة ام. 989 رءاء

 - ن٠ءط - ؛اخني *لميمذل المركزي للجهاز
 التعليم تخط؛ظ ،ج1الح حمد٦ ؛أعوام دة٠ل

 دن ية٠التت ط ط حذ ات٠عتطذ ضوء آي العاذي
 العربية الجمهورية في ة٠ما;*-,أا !.قرىا
 منشورة، ء.ار دكا.توراه اطروحة ،ليمنينا

 لدن ام،988 ممر !ى، عين جاهدة
 ني التميم باعباد، هرد طي .255

 )ماضيه، اليمنية، ة۴العر؛ لجمهوريةا
ء، ئ ى: معه 1ج حدورات له(٠مسع ،٠فر1ص

مليمان: مبارك كرامة .284 ص ام،988
 من الجنوبي الشطر ذي والتعليم الترسمة
 توالدراما اليحوث مركز ،جزآن ،اكدرة

 التعليم ص؛ ام، 995 ء،صن*.؛ ليمذي،ا
Iليم-شةا ا ،لكمي_ما الته عدد ،مع.ال،
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اليمن في الشرد تذنين اليمن في ة الر تقين

ادهن في الشريان تقذدن

 ا—ه 1382 عام منذ حدثت رقد

 واجتماءية ةياقتصاد تحو!ت م1962

 ي—إدم ا الواذح في مذذوعة سدة 1وسي

 ركة ا عل ردورهط انعكت

 ضة٦ذ وشكات ،اا^هن في التشريعية

 زال وما ذلك روان ثاملة، ثريعية٠ت

 من كل بين المشتركة الجهود ثمرة

 تشريعا وجهات الداسدة القيادة

 الذواب مجدى رأس.ؤ! وعل انحذلمغة،

 تريعة ا أحكام ن ثقب لجنة وقبله

 العدل وزارة عن فغأل ا$سالمية

 الوحدة ولجان القاثوفي والمكتب

٠والقاذوذية ة اإدمذور تية٠ليما

 ني المشرع ره ادسءي الفقه كان
 بآراء تأخذ الدولة وكاذت الماذي،

 ولناك ،ده تددن الذي المذهب ذقهاء
 فقيهًا ذي لقاا دلكون أن يلزم كان

.  !اطورات لى٠ء ترتب ولقد ومجتهد

 نشأت أن ة لحيا ا واذب٠ح مخدذف في

 )مدرسة هي إدمعن ا في جديدة مدرد
 ا$سالمي(. الشرعي الغذ* تقنين

 النقه تعذرن بأن القول رممكن
 مؤسسة مدرسة أصبح ا$سالمي

 وجهازها الدولة في ممثلة عذراريةا
التشريع يعد لم وهكذا التشريعي.

 وانما بالفقهاء مرتبطا إغضاء وا
 المذاهب ءت١أصب كما بالدولة.

 اسافي اخذال ني ملزمة ير ةي'ذقها
القاذون. أغفله مايف إ!

 صارت أن ذلك ءلى ترتب كما
 للقانون مصدر ابني !-قضاءا أحكام

 المبادئ نذر بعد خاصة لتةبن١ بعد

 اتحكمة بواسطة اذغررة عد للذوا را

وا$درار. للنقض اوطيا

 لنهضة ا معالم أبرز تمثلت وقد

 لدن كبرر عدد حب.درر في تشريعية ا
 قاذون :أهمها ومن محتلفةا لقوانرنا

 المرافعات ذون ة؛ و ت بادقو ا و ثم لجرا ا

 وقانون لجزابا ا$جراءات وقانون

 والقانون القضاب اللطة تذظيم

 وقانون العمل نون وق؛ التجاري

 ا$ثبات وقانون الشخمبثم ا#دوال

 ن وقواد الوقف نون وقا ادرعي

 انحله ا$دارة وقوانين الضرائب

 هذا توج وقد الخ. ... والتاونرات

 القانون بإصدار لتذريعيا لجهدا

 ه/1423 لعام (14) رقم المدني

م.2002

 نون إذ؛ ا بصدور إنه ازذول رممكن

 ؤد يكون الجديد ٠اليمني المدفي

قانوفي نظام اليمندة للدولة اكتدش
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اوذمن في الشريعة دقدن اصمن آي الذريعة تغتذن

 دون لمستمد ا م لنظا ا وه-و ،مل شا

 أرفى ني ا$سالمية الذريعة من ريب

 وفي ا$سالمي، إشقها إب وصل ما

 الذرعية الفقهية المدرسة مقدمته

 دون لعمل( را ذصلح.ة ا )ذلي ابسه

 تك-ون وبه ،معثن بمذهب لتقيدا

 رذضماا ا٠هذ في سبقت قد ،بنا
 في مه $مال وا بل ب وم ا ودول ا ساذر

ا$سالصة. ودردعةا م أدكا تقذن

 اليمني■ "الدحور أن ثك و!
 "الميثاق ومنها اديامية والوثائق
 المتين ا!س أيضًا يعتبر الوطني"

ومه. الحدهوردة في نوني وة^ ا ولمذظ؛م

 عل ي٠ليم ا الدستور نصر وقد

 منه (47) اشادة في الدرعية مبدأ

:كااتالي وذصها

 و! شخصدة الجنائوة دؤوب ا

 نمى عل بناج إ! ة٠ءقوب و! جريمة

 بريء متهم ركل قانوني، أو ذرعي

 بات، ني قضا يمنكم إدانته ذئبت حتى

 أي ءلى يعاتب ؛.اذون سرر يحوز و!

. وصدوره رجة*ي ثرد لفعاأ

 قانون المبدأ ذات عل نص كذلك

 كذا ت، (2) المادة في العقوبات

 الواد في الجزارة ا$جراءات قامون

مته. (16-3)

 ني لجتا ا نون ولي ا مجموعة وتعتبر

ثم لجرا ا فاذون ويشل ايدي
 م لدا (12) رقم والعقوبات

 ا$جراءات وقانون ام 998 ه/141 8

 ه/1414 م1ك- (13) رتم الجزائية

 مغل التكميلية لقوانين ول م1994

 (21) رقم اانذري الءذوات ذون 1ة

 فانون كذلك م1991ه/1411 لعام

 رة.م الدري الجزارن راءات ا!

 من ام 996 ه/14 17 لعام (2 8)

 ابى الدرع قام ااتي الجا!ت اعم

 ذثريع.هi حكام أساس ءلى بوضع,ه,ا

مية. ا$مال

 ،بدني ا ع ا؛لى دوود لم أده وبما

 إلى وع باد ؛قفي كعبا غيره، مثل
 ، لديش؛ ا المذاهب أحد دن المشهور

 هذه في نص بشأنه يرد لم وما وذلك

 ددن ا؛-شرا همه ا—وغيره القرانين
 حالم يوجد لم إذا فإنه النافذة،

 إلى الرجوع فيكون هيف بواذلي خاص

 القواعد بعض ا؛شررة ت را اوض؛

 اباتة الحاكم وأحكام الدرعية

 للنقض الدب الحكمة #خص ربا

 كذا والقواعد(، )المبادئ وا$قرار

 ءذه.ا درة د.صا ا ندة لقضا ا ت لمغثمورا ا
مقدمتها وفي الحتعدة الجهات وعن
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ايمن في الشر؛*؟ تغتذن ادس في ادشر؛*؟ تددن

 يف لم فإذا ا#عل ء القذى مجلس
 أو ا!جتهاد كان بالفرض ذلك

 من #نب ا و المشهور إلى جمع لر ا
 كذب في المبسوطة انحتلذة اإذاهب
 وادربي اايمعني اذخرعي الفعه

رة.٩الثه

 القواعد أهم أن هو والمالحظ
 الفقه في المهمة والفرعية ا#صورة
 لغات ض في منتثرة ارهني انذرعي

 سيم-ا ! الرواد ادتمعنيين ء قها—لة ا
 ;ذلك ومن نهم—ه ريش—افتاخ

 ح؛ي٠محمل بن القاب لإلمام )ا!ءةص-ام(

 ٠حمهلزة بن مجيى لإلمام و)ا!دطذهار(
 حمزة* بن الله عدد لإلمام و)الشافي(

 أحمد المهدي لإلمام الزخار( و)البحر
 و والقوامم( )الدواصم و يحى* ابن

 )الروض و الخلق( عل الحق )اثار
 و ؤ الور م٦إبراه بن نحمد م(٠ابس

 عل الحق إظهار في مخ لذا ا )الدلم
باء  اكمام( و)أذوار والمشايخ(، ا
 ء و—)ض و زبارة يوط بن #حمد

 )سيل و الجالل-؛أة للحن النهار(
 !ل(—الض عن و)اك-صمة !م(—اد

 نذلى و) ٠#من ا إسماعيل ابن نحم-لى
 الروض ر) ني* للشركا ا#وطار(

لياءي*. ددن ير(٠التض

 نون اذ؛ا مصادر حيث من ا“أد
 أء.ذ فقد اليمني )الجنافي( الجزافي

 لذر.*_ة ا نم5أحة من نصوصه
 مذاهبها ؛-شتى الغراء سا!ميةا!

 إلى با$ضافة الفقهية، ومدارسها
 لدسبدة ا ندول ا في العوبات ندن ا ض

مصر. جيور؛ة ءارة

 أو 'أتمني الدستور ؛شمو ولم
 مذهب تداعا عل العائدة لقواندنا

 نص به برد لم فتما الرجمع أو معحن
 الدرعية الفقوجة المذاهب دن أي إلى

الدول. ؛*ض في كما الساذوة

 دن (23) دة ؛-اا تنعى حدث
 ه/1392 لعام (148) رقم القانون

 إلى الرجوع لليمثألءل١ ام972
 تجما مالك ا$مام دنهب دن رالمشي-و

 1—وإغ القانون. في ذصى ؛شأنه يرد لم

 وغورها اخواندنا أحكام تطييق
 و! >؛ية إقضاا ابقلو وا رات١كااض

 راء ا دن ا#نسب إلى الرجوع يتكاون
 احفان ؛ط إ! المذاهب دن المالثمة
ا#خررى. اذصادر كاذة في ابدث

 ادمنيا ع ؛ذما التزام عدم ويرجع
 ذذة-ة٠ظ التقنينات رضع في

على واءتد-اده عيخا٠٠م ٠د٠شرء مذهبًا
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 العامة الشريبة ويادئ منها #نب ا

 ا!زدواجية على القضاء في رغبه إلى

 وعدم نفه على اتوسعةوا الحكام في

 الحلول بتعدد الناس على لنضيقا

 وإفساح اغتلغة للقضايا الدرعية

 منها دانءمة ا#كهر !ختيار انجال

 إلى #قرى ا و نجتمع ا اظروف

 ه٨ف الواهرة .لصلحة وا اتقدم ا يقتذضات

 جنيلمق ه_ذ_اك أن س_ت وقد خاص_ة

 الر القديمة وا#حكام القواعد

 لتطور ا على ند ر١لتغ ا بفعل رت ددا

 فعايًا الناس فكف ، للتقدم عائذ؛ و

 تتمذح ظات وإن ا٩ب لعمل ا عن

 دب لكا ا والتظاهر الشكرة بالب؛دة

ا•٣ !اتزام ا في

 التجربة خالل من بت رقد

 ددن !جتهاد با الجمع ن دكاإ ليمنرة ا

 اتختلغة الفقهية ة الدرء المذاهب

 من ى“! ا ءلى ا#ير ر خذ;؛ وا

 لمذرع ا به سبق أمر وهو أحكامها،

 ااذول في المدرعين من غيره امنيا

 الدين قدرة ملى هنوبر t $سالمية ا

 والير طور ا ا مجاراة عل ا$سالمي

ارمن. مع

 ليمذ.ية 1 التذريعية لتجذ-ربةا وأكاذت

لذريهدة ا أحكام ن ذفن; مجال في

 أحكام ددن لجمع ا إمكان ا$سالمية

 ، منها ؛.هجورا دق تختا.هة ا دب المن ا

 أن دون العامة المصلحة يجقق بما

 ظام ال اضطراب ذلك على يرتب

أسعه. تالل ا أو القانوني

 مضمار في لدمنيا المذرع أن كما

 على زال وا ءلى قد اشريعة ا تقرن

 للعمر المالتمة الحاول أنب اءددار

 ءلى الناى في ;ر٠ا ا متوء;؛ لحديث ا

؛طلر را ذم ؛شروعه ا المصال ء لذو

 والحافر غيالما الواس ا$يحابي
و|جديد. انديما أي

 يؤثر ليصنىا ع ا ؛؛ن وإذا
 خاصة غيره على د.*;:؛ مذهبًا نًا ب؛أ

 فل;س ت فدامان ا أحكام مجال في

 فدلى ا٠يم اة، !حذو وإنما له تعصبًا

 زدن لال ا ب وا#ب؛ الذروط على فده

 وحدن دن ف؛ ا المصلحة لتحقيق

 حكمه #ن أو ، ي*لية التثم ن ب ا
 بجه ملزما نونيًا ة؛ عرقًا صار ثم لمان ا

به. ا#ذن اطراد

 د*ظم دأن اكاتم دن ص مذ؛ و!

 فتحوا قل اليمني الدرعي اك رواد

 ق٤المط ا!جتهاد باب بغيرهم مقارنة

وانذلمق الفقهاء جهور أورده الذي
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ايمن ني ة اس*’ تددن يمن٠ في الثري*ة تقتين

 لترءي ا الفقه نصار نفه.( ءل

 أرام ا!جتهاد باب بانغتاح ارهني

 بل ودب الفروع ني ! فقهائه
 تحوي غتاء حديقة أيضًا '!صول وا

 ا$سالمه المذاهب من اشار مختلف

 رعًا ئها ا!خب؛ر تم ازفي انجتلغة

 ، موجرب دون #حدها مجافاة دون

 جوده رعدم لفه ا نمو إلى أدى مما

 من يكرون به صحا أ أن خاصة

 د٠وم لمصصة١و !محان وا لةلىس١

 ا#صلة والبراءة الذرائع

 الفقيه يجد لم ذ-إذا ،!سذصحاب كا

 ل للجر طريقًا لذع ا في نجتهد ا

 ادقل ؛*يقذي ما إلى رجع واكحريم
 ذكتابوا ،لحج.ج ا صلأ هو #نه

 ذلك عل لدرلىوا له، تأكيد وارخة

 إ! عرفا ما والتة الكذ-اب أن

 بعضهم كدتأ جاء هذن ومن ؛طالعقل.

 وا$جاع الةو الالتاب أن عل

 ل ا#س! دور إلى £لمها دشدر والباس

 _ملفها في همتها ومد؛ ر-ة لت_عا ا

 روتحج التئريع وآف !ر! )تذريع،وا

 ثم الواقع تجاوزها جامدة حدولأ عند

 وفرض لفظها أر عذيها نف فرض

.به لخاصة ا تشريعًاته

اإلسالمي الشرعي الذة، ق الددود

 للجدل المررة المهمة المسائل من
 وللفقه الشرعية(، الحدود لة1)م

 جتهاد١ الصدد ١هذ ني ارهني لثرءي١
 كم للمحًا أن صه خال ا#همية في غادة

 اذذضت إذا الحدود إسفاط ا$سانهي
ذلك. اماح المصلحة

 إمكان وراء المذزى بعضهم ويحلل

 عن غني إنه الله حذوز عن وز اب

 إلى بحاجة نه ة؛ ن $ذبحا ا أما لجن، لما ا

 التضحية يمالنى ! وبالتالي شيء، كل

 ت إثبا ض أ دن ا$نسان مجذوق

 أراد الو-وي بإرماك فالله الله. "وقوى

 أن درى كما ا$نسان. حقوق ت بي رث

 ذلهعًا يجقق اضض١و الغاب ثبات

 مخاطر عن ويبعدهم للملمذنى

 يكون قد ا#لم دفع وإن ة، العشوا

واإراد اإموض ذول من خير

 ءلى لدولة ا دافة ترحح عدة اذنا بده

 يقر كذلك ع. لذنا ا ل حا عداه؛ ما

 مذهبه ءلى الحذذي ي الزب المذهب

 ،هيه عادها ود ! ألة في يجد فال

 المذهب م أحالن ذلك خالف ولو.

 ا#خرى المذاهب بحالف لزيدي ا

فعي. لثا كا
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اليمن فى ادشرنبة تذدن

 في ا#زهار "شرح في ورد وقد

 )الحدود شأن ا#طهار" ا#ثمة فقه

 إته ووا لإلمام لال٠) أنه الشرعية(

 خيرها ون؛ طها إمة؛ فله الحدود إقامة

 )إن : ياي ما ورد كذلك ، لم.صلحة(

 م.من الحدود إسقاط له يجوز $مام ا

 علم إدا بما يذيد -أن فدنبغي استحقها

 أما الملمين على زرر فعلها في أن

 رقد جوازه(، في ئك فال تأحرها

 ذا٦« ليمني ا العقوبات نون قا أخذ

 منه (48) المادة صت٠ذ حيث أ؛جدا

 أن الجمهورية )لرذرس ذلي: ئ عل

 أن له كما الحد إقاط بتأخير يأمر

 المصلحة اقتضت م.ى بإسقاطه يًامر

 >ق به يتعلق ! فيما وذلك ،ذلك

د  ابرض المبدأ هذا وعل ي(، ا

 أنه إلى ذاهبًا الشوكاني((* ))ا$مام

 إ! الله أرجبه ما إسقاط لإلمام ليس

 ذإنه نفه جهة مز ! الله من ن ها بير

 عهدته ن٠م و! ندك ليه١ دفوفى لم

وه. مدءلى له مما و!

 القانون أساتذة بعفر إن بل
 -وثينوالبا الفقهاء من وكشر ابيين

هذا رضون ب؛ الذين صرين لمعا ا

 العقهه المدرسة في المتقدم ا!تم؛،

 س لحم؛ ا جره_م ؤد يمقةا لذ-رعية ا

 دن (48) المادة ض ء إلة؛ قاتراحا إلى

 إلى يؤدي بأنه ذك م,عالين إنانون،ا

 ذلك وأن ثبويجا يعذن الحدود ذ.*طيل

 إه ربة وء؛ الله #حكام تعطيال يعتور

 ط شا وإ اشكر إدرار شأنه ز٣م وأن

الشر.

 إد ض ا في غاية رأي اهذو
 الحدود أن إلى هذ؛ ئددر أن يكفي

 هي المذوورة (48) المادة ني المقصودة
 تعالى لله خالمر بحق يتعلق ما

 يتولى ! سبعحانه الله أن والمعلوم
 ،ذلك ءن تعالى بنفسه، الحدود إقادة
 أمر ولي ؛لى إقامتها امر أوكل بل

 اشاهدوا أماسه نجد د؛ وهو ا#مة.

 في ءلى ح؛ )إني تعالى قوك في ءاده
 ا#ص لولي أن فكما خليفة( ا#رض
 أو تأحيره؛ فا-ه الحدود، إقاط

 ا#ساس دات من انطالقًا إسقاطها

 ا!ستخالف، في الله لحكط وذرجة
 ،ذزك ا#ط دصلحة اقتضت طالما
 — مر٠)الى ل -و؛ ه_و لحدود ا ل وحا
 عز الله من مغروض فهو ( - مثأل
 من عم غ، أ؛؛ )واعلموا بقوله وجل
 وإن اط فهو ، لحسسه( لله فإن ذيء
بل شأنه جل نه سبعو؛ لحتاجد ! كان
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اليمن في الشردمة تغتذن ادس في اكريه شذن

 أمر أوكل معينة ت لذذا تخصيصه م٠يت
٠)الحاكم( ا#مة أس ولي إلى ترها

 'المرعي الحد أن من ارغم وعل
 ا$ئناط عاط، كقاعدة يقبل، !

 مطلقًا لحاكم ا عند سببه ردوت بعد

 الم_ذهب أن إ! ،فده غع٠ح ! كما

 الذي ارض، في السائد الشرعي
 أو الحدود إسقاط حق كم ى ا ؛*طي

 في نعاكس ا قد ة٠للمصلح تعديلي؛
 بالحدود الخاصة نورة لقا ا لنصوص ا
 لقيود1 من اشرع ا أورد رث ة ء إدم ا

 تطبيقها يم ,عل ما تباومسقطا عليها
. !٠مسح يادون دكاد

 للقارئ جرة اإ.صورة ح١ذتغ و'-كي
 لحدرد ا شم ا ج; أهم نورد وف٠ف

ارص: نون الة؛ في نبا وططا

 في اذذن ا الحدود مقطات
 ، عديدة رصني ا في ١لجعز ا لقانون ا

 ٠ #خرى حددة جريمة مان وتختلف

 يلي فيما أهمها بإيجاز ول نذن.؛ وسوف

 الجراثم بعض خالل من وذلك
 عل القانون نعر الني الحديثة

: دها لحند ا ت سقطا٠م

والثرب. والزنا الرذة برد ثل4

 في الرقة حد مسقطات وردت

 العذوبات قانون ض (299) المادة

 حد )يسقط :يلي ما عل وتدعو

 توافر الحكمة أمام ثبت إذا ادقة

رة: الحا!ت ض كالة ا

 الحرقة بعد الحروق الذيء تملك
 دعوى الحاكمة؛ أمام المرافعة وض

 المال قدة نقص انحتملة؛ الملك

 تنفيذ قبل ب النمش؛ عن ا.لب.روق
 الروق المال أصحاب عفو ؛لحد ا

الحكمة. م أد؛ المراضة قبل

 في حدية ادرقة جريمة تعتبر و!
 الرقة حصلت إذا التارة: ا#حوال

 فيي,؛ العمل أثناء العامة ا#ماش من

 في لدفاعل مأذون دكان أي ض أو
؛ الحروق ؛كن لم ما دخول  إذا محرز

 وااخروع ا#صول ددن الرذة حصلت

 إذا الخارم؛ دن أو الزون بذن أر
 كان إذا مجهو#؛ المروق ما!د كان

 ما أو الحجر عل تخار المروق

 أن غبر من وأخذها وأكلها ها٢ يشا
آخر. دكان إلى ؛:تلها

 نون دنن؛ ا أن ذلك ن٠م ويذضح
 بان الغائل ؛-الرأي أخذ قد اليمني

ا؛نشة السارق دعوى ادعاء مجرد
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انجمن ذي اكر تغتذن ااتمن في الشريعة تقتدن

 شبهة يعترر دروى ا ل ما٠! نحتملة ا

 يذخبى ! فإنه ولذلك الحد، تدرأ

 بعض سرق إذا لذريك ا يد ح بقط
أولى. باب من الثرئ، مال

 شروط ؤإن الزنى تدد عاق دا أد؛

 'ايمني _ة_انونا في الزنى عل الشهادة
 في الشهود اجتماع : أهمها عديدة

 لم وإذا قد، ;ذرقوا؛؛نوا فإن ا#داء

 قذذة فهم أربعة ازنىا شهود يكمل

 فساق أربعة بالزنى شهد وإن يجدون.

 :إحداهما روايتان وه ن عمي.؛ أو
 حد ! والثانه: يجذون، فذفة ا-م

 في تأثرره العدد لكمال #ن ليهم٠ء

 لحكذم ا هع الشهود عن الحد إسقاط

تهادم. ؛رد

بالزنى، فتاة ضد أربعة شؤد وإذا

 يجب لم بكر بأيا ثقات شاء شهد و

 النؤود، ءلى و! الفتاة، على الحد
 #ن الحد وجب عددهم نقعس ولو

 اشهادةا أهل دن وهم كمل قد العدد

 لني ذلك عل ض الجملة.وقد في
 لي (266) المادة دن (5) الفقرة

العقوبات. قاذون

 المكره من ا!عازاف يصح و!
 الثخهس زرب فلو معتود أو  ماد

عدده يجب لم بالزنى بقرف هدد أو

 حد. به يجب ! المكره اعزاف #ن

 والمرقة الزنى، دن لحد١ يوجب ودن

 قبل ر شذر إذا ادر وذرب لذذف وا
 المادتان واحمد. فحعد الحد ف إقا

 ناتون من (112) (،111)

العقوبات.

 الشرعي الفقه ني !عزاف وا
 وفي المعزف. على ة ٣قاص حجة اليمني

 يكون ! أيضا ؛إيمني الشرعي الذف

 أقر فلو الذن. على حجبة لإلقرار

 فهو وكذبته بامرأة زنى أنه شخعر

 الحد عيه وبج,ى ٠بإة-رار يزخن

ي•ءالئر

 ! ازجل ا أن يرى يعضًا أن ء-اى

 فصار إنكارها في صدقناه #ننا يجد

 تحد فال المرأة أما بكنبه. ئكوما
 عندما I النبي فعاه ما وهن اتفاقًا

 بامرأة زنى أنه ه عند فأقر رجل أتاه

 إلى H الله رسول ث فيع له، ها وسما
 أن فأنكرت ذلك عن فألها اذرأة

.وركي؛ لحذلى ا لمده فجة زنت دكاون

 ذطعا وآخر هو أنه , رجا أقر ولو

 ،دلك الثاني وأنكر عمدا، رجا يد

 دن ويبتخلعس #حمر. ا على ذيء فال

 ! ايمنيا لنرعيا لنشها أن ذلك

نسميه ا٠بم - عامة كقاعدة - يعتد
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اذيمن في الشريعة تعذن ادن ذي الدرد*؛ تعذن

في متهدم عل متهم فاءلم' اروم
ذفسها. لتهمة١

 الزف ٠حل مسقطات تضمنت وقد

 العقوبات قانون نين (266) المادة

٠٠ دلي ئ على وص

 إذا كمه١ح في وما لزف ا حلى دسقط
 من لةحا تواؤم غكمةا أهام ثبت

رة: الحا!ت ا

 ا$حصان ذروط دن نرط تخلف
 شهوده؛ حد اختالل أو ختالله١ أو

 أداء عن أحددم أو الشهود تأخر إذا

 أحدهم أو الثهود عجز ؛دة لثها ا

 ؛به الحكم بعد بالرجم ابء عن

 من شرط تخلف أو دة لذ-ها ا اختالل

 قبل فيها -وع اد أو شروطها
 ي المزني أن النساء قول ؛لتذذميذا

 الشهادة م لى؛ بعد رتقاء أو عذراء

 انخملة؛ الثبهة دعوى ؛بالزنى ءلميها

 خرس الغرورة؛ أر ا$كراه دعوى

 الشهادة دام أو إتراره قبل ؛ازاني

 ءاده الحدكوم رجوع بالزنى؛
فد ا$دانة محك كان إذا ا$ذرار عن

عله. بنى

 القانوني اؤذذ^ في الزنى حد قطسوي

إذا اضا ني لقضا ا والتهبق ارهني

 ازقنرائن هي ا$ثبات وسرإة كانت
.ذذط

 عل تذطوي ادخرائن أة وبما

 القاني علم ءلى !نطوائها الشبهة
 ،للدإدل ذغديره مطلق في المتمثل
 ل با!حذت؛ ست ! أذه هي فالقاعدة

 كانت ون؛ ت، بالنرب يندرئ دن
 في للقاني يجوز ! بأنه عدة لقا ا

 دكون نألن بعلمه مجك-م أن التعاور
أولى. ؛(ب من الحدود في ذلك

 ))فإن ر(: #زه-؛ ا )شرح في وورد
 كأن عته الحد درء يوجب دا ادعى
 أو حلقه في الخمر أوجر أنه يدعي

 ودرئ منه نلك سمع شرتبا عل أكره
 المذهب(: )التاج وني الحد((. عنه
 عل لحد ا رة إقا وط نر لدن أن ءلى
 يكون ))أن يني: ما لخمر ا رب ذن
 أو لعطثر ثربه مفطرإلى فر

 يذربه ! وأن نحوهد؛ أو لقمة إساغة
 ولو أكره فإن ذربه عل مكره وهو

يجد((. لم )خرب و؛

 المادة بحسب الذرب حد ويسقط

 ثبت إذا العقوبات قانون دن (284)
 الحا!ت من لة حذ؛ ذوافر اغدة أمام

!ه:

 ذربه ما بأن الشارب معرفة عدم

الدرورة أو ا$كراه دعوى خمر؛
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الجذذري التقويم اوجئدري لتقويما

 لشهود ا أحد فقد إدا ؛ ختملة ا

إقراره. عن الشارب رجع إذا ؛ته٨هلأ

 فهي القذف حد مسقطات أما

 نون ف من (290) المادة :بدسظب

ليكا العقوبات  لة.ذفا حد يسقهذ : لذ

 الشهود أحد أن تحكمةا أمام ددت إذا

 ذف التفين، قبل أهليته فقد قد

 قذفه ما صحة ءلى ارنة ؛إقامة يسقط

 أو به نفه المقذوف بإقرار أو به

 بين بالمالعنة أو المرافعة قبل بالعفو

 من القذف دءوى تقبل و! الزوجين

أصله. ضد فرع

دجلي علي حسن د- أ.
 شرح المرتضى، يحرى بن أحمد ا$مام مراجع:

 المجلد ا#طهار، ة ا! فقه ض ا#زهار
ام؛ 982 ،1ط الحدود، كتاب الراح،

 زوء الجالل: أحمد بن الحن م $د؛ ا

ا#زهار، صدحات ءلمى المشرق النهار
 حسن د. ء؛ صن.ال؛ ،نغمضا مكتبة ،4ج

 الجرائم درن نا شرح مجلي: عني
 ،أجزاد 3 م،ل*؛ا التم بسذيا والعقوبات

 عاي سن٠ح د. م؛2002 صنعاء، مة٠^„اد
 غير كتاب ،مقذارذة( )درات ادنقه :يمجا

منذور.

|سيري اسوم

 #مم ا جذرت العصور أقدم مدن

 وكان به. تؤرخ زمني دقويم اتخان على

قد طويل بزمن ا$سالم .تجل العرب

 حركة من أو القمر حركة يرن اتخذوا

 ٠مذته وذقه يجسبون مًا نطا لشمس ا

 ويعتمدونه ،لثممسية ا أو لقمرية ا

لزراء.ا لدوراص ذقويمًا

 القديمة ت دلمة؛ا في لقمر١ ١٠اس ومن

 الساب أو ا#ب )العرب

)  تأريخ. لفظة اشتقت اصطال-و

 وفي ، (ويرحا )ذرح ندةبادريا فالقمر

 ايسه اللغة وفي )ارحو( الي_اصلدة

 فيها )شهر( ولفظة )ورخ( القديمة

 لهجة وفي القمر. أو الهالل تعني

 ل فدما ،! هاج تعني شهر روما ين ا

 رأيت أي المساء، هذا لشهر ا رأيت

 الشور. أول في محاق وهو الهالل،

 ذا۴- ا.ذلهسرر ا علماء دن كرر عند وهو

 دهمن ومن ) : تعالى قوله في لمدفى ا

 /2 )البقرة؛ فليصمه( المهر ا منكم

 الوحدة )بمعق الشهر وعالقة (.185

 أشم عند معلومة بالقمر دب(لز ا

 با$نجرزية شهر كلمة :ؤمذ# أخرى.

 Moon كلمة من مشتقة Month ه.ي
 بالالب Luna كلمة وذهني ؤمر. أي

 أيضًا، شهر بمعني وهي قمر،

في ذفى شهر كلمة #ن وهكذا.



الجذذري اميم الجذذري الئقويم

ت1مالحظ  الدري الحرف٠ ها٠رس
أدي ال اد^ر عذلى

الرسم يمى
ى المسدلى

-ر؛'"ي دريي

اليوم الزراعدة ة اد شهور أول ؛ة ااة؛ ذو txnlH؛ ن دسى؛ ..--ب

ذهر ! تجم وهر ارم، ه:كر ةر٠ل ا ذو ١٦#كخ٦5۶ب أيار مادو

اليوم غلة اسم ظ الة؛؛ ذو ران ر وو

الذار المدار: مذرأن ذو هراي تموز دواد

خاصة لمنى وا ادذوادن^ ح نف فه الزراف ذو آب ۴غسش أ

لةقول٠از فى الخذر سداة ء!ن ذر !# بذه أداول امتم*و

د سصًا ا : أصراى ا بااصو 1 ذو ا تدردن/ أدو؛ر

د لحى؛ ا لعد ادراحذة المهلة ذو ٦بي1٧3يز ا تثردن ذوفمدر

اربعا أد ل ذر | W# 1 كادون/

اذوم غدة اسم والدن؛ء: الدذأو( )ذو الدى ذر 2 كاذون/ ير يتا

ادريع أداءر الدلمة ذو شاط ؛:راير

العذف رأوئل الريع آءر معون ذو بروه-؛ ذار مارس

 في لدور القمر ل إكاما ا#در مق؛قة

 وءلى شهر. هي محددة زمنية وحدة

 التأرب التقاويم صندت الدورة تلك

 ثمهر٠ بمدفى )ورخ( لفظة كتسوت وا

 سبج-ز : م_ع~ق—ب أء_رى د!زة

 تعاقب عور والوقاذع ا#حداث

 اللفغدة رتبطت١ فقد وزنلك الزمن.

في فهي معًا. والدوين الؤذم بمعنى

 واوه أبدلت ماض فعل اليوم اللغة

 الدارجة في ل زا )وما أرخ بالهمزة

 تاريخ أو تأريخ، والممدر ورخ(

 كاذت وربما الهمزة(, )بذخفيف

 للكلمة أصأل نفها الكلمة

 ا٠مذه يثتق وما ARCHEOS ةتا$فرنح

ثار وعلم القدم. عل د!لة  ا

يسمى لحثمة١ ة #ورو ا للفات يا
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الوذيري التقويم الجذدري الئقربم

ARCHAEOI-OGY سا$تبدزسة( 
 وكلمة .ا#ركيولوجيا علم أي مثأل(

ARCHIVE ردف ف رش؛أ ببم_ع_فى 
ذذه. ا#صل من٠ يغدأ

 $سالم ا قبل العرب سدنة وكانت

 ءدر ادني ن٠م تتألف ،ره زر مك'ة في
،  أي باكيء، يعدلوب وكانوا شهر

 مع القمرية السنة فتدور الكبس،

 م.ول دف ا ذوالي وظل ،سدة لدم ا لسنةا

 تعديل. دون "دج ا ومواسم ة ء ايزرا ا
 قال الشيء، ا$سالم حرم وقد

 الكثر في زيادة اشيء )إنما تعالى:

-ذين ه٠ب ضل ي.  عاما يجذوص كذروا ا

 حرم ما 0ءث وادوا لدوا عامًا ويجرمونه

 كانوا #بم (.37 /9 )التوبة: الله(

 iا٠!ست لمة وسد .ااغيء من يحذون

الحرم. ا#شهر في القتال

 فقد قديمًا اسن أهل ادا

 عذر اذنا سذذه را ذتويمًا ١ستعملوا

 الحالي. الميالدي كالتقويم شميًا شهر

 في ظهر لديم يمني تقويم وأشهر

 ى دسم ما هو القديمة .مندة د النقوش
 وورجح الحميري، بالتقويم اصعلالحًا

 أنه القديمة ارضية ى'ت لدرا ا علماء

 كما تؤرخ 4 د وبد ق.م.115 في يبدأ

حمير■ تزو في حمير دوون م لقي-؛ يبدو

 جالزر إدوارد ساوي النم العالم وكان

 سنة اقرح قد م1889 ه/1306 في

 ثم ،هذا لتقويم ا اية ؛ط ق.م 115

 تؤيد لجبن ا دك منذ دن لشوا ا ذوالت

 بذي اقراحه ولكن تدحضه، أو رأيه

ن. إلى بالرجيح يجظى  ور_عحمد ا

 ءلى ا#ساس في الرأي هذا أصحاب
 عليه عر (621 )المدونة حميري نقش

 موقع على ا؛طل الذراب حصن ني
 مدك باية يذكر القديم، قنأ ء مدن

 وفق ومؤرخ ا#حباش، يد عل حمير

 (،640) عام في الحميري التقويم

 )تارخ التقوش في القويم هذا واسدم

 إلى د واستذن أمجدى(، بن مبحرض

 أن إلى تشدر ورياندة يوناندة مصادر

 نحو في ن كا للدمن لجذي ا زو٠لذ ا

 640 سدطة حسابدة وبعمادة ،م525

 المألة أن نجد ،1 15 = 525 "

 الجدل زال وما السهولة ماذه ت٠ذد
٠قائ

 الثقوش رات ء عل عهر وقد

 تقويم ا هذا محمل الني القديمة اليمنية

 جيدة صورة رسم على أسعف مما

 الحميرية. اذخرة في التاربذي للمدسدل

ء ة_ديا أن لذكر يا الجدير وس
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التالم !اتالم

 !حداثهم يؤرخون 'دانوا لدحدحذ ا
 أشخاص عهود نظام وفق

EPONYMAT ذلك أن يذكروا كأن 

 فالن. عهد من الرابعة الة في تم
 طويال رمد كسبشونا ظل وئد

 من ن مقدسم أسخاص بًاسماء ^ؤرخون

 سع كل تتاوب ربية عاذ#ت أربع

 فر حز وذو خدل ذو وهي: ضوات
٣هضح وذو حذدذ وذو

 جوبذ يبدأ آخر حميري ذشويم وهناك

 وه) اسمه عل عر وقد ميالدية 79

 منطقه نقوثر زحمن ءلي( )أب

 حازرة التاريخية )وعالن ل لمعسا ا

خذو!ن(. وذي ن رده؛

 ا$ردأذي علي هعأهر
لم1 ءبد محصد وسف د

ام؛ 980 - الثالث المدد - ريدان مجلة مراجع:
New Light On the llimyaritic Calender,

A.F.L. BEESON Arbion Studoes,

Vol.1 1974.

التالم
 : العرب لسان في منظور ابن قال
 بلغة #رض ا في الراب شق "التنم:

 ورل: الدور، وآه-ل !تمن،ا أهل
 ،#رض ا أخاديد من أخدود كبل

م ا وهو أتالم، : ,م_ع٠اة٠ وا

 أئر الئألم: ورل: تام، رالجعع:
 الئلم. : وجعها ا#رض، في اللودن

 خط اقئم: بري: ابن ونال

 ما والتنغة: أد!م. : وجعه الحارث،

الحدن'. ين

 من وغيره اللسان في رأت فاب

 سبة ! ا الصرة هذه سوى اراجع،

 وفي الروايات. بمختلف وجعها
 الشق عل: نثد, ا اس-م ذطلق لهجاذنا

 في انحراث حديد يركه الذي
 ء لذن ا بكر عندنا ي٠وه ،#رذن ا

 ءلى: إ! نجمعها و! ا)#م، ومكون
أتالم.

 ، لهجاتنا في )قئم( مادة ولكن

 تدل وهي مأل، ى ريغًا١تع معرفة

 #رض ا درث عل صيفها بمختلف

.ذذه لوؤت ا في وبذرها

— سبق كما - )؛قل( مادة كاذت ولما

 الد!لة في )لحرث( مادة محل حلت قد
 لها خدمة وشقها #رطن ا حرث ءلى

 )دلم( مادة فإن ،فحسب لزبت؛ وقرتًا

 )حرث( :همدا كلمرن محل ددت ئد

 القعرة صعها في وذلك ، و)بذر(

 بقل :قلنا فإذا انختلغة، وا!سمية

 ذلك هدن دان د.زارءبم؛ الفالحون
 إعداد تربتها وقلبوا حربوها بم

الفالحون ؛-آم :قلنا وإذا ؛لبذرها
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التالم !اشالم

 أدم ذلك معنى كان ?ارعهم؛

 الوقت في ر ارذا فيها وألقوا حرثوها

 بالرران، #رضا يثق رول فا ،هسذع

 مىسوي ر، رذا با يلقي خلفه ذر إجا وا
 لهذا عام اسم ؛.الغالم )اوئالم(، ذرك

 من موسم لكل ا? والئالم العمل،

 تالم هذا رقال: البذار، مواسم
 الذلي، تالم وهذا اردي، أو القياظ،
 تالم اودن التأللي، تالم وهذا

الصربي-

 أو ؛بمالم،ا طه من قئتة ولكل

 دهمدقا ا!!م ءيد١مو من موعد لكل

 ؛ض بفتلف وهو ،نحدد ا وموسمه

 إلى جفرافه منطقة ون ا!ختالف

 ،#شؤر ا هنا ذنكر ولكذذ ،أءرى

 الشتاء ني ئتذم اربعي أو ة؛)غياط

 إدا القفر ني أو ادرة ا#راذي في

 وهو الشتاء في مطر نزول دفة مه؛

 الربيع، في ظ لقياا وبمد تادر.

 يلم أيضًا، ي الربع يس ولهذا

 الذثأ، في ويجمد الربيع في الذلي

 ؛ بمحعده ويسمى الصش، أي

 اؤصرف، خدرأوا لفي العالني وتلم

 دهر في الخرد أواخر في ويحمد

فهو ).ضربيا أما .سمى، وبه عالن

 م—موفي في الذرة مع بعد ما

٠ مى٠س وده ، لرئيبي ا ربا ر٠لعجا

 م—مو* هو التالم مواسم غوروأ

 روت فإذا رسان، ني الذرة تالم
 تالم فالمراد مطلقة وئالم()ا كلمة

 في نا موعد : وقورون نواكا الذرة،

 ني الذ!لي ا#مر حدث أو التا!م،

 الذرة م ذ! هو والمقصود اذ!م..الخ،
رعن.ا.ازا لحساب طبقًا رسان ني

 المقو!ت بعدس إيراد ولعز
 )قئم( مادة استعمال يوضح ة2لثعبا

 ا وذل ، لهجاتذا في صيغه.ا بمختلف
 بعضًا لكررة ا المقو!ت من نورد

 ني زاد بن ءلي ذول دك ؤمن ؛هدذها

 : الذرة ذ!م ا٠عوس تحددد

زايد وك عذي يقول

 تحنى اليهودي إذا

الخضيري عيد يوم في

 تأذى و!عاد فاتلم

- رهود )الخضيري( عبد وكان
 لتالم ا#ول ارسم - ن رك في ويجل

 إذا للذرة ئان تتلم وهناك الذرة.
 رك فاته ومن ا#ول، المتلم فات
 الموسم يجا حق فدها يتام ! أيامًا

زاد: ابن يقول ذلك وني ا!وني،
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ارمن في غزيرن1الت اكالم

 زابد ولد ي—د—ء يقول

ر وخ—ت ي ال م قدمت

 الثريا طلوع تلمة

 ر—م !ج ا النجم تسابق

البر — )الماله تالم في وية-ول

 ( - ونحوها والعز والعدس والثعي

 قعبزدرة أيام وهي إدري، با ه انحما

 ف؛بق:ا إلى ذؤدي

ا#ول( )الظلم تلمة با

 ٠ل #بتا ا بين محرشه يا

ا!لتزام وجوب في وي_ةول

 في ت٠٠يذب حب أي إن ث١حي ، لمواسمبا

 لذوعا هذا صالح أن غير زمان، أي

 : بموسمه م !زا ! ا عل يذودى داك أر

متالم كله الدهر

 وتاتا لها المتازم غير

ومجيء أن. غير عتى دم غيى وكلمة

 المقو!ت في كثدر )لذم( مادة صيغ

 في؛-عض أيضًا رترد الزراعية،

 ا#مثال ض ا!جتماعية، المذو!ت

 وادي ني ، )لو( نا لئن لو " : قوض

في زم وقو . )رت( حازبنا؛؛:* )عبى(،

 بالثر: لشررا باض ض ا جذزاء

بر جا بر نلم من يا

 ات—ج حنذره تلم ومن

رمن بر، جاءه ؛*رزرع من أي:

 وهي الحتذره، جاءته رالحنذ زرع

 ا#مثال في وجاء الزؤان. من ندرب

 ررب الحيدة تدم من " : أيضًا

الخ"- ذع.. "دن وقال: اسر".

 ا!رياني ءدي هظهر
 ذي ليضيا م سجا ا!رداذي، علي هر٠مط مراجع:

 ناما صةخا مغردات حرل والتراث اللغة
دلشق، ال-علمية، عة٠اسط .مذيت٠ال اللهجات

م.1996

ايهن فى دنيون
 مرة #ول الدمور في الذنحزيون ظهر

 خر ا ربيع 27 في عدن مدينة في

 باسم م1964 مبتم 4 ه/13 84

 ل خال لمربي ا لجنوب ا تلفزيون هيئة

 العربي الجنوب باتحاد عرف ما فزة

 ظر ا وة,ذ .. ندةريطا٦ل ٦ ع لوصا ا غيرت

 أو اذدمن، دن الممالي الشطر ن سن؛

 العربه لج^بورية با يعرف كان ما

 حتى سنوات عذر من كشأ ،ةليمزا

من تلفزيوب صور أول متقبلواا

٦أت ’\به،'-يغ١ ة'٩صئ



ن٠اسزيونضاب اليمن في الريون

 ذلك وتم صدعاء، تلنزيون مح-طة

 ارا 395 رمضان 18 ني ؛-التحديد

 مر وقد ام... 975 سبتمبر 24

 وصعاء عدن من كل ني التلفزيون

 الستوين عل ءدلج,دة تطور بم.راحل

 لمتغيرات 1ذتاج كاك واثمرا^ي لتقي١

 واجتماعية وسدردة ودوب محادة

.ددة قتصا وا هية وثة.ا

: عدن ي التلذذيون أو

 البريطاني !حتالل١ ت ساطا ؛.دأت

 باتحاد ءرف ما فازة خالل عدن ني

 إدخال في كذكير ؛.ا العربي خوب -لم ا

 ه_/ 1 378 عام التلفزيون خدمات

 ترخيص عل حصلت وك ام، 959

 ني الرطانه ت اللط-؛ من بذلك

لجذوب ا تلفزيون هيئة باب لددن

 ءطة إنشاء ني السل أن إ! العربي.

 ,*وى فطا تبدأ لم التلفزيوني اجث ا

 هيئة بإشراف ام963 ه/1383 عام

 27 وني (BBC..) ب الوريطا ا$ذاعة

 ذه ض الرابع اه/384 ا#حر ربح

 مدينة سدكان ذكن ام 964 سبتمبر
 أول مشاهدة من مرة #ول عدن

 الني البراهج وىذت ة.. و تلفر صور

 ة والعر ا$نجيزية باللبن بثها دئم
 البداية ني وز 1تتج د زمذدة فازة خالل

 .روديا اطاعة وذصف ن ادفء ا*وى

 تدريجيا ندك رع,د البث فازة زادت تم

 1 ه/1384 القعدة ذي 28 في سل

 وقد ساعات. أربع إلى ام965 إبريل

 عند ولى٠التلذ_ر ا$رال اقتعر
هلة ا#حاء تغطية ءلى التأسدة  ا

 ةلىام١.خ٠باس ن ءلى مدينة في باايكان

 وات، 100 ية-وة ل إرف جهازي
 ء-لى واكافي التواهي ئطقة في ا#ول

 إلى با$ضافة ،كريذر مرشدات

 من كل في وات 10 ةئف تقودة جهازي

الدين. رمالح كارير

 العمل تطور من ا#ولى الموطة

 ثر تن" ني تمثلت ن ءلى ني لتانزيولى ا

وبدأت ا$عاللري والخطاب البرامج
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ن٠ايم في اتصون اليمن في التاذزيون

 دز اإيمني وب٠لحح ا استقالل عد٠ب

 ادا387 ثعبان 27 في ا!ستعمار

 حذكومة ستحالء1و ام967 نوزر 30

 ا$عالم وسائل كل ءلى ا!ستقالل

 ر إكش ا ألفيت ق٠حي اذذلمعزوون، ومنها

 عدد وارتنع ا!نجادزية البرامج لن٠

 تعة إلى الوردة باللغة انحلة البرامج

؛رادج.

 داءرت فهد تقشة5ا الناحية من أما

 حق التلفزيونه لذناة ا تطوور عمدة
 أن حدث إذ م،1973 ه/ 1393 عام

 عدن مدونة على غزورة أمطار هطدت

 محطة تلف إلى أدى مما العام ذلك لي

ويدع باستديوها=ا-ا التلفزيون

 جعل الذي #مر' ،أجهزز

 الني انحطة سقل الرب السلطات
 ضاحية في هضبة رأس ءلى ؛.انت

 يستخدم ؛؛ن آخر دش إلى ازذواهي

 ا!ستعمارية السلطات قبل من

 في العكرون لالوصا!ت نوة لبريطا ا

 هذه دفعت وقد نفسها. الضاحية

 إلى لحنكومة ا في الم*قة الجهات ددن لحا ا

 اغقعدة ءلى الذطوير من الكرر إدخال

 بمملم.اعدة التقندة الناحية رن خاصة

تذيكوسلوفاكيا جهورية معن فذ^ة

 حصل حرث آنذاك ا!راكوة

 جديدة تجهيزات على حنها اكلفزيون

 يوجد ن و؛؛ وا#سود. با#بيض

 ت استديوه؛ ثالثة الجديد لميذى يا

 از مساحت،ا، ذذجاوز لم أ؛يره؛ ى.خيرة

. درع مر (150)

 #برض ا م بنطا العمل استدر وقد

 25 حتى امتدت طويلة فرة وا#دود

خر ويع  مارس 2 ه/1401 ا

 التاريخ هذا ني بدأ عندما ام، 981

 بالنظام للرث التدريجي ل ا!ئ-؛

 مرحلة وداية مثل الذي #مر ا الماون

عدن. ني وون لتلذر ا تاريخ في جديدة

 واتساع الجغرافرة للظروف ونظر

 الجنوبي الشطر في ت فظا غذ؛ ا حة مسا

 إلى التلدزيون في انحنصون لجأ آنذاك

 لتفطية تة٠ؤق٠م وسلة استحداث

 المساحة وال.كبيرة البعددة انحاؤظات

 بواسطة والمهرة حضرموت مذل

 بعد البرامج بث بإعادة ذشوم أجهزة

 في تركيبها تم بثها من ساءة 24

محافظات دن مختلفة مناطق

 واسنمر .٠ وشروة وا؛.هرة حضرموت

رة تهذه العمل  عام حنى ا

إنجاز تم عندما م 1985 ه/1405
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اليمن في غزيونلالت اليمن في التلهزيون

 غطت التي لميكرويع٠ا شركة ودريب

 رتده الث ق—لمتاط ا من كبيرة ددبة

اد!د. من والحذ,وبية

شهده؛ اذفي المهمدة الذطورات وس

 الغبره نض خالل عدن في الذلمعزيون

 )لمعمل لخارجي١ النقل عربات إدخال

 ه/1401 عام مرة #ول له وأمكن

 القدم كرة مباريات نغل م1981

 رتلفزيونا تمكن كما مباشرة.. انحإرة

 وروذداج جيل٠٠ت من ذلى م الحا في

 حصرله بعد لى-؛ قبل نحارن ا مجه١بر

 وكان لذلك. الالزمة التجهيزات عل

 رامح١ال ببث دننوم التاريخ ذللل قبل

 لعدم ا نفدر مباشرة ء اض؛ ءلى محادة ا

 وتسجيل مونتاج أجهزة توافر

ة. إليكترو

 م ء؛ الوحدة إعالن وبعد

 ي التلفزيون اندمج م1990ه/14ًا0

 لعامةا المؤسسة إطار صمن عدن

 يمرف وصار ،والتلفزيون لإلذاعة
 ررذم؛ ؤداندة،I بالقناة الوؤت دل.ك متن

 ا#ولى. بالقناة صنعاء محطة إلى يشار

 في لتلفزيون ا شهد الوقت هذا وفي

ددلفز. ثم؛ري إعالن أول ظهور ءدن

 السنوات خالل ة لذنا ا وشهدت

 تعدور ت لتعينيا ا من ولى # ا

 وتطوؤر تجهيزايا تحديث في متسارعًا

 غير مهذرة ذاؤسة٠٠ في ودخلت برامجها

 صنعاء، في ا#ولى القناة مع معلنة

 وطودر يا١تجهيك ؛ة«حديأث يتعلق فيم.ا

 بدادة ومع .كوادره^ وتدريب مذيا برا

 م ت؛ اليرلمانرة ا!نتخابات حمدة

 هدا توظيف تم م1993 ه/1413

 ٠ قبا من سر؛ سر؛ لمهني ا فر الذنا

 الؤتمر آذذاك، الحاكمون الحزبرن

 !ثاراكي ا والى'ب العام اتشعبي ا

 من جطر٠ي المؤتمر كان حبث ،بدفي ا

 في ا#ولى القناة ءلى كرادره ل خا!

 يزال ! ا!ذي الحزب كان حين

 من نرة الذ؛ ة القنا مل٠ء في يتحكم

 كان وقد الوحدة. قبل كوادره خالل

 دور الحزبرة والصحف المقناتين

 برن لخا!ف ا حدة اشتداد في أساسي

 صراع إلى ذلك بعد وتحول لحزبرن، ا

 صيف في وانتهى وألععني "-;ري

 وإعالن الحرب إلى م1994 ها1414

 ا!نفعال ا!شئراكاي لحزب1 رادات

 ذلمك وفي ٠ الموحدة. المدرة الدولة عن

لخراب الثانرة ة لقن؛ ا ت٠د*رط درب ا
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ن٠اتصيوتضاب اليمن في التلفزيون

 تمت وقد تماى حركتها ذل كبير

 محدود بعدد الحرب بعيد ا!ستعانة

 السوق في المتوافرة ا#جهزة من

البث. دحمر إكي تنخدادة ا

1417 عام من لفرة ا ل وخا!
 شهدت م،2 000-1996 ه/ 1421
 مستوى ءلى نوعية تعلورات القناة
 تبا ستدبوها را لغندة ا تبا جهز أ تخدلىيث

 ومضمود نكأل ننكى ا ا!ي #مر ا

 ل إدخرا مع خاصة برامجها مستوى في
 لحكومة ا قامت فقد ٠لكمبيوترا أنظمة

 عام كاما! 2 رقم #ستديوا بتحديث
 !$ضالة؛لىتو!ر م،1996 ه/1417

 ث٠تحدي واة ٠ دتا لتجهنا من كبدر د ءلم*
 الحكوى قبل من ا#سذوديوهات بقية

 وأنجزت !ة مجا ماعدة با!ة يا
 ه/1420 عام التحديث عما!ت

م.1999

 في الملحوظ لتقنيا التطور ورغم

 لم ذلك أن إ! ة القتا ت١تجهن

 ا!ث تغطية مجال في تطوير يصاحبه

 وزشجا لم حث ،!سا طق مدا لجميع

 و لسخانا من %6 5 تغطيتها نسبة
ا#راضي. من ٠/٠40

ا#ذبار

في رة $خبا ا ل1ا#ءم- تسمت ا

 بعد خاصة الغداة تشغيل بدايات

 الشدددة وا!قابة !تابة ! ا!ستقالل

 لصحف ا عن تختلف ! نت نكا

 من موجهة رقابة وكادت وا$ذاعة

 !رب ا في سية لسيا ا القيادات

 للبنوى، آنذاك الحاكم ا!شتراكي
 مذروء شكل في تقدم #خبار ا وكاذت

 الحزب قيادات أخبار بعدى !سناء

الكبيرة. وا#حداث العليا

ه/1401 م ئ من يو!و وني
 من مرة #ول التلفاز تمكن ام 98 1

 وكا!ت زن مصورة أخيار ال٠ستقعه ا

 ال.غلرص.ة ت٠وسحح * اصحالمية ء ا#ب
 ما ذوعأ اري٦ا$خب العمل ر٠لتطلوي

 ا#رب افلة افتتاح فضل وذلك

 العناب، ا#قمار عبر لالتما!ت

 بعدفى لنقل أيغا انجال أزاح مما

 ه/1402 عام ادمال كأس م.اريات

ني-'؛سباب. ام 982

حق.يبتين بل—ر الذلمغزيون وكان
 اتحاد من ا#ولى ، سوميًا إخباريأن

 الجزاذر في (ASBU) العرب ا$ذاعات
 #وروية ا ا$ذاعات اداد ض والثانية

 (،EUROVISION) جنيف في

 أسدوءدة إخبارا حذقاب إلى با$ضافة

يزنيون ووكا! ا!وييتي ا!تحاد من
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ن٠اسزيرهفياي ارض ني لغزيونتال

( VISNEWS) اربع بث يتم وكان 

 إلى وارشت يوم-يا رية إخبا فزات
 م،1983 ها1403 ءام فزات خمس

 ية٠رب وذشرة محادة ة نشر و موجزين

 باذطغة واخرى المرسة باللغة

 ت دشرا شغلت وئد $نجلرة. ا
 الموجهة ةيلداسا محواإثر' ا#خبار

 من (٠/٠71,5ال) تجاوزت كييره نبة
لبث. الزمي اتاحة

صنعاء ذائدا:تدذزيون

 مشروع تنفيذ عن ا$عالن تم
 صنعاء في التلفزيوني ث٦لل محطة ء إنن؛
 من يلوبتم م1974 ها1394 عام
 وكان احدة. العرب ا$مارات دولة

 مة_هذا ،^^لنا شمال في الجمهور
 عن بع رتا رتجي )ن؛ا لحدث ا لمشاهدة

 إن بل ؛شرع،ا تشفين حذفي مرا قرب
 أجهزة ؛,ذراء قاموا منهم كثور

 جثا ا يبدأ أن قبل يوبتلغز استقبال
اشدفي.
،لفعليا التلفزيوني البث بدأ وقد

 ه/1395 رمضان 18 في أسلفا، ها
 با#ردى ام، 975 بور 26

 السذوات خالل واستمر وا#سود
 آنذاك يغطي يكن ولم ا#ولى. !رعا

40) وضواحيها صدعاء مدينة -وى٠لم

ثم،ربع(.

 ضعة متوا ت لتجهيزا ا نت وكا

:في تمذذت

 حته مسا للبث صغير اسديو -

دربع مز 100

٢٠مل 16 ،12 بيدما١رليه جهاري -

مراقبة جهاز -

وات 50 بقدرة إرسال جهاز -

إنثى 2 يوب ذب جهازي -

ب. سينما أفالم تحمدفى معمل -

انحطة في مزن العا عدد يكن ولم

 يتجاوز التلفزيوني ,لعماا بداية في

 الرجال، من جلهم عاد#، 11از

 الغنيين من محدود عدد إلى با$ضافة

واشودان. دص; ن٠ المدرب والمترمجبن

 ه/ 13 9 8 عام منتصف وفي

 الثمال في الحكومة قررت م1978

 توسع مراحل من د-رحلة أول تتغول

 محطات ثماني بإنشاء ا$رسال شبكة

 #كز ا المذاطق تغطي للبث تذوية

 تغطية ذمة ووصلت سكاب. فة كا

 من %45 إلى .زيوني التده لبث ا

ءطات ذلك بعد أست تم اشكان..

ااخرب طق لمتا ا ةيلتغط ب فا إ إرسال
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ايمن ض اسنون اليمن في التلهزيون

 ارتفعت ،وبذلك والعربدة والجذوبدة

السكان. ض %75 إلى التغطية سدة

 26 ادا399 القعدة ذي 4 وفي

 ني التلفزيون بث م 1 9 7 9 سبتمبر
 الذي #مر ا ،ماوذة صور أول صنعاء
 في آنذاك، ا#سئلة، من ريالكث طرح

 با#ددفى ذلمغزيوذتة طة٤محI إنشاء جدوى
 اخطات كاذ-ت حين في وا#سود

 وهذا با#لوان. تبث ب ن وا لدربه ا
 من أكر الدولة كدف الذي التطور
 دة٠غال دل. دو!ر، و!يين ثالثة

 في كبيرة خاذر دكدد إلى المشاهدين
 لملون ا م لنظا با تعمر جهزة أ ل متبدا ا

 ر١ءت ا وذد العادة. ل ستقر؛ ! ا بأجهزة
 ذرار التلوين نظام ر اءي دذرار آنذاك

 الوزراء ى٠مجذ إلى االمجذوء ذئم ستا م
 المناسب بالذظام قرار ر ستصدا !

 نظام اختيار وتم ل لدما ا في للدولة
ا!س. (Pal) بال

 ا!ستقبال أجهزة امتادك وكان
 مادي :لعاملدن خضع التلفزيوندة
 في البداية في فانتذرت واجتماعي

 كان إذ !ر ا بعضى ولدى دن—ا؛
 يصرف ولمهاة لبعضهم بالنسبة يعبر

 والواجبات الصالة ءس الناس
 ^تجمعون النامر ركان الددخرة.
منازل في البداة في الئلرون لمشاهدة

 المطقة. أو الحي ني الجبران أحد
 بعفر في جاعية المشاهدة وكانت

 مثل إليها ل #رف ا وصول بعد المدن
 ؟تجمعون الناس كان حيث الحديدة

 تجع كن وأم-؛ والنوادي ا؛خاهي في

’ذرين ال؛

 شهد الثمانيات مرحلة رخالل
 حيث من ملحوظًا توسعًا ازتلفزيون

 با$ضافة و$رسال الجغراب التغدية
 والتقنيات التدريب مجا!ت إلى

 من اسب افتتاح تم إذ وا$ذشاءات،
 وقامت لإلرسال لتقويه ا محطات
 والتلفزيون لإلذاعة العامة اذؤسسة

 الغنيين من در ي15~ ؤ عمد بإرمال
 ا.إتدريب اويمن خارج إلى رر١٠لدرامحي١و

 با$ضافة العالى، الجامعية والدراسة
 بمعونة للتدريب -ة-و٨م إذشاء إلى

 ليغة٠خ معهد باسم عرف ذطرية
 هذه خالل وتم والتلفزيون. لإلذاعة

 التجبزات ون وحديد ا تورر وفشة١
 ا$نتاج وددات مثل الفتدة

 جددد دجنى وبناء الحد؛ثة والكاميرات
 درة—كب مكتبة يشمل للمحطة

 لألخبار واحمد ،واستديوهين

خر  عدد زاد وقد للبرامج. وا

 تجاوز حزنى بالتدريج ؟القناة العام.لين
 (500) ال م2001 ه/1422 عام

بقليل.
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اؤدمن في اتصون المن في اتصون

اديرامج

 في متوردة البراهج م٠معظ كانت
 إلى با$ضافة البث نم ا#ولى ادنة

 التلفزدون ددا را#فالم.. الملالت
 اروي الواقع عن غريبًا ،طرحه وما

 ا#مر ما حمد إلى للمشاهد^ن المعاش

 من ؛-مض اعتقاد إلى أدى زنيا
 البرامج ن النامر بسطاء

 من شرة ا٠م ؛ثها يتم التي ت وا.للال
 ١٠يت دردط من وس ا#صا بلدانها

 محطة في ض .٠للع جهاز في ذركيبه
 ا#حدر ويعمهم ه بعحع,اء لتلفزيونا

 الممثلين أن إلى خياله به ؤب خ
 ما لعرض ارمن إلى يأتون والمذيعين

 المذيعين إلى ينظر ركان يشاهدونه.
 المربط يظهرون كانوا اذينا اصنين

 غير رثردة كائذا'ت كأنهم البرامج ددن

 للعادة... خارقة قدرات لهم عادية
 والجا!ت الطراف هذه مثل وكادت
لم #ناس طبعية فعل ردود *رد

 عل وواقعهم أنفهم يشاهدوا
رشاشة.ا

 في !ين٠م الب ا تدريب وبعد
 بر|مج دقدم لتالهزيونا بدأ لتلفزيونا

 وديني جتماعي ا طابع ذات محالى

تجهدن من ا!نتهاء وإثر وترفريمي..

 قام مساحة أكبر إضافي استديو
 أت التمبا عضن٠ب بإذ-تاج التلذزيون

 الخطاب ظل ذلك ومع .. #غالىرا
 توجيهيًا سدا سدا خطابا التاذفزيولى
 التقليدية للرؤية رفقًا وإرشاديًا
 دور عن العارة تدك في السائدة

.4ووظاةذ إلءلمدم ا

 نحرة ا البراوج نسبة تتجاوز ولم
 (٠30مال)1 983 ه/1403 حقءام

 يبئها اى برا*-ج ا !جالي ع-ن
 ؛)أت ادة هذه أن إ! التلفزيون...

 عام وصلمت حذق قشيئًا لجئًا تزيد
%.75 إلى م2001 ه/1422

ا#دبار

 في ا#خبار عن تختلف دكن لم

 #ن انحالى والصحف ا$ذاعة

 ركالة وهو واحد كان مصدرها

 ثمون ا!ن يملك و! ،دا#كاء )سبأ(

 ني الحق ا$عالمية المؤسات عل

 مصادر عل د عتما ا! أو تغييرها

 ؛تعلق فيما خاصة أخرى، إخبارية

اغذالى. حار ؛ا!

 دب ذب ن ا#خبار شت وكا
 الخبر في انحورية لشخملىا أهمية
الرسمي اذروذوكوفي لنراذب ووفقًا
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اليمن في التصون ادمن في لتلغزيون١

 زفي ا فهي الدولة. في ت صتا٠للشخ

 عل ذلك يذم وكان الخبى. ذع٠تص
التالي: الذدو

،ي. اذرة؛ الذشاط ر أخم؛ -

نجلس ا أعضاء أو الرس نائب -
 )بلس الحكم يبدر الذي

جهوري(. مجلس قيادة،

الحكذومة رئيس -

مة٠لححو ا , م رئيم ذواب -

واط؛ذظون ء أوزرا أ -

ازورارات كالءو -

)العرب؛ !بية ا#خبار -
ا$سالمية(و

... الدورة ا!حار -

 الخبري;؛ لذحوصا ءلى رذب وكان
 الخبر ت .اقوط ودغغ الرسمبم؛ الصبغة

 ت٢٠م خارة للجمهور دم—وتة لمهذة ا
 عدام ومنذ .. !يدارة اتقارير وا الصور

7 9 3 1 Jfcالتلفزيون ي؛ م ل 9 77 ا 
 ني ذما٨ ل ا التحميضى معمل بذشغيل

 ا#حداث بدفس وير٠بذص يقوم وبدأ
 ذذح الفي تلك خاصة ماذيًا٠سيملم نجايةا

 الرئيس ذشاط ءلى ويرذز اهاصمةا في
؛ة.ط..-الوزراء وربى

 إطول١و بة بالر ر #خنيا ا تسمت وا

 #با لوطنةا ت لمناب؛ا في خاحدة

 ننها لذصدوحصا على تعتمد كانت

 ولم لألنباء، )سبأ( وكالة من المرملة

 أو لصحفيين وجود كهدا يكن

 ة ر لعال ا ت اخدرا ا م—لد£ ءة-ررين

 لمهني،١ الصحفي لعمل وا للصياغة

 بدل-ن٠لر آيذاك انحررون وكان

 من ادصادرة وا#وامر بالتعليمات

 رئاسة أو ا$عالم وزارة في المسؤورن

 تغيير يستطيعون و! ، لجمهورية ا

 اذلك مسبق؛ إذن بدون واحدة كلمة

 بدوره م لقيم؛ ا من ون الذلمغر يتمكن لم

 بالحد وا$عالم ا$خبار في الحقيقي

 ا#حداث لعل الموزوءة من ا#دف

 انحلى. المتوى ءلى صة خا والوقائع

 لذلحفزيونا أخبار بأن !مول ا رممكن

 عريا وغلب ، خورية غير نت ى؛

 اذوجه سبي واب؛ ا$رشادي الطا؛ح

 وتحريف لحقائق ا بعن حجن-ب عبر

خر بعضها  الوضع هع م ع يتال بدا ا

٠ لدي لديا ا

 بدأت التسعينيات بداية في

 الخدمة لتطوير ا#ولى البوادر

أشكال بإدخال لتلفزيورة ا الخبرية

735 ادنبه الهيسقءغذ



يهن١ا في لعذيون’ ارهن في اسزيوه

 جات راالريبو مدل أزرى وط-رق

 اردان في -ورة٠المص ت لتحعق_يلفا وا

 وفي ا#ماكن بعفر من والمراسالت

 مصادر وتعددت ت. سرها لمنا ا بعضى

 و|لمكتوبة نحب.وزة وا#خبار ت علوما٠لم ا

 الحقائب إلى با$زادة لتشمل

 عربات من ا#ساسه ا$خبارية

 ة لعر ا ردة ل.قضا ا القنوات وإيرورزيون

 ا#نباء ركا!ت ويعفى #جتبرة وا

 ذطوير عمرة تواصلت وؤلى ٠. العاذر

 مع عارة ٠برسر ا$ءثاري لعمل ا

 اوشكل حيث من اوثارة ا#لفية بداية

 ما أهم رمن الحبري... والمضمون

 مراسرن دما٠ءتا دو تجيله يمل$.ن

ه/1422 عام مرة #ول اخباريين

 ن—م كل في ن—ار* خارج م2001

 الغلطينية لوطذ^ة ا السلطة ذي أرا

 في بر سبت 1 1 ث احذن أ إثر ن كدا وبا

 ا#مريكية، المتحدة الو!يات

 من ورن متعا م;اطين إلى با$ضافة

 ض، لريا را القاهرة في اليمنيين

 ع٠د المباشر صل اذعوا إلى اذع—ض $ با

 ذف لها ا ر١ء وانحلرن ا#خبار مصادر

 اليمن داخل الصاعرة وا#قمار

وخارجها..

التجاري اإلعالن

 تقديم صنعاء في التلفزيون ؛دأ
 ه/1400 عام ممن ا$عالنات

 للع إعالنات بعرنى ام980
 والمشروبات البسكويت مثل محدودة

 متواضعة البداية وكاذت الغازية.
 ضوابط ه_ذاك ذكن لم إذ وحذرة

 ستشاءبا لإلعالن وذروط واضحذة
 تم ؤمثال .. بالدقعة المارة القيمة
 ذه ذذوم للبسكويت إعالن عرض
 وبعد لبكويت ’ ول بذن جيدة امرأة
 اللقطات حذفت عرضه من قرلمة أيام
 ادعريت كرتدأ يعو !رأة تظ-،ر اذفي

 لدى توقظ ا ولها تنا طريقة أن يججة
 الذي #ور ا ، ' مدمرة غرائز المشاهد

 كانت ذلك في الرقابة أن عل يدلل
 مرجعرة لها ورم رةرتجابا! تتسم
 ردع ... دبرة أو قانورة أو إدارية
 التلفزيوني العمل وطور الزمن نقدم

 !قنصادية وا ا!جتماعية والتحذو!ت
 عدد ازداد البالد شهدب الني

 غذصص.ة ا المساحات وحجم لمعلرنا
 مع صارت حتى التجارية لإلعالنات

 عام #ولى ا للقناة ني لفضا ا البث بداة
 أسامرة خانة تحتل م1996 ه/1417

 ساعات في مهمة زمرة ت د؛وما
 عمرات في تتحكم وباتت البث،

ؤاصة ).تشغيل،وا لتلفزيوني ا $نتاج ا
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نمالي ذي اذاخزيون الدس ذي إلهرون ا

 دعبب رمضان دهر برامج في
 ٠الكيرة الماية العائدات

ا|تلغزليذى |لغضاس البث*

 أول م 1 992 حرا 1412 ءام شهد

 الخاص_ة الهوائرة لألطباق ظهور

 ا#قمار عرر التلفزيوني البث لتقاطيا

 زل؛ذاا أسطح في )الراذلى( لصتاءا

 اتئمن.ا في لكررىا المدن في خاصة

 من كغيره الحدث، هذا راؤق وقد
 جدد ،لجديدة ا اظواهر وا ا#حداث

 ببب نعارضن وا لمويدةن١ بدن كبدر
 تجدمع ا عل ب لففا ا ت اخنوا ا تأدر

 مع ت?ثها اذنى الرسسائل ضعب قض و

.٠٥ ودقا تجتمعن ا ديم

 ساد قصررة وثرة مرور وبعد

 التحكم با$مكان بأنه م احا ا التوجه

 مع خاصة سدة ددا ا ت اذنوا ا ر اخذتا في

 ذلك أن السكان من احديد ا اقتناع

 لذذوعا لمتابعة جاتبم حا رشبع سرف

 في الموجود الفراغ وسد والحديد

 هذا أدى وقد ... الحا^ة ت وا—لقن ا

 الفرصعة إتاحة إلى التقني طور ال

 ت را !خل؛ ا تعدد دن اليمني هد لدشا

 الوطنيتان ن لقناتا ا بدأت وبالتالي
 إن دلى فشيئًا شيئًا ا٠حمهورهم ن تفقدا

مثساهدة مج~ ، ** ■ ل ء ق٠ط !٨*ا ا ضى٠رع

 #خرى ا والتجارية ذ-عربرة ا ت ا اذنو ا

 وهذا انحلي، اجث ا يصلها أن قبل

 اتمان إلى المعندة الجهات دؤح ا#در

 طريق عن ا$رسال ض قرار
 سكون أنه باعتبار ة 'أصناء ا#قمار

 التشغيل حيث من وأير كلفة أقل

 ا#رخه ال.؛ث دذودة بمحطات مقارنة

 ، امنرة ا #رض ا اتساع ندجرة

 هناك تكون أن أهمية إلى با$ضافة

 سم با طقة نا ددة فضا ذلزيونية٠تا ة قنا

 العربي لم احا ا حدع صل للتوا اليمن

 والثقافات.. ت نحتمعا ا من وغيره

 ه/ 1417 عام في تقرر هنا ومن

 عير #ولى ا القناة بث بدء ام 996

 بذدك ونمكن ،اصناعةا #قمار ا

 من ايمنا خارج العري الجمهور
٠٠.درة #ول اليمني لتلفزدونا هدةدشا

 الزلب ءلي الله د ء د.

وحررة ا$عالم الزين، ؛.حيى الله عبد د- :مراجع
 لغكر1 دار ، 1 990 - إ 974 ن٠الي ذي ير٠٠اك

 ،.حمد د. ؛1992 بيروت ألمعاصر،
اك؛;، في ا$ء!م دور ا!تذوكال: عبدالملك

 ة٠لذ #ول ا !صلا يمنية، دراسات دجلة
د. الجماهيري، ا!نعال ومائل ؛1985
العالي، لتدليما مطبعة العيدي، جبار
 الخطاب ندوة م محمد د. .ل؛لىالمو

 واسريود ا$ذاعة برامج ذي ا$عالمي
م؛2001 نوضر ، صنماء ا!و!ة، أت ود

Sound and Television Broadcasting in 
Overseas Territories, Handbook, 1965

Colonial Office. London.



تغثع
 شت كا نديدة يمذدة مديذ-ة هي
 ءلى تقع ،لدة لعدا ا الدولة عاصمة

 وادي ساتل أ من البرى الضفة
 أثري موقع اروم ومحلها تجان،

 أن ورغ-*أ فحالن(. ر٠)فج ى ببم

 الذة_وش في كشرر ورد )تم.ذع( ا!م

 ا!سم قراءة أن إ! القديمة، ابمه

 ءلى تتقر لم انحدرن ت كذن؛-ا لي
 أن ذلك وسبب واحدة. ة٠صيف

 في احتمدوا ا#وروبيين لدارنيين١

 في وردت كما بًاجذته عل قراءته

 و؛^ن ته بر وربطوا القديمة. در ؛صاا
 جاء الني ا#دومية الفبلة ام )قتة(

 في ةط-دهم وقد التوراة، في ذكرها

 براص المؤلفين من وافر عدد ذلك

 المثال سبيل ءلى ذلك فمن تين،انحد
 حيث حديث يمني معجم في ورد لزا

 ترةالتورا بمعته )تمتع( ا!سدم كتب

 ?خة٠لص ا استعملت وكذلك ، )تمن(
 مدينة في الشوارع #حد اسمًا نفسها

ريرة. يمه

 على جاء اسم تمذح أن #رجح وا

من )تثفل( المضارع الفعل

 أر صن بمعق ،متع المتعدي لفدلىا

زم ز! ا الدلى من أو ،حفظ أو دافع

 كقولهم واشتد، قوي بمعئ منع،
 عزيز صار الذيء رتتغ الحصن تنغ

.  تأي منع من تفعل وصرخة ومتمسر

 وأ مذكرة ) لدعاءا على ن للمكا ة تسم

 ا#مك، من كثرر أسماء لي مؤنثة(

 تأزل( )وعالن تأزل مذلى ،يمشة5ا

 ةئبج فإن اولهن وتذ؛ض. ١وتر، تعم و
 عن تخرج ! أن يبغي ا!دم

 بضم تمع أو لذون ا بفتح تمنع صرختين

النون.

 ا!سم ا مهن المديمة موقع كان ولما

 وغير العربدة المصادر لفي معروف غير
 نه ن؛ المنطقة، أدلى موروث في متوافر

 أن ص الخذم بزا يذر أن لمعد ا من

 أول كان )جالزر( اساري العالم

 في قذيان عاصمة تمنع قعلدو حدد من

 كذابه في ذلك ذر رقد ؛؛جان، وادي

وإفرية؛؛( العرب ةرجزي في ثر )ا#حذ؛!

 عام خ مرو لفي با#لمانه صعدر اذي ا

ه.1312م/1895

 دن الموقع زار ن—د أول ض؛ أ

 فهو ا#ورر؛.تين والهعتشرقرن الرحالة

 إم/900 عام في )بري( ا$نجبزي

 ه1342م/1924 عام وني ه. 1318

الني النقوش )رودوكاناكرى( نذو
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 كحادن. هجر أسوار في ءئها عهر

 - 1 369 م/1951- 1 950 عام وفي

 ا#مريكية البعثة تمكنت ه1370

 في لتشيبا من فيكس( رندل )بعدثة

 عن وكشذت ،لمدينة ا ئب خرا يعد

 عن روي بما يذكرنا ذعرا معبد

. 65 لتمنع كان ذهأ )دادي(  معبد

 كانت أذيا ءلى المدينة خرائب وتدل

 رتلي ط لقديمة ا اليمنية ؛ذنا أكبر من

مارب. لدةا لعاصطدةا عها اتا في

 ن لدبا ا طريق على ذقع تمنع نت وكا

 وت٠حضرم دولة عاصمة شبوة مثل
 ءلى يدل وم^؛ .سبأ عاصمة ومارب

 ن٠ه الذقوش ندرره ما ة ا!هجار تها2أهم

 قبائل ودعفنيى ة٠معتي جاعات وجود

 ته. لقتباا صدة ن با دهيم كانت )أمور(

 أمور وقبائل ا!ذين أن والمعروف

 لنذلى ا عماد بالجمال المشتغدن أشهر
الغبان طريق امتداد عل البري

اا؛وم إلى تزال ! وفي؛خ ا!طوي
 جوانبها على شذت ذده كا مسلة بقايا

 لتروي ادرذة ا سوق في وتجارة ا حكام
 دحًا لعاا تلك ر ازده-؛ من طرفًا

 الشامل التذهيب تنتظر ازفي المنمرة

 حك-رته او-ذي تارلجها لتكذ.ف

ل. ورد؛ا

 م1999 ه/ 1420 ء-ام باية وني

 إلى فرترة إيطاب ثردةأ بعثة توصلت

 يعود 'ا لتع " في قديم معبد كتثافا

 لذرونا برن ما العترة إلى رهتا

 ا#ول والقرنين الميالد قبل الثالية

 ازدهار فرة وهي ؛؛!د،ا بعد وخالىوا

 تصل المعبد وماحة لتجان، مملكة

 المعبد بأن ف ف؛وأ ، مز 23,5 إلى

 ن كا يشهل معبد سمه وا لمكتشف ا

 "ه "أثرو اشبانه لاله مكرسًا

 نود سابق معبد أنقاض عل قام رقد

 من لة؛ا وربما بع اومد؛ القرن إلى ذارض

 هو المعبد هذا كان وقد الميالد، قبل

 تمنع، في اكتشافه يتم الذي الرادح

 أثرية !ة 185 على أيضًا ئر دا

 شلى بينها من صغيرا نقشًا 43 وكذا

 يذكر انحراث" مير“ عذط !وب

 هما قتبان ؛.ملكة جديدين معبودين

 العش ويؤرخ ،”صورتر" 'ورخ'

 وقادت ؛د!د،ا قبل وسابعا لذونا في

 تمنع لمدينة خريطة برسم لبعثة ا

 القديم دوقا منطقة تشمل التاريخية

 الحديثة والقرية لالو ا والمعبد

وتل ا من لقريبة ا ة و طه؛ او والحدود
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ية(٠أ بن ددش ميميتال

 سح٠م ز جها باستخدام وذلك #ثري ا

.. لدقذدةا هتقدم أدري

 الته عبد مدمد دولددف د.
ي المقط أحمد إبراهدم

 والقبائل البلدان جم٠مع المة,حغي، .;.م له !؛.را جعح١مر

.م2002 ،4 ط صفداء، انء.لمة، دار اصحة،
B. D. w. w. Arabia, London (197)). oe. 
Southern Muller, Timna and Qataban

Report, Nr.9 (1978).

أب( بن )يطى اسيمى

 لحذنزلي ا مي٦س ا مية آ بن يعلى هو

 وشهد الفتح، يوم أسلم صحابي
 عمر و#ه ،وتبوك وحسًا الطائف

 أؤ، صنعاء ءلى عثمان سذممن^ وا لجذد١

 الجمل، يوم في عائشة مع وكان

 علي مع كان ثم بالمال، الزبذر ودعم

 من أول كان • ي وقذلى صذئ في
كاريمًا. سعخيًا ن وكا؛ الكاذب، أرخ

 الدهري الته ءبد د.حسين

 معن في الغا؛ة أسد ا#رر: بن الددن ءز جع: درا

 لبناا هيم إبرا محمد حقيق٠ذ ،ره لعحا ا
العربي، ثاادغرا ء1إحي دار ،وآخرين

 : العقالني حجر ابن ام؛970 ،بي-روت

 الكتاب دار المحابة، تمييز ذي ا$دان

 مدينة تاريخ الرازي، بيروت؛ العرى
 دار العمري، حسين د. تحقيق صنعاء،

الفكر، دار ،سروتبد المعاصر، ازشكر

م.1989 ،دمذق

ة الثور المذوى الشعبي الدذظدم

 خرج سيامي عمكري تنظيم هو

 لتحرير لقومية ا لجبهة ا صفوف من

 مارس في نحتل ا اليمن جنوب

 عل ه،1385 الحجة ذي م/1966

 ة م-نغف مع ادى ا ودر توحدها إثر

 جنوب تحردر جبهة اسم ت٠تح حرخر٠اك

 ديعبر حق يناير دن ل اغ، 'اتمن

 ويرجح ه. 1 ؤ 8 6 ن شب؛ م/ 1 966

 ر٠مع مع القومية الجبهة ت خذ!فا أن

 في ا س:د رئ دور ت :٠٦ قد يومئذ

 تأثر ثم بذ.* لشدي ا التذظرم قيام إعالن

 وسراسات ٠بةدك المؤسسة دوادره

 راحفاظها ب، إطنا عردا جال

 العسكرية القيادة مع قوية بعالقات

 تدرف نت كا لني ا ،تعز في لمصرية ا

 ضد المقاتلين وتسليح تدريب ءلى

 التنظيم أفراد واصل وقد ا$نجليز.

 ا$نجلرر ضد المساح لشاط،م الشعبي

 مة-وءات (6) ضمن الجدنوب في

 .رلجية تا رت ا شخصي سم با ية ٠ءسك

 الصراع في اكدي التنغرم رك شا وك

 التحرير جبهة بين السلطة عل

 ا#ول جانب إلى القومية والجبهة

في ا!حتالل دوات جالء قبيل
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أمية( )دعاى؛ن ي انب

 نسان 27 م/1967 نورر 20

 ميلتتظا نشاط 1غد أن وط ه. 1387

 أكهر نزح الجذوب في ءظور لشديا

 ا١بعضه وشارك الشمال، إلى أفراده

 الذوات سدن ؛-لمحا الصراع في

 قصررة. لفهرة والملكية لجمهورية ا

 ددن لغلك.رية ا المؤثرات تعدد ويسبب

 وحظ,ر الثدي* التنظيم أفراد صفوف

 اليمن شطري كال في الحزبي العمل

 لتدك العلني السيامي النشاط تضاءل

 الماركعرة وبالذات الجموعات،

 حين في القومية، والجبهة والناصرية

 التذظيم ر١ءذاد من تليل عدد حافظ

 وا!تصال السابق انتمائهم عل

 قدام وبعد فردية. بصورة أ٠ببعغه

 م/1990 مايو في ة !دمنيا الوحدة

 التعددة وإعالن ه1410 ل شوا

 معذ_ه جاعات أعلنت دهية٠٠—ا!

 تحت -ي سيا ؛.حزب لعمل ا ف سددذا ا

 لتحرير ا ة٠لجبه لث^ي ا لدتغليم ا سم ا

 عات ثو؛ دءت حين في ،إيمندة ا

 جديد تذظرم إقاط إلى أصدر آخرى

 لتقدهيا الشعي لذنظيما اسم تحت

اذذوردة. للقوى

ءدر الله دار

حرار اضباط تنظيم دوار اضباط = ا ا

تعم
 أ؛ش ا!نديمة اليمزة الذذوش في هي

 )ت :#ول ا ا!سم، تبذا روقع من

 النص من ويبدو RY 406 م( ع ن

 عل ا!لهاو قرية من بالقرب يقع أنه

 الدواسر. ووادي نجران بين الطريق

 Ja 618 م( داع )ت ورد لى وا!دشا

 ا#رض ءلى يطلق كان اسم وهو

 ب رع و وا م ه )أرض لقدة وا

 هذا زال وما م(، م داع ت وا م ه
، ا؛.وقع  25 نحو بعد على ودقع عامر

 سحام. دفي في صنعاء شرق ماز كيلو

 -م(’)تذ. اروم تدعى التي الض.؛ وفي
 والى٠ا#سط لعمود ا منها قديمة آثار

 وسد ، مسجدها ني الذي الشكل

 أراضيها، يسقي كان الذي شاحك

الحمداني. ذكره؛ الني وهي

 في وتكتب الثالثة: م—تنع أما

 فهي ، أيضًا م( ع ن )ت النقوش

كين. جبل سفح ءلى تقع افي’

الشيبة دسن الله عبد د.
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فب بها تباك

تهامة

 ؛يندقع ؛-ارض ساحل الدم بامة
 ا#حمر والبحر شرقًا الراة جبل

 نذلل لى٠ء لب لة_ا ا في لعق ويعط ٠ . ر ء

 اديث من الممتد دلي ادا الشرط
ءلي ، جنوبًا المندب داب حق شما!

خق٠٠؛*

-

 دن فر.ما امتداده يمدد بعفهم ان
 ز حط وا بدكة درور بة٠الع خلدح

عدن. حق

 في الكلم_ة أى-) أن ويعتقد
 إدارة )زخم( دعي هرتة كا ا اللفات

رفي الو. الحار مناخها إلى
)مجر( الكلمة تعني البابان العبرية

 عكس مة تبا ة لنف ا )وفي ، ^ق(٠أو)ء
 ا#رض. من انخفض ما أي يد
 ورد لقديمة ا صحدة ا ,^ةوش١ ا لذن وفي

 طود، لالب مقابأل بامة ا!ب
السهل(, ويقابله لجبل ا هو وطود وا

 التهامي السهل عرض اوح و
، كيلو وسين ثالئين بين مز

 يصاى حق البحر سطح عن ويرع

 مز. ثالثمائة نحر ل لجبا ا مفوح عند

 إلى  صين ارة اط, درجة وتصإ

 شتاة يبط أن وقئ مئوية، (٠45)

. مئوية (٠20) عن  عامل أما سنود

(،٠/٠90 - 70) دين ذيزاوح الرطوبة
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 ؛.معدل منتظم وغير قلدل فده والمطر

 طاء لة ا ويتميز سنويًا. م(٠م200)

 وشبه ساحله بأنواع للهل اي٠لذبأ

 وا#ة) ا#كاميا مثل صحراوية

 أشجار مع ٠والبشة والكاذور

 لى—ء اةلج(0جخالغء8و) الطاري

 ذق منا تهامة جنوب رفي الشاطئ.

 من واسعة ت ط وسا وية حصبا

 ت ومتنقعا الوسط في نلكشباا

 ءلى ادر، دومح اثاطئ، ءلى لخوسبا
 ويجري ٠المعدذية للمياه يع ينا السفوح

 الوديان من واذر ءدد امة1ت سهل في

 غير ، غربًا متج.هة الجبال من ترة ا

 في إ! البحر إلى تصل ! مياهها أن

 واهم العادية. غير الرول !ت د؛

 نطاق ني تقع الني الوديان هذه

 إلى ل لشما ا من ابنرة لجمهورية ا

 ذيور ووادي حرض وادي الجنوب:

 ووادي سام ووادي دد ورادي

 الخيعل ووادي يانسر ووادي رمع
 والري لخصبة١ الغربة ودديح )مونع(.

 ممه.احات زراعة مكارة إ ذضخات با

وااذرة رالدخن والذرة بالقدن و|سعة

 والغاصورا لمسم١و وااذع الصفراء

 دما واإوز، لما^و وا بي ب وا لبطيخرا

 والطماطم كالبامية الخضروات تزع

 ليمذي ا اا.؛ذاع أكر تهامة دن يجعل مجدا

 أما الزراعية، تًاا١إضحالى إنتاي

 وابقر ءذ وائ ذم الغ ة؛،يعب دوائي
والجمال. والحمير

 في هرة دا اقذصاد ١٠م.طأ ويتألف
 وبناء ا#سماك دد ص من الشاطئ
 التمر محصول ذضاءل رقد اإسفن.

 ذذة برب #خيرة ا ت ك.*-وا ا في
 أسفل في ادربة وة-لمح العمال
 في امة٠ته سكان زال وما الوديان.
 ، نحى الذ ة در؛ح يمارسون الداخل
 أما ،واشالل تج الت ء ورط

 قل فقد والدباغة اللؤلؤ استخراج
عاه كان عما يما ا!شتغال

؛سفي.

)الجرم( والقى,؛ الماح وذستخرج

 أن ويعتقد الصليف. منطقة من

 يمكن ادي الم-عادن سم نيومارورا

 جرت وقد :هامة. من اسذظلماح^_؛

ولكن النفط، !ستخراج محاو!ت
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 إلى تؤد لم ا!ن إلى ا!ستكفافات

٠تجارية يكميًات ءفي !.*ثور ا

 من كثير تحتشن اروم رامة

 سمنتا$ دفي وافي.ة يثة٠الحد لمصاع1
 ن #ب ا ومنتجات باجل(، )في

 ئرلعجاوا الغازية ت ؛دروباا و

 )في القطن وحلح لكبري_توا

 في النفط أنبوب ب ويمص الحديدة(.

 أيضًا وفيها ،لصليف ا قرب تهاط

الكهرباء. ٠لتوليخ بعده ر مخطة

 هي تهاط في في الر وا؛.دينة

 ا٠٢لرك ا ارناء وهي الحديدة

 ا!حمر، ابدر عل في اب للجميور؛ة

 حذتفي م، ء؛ مائتي برذن كذلك وكاذت

 افيء من كا# الظل إلى أزادت
 في عدن ميناء رنافت وا)؛عدسية،

 تجارية مدينة اروم وهي #همية. ا

 وتحوي دولي، ر معنا ذات مزدهرة

اكاحفي. 'أننادق من عدد

 تهامة في ذفي لثاا لرذفي ا دذدذةا أما

 ش/2 0 5 ط خذطت١) زفي نهي

 بني لدولة دسادرة وكاذت م(،820

-ثافي“ في أض كشبتا ولذن زياد.

 ،لأل؛وبيين ءلى؛ ة؛ اكذذت نرما ء رة٨كب

 أول في لرسوأفي١ للدولة ذرة رد؛

 و'!بع زيادسا لذرنرنا في أمرها

 عذر لثالثوا عذر لثانيا لهجري/ا

 ؛,مركز زبرلى شتهرتا ودن الميالدي.

 ا$سالمية، والدراسات للعلوم

 ا$سالمي، العالم شهرتها وبلذت

 عن يذلى ! ما حرذذاك فرفي وكان

مدرسة. 230

 لجديدة ا ثرية ! ا ا#بحاث وتدل

 مكن قد ا#ول ا$تان أن ءلى

 اتجالد، دفي ح اد؛ ا#لف منذ تهامة

 منذ حجرية أدوات على عش كما

 وكعان .لوسرط ا لحجري ا ب ا

غذ-ام يستأنسون الناس  والحمور، ا

 السمك ويصطادون الذرة، ويزرعون

اتجالد. دفي الرايع ا#لف مئن

 في ا#ثرية لتئى وا المواقع وئر

 قبل ما إلى رتجها تا يعود إفي ا تهاط

 وادي مذل عديدة أد؛كن في ا$سالم

 واغاء وشززع زيد ووادي مور
 در لمعا ا وتذكر ن. درما وجزر

 وخاصة تهاط عن أخبار لقديمةا

(.’)درز مو؛ع مفيء
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 القلعة دددة ا لذقوش ا دونت وقد
 ا#خبار من شيئًا الحميري المصر ني

 بين قاتمًا كان الذي الصراع عن

 أهم تامة وكاذت واادس، الحبشة

 نواس ذي فزة في وخاصة ساحاته

 الذي حمير ملك ر(دنأ أسأر )يوسف

 تهامة ا#حباش احتل عهده في

 525 عام في ارض بالد ومعظم

للو!د.

 التهامية ا#شاعر قبيلة وكانت

 دخلت الني المدة القبائل أوائل من

 زخة ا في ودلك ا$سالم، دين في

.للهجذرة ل.ابعةا

 بعث م819ه/203 عام رفي

 محمد واب المأمون لعبا-ي ا لخادمة ا

 امة.١ت أهل ثورة لدخضع زياد بن

 زبرد مدينة س٠وأس دلك، إه تم رقد

 هو حكمي.؛ مستقلة $مارة عاصمة
 وفي قصرر. غير زمذ بعده من وخالحه

 العاش الحجري/ زرابعا القرن

 ف ذ! ا إمارة قامت الميالدي

 وشملت مور، وادي شمال الليماني

. وعرر تمامة طقذا م ا٠كز

تولى م1021 ه/4 1 2 عام وفي

 حكم النجاحيون زياد بي موالي
 ن لص-.إبحذ,يو ا ذلك في فسهم ونا ،مة تم؛

زمًا.

 حكم نمت تمامة ودخلت

 ن تورا يمن5 ا غزا عندما #يوبيين ا

 الدين صالح ادو أيوب بن شاه

 ءلى خلفهم ثم إم. 173ه/569 في
 أمرائهم بعض ذمامة ذيها بم؛ إحمن ا

 في رسول رفو وهم اتمن،ا في
 العهد ويعتير م.1214ه/628

 لذهي1 العهد هو تمامة في الرسمولي

 من ذرمين نحو دام لذي ا لتهامة

 زبرلى بلذت لغازة ا هذه ذفي لزون■ ا
 وبلغت واائقافي الزريا تأذنها أرج

ا$سالءي. العالم آفاق شهرتما

 استولي ام 5 1 7 ه/923 عام وني

 هم تال ثم تمامة، عل المماليك

 ه/941 عام ني نرون لعثما I ا#تراك

 اذيمن، في ا#تراك وبقي م.1539

 تغير عام مائة نحو تمامة ني خاصة

 تمامة، أحوال من لكثرر ا خاللها

 العهود ني المعروفة مدتما دن واخذى
 ء رالكذرا المنعزم من كل بقة زن ا

 أهمية وتضاءلت ،وفشل والفخمة

مرناء محلها ودلى السابقة، موانئها
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دهامةدهائة

 ؤردة سوى قبل يكن لم الذي الحديدة

العد. ذرى دن

 دن أهددتها اسدعادت تجامة وإكن

 الدورة، دبىا تجارة ببب جديد

 القرن أواخر دلمن اغناء ءمرنا فازدهر

 السابع لقررنا لوخاد عذر السادس

 ؛ذع الين ودان عثر، لداعنوا عشر
 عل المطلة الفرع المنحدرات ني

 من كل أيضًا بذخبه نتعنتفا تهامة،

 أنه حق والتحية، الفقيه ددت ددينة

 شمها ذ؛ءة٠والص رة!عجاا أعمال في ن كا؛

 #وزوبيين ا من لألجانب دب

وعرنلب. والغرس والهذود

 ارهن إلى عادوا ا#تراك ولكن

 ام، 849 ادا 266 في أخرى رة—م
 الني اتجروب حودة تبامة ودخدت

 ست وؤ؛ ا#تراك، ضد #ثمة ا قادها

 أ!ستعمارية ا#طماع أهوال

 ب؛مة ننعم ولم انحره. عات والزا

 ا#تراك خروج ؛طحق ر!سعرا با

 ام،9 19ه/1338 ءام ني اليمن ،نى
 ة ا#جن التداخالت احبرت فقد

 م1934 ه/ 1353 م ء؛ وني شمها.

 ادةأشمداا مة ؛١ة ءلى لعودونا سذولىا

ر. وء

 ومتهم بمقا تجامة اهل اشتهر وقد

 العمر في والظلم لالحتالل

 ضد بصالبة وقفوا فقد الحديث،

 وا!ستعمار ا#جن؛ ا#طماع

 وا!ستبداد الظلم وقاوموا ا#وروبي،

 الررارق لقبدلمة ركان ،#ثمة ا عهد في

 ضد مشهودة وقائع الفقيه بيت من

الدين. رد يجيى ا$مام

 قبائل: ردة إنا ا نة٠تجا ذل قبا ومن

 طى٠الوس تجامة في عر #ن؛ وا علل

 الثمارة تجامة في وكنانة #زد وا

 دة تجا في مجيد بنو ومذيم فرلمى' وا

 تجامة قبائل أسماء ومن ٠ برة لجذو ا

 شبرل وبنو السارحة العاصرة:

 رض٠ح شمال مروان وبذو وجعدة

 عبسى وبنو ميدي قرب حمن وبنو

 يسى *وق قرب نثر وبذم

 وبنو د-ور وادي شمال ت عظا لوا وا

 والبعببرة أزعرة وا للحبرة ا ل شمن؛ جامع

 صادل ربنو سيق وبتو للحذ^ة ا جنوب

 الى كمران من مور وادي جنوب
 والحثابرة لقديميا وآل بلحان جرز

 الضحي في والجرابح الزيدية في

وشال -ردد وادي في والقحرى
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محمد< د٠)حمو ي٠التج؛ د(٠مح بن *ود٠)ح التهادي

 وادي جذوب والم.:؛ سهام وادي

 برع جبل إلى الحديدة دن سهام

 ءلى اشمي هن لزرا؛:ق وا

 الداذل في الفقب ددت إلى ا!دل

 رع وادي ف غفا إلى وجنوبًا

 إلى ربغ وادي سفن والقرشرون

 حبب في صلة لمعا وا زبي وادي
 عل جنوبًا لى لمشا وا لزهريون وا

 ردس وأخير اخاء، إلى الساحل

دواع. في والمراع خم ؛نو آءرا

 اسذون فر|ذسين

ااته عبد محمد د.يوسف تعردب:

 ]اذاريخ ذي دهام; :ي٠وفر١ا) لرحمن١•؛،بد :جعدرا
ام.980 صنعاء - 2عدد - ا$كليل دجلة -

 تحقيق المتبحر تار؛خ لمجاور:’ بن’
 علي الخزرجي، ام. 951 لودر - لوفجرن

 ذي الوؤ؛ة العرد :ذزرحي٠او لحسن١ بن
 جمر ق ت: لح ، الرسون.؛ كولة١ تاررخ

 ولدن دددن ،ل — ء ومحمد ردهاوس
 الدراسات مركز م(؛1918 - 1906)

 ا#داب، دار هذه؛،، اليمني، والبحرث
 Stone, Francine: ام؛ 983 ،2ط بيروت،

-1985) Studies on Tihamah, London

يامي  د( بن )حدود ا

م1818 - 1756د/1233 - 1170

أبى بن أحمد بن محمد بن حمود يرو

 ، ذريف مي لتها ا ، لحمني ا ز سسما

 ؛نصورا ء صنما م $ى نائم؛ كان أدثر،

 أي متطقة ء.لى عباس المهدي ؛ن ءلي

 )بالد الباني واغالف عريش

 نحد ن سلطا إلى نضم ا وقد ، (٠ءر

 على ذحغه في ،.*ود؛ن عبدالعزيز

 سدة ه٠سع رك اط ت نأ بعد تبادن

 قلب أن يلبث ولم م،1 802 ها1217

سعل وا انجن ظ-؛-و سعود !؛ن

 سيعلرت_ه وسع أن وبدلى ،بتهادن

 يدةأ؛؛ لحد ا و ٠ للحون ا ءل سمتولى ا و

 ا$مام ابن وكان رحبس":؛:". وزط®

 لحربه تجوز قد أحمد( )ا؛توكل ور٠المتع

 جرى ثم العام، هذا في خالفذ، قبل

 شخ باطالع كان صلح هما—بدن

 هدا انتقض ثم الشوكاني*، ا$سالم

 ستة لحرب ا برنهما دت وقا ،لصطح ا

 ضعف إكن ام،814ه/ 1229

 تستعد ولم ،لغًابا كان صنعاء

 خدش عهد لي إ! تهامة ءلى بطر;تها

 ه/123 3 منة الله( عبد )المهدي

 لى٠ء محمد ت قوا عدة بمسا م 1 8 18

٠مصر والى



)هجلة( |لتهغيب I ( م,جلمة) اتهذيب

 لةلبطوبا حمود الذريف عرف وقد

 ذي القا ووضع والعلم، والكرم

 ها ض له سررة ٠البهكلي عبدالرحمن

 حمود(، الشريف بسدرة العود )نفح

 محمد لشثخ ا ذن لريا ا في نذرها

م.1 982 ه/1402 سنة العقولي

 العدري اسه عدد دسون د.

 الطالع البدر ألذركاذي: عدي بن محمد مراجع:
 مطبعة ),ابع،ا القرن بعد ء ب من سن ا يمزح

 د م مح بن مًاحمد اه؛ 348 ممر، اإ~،؛دة،
 اليمن رجال ذراجم من الوطر نياى زبارة:

 مركز إعداد م، الثالث ألقرن في
دار ء،منال؛ ،اليمذي والبحوث الدرايات

؛;روت. )اودة،ا

النعمي = حيدر( )محمد النهامي

)ط( ازدهذرب

 صدرت خطية شهرية مجدة ه.ي

 برن ما لفرة ا ل خال سرئون بمدينة

 ديسمور 2 2 ه/ 1349 ن شعبا غرة

 ا#ولى جسادى ره وغ ام 930

 قبل م،1931 سبتمرر 14 ه/13 50

 رنة للمعا سيًاجة ذلك رعد ذتوقف أن

 منطقة داخل لقيتها التي الشديدة

 آنذاك. ة الكر الملطة - ظهورها

 با"$شر، أحمد علي ذظر بعد أسهم وقد

الحفاظ في الفعل، تحريرها رئيس

 في مصيرها يكون أن من عليها

 للكددر حدث كما الضياع هو ا#خير

 كامل بجمع قام إذ ،بالدنا في مثلها

 الذي شه العام في وتمالن ،أعدادها

 مجلد في طباعتها من فده توقذت

 ابن بكر أبي نفقة لى٠ء ر١مم ني واحد

الكاف. شيخ

 الداحية من انجلة، هذه وتعد

 في تترذى ة يمن مجلة أول الداربجية،

 دل ، دذودررا إصالحيا توجهًا الداخل

 بصورة لتوجه ا هذا عن ذ_تتعبحر ا ١مم

 إلى فده أشرر الذي شعارها في جارة

 وتنوير ).عقولا لتهذيب شذتأ أيا

 هذه وراء نقف نت وى . ا ا#فكار

 في ٠ليمذرة ا $نتلجشيا ا طليعة نجلة ا

 أبرز بدن من كان التي المنطذة، تلك

 باكبذر، أحمد علي من كل ءذا?ىرها

 محمد و باكثرو محمد عم-ر عمه بن ا و

 الحامد وصان ء رجا ؛ن حمدن

٠وءرهم اشقاف وعيدروس

 قد كانت انجدة هذه أن والمالحذط

 ! بمعارضة ظهوزها منذ قوبلت

إ١رسل لذي 1 جع كوبا منطلقايا توطنو
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)دجان( ا]نيذيب )دجلة( !]تهذيب

ا!نكار وترس ذ.بستول٣ل أذثذت شبر.,؛ .أخالب - أدية - ط؛ة - مبةد.شة

رلى ١٣٤٦ح.بان١م١وم٠٠بوونى-مموت-ني <١>ص ٠>|لحةأ

 ننم٠ابغادوخرس

 واشاكز،لىطاللتسس‘ نحى
 ، ب؛ أو ٠| حمدللح بط "سك ، و شع ل

غ٠ لذق و  رذاذ لذ ط أش؛و ،ا٠ ا

 ازا؛ل وثري باسغ اوتزد'٠ءز

ولم ;ابادس ابالد ان الم
مالط لهام ،وسرق وا  رى٠و ، وا

ذكاروثبوع و،؛موغد؛ ا  ادلم ر الحق ا
ردى وعادات ،راكئعل داوذاكل

 يالتعور أيضًا وإنما فحسب، ذا

 لحذ!'فة١إلع ا حول سائد كان الذي

 عل يناوي كان والذي عام، دوجه

 وقد .ودها و أشكال ثقدتلف الرفضى

 هذه ء-ن !ق-افا عيدروس تحدث

 العدد في نشرت له دن؛].ة في إسالة ا

 ،نعم : بمرارة يقول حيث الثاني،

أسم-مه ما الحذق ويسوء رسوؤني إنه

 إخواننا من مرة فر غيري ويسمعه

 ا!ين من أته يدعي اذ.اه-دين،من

 لصحف ا كرادة دنى ط لحن ا من بمكان

 وإن إجااتين، وسبًا حطًا وانجالت

 — اذق رغم — رسوبا شريفة كاذت

 ،قيمة للدين تعرف ! بذيئة لسنة د

 لغيب ا ءلى وتور م“مشه زعمًا

إب حرام( والشور باطل )والزعم

مية هسهءة٠ا1 749 ا



التر؛ص )مجلت< |لتهذنب

 وغرس لعدذة ا لبذر إ! أنشئت ما

 الحقائق وقلب الناس ددن العداوة

كذا٠ه . و. .٠و ط-ثم ب ا وذرويج

 ءلى نوافقهم. ! لحق١ر رنحن وا٠زءم

 وإذنا ،طلالبا وظنهم سد لذ؛ا زعمهم

 انتقدته ما عل إ ١٠ذوافقه !

العزيز". دكنابوا اذطهرة لشر؛.عةا

 وبقرة ف لدقاا عدروس ن 1ك وإذا

 أن من البداية في تمكنوا قد زمالئه

 ١٠٣فإ ذلك، كل عن الطرف يغضوا

 ؛-صورة انجلة ف إين؛ ءلى أجرروا

 وتزايد رضه المعا اشتداد مع, ٠ائية٠٣

 منهم ببعض دفعت دفي ا المضايقات

 حجة وكانت الهجرة، إلى بعد فرهما

 في جاء كما بالرد" "الساخة صعو؛ة

 الحجة وص #خير وا العاشر ال-دد

 هريًاظا رر١لش حرنها طرحت الني

 لعوت ا ذلك ت مكاإ دوافع

اريادي. التنويري ا$صالحي

دهم للطيف1د ء د.  ا

 رمضان عرة لذاني،ا إهددا ، لتهذي-با مراجع:
 والعدد ؛36 -35 ص ص ،1349
ص ،1350 ا#ولى جمادى غرة شر،ايا

العى

 عذن خليج في حديث مرناء
 ثم مذعرة، منطقة كان أنه ذفي الغربي،
 القرن مذن أهميتها لها منطقة صارت

 تخنهاا عندما الميالدي عثر اشاسعا
 ثم لكه، دغر ني ايرض الحاكم

 عديه مما مدكن مقر هي لذيوا ا صارت
 لعسكريين وا الموظفين وكبار

 ت للقنصليا ومقر نيين الوريطا

 المذطقة أن أي ا#صبية، والشركات
وإداريًا ذاريًا مركز صحت
ارريطانرة، للمستعمرة وعسكريًا

أن ؛؛.رب غى إلى ادئواهي وذوات
 اءدهًا٠س وقد أوروبيا، أجنبيا ا!ون ي

 أض من ر٩ثعت شاطبها أن دلك عل
 عدن، مدينة تحتضنها إفي ا اطئ لذم ا

 شاطئ هي لتوا ا منطقة وذضم
 وشاطئ الذهبي( )التاجل ردو جولد

 ا!.بل، خاج وثاطئ اكحر عروة
 وقد ،لجمرلمة ا الشواطئ من وغيرها
 من عدد الشواطئ هذه عل أقيمت
 ا٣ أن كما احات، وا! الفنادق
 لجبال ا وسط نخنهما ١نم ن ممأد طريفين
 وفريا التواءي، ثواطئ عل المطلة
٠ ت ليغ؛ دشاوا لقصور ا من عدد اروم

 الءذدذي أدحد إدراهدم

 ةل1واإة.؛ اضدان جم مع ،لمعدذي 1 إبراهيم جع:درا
.م2002 ،4ط مذت، دارالوية، ايب؛،
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)كذاب( !اجبان )كاب( اجبان

)كاب( اصان

 :حمير دلموك في !جانا كتاب

 وأخبار افيمن تارخ في كتاب أؤدم

 المؤرخ مزج ا$سالم، قبل ماوكه
 ا!تاوي .ذئه٠ بن وهب ا$خباري

 في م(732 ل/114 )ت الشاني
 والقصمى ا#خبار دن تصنيفه

 أخبار كتاب دع ركون طور #ما وا

 شرده بن عبدن ممني3ا ا$خباري سلفه
 مدار م(686 ه__/67) الجرهمي؛!؛

 وصل وقد بابه. في مسبوق غير مبكر

 محمد أبحغ برواية ب لكتا ا إرنا

 أمد عن الكدي هشام ابن عبدالملك

 حان بن إدريس أي عن موس بن

له. بن وهب #ده جده ءن

 ني في )كذ؛ !ردة ا در ذما ا وتذكر

 م شا١ه بن ! (وملوكدا مر ب نسسا أ

 أخرى وعناوين م(828 ه/213)ت

 عين إلى الواقع في هي وم-ا مقاربة،

ده. ا!ذاب هذا

 بأحوال به كذن؛ )أخار( ودب أ؛.لى

 قرأ " أنه ره_5ذ' ب_*_د لم دما ا خلق
 الله أنزل مما بًا كتا وتعن ثةثال

 ذلك بعد رذكر ا#نباء.." ءلى

 إلى تتقل٠وي البائدة العرب أخبار

 إلى يصل حنى حام( و! )دب
 كان ا!ي )سبأ( فًاخبار )!رب(

. وس.بعين دادة مدكه  وكان عاد

 غير ا#و!د، من عظيم عدد رأ

إب مدكه يتذلي من له دكن لم أنه



)؛ذاب( اددان )كداب( ادفان

 مات لما وأذه وكهالن، حمور إ!

 ابنه إلى بعده الملك صار س_ب-آ

 ا٠وهكذ حمير". أخبار سارد حمور(,. د

 التبابعة مأيوك آخر أخبار إلى

 حنى ،م لذ.ا را سنة ا٠٠لغ ا ودلموك

 ما-وك آخر نواس( )ذي إلى يصل

 في المذكور #خدود ا صاحب حمير،

 ا!كرم( )فأبرهة ،١الكريم- القرآن

 هدم أراد الذي لحبشةا ماوك أول

 في بغيله ر وئ الحرام، البيت

 جيشه الله هلك ة؛ جيشه مقدمة

 برن م)يكسو فابنه .ابيل., ا ر_طبر

 مرف م بقيا دب لكتا ا ستهي (برهة أ

 موحد ر٠مذتع مأكًا يزن ذي بن

مذ-ها. ا#حباش طارد للبالد،

 أحد رحيون ا يملك لم وب_مقتة

 ناحية كل أن غور أنفسهم عل

 حمير، من رجأل عليهم لحلكوا

 حنى ادطوائف ملوك مثل ا وكاذم

 إلى بذلك ويذتهي با$سالم. الله أق

 الدابرة الملوك أخبار من كان ما

الغابرة". وا#ص

 في ا#ولى للمرة الكتارب طبع

 سة د—باف الدكن أباد حيدر

 عبيد )أخبار مع م(1928 ه/1347)

 أعاد محققة، غور حرحة في شرية( بن

 الدارسات مركز معلبوعة ها نذر

 عام بصنعاء — فى—لدم ا لبحوث وا

اه. 3 99 م/ 1979

 اكهري اده عدد دسون د.
 ذى إدم ا الذراث .ادرى د :العمري ددين :دداجع

ضار،لمن ا دار ذي، يماالجر المتحف ذي
.25 - 26 م،1980 دمشق،

اهمدت I هءة٠لهس1 752
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