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 أشهد بأن هذه الرسالة قد أنجزت تحت إشرافً بمراحلها كافة وأرشحها للمناقشة

 

 

 العلمًالمشرؾ 

  

 د .عبدالمناؾ شكر النداوي     أ.

 جامعة الحدٌدة –كلٌة اآلداب  -قسم التارٌخ

 

 للمناقشة.بناء على توصٌة المشرؾ العلمً ترشح الرسالة 

 

  ربٌس القسم العلمً                                            النابب األكادٌمً لعمٌد الكلٌة             
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 اقشة قرار لجنة المن

 

بشأن تشكٌل لجنة المناقشة لرسالة الدكتوراه  ى قرار مجلس الدراسات العلٌا رقم........بناًء عل

 (.م" 1ٕٙٔ – 1ٔ1ٔالموسومة بـــ)حركات المقاومة والمعارضة فً تهامة من "

بأننا اطلعنا على الرسالة المشار إلٌها وقد قمنا بمناقشة  لجنة المناقشةنقر نحن ربٌس وأعضاء  

....................ووجدناها جدٌرة بالقبول لنٌل درجة الدكتوراه وفٌما له عالقة بها بتارٌخ محتوٌاتها،

 ومعاصر.فً تخصص تارٌخ حدٌث 

 

 

 ربٌس وأعضاء لجنة المناقشة                                                      التوقٌع

 النداوي عبدالمناؾ شكر األستاذ الدكتور/  -ٔ

  أستاذ التارٌخ الحدٌث والمعاصر     

 جامعة الحدٌدة  -كلٌة اآلداب -قسم التارٌخ  

 اً ربــٌس العلمًالمشرؾ                          

  

 ........................ 

 

 

  

   خالد عبدالجلٌل شاهرالدكتور / المشارك األستاذ  -ٕ

 أستاذ التارٌخ الحدٌث والمعاصر      

                                                      عدن جامعة -  ارٌخ بكلٌة اآلدابقسم الت      

 عضواً   

           .......................... 

  

 

 

  الجواريزٌدان محمد أسعد األستاذ الدكتور/  -ٖ

  أستاذ التارٌخ الحدٌث والمعاصر     

 جامعة الحدٌدة -تربٌة كلٌة البقسم التارٌخ  

 عضواً                     

    ........................... 
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 ــــداءـــــــاإلهـ

 

ي..الناس.أحب إلى      وأدامهما.الكرٌمٌن رعاهما هللا  والـــدَّ

 عرفاناً واحتراماً واعتزازاً بهما  العزٌزانوإلى أخوّي 

    ص الود واالحترام الؽالٌات مع خالأخواتً إلى و                            

  وتضحٌة.سنوات الدراسة من مواقؾ  عرفاناً بما قدمته طوالوإلى زوجتً                  

  أوالدي ...مع حب أبّوي صادق وآمل بأن ٌوفقنً الباري من أن أكمل وإلى                    

   الصالحة . ة والتربٌةأشعداد والنإلمعكما حسن ا                               

  إلى بلدي الصؽٌر الٌمن من صعدة إلى المهرة                               

 الكبٌر من المحٌط الهادر إلى الخلٌج العربًوطنً وإلى 

 وإلى عالمً الذي انتمً إلٌه من المحٌط إلى المحٌط

    مً ...أهدي هذا النتاج العلجمٌعاً.إلٌكم                                    
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 شكر وتقدٌر

أتقدم بخالص الشكر والتقدٌر إلىى األسىتاذ الىدكتور/ عبىدالمناؾ شىكر النىداوي  المشىرؾ العلمىً علىى   

وناقشنً فً  األطروحةوالذي شجعنً وؼمرنً بعلمه وتوجٌهاته والزمنً فً جمٌع مراحل  األطروحة

الىدكتور/ سىعٌد سىالم وإلى  ، وموجهاً ومعلماً فكان أباً ، وذلل لً كل الصعاب كل شاردة وواردة فٌها ، 

ووقىؾ إلىى جىانبً حتىى هىذه اللحشىة وأشىكر عابلتىه قاسم الذي تابعنً منذ دراستً الجامعٌة وسىاعدنً 

وتحٌة خاصة لرباسة جامعة عدن وعمادة كلٌة اآلداب ورباسة القسم متمثلة باألسىتاذ الىدكتور  ،الكرٌمة 

ًّ بعلمهم فىً السىنة  محمد صالح بلعفٌر ولكل أعضاء هٌبة التدرٌس فً القسم وخصوصاً لمن أنعموا عل

األستاذ الدكتور/ سٌد مصطفى سالم والذي كان لتوجٌهاته ونصابحه األثر أشكر ثم  دكتوراه ،لالتمهٌدٌة ل

والىذي واألستاذ الىدكتور عبىدالعزٌز قابىد المسىعودي وإمداد الباحث ببعض المصادر  األطروحةفً هذه 

سىتاذ الىدكتور عبىدالعزٌز واألوكذا األستاذ الىدكتور محمىد الطىاهر السىبٌطلً بعض الوثابق أمد الباحث ب

الٌمنىً وعلىى رأسىهم أحمىد صىالح الجبلىً وقىادري والبحوث خوة فً مركز الدراسات األوكافة المقالح 

وكىذا الىدكتور صىادق محمىد  ،أحمىد  مرشىد شمسىان الىدكتورأحمد حٌدر ، وفرع المركز بعدن وربٌسىه 

وكانوا فً عىونً وأخىوة فكلهم ذاقوا مرارتً  المكتبة الوطنٌة بعدنبالشكر بوال أخص أحد ،  صفوانًال

سىىات والبحىىوث الٌمنىىً اللدرالىىدكتور/ جعفىىر الشفىىاري مركىىز أشىىكر ولىىً فلهىىم جمٌعىىاً الشىىكر والثنىىاء ، 

 سىعٌدمحمد ستاذ ربٌسه األثم  - رحمه هللا -ور/ جعفر الشفاري بجامعة عدن وعلى رأسهم األستاذ الدكت

 . عبدهللا بامطرؾأمٌن المكتبة و –رحمه هللا  -شكري 

وعابلتىه األصىٌلة علىى ربٌس الهٌبىة العامىة للكتىاب أستاذي المفكر / عبدالباري طاهر األهدل وأشكر  -

 .وولده صدٌق الروح الباحث / وضاح عبدالباري طاهر تحملً 

عٌىىة فىىً صىىنعاء ومىىدٌره الصىىدٌق جىىان المبرنىىت ثىىم المعهىىد الفرنسىىً ل ثىىار والعلىىوم االجتماوأشىىكر  -

أحمىد قافٌىة وعلىى رأسىها المناضىل ثومؤسسة العفٌؾ الواألستاذ محمد عبدالرحٌم جازم ل توشٌرر امٌش

علىً ربٌسه القاضىً لمركز الوطنً للوثابق ممثالً فً ي خاصة لشكرأوجه ال ٌفوتنً أن جابر عفٌؾ و

ا المركىز العمىالق بفضىل ربٌسىه ، كل مساعدة ممكنىة فىً هىذقدم لً الرجال والذي ساعدنً وأحمد أبو 

ًّ كثٌراً بصىبره وفؤاد عبدالوهاب الشامً  الدكتور كذلك بفضلو تفرؼىه معىً وترجمتىه والذي أحسن إل

سىىعادة السىىفٌر اللبنىىانً حسىىان أبىىً عكىىر بالجمهورٌىىة الٌمنٌىىة والشىىكر الخىىاص ل ،لىىً نصىىوص عثمانٌىىة 

حلقة وصل بٌنىه ق ومذكرات متصرؾ تهامة ٌوسؾ بك حسن وكان والذي وثق فً الباحث وسلمه وثاب

وعلىى رأسىها الىدكتور عبىىدالولً  اآلداببىداع للثقافىة واإلمؤسسىة أشىكر وكىذا وبىٌن أسىرة المتصىرؾ ، 

 . عبدالسالم عثمانتب ااألستاذ الكالشمٌري ومدٌرها 
  

بىىىن محمىىىد الزبٌىىىدي                     األسىىىتاذ الىىىدكتور حمىىىود محمىىىد قدحىىىة واألسىىىتاذ الىىىدكتور علىىىًبالثنىىىاء وأخىىىص 

 .  توفٌر فرصة ما كنت أحلم بها لوالهما ٌرجع إلٌهما اللذان 
 

علً  الشٌخ المؤسسةمدٌرعلى رأسهم لجمٌع منسوبٌها وو مؤسسة التقوى الخٌرٌةالكبٌر لشكر أتقدم بالو 

دس ٌوسؾ إبراهٌم كعبوب والمهنالطٌب علً محمد وعبدهللا سعد هللا وأحمد حسٌن هادي قابد القلٌصً 

القاضً فً الحدٌدة أشكر ووحمدون إبراهٌم األهدل المعصلً فتٌنً ومحمد االهدل حٌدر وسلطان 

عبدهللا قاسم مسعود وفً المراوعة محمد وخالد الضحوي و ٌحٌى عالنه وجابر الشراخإسحاق صالح و



 و

 

ت عبدالرحمن الحضرمً عبدهللا طاهر األهدل والشاعر علً دهٌس ، وفً زبٌد هشام ورو وعرفا

 وأحمد محمد عبدالجلٌل الؽزي وداود سالم بازي .
 

 األستاذأما الترجمة فقد قام بها الباحث ولكنه أستأنس بمساعدة األستاذ الدكتور حمود محمد قدحة و  

 .جامع بعدن  األدٌب حامد

عكر فً الٌمن على ما الكاتب سعادة السفٌر اللبنانً حسان أبً مرة أخرى فأشكر أما جانب التوثٌق   

ًّ من وثابق وٌومٌات المتصرؾ ٌوسؾ بك حسن ، وأشكر  مركز إدرٌس حنبلة للتوثٌق وخاصة بذله ل

شكري الخاص مع  ةالبرٌطانٌ ي بالوثابقوأشكر األستاذة شفٌقة العراسً على مدّ ، أحمد السعٌد  األستاذ

الوثابقٌة مكتبة أحمد محمد نعمان ر أشكومرة أخرى لألستاذ الدكتور سٌد مصطفى سالم لنفس السبب ، 

والكاتب لطفً فؤاد السفٌر أحمد كمال بن الشهٌد محمد أحمد النعمان والقابمٌن علٌها وعلى رأسهم 

حسن المستشار وتصوٌر ما أحتاج إلٌه ، وكذلك ى الوثابق نً فً االطالع علاساعد لذٌنالالنعمان 

دى العمري ل داب وإحٌاء التراث بقٌادة أصمعً تهامة والدور الرابد لمنتدٌٌن بتهامة األول منتشكري 

    . األستاذ محمد الدهنًبقٌادة األستاذ عبدهللا خادم العمري والثانً منتدى الدهنً للثقافة والفنون 

فً  –رحمه هللا  –أن أختم شكري لن أنسى دور القاضً المؤرخ إسماعٌل بن علً األكوع قبل و

تقبلوا مضاٌقتً رؼم عجزهم ف لثقتهم بًمناضلً تهامة أشكر وراسة تعلٌمً وتشجٌعً المستمر للد

وعثمان شافر  –رحمه هللا  –وأحمد محمد هاجً  –رحمه هللا  –ومنهم الوالد األستاذ أحمد جابر عفٌؾ 

واألستاذ محمد الشبٌلً  –رحمه هللا  –والكاتب األدٌب عبدالرحمن حسن األهدل  –رحمه هللا  –عمٌره 

 واألستاذ األدٌب أبو القصب الشالل هللا مقبول الصٌقل واألستاذ محمد عبدالرحمن الزبٌديواألستاذ عبد

واألستاذ العزي مصوعً واألستاذ ٌحٌى عوض محرقً واألستاذ علً أحمد فاضل وولده الباحث أٌمن 

مد واألستاذ عمر الضرٌر والدكتور خالد ٌحٌى األهدل والباحث الشٌخ أحواألستاذ محمد عبده زحٌري 

والعالمة واالستاذ عبدهللا ٌوسؾ الجنٌد واألستاذ الباحث آدم أحمد ٌحٌى التكروري  ٌعقوبعٌاش حسن 

واألخٌر مع ربٌس منتدى بٌت الفقٌه الثقافً  إسماعٌل علً المخاوي الباحث والشاعر محمد سالم شجاب

 راجعة مسّودة األطروحة . اللؽوي األستاذ محمد فرج بوطة كانا الوحٌدٌن اللذٌن لهما لهما الفضل فً م

ه الباحث فً حلفهما صدٌقا  ووضاح عبدالباري طاهر األهدلالباحث ٌعقوب حسن علً دوبله أما 

  . فال ٌوفً الباحث حقهما من الشكروترحاله 

صىالح  الشىاعر ألسىتاذإلنسان تهامً المنشأ ٌمنً الهوى عربً االتجاه إنىه اٌوجه الباحث شكره  وختاماً 

ذاك اإلنسان الذي تعجز الكلمات عن إٌفىاء حقىه فىً دفىع الباحىث إلكمىال دراسىته  الحكمً إبراهٌم أحمد

وصىبره علىى الباحىث وتىذلٌل كىل الصىعاب العلٌىا وتحملىه  هدراسىاتتشجٌعه المستمر إلكمىال الجامعٌة و

      أروع األمثلة للبذل والعطاء فجزاه هللا خٌراً .ضرب ، ف المادٌة لٌجتازها الباحث

شارك ولو بكلمة فً إخراج هذا العمل ، فجزا هللا الجمٌع إلى كل من ساعد وساهم وأرشد و أخٌراً و

 خٌراً .
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة المحتوٌات

 ٔ المقدمة

 9 . 9194 – 9481 تهامةاألوضاع السٌاسٌة فً  -الفصل األول:

 :  تهامة عشٌة عودة العثمانٌٌن . -المبحث األول: -

 7 علً فً تهامة .  قوات محمد  - 

 1 .انسحاب قوات محمد علً من تهامة  -  

 98 عوامل انسحاب القوات المصرٌة من تهامة . -

 99 مع القوات المصرٌة .الحسٌن اتفاق الشرٌف  -

 97 الشرٌف الحسٌن وتبعٌته للعثمانٌٌن . -

 94 الشرٌف الحسٌن والقوى المحلٌة . -

 18 ( 9471ـ 9481لمباشر لتهامة )الحكم العثمانً ا -المبحث الثانً: -

 18 . عوامل قدوم العثمانٌٌن إلى تهامة -

 19 قدوم الحملة العثمانٌة إلى تهامة . -  

 17 أسباب الثورة ضد العثمانٌٌن فً صنعاء . -

 11 م (9471 – 9481الوالة العثمانٌون فً تهامة )  -

 89 ( 9194ـ 9471من خالل )السٌاسٌة العامة لتهامة الٌ األوضاع -المبحث الثالث: -

 89 أسباب قدوم العثمانٌٌن إلى صنعاء .   -

 87 متصرفٌة الحدٌدة .  -  

 84 أسباب الثورات الٌمنٌة ضد العثمانٌٌن . -  

 91 انطالق المقاومة التهامٌة . -

 91 السلطان عبدالحمٌد الثانً ونقٌب األشراف بالٌمن والمناصب . -  

 7: رابح .ثورة قبائل الج  -  

 77 ضرب إٌطالٌا لموانئ تهامة . -

 77 الحروب األهلٌة فً المدن التهامٌة ) زبٌد أنموذجا(. -

 47 نشأة الجمعٌات والحركات القومٌة فً تهامة . -

 17   .ان العثمانً والمسألة التهامٌة مبعوثو تهامة فً مجلس المبعوث -

 18 . 9178 -9194 المسلحة بروز وتطور حركات المقاومة التهامٌة الثانً.الفصل 

 19 .على الحدٌدة أوضاع تهامة بعد خروج العثمانٌٌن وسٌطرة البرٌطانٌٌنالمبحث األول: -

 17 متصرفٌة تهامة .  -

 977 اإلمارة الشافعٌة .  -

 979 دولـــــة تهــــــامــــــــة .         -

 991 النخب فً الحدٌدة وموقفها السٌاسً .   -

 997 .     البرٌطانً فً تهامة قوات االحتالل  -

 994 احتــــالل الحــدٌــدة .  -

 



 ح

 

 917 المقاومة التهامٌة لالحتالل البرٌطانً .  -

 918 الوكالء السٌاسٌون للحكم البرٌطانً فً تهامة .  -

 :91 . المعارضة التهامٌة خالل حكم األدارسة -المبحث الثانً:

 :91 اإلدرٌسٌة فً تهامة . اإلمارةتأسٌس   -

 977 اإلدرٌسٌة وأسباب االنهٌار . اإلمارةبداٌة أفول  -

 971 الصراع مع سٌف اإلسالم مصطفى . -

 979 . نهاٌة سٌف اإلسالم مصطفى اإلدرٌسً  -

 977 اإلدرٌسٌة . اإلمارةنفً قادة   -

 974 .االدارســـة من الـزرانـٌـــــق موقف   -

 987 ة والمقاومة الشعبٌة لها .سٌطرة القوات اإلمامٌة على تهام -المبحث الثالث:

 987 سقوط زبٌد بٌد القوات اإلمامٌة .  -

 998 حٌس والخوخة والمخا وباب المندب .لسٌطرة على ا -

 994 .     والركب ثـــــــورة المعاصلة  المقاومة الشعبٌة التهامٌة قادة -

 9:7 تهامة  .على القوات اإلمامٌة  سٌطرةعوامل  -

 ::9 .وســقوط الحدٌـــدة  تـــهامةالسٌطرة على  -

 979 . 9184ـ  9114أشكال حركات المقاومة فً تهامة  الفصل الثالث.

 :97 القوات اإلمامٌة وسقوط بٌت الفقٌه المقاومة المسلحة لقبائل تهامة ضد -المبحث األول:

 :97 قبائل العبسٌة والرامٌة والقحرى .الشعبٌة لمقاومة ال -

 947 وعبس وبنً حسن وبنً مروان وبنً نشر واسلم . بحثورات قبائل الجرا  -   -

 941 مقاومة قبائل الزرانٌق . -

 948 محاوالت اإلمام ٌحٌى لضم الزرانٌق . -   -

 947 . حملة هاشم المحوٌتً  -

 917 المفاوضات بٌن اإلمام ٌحٌى وقبائل تهامة . -

 911 . من دون جدوىضد المقاومة التهامٌة متتالٌة إمامٌٌه حمالت  -

 918 تجهٌز سٌف اإلسالم أحمد ونزوله لتهامة . -

 914 المعارك الحربٌة بٌن الجٌش اإلمامً والمقاومة التهامٌة خالل الهجوم الشامل ضدها . -

 179 المعارك الشرقٌة والشمالٌة بٌن القوات اإلمامٌة والمقاومة التهامٌة . -

 188 سقوط بٌت الفقٌه بٌد القوات اإلمامٌة . -

 191 سٌاسة اإلمام ٌحًٌ فً تهامة وموقف حركات المقاومة منها . -المبحث الثانً:

 191 األسباب التً حذت باإلمام ٌحٌى إلى السٌطرة على تهامة . -

 1:7 أسالٌب السٌطرة اإلمامٌة على تهامة وأبرز قادة هذه السٌطرة  . -

 1:1 أمراء تهامة فً عهد اإلمام ٌحٌى . -

 1:4 ام ٌحٌى لتهامة ومعارضة التهامٌٌن لحكمه .أسالٌب حكم اإلم -

 :17 كٌفٌة معاملة عمال اإلمام ٌحٌى للتهامٌٌن . -
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 148 المعارضة التهامٌة على سٌاسة السلطات اإلمامٌة .فعل ردود  -

ظهورحركات المعارضة فً تهامة ضد ٌٌن ولسعوداسقوط تهامة بٌد  -المبحث الثالث:

 . النظام اإلمامً
117 
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11: 

777 
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 قائمة بأسماء المالحق 

 وثائق . -1

 الصفحة األولى من المنشومة الشعرٌة ) األرجوزة (( ٔ)وثٌقة رقم  -ٔ

ء وسادات وأعٌان تهامة على اختٌار األمٌن بن موافقة ومباركة مشابخ وعلما تذكر (ٕ)وثٌقة رقم  -ٕ

 عبدالقادر البحر نقٌباً ألشراؾ الٌمن .

تبٌن ما تمٌزت به بعض األسر التً مارست القضاء فً تهامة من إعفاءات  (ٖ) وثٌقة رقم -ٖ

وإكرامٌات وحشوة لدى الدولة العثمانٌة وخاصة فً عهد السلطان عبدالحمٌد الثانً ومنها إسرة 

لمخصوصة فً وثٌقتها أعاله باالعفاءات عن الضرابب والعشور وؼٌرها من التكالٌؾ البهاكلة ا

 المادٌة للدولة .

محّمد هبه فاشق حول األوضاع السابدة بالمنطقة بخط شٌخ مشابخ الزرانٌق أ (ٗ) وثٌقة رقم -ٗ

 وموقؾ قبابله من األحداث بالٌمن . 

البٌان الذي أصدره السلطان العثمانً  تذكرفً الحدٌدة من مكتبة آل المكرم  ( ٘) وثٌقة رقم -٘

 عبدالحمٌد الثانً أثناء مقابلته للوفد التهامً والٌمنً  .

من مكتبة آل المكرم بعنوان البحة أهل صنعاء وتعز والحدٌدة وزبٌد وبٌت الفقٌه   ( ٙ) وثٌقة رقم  -ٙ

 وباجل المقدمة للسلطان العثمانً عبدالحمٌد الثانً 

 البطاح للمتصرؾ ٌوسؾ بك حسن . الصدٌقالمفتً محمد  مرسلة من(  7) وثٌقة رقم  -7

من )م.و.ث( وهً مرسلة من مدٌر سجون تهامة فً الحدٌدة إلى سٌؾ االسالم (  1) وثٌقة رقم  -8

 م .9ٌٖٕٔونٌو  ٖٓهـ / ٖٔ٘ٔصفر  ٕٙعن عدد المعتقلٌن التهامٌٌن فً 

 .   طــرائــخ -2

ٌدة " تهامة " فً العهد العثمانً مع تحدٌد ( توضح الحدود التارٌخٌة لسنجق الحد ٔخارطة رقم)  -ٔ

 خط الحدٌد عبر تهامة والٌمن . 

  . ( توضح وضعٌة الجزٌرة العربٌة خالل العهد العثمانً ٕخارطة رقم )  -ٕ

 ( وهً خارطة برٌطانٌة توضح وضعٌة تهامة بعد الحرب العالمٌة األولى .  ٖخارطة رقم ) -ٖ

   .تهامة اآلن وتجزأتها بٌن عدة محافشات ٌمنٌةتوضح جؽرافٌة توزٌع مدن  ( ٗخارطة رقم )  -ٗ

( وهً صورة فضابٌة من وكالة الفضاء األمرٌكٌة "ناسا" تشهر تهامة بجبالها  ٘خارطة رقم )  -٘

 وأودٌتها وبعض جزرها .

 )تضم عشر صور( صور . -3

 . جداول -4

 م .87ٖٔ-87ٕٔ( ٌبٌن توزٌع التقسٌم اإلداري لتهامة فً العهد العثمانً لعام ٔجدول رقم ) -ٔ

 ( ٌوضح بعض أسماء المعتقلٌن من تهامة فً سجون النشام اإلمامً.ٕجدول رقم ) -ٕ
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 ــقــدمــــــهمـ

تحشى حركات المعارضة الٌمنٌة باهتمام الدارسٌن والباحثٌن فً تارٌخ الٌمن الحدٌث والمعاصر ، 

وهذه الدراسات والبحوث تحاول معرفة البداٌات التكوٌنٌة لتلك الحركات المعارضة وأسباب نشؤها 

 وكٌفٌة تطورها وصوالً إلى نتابجها وسبر أؼوارها . 

كان االحتالل البرٌطانً  الجنوب الٌمنًت فاجعتٌن فً تارٌخنا المعاصر ، ففً فقد وقع الٌمن تح

 نٌمشمال الإمامً متخلؾ بؽٌض أعاد  وقع تحت حكمه ومحمٌاته ، أما الشطر الشمالً فكان نصٌبه أن

 إلى القرون الوسطى . 

 قوٌةعارضة ، فواجه حكم اإلمامة مالوطنٌة شعارات الوجاءت المعارضة الٌمنٌة الوطنٌة تحمل 

أكتوبر  ٗٔم وثورة 9ٕٙٔسبتمبر  ٕٙوسرعت فً أفول لٌله وبزوغ فجر جدٌد هو فجر الثورة األم 

 م .9ٙ7ٔنوفمبر  ٖٓم ورحٌل آخر جندي برٌطانً عن شطرنا الجنوبً فً 9ٖٙٔ

 إال أن أؼلبٌة هذه شمال الٌمنولكن ـ ولألسؾ ـ رؼم هذا التارٌخ الناصع لحركة المعارضة الوطنٌة فً 

الكتابات تركزت على مواضٌع محددة ، وذلك حٌن جرى حصر المعارضة الٌمنٌة بحركة معارضة ٌمنٌة 

ناشبة فً بداٌات األربعٌنٌات من القرن العشرٌن المٌالدي فقط تاركة ما عداها من ثورات حملت سمات 

 .فً خصوصٌتها الؽالبة  وتمٌزت بطابعها الشعبً والفالحً الوطنٌة

اتخذت طابعاً سً تلك الكتابات لهذه الحركات الكفاحٌة المسلحة إلى كونها شعبٌة فالحٌه ٌعود إؼفال وتنا

، إلى جانب إٌمان أهدافها محدودة ووقتٌه فقط  الحركات هذه تلك الكتابات أن واعتقاد مسلحاً عنٌفاً 

نشرة أنه ال ولكن هذه الكتابات ال تأخذ بهذه األحداث والحركات ، حول  أصحاب هذه الكتابات بقناعات

التً اضطلعت بدور من صنع  شرابحٌهم االختالؾ فً وجهات النشر حول طبٌعة الحدث وحتى حول ال

  وٌوضع صانعوها فً مكانهم الصحٌح هذا الحدث بقدر أهمٌة أن تعطى تلك األحداث مكانها فً التارٌخ ، 

تكمن فً أن مشكلة كتابة تارٌخنا ر التارٌخ الٌمنً الحدٌث والمعاصوإذا ُسلّم بما سبق فهناك إشكالٌة فً 

المعاصر منذ الحرب العالمٌة الثانٌة الذي هو على وجه التحدٌد المرحلة التً تشكلت فٌها الحركة الوطنٌة 

الحدٌثة والمناوبة لإلمام والسالطٌن واالستعمار تكمن فً عدم وجود توجه نحو إعطاء الحق التارٌخً 

تهامة  م ، رؼم أن9ٕٙٔ حتى قٌام ثورة سبتمبر اإلبمةرضة نشام لدور تهامة فً مقاومة ومقارعة ومعا

من أهم األقالٌم المكونة للٌمن التً تعود بجذورها إلى عمق التارٌخ وتتمٌز بموقعها الجؽرافً وعمقها 

بعض الذٌن كتبوا بنزاهة من ذلك وٌستثنى  اإلستراتٌجً ومخزونها البشري وبأنها ملتقى الثقافات المتعددة

   عن هذا الدور .وتجرد 

القدر المطلوب من االنتفاضات الشعبٌة والفالحٌة والمعارضة السلمٌة فً تهامة فً وطننا ولم تأخذ 

، فكتابة تارٌخ الثورة الٌمنٌة وما من حٌث البحث والدراسة رٌؾ بها أو االهتمام االكادٌمً عاإلشادة والت

نٌة واالستعمار البرٌطانً بصورة جادة هو سبقها من ثورات شعبٌة ضد األنشمة اإلمامٌة والسالطٌ

السبٌل لإلسهام فً خلق ثقافة مزدهرة فً الٌمن بعٌداً عن التزٌٌؾ واإلدعاء والدس وهو أٌضاً الطرٌق 

الصحٌح نحو إعادة كتابة تارٌخنا الٌمنً بكامله والمدخل الصحٌح للخروج من التأسً على تارٌخنا 

الشهداء حقهم المعنوي والتارٌخً وفضح المعتدٌن على وطننا المنكوب ومحاولة جادة إلعطاء هؤالء 

 وتارٌخه ، ولٌس من باب تحصٌل حاصل وتلحٌق الحق وعد ذلك دور هامشً ال ٌعتد به . 
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وما ٌقال سابقاً ٌنطبق على ثورات القبابل التهامٌة من قبابل الٌمن ضد نشام اإلمام ٌحٌى بن حمٌد الدٌن 

صالبة وشجاعة وبسالة وفشلت أمامها كل محاوالت القضاء علٌها من قبل  والتً واجهت هذا النشام بكل

 اهقادة الجٌش اإلمامً وعلى رأسهم ولً العهد سٌؾ اإلسالم أحمد بن ٌحٌى حمٌد الدٌن وجعلته وأب

ٌحاوالن تسخٌر كل إمكانٌاتهم لتشوٌه تلك الحركة الوطنٌة بإدعاءات كاذبة وبدس وتدلٌس وخلق افتراءات 

لٌس فقط على ما روجت له األجهزة الرسمٌة  االفكارمس ؼاٌتها وهدفها ولألسؾ انطلت هذه حاولت ط

 اإلمامٌة البؽٌضة بل وعلى كتاب ومؤرخٌن عرباً وأجانب .  

لما سبق وتلبٌة لنداءات كرٌمة أرادت معرفة الحقٌقة ودور تهامة فً صٌاؼة التارٌخ الٌمنً الحدٌث     

المعارضة فً حركات المقاومة ولنٌل درجة الدكتوراه والموسومة بـ ) ةاألطروحوالمعاصر قدمت هذه 

  -" ( ، فهدفت األطروحة إلى ما ٌلً :9ٕٙٔ-9ٔ8ٔ"  تهامة

مامً الكهنوتً واالستعمار إلإبراز دور الٌمنٌٌن ـ ومنهم التهامٌٌن ـ فً مقاومة ومعارضة النشام ا -

 البرٌطانً المحتل ألرضهم .

    . وحدة واحدة ال انفصام لها عّدهتهامة ببقٌة أجزاء الٌمن وعارضة فً ربط دور المقاومة والم -

إٌضاح دور نشامً اإلمامة واالحتالل البرٌطانً فً استنزاؾ قدرات الٌمن الحضارٌة والمادٌة   -

 والبشرٌة .

 استلهام روح المقاومة والمعارضة عند الٌمنٌٌن فً تعمٌق روح الوحدة الٌمنٌة . -

مما لحق بهم من شلم وجور فً عهد اإلمامة ومحاولة تشوٌه وطمس تارٌخهم إنصاؾ التهامٌٌن  -

 النضالً  .

 إبراز جانب مهم من تارٌخ الٌمن الحدٌث والمعاصر وهو فترة االحتالل العثمانً الثانً للٌمن  -

 ( .9ٕٙٔـ9ٔ8ٔفً الشطر الشمالً من الوطن ) اإلبمةم ( ونشام حكم  9ٔ8ٔ - 87ٕٔ) 
 

هو المنهج الوصفً التحلٌلً من خالل العرض والوصؾ ومن ثم تارٌخٌاً  نهجاً تبنت األطروحة م 

االستبناس ببقٌة المناهج بموضوعٌة وحٌادٌة تامة والوصول إلى الحقابق مع ومناقشتها  لوقابعالتحلٌل ل

فقد حرص الباحث أن ٌتبع فً أطروحته هذه األخذ بالمنهج التارٌخً العلمً فً التارٌخٌة المعتمدة ، 

 كافة مراحل كتابة األطروحة .    

الفصل األول كان تمهٌداً فصول وخاتمة مع إضافة مالحق ، فقسمت األطروحة إلى مقدمة وأربعة  

" وتكون من ثالثة مباحث ، أما 9ٔ8ٔـ8ٗ9ٔلألطروحة حول "األوضاع السٌاسٌة فً شمال الٌمن

 ـ9ٔ8ٔسلحة ضد األمام ٌحًٌ من المالتهامٌة الفصل الثانً فهو "بروز وتطور حركات المقاومة 

، ودور المقاومة التهامٌة فً  م9ٔ8ٔتهامة بعد خروج العثمانٌٌن  أوضاع" وتحدث عن  9ٕ8ٔ

إلى ثالثة مباحث ، وفً  اإلمامً وقسماألحداث وانهٌارها للتحول إلى معارضة سلمٌة ضد النشام 

فً ثالث مباحث ،  9ٗ8ٔـ  9ٕ8ٔالفصل الثالث تحدث الباحث عن أشكال حركات المقاومة فً تهامة 

خالل م 9ٕٙٔ ـ 9ٗ8ٔ أما فً الفصل الرابع فكان الحدٌث عن مسارات حركات المعارضة فً تهامة

، وأنهى الباحث أطروحته بخاتمة ملخصة لكل ما سبق ، كما  وتكون من مبحثٌن فترة حكم اإلمام أحمد

 أضاؾ مالحق ضمت جداول ووثابق وصور ونصوص نادرة .

وكشفت عن الباحث فً أطروحته على مجموعة من الكتابات والمقابالت التً أثرت الموضوع  اعتمد  

 -هذه األطروحة لذكرها ألول مرة ، وهً : تتطرقجوانب مهمة فً تارٌخنا 
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  -المصادر وهً التً تعود للفترة الزمنٌة نفسها وتتنوع تبعاً لمتطلبات البحث وهً كالتالً : -ٔ

امٌة ، وقد اعتمد الباحث على كمٌة كبٌرة من المخطوطات التً حصل المخطوطات الٌمنٌة والته - أ

بذلك مثل مؤسسة  ةعلى صور منها من دار المخطوطات بصنعاء ، أو من المؤسسات الثقافٌة المعتنٌ

، أو الحصول علٌها من المكتبات  اآلداباإلمام زٌد بن علً الثقافٌة ومؤسسة اإلبداع للثقافة و

كرم بالحدٌدة ومكتبة الوصابً بزبٌد ومكتبة الوشلً والقدٌمً بالمنٌرة الخاصة مثل مكتبة الم

والزٌدٌة ومكتبة األهدل بالمراوعة ومكتبة الباحث ببٌت الفقٌه ، أو الحصول على هذه المخطوطات 

من األفراد كالقاضً المؤرخ إسماعٌل بن علً األكوع وجان المبرنت الذي صور للباحث نسخة من 

أفادته فً ووثابق من مكتبة الفاتٌكان ، وهناك أفراد أمدوا الباحث بمخطوطات  نأخبار أقطار الٌم

 أطروحته لكن رفضوا ذكر أسمابهم ألسباب عدٌدة .

المذكرات ، وهً تتنوع ما بٌن مذكرات مطبوعة أو مخطوطة ، وأؼلبٌتها تتسم بتمجٌد الذات  - ب

فالمطبوعة معروفة ، أما وتضخٌم دور صاحب المذكرات وتقزٌم أو محو أدوار اآلخرٌن ، 

المخطوطة فأبرزها ما اكتشفه الباحث من مذكرات من تهامة تتحدث بتلقابٌة وصدق وأحٌاناً بلهجة 

البحر من بٌت الفقٌه ، ومذكرات قاسم بن أحمد بن عبدالقادرتهامٌة بحتة ومنها مذكرات العالمة 

المة عبدهللا بن عبدالباري األهدل ومذكرات الع سلٌمان بن عبدهللا بن عبدالهادي االهدلالعالمة 

وؼٌرهم ، كما حصل الباحث من السفٌر اللبنانً حسان أبً عكر بالٌمن على مذكرات حسن بك 

كذلك وٌوسؾ متصرؾ تهامة والذي مكث فٌها إحدى عشر عاماً كتب بدقة عالٌة ٌومٌاته خاللها 

وحصل الباحث على مذكرات ، الموجودة بالمركز الوطنً للوثابق مذكرات اللواء أحمد راشد بك 

 سكرتٌر اإلمام أحمد عبدالوهاب شٌبان من سعادة السفٌر د. عبدالولً الشمٌري إثراًء منه للبحث . 

الرحالت ، ومنها رحالت رواد عرب مشهورون كأمٌن الرٌحانً وعبدالعزٌز الثعالبً ونزٌه مؤٌد  - ت

ت األجانب مثل الرحالة ، وكذلك رحال زكرٌا وأحمد فخري ومصطفى الشكعة العشم وأحمد

لمانً بالي فٌر والفرنسً تامٌزٌه واإلٌطالً سلفاتور أبونتً والمخرج الروسً شنٌدروؾ اال

 والدبلوماسً أنكارٌن والسٌاسً اإلنجلٌزي هارولد جاكوب وؼٌرهم .

   الوثابق ، ٌؤمن الباحث أن من ال ٌملك وثابق ال ٌكتب التارٌخ ، فالوثابق إحدى ركابز البحث    -ٕ

العلمً وؼالباً ما تكون عبارة تقارٌر أو كتٌبات أو منشورات.. وفً هذه األطروحة تنوعت الوثابق 

 -على النحو التالً :

   الوثابق العثمانٌة ، ُوجل ما اعتمد الباحث علٌها هً الموجودة بالمركز الوطنً للوثابق بصنعاء  - أ

سالنامات العثمانٌة وهً تقارٌر تصدر ال فضالً عن،  األرشٌؾ العثمانً باستانبولوهً مصورة من 

 . توجد بدار الوثابق القومٌة بالقاهرة بعض هذه الوثابقسنوٌاً عن حالة الوالٌة ، و

 الوثابق التهامٌة والٌمنٌة وهً كثٌرة مذكورة مع مصادرها فً األطروحة .  - ب

بشكل أساسً منها الوثابق العربٌة واألجنبٌة ، واعتمدت األطروحة األطروحة إلى وكذلك استندت   

لوجود فرع  –تهامة  –على الوثابق البرٌطانٌة والتً تمٌزت بدقة متناهٌة ومعرفة قوٌة بالمنطقة 

جاسوسً برٌطانً متكامل ضم عرباً وهنوداً وبرٌطانٌٌن ، وهذه الوثابق بعضها منشور فً كتاب 

الت وزارة سج وبعضها ببرٌطانٌا وخاصة ،Records of Yemen أنجرامز "سجالت الٌمن "

والتً أمّد الباحث ببعض منها األستاذة  "F.O " Foreign Office Records  الخارجٌة البرٌطانٌة

، كما رجع الباحث إلى الوثابق الفرنسٌة التً أمّده شفٌقة العراسً واألستاذ الدكتور سٌد مصطفى سالم 



   

 

4 

 

وكذلك استعان بالوثابق األمرٌكٌة ،  ل توشٌر مدٌر المعهد الفرنسً ل ثار والعلوم االجتماعٌة ،ابها مٌش

أصدرته وزارة الخارجٌة السعودٌة فً بٌان العالقات ورجع الباحث إلى "الكتاب األخضر" الذي 

 السعودٌة الٌمنٌة حتى الزحؾ السعودي على تهامة .

تب كوال المنشوراتو حركة المعارضة الٌمنٌةالصادرة عن كتٌبات الباحث مادة علمٌة فً الوجد وقد    

الجرابد والمجالت وقد أعتمد الباحث علٌها حسب فضالً عن صادرة عن السلطة اإلمامٌة أو مؤٌدٌها ال

، كما الدراسات الحدٌثة العربٌة واألجنبٌة والمراجع بأستأنس الباحث والمدد الزمنٌة المعاصرة لها 

تً لعبت دوراً المقابالت الشخصٌة وخاصة مع تلك الشخصٌات التً عاصرت األحداث أو الشكلت 

 مادة مفٌدة وؼنٌة عززت معلومات البحث . متمٌزاً فً إدارتها 

حاول الباحث قدر المستطاع أن ٌقدم دراسة متكاملة إال أن صعوبات جّمة كانت تعترض طرٌقه بٌن   

الحٌن واآلخر ، ومن هذه المصاعب أن الموضوع جدٌد فً مبناه وفً مادته التارٌخٌة ، فلذلك كانت 

رفض بعض المراكز التوثٌقٌة الكشؾ عن الوثابق فضالً عن لمادة العلمٌة أساس المشكل ، ندرة ا

الٌمن من أحداث جاء فً أؼلب زمنه مترافقاً مع ما شهدته كما أن إعداد األطروحة  المهمة لدٌها ،

أثرت والباحث الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة والتً بدورها انعكست على داخلٌة عنٌفة انعكست على 

كثٌراً وخاصة فً الجوانب النفسٌة وعدم االستقرار وفً انقطاعات الكهرباء وؼٌرها من علٌه 

لكن استطاع التؽلب علٌها بفضل هللا ثم مشرفه العلمً الذي مّن هللا به علٌه فكان أباً قبل أن  المشكالت ،

وأخّوي  -أطال هللا بقاءهما  -ي ثم أوالً وأخٌراً هناك عابلتً الكرٌمة متمثلة فً والدّ ٌكون معلماً له 

،  وأخواتً الؽالٌات ، ثم الزوجة الوفٌة الصابرة منذ دراستً الماجستٌر والدكتوراه حتى لحشة المناقشة

 فً شحذ همتً وتشمٌر ساعديالدابم الفضل الرجل الذي له  صالح إبراهٌم أحمد الحكمًثم إلى األستاذ 

    ا بخل ٌوماً بٌده عنً .  م وحتى اآلن وم99ٖٔلمواصلة دراستً منذ 
 

وطنه وتارٌخه  ةال ٌسع الباحث فً األخٌر إال أن ٌقدم عصارة جهد أضناه سنٌن ، لكن ٌقٌنه أنه خدم 

فضل به أساتذته االكارم أعضاء لجنة المناقشة من ت، إن الباحث ٌنتشر ما سٌ مقدم على كل ذلك

 مقبوالً ومتكامالً مل وتقومه وتجعل منه عمالً تصوٌبات واضافات ونقد علمً ..ستعزز بمجملها هذا الع

                                                                                         . وهللا من وراء القصد

 الباحث                                                                                     
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 ـصـل األول ــالـفـ

 

 تهامةاألوضاع السٌاسٌة فً   

9481 – 9194  

                                             

 .تهامة عشٌة عودة العثمانٌٌن -المبحث األول : -1

     لتهامة نً المباشرالحكم العثما -:المبحث الثانً -2

 م( 9481-9471)

فً الوضعٌة السٌاسٌة العامة  -المبحث الثالث : -3

 (.9194ـ 9471تهامة خالل )
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 المبحث األول 

 تهامة عشٌة عودة العثمانٌٌن

 -هـ 9ٗ٘عرؾ العثمانٌون الٌمن خالل حكمهم األول له ، والذي امتد قرابة المابة سنة من   

على الٌمن وآلت إلى  سٌطرم ، وجاء نتٌجة لسقوط دولة الممالٌك التً كانت تٖ٘ٙٔ - 8ٖ٘ٔهـ/٘ٗٓٔ

، وبسبب نفوذ األساطٌل البرتؽالٌة فً البحار الشرقٌة والبحر األحمر خصوصاً ووصولهم  ٌنالعثمانٌ

م ، ومن ثّم بدءوا بتهدٌد مدٌنتً مكة والمدٌنة ، فجاء التدخل العثمانً بمثابة ٘ٓ٘ٔ / هـ9ٔٔلمٌناء جدة 

رسٌة فً إٌران ومحاولة النجدة التارٌخٌة لدرء خطر البرتؽالٌٌن والذٌن تحالفوا مع الدولة الصفوٌة الفا

على جزٌرة العرب ، فضالً عن اهتمام الدولة العثمانٌة بالبحر األحمر ومحاولة  هااألخٌرة مد نفوذ

إعادة إحٌاء الطرق التجارٌة الشرقٌة بعد تحولها إلى رأس الرجاء الصالح ، إضافة ً إلى ما ٌتمتع به 

براطورٌة العثمانٌة ، وسٌطرته على باب الٌمن من موقع استراتٌجً كمنطقة دفاع فً جنوبً اإلم

دخول السفن األوربٌة للبحر الٌمن عقب سٌطرتهم على فمنعوا ، ٔالمندب فً التعامل مع الشرق والؽرب

ن لم ٌنعموا باالستقرار الذي ٌلكن العثمانٌ،  ٕحتى التتعرض مكة والمدٌنة ألٌة أخطار أجنبٌةاألحمر 

، فكانت الثورات المستمرة التً  مٌون لهم ٌستكٌن أو ٌلٌن الٌمننعموا به فً المناطق األخرى ، حٌث ل

لٌة دون جدوى فً أن تستعٌد السٌطرة على تاقامت فً كل أنحاء الٌمن سبباً لمجًء حمالت عثمانٌة مت

البالد ، إلى أن تبٌن للدولة العثمانٌة خطأ سٌاسة البقاء فً أرض ؼدت مقبرة للجنود العثمانٌٌن 

ٌُعزى ذلك إلى الصعوبات  ٖنفانسحبت من الٌم ، فكانت بذلك أول والٌة تتخلص من الحكم العثمانً و

الزٌدٌة على معشم قبابل  اإلبمةالجؽرافٌة واإلستراتٌجٌة التً القاها العثمانٌون بالٌمن ، وإلى سٌطرة 

قضاء على الهضبة الشمالٌة وكانت الدولة العثمانٌة منشؽلة آنذاك باسترجاع بؽداد من الصفوٌٌن ، وبال

الثابرٌن فً مناطق أكثر أهمٌة وخطورة مثل األناضول وجبل لبنان ، وال شك أن انشؽال والة مصر 

، فضالً  ٗبثورات العساكر وتمرد الصناجق ومعارضة الممالٌك لهم قد حال دون اهتمامهم بأمور الٌمن

الدولة بأكثر من ألفً مٌل  عن استنزاؾ خزٌنة الدولة العثمانٌة من الناحٌة المادٌة وُبعدها عن مركز

 -ٕٕٙٔ / هـ9ٗٓٔ -ٕٖٓٔالسلطان مراد الرابع) قرروصعوبة الوصول إلٌها ، ووضعٌة الدولة نفسها ، ف

االنسحاب من الٌمن رؼم أن العثمانٌٌن شلوا متمسكٌن من الناحٌة النشرٌة بأنهم أصحاب الحق  م(ٓٗٙٔ

 .٘ فً البالد وكانوا ٌكررون دعواهم كلما استدعى األمر

ن متتابعٌن إال أن الصراع على اإلمامة فً الهضبة الشمالٌة ٌنعم الٌمنٌون باالستقالل والحرٌة لقرنٌ    

الزٌدٌة وانفصال األطراؾ وشهور الدوٌالت المتعددة المسمٌات وتسلط المشابخ على الرعٌة  اإلبمةبٌن 

الزٌدٌة ومحاوالت  اإلبمةوبٌن والنزاعات المستمرة فٌما بٌن المشاٌخ بعضهم ببعض ثم فٌما بٌنهم 

التدخل األجنبً وهجمات القبابل المستمرة على تهامة وخاصة قبابل ٌام وعسٌر والقبابل الزٌدٌة 

وشهور الدعوة السلفٌة )الوهابٌة( وتمددها حتى تهامة وإٌجاد دولة لألشراؾ فً تهامة وأخٌراً قدوم 

 .  ٙأدت إلى التدخل العثمانً فً الٌمن وتهامة بٌة المصرٌة إلى شبه الجزٌرة العر –الحملة العثمانٌة 

                                                           
ٔ

 . ّٕ٘ٔ ، ٛـ 117ٔػٔخٕ )ح٧ٍىٕ( ،  –حُـ٤َٔ ، ٤ٓخٍ . ط٣ٌٖٞ حُؼَد حُلي٣غ ، ىحٍ حَُ٘ٝم   -
ٕ
 . ٓٗم ، صـٕٙٓٓ،  ٔصنعاء ، ط –سالم ، سٌد مصطفى . البحر األحمر والجزر الٌمنٌة تارٌخ وقضٌة ، مؤسسة المٌثاق للطباعة والنشر  - 
ٖ

 . ّٓٔ ، ٛـ 1٘ٙٔ ، ٔحُوخَٛس ، ١ -أ٤ْٗ ٝكَحُ، ٓلٔي ٤ٓٝي ٍؿذ. ًٌَٓحص ك٢ طخ٣ٍن حُؼَد حُلي٣غ  ، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش  - 
ٗ

 .  1ّٖٔ ، ٛـ 17ٗٔ،  ٔىٓ٘ن ، ١ –ّ ، ٌٓظزش أ١ِْ 1ٔٙٔ – ٍٙٔ٘ٔحكن ، ػزيح٣ٌَُْ . حُؼَد ٝحُؼؼٔخ٤ٕٗٞ  - 
٘

 .1ّ٘ٔ ، ٛـ1٘7ٔ، ٔؿخٓؼش حُيٍٝ حُؼَر٤ش ، حُوخَٛس ، ١ –كو١َ ، أكٔي . ح٤ُٖٔ ٓخ٤ٟٜخ ٝكخَٟٛخ ، ٓؼٜي حُيٍحٓخص حُؼَر٤ش حُؼ٤ِخ  - 
ٙ

، ٓـِش ىٍحٓخص حُو٤ِؾ ٝحُـ٣َِس حُؼَر٤ش ، حُؼيى حُٔخىّ ، حُٔ٘ش  1ٔ1ٔ – 1ٔٔٔ. حُلِٔش ح٣َُٜٔش ك٢ ٗزٚ ؿ٣َِس حُؼَد   حُؼوخى ، ٬ٛف - 

 .  1ٔٔ – 7ّٓٔ ، ٛـ 17ٙٔحُؼخ٤ٗش ، أر٣ََ 
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 .   هتهاملعلً محمد  غزو  -

سادت تهامة حالة من عدم االستقرار خالل النصؾ األول من القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر  

الزٌدٌىة واألشىراؾ ، وتىوالً  اإلبمىةالمٌالدي ، نشىأت نتٌجىة الصىراع بىٌن الطىامحٌن لحكىم تهامىة مىن 

الوهابٌة على الساحة التهامٌة  –ت قبابل ٌام وعسٌر بقصد النهب والسلب ومد نفوذ القوة السعودٌة ؼارا

فً محاولة لبناء إمبراطورٌتها بشبه الجزٌرة العربٌة ، وتعارض ذلك مع طموحىات والىً مصىر محمىد 

التنشٌمىات المتقدمىة و –المصىرٌة  –)لقد كىان مىن السىهل مىع وجىود األسىلحة فـعلً باشا فقضى علٌها 

، ثم حدث أن تمرد أحد قواده  ٔالعسكرٌة العصرٌة القضاء على الدولة السعودٌة األولى كسلطة سٌاسٌة(

ٌُدعى تركجه بٌلمز نحو تهامة وتحالفه مىع أمٌىر عسىٌر  زحؾالذي فً الحجاز و ٖ)تركً بن الماس( ٕو

علً ذلك مطٌة لتحقٌق أهداؾ علً بن مجثل ، واستٌالبه على تهامة وحكمه لها مدة سنة ، فاتخذ محمد 

عدة من السٌطرة على تهامة والٌمن ، فهو من جهة ٌحلم بإقامىة إمبراطورٌىة عربٌىة مترامٌىة األطىراؾ 

ولم ٌتبق من هذا الحلم إال ضم جنوب الجزٌرة العربٌة ، مما ٌعنً ذلك التحكم فىً الموقىع االسىتراتٌجً 

اسىىتخدام خلفٌىىة ؼاببىىة تبىىرز أهمٌتهىىا عنىىد اشىىتداد لطىرق المواصىىالت والتجىىارة العالمٌىىة وبىىاب المنىىدب و

 األزمات والركون إلٌها . 

وإن رأى باحثون أن أطماع محمد علً باشا فً الٌمن اقتصادٌة أكثر منها سٌاسٌة ، فموانبها التجارٌة   

ن الهامة كاللحٌة والحدٌدة والمخا وعدن ، وموقع تلك الموانا على البحر وما ٌمكن أن تدره جماركها م

المىىال الىىوفٌر ، وتجىىارة الىىبن العشٌمىىة التىىً ٌتطلىىع إلىىى احتكارهىىا ، ورؼبتىىه فىىً فىىتح أسىىواق ٍ جدٌىىدة 

، فهىىذا الىىدافع إلىىى جانىىب الصىىراع بىىٌن  ٗلتصىىرٌؾ البضىىابع المصىىرٌة التىىً كىىان ٌحتكرهىىا فىىً مصىىر

لوثابقٌىة ، فقىد أشىارت بعىض الدراسىات ا ٘البرٌطانٌٌن واألمرٌكٌٌن للسٌطرة على احتكار وتجارة الىبن 

إلى أن برٌطانٌا لم تكن تواجه فقط منافسة من قبل األمىرٌكٌٌن فىً التجىارة الشىرقٌة عامىة وتجىارة الىبن 

الٌمنً على وجه الخصوص ، بل أنها واجهت أٌضىاً نفىس المنافسىة مىن قبىل محمىد علىً الىذي وصىلت 

اك السىٌطرة علىى قواته إلى تهامىة ، إذ وضىح أن محمىد علىً كىان ٌبؽىً مىن الوصىول إلىى تهامىة حٌنىذ

البرٌطانٌٌن كذلك فً هذا المٌىدان ، وممىا ٌؤكىد ذلىك قٌامىه بفىرض ضىرابب  ةتجارة البن الٌمنً ومنافس

فىً المىوانا الٌمنٌىة  %ٕ٘,7باهشة على التجار التابعٌن لشركة الهنىد الشىرقٌة االنجلٌزٌىة بلؽىت نسىبتها 
                                                           

ٔ
 .1ٔٔحَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٕ

خً ُٜٔطل٠ ري َٜٛ ٓلٔي ػ٢ِ رخٗخ ، ٟخر٢ حُزخ٢ٗ ك٢ طًَـٚ ر٤ِِٔ أ١ حُ٘وٚ ح١ٌُ ٫ ٣ؼَف حُظ٤ًَش ، حٓٔٚ حُلو٤و٢ ٓلٔي آؿخ ًٝخٕ ًِٓٔٞ  

َٖ هخثي حُلَهش ٖٓ ؿ٤َ حُ٘ظخ٤٤ٖٓ ٝٓؼظْٜٔ ٖٓ ح٧ُزخٕ  ّ ُظؤهَ 1ٖٕٔٛـ/1ّٕٗٔ ، أػِٖ طَٔىٙ ك٢ 1ٕٖٔٛـ/1ٖٕٔحُـ٤ٖ ح١َُٜٔ ، ُػ٤ِّ

ٔٞى حُؼخ٢ٗ ا٠ُ ٓزخًٍش ٝطؤ٤٣ي حُٔظَٔى٣ٖ حَُٔطزخص رٔزذ حٗ٘ـخٍ ٓلٔي ػ٢ِ رخُلَٝد ك٢ حُ٘خّ ٟي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٓٔخ كٌح رخُِٔطخٕ حُؼؼٔخ٢ٗ ٓل

ح٣ٌُٖ أػِ٘ٞح هِغ ٝح٢ُ حُلـخُ ه٤ٍٗٞي ري ٝط٤ٜ٘ذ طًَـٚ ر٤ِِٔ ٌٓخٗٚ ، كِكق ٗلٞ طٜخٓش ٝؿؼَ حُٔوخ هخػيطٚ ٝطٞؿٚ ك٤ِلٚ حُٔخرن ح٤ٓ٧َ 

ّ ، 1ٖٖٔٛـ/1ٕٗٔظْ كٜخٍٙ ك٢ ػ٢ِ رٖ ٓـؼَ رؼ٣َٖ٘ أُلخً ٖٓ حُزَ ُِو٠خء ػ٤ِٚ رؼي حُو٬ف ٓؼٚ ، ٝطٞؿٜض هٞحص ٓلٔي ػ٢ِ رلَحً ، ك

ػ٤ِٜخ ا٠ُ إٔ  ٌُٝ٘ٚ ٗـخ ر٘لٔٚ ٝكَ ا٠ُ اكيٟ حُٔلٖ حُز٣َطخ٤ٗش ، ٝحُظ٢ ٗوِظٚ ا٠ُ ٓٞٓزخ١ رخُٜ٘ي ٖٝٓ ػْ حٗظوَ ا٠ُ حُزَٜس ٝطؼ٤ٖ كخًٔخً ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ

ّ . 1ٕ٘ٔٛـ/1ٕٙٔؼٔخ٤٤َٖٗٝرْٜ ٓغ حُؼطْ هظِٚ ػ٠ِ أ٣ي١ هزخثَ حُٔ٘ظلي رو٤خىس ح٤ُ٘ن ٓ٘خ١ٍ حُٔؼيٕٝ رٔلَ حُٔـ٤َٔ ػ٘ي َٜٗ حُلَحص ك٢ ك

 -ر٣٬ل٤َ ، اف . اٍ . ، طخ٣ٍن حُؼَر٤ش حُٔؼ٤يس ، طَ/ ٓؼ٤ي ػزيحُو٤َ حُ٘ٞرخٕ ٝػ٢ِ ٓلٔي رخك٘ٞحٕ ، ىحٍ ؿخٓؼش ػيٕ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ -ٍحؿغ :

ّ ، طَ/ 1ٖٗٔٛـ / ٤ٕٔٔٗ1َ طخ٣ِ٤ٓٚ ، ٣ٍْٞٓ . ٍكِش ك٢ ر٬ى حُؼَد ، حُلِٔش ح٣َُٜٔش ػ٠ِ ػ ؛ ٔٗٔ -1ّٖٔ ، ٛـ 111ٔ،  ٔػيٕ ، ١

حُزط٣َن ، ػزيحُل٤ٔي . ٖٓ طخ٣ٍن ح٤ُٖٔ  . ؛1ٖ -7ّٖ ، ٛـ11ٗٔ،  ٔخٝ ، ١ح٣َُ –ٓلٔي ػزيهللا آٍ ُُلٚ ، ٓطخرغ ٝاػ٬ٗخص ح٣َُ٘ق 

ي ىحٝى . حُٔؼي١ ، ٓلٔي ٤ٍٗي رٖ ح٤ُٔ . ؛7ٕ-ّٕٙ ، ٛـ1ٙ1ٔ،  َٔٛس ، ١حُوخ –( ، ٓؼٜي حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص حُؼَر٤ش 1ٗٓٔ –7ٔ٘ٔحُلي٣غ)

ػزيحَُك٤ْ ، ػزيحَُك٤ْ ػزيحَُكٖٔ . ٖٓ . ؛  ٕ٘ٔٛـ ، ٛـٕٖ٘ٔرٞٓز٢ ،  –هَس حُؼ٤ٖ ك٢ طخ٣ٍن حُـ٣َِس ٝحُؼَحم ٝح٣َُٜٖ٘ ، ٓطزؼش ح٤َُٗي 

حُيٝكش ، ٝٓطزؼش –ّ ، ىحٍ حُٔظ٘ز٢ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 1ٗٓٔ–1ٔ1ٔٛـ/ٕٙ٘ٔ –ٖٕٗٔٝػخثن ٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ك٢ ػَٜ ٓلٔي ػ٢ِ 

 .1ٔٔ-7ٔٔ، ٛـ ّٔ ، ؽ11ٕٔ،  ٔر٫ٞم ، ١ –حُـز١ٝ٬ 
ٖ

 –ىٓ٘ن ، ىحٍ حُلٌٔش ح٤ُٔخ٤ٗش  –حُ٘ؼ٢ٔ ، أكٔي رٖ ٓلٔي . ك٤ُٞخص حُ٘ؼ٢ٔ حُظٜخ٤ٓش ، طلو٤ن ٝىٍحٓش ك٤ٖٔ رٖ ػزيهللا حُؼ١َٔ ، ىحٍ حُلٌَ  - 

 . 1ّٓٔ ، ٛـ 117ٔ –ٛـ 7ٓٗٔ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١
ٗ

 . ٕٙحُزط٣َن ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

 –ّ ، ىحٍ حٌُظخد حُـخٓؼ٢ 1ٗٓٔ – 1ٔ1ٔٛـ / ٕٙ٘ٔ – َٖٕٗٔك٤ْ ، ػزيحَُك٤ْ ػزيحَُكٖٔ . ٓلٔي ػ٢ِ ٝٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش  ػزيحُ - 

 . ٕٖٕ،  ٛـ ّٕ ، ؽ11ٔٔ، ٔر٫ٞم ، ١ –حُوخَٛس ، ٓطزؼش حُـز١ٝ٬ 
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ن ٌحصلون فٌه على أكثر من نصؾ حجم ، وفً نفس الوقت كان التجار األمٌركٌو ٔالتً استولى علٌها 

 . ٕفقط  %ٖالتجارة الموجودة فً الموانا الٌمنٌة وال ٌدفعون سوى ضرٌبة قدرها 

رؼم أن محمد علً باشا كان ٌعلم حق الٌقٌن أن الشر الوحٌد الذي كان ٌخشاه هىو معارضىة الحكومىة   

انت الحكومة البرٌطانٌة تتبع خطوات الحكم فك، البرٌطانٌة له ، ولكن البرٌطانٌٌن لم ٌمانعوا هذه الحملة 

المصري الجدٌىد فىً الىٌمن بعىٌن ال تنىام ، وذلىك عىن طرٌىق عمالبهىا ووكالبهىا وبعثاتهىا التىً تواصىل 

اتصاالتها فً الجنوب العربً ، واستمر الحال حتى أقدمت قوات محمىد علىً باشىا علىى السىٌطرة علىى 

، فشعرت برٌطانٌا بالخطر على طموحها فىً احىتالل  م8ٖ7ٔ/ ٌونٌو هـٖٕ٘ٔربٌع األول  شهر تعز فً

ترٌىد أن تقىدم علىى خطىوة عدابٌىة عنٌفىة ، السىٌما أّن  ذلىك التىارٌخ عدن وتؽٌرت رؤٌتها ، فلم تكىن حتىى

محمد علً كان ٌبذل أقصى ما فً وسعه إلقناع السلطات البرٌطانٌة فىً الهنىد وفىً انجلتىرا أنىه راؼىب 

محمىد علىً  ًٌطانٌة فً الجزٌرة العربٌة كلها وفً البحر األحمر ، ونففً المحافشة على المصالح البر

رؼبته فً احىتالل عىدن أو أي منطقىة شىرقها ، فبىدأ االنجلٌىز بىالتخطٌط الفعلىً إلحىتالل عىدن المتكرر 

،  ٖخاصةً  بعد أن نجحت القوات المصرٌة فً احتالل معشم األراضً الٌمنٌة وإقامىة حكومىة مصىرٌة 

م ، ثىم فاجىأت 8ٖ9ٔ التاسىع عشىر مىن ٌنىاٌر / هىـٕٗ٘ٔذي القعىدة مىن عىدن فىً الرابىع فقامت باحتالل 

فقىد كانىت برٌطانٌىا ) تنشىر نشىرة متوجسىة إلىى محمد علً بطلبهىا لسىحب قواتىه مىن جزٌىرة العىرب ، 

القوات المصرٌة المجاورة لها فً الٌمن ، واحتجت بأن هىذا الجىوار ممىا ٌثٌىر فىً نفىوس األهىالً روح 

وزاد فىً ذلىك ) أن الىدول األوروبٌىة وقفىت إلىى ،   ٗلدٌنً ..وألنها على طرٌقهىا إلىى الهنىد (التعصب ا

م ، بىىل إن انجلتىىرا وروسىىٌا والنمسىىا 8ٖ9ٔجانىىب تركٌىىا عنىىد تجىىدد النىىزاع بىىٌن محمىىد علىىً والسىىلطان 

اً مىع م ، ٌطلبىون منىه أن ال ٌعقىد صىلحاً أو اتفاقى8ٖ9ٔوفرنسا وبروسٌا أرسلت إلى السىلطان فىً ٌونٌىو 

ذهىب اؼلىب المىؤرخٌن إلىى أن انسىحاب محمىد علىً مىن ، و ٘محمد علً ما لم توافق علٌه هذه الدول (

م )وهىً المعاهىدة الدولٌىة التىً فرضىت علىى 8ٗٓٔ هىـ/ٕٙ٘ٔالجزٌرة العربٌة كان تنفٌذاً لمعاهىدة لنىدن 

مصىرٌة ونشمىت مصر ما سمً بالوصىاٌة الدولٌىة ، فقىد وضىعت تسىوٌة لنىدن حىدود وأبعىاد الباشىوٌة ال

وهكذا لم ٌهدأ بىال انجلتىرا حتىى   ٙالعالقة بٌن الباب العالً والباشوات فً مصر من أسرة محمد علً (

أجبىىرت القىىوات المصىىرٌة علىىى تىىرك بىىالد العىىرب نهابٌىىاً ، وبىىذا خىىال لهىىا الجىىو لتىىربط سىىالطٌن العىىرب 

 . 7فٌدورون فً فلكها بها ومشاٌخهم فً جنوب الجزٌرة العربٌة 

 .ب قوات محمد علً من تهامة انسحا  -

برزت فً الخارطة السٌاسٌة بالمنطقة مجموعة من الطامحٌن لحكم تهامة ، وكل ٌ منهم له مقاصده فً   

عً أنه األحق بتولً الحكم بهىا ، وكانىت هىذه األسىماء مطروحىة أمىام محمىد علىً باشىا لٌخ تىار ذلك وٌدَّ

  -ه القوى هً :االنسحاب منها ، وهذأحدهم لحكم تهامة بعد قراره 

                                                           
ٔ

َٕ حُظخٓغ ػَ٘ ، أرلخع ح٧ٓزٞع حُؼ٢ِٔ حُؼخُغ أرخظش ، كخٍٝم ػؼٔخٕ . حُظ٘خكْ حُي٢ُٝ ك٢ ؿ٘ٞد حُزلَ ح٧كَٔ ك٢ حُٜ٘ق ح٧ٍٝ ٖٓ حُو - 

 . 71ٖ،ٛـ11ٓٔحُوخَٛس ، –ّ حُٔؼٕ٘ٞ رخُزلَ ح٧كَٔ ك٢ حُظخ٣ٍن ٝح٤ُٔخٓش حُي٤ُٝش حُٔؼخَٛس ، ٓٔ٘خٍ ؿخٓؼش ػ٤ٖ 171ْٔٗٔ
ٕ

 . 1ّٕٖ  ، ٛـ ٕٔٓٓ،  ٔح٣َُخٝ ، ١  –حُؼ٠ٔ٤ ، ؿ٤ِٔٚ ٓؼي . حَُٜحع حُز٣َطخ٢ٗ حُل٢َٔٗ كٍٞ حُزلَ ح٧كَٔ ، ٌٓظزش حُؼز٤ٌخٕ  - 
ٖ

 . 1٘ٝ ٛـ  1ٖحُزط٣َن ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 . 1ّٖ٘ ، ٛـ1٘ٔٔ،  ٖحُوخَٛس ، ١ –حُوخَٛس ٌٝٓظزش حُلٌَس  –حَُحكؼ٢ ، ػزيحَُكٖٔ . ػَٜ ٓلٔي ػ٢ِ ، ٌٓظزش ح٠ُٜ٘ش ح٣َُٜٔش   - 
٘

 .  7ّٕٔ ، ٛـ 171ٔ، ٕحُوخَٛس ، ١–حُـز١ٝ٬  ػزيحَُك٤ْ ، ػزيحَُكٖٔ ػزيحَُك٤ْ . طخ٣ٍن حُؼَد حُلي٣غ ٝحُٔؼخَٛ ، ٓطزؼش - 
ٙ

 . ّٕٗٓ ، ٛـ 11ٖٔحُوخَٛس ، ١زؼش  –ّ ، ٌٓظزش ح٩ٗـِٞ ح٣َُٜٔش 1ٔٗٔ – ٗٔ٘ٔأ٤ْٗ ، ٓلٔي . حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝحَُ٘م حُؼَر٢  - 
7

حُظخٓغ ػَ٘ ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش  حُـَٔ، ٗٞه٢ ػطخ هللا . ٤ٓخٓش َٜٓ ك٢ حُزلَ ح٧كَٔ ك٢ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ - 

   ّٕٖٔ ، ٛـ 17ٗٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –ٌُِظخد 
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 الزٌدٌة . اإلئمة  (ٔ

مىىاً ٌىىرددون أن تهامىىة جىىزء ال ٌتجىىزأ مىىن ممىىالٌكهم والتىىً تركهىىا لهىىم آبىىاءهم ابالزٌدٌىىة د اإلبمىىةكىىان  

لى وأجدادهم ، فهً إرث شرعً وٌتكبون إلى )الحق التارٌخً( فً مطالبهم ، والتً تمتد حسب قولهم إ

بعده ، ومقولتً اإلرث الشىرعً والحىق التىارٌخً شىال  وما ٔإسماعٌل  فتوحات وفتاوى اإلمام المتوكل

، وخىالل حكىم محمىد علىً لتهامىة تىولى  اإلبمةحاضرٌن فً الخطاب السٌاسً الحدٌث والمعاصر لدى 

ن اإلمامة الزٌدٌىة شخصىٌة مثٌىرة للجىدل ، فٌعىد اإلمىام الناصىر لىدٌن هللا عبىدهللا بىن الحسىن بىن أحمىد بى

، وبسىبب آراءه المتطرفىة فىً التشىٌع انضىمت  اإلبمةإشهار ضعؾ  عام فً ، ممن ساهم بشكلٍ  المهدي

احتلىت فىً ف عىدنأجزاء واسعة من الوطن إلى القوات المصىرٌة ، ولعالقاتىه بالبرٌطىانٌٌن فقىدت الىٌمن 

)اشهىر مىع أنىه ، و ٕ، ومىؤرخً الزٌدٌىة المعاصىرٌن ٌعىدوه )متشىدد فىً إحٌىاء التشىٌع(مىن قىبلهم أٌامه 

 ذاكًرا أنه تحىول العمرانً فٌصفه وأما معاصره  ، ٖ(ة فً التشٌع وحب آل البٌتومؽاال أصحابه تعصباً 

م بأنه )قاطع طرٌق ، انتهب أموال العباد جهاراً ؼٌر مشفق وال شفٌق وهجم دورهوإلى مذهب اإلمامٌة 

من  ..و دعا إلى الرفض وهو خروج عن الدٌن .. فإنه سلك طرٌقاً إلى الرفض لم ٌسلكها أحدلٌالً ونهاراً 

، وما لم ٌشهره مؤرخً الزٌدٌة واختزل فً كون هذا اإلمام) لىه قضىاٌا ؼرٌبىة ال بىد أنهىا  ٗأهل البٌت(

، أبىىو بكىىر وعمىىر  لىىه أن أول مىىن ارتىىد بعىىد رسىىول هللا، منهىىا قو ٘كانىت مىىن بنىىات أفكىىاره وأصىىحابه(

 وهللا إن أبا بكر وعمر وهللا جوابه:وعثمان رضً هللا عنهم أٌن هم ؟ فكان  هماوأٌضاً جوابه الشهٌر عن

 .7مجموعة من آراءه ؼٌر ما سبق الٌمانٌة ، وقد أورد صاحب الحولٌات  ٙوعثمان فً النار

هىىو مىىا أفقىىده الىىٌمن األسىىفل ، وجعىىل أهىىالً هىىذه  –حسىىب رأي الباحىىث  –هىىذا التعصىىب المىىذهبً     

حتالل القىوات البرٌطانٌىة المناطق ٌنفرون منه وٌقفون ضده هذا جانب ، والجانب اآلخىر فقىدان عىدن بىا

م فىىً عهىىده ، فتىىذكر الوثىىابق 8ٖ9ٔالتاسىىع عشىىر مىىن ٌنىىاٌر  هىىـ /ٕٗ٘ٔلهىىا فىىً الرابىىع مىىن ذي القعىىدة 

البرٌطانٌة أن محمد علً باشا أرسل سفٌر اسمه السٌد حسٌن إلى صنعاء وعرض السفٌر على اإلمام إن 

علىىً باشىىا تعىىز وجمٌىىع المىىدن  هىىو أخىىرج البرٌطىىانٌٌن مىىن عىىدن أو سىىاعد فىىً ذلىىك فسىىوؾ ٌسىىلم محمىىد

                                                           
ٔ

– ّ٘ٗٓٔ( ط٠ُٞ ح٩ٓخٓش ح٣ُِي٣ش)7ٙٙٔ –ٓٔٙٔٛـ/17ٓٔ –1ٔٓٔحُٔظًَٞ ػ٠ِ هللا آٔخػ٤َ رٖ ح٩ٓخّ حٍُٜٔ٘ٞ حُوخْٓ رٖ ٓلٔي ) - 

٠ طٜخٓش ٝػيٕ ٝك٠َٓٞص ، ٝط٤ِٔ رخُ٘يس ٝحُلظي ك٢ ٤ٓطَطٚ ّ( ٣ؼي ٖٓ ح٩ثٔش ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ ٌُٞٗٚ أٍٝ ٖٓ ٤ٓطَ ػ7ِٙٙٔ–ٗٗٙٔٛـ/17ٓٔ

ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ح٤ُ٘ٔش ٝٓلخُٝش كَٝ حٌُٔٛذ ح٣ُِي١ ػ٤ِٜخ رخُوٞس ٖٓ ه٬ٍ كَٝ ٤ٛـش ح٧ًحٕ ٝٓ٘غ حُظ٢َٟ ػ٠ِ حُٜلخرش ٝرخ٧هٚ أرٞ 

ػ٠ِ ٌٓٛزٚ ٝاك٬ٍ أٍح٤ْٟٜ ٝأػَحْٟٜ ٝأٓٞحُْٜ رٌَ ٝػَٔ ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ ، ًخٕ أ٢ُٞٛ ٛخى١ٝ ٤ٔ٣َ ا٠ُ حُظٌل٤َ رخ٩ُِحّ ػ٠ِ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ 

ٌُْٜٞٗ ًلخٍ طؤ٣َٝ ، كٜ٘زض ٝحٓظـِض طٜخٓش ٝػيٕ ٝك٠َٓٞص ٝح٤ُٖٔ ح٧ٓلَ ، ُٝٚ ػ٬هخص ٌٓٛز٤ش ٤ٓٝخ٤ٓش ٓغ حُ٘خٙ ػزخّ حُؼخ٢ٗ حُٜل١ٞ 

ط٠خس ك٤ٔخ ٣ؼظٔي ح٧كٌخّ ٝحُو٠خس " "أٍرؼٕٞ كي٣ؼخً ك٢ ٌٓٛذ ح٣ُِي٣ش َٝٗكٜخ " ٝ"حُٔٔخثَ حَُٔ -رلخٍّ ، ٛ٘ق ًظزخً ك٢ ٓؼظويٙ ٜٝٓ٘خ:

، ٝكَٟٜخ ػ٠ِ حُٔ٘خ١ن حُٔخروش ، ٝ"اٍٗخى حُٔخٓغ ا٠ُ ؿٞحُ أهٌ أٓٞحٍ حُ٘ٞحكغ" ٝحُظ٢ أػخٍص ٟـش كو٤ٜش كظ٠ ٖٓ حَُٔؿؼ٤خص ح٣ُِي٣ش ٗلٜٔخ 

ٙ حُٔ٘خ١ن ٍٝى حُٔظًَٞ رؼزخٍطٚ ح٤َُٜ٘س ٗـذ ك٤ٜخ حٌُٔحرق حُظ٢ حٍطٌزٜخ ك٢ ٌٛ "رَحءس حٌُٓش ك٢ ٤ٜٗلش ح٧ثٔش"كَى ػ٤ِٚ حُلٖٔ حُـ٬ٍ ك٢ ًظخرٚ

  -لض ىُٝظٚ ٖٓ ؿ٤َ ٌٓٛزٚ ، ٍحؿغ:ػ٠ِ حُـ٬ٍ )ا٢٘ٗ أه٠٘ إٔ ٣ٔؤ٢ُ٘ هللا ػٔخ أرو٤ض ك٢ أ٣ي٣ْٜ( ٣ٝوٜي أٛلخد حُٔ٘خ١ن حُظ٢ ىهِض ط

زي حُٔـ٤ي حُٜـ١َ، ٓئٓٔش ح٩ٓخّ ػحُـ١َُٞٓ ، حُٔطَٜ رٖ ٓلٔي . طللش ح٧ٓٔخع ٝح٧رٜخٍ رٔخ ك٢ ح٤َُٔس حُٔظ٤ًِٞش ٖٓ ؿَحثذ ح٧هزخٍ ، طق/

 حُؼَٔح٢ٗ ، ٓلٔي رٖ ػ٢ِ . اطلخف حُ٘ز٤ٚ رظخ٣ٍن ٓلٔي حُطخَٛ . طللش حُيَٛ)ه٢(؛حُزلَ،  ؛ . ّٕٔٓٓ ،١ٔ ح٧ٍىٕ ، -٣ُي رٖ ػ٢ِ حُؼوخك٤ش

 .؛ ٔٔٗ،ٛـٔٛـ،ؽ1ٕٗٔز٤ش ،ؼش حُٞٛحُٔلز٢ ، ٓلٔي أ٤ٖٓ . ه٬ٛش ح٧ػَ ك٢ أػ٤خٕ حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘، حُٔطزحُوخْٓ رٖ ٓلٔي ٝر٤٘ٚ )ه٢(؛ 

ح٧ًٞع ،  .؛ٖٗٗ،ٛـٔحُوخَٛس)ى.ص(،ؽ -حُؼٜخ٢ٓ ، ػزيحُِٔي رٖ ك٤ٖٔ . ٢ٔٓ حُ٘ـّٞ حُؼٞح٢ُ ك٢ أٗزخء ح٧ٝحثَ ٝحُظٞح٢ُ ، حُٔطزؼش حُِٔل٤ش 

 .7٘ٓٔ، ٛـٔ،ؽ11٘ٔ، ٔىٓ٘ن، ١ٝ ر٤َٝص -ىحٍ حُلٌَ حُٔؼخَٛ . ٛـَ حُؼِْ ٝٓؼخهِٚ ك٢ ح٤ُٖٔ ، آٔخػ٤َ رٖ ػ٢ِ
ٕ

 . 7ّٓٔ ، ٛـ 11٘ٔٛـ /ٙٓٗٔ،  ٖر٤َٝص ، ١  –٘ٔخك٢ ، ػزيهللا ػزي حُٞٛخد . ح٤ُٖٔ ح٩ٗٔخٕ ٝحُل٠خٍس ، ٍٓ٘٘ٞحص حُٔي٣٘ش حُ - 
ٖ

 . 1ّٕٔ ، ٛـ 111ٔٛـ / 1ٓٗٔ،  ٕىٓ٘ن ، ١  –حُؼ١َٔ ، ك٤ٖٔ ػزيهللا . ٓخثش ػخّ ٖٓ طخ٣ٍن ح٤ُٖٔ حُلي٣غ ، ىحٍ حُلٌَ  - 
ٗ

  حُٔخرن .    حُؼَٔح٢ٗ ، حُٜٔيٍ - 
٘

 . 17ٕحُؼ١َٔ  ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٙ

 حُٔخرن .    حُؼَٔح٢ٗ ، حُٜٔيٍ - 
7

ٛـ أٝ ح٤ُٖٔ ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ، طق / ػزيهللا ٓلٔي حُلز٢٘ ، ٍٓ٘٘ٞحص ُٝحٍس ح٩ػ٬ّ ٖٙٔٔٛـ ا٠ُ ٕٕٗٔٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ٖٓ  - 

 .  1ٕ،  1ٙ،  7ّٙ ، ٛـ 11ٙٔ، ٔٝحُؼوخكش ، ١
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، وعندما علم  ٔفرفض اإلمام ذلك العرض ، إلى حكم اإلمام وسلطته  –تهامة  –الداخلٌة ؼٌر الساحلٌة 

 -قنصىل برٌطانٌىا بالقىاهرة  -البرٌطانٌون بذلك حسبما تذكر الوثابق البرٌطانٌة أبلػ محمىد علىً هىودجز

)التافىىه الىىذي سىىمح  عىىّده فٌمىىا بعىدحكىىم اإلمىام و بأنىه كىىان ٌهىىدؾ مىن وراء ذلىىك إلىىى تخلىٌص الىىٌمن مىىن

، وكان رد المقٌم السٌاسً البرٌطانً فً عىدن الكىابتن هٌنىز علىى  ٕللحكومة البرٌطانٌة بامتالك عدن( 

استفسارات الحكومة البرٌطانٌة حول اإلمام أن اإلمام ال ٌشكل خطراً على البرٌطانٌٌن فً عدن أو على 

األحمر حٌنذاك ، وعقب احتالل هٌنز لعدن بعىث برسىالة إلىى إمىام صىنعاء مصالحهم الحٌوٌة فً البحر 

ٌبلؽه فٌها باستٌالء القوات البرٌطانٌة التً كانت تحت إمرته على عدن وأنها تحت العلم البرٌطانً ، فلم 

، فتشجع هٌنز وقام بإرسال خطاب آخر إلى إمام صنعاء أوضح فٌه )أن  ٌٖجب اإلمام على هذه الرسالة 

أصبحت فً قبضة احتاللنا ، وأخرجنىا منادٌىاً ٌنىادي بىذلك ، وأنىتم تعرفىون الطرٌىق األصىلً بىٌن  عدن

عدن وصنعاء وأشجار البن ومحصوالتها تحت حكومتكم ، فىإذا أصىدرتم أمىراً إلىى التجىار بىأن ٌسىوقوا 

لىى إنهٌىار ، وتىم ذلىك بالفعىل ، وأدى فىً األخٌىر إ ٗبضابعهم نحو عدن بىدالً مىن سىوقها لبنىادر الىٌمن( 

 ؤهإقتصادٌات القوات المصرٌة فً تهامة ، فسكوت اإلمام ورضاه على احتالل برٌطانٌا لعدن ، ثىم تمىال

معهم ورضوخه لهم ، ونفور األهالً منه ، وتعصبه أدى إلى مقتله على ٌد قبابله بقصر دار الحجر فً 

 م .8ٗٓٔ الحادي عشر من ماٌو / هـٕٙ٘ٔالتاسع من ربٌع األول 

 ف محمد بن عون .الشرٌ  (ٕ

أحد أبرز الطامحٌن لحكم تهامىة إلىى جانىب إمىام صىنعاء ،  ٌ٘عد الشرٌؾ محمد بن عون شرٌؾ مكة   

/  الهجىري وهو من أبىرز رجىال السٌاسىة الىذٌن كىان لهىم دور فىً صىنع األحىداث بىالقرن الثالىث عشىر

نهمىا ٌطمىع فىً السىٌطرة التاسع عشر المٌالدي فً شبه الجزٌرة العربٌة ، فكىان مىع إمىام صىنعاء كىل م

أن  –المصىرٌة  –)عنىدما قىررت الدولىة  -إلى جانىب الشىرٌؾ حسىٌن ، ٌقىول الرٌحىانً : ٙعلى تهامة 

م ، كىان ٌطمىع بالسىٌادة فٌهىا ثالثىة مىن أمىراء العىرب هىم 8ٗٓٔتسحب جنودها من تهامىة وعسىٌر سىنة 

ى تلىك الىبالد والشىرٌؾ الشرٌؾ محمد بن عون فً مكىة الىذي كىان ٌسىاعد المصىرٌٌن فىً حمالتهىم على

قابىد القىوات المصىرٌة فىً تهامىة  8وقد مال إلٌىه إبىراهٌم باشىا ،   7حسٌن..واإلمام الزٌدي فً صنعاء (

                                                           
ٔ

 -ٛ٘ؼخء ٝىحٍ حُؼٞىس –خٍُٝي ف . ِٓٞى ٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ، طَ/أكٔي أكٔي ح٠ُٔٞحك٢ ، ًَِٓ حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع ح٢٘ٔ٤ُؿخًٞد ، ٛ -

، ٔىر٢ ، ١ -، ٓطخرغ حُز٤خٕ حُظـخ٣ٍش 1ٖ1ٔ. ح٫كظ٬ٍ حُز٣َطخ٢ٗ ُؼيٕ  . ؛ حُوخ٢ٔٓ ، ِٓطخٕ رٖ ٓلٔيّٕ٘ ، ٛـ111ٔ،  ٕر٤َٝص ، ١

 .  1ٕ-1ٔ،ٛـٖٕٓٓ، ١ٔحُوخَٛس ،-، حُؼَر٢ َُِ٘٘ 1ٗٔٔ-1ٓ٘ٔح٤ُٔي . حَُٜحع ح٫ٗـ١ِ٤ِ ح١َُٜٔ .؛ حُ٘ـخٍ ، أ٤ٓ٘ش1ٔٗ،ٛـ11ٔٔ
ٕ

  11ّٕ ، ٛـ ٕٔٓٓ، ٔح٧ٌٓ٘ي٣ٍش ، ١ –أرخظش ، كخٍٝم ػؼٔخٕ . ىٍحٓخص ك٢ طخ٣ٍن َٜٓ حُلي٣غ ٝحُٔؼخَٛ ، ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش  - 
ٖ

،  ٔحُوخَٛس ، ١ –ّ ، ٓطخرغ ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد 1ٔ1ٔ-1ٖ1ٔك٢ حُزلَ ح٧كَٔ أرخظش ، كخٍٝم ػؼٔخٕ . ػيٕ ٝح٤ُٔخٓش حُز٣َطخ٤ٗش  - 

 .  71. ؛ حُ٘ـخٍ . حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ 1ٕٓ -71ٕ، ٛـ  117ٔ
ٗ

 . 1ٕٔأرخظٚ ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
٘

ٖٓ أَٓحء ٌٓش ، ٫ٝٙ ٓلٔي ػ٢ِ رخٗخ ػ٠ِ ّ ، 71ٓٔٛـ/ٕٗٓٔٓلٔي رٖ ػزيحُٔؼ٤ٖ رٖ ػٕٞ رٖ أر٢ ٢ٔٗ ، ٣َٗق ك٢٘٤ٔ ، ُٝي ٝٗ٘ؤ رٌٔش  - 

ّ كخِٜٗٓض 1ٕٗٔٛـ/1ٖٕٔٓ٘طوش طَرش ، ػْ أهخٓٚ أ٤َٓحً ػ٠ِ ػ٤َٔ كؼخٍٝح ػ٤ِٚ كٌظذ ا٠ُ ٓلٔي ػ٢ِ كـِٜٙ رـ٤ٖ ٗظخ٢ٓ ٝطٞؿٚ ا٠ُ ػ٤َٔ

كٜيٍ كَٓخٕ ِٓطخ٢ٗ رظ٤ٜ٘زٚ طِي حُؼٔخًَ ٍٝؿغ ح٣َُ٘ق ا٠ُ َٜٓ كٌٜٔ٘خ ، ػْ ٓؼ٠ ٓلٔي ػ٢ِ ُيٟ حُِٔطخٕ حُؼؼٔخ٢ٗ ُظ٤ُٞظٚ آخٍس ٌٓش ، 

ّ ك٤ٖ ُػٍِ ، كظٞؿٚ ا٠ُ ح٧ٓظخٗش ٌٝٓغ رٜخ كظ٠ 1٘ٔٔٛـ / 7ّٕٙٔ ، ٝحٓظَٔ ك٢ ح٩ٓخٍس كظ٠ 1ٕ7ٔٛـ/٣َٕٖٗٔٗلخً ٌُٔش ٧ٍٝ َٓس ك٢ 

ٖٓ  ّ ، ٝٛٞ ؿي ١ًٝ ػ1٘1ٕٞٔٛـ / 7ّٕٗٔ ربػخىطٚ ٩ٓخٍس ٌٓش ٝحٓظَٔ رٜخ كظ٠ طٞك٢ ك٢ 1٘ٙٔٛـ/7ٕٕٔٛيٍ كَٓخٕ ِٓطخ٢ٗ ػخ٢ٗ ك٢ 

حُوخَٛس  –( ىك٬ٕ ، أكٔي ٢٘٣ُ . ه٬ٛش ح٬ٌُّ ك٢ ر٤خٕ أَٓحء حُزِي حُلَحّ ، حُٔطزؼش حُو٣َ٤ش حُٔ٘٘ؤس رلٕٞ ػط٠ رـٔخ٤ُٚ ٔ -ح٧َٗحف.ٍحؿغ:

ّ ، ٕٓٓٓ، ٔحُوخَٛس ، ١ –(ؿ١ٍٞ ، ؿ٤َحُي ى١ ، كٌخّ ٌٓش ، طَ/ٓلٔي ٜٗخد ، ٌٓظزش ٓير٢ُٞ ٕ. ؛ ٕٖٓ- ٖٗٓٛـ ، ٛـٖ٘ٓٔ، ٔ، ١

 .ٕٗٔ –ٖٕٔ( طخ٣ِ٤ٓٚ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـٖ. ؛  ٖٗٓ -1ٕٔٛـ
ٙ

  7ّٖ ،ٛـ171ٔ،  ٔ، ١ ( ، طَ/ك٤ٖٔ ػزيهللا حُؼ١َٔ ، حُ٘خَٗ حُٔؼَد1ٕٙٔ–7ٔ٘ٔٓخًَٝ ، ا٣ٍي ، ح٤ُٖٔ ٝحُـَد ) - 
7

 . ٕٖٔـ ، ٛ ّٔ ، ؽ11ٙٔ،  ٕر٤َٝص ، ١  –ح٣َُلخ٢ٗ ، أ٤ٖٓ أُزَص . ِٓٞى حُؼَد ، حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘  - 
1

ّ ، ٝحٗظَى ك٢ كَٝد حُ٘خّ 1ٓٗٔارَح٤ْٛ ٣ٌٖ )ارَح٤ْٛ رخٗخ طٞك٤ن( ٛٞ حرٖ أهض ٓلٔي ػ٢ِ ٝٗو٤ن أكٔي رخٗخ ٣ٌٖ ح٧ٛـَ ، ُٝي رخُوخَٛس  - 

 ٟي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، ًٝخٕ ٟخر٢ ح٫طٜخٍ ر٤ٖ حرٖ هخُٚ ارَح٤ْٛ رخٗخ حٌُز٤َ ًٝزخٍ ح٠ُزخ١ ك٢ حُ٘خّ ، ٝػَف رز٬ثٚ حُلٖٔ ك٢ كٜخٍ ػٌخ

 .   7ٜ٘ٝٓخؿٔظٜخ ٌُُٝي ًخٗض ػوش ٓلٔي ػ٢ِ رٚ ًز٤َس . حُزط٣َن ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ 
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وحاكمها نتٌجة النضمام الشرٌؾ إلى األمٌر عابض ، ورؼىب أن ٌسىلم تهامىة لمحمىد بىن عىون شىرٌؾ 

الحسٌن وهاله االنسحاب السرٌع وإن  ، ولكن األوامر فاجأت ابن عون بتسلٌم تهامة إلى الشرٌؾ ٔمكة 

فىً األمىور الهامىة إلٌىه حسىبما أمىر تىه إلٌىه أضٌفت إلٌه رعاٌىة الشىرٌؾ الحسىٌن فىً حكىم تهامىة وعود

، إال أن الشرٌؾ محمد بن عون شل ٌحرض ضد الشرٌؾ  ٕالفرمان السلطانً بتنصٌب الحسٌن بتهامة 

لعثمانٌىة ، رؼىم أنىه أصىبح حاكمىاً شىبه مطلىق والسىلطات ا ٖالحسٌن وٌكاتب كىالً مىن محمىد علىً باشىا 

، وأصبح هىو الشخصىٌة المسىبولة عىن المبىادرة فىً وضىع الخطىوط العرٌضىة للسٌاسىة  ووحٌد للحجاز

العثمانٌة ، واتخاذ القرارات فً كافىة القضىاٌا نٌابىة عىن الصىدر األعشىم وخاصىة فىً القضىاٌا التىً لهىا 

 . ٗبه الجزٌرة العربٌة بما فٌها الٌمن عالقة بممارسة السلطة والقوة العسكرٌة فً ش
 

 األمٌر عائض بن مرعً .  (ٖ

، والىىذي كىىان أحىىد  ٘وممىىن بىىرز ولعىىب دوراً فىىً تىىارٌخ تهامىىة ، أمٌىىر عسىىٌر عىىابض بىىن مرعىىً      

الطامحٌن لحكم تهامة وإن كان سعٌه ضعٌفاً مقارنة باآلخرٌن ، فقد كانت أمنٌتىه ضىم تهامىة نهابٌىاً إلىى 

ألمٌر عابض مع الشرٌؾ الحسٌن ضد القوات المصرٌة فً األخٌر ، واتجها معاً فً ، وتحالؾ ا ٙعسٌر

طرٌق واحد هو القضاء على هذه القوات فً تهامىة لىوال إعىالن االنسىحاب ، رؼىم أن عسىٌر جىزء مىن 

  . تهامة وهذا ما آمن به أهالً عسٌر
 

 الشٌخ علً بن علً حمٌده .  (ٗ

تنتمً إلى تهامىة الىٌمن محىور الصىراع هىو الشىٌخ علىً بىن علىً الشخصٌة التهامٌة الوحٌدة التً       

، وهو إلى جانب ذلك شخصىٌة قبلٌىة معروفىة لىدى أبنىاء تهامىة ، ولىه حضىور قىوي فىً  7ٌحٌى حمٌده 

، والذي مارس  بن ٌحٌى حمٌده -الملقب الكبٌر -المشهد السٌاسً التهامً ، ثم أٌضاً هو ابن الشٌخ علً 

                                                           
ٔ

 . ٗ٘. ؛ ؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ ٖٗٔر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

ّ 1ٖٗٔٓخٍّ  7ٔٛـ / 1ٕ٘ٔحُلَٓخٕ حُِٔطخ٢ٗ رظؼز٤ض ٝطو٤ِي ح٣َُ٘ق حُل٤ٖٔ ٝح٤ُخً ػ٠ِ طٜخٓش ٝٓخ ٛخكزٜخ  ، ٛيٍ ك٢ أٝح٢ٓ َٜٗ ٛلَ  - 

 حٓظخٗزٍٞ .   -، أ٤ٍٗق ٍثخٓش حٍُُٞحء  ٖ٘ٓ، ٛللش  ٔٔ، ٗخٜٓٔخ٣ٕٞ )ٓـَ ح٧ٝحَٓ حُِٔطخ٤ٗش( ، ٍهْ 
ٖ

ٛـ / ًٕٙ٘ٔٝ حُوؼيس  ٖٔػخري٣ٖ ، طؤ٣ٍوٜخ  1ٕٙ، ٓللظش ٍهْ  7ٍٖٓخُش ٖٓ ح٣َُ٘ق ٓلٔي رٖ ػٕٞ ا٠ُ رخٗٔؼخٕٝ حُوي١ٞ٣ ، ٝػ٤وش ٍهْ  - 

 َٜٓ . –ٍ حُٞػخثن حُو٤ٓٞش ّ ، ىح٣ٔ1ٗٔ٘خ٣َ ٙٔ
ٗ

ٛـ / ٕ٘ٙٔ -ٕٗ٘ٔآٍ ُُلٚ ، ططٍٞ ح٧ٟٝخع ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ؿ٘ٞد ؿَد حُـ٣َِس حُؼَر٤ش " آخٍس أر٢ ػ٣َٖ ٝػ٬هظٜخ رخُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش   - 

 .  ّ٘ٙ ، ٛـ 11ٖٔ،  ٔح٣َُخٝ ، ١  –ّ ىٍحٓش ٝػخثو٤ش " ، ٓطخرغ حُلَُىم حُظـخ٣ٍش 1ٗ1ٔ – 1ٖ1ٔ
٘

ّ ٣ظ٤ٔخً ، كوي هظِض ٝحُيٙ حُوٞحص حُٔؼٞى٣ش أػ٘خء ُكلٜخ ػ٠ِ ػ٤َٔ 711ٔٛـ/َٖٕٔٔٓػ٢ رٖ ٓلٔي حُٔـ٤ي١ ، ُٝي ك٢  ح٤ٓ٧َ ػخثٞ رٖ - 

 ٝٓوخٝٓظٚ ُٜخ ، ٝطَر٠ ٓغ أه٣ٞٚ هخُي ٣ٝل٠٤ ك٢ ر٤ض حرٖ ػْٜٔ أ٤َٓ ػ٤َٔ ٓلٔي رٖ أكٔي حَُك٤ي١ ٝح١ٌُ هظِٚ حُـ٤ٖ حُٔؼٞى١ ُٔوخٝٓظٚ ُْٜ

ا٠ُ ٍػخ٣ش أ٤َٓ ػ٤َٔ ٓؼ٤ي رٖ ٢ِٔٓ ، ك٘٘ؤ ك٢ ر٤ض ح٩ٓخٍس ٝك٢ ؿٞ ٢ِٓء رخ٧كيحع ٝحُلَٝد ٝٗخٍى ٓغ  أ٠٣خً ، كخٗظوَ أر٘خء َٓػ٢

ّ ، 1ٖٗٔ-ٔ-ٕٕٛـ/٠ٍٕٓٔٗ1خٕٕٔح٤ٓ٧َحرٖ ٢ِٔٓ ػْ ٓغ هِلٚ ح٤ٓ٧َ ػ٢ِ رٖ ٓـؼَ حُلٌْ ٝػٜي ا٤ُٚ ح٧ه٤َ ػ٘ي ٝكخطٚ رخ٩ٓخٓش ٝح٩ٓخٍس ك٢

٢ُ ا٠ُ ر٤٘ٚ ٝؿخٓي َُٝٛحٕ ٗٔخ٫ً ٝؿَرخً ا٠ُ حُزلَ ح٧كَٔ ٝؿ٘ٞرخً ا٠ُ حُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ػ٘ي ٝكخطٚ كخٓظيص آخٍطٚ ٖٓ طؼ٤ِغ ك٢ حَُ٘م حُ٘ٔخ

( ػخًٖ ، كٖٔ رٖ أكٔي . حُيٍ حُؼ٤ٖٔ ك٢ ًًَ حُٔ٘خهذ ٝحُٞهخثغ ٤ٓ٧َ ح٤ُِٖٔٔٔ ٓلٔي رٖ ٔ -ّ ، ٍحؿغ:1٘7ٔٛـ / أر٣ََ 7ٖٕٔك٢ ٗؼزخٕ 

( ٓٔلَ ، ػزيهللا رٖ ػ٢ِ . حَُٔحؽ ح٤َُ٘ٔ ٕٝٓخ رؼيٛخ. ؛  ّٖٕ ، ٛـ171ٔ، ٔىٓ٘ن ، ١ –حٍ حُلٌَػخثٞ ، طق / ػزيهللا رٖ ػ٢ِ رٖ ك٤ٔي ، ى

( حُ٘ؼ٢ٔ ، ٛخْٗ رٖ ٓؼ٤ي . طخ٣ٍن ػ٤َٔ ك٢ حُٔخ٢ٟ ٖ. ؛  1ٕ -1ّٖ ، ٛـ 171ٔ، ٔر٤َٝص ، ١ -ك٢ حَٓحء ػ٤َٔ ، ٓئٓٔش حَُٓخُش 

( حُللظ٢ ، ارَح٤ْٛ رٖ ػ٢ِ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ . طخ٣ٍن ٗ. ؛  1ٕ٘ –ٖٕٓٛـ  ّ ،111ٔح٣َُخٝ ، –ٝحُلخَٟ ، ٓئٓٔش ٣َٓ٘خ ُويٓخص حُطزخػش 

 .ٗٓٔ–11ّ ، ٛـ11ٖٔ،  ٘ػ٤َٔ ، طق/ٓلٔي رٖ ٢ِٔٓ حُٞٛخٍ حُز١َ٘ ، )ى . ٕ( ، ١
ٙ

 .     ٕٔ٘، ٛـّٔ ، ؽ111ٔٛـ / ٓٔٗٔ،  ٖح٣َُخٝ ، ١  –حُؼو٢ِ٤ ، أكٔي رٖ ٓلٔي . طخ٣ٍن حُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ، ٓطخرغ ح٤ُُٞي  - 
7

كخٍد ح٣َُ٘ق ػ٢ِ رٖ ،ّ 71ٖٔٛـ /17ٔٔػ٢ِ ٛـ٤َ رٖ ػ٢ِ رٖ ٣ل٠٤ ك٤ٔيٙ ، ٤ٓخ٢ٓ ُٝػ٤ْ هز٢ِ ِٜٝٓق حؿظٔخػ٢ طٜخ٢ٓ ، ُٝي ٓ٘ش  - 

ّ ، ٝأهخّ ح٤ُ٘ن طلخُلخص ٓغ أَٓحء 1ٗٓٔٛـ/ٕٙ٘ٔك٤يٍ أ٤َٓ أرٞ ػ٣َٖ ػْ ُٝيٙ ح٣َُ٘ق حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ ح١ٌُ هِق ٝحُيٙ ػْ ط٠ُٞ طٜخٓش 

ٔشح٣ُِي٣ش رؼي كَٝد ٓؼْٜ ، ًٝخٕ ك٤ِلخً ُِوٞحص ح٣َُٜٔش ، ٝرؼي ًُي أكي ح٣ٌُٖ ٜٓيٝح حُط٣َن ُِوٞحص حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ طٜخٓش ػ٤َٔ ٝطلخُق ٓغ ح٩ث

ٛـ / 1ٕٙٔٛلَ  ٕٗ، كُٞٞٙ رَ طٜخٓش ، ٝحطٔؼض آخٍطٚ ٖٓ رخؿَ ٝٓخ ٝح٫ٛخ َٝٝٛ أَٓٙ ا٠ُ ح٣ُِي٣ش ٝحُِل٤ش ، طٞك٢ ك٢ ٣ّٞ حُو٤ْٔ 

آٔخػ٤َ رٖ ٓلٔي  طق/خًٖ ، حُلٖٔ رٖ أكٔي . حُي٣زخؽ حُؤَٝح٢ٗ ك٢ أهزخٍ أػ٤خٕ حُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ، ػ -ّ، ٍحؿغ :1٘ٔٔى٣ٔٔز1َٔ

ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص  . ؛ ٕٓ٘،  ٕٖٗ،  ٖٓٗ،  ٖٕٗ،  7ٔٗ،  ٕٔٗ,  7ّٖٓ ، ٛـ ٖٕٓٓ، ٔح٣َُخٝ ، ١ –حُز١َ٘ ، ىحٍس حُِٔي ػزيحُؼ٣ِِ 

ٓلٔي . َٗ٘ حُؼ٘خء حُلٖٔ ػ٠ِ رؼٞ أٍرخد حُل٠َ ٝحٌُٔخٍ ٖٓ أَٛ ح٤ُٖٔ ًًَٝ حُلٞحىع ح٢ُِٗٞ ، آٔخػ٤َ رٖ  . ؛ 1٘ٔ - ٣ٕٔٔٔخ٤ٗش ، ٛـ 

 حُٞحهؼش ك٢ ٌٛح حُِٖٓ ، ٗٔوش هط٤ش ُيٟ حُزخكغ ٍٜٓٞس ٖٓ ٌٓظزش حُٔئُق ٝأهَٟ ٖٓ حٌُٔظزش ح٣ًَُِٔش رـخٓؼش ٛ٘ؼخء . 
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 –متداداً وإرثاً تارٌخٌىاً لولىده بعىدما أكسىبه صىفاته ومهاراتىه ، وٌعىد الشىٌخٌن السٌاسة والحرب وأوجد ا

من أشهر دهىاة تهامىة وأبطالهىا وحلمهىا فىً الوصىول إلىى الحكىم فىً التىارٌخ الحىدٌث ،  –األب واالبن 

،  ٔولكن الشٌخ علً حمٌده رؼم محاوالتىه وسىعٌه لىذلك ، إال أنىه فشىل فىً الحصىول علىى حكىم تهامىة 

قب خروج قوات محمد علً رؼم أنه كان فً تحالؾ قوي مىع هىذه القىوات ، ولىم ٌهنىأ الشىرٌؾ وذلك ع

فىً تخلىً الشىرٌؾ عىن المهمة كانت أحد األسباب ضارٌة بالحكم فقد عاجله الشٌخ علً حمٌده بحروب 

فكىان تهامىة الىٌمن شعبٌاً أن ٌحكم الشٌخ علىً حمٌىده حكم تهامة وقدوم القوات العثمانٌة ، وكان المؤمل 

  .ٕالصراع قابماً على أشده الستالم تلك المناطق واالستبثار بها
 

 الشرٌف الحسٌن بن علً بن حٌدر . (٘

ٌنتمً الشرٌؾ حسٌن بن علً بن حٌدر إلى أسرة آل خٌرات التً حكمت تهامة ، ومارست السٌاسة     

هىو  تسىبها مىن والىده ،وفنون الحكم ، وإلى جانب ما تمتع به الشرٌؾ من قدرات شخصىٌة ومهىارات اك

أٌضاً ٌتمٌز بشخصٌة كارٌزمٌة جعلت أهالً تهامة ٌنقادون بسىهولة وراءه فىً بىدء أمىره ، فهىو ٌنتسىب 

 احتٌاجىات النىاس جىالس ناس فما بالك بناس تهامة ، وٌعىرؾلبٌت النبوة وهو بٌت له قداسة فً قلوب ال

ن بىن أحمىد عىاكش مؤرخىه الحسىأسالٌب حكمهىم ، وقىد خصىص لىه عرؾ سادتهم وعلمابهم وعامتهم و

مولىده سىنة خمسىة عشىر بعىد "، ذكىر فٌىه أن  ٖ)الذهب المسبوك فً سٌرة سىٌد الملىوك(هو كتاب مستقل

لىك علىى المجىد والبسىالة فحىوى مىن فنىون األوصىاؾ مىا أعجىز أمثالىه ، وقىد نشأ فىً حجىر المُ ، األلؾ 

ة وؼٌرهىا مىن القىدرات العسىكرٌة مىن شىجاعة وفروسىٌ هصىفات، ثىم ذكىر  اشتؽل فً أٌىام سىٌادته بىالعلم

العىىالم المحىىب للعلمىىاء والثقافىىة وإلقتنىىاء الكتىىب والعابىىد الىىذي ال ٌؽىىادر هىىو والحربٌىىة ، إلىىى جانىىب انىىه 

 .   ٗ"..!المحراب وال ٌفوت اإلشتؽال بالقرآن واألوراد

ا واسىتمر بهىا حتىى     ٌَّ هىره بىوادي م ، ثىم واله الز8ٕٗٔهىـ/ ٕٓٗٔواله والده فً وقت مبكر منطقة صب

م أرسىل محمىد علىً باشىا 8ٖٗٔ / هىـٕٓ٘ٔ مور، فتصدى فٌها لحملة أرسلها االمٌرابن مجثل وفىً سىنة

جٌوشه إلى الٌمن بمصاحبة القوى المحلٌة المساندة له وعلى رأسها إمارة أبو عرٌش ، فقدمت إلىى أبىً 

رٌؾ علىىً بىىن عىىرٌش بقٌىىادة محمىىد أمىىٌن مىىن جىىده وتحمىىل أوامىىر مىىن والٌهىىا أحمىىد باشىىا ٌكىىن للشىى

م( بالمساندة وتقدٌم الىدعم اللوجسىتً ، وإرسىال ولىده الحسىٌن مىع 8ٖ8ٔ -8ٔ8ٔهـ/ ٕٗ٘ٔ -ٖٕٗٔحٌدر)

تلك الجٌوش إلستخالص الىبالد الٌمنٌىة مىن عمىال األمٌىر علىً بىن مجثىل ، وفىً الرابىع مىن جمىاد أول 

دة ، فكىان الشىرٌؾ م قىدم إبىراهٌم باشىا ٌكىن إلىى الحدٌى8ٖ٘ٔ هـ / الثامن والعشىرٌن مىن أؼسىطسٕٔ٘ٔ

الحسٌن فً استقباله وتلقاه باإلجالل والتكرٌم ، وجعل إبراهٌم باشا الحدٌدة مستقره وعاصمة لحكمه ، ثم 

الشرٌؾ الحسٌن إلى مدٌنة الزهىرة واتخىذها وطنىاً ، وجىاءه مىن محمىد علىً باشىا مقىرراً مىن بنىدر  عاد

علم واألدب ، وعنىدما هاجمىت قبابىل ٌىام تهامىة اللحٌة ، وأقبل على شأنه واالشتؽال بالمذاكرة مع أهل ال

لجأ إبراهٌم باشا إلى الشرٌؾ إلنقاذه وإنقاذ تهامة ، فقاد الجٌوش وصىدهم وفىرقهم بعىد هزٌمىة فىً آخىر 

م ، فكان إذا ناب إبراهٌم باشا مهم من األمور كان هىو الصىدر والقىابم بأعبىاء ذلىك 8ٖٙٔهـ/ ٕٔ٘ٔسنة 

ؾ علً وكان إبراهٌم باشا هو المتولً على  الٌمن طلب الشرٌؾ إلٌه فً األمر ، فلما توفً والده الشرٌ

                                                           
ٔ

 .  7ٖٓخًَٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 .  ٗ٘ؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

٣ؼي ٌٛح حٌُظخد ح٧ٓخّ ٌُظذ ػخًٖ ح٬ُكوش ك٢ حُظخ٣ٍن ح٤ُٔخ٢ٓ ُظٜخٓش ، ٝهي حىٓؾ ك٢ حُي٣زخؽ حُؤَٝح٢ٗ ٝػي أكي كُٜٞٚ ، ٝهي حػظٔي  - 

 حُزخكغ ػ٠ِ ٗٔوش ٍٜٓٞس ٖٓ ًظخد حٌُٛذ حُٔٔزٞى ٖٓ ٌٓظزش حُٔئٍم آٔخػ٤َ رٖ ٓلٔي ح٢ُِٗٞ .
ٗ

؛ ػوٞى حُيٍٍ رظَحؿْ ػِٔخء حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ " ٍٛٞس ٗٔوش حُوخ٢ٟ آٔخػ٤َ رٖ  ٖٗ٘خؽ ، ٛـ ػخًٖ ، حٌُٛذ حُٔٔزٞى )ه٢( . ؛ حُي٣ز - 

 . 7٘ٔػ٢ِ ح٧ًٞع " ، ٛـ 
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ل علٌه أن ٌقوم باألمر على  حسب ما كان علٌه والده..وبعىد أن اسىتقل بتلىك اإلمىارة رجىع  الحدٌدة وعوَّ

 .ٔإلى أبً عرٌش وقرر أحوال الناس ورتب األمور على أحسن أحكام وقٌاس 

أبو عرٌش ، ولكن عالقته بإبراهٌم باشا مثلما هً فً البداٌة بٌن مد  هكذا تولى الشرٌؾ الحسٌن إمارة  

وجزر ، استمرت كذلك ، فقد بدأت الخالفات بٌنه وبٌن إبراهٌم باشا، ومرد ذلك كما ذكر عاكش هو:)ما 

إلٌه أهل الحسد للشرٌؾ فً أمور ٌطول شىرحها ، فكىان أذنىاً واعٌىة لمقىال النمىام ،  -إبراهٌم باشا -ألقى

وهىم كثىر " أهىل األؼىراض"، ولعىل ٕ إلى كالم أهل األؼراض من األنام ، مع اتصافه بداء الحسد(مابالً 

منهم بعض أفراد أسرة الشرٌؾ نفسه ، وكذلك الشرٌؾ محمد بن عون والذي قربه إبراهٌم باشا ، وكان 

علىً ثىل مأنه أحق بتسلم تهامة من الشىرٌؾ حسىٌن ومىنهم بعىض الشخصىٌات التهامٌىة  -فٌما بعد -ٌرى

حمٌىىده ، ورؼىىم ذلىىك شىىل الشىىرٌؾ الحسىىٌن علىىى والءه للدولىىة المصىىرٌة ، وخىىالل هىىذه المشىىاحنات 

)فعىّول  والخالفات قدمت قبابل ٌام ترٌد تهامة ، فلجأ إبراهٌم باشا إلى الشىرٌؾ الحسىٌن لٌىرى ردة فعلىه

سىىه وطلىىب مىىنهم علىىى الشىىرٌؾ فىىً سىىد هىىذه المعضىىلة وتالفىىً هىىذه الحادثىىة المنزلىىة ، فباشىىر األمىىر بنف

المفاوضة بٌن الباشا والشىرٌؾ  ، والتقى الشرٌؾ بإبراهٌم باشا فً بلدة الزٌدٌة ووقعت ٖالمراهٌن لدٌه(

أمور من جهة بعض الرعاٌا ، ومنىع الباشىا مىن دخىول ذلىك الىبعض تحىت طاعىة الشىرٌؾ مىع أنهىم  فً

، فىالخالؾ هنىا  لبىك الرعاٌىارعٌة آبابه من قبل من ؼٌر تبدٌل وال تحرٌؾ ولٌس للباشىا مصىلحة فىً أو

إلى جانب ما سبق من نجاح للدسٌسة والوقٌعة بٌنهما ، هو فً سوء توزٌع التنشٌمات اإلدارٌة والتداخل 

القبلً ودعم الروح االستقاللٌة لدى هذه الكٌانات القبلٌة ضد سلطة الشرٌؾ وعلى رأسها قبابل القحىرى 

،  تها المباشرة إلبراهٌم باشالتكون تبعٌت بسلطة المركز إلحاق تلك الكٌاناوشٌخها علً حمٌده ومحاولة 

بعد االجتماع بالزٌدٌة ، رجع الشرٌؾ إلى الزهرة وقد قرر أن ال ٌكون بٌنه وبٌن إبراهٌم باشا اتفاق أو ف

، ولكىن  واجتمىاع كلمىة العىرب لىدفع المحىن التىرك طىرد سلطته ، واتفق مع أمٌر عسٌر على عودة إلى

)ُربَّما أنه قد ألقى أخرى فً إرسال األجناد ، والسبب ردداً واخذ ٌقدم رجالً وٌؤخراألمٌر عابض شل مت

ر األمر، وتعلىل بىأن ال ٌطلىق األجنىاد مىن ٌىده إال فً روعه بعض من ألقى بأنه ال ٌتم هذا المراد ، وأخّ 

ه محمىد بوصول بعض أوالد الشرٌؾ إلٌه وٌكون بقاؤهم بعد انفصال أجناده لدٌه ، فأرسل الشىرٌؾ ولىد

 وتباطأ األمٌر فً إرسال جنوده فً حٌن كان إبراهٌم باشا قد جهز جٌشه. ٗبن الحسٌن وابن أخٌه علً(
 

 عوامل انسحاب القوات المصرٌة من تهامة -

وإبراهٌم باشا ، جاءت أوامىر محمىد علىً بتسىلٌم تهامىة الحسٌن أثناء االستعداد للمواجهة بٌن الشرٌؾ  

، فسارت األمور بوتٌرة سرٌعة ومتالحقة لكل أهالً تهامة ونخبهىا  ٘ها للشرٌؾ واالنسحاب الفوري من

ٌُلحش ذلك جلٌاً فىً قىول المىؤرخ التهىامً النعمىً: )وبعىد ذلىك ..ال شىعرنا إال وقىد وصىل  -السٌاسٌة ، و

، و  ٙكتاب من محمد علً المذكور إلبراهٌم باشا ومن معه من العسىاكر ، وتوجهىت الىبالد للشىرٌؾ ( 

 -فقىال: "العناٌىة اإللهٌىة"عاد سببٌة هذا اإلنسحاب وتفوٌض حكىم تهامىة للشىرٌؾ مىن بىاب لكن عاكش أ

)لكن العناٌة الربانٌة تخدمه من حٌىث ال ٌشىعر ..وذلىك بوصىول مرقىوم مىن محمىد علىً باشىا متضىمن 

                                                           
ٔ

 .    ٖٗ٘، ٛـ  7ٖٔ-ٖٙٔٝ 1ٖٕ-1ٕٔػخًٖ ، حٌُٛذ حُٔٔزٞى )ه٢( ؛ حُي٣زخؽ ، ٛـ  - 
ٕ

 .  ٖٙ٘ - ٖ٘٘ٗلٔٚ ، حٌُٛذ حُٔٔزٞى )ه٢( ؛ حُي٣زخؽ ، ٛـ   - 
ٖ

 .   ٗلٔٚحُٜٔيٍ   - 
ٗ

 .  ٔٔ٘ -ٓٔ٘، ٛـ  ٔ. ؛  حُؼو٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ 1ٖ٘ – 1ٖ٘ٗلٔٚ ، حُي٣زخؽ ، ٛـ  - 
٘

ػخري٣ٖ رظؤ٣ٍن  1ٕٙٓللظش  ّٗٔ ، ٝػ٤وش ٍهْ 1ٗٓٔكزَح٣َ ٖٔٛـ / ٕٙ٘ٔٓلَّ  1ٍٓخُش ٖٓ ٓلٔي ػ٢ِ رخٗخ ا٠ُ ارَح٤ْٛ رخٗخ ٣ٌٖ ٓئٍهش  - 

 . ٖٓٔحُزط٣َن ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ ّ . 1ٗٓٔٓخ٣ٞ  ٓٔٛـ / ٍٕٙ٘ٔر٤غ ح٧ٍٝ  1
ٙ

 .  ٕٙٔ – ٕ٘ٔحُ٘ؼ٢ٔ ، ك٤ُٞخص حُ٘ؼ٢ٔ حُظٜخ٤ٓش ، ٛـ  - 
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ه وٌرتفع الباشا إبراهٌم ومن فٌهىا مىن العسىاكر النفتىاح حىادث علٌى ،إطالق البالد الٌمنٌة على الشرٌؾ 

وعلىى أثىر وقعىة  م8ٗٓٔ / هىـٕٙ٘ٔ) فىً سىنة ـ، وهذا الحىادث ذكرتىه المصىادر العثمانٌىة  فى ٔمخٌؾ( 

بٌىىروت ، كىىان أمىىر إدارة الممالىىك الملحقىىة بوالٌىىة مصىىر قىىد جىىرى إخالؤها..وٌقتضىىً أٌضىىاً أن ُتخلىىى 

الوقىت فلىم  وتترك الٌمن بإشراؾ القوات العسكرٌة..ونشراً النشؽال القوات العسكرٌة األخىرى فىً هىذا

ٌُحال فً عهدته أمر  تتٌسر القوة الكافٌة إرسالهم لهذا الؽرض ، فتقرر تعٌٌن شخص مقتدر ٌعتمد علٌه و

ٌمن شخص من أصحاب النفوذ واالقتدار ومن أشىراؾ ]الـ[إدارة الٌمن ، فكان فً ذلك الوقت فً تهامة 

ار محمىد لواضىح أنىه بعىد انتصى، فا ٕأبو عرٌش هو الشرٌؾ حسٌن بن علً فعهىدت إلٌىه إدارة الىٌمن( 

الرابىع والعشىرٌن مىن ٌونٌىو  هىـ /ٕ٘٘ٔفىً الثىانً عشىر مىن ربٌىع الثىانً  علً باشىا فىً موقعىة نزٌىب

، وتبع ذلك خٌانة قابد األسطول العثمانً ، وانضمامه لمحمد علً ، ووفاة على الجٌش العثمانً م 8ٖ9ٔ

ن محمىد علىً بالثىابرٌن فىً بٌىروت ، وعنىد السلطان محمود الثانً ، وأعقب ذلك بطش إبراهٌم باشىا بى

قصؾ بٌروت ، وكان ٌساند برٌطانٌا كل من فذلك قررت انكلترا التدخل ووصل أسطولهم لساحل لبنان 

، وبنىاًء علىى ذلىك  ٖروسٌا والنمسا وبروسىٌا والىذٌن فرضىوا علىى محمىد علىً االنسىحاب مىن بٌىروت 

ء ، شىؽلت بالىه وتضىاءلت معهىا مسىألة الىٌمن ، أدرك محمد علً أنه قادم على حرب خطٌرة مع الحلفىا

وهىذا مىا أشىار  وشعر بأنه فً أشد الحاجة إلى المال ولقواته المنتشرة فً أرجاء الحجاز ونجد والٌمن ،

) أخذ فً االستعداد لصد القوة بالقوة ..ولزٌادة جٌشه استدعى مىن األقطىار  -بقوله :بك إلٌه محمد فرٌد 

المصرٌة المحتلة لها ، وأخذ فىً تىوفٌر األموال..وبالجملىة تخلىى عىن بىالد الحجازٌة والنجدٌة الجٌوش 

العرب هماالً كما كانت الحتٌاجه إلى المال والرجال ، ألنها كانت تكلفه سنوٌاً مبلؽاً قدره سىبعمابة ألىؾ 

را ، وفً الوقت نفسه كانت اإلنذارات الشىدٌدة اللهجىة تتىوالى علٌىه مىن إنجلتى ٗ( جنٌة مصري بال فابدة

، فأصدر أوامىره بسىحب قواتىه مىن الىٌمن فىً الثالىث عشىر  ٘تطلب منه إجالء قواته المرابطة فً الٌمن

ووصىىلت األوامىىر إلىىى إبىىراهٌم باشىىا فىىً  ٙم8ٗٓٔ السىىابع عشىىر مىىن فبراٌىىر / هىىـٕ٘٘ٔمىىن ذي الحجىىة 

الث الث / هـٕٙ٘ٔ من أبً عرٌش فً الحادي عشر من صفرالحسٌن الحدٌدة وقد خرجت قوات الشرٌؾ 

م بدأت عملٌىة 8ٗٓٔ، وكان الجٌش المصري متمركزاً فً المخا ، ومنذ أوابل  7م8ٗٓٔعشر من أبرٌل 

، وحماٌىة للمصىالح البرٌطانٌىة فىً  جالء المشاة بواسطة السفن بٌنما تم جالء الفرسان عىن طرٌىق البىر

إلى جدة  Elphinstone ، قامت شركة الهند الشرقٌة البرٌطانٌة بإرسال السفٌنة الفنستون البحر األحمر

، ودخلىت قىوات الشىرٌؾ الحدٌىدة  8إلى المخا لمراقبة الموقىؾ Euphratesوإرسال السفٌنة أٌو فراتس 

 . 9م8ٗٓٔ الثانً والعشرٌن من أبرٌل / هـٕٙ٘ٔ فً التاسع عشر من صفر

                                                           
ٔ

 .  ٖٓٙػخًٖ ، حٌُٛذ حُٔٔزٞى ؛ حُي٣زخؽ ، ٛـ  - 
ٕ

٣ٍٜٞٔش حُؼَحه٤ش ، حُـ –ُٝحٍس حُيكخع حُؼَحه٤ش  –ٍحٗي ري ، حُِٞحء أكٔي . طخ٣ٍن ح٤ُٖٔ ٝٛ٘ؼخء ، طَ/ ىحثَس حُظي٣ٍذ رٔي٣َ٣ش حُظط٣َٞ حُوظخ٢ُ  - 

 .  ٕٔٓ، ٛـ  ّٔ ، ؽ11ٙٔٛـ / 7ٓٗٔهطخع حُزَٜس ، ١زؼش أ٠ُٝ رخ٫ٓظَ٘ٔ 
ٖ

 . ٍٓٔٗحكن ، حَُٔؿغ حُٔخرن  ، ٛـ  - 
ٗ

 . 7ٖٕ -7ّٕٕ ، ٛـ 11ٖٔٛـ/ٖٔٔٔ، ٔحُوخَٛس ، ١ –ك٣َي ري ، ٓلٔي . طخ٣ٍن حُيُٝش حُؼ٤ِش حُؼؼٔخ٤ٗش ، حُٔطزؼش حُز٤ٜش ح٣َُٜٔش  - 
٘

 .  1ٖٕ، ٛـ  ٕ. ؛  ػزي حَُك٤ْ ، ٓلٔي ػ٢ِ ٝٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ، ؽ ٖٓٔحَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ حُزط٣َن ،  - 

- Bury .G.Wyaman . Arabia infelix or The Turks in Yemen. Macmillan and co – London 1915– p.14.  
ٙ

 7ٔٛـ / ًٕ٘٘ٔٝ حُلـش  ٖٖٔ ٝػ٤َٔ ، ٝٛيٍص رظخ٣ٍن ٍٓخُش ٖٓ ٓلٔي ػ٢ِ رخٗخ طظ٠ٖٔ اٍحىطٚ ك٢ ٓلذ هٞحطٚ ك٢ حُلـخُ ٝٗـي ٝح٤ُٔ -

 . 1ٕٔ – 1ٕٔ، ٛـ  ّٕ ، ػزي حَُك٤ْ  . ٓلٔي ػ٢ِ ٝٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ، ؽ1ٗٓٔكزَح٣َ 
7

٘ؼْ . ؛ ٍٓخُش ٖٓ أكٔي ١ٌَٗ ا٠ُ ٓلٔي ػ٢ِ طل٤ي رخٗٔلخد ارَح٤ْٛ رخٗخ ا٠ُ حُلـخُ ٝأٗٚ هي حرِـٚ ربٍحىس ٢ُٝ حُ ٖٗ٘ػخًٖ ، حُي٣زخؽ ، ٛـ  - 

كَٔحء  1ٖ، أ٤ِٛش  ٗٔػخري٣ٖ َٗٔس  1ٍٕٙٝهْ حُٔللظش  ّٕٖٔ ، ٍهْ حُٞػ٤وش 1ٗٓٔحر٣ََ  ٙٛـ / ٕٙ٘ٔٛلَ  ٖٓلٔي ػ٢ِ ك٢ حُو٘لٌس ك٢ 

 حُوخَٛس .  –ّ ، ىحٍ حُٞػخثن حُو٤ٓٞش 1ٗٓٔٓخ7ٞ٣ٔٛـ / ٍٕٙ٘ٔر٤غ ح٧ٍٝ  1ٝطخ٣ٍوٜخ 
1

 .  1ٕٔ – 1ٕٓأرخظش  ، ىٍحٓخص ك٢ طخ٣ٍن َٜٓ ، ٛـ  - 
1

 . 7ٖ. ؛ ٓخًَٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ 1ٖٕ، ٛـ   ٕػزي حَُك٤ْ ، ٓلٔي ػ٢ِ ٝٗزٚ حُـ٣َِس ، ؽ - 
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ابقاً على ان سوبمقارنة األحداث والتوارٌخ ، ٌتضح أن قرار انسحاب قوات محمد علً ك فمما سبق     

ل علٌها كثٌر من الباحثٌن أنها السبب المباشر لخروج قوات معاهدة لندن ٌُعوِّ من الٌمن ، فمعاهىدة  هوالتً 

م وقىد رفضىها 8ٗٓٔالخامس عشىر مىن ٌولٌىو  / هـٕٙ٘ٔلندن صدرت فً الخامس عشر من جماد أول 

 . ٔم8ٗٓٔ شرٌن من نوفمبرالسابع وع / ـهٕٙ٘ٔمحمد علً فً البداٌة ثم وقع علٌها فً الثانً شوال 

 اتفاق الشرٌف مع القوات المصرٌة . -

مىىع القىىوات المصىىرٌة والتىىً الحسىىٌن بىىن علىىً تىىذكر الوثىىابق المصىىرٌة أن هنىىاك اتفىىاق بىىٌن الشىىرٌؾ   

 علىى ،فىً الحدٌىدة والمخىا تاركة وراءها معداتها وكمٌات الؽالل التابعة لها من تهامة انسحبت بسرعة 

، أمىا مىا تىورده الوثىابق البرٌطانٌىة وتداولىه  ٕإرسال كل ذلك إلى جدة بالحسٌن  ؾأساس أن ٌقوم الشرٌ

وفً ، ٖدوالر  9ٓٓٓٓبعض الباحثٌن كحقابق من كون الشرٌؾ الحسٌن تعهد بدفع إتاوة سنوٌة مقدارها 

وتورد ،  ٙلاير ألمانً  9ٓٓٓٓأو ،  ٘لاير  9ٓٓٓٓوفً أخرى ،  ٗكراون ألمانً  9ٓٓٓٓبعض الوثابق 

، كل هذا دفع البعض اآلخر إلى التشكٌك ، ورفض هذه الرواٌىة المنقولىة عىن  7اناً بدون ذكر المبلػ أحٌ

)وقد تعجبت أن ٌدفع الشىرٌؾ حسىٌن  -: مؤرخ معاصرالكابتن هٌنز، والمعروؾ بكثرة أكاذٌبه ، ٌقول 

ٌىاً عادٌىاً ، وانىه إذا هذا المبلػ إلى محمد علً سنوٌاً ، رؼم أن محمد علً قد أصىبح حٌنىذاك والٌىاً عثمان

إن الوثابق  - وٌضٌؾ– كانت هناك ضرورة لدفع هذا المبلػ فٌكون للسلطان العثمانً ولٌس لمحمد علً

، وهىذا الىرد ٌضىاؾ إلٌىه أن الوثىابق  8البرٌطانٌة مثل أي وثابق تحتاج إلى تىدقٌق عنىد االعتمىاد علٌهىا(

لشىرٌؾ لسىحاباً مباؼتىاً ومتالحقىاً ، فسىلمت الىبالد المصرٌة لم تذكر هذا االتفىاق إطالقىاً ، ولكىن تىذكر ان

، وكىذلك لىم تىذكر المصىادر  9الذي) تعهد بأن ٌرسل المهمات وكمٌات الؽالل التابعة للمٌري إلىى جىدة( 

 الٌمنٌة شٌباً عن ذلك ، أما المصادر التهامٌة فقد خلت تماماً مما سبق ذكره.
 

إٌجاد مبرر لتسلٌم محمىد علىً باشىا لتهامىة إلىى الشىرٌؾ هو  –كما ٌعتقد الباحث  –مرد تلك المقولة    

الحسٌن دون ؼٌره من الطامعٌن فً حكمها ، وقد أوردها الكابتن هٌنز المندوب السامً البرٌطانً بعدن 

فً تقرٌر إلى هودجز القنصل العام البرٌطانً فً مصر، مبرراً تسلٌم تهامة للشرٌؾ ، فقال )الشخصٌة 

ا الٌمنٌة فً البحر األحمر وأستلمها من إبراهٌم باشا المسبول عن إجالء القىوات التً سلمت إلٌه المراف

المصرٌة هو المسمى بالشرٌؾ حسٌن ، وهو رجل متطرؾ ومتعصب ومتؽطرس وقد ُسلمت لىه مقابىل 

، وهىو نىص نقىل إلىى  ٓٔ(German Frs 90000 -فرنىك ألمىانً سىنوٌاً  9ٓٓٓٓدفعه لمحمد علً باشا 

 .   لوقابع التً ال تتؽٌرالعربٌة وُعد من ا

                                                           
ٔ

ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش  –آٔخػ٤َ ، ك٢ِٔ ٓلَّٝ . طخ٣ٍن حُؼَد حُلي٣غ ٖٓ حُـِٝ حُؼؼٔخ٢ٗ ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ، ٓئٓٔش ٗزخد حُـخٓؼش  - 

 .  11ٔ – 1ّٙٔ ، ٛـ 11ٙٔ،  ٔ، ١
ٕ

ٖٓ ح٣َُ٘ق ٓلٔي رٖ ػٕٞ ا٠ُ رخٗٔؼخٕٝ حُوي١ٞ٣ كٍٞ ٍكٞ ح٣َُ٘ق حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ك٤يٍ آٍخٍ حُـ٬ٍ حُظ٢ طًَٜخ ارَح٤ْٛ ٍٓخُش  - 

 ١ًٕٔ٘ٙ حُوؼيس  ٖٕكَٔحء ، طخ٣ٍوٜخ  71ٔأ٤ِٛش  1ٙػخري٣ٖ ٝكيس حُللع  1ٕٙ، ٓللظش  7ٖرخٗخ ٣ٌٖ رـٜظٚ ٝرؼٞ حَُٔكوخص ، ٝػ٤وش ٍهْ 

 حُوخَٛس . –حٍ حُٞػخثن حُو٤ٓٞشّ ، ى٣ٔ1ٗٔ٘خ٣َ  ٙٔٛـ / 
ٖ

 .  7ٖ. ؛ آٍ ُُلٚ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ ٗٗٔر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 . ٖٙآٍ ُُلٚ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

. ؛  ٕ٘ٓٛـ ّ ،1ٙٓٔٛـ / 71ٖٔ، ٔحُوخَٛس ، ١ –ُؤخٕ ، كِٔس ػ٢ِ ارَح٤ْٛ . طخ٣ٍن ػيٕ ٝؿ٘ٞد حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ، ىحٍ َٜٓ ُِطزخػش  - 

 .  1ٕٙ، ٛـ  ٔح٣َُلخ٢ٗ . حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ
ٙ

 .  ٗ٘ -ٖ٘ؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
7

 . ٖٖٔ، ٛـ ٔ؛ ح٣َُلخ٢ٗ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ 7ٖٓخًَٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ك٤غ هخٍ : )ٓوخرَ ٓزِؾ ًز٤َ ٖٓ حَُٝر٤خص( ،  ٛـ  - 
1

ّ هِل٤ش ٝكٞحٍحص طخ٣ٍو٤ش ، ػَر٤ش ُِطزخػش 1ٖٗٔ – 7٘ٗٔٛـ / ٖٖ٘ٔ – 1٘ٔٔحُٔؼٞى٣ش  –٤ش ٓخُْ ، ٤ٓي ٜٓطل٠ . َٓحكَ حُؼ٬هخص ح٤ُٔ٘ - 

 . 1ّٕٓ ، ٛـ ٖٕٓٓ، ٔحُوخَٛس ، ١ –ٝحَُ٘٘ 
1

 ، ٝحُٜٔٔخص أ١ حُٔؼيحص حُؼ٣ٌَٔش . 1ٓٝ٘ٔ7ٔ–71ٔ، ٛـ ٔػزيحَُك٤ْ ، ٖٓ ٝػخثن ٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ، ؽ - 

O.78l3185.FROM:S.B.Haines to colonel Hodges .Date 9 August 1840.                                                     .F - ٔٓ                                                                                                                                           



   

 

16 

 

 

بعٌداً عن التحلٌل السطحً السابق ، واألخذ به كمسلمة من قبل البعض ، فٌجب أن ال ٌمر تسلٌم محمد   

دون النشىر إلىى الصىداقة البرجماتٌىة التارٌخٌىة التىً فبىعلً لتهامة إلى الشرٌؾ حسىٌن مىرور الكىرام ، 

صةً  بٌنه وبٌن الشرٌؾ علً بىن حٌىدر أمٌىر أبىو خاد علً باشا واألشراؾ فً تهامة ، ربطت بٌن محم

م عنىدما قىدم محمىد علىً علىى رأس جىٌش إلىى 8ٔٗٔ / هىـ9ٕٕٔعرٌش ، وهً صداقة ترجع إلىى سىنة 

، وقد استمر ٌقدم خدماته إلىى محمىد علىً حتىى  ، فكان الشرٌؾ علً خٌر معٌن له ٔعسٌر إلخضاعها 

م ، فتىولى ولىده الشىرٌؾ 8ٖ8ٔ رابىع مىن سىبتمبرال / هىـٕٗ٘ٔ وفاته فً الخامس عشر من  جماد اآلخر

الحسٌن ، فكان كأبٌه ، وإذا كان هذا أحد العوامل التً جعلت محمد علً ٌختار الشرٌؾ حسىٌن لتسىلٌمه 

تهامة ، فهناك عامل القرب من أهالً تهامة ، فالشرٌؾ من تهامة ، وعاش فً ربوعها وفٌافٌها وجبالها 

عىرؾ مىن ؼٌىره ممىن ٌحلمىون بحكىم تهامىة بسٌاسىة أهالٌهىا وإدارتهىم ، بل هو أحد علمابها وساستها وأ

لمسىك  وعاداتهم وتقالٌدهم ولهجتهم وثقافتهم وقبابلهم وبلدانهم ، فهو المتجانس الوحٌد بٌن كل المتقىدمٌن

ٌَّده بعض المؤرخٌن ، ف ومام الحكم بتهامة )محمد علً كل ـ، فلكل ذلك فهو األحق بتهامة ، وهذا الرأي أ

فً تسىلٌم تهامىة إلىى الشىرٌؾ الحسىٌن ، فهىو أقىرب العناصىر المتنازعىة إلىى منطقىة تهامىة الىٌمن  محقاً 

الباحىث أن  ؤكىد، وٌ ٕوأكثرهم استجابة لطلب محمد علً الذي ٌرمً إلى مضاٌقة االنجلٌزي فً عدن( 

علىً لىم  مضاٌقة بل ومحاربة االنجلٌز هً الدافع األساسً لتسىلٌم محمىد علىً تهامىة للشىرٌؾ ، فمحمىد

ٌنس أن االنجلٌز هم من ازاحه عن المشهد السٌاسً فً المنطقة ، ووراء تقلٌص حدوده وقصرها علىى 

مصر فقط والقضاء على حلمه بإقامة إمبراطورٌة عربٌة كبرى ، لذلك بحث محمىد علىً عمىن سىٌكون 

الشىرٌؾ بؽٌتىه حجرة عثرة أمام طموحىات االنجلٌىز فىً المنطقىة ، ومحاربىاً لهىم فىً توسىعاتهم ، فكىان 

وٌتضح ذلك من سٌرته ولذلك فهو الىذي لدٌىه ، والذي كان هدفه طٌلة حكمه هو طرد االنكلٌز من عدن 

تذكر الوثابق والتقارٌر البرٌطانٌة أنه كان ٌكن ، فمحمد علً باشا على تسلم تهامة  القدرة واالقتدار عند

فىً الحدٌىدة بمنىع المسىٌحٌٌن مىن ركىوب ، فاصىدر أوامىره  كراهٌة وعىداًء شىدٌداً للبرٌطىانٌٌن فىً عىدن

 لعلم البرٌطانً فً مٌناء المخىا، كما أمر بالدعاء على المنابر بالهالك للمسٌحٌٌن ، وقام بتمزٌق ا الخٌل
، ثىم أرسىل إلىى حكومىة بومبىاي البرٌطانٌىة  ٗ، وكان ٌروم إؼالق باب المندب أمام األطماع الؽربٌىة  ٖ

رفىع نسىبة الضىرابب و، مطالباً إٌاهىا بتسىلٌم عىدن والجىالء الفىوري عنهىا ، خطاباً مهٌناً وملٌباً بالشتابم 

وفىرض علىى مىن قٌمتهىا ، % 9إلىى %  7على البضىابع البرٌطانٌىة فىً مٌنىاء المخىا حتىى ارتفعىت مىن 

،  ٘ورفض إرسال المؤن الالزمة إلى عدن ، هم وأهاندوالر  ٓٓٓٙ البرٌطانٌٌنالتجارمن الرعاٌا هؤالء 

مع البرٌطانٌٌن كان ٌنص على دخولهم بنادر الٌمن وهم تحت حكم أهل  اً عندما عقد اتفاق والمالحش حتى

  .ٙالذمة ال ؼٌر

 

 

                                                           
ٔ

 .  ٘ٔٔ -ٗٔٔ؛ حُؼوخى ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  ٕٖٔ. ؛ حَُحكؼ٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  7ٖٖ – ٕٕٓ، ٛـ طخ٣ِ٤ٓٚ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن   - 
ٕ

 . ٕٕٔٓخُْ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ   - 
ٖ

 . ٕ٘ٓ. ؛ ُؤخٕ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ،  ٛـ  7ٗ. ؛ ٓخًَٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  ٗٗٔر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ،  ٛـ  - 
ٗ

 .  ّٕٔ٘ ، ٛـ 177ٔ، ٔر٤َٝص ، ١ –خُق . أٟٞحء ػ٠ِ طخ٣ٍن ح٤ُٖٔ حُزل١َ ، ىحٍحُلخٍر٢ ٜٗخد ، كٖٔ ٛ - 
٘

. ؛ أرخظش ، ٖٔٗ – ٖٓٗ.؛ حُوخ٢ٔٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  ٗ٘. ؛ ؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  ٗٗٔر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 

 . ُٕٔٔٔخرن ،  ٛـ . ؛ حُؼ٠ٔ٤ ، حَُٔؿغ ح 1ٖٗحُظ٘خكْ حُي٢ُٝ ك٢ ؿ٘ٞد ، ٛـ

- Baldry , John . The History of the Tihamah from 1800 to the present . studies on the Tihamah . The report of 

the Tihamah Expedition of 1982 and Related Papers . Francine stane . ed . London . longman.p.45.  
ٙ

 .ٖٙٙػخًٖ ، حُي٣زخؽ ، ٛـ  - 
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 الشرٌف الحسٌن وتبعٌته للعثمانٌٌن . -

، وهىً خطىوة  ٔبعد استالم الشرٌؾ الحسىٌن لتهامىة كلهىا ، أعلىن اعترافىه وتبعٌتىه للسىٌادة العثمانٌىة    

، واستناداً إلى ذلك فإن مىا فتحىه محمىد علىً فىً الجزٌىرة العربٌىة قىد آل  ذكٌة ، فقد وقعت معاهدة لندن

للدولىىة العثمانٌىىة ، ولىىذلك احتجىىت وزارة الخارجٌىىة البرٌطانٌىىة علىىى البىىاب العىىالً فىىً األسىىتانة ، علىىى 

 -والتقى اشىرؾ بىك  ٕاألعمال العدابٌة للشرٌؾ ، فسارع الباب العالً إلى إرسال أشرؾ بك إلى المخا 

كتابىىة مفنىىداً كىىل إجىىراء اتخىىذه ضىىد  الشىىرٌؾرد ، فىىبالشىىرٌؾ  –ار مىىوشفً الىىدٌوان السىىلطانًمىىن كبىى

ٌُنصب قبل أن ٌملك محمىد علىً باشىا  -البرٌطانٌٌن ، فقال: )أما مادة بٌرق االنقرٌز فً المخا ، فلم ٌكن 

نقرٌز..ولمىا جهة الٌمن ، وقد شاهدنا البندر المذكور بعد أن ملكىه محمىد علىً باشىا ولىٌس فٌىه بٌىرق لال

صار المخا تحىت وطأتنىا أبعىدنا البٌىرق عمىالً منىا بمىا شىهدناه وإشهىاراً لشىعار اإلسىالم وإبطىاالً لشىعار 

)وبعد فهىذه  -ل :اقتحرٌر عدن فالعثمانً ناشد السلطان الرد على بقٌة األسبلة خطٌاً ،  ، وبعد ٖالكفر..(

ّدي االنقرٌىز علىى بنىدر عىدن وهىتكهم لحرمىة شكٌة إلى هللا سىبحانه ، ثىم إلىى موالنىا السىلطان ، مىن تعى

اإلسالم ، فصارت مساجد المسلمٌن فً البندر المذكور مرابط للخٌول والبؽال والحمٌر ومىأوى للكىالب 

والخنازٌر..فٌىىا و وٌىىا لإلسىىالم ، الحمٌىىة الحمٌىىة فىىً اإلسىىالم ، الؽٌىىرة الؽٌىىرة علىىى اإلسىىالم واألمىىر و 

 .سبحانه ثم لموالنا السلطان( 
 

وفىً ،  ٗوبعد ذلك عاد أشرؾ بك وأعلن فً نهاٌة المطاؾ بأن الشرٌؾ قىد لبىى مطالىب البىاب العىالً  

م أضفى السلطان على الشرٌؾ لقب باشا وقلده رسىمٌاً رباسىة حكومىة 8ٖٗٔ ٌولٌو /هـ 9ٕ٘ٔ جماد آخر

د تمىت مراسىٌم تهامة شرٌطة أن ٌدفع سنوٌاً مبلػ سبعٌن ألؾ دوالر ضرٌبة لخزانة اإلمبراطورٌة ، وقى

 .    ٘تقلٌد هذا المنصب فً احتفال حضره أشرؾ بك 
 

 الشرٌف الحسٌن والقوى المحلٌة . -
 

الحكم ، فكانت شىرارة ثىورة الفقٌىه  شكالتاألمور فً تهامة ، واجهته م بعد قبض الحسٌن على مقالٌد  

حصىن حىٌس ،  سعٌد بن صالح ٌاسٌن قد وصلت إلىى تهامىة فىً حىٌس ، وتحصىن أتبىاع هىذا الفقٌىه فىً

، ثىم كىان تمىرد الشىٌخ علىً ٌحٌىى   م8ٗٓٔ دٌسمبر / هـٕٙ٘ٔفحاصرهم حتى فروا جمٌعاً فً رمضان 

، حىىٌن م 8ٗٔٔ هىىـ / فبراٌرومىىاٌو7ٕ٘ٔهىىـ حتىىى ربٌىىع األول ٕٙ٘ٔ حمٌىىده ، واسىىتمر تمىىرده مىىن أواخىىر

العسىٌري األمٌىر ، وبعد ذلك سعى إلى تأكٌد تحالفه مع  ٙتوسط الشرٌؾ أبً طالب بن علً ومشابخ ٌام

، ثم أخضع بالد الخمٌسٌن وبالد الحرث ، واتجه فً حكمه إلى إحداث تؽٌٌىرات إدارٌىة ومنهىا اسىتبدال 

أخٌه الشرٌؾ حمود بن علً عامل المخا ، والذي شىكى إلٌىه أهىالً المخىا معاملتىه عنىد زٌىارة الشىرٌؾ 

د مؤرخً تهامة ٌعدونىه وفتىرة حكمىه وٌكا،  وأحس الناس باألمان،  فأبدلهم بأخٌه حٌدر، الحسٌن للمخا 

                                                           
ٔ

رَٝح٣ش حطٜخٍ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش رخ٣َُ٘ق حُل٤ٖٔ هزَ ًُي ، ػ٘يٓخ أٝػِص ا٤ُٚ  –ٝح١ٌُ حػظٔي ػ٠ِ حُٜٔخىٍ حُز٣َطخ٤ٗش  –حٗلَى كِٔس ُؤخٕ  - 

٣ن . ؛  ػْ أػخى ًُي ك٢ ًظخرٚ ٓؼخٍى كخٓٔش ٖٓ طخٍٕ٘ٓ – ٌٕٗٓٛٙ حُيُٝش ُِٜـّٞ ػ٠ِ حُلي٣يس ٓغ حُؼ٣َ٤ٖٔ ، ُؤخٕ . حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ 

 . 71ّٔ ، ٛـ 171ٔ، ٔٛ٘ؼخء ، ١ –ح٤ُٖٔ ، ًَِٓ حُيٍحٓخص ح٤٘ٔ٤ُش 
ٕ

 .  11ٖ -1ٖٙ. ؛ ػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ ٕٔٓ، ٛـ ٔ. ؛  ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ؽٙٗٔر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

ٛـ ٠ٍٕٓٔ٘1خٕ  ٖ. رظخ٣ٍن  7ٔ. ُلش  717ٔرَهْ  طو٣ََ ٓلٔي أَٗف ري ػٖ ٓوخرِش ٝحٓظـٞحد ح٣َُ٘ق حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ك٤يٍ هط٤خً ، - 

 حٓظخٗزٍٞ .  –٣ٖٔ ، أ٤ٍٗق ٍثخٓش حٍُُٞحء  –ٓٔخثَ ٜٓٔش  -ّ 1ٕٗٔحًظٞرَ 7/
ٗ

  .ٙٗٔر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

، ٛيٍ  ٖ٘ٓٛللش  َٔٔ ٍهْ كَٓخٕ ٖٓ حُِٔطخٕ ػزيحُٔـ٤ي ٣َُِ٘ق حُل٤ٖٔ طؼ٤٤٘ٚ كخًٔخً ُظٜخٓش ، ٜٗٔٔخ٣ٕٞ )ٓـَ ح٧ٝحَٓ حُِٔطخ٤ٗش( ٓـ - 

. ؛ ػخًٖ ،  7ٗٔحٓظخٗزٍٞ . ؛  ر٣٬ل٤َ . حُٜٔيٍ ٗلٔٚ  ، ٛـ  –ّ ، أ٤ٍٗق ٍثخٓش حٍُُٞحء 1ٖٗٔكزَح٣َٕٕٛـ/ 1ٕ٘ٔٓلَّ  ٖٕرظخ٣ٍن 

 . ٖٔٓ.؛ ؿ١ٍٞ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  1ٖٙحُي٣زخؽ ، ٛـ 
ٙ

 . ٕٔٔ. ؛ ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ 17ٖ-1ٖٙ، ٛـ . ؛ ػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرنٖٖٔ–ٕٙٔحُ٘ؼ٢ٔ ، ك٤ُٞخص حُ٘ؼ٢ٔ ، ٛـ - 



   

 

18 

 

، وثنىىاء  ٔ فقىىد )تىىولى القطىىر التهىىامً مىىن حىىدود المخىىا إلىىى حىىدود بىىٌش ( مىىن أفضىىل مىىا شىىهدته تهامىىة،

 . ٕموصول حتى بمؤرخً الزٌدٌة له 
 

كىانوا  وسىاهم فىً تولٌىة أحىدهم ، ولكىنهم جمٌعىاً  اإلبمىةبعد تولٌه حكم تهامة ثالثة من  عاٌش الشرٌؾ 

عون الح ق التارٌخً واإلرث الشرعً فً تهامة باعتبارها مما فتحهىا آبىاءهم وأجىدادهم ، فهىً تىؤول ٌدَّ

 وهؤالء هم :م جنً كّد أهلها ومداخٌل رزقها إلٌهم بكل ما فٌها إلٌهم وٌستحقون وحده
 

 اإلمام الهادي محمد بن المتوكل أحمد بن المنصور علً . -ٔ

/ الثالىث عشىر مىن  هىـٕٙ٘ٔحادي عشىر مىن ربٌىع أول تولى اإلمامة بعد مصرع اإلمام الناصر فً ال  

، واجتمع علٌه أهل الحل والعقد من المرجعٌات الزٌدٌة ، وتلقب أوالً بالمتوكىل علىى هللا  ٖم 8ٗٓٔماٌو 

قضىى علىى ثورتىه ف، وفً عهده ثار الفقٌىه السىنً فىً المنىاطق الوسىطى سىعٌد بىن ٌاسىٌن  ٗثم بالهادي 

ثم قفىل راجعىاً إلىى صىنعاء بعىد عٌىد األَضىحى واالحتفىال بٌىوم الؽىدٌر  ، ٘وبعد أسره قطع الهادي عنقه 

، وتىذكر المصىادر والوثىابق البرٌطانٌىة ، أن اإلمىام الهىادي الىذي  ٙم8ٗٔٔ هـ / التاسع من فبراٌرٕٙ٘ٔ

والتهابم ، فاحتل تعز من الٌمن لى تعز بعد أن انسحبت القوات المصرٌة من الٌمن األسفل إزحفت قواته 

)إن  -:عن تهامة ، فقىال الشىرٌؾ الحسىٌن مقولتىه الشىهٌرة  له إلى الشرٌؾ حسٌن طالباً التنازل وأرسل

، وعقىب  7هللا هو الذي قد منحنً هذه البقاع ، وإننً سوؾ أدافع عنها حتى الرمىق األخٌىر مىن حٌىاتً(

الكابتن هٌنزإلتمام  ذلك أرسل اإلمام  طلباً لبرٌطانٌا لدعمه ومؤازرته ضد الشرٌؾ ، فأوفد ابن أخٌه إلى

 حٌىث قىام بتسىلٌم المىوانا -حمىد علىًم -معاهدة لألمن والتجارة والشكوى واالحتجىاج ممىا فعلىه الباشىا 

أرسىل مسىتطلعاً فللشرٌؾ ، وكان هٌنز متعاطفاً مع إمىام صىنعاء العتقىاده انىه الحىاكم الشىرعً للىٌمن ، 

تحىذٌر إلىى هٌنىز وتنبٌهىه مىن مؽبىة التىدخل فىً رأي الحكومة البرٌطانٌة فٌما طلبه اإلمام ، فجاء الرد ك

تلىىك الخالفىىات الداخلٌىىة بىىٌن اإلمىىام والشىىرٌؾ ، وأن ال ٌىىورط الحكومىىة البرٌطانٌىىة بارتباطىىات متصىىلة 

 ، لكون هٌنز اقترح على حكومة الهند بذل جهودهىا بمىا 8فً المخا  –أي اإلمام  –بمطالب ذلك الزعٌم 

، وٌىىرى أن اإلمىىام ال ٌشىىكل خطىىراً علىىى إلمىىام الزٌىىدي ا سىىلطةٌىىؤدي إلىىى وضىىع مٌنىىاء المخىىا تحىىت 

، بىل بىالعكس مىن ذلىك ، وفىً التاسىع  البرٌطانٌٌن فً عدن أو فً مصالحهم الحٌوٌة فىً البحىر األحمىر

م وصىلت إلىى عىدن بعثتىٌن مىن إمىام 8ٗٔٔ/ الثىانً والعشىرٌن مىن أبرٌىل  هىـ7ٕ٘ٔوالعشرٌن من صفر

بعثة األولى طلب مساعدة األسطول البحىري البرٌطىانً لٌىتمكن صنعاء وتحمل هداٌا وكان الهدؾ من ال
                                                           

ٔ
،  ٕ. ؛ حُؼَٔح٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ؛  ح٢ُِٗٞ ، َٗ٘حُؼ٘خء ، ؽٖٖٔ؛ حُ٘ؼ٢ٔ ، ك٤ُٞخص ، ٛـ1٘ٔػخًٖ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ  ؛ ػوٞى حُيٍٍ ، ٛـ  - 

١ ، ػزيهللا رٖ ػ٢ِ . طللش حُوخٍة ٝحُٔخٓغ ، طق/ . ؛ حُؼٔٞى ٕٕ٘ – ٔٔ٘، ٛـ  ٔ. ؛ حُؼو٢ِ٤ ، طخ٣ٍن حُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ، ؽٖٔٔ – ٗٗٛـ 

 . ٕٔٙ، ٛـ  ٕٛـ ، ؽٕٔٗٔ، ٔأرٜخ ، ١ –ػزيهللا رٖ ٓلٔي أرٞ ىحٖٛ ، ٓطخرغ حُـ٘ٞد 
ٕ

حٌُز٢ٔ ، ٓلٔي رٖ آٔخػ٤َ . حُِطخثق ح٤ُ٘ٔش ك٢ أهزخٍ حُٔٔخُي ح٤٘ٔ٤ُش ، ٗٔوش هط٤ش ٍٜٓٞس ُيٟ حُزخكغ ٖٓ حٌُٔظزش ح٣ًَُِٔش رـخٓؼش  - 

؛ حُؼ٢َٗ ، ك٤ٖٔ رٖ أكٔي ، رِٞؽ حَُٔحّ َٗف ٓٔي حُوظخّ ، ك٤ٖٔ ط٠ُٞ ح٤ُٖٔ ٖٓ ِٓي ٝآخّ )ه٢ روِْ حُٔئُق( ٗٔوش  ٕٕٙ، ٛـ ٛ٘ؼخء 

 .  ٖٖٓ - 1ٖٓ. ؛ حُؼ١َٔ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  71هط٤ش ٍٜٓٞس ُيٟ حُزخكغ ٖٓ ٟٝخف ػزيحُزخ١ٍ ١خَٛ ، ٛـ 
ٖ

 .  ٢ٕٕ٘ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ . ؛  حٌُزٔ 77حُؼ٢َٗ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٗ

، ٔحُوخَٛس ، ١ –، حُٔطزؼش حُِٔل٤ش ٌٝٓظزظٜخ  ػَ٘ ُرخٍس ، ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ ٣ل٠٤ ، ٤َٗ ح١َُٞ ٖٓ طَحؿْ ٍؿخٍ ح٤ُٖٔ ك٢ حُوَٕ حُؼخُغ - 

 .1ٖٓ -11ٖ، ٛـ ٔٛـ ، ؽ 1ٖٗٔ
٘

٣ن ح٤ُٖٔ ح٠ُٔٔٔ كَؿش حُّٜٔٞ ٝحُلِٕ ك٢ كٞحىع ٝطخ٣ٍن ح٤ُٖٔ . ؛ حُٞحٓؼ٢ ، ػزيحُٞحٓغ رٖ ٣ل٠٤ . طخٍ ٕٕ٘حٌُز٢ٔ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  - 

 .  ٙٙٛـ ، ٛـ ٖٙٗٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –، حُٔطزؼش حُِٔل٤ش ٌٝٓظزظٜخ 
ٙ

، ٣ّٝٞ حُـي٣َ ٛٞ حُؼ٤ي حُؼخُغ ػ٘ي ح٤ُ٘ؼش ٣ٝلظلَ رٚ ك٢ ح٤ُّٞ حُؼخٖٓ ػَ٘ ٖٓ ١ً حُلـش ٖٓ ًَ  ٓٓٔ – 11ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش  ، ٛـ  - 

ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٣ُظَٜٕٝ ح٧كَحف ٝحٍَُٔٝ ٝحُظز٣ٌَخص ٝحُظٜخ٢ٗ ، ُٝزْ حُـي٣ي ، ٣ٝوُٕٞٞ رؤٗٚ ح٤ُّٞ ح١ٌُ ٜٗذ ك٤ٚ ٍٍٓٞ هللا ػخّ ، ٝ

 حُلٔي هلل ػ٠ِ أًخٍ حُي٣ٖ ٝاطٔخّ حُ٘ؼٔش ٍٟٝخ حَُد ر٣٫ٞش ػ٢ِ .  -آخٓخً ٝٗٚ حُوَإٓ ػ٤ِٚ ٣ٝوٍٞ رؼ٠ْٜ ُزؼٞ :
7

 .  ٕٙٔ. ؛  ٓخُْ ، َٓحكَ حُؼ٬هخص ، ٛـ ٘ٗٔـ ر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛ - 
1

. ؛  ُؤخٕ ، طخ٣ٍن ػيٕ ،  ٖٗ. ؛  آٍ ُُلٚ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ ٙ٘. ؛  ؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  7ٗٓخًَٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 

 . 1ٕٔ. ؛  أرخظش ، ىٍحٓخص ك٢ طخ٣ٍن َٜٓ حُلي٣غ ٝحُٔؼخَٛ ، ٛـ  ٕ٘ٓٛـ 
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أن الدولىة البرٌطانٌىة عاقىدة العىزم علىى  لهىممن احتالل تهامة وانتزاعها من الشرٌؾ ، لكن هٌنز شرح 

لىم ٌقىم اإلمىام ،  ٔعدم التدخل فً الشبون السٌاسٌة العربٌة ولىذلك فإنهىا ال ٌمكنهىا أن تحقىق طلىب اإلمىام

تهامة بل بقً منزوٌاً فً إب معتقداً ومؤمناً بأن االنكلٌز ال بد وأنهم قادمون لمساندته فً ألخذ  بأي عمل

م وهىً بعثىة رفٌعىة بقٌىادة حىاكم 8ٗٔٔ ٌولٌىو /هىـ 7ٕ٘ٔ ، فأرسىل البعثىة الثانٌىة فىً جمىاد أول إدعاءاته

احدة وهىً تعزالعام ، وكان هذا الشخص الذي أعطٌت له كل الصالحٌات فً التفاوض ومكلؾ بمهمة و

ٌُملىً البرٌطىانٌون شىروطها ، ولكىن هٌنىز لىم تكىن  التأكٌد على رؼبة سٌده فً التوقٌع على أٌىة معاهىدة 

جعلىه ٌىرد المحىاولتٌن مىن مىا لدٌه تعلٌمات بعقد اتفاق مىع اإلمىام للتعىاون عسىكرٌاً ضىد الشىرٌؾ وهىذا 

الذي اتخذتىه  ولكن القرار عطؾ حكومته على موقؾ اإلمام جانب اإلمام لطلب التعاون ، وأوضح هٌنز

ٌمنعه من تقدٌم النجدة لإلمام ضد الشرٌؾ ،  التام إزاء الشبون الداخلٌةحكومة هً إتباع سٌاسة الحٌاد ال

لشىركة الهنىد  The Secret Board)أخطرهٌنز المجلىس السىريلجأ اإلمام إلى عىرض عجٌىب فقىد وأخٌراً 

اء عاد مرة أخرى وعرض علٌىه تعىاون برٌطىانً م بأن إمام صنع8ٕٗٔأبرٌل ٓٔالشرقٌة البرٌطانٌة فً

 .ٌٕمنً لحصار المخا فً مقابل تنازل اإلمام لبرٌطانٌا عن تهامة بعد تخلٌصها من حكم الحسٌن(
 

 اإلمام المنصور باو علً بن المهدي عبدهللا بن المتوكل أحمد .  -ٕ

 هـ 9ٕ٘ٔلثامن عشر من  ذي الحجة تولى اإلمامة للمرة الثانٌة بعد وفاة عمه اإلمام الهادي محمد فً ا   

 )فما زال فً دأبه األول ورجع إلى ما عد أن نصبته أرباب الدولة ثانٌة م ، وب8ٗٗٔ الثامن من ٌناٌر /

كان علٌه من إخراج الذخابر وإتالؾ بٌوت األموال فٌما ال ٌنفع ، وقد تناقضت األمور واختلت الممالك 

،  ٗ، فسماه العمرانً بالمهٌن  ٖالمرة الثانٌة تلقب بالمهدي(وتقاصرت األشٌاء وضعفت دولته وكان فً 

وكان له عالقات بالبرٌطانٌٌن فً عدن ، رؼم أنه تولى فترة قصٌرة جداً إال أنه أرسل بعثة إلى الكىابتن 

هٌنز لٌطلب المعونة والدعم البرٌطانً وٌطلب أٌضاً حضىور ضىابطاً برٌطانٌىاً ٌقىٌم فىً صىنعاء لٌعمىل 

مىن تهامىة ، إال أن اإلمىام  -الشىرٌؾ -مام ولٌرشده إلى أفضل السبل لطىرد ذلىك المؽتصىب مستشاراً لإل

 . ٘الذي حصل علٌه سابقه الرد تلقى نفس 
 

 اإلمام المتوكل على هللا محمد بن ٌحٌى بن المنصور علً .   -ٖ

تكونىت ، لىدى أشىراؾ أبىو عىرٌش ، و ٙم 8ٖٔٔ / هىـٕٙٗٔسىنة  كان قد التجأ مع والده إلى تهامة فىً  

صىداقة وأخىوة بٌنىىه وبىٌن الشىىرٌؾ الحسىٌن والىىذي اسىتلم حكىىم تهامىة ، فىىراودت محمىد بىىن ٌحٌىى فكىىرة 

 / هىـ8ٕ٘ٔاإلمامة واالستٌالء على صنعاء بمساعدة والً مصر محمد علً باشا ، فرحىل إلٌىه فىً سىنة 

اوالتىه فىً م ، ولكنه فشل فرجع إلى صدٌقه القدٌم الشىرٌؾ حسىٌن فىً أبىً عىرٌش خاببىاً بعىد مح8ٕٗٔ

فوعىده  ،مصر) وشكى علٌه صروؾ الحدثان.. فقابله الشرٌؾ بؽاٌة اإلكرام ونهاٌة اإلعزاز واإلعشىام 

، فكىىان ال ٌفارقىىه فىىً أؼلىىب األوقىىات ونزلىىه فىىً جمٌىىع األمىىور منزلىىة األخ الشىىقٌق وأحلىىه مىىن  بالنصىىر

النصرة للرجوع على الصداقة محل الروح من الجسد..ولكن محمد بن ٌحٌى استمر فً مطلبه فً طلب 

صنعاء ، فأصؽى الشىرٌؾ إلىى ذلىك الحىدٌث سىمعاً...وأكد طلىب النصىر مىن الشىرٌؾ وحثىه علىى ذلىك 

                                                           
ٔ

. ؛ أرخظش ، ػيٕ  7ٗ.  ؛ ٓخًَٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ ٕٙٓ. ؛ ُؤخٕ ، طخ٣ٍن ػيٕ ، ٛـ ٙٗٔ – ُٜ٘ٗٔٔيٍحُٔخرن ، ٛـر٣٬ل٤َ ، ح - 

 . 1ٕٓ – 71ٕٝح٤ُٔخٓش حُز٣َطخ٤ٗش ، ٛـ 
ٕ

 . 1ٖٗ. ؛  ٝأ٠٣خً )حُظ٘خكْ حُي٢ُٝ ك٢ ؿ٘ٞد حُزلَ ح٧كَٔ( ٛـ  1ٖٕ – 1ٕٕأرخظٚ ، ػيٕ ٝح٤ُٔخٓش حُز٣َطخ٤ٗش  ، ٛـ  - 
ٖ

 . 7ٕٕ. ؛  حٌُز٢ٔ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  71حُؼ٢َٗ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 حُؼَٔح٢ٗ ، حُٜٔيٍحُٔخرن . - 
٘

 . 7ٗ؛ ٓخًَٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  7٘؛ ؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  7ٗٔر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  - 
ٙ

 . 71ٔخرن ، ٛـ ؛  حُؼ٢َٗ ، حُٜٔيٍحُ ٖٓٔٓـٍٜٞ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  - 
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بكرةً  وعشٌة ، فطلب الشرٌؾ العساكر من بالدهم وسار بمن معىه مىن األجنىاد إلىى زبٌىد واجتمىع لدٌىه 

، فتوجىه إلىى رٌمىه ،  ٔنىود( هناك جمعٌ  وافر فعقد من هناك للسٌد محمد بن ٌحٌى البنىود وحشىد لىه الج

وتوجه الشرٌؾ إلى تعز ومخالفه والجند وجمٌع تلك الجهات إلى حدود إب وجبله ، وعمل على إزاحىة 

، فعمىل  ضىوران وتلقىب بالمتوكىلبالمهدي ، وهذا ما ناله الشرٌؾ عندما أعلن محمىد بىن ٌحٌىى إمامتىه 

أٌضىاً تنىازل لىه عىن الىٌمن ، و م الجدٌىدالشرٌؾ على استمالة رجال الحكم فىً صىنعاء إلىى جانىب اإلمىا

فرجىىع الشىرٌؾ إلىىى دولتىه تهامىىة حالمىا أوفىىى بوعىده ، ودخىىل هىذا اإلمىىام صىنعاء بعىىدما تنىىازل  األسىفل

 . ٕم8ٗ٘ٔ الثالث والعشرٌن من ٌونٌو /هـ ٕٔٙٔ المهدي عن اإلمامة فً الثامن عشر من جماد آخر

                                                                                                                                  

وٌرجىع ذلىك  مما ال شك فٌه أن هناك اتفىاق بىٌن االثنىٌن ، وثقىة مىن قبىل الشىرٌؾ بمحمىد بىن ٌحٌىى ،  

خمسىة عشىر عامىاً حتىى لقىب وهىً بتهامىة لطول الفتىرة التىً مكثهىا كالجىا لىدى أشىراؾ أبىً عىرٌش 

بـ)التهامً( ، وما حكاه للشرٌؾ عما تعرض له من أنواع الشدة والمشاق ، ونجاحىه فىً إقنىاع الشىرٌؾ 

بأهلٌته لتولً اإلمامة ، وما تمٌز به من سٌاسىة ودهىاء وعلىم ، ثىم حاجىة الشىرٌؾ إلىى حلٌىؾ قىوي فىً 

مىن  ووفاًء بوعىدٍ  ة أو زحفهم نحوها ،صنعاء ٌضبط األمور بها ، وٌمنع تعدي القبابل الزٌدٌة على تهام

 لشرٌؾ بنصرته رؼم معارضة بعض األشراؾ والدولة العثمانٌة لهذا الشخص .ا
 

ذكرت بعضها المصادر ،  لكل العوامل السابقة ، اتفق وتعاهد الشرٌؾ مع محمد بن ٌحٌى على عهود   

إال هدؾ الشىرٌؾ )اسىتخالص عىدن مىن أٌىدي اإلفىرنج ، ومىا جعىل مملكتىه لتلىك الجهىات  ووأهمها وه

، فالؽرض هو تكىوٌن جبهىة  ٖمقدمة لذلك حتى تكون له شهراً ٌستند إلٌه عند المضً فً تلك المسالك (

زحفىه  عرٌضة موحدة ضد المسىتعمر البرٌطىانً ، تكىون صىنعاء هىً القاعىدة الخلفٌىة التىً تؤمنىه عنىد

حٌىى بىن محمىد ، لٌ مسىاعدتهإلى تهامة بعد من صنعاء ، ثم نزل الشرٌؾ  لتحرٌر عدن من البرٌطانٌٌن

وبدء تجهٌز الجٌش الذي سٌفتح عدن ، فدعا للجهىاد وبىدأ ٌجمىع األمىوال ولكىن أٌضىا كىان لىه الطىاعون 

، ، ووقع الخالؾ من قبابل ٌام ونزولهم تهامىة  ٗم وقع وباء فً تهامة 8ٗٙٔ هـ/ٕٕٙٔبالمرصاد ، ففً 

علً إلى  ٌحٌى بن محمد ماماإلحلٌفه ودارت حروب وأحداث أدت لفشل هدفه فً تحرٌر عدن بانضمام 

 والذي كان ٌرى أنه هو السبب وراء تولٌة هذا اإلمام لإلمامة وأنه لٌس إال  -عابض  واألمٌربن حمٌده 

 .   ٙفً حلفهم لمحاربة  الشرٌؾ ، وأخٌراً مراسلة اإلمام لإلنجلٌز بعدن وتحالفه معهم - ٘والٌاً له فقط
                               

لعهود فٌما بٌنهمىا ، على الشرٌؾ ونقضه ا ٌحٌى بن محمد تباٌنت اآلراء حول سببٌة انقالب اإلماملقد   

خال ابخ الٌمن األسفل واألعلى .. وقد صلح اإلمام له الٌمن بسعً الشرٌؾ ، فوفد إلٌه مش) -:ل الكبسًاق

م ٌبقى منها ما ال ٌعىول أنه وجد خزابن بٌوت األموال قد استولى علٌها الزوال وذهبت بأٌدي الرجال ول

وترحال ومقاساة أهىوال ... إلىى أن جىرت منىه الهفىوة إلىى  ع عند الشدابد ، فما زال فً حلٍ علٌه وال ٌنف

،  7ولً نعمته الذي رقاه إلى الخالفة ، وأوصله إلى منٌته فً الوالٌة على الكافة وهو الشرٌؾ الحسىٌن(

                                                           
ٔ

 .    1ٖٗ-1ٖٖػخًٖ  ، حٌُٛذ حُٔٔزٞى )ه٢(. ؛  حُي٣زخؽ ، ٛـ  - 
ٕ

 . ٖٓٔ - 7ٕٔٓـٍٜٞ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 .ٖٓٗػخًٖ ، حٌُٛذ حُٔٔزٞى . ؛ حُي٣زخؽ ، ٛـ   - 
ٗ

 . ٕٓٔ. ؛ ُؤخٕ ، طخ٣ٍن ػيٕ ، ٛـ 7ٖٔٓـٍٜٞ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

 .17ٕٛـ ، ٕؽ 1ٙ-ٙٙ،ٛـ  ٔٛـ،ؽٖ٘ٙٔحُوخَٛس،–حُل٤ٔي . آظخع حُٔخَٓ رظٌِٔش ٓظؼش حُ٘خظَ،ٓطزؼش حُلِز٢حُي١َٓٝ ، ٗؼ٤ذ رٖ ػزي -
ٙ

. ؛ حُز١َ٘ ، .آٔخػ٤َ رٖ ٓلٔي . ح٤ُٔخٓش حُؼؼٔخ٤ٗش طـخٙ  7ٕ٘. ؛  أرخظٚ ، ػيٕ ٝح٤ُٔخٓش حُز٣َطخ٤ٗش ، ٛـ 7٘ٓخًَٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 

 . ٖ٘ٔ -ّٖٗٔ ، ٛـ ٕٕٓٓٛـ/ ٖٕٗٔ، ٔح٣َُخٝ ، ١ –٤٘ش ، ٌٓظزش حُؼز٤ٌخٕ آخٍس أرٞ ػ٣َٖ ٝحُٔٞحكَ ح٤ُٔ
7

 . 7ٕٕحٌُز٢ٔ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  - 
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ما تحصل من البنادر لبٌت المال حٌث الوالٌة إلى  أما صاحب الحولٌات فٌرجع إلى أن الشرٌؾ )احتكر

فً أموال هللا ، والشرٌؾ صرفها فً البؽىاة وٌحتكرهىا لمىن بعىده كأنهىا مىن مخلفىات آبابىه ، وقىد  اإلبمة

، وٌشٌر إلى قول اإلمام للشرٌؾ فىً رسىالة بعىث بهىا  ٔعّرفه اإلمام ولم ٌرجع منه ما ٌوافق الصواب (

اخرج منها فال ٌؽرك ما وصلك من التولٌة مىن الدولىة العلٌىة  ّبوي وجّدي تحتك ،)إن البالد بالد أ-:إلٌه 

، وفً رسالة  ٕ، وهللا إن لم تنعزل عنها لنخرجّنك منها مطروداً حتى تلحق بأهل الطربوش والخربوش(

أخىىرى ٌقىىول فٌهىىا : )إن بنىىادر تهامىىة التىىً كىىان فٌهىىا علىىى طىىول الىىزمن الحقىىة ً بالمملكىىة الٌمانٌىىة .. 

أن تهامىىة هىىً حىىق تىىارٌخً وإرث  اإلبمىىة، فمنشىىأ الصىىراع عنىىد  ٖمسىىتمرٌن علٌهىىا آباءنىىا وأجىىدادنا (و

أن اإلمام أراد الهروب إلى األمام من خالل احتالل تهامة ، فكثرت فتن القبابىل فضالً عن شرعً لهم ، 

بىدالً ، وا وبخٌراتها لّوح لهم بتهامة وطمعهم فٌههً التً جعلته ٌ وتمرداتها التً هزت حكمه ، الزٌدٌة 

القبابل ، فاالتجاه إلى تهامة أفضل ، وهناك من ٌعتبر  هذه من توجٌه األنشار إلٌه واالقتتال الداخلً بٌن

، أصالً سٌطرة قوات الشرٌؾ على تعز هً السبب المباشر إال أن تعز وما إلٌها كانت تحت ٌد الشرٌؾ 

أٌضىاً أعطىاه تعىز لٌحكمهىا بالعىدل ، فشلىم أهلهىا إلىى وتنازل عنها طوعاً لإلمىام قبىل نقضىه لالتفىاق ، و

 . ٗجانب نقضه العهد معه 
 

ٌرى العمري أن سبب التحالؾ والصراع هو أن الشرٌؾ طامح فً توسٌع إمارته علىى مىا هىو أوسىع   

، وهذا  ٘من المخالؾ السلٌمانً والساحل التهامً وضم المرتفعات والٌمن األسفل وصنعاء وبقٌة الٌمن 

عٌد ، فلو كان الشرٌؾ ٌرٌد ذلك وهو ٌعرؾ خصوصٌة كل منطقة لمىا تنىازل عىن الىٌمن األسىفل رأي ب

لمحمد بن ٌحٌى ، ولمىا دعمىه حتىى تىولى الحكىم بالرجىال واألمىوال أصىالً  ، وقىراءة بسىٌطة للمصىادر 

نىه وجىد التارٌخٌة ستسقط هذا الرأي فهو أراد تهامىة فقىط ، أمىا القىول بىأن اإلمىام )انقلىب علىى حلٌفىه أل

، فهذا ما رددته المصادر الزٌدٌة  ٙنفسه معلقاً فوق الهضبة دون موارد ، فطمع فً موارد موانا تهامة(

، فقىد  الزٌدٌة على تصدٌر البن عىن طرٌىق عىدن ٌسىقط هىذا الىرأي اإلبمة، فاالتفاق بٌن الكابتن هٌنز و

و)ذلىك مىا أدركىه الشىرٌؾ ، وهجىر السىكان لعىدن  –الدخل  –أضر بموانا تهامة حتى عدم المحصول 

الدور البرٌطانً الذي تمكن بعد فضالً عن من نقص دخل موانٌه نتٌجة تحول التجارة عبر مٌناء عدن...

أزمة المخا من استقطاب التجار إلى مٌناء عدن وذلك بتسهٌل إجراءات السفن وتخفىٌض الضىرٌبة علىى 

 .    7التجارة وتأمٌن سبل التعامل االقتصادي(
                          

بىىدا أن الصىىراع واقىىع ال محالىىة  بىىٌن الطىىامحٌن لحكىىم تهامىىة ، فاسىىتطاع الشىىرٌؾ أن ٌجنىىب األمٌىىر     

إقنىاع األمٌىر بعىودة فىً عابض الصراع ، بعدما أرسل إلٌىه ابىن أخٌىه الشىرٌؾ الحسىن ، فىنجح األخٌىر 

وانتشر الشرٌؾ وصول الجنود  ، فوعد بذلك ، لمساعدته االتفاق مع الشرٌؾ وإرسال الجنود العسٌرٌن

، والمعونة فلم تصل ، ووصلت جٌىوش اإلمىام واسىتقبلها الشىٌخ علىً حمٌىده بقبابلىه القحىرى والجىرابح 

                                                           
ٔ

 . 1ٗٔٓـٍٜٞ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

ٍر٤غ  ٘ٔٝطخ٣ٍوٜخ  1ٓٓٔح٤ُٖٔ ، ٍهْ حُٞػ٤وش  –ٍٓخُش ٖٓ ك٤يٍ رٖ ػ٢ِ رٖ ك٤يٍ ا٠ُ ح٣َُ٘ق ٓلٔي رٖ ػٕٞ ٣َٗق ٌٓش ، ٓٔخثَ ٜٓٔش  - 

 حٓط٘زٍٞ . –ّ ، أ٤ٍٗق ٍثخٓش حٍُُٞحء 1ٗ1ٔكزَح٣َ  ٕٓٛـ / ٕٗٙٔح٧ٍٝ 
ٖ

 1ٔٙٔح٤ُٖٔ ، ٝػ٤وش رَهْ  –ٍٓخُش ٖٓ ح٩ٓخّ ٓلٔي رٖ ٣ل٠٤ ا٠ُ ٝح٢ُ ا٣خُش ؿيس َٝٓ ػٌَٔ ح٧هطخٍ حُلـخ٣ُش ، ٣َٗق رخٗخ ، ٓٔخثَ ٜٓٔش  - 

 حٓط٘زٍٞ . –حء ّ ، أ٤ٍٗق ٍثخٓش ح٣ٔ1ٗ1ٍُُٞ٘خ٣َ  1ٕٛـ / ٕٗٙٔٛلَ  ٕٕرظخ٣ٍن 
ٗ

 .  ٕٕٗػخًٖ ، حٌُٛذ حُٔٔزٞى )ه٢( ؛ حُي٣زخؽ ، ٛـ  - 
٘

 . 1ٖٓحُؼ١َٔ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٙ

 .ٖٕٕٓخُْ ، َٓحكَ حُؼ٬هخص ، ٛـ   - 
7

 . ٗٔ – ٖٔحُز١َ٘ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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، وكان خطأ الشرٌؾ أنه اتكل علىى األمٌىر عىابض بإرسىال  ٔوانضمت العبسٌة والزرانٌق إلى الشرٌؾ

بعد الصىراع بىٌن اإلمىام والشىرٌؾ والشىٌخ ، الجنود إلٌه ، فً حٌن اعتبرها األمٌر فرصة لتولً الحكم 

، وانتهىت تلىك الحىرب  ٕوأخطأ أٌضىاً عنىدما فىرق جٌشىه ومكىث فىً الحدٌىدة ؼٌىر مصىدق لمىا سىٌحدث

نتٌجىىة لخٌانىىة حرسىىه الخىىاص والمكىىون مىىن  بهزٌمىىة الشىىرٌؾ وإصىىابته بىىثالث طلقىىات نارٌىىة بجسىىده

، وعقىب هزٌمىة  ٖبهم المىذهبً لإلمىام الزٌىدي الهمدانٌٌن وتسلٌمهم الشرٌؾ إلى اإلمام أسٌراً نشراً لوال

، تم االستنجاد بقبابل ٌام من األشراؾ ، والتً قدمت إلى تهامة وقهرت القوات اإلمامٌة  الشرٌؾ وأسره

، ففرت إلى جبالها مع إمامها ، فخرج الشرٌؾ ، ورؼم ثقة العثمانٌٌن به وصدور فرمىان مىن السىلطان 

كىد تنصىٌب أ، ثم فرمان آخىر  ٗم8ٗ7ٔ مارس / هـٖٕٙٔ ل ربٌع األولٌقر الشرٌؾ على والٌته فً أواب

خلعىة حمىراء ترسىل إلٌىه سىنوٌاً فىً فضىالً عىن الشرٌؾ مع منحه رتبة أمٌر األمراء والوسام السلطانً 

وكىىذلك ، ، إال أن الشىىرٌؾ بعىىد هزٌمتىىه ، وتىىممر اإلمىىام والشىىٌخ واألمٌىىر  ٘هىىـ ٕٗٙٔأوابىىل ربٌىىع األول 

لاير  ٓٓٓ,ٓٙ ثم مطالبة رجال قبابل ٌام من الشرٌؾ دفىع، عون أن تعول إلٌه تهامة تمنً الشرٌؾ ابن 

أنىىىىه إذا تىىىىأخر فىىىىً الىىىىدفع فسٌشىىىىرعون فىىىىً سىىىىلب الىىىىبالد ، ووصىىىىلت مدٌونٌتىىىىه  مفرانسىىىىه وتهدٌىىىىده

 . ٙلاير فرانسه  ٓٓٓ,ٓ٘ٔللعسكر
 

)أنه ، وعلل ذلك الوشلً بقوله  مانٌةنتٌجة لكل ما سبق ، اتخذ قراره بإعادة والٌة الٌمن إلى الدولة العث   

بعد أن استنقض المخا ، أقام به عاماً كامالً وفً خالله كتب من هناك إلى الدولة العثمانٌة بإرجاع الٌمن 

، أمىا  7إلٌهم طوعاً ، إذ كان متولٌاً له من قىبلهم وذلىك بسىبب الِكَبىْر والعجىز عىن القٌىام بأعبىاء المملكىة(

ه عقىب دخولىه المخىا واسىتقراره بىه ، لىم ٌكىن بٌىده أمىر وال نهىً وٌىده )أنىعاكش فٌىورد سىبباً آخىر وهو

 . 8فأدركته الؽٌرة وكما ٌقال الملك عقٌم(، مكفوفة عن التعرض لشًء من أموال الرعاٌا 
 

تركت الشرٌؾ ٌحكم إمارته العرٌشٌة من حدود مور إلى  -بعد قدومها –رؼم أن الدولة العثمانٌة    

اد إلى جانب لم ٌتم كما أر لعثمانٌٌنتوالت علٌه واتفاقه مع الشرٌؾ ابن عون واصبٌا ، إال أن األحداث 

والذي لم ٌرع حق الشرٌؾ ، فقرر الشرٌؾ التوجه إلى اسطنبول )وتلقاه السلطان  مجًء مصطفى باشا

م باإلجالل 8٘ٔٔ الثامن من اكتوبر / هـ7ٕٙٔ عبدالمجٌد فً الثانً عشر من ذي الحجة

ٌكون والٌته إلٌه وأنه منع من ذلك وجنح إلى ٌه السلطان الٌمن كله ..وعرض علواإلكرام

التاسع عشر من  / هـ7ٕٕٔ حتى توفً بالمعالة فً السابع من محرم 9اختار السكن بمكة(..والترك

 . تحت السٌطرة العثمانٌة الحدٌث ولتبدأ صفحة جدٌدة من تارٌخ تهامة  م8٘٘ٔ سبتمبر

 

 

                                                           
ٔ

 . ٔ٘ٔ – ٓ٘ٔٓـٍٜٞ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 . 1ٙ – 1ٙٛـ آٍ ُُلٚ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ،  - 
ٖ

 .  7ٕ٘. ؛ أرخظٚ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  ٖ٘ٔٓـٍٜٞ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

ّ ، 1ٗ7ٔٛـ /ٓخٍّ ٖٕٙٔكَٓخٕ ٖٓ حُِٔطخٕ ػزيحُٔـ٤ي ا٠ُ ح٣َُ٘ق حُل٤ٖٔ رظؼز٤ظٚ كخًٔخً ػ٠ِ طٜخٓش ، ٛيٍ ك٢ أٝحثَ ٍر٤غ ح٧ٍٝ  - 

 حٓط٘زٍٞ . –حء ، أ٤ٍٗق ٍثخٓش حٍُُٞ ٕٔ – ٕٓ،  ٛـ ٕٜٔٗٔٔخ٣ٕٞ ، ٍهْ 
٘

كَٓخٕ ػخ٢ٗ ٖٓ حُِٔطخٕ ػزيحُٔـ٤ي ا٠ُ ح٣َُ٘ق حُل٤ٖٔ رظؼز٤ظٚ كخًٔخً ػ٠ِ طٜخٓش ٝٓ٘لٚ ٍطزش أ٤َٓ ح٧َٓحء ، ٛيٍ ك٢ أٝحثَ ٍر٤غ أٍٝ  - 

 حٓط٘زٍٞ . –، أ٤ٍٗق ٍثخٓش حٍُُٞحء  7ٕ – ٕ٘ٙ  ٕٔٛـ ، ٜٗٔٔخ٣ٕٞ ، ٍهْ ٕٗٙٔ
ٙ

 . ١َٕ7 ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ .؛ حُز٘ 7ٙآٍ ُُلٚ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
7

 .  ٔٓٔ، ٛـ  ٕح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ؽ - 
1

 . ٓٓٗ – 11ٖػخًٖ ، حٌُٛذ حُٔٔزٞى . ؛ حُي٣زخؽ ، ٛـ  - 
1

 .   1ٙٔ؛ ػوٞى حُيٍٍ ، ٛـ  ٖٓ٘ - ٔٓ٘ٗلٔٚ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
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 المبحث الثانً

 م(9471-9481ً المباشر لتهامة )الحكم العثمان
 

 ةالعثمانٌالجٌوش  عودةشهور المستجدات بالمنطقة إلى مهدت األحداث المتالحقة وتؽٌر األوضاع و  

م واستقرارهم بتهامة ، ومن ثم االنطالق نحو صنعاء ثم 8ٗ9ٔهـ/ٕ٘ٙٔفً سنة  تهامةو الٌمنإلى بالد 

م .87ٕٔ - 8ٗ9ٔ / هـ89ٕٔ -ٕ٘ٙٔ عودتهم لٌستقروا فً تهامة ثالثة وعشرون عاماً   
 

 .  عوامل قدوم العثمانٌٌن إلى تهامة -
كانت الشروؾ مواتٌة لتسلم الحكم من الشرٌؾ الحسٌن بن علً بن حٌدر ، وهً شروؾ سهلت   

والترحٌب ، بل وصول القوات العثمانٌة إلى الحدٌدة ، واالتجاه نحو صنعاء ودخولها دون مقامة تذكر 

قبل األهالً ، ولعل أسباب قدوم العثمانٌٌن تجمل فً األوضاع المضطربة فً تهامة بهذه القوات من 

باالستنجاد  –حاكماً ومحكومٌن بالٌمن   –خاصة والٌمن عموماً مثلما ذكر سابقاً ، ثم ارتضاء الجمٌع 

لطان بالدولة العثمانٌة إلنقاذهم من الفوضى وإعادة األمن المفقود ، فالشرٌؾ الحسٌن أرسل إلى الس

، واقتناع العثمانٌٌن بعجز الشرٌؾ وكثرة منافسٌه ،  ٔالعثمانً طالباً إعادة ما بذمته من والٌة الٌمن إلٌه 

وبان الفرصة باتت جاهزة لالنتقال من مرحلة السٌادة االسمٌة إلى السٌادة الفعلٌة ، وعزز ذلك عرابض 

)الخالص ـبول مطالبٌن السلطان العثمانً بإلى استان ٖتجار جدة من ثم ،  ٕقدمت من تجار موانا تهامة 

والحماٌة من دولتكم لحفش أموالنا وأطفالنا بداعً إننا محسوبٌن على الدولة العلٌة ، ومتشللٌن تحت شل 

مع البعد فً أشد  -نحن -حماٌته وجمٌع النواحً فً أقطار الدولة العلٌة رعٌته فً سرور وهناء ، وحنا

لذٌن اعترفوا بسلطة الشرٌؾ الحسٌن ولعبوا دوراً ربًٌسا فً انتقال وإذا كان التجار هم ا ٗالكرب(

الزٌدٌة وإن لم ٌكن هو البادئ بها ،  اإلبمة، فهم أٌضا الذٌن انقلبوا علٌه نتٌجة حروبه مع  ٘ السلطة إلٌه

وسلبها من قبل المتحاربٌن ،  فان هذه الحروب أدت إلى انقطاع الطرق التجارٌة ونهب أموال التجار

دى الحصار المتواصل عقب هذه الحروب إلى إن كسدت التجارة وأفلس بعض التجار ، وزاد فً وأ

المعاناة تلك الجموع القبلٌة والتً قدمت لتنقذ الشرٌؾ والمتمثلة فً قبابل ٌام وفً باطن أمرها سلب 

ل مبادئ ونهب تهامة إلى جانب إجبار الشرٌؾ على الدفع لها ، كل تلك األمور أدت إلى)شهور اختال

وانضم إلى فبة التجار فً االستنجاد بالسلطان فبة العلماء والقضاة والسادة ، فقد ورد فً  ٙالنشام(

الٌمن هو استنجاد مفتً تهامة محمد بن عبدالرحمن  ىالمصادر التارٌخٌة أن سبب قدوم العثمانٌٌن إل

فضالً عن عجز الشرٌؾ)وسبب  دٌةم اإلسماعٌلٌة والقبابل الزٌبالدولة العثمانٌة ضد قبابل ٌا 7األهدل

بن عبدالرحمن بن سلٌمان صاحب زبٌد...وذلك انه لما وقعت قتلة زبٌد  خروجهم دخول السٌد محمد

، جمع  فوصل إلى مكة مكة المشرفة..وصحبه ٌوسؾ التركًالمذكورة أوالً وانتهبت بٌته ، دخل إلى 

                                                           
ٔ

 .  17ٔ، ٛـ  ٕ، ؽ َٗ٘ حُؼ٘خءح٢ُِٗٞ ،  - 
ٕ

ُٝلش  1ٔٙٔح٤ُٖٔ رَهْ  -حُظٜخ٤ٓش ا٢ُ حُِٔطخص حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ ٣٫ٝش حُلـخُ َُكؼٜخ ا٢ُ حُِٔطخٕ حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٓٔخثَ ٜٓٔش ٍٓخُش ٖٓ طـخٍ حُٔٞحٗت - 

 حٓظخٗزٍٞ . –ّ ، أ٤ٍٗق ٍثخٓش حٍُُٞحء ٣ٔ1ٗ1٘خ٣َٔٛـ /ٕٗٙٔٓلَّ  ٕ٘ٝرظؤ٣ٍن  ٍٕٗهْ 
ٖ

، أ٤ٍٗق   1ٗ1ٔٛـ /ٕٗٙٔٝرظؤ٣ٍن  ُٕٕٝلش ٍهْ  1ٔٙٔح٤ُٖٔ رَهْ  -ٍٓخُش ٖٓ طـخٍ ؿيس ا٢ُ ح٣خُش ؿيس ٤ٗٝن حُلَّ ح٣َُ٘ق ، ٓٔخثَ ٜٓٔش - 

 حٓظخٗزٍٞ. –ٍثخٓش حٍُُٞحء 
ٗ
 المصدر نفسه . - 
٘

 .1ٖآٍ ُُلٚ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٙ

 . ٖٔٗػخًٖ . حُي٣زخؽ ،  ٛـ  - 
7

ٝك٢ ٍٝح٣ش أهَٟ ك٢ ؿٔخىٟ ح٥هَس  ّ، 1ٗٗٔٛـ /ٕٓٙٔٓلٔي رٖ ػزيحَُكٖٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٣ل٢٤ رٖ ػَٔ ح٧ٛيٍ ًخٕ هي طٞك٢ ك٢   - 

ّ ، 1٘1ٔٛـ  /7ّٕ٘ٔ ، ٝهِلٚ أهٞٙ ػزي حُزخه٢ رٖ ػزيحَُكٖٔ ًٝخٕ ٍأّ حُ٘خكؼ٤ش ٝحُٔلظ٢ حُؼخّ رظٜخٓش كظ٠ ٝكخطٚ ك٢ 1ٕٗٔٛـ/ 1ٞ٤ُٞ٣ٕ٘ٔ

 .71ٕ، ٛـ  ٔ.  ؛ ح٢ُِٗٞ ، َٗ٘ حُؼ٘خء حُلٖٔ ، ؽ 11ٔػخًٖ ، ػوٞى حُيٍٍ ، ٛـ 
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، وبعث بكتاب إلى السلطان بأنه وصل فدخلوا على الشرٌؾ محمد بن عون علمابها وقص علٌهم قصته 

شاكٌاً بالشرٌؾ الحسٌن والمتوكل  ..إلٌه علماء مكة والسٌد محمد بن عبدالرحمن بن سلٌمان األهدل 

، وٌرى الباحث أن كل تلك العوامل ساعدت العثمانٌٌن على  المجًء  ٔمحمد ، وعرفه باألمر جمٌعه(

، وكذا  ٕم ، وهو تهدٌدات الدول االستعمارٌة من جدٌدإلى تهامة والٌمن ولكن ال ٌجب إؼفال عنصر ها

البرٌطانٌة ،  حكومةالانٌا ، إلى جانب ضؽط الصراع بٌن القوى الكبرى آنذاك خاصة بٌن فرنسا وبرٌط

كراهٌته للنصارى ، لٌس بالشخص المناسب الذي  لعالً أن الشرٌؾ بحكموالتً كانت قد أشارت للباب ا

ا ٌتولى اإلشراؾ على المدن ٌمكن إن ٌنٌط به الباب الع ًٌ الً حكم الٌمن ، وتمنت أن ٌرسل حاكماً عثمان

الموانا  ٗ، وهو إعادة عباس األول عودةعلى ال ك عامل هام شجع العثمانٌٌن، ثم هنا ٖالساحلٌة بالذات

 . ٘الشرقٌة فً البحر األحمر وساحل القرن األفرٌقً إلى الدولة العثمانٌة ألسباب تخص مصر
 

 لحملة العثمانٌة إلى تهامة .ا عودة  -
جاءت الحملة العثمانٌة إلى الٌمن إذن ضمن محاوالت الدولة العثمانٌة لتشدٌد قبضتها على األراضً    

، وخشٌة من وقوعها فً حبابل التدخالت األجنبٌة والسٌما المستعمر  ٙالعربٌة التً بقٌت فً حوزتها

، وصدر فرمان سلطانً  8أرسلت ثالثة آالؾ جندي ، ولذلك  7االنجلٌزي المتربص النتهاز الفرصة 

فوصلت  ٓٔ، ومعاونة توفٌق باشا 9بتعٌٌن قابد للحملة وهو الشرٌؾ محمد بن عون والً مكة المكرمة 

 السادس من أبرٌل / هـٕ٘ٙٔ الحملة بحراً إلى الحدٌدة فً ٌوم الخمٌس الرابع عشر من جماد أول

ا وعدم معرفة ابن أخٌه الشرٌؾ الحسن بن محمد ، ولؽٌاب الشرٌؾ الحسٌن فً المخ م8ٗ9ٔ

وهوالمتولً للحدٌدة باتفاق عمه مع الشرٌؾ محمد بن عون باستقدام األتراك ، رفض هذا الشرٌؾ 

واستمر العثمانٌون بضرب الحدٌدة  ٔٔإنزال الحملة ، فوقعت مقاومة ضعٌفة من عسكر الشرٌؾ الحسن

التجار إلى مقر الشرٌؾ محمد بن عون وتوفٌق باشا  بالمدافع والبنادق، فخرج أعٌان الحدٌدة من

وتوفٌق باشا وسلموا له األمر ، وقد مهد هؤالء لقدوم الشرٌؾ الحسن والذي قدم إلى الشرٌؾ ابن عون 

)وقع االتفاق على ترتٌب االدراك باألتراك وترك  بعد أن خٌل وسلم لهما األمرال ً منوأهدى لهما رأسٌ

                                                           
ٔ

أهزخٍ أهطخٍ ح٤ُٖٔ ُٔخ ٗخع ٖٓ حُٞهخثغ ٝحُلظٖ ُٝٚ ػ٘ٞحٕ ؿخٗز٢ آهَ ٛٞ "حَُٝٝ حُزٔخّ ك٤ٔخ ٗخع  .ُزخ١ٍ هخ٢ٟ حُل٢ٔ٤ ، ٓلٔي رٖ ُطق ح - 

ك٢ ح٤ُٖٔ ٖٓ حُٞهخثغ ٝحُلظٖ" ، ٗٔوش ٓوط١ٞش رخُلخط٤ٌخٕ ، أٓي حُٔئُق ر٘ٔوش ٍٜٓٞس ؿخٕ ٫ٓزَٗض ٓي٣َ حُٔؼٜي حُل٢َٔٗ ٦ُػخٍ ٝحُؼِّٞ 

 ك٢ حُٔوط١ٞ "حكٔي رٖ ػزيحَُكٖٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ".ٛ٘ؼخء ٝ - ح٫ؿظٔخػ٤ش ٓخروخً 
ٕ

 –أُٝطٞٗخ . ٣ِٔخُ ، طخ٣ٍن حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، طَ/ػيٗخٕ ٓلٔٞى ٤ِٓٔخٕ َٝٓحؿؼش ٓلٔٞى ح٧ٜٗخ١ٍ ، ٍٓ٘٘ٞحص ٓئٓٔش ك٤َٜ ُِظ٣َٞٔ  - 

 . 1ٔ٘، ٛـ  ّٕ ، ؽ11ٓٔ، ٔحٓظخٗزٍٞ ، ١ -حٓظخٗزٍٞ ، ًَٗش ح٬ٍُٜ حُٔٔخٛٔش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘
ٖ

 .ٖٗٗ-ٖٖٗ. ٝٛـٕٙٔؼ٠ٔ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـحُ - 
ٗ

ّ( ُٝي رـيٙ ٝٗ٘ؤ رَٜٔ ٍٝرخٙ ؿيٙ ٝط٠ُٞ كٌْ َٜٓ رؼي ٝكخس 1٘ٗٔ-1ٗ1ٔٛـ/7ٕٔٔ-ٕٗٙٔػزخّ رخٗخ رٖ ١ٕٞٓٞ رٖ ٓلٔي ػ٢ِ رخٗخ) - 

ش ٨ٍُٝر٤٤ٖ ٝٝهق ٓغ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ك٢ ػٔٚ حرَح٤ْٛ رخٗخ ، كَطذ حُٔيحٍّ حُلَر٤ش رخُؼزخ٤ٓش ٝحٗ٘ؤ حُطَم حُلي٣ي٣ش ٝحُظِـَحف ًٝخٕ ٗي٣ي حٌَُح٤ٛ

حُزخٍٝى١ ، ح٤ُُٞرخ٢ٗ ٓلٔي حك٘ي١ . طخ٣ٍن حُؼخثِش  كش ػي٣يس، ه٤َ هظِظٚ ػٔظٚ. ٍحؿغ:كَٝرْٜ ٓغ حَُّٝ ٝر٠٘ ٓوخّ ح٤ُٔيس ٣ُ٘ذ ٝٓٔخؿي ٝأَٟ

٣ٍش ك٢ ٓآػَ حُؼخثِش حُٔلٔي٣ش حُؼ٣ِٞش ، ٝٓخرؼيٛخ . ؛ حُل٤ٌْ ، ٓلٔي ىٍٟ ري . حُ٘وزش حُي 7ٛـ ، ٛـٖٗٔٔحُوخَٛس ، -حُوي٣ٞ٣ش ، ٓطزؼش ح٬ٍُٜ

ح٢ًٍُِِ ، ه٤َ حُي٣ٖ . ح٧ػ٬ّ هخّٓٞ طَحؿْ ٧َٜٗ حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء ، ىحٍ حُؼِْ  . ؛ٕٓ-1ٔٛـ ، ٛـ7ٖٓٔحُٔطزؼش حٌُزَٟ ح٣َ٤ٓ٧ش رز٫ٞم ، 

 . ٕٔٙ، ٛـ ّٖ ، ؽ11ٓٔ،  ٘ر٤َٝص ، ١  –٤٣٬ُِٖٔ 
٘

-1ٔٔٔٛـ/ٕ٘ٙٔ-ٕٕٙٔك٢ حُزلَ ح٧كَٔ ك٢ حُٜ٘ق ح٧ٝ ٍ ٖٓ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ )ر٢ٓٞ٤ . ١خٍم ػزيحُؼخ٢١ ؿ٤ْ٘ ، ٤ٓخٓش َٜٓ  -

 . ٓ٘ٔ-7ّٗٔ ، ٛـ 111ٔ، ٔحُوخَٛس ، ١ -ّ( ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد1ٗ1ٔ
ٙ

 . ٗ٘ٗحُـ٤َٔ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
7

،حُز١َ٘ ،ٓلٔي آٔخػ٤َ 1ٕٗٔح٤ُٖٔ ٍهْ حُٞػ٤وش -ٜٓٔشطو٣ََ ٖٓ ٝح٢ُ ؿيٙ ا٠ُ حُٜيٍ ح٧ػظْ ػٖ حُظطٍٞحص ح٧ه٤َس رخ٤ُٖٔ ، ٓٔخثَ  - 

 .7ٓ-1ٙ،ٛـ ٕٕٓٓ،  ٔح٣َُخٝ، ١–ّ ٌٓظزش حُؼز٤ٌخ1ٗ1ٕٔٛـ/ٕ٘ٙٔ.حُلِٔش حُؼؼٔخ٤ٗش ػ٠ِ آخٍس أرٞ ػ٣َٖ ٝحُٔٞحكَ ح٤٘ٔ٤ُش
1

 .  ٕٙٓ، ٛـ ٍٔحٗي ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ؽ - 
1

٤ٗٞ٣ٞ 1ٔٛـ )ٍٕٗٙٔؿذ  7ٔخثيحً ُِلِٔش ٝرٔؼخٝٗش طٞك٤ن رخٗخ ، ٛيٍ ك٢ كَٓخٕ ِٓطخ٢ٗ ا٠ُ ح٣َُ٘ق ٓلٔي رٖ ػٕٞ ، ٣٘ٚ ػ٠ِ طؼ٤٤٘ٚ ه - 

 .  ٔ٘-ٓ٘، ٛـ  ّٕٔ( ٜٗٔٔخ٣ٕٞ )ٓـَ ح٧ٝحَٓ حُِٔطخ٤ٗش ( رَهْ 1ٗ1ٔ
ٔٓ

 طٞك٤ن ٜٓطل٠ رخٗخ حُوز٢َٛ ٗـَ ٜٓ٘ذ ٓؼخٕٝ ٝح٢ُ ٌٓش هزَ طٞؿ٤ٜٚ ا٠ُ ح٤ُٖٔ ٍٝه٢ ا٠ُ ٍطزش أ٤َٓ ح٧َٓحء .  - 
ٔٔ

 . 7ٕٓ، ٛـٕؽ َٗ٘ حُؼ٘خء، ح٢ُِٗٞ . ؛ حُل٢ٔ٤ .حُٜٔيٍحُٔخرن ؛ ٕٙٓ، ٛـٔ؛ ٍحٗي ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ؽ 7ٔٗػخًٖ ، حُي٣زخؽ ، ٛـ - 
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صل الشرٌؾ الحسٌن من المخا..فلما سلم إلٌهم األمرعزم الشرٌؾ ابن عون ما كان على ما كان حتى ٌ

والباشا بأنفسهما...إلى كل درك من أدراك بندر الحدٌدة وأخرجا العسكر الذٌن كانوا من أصحاب 

)دخال إلى المدٌنة وبعد أن استلما الحصون ،  ٔالشرٌؾ الحسن وجعلوا فً كل درك قوم من األتراك(

ألمان ولم ٌؽٌروا على أحد من الناس حاالً..أما الجٌش فبقً خارج أسوار مدٌنة الحدٌدة وضربوا للناس ا

وقد استقر الشرٌؾ والباشا فً المدٌنة  ،ٕفقد خٌموا فً البرٌة فلم ٌصب الناس ضرر من معرة الجٌش(

وأرسل ابن عون بكتاب إلى الشرٌؾ فً المخا ، فقدم ،  ٖبمنزل الحاج ٌوسؾ الجمركً)التركً(

والتقى بالشرٌؾ ابن عون )وأطلق علٌهم البالد التً كانت تحت والٌته ببنادرها وبرورها وألقى  سرعاً م

، وهكذا) لوال والء شخصً من الحسٌن للدولة العثمانٌة  ٗإلٌهم زمام أمورها وتخلى عن تلك الممالٌك(

ت الدولة عرضة ألن ، ولوال حرصه على عدم إضافة بالده إلى أي من القوى األخرى المحٌطة ، لكان

تفقد وجودها فً المنطقة التً ٌحكمها حسٌن باشا ، وألدى ذلك إلى تضاعؾ القوة المقاومة للدولة فً 

ابن عون ممارسة اصالحات سٌاسٌة وإدارٌة ، فمن الناحٌة  وبدأ،  ٘ؼربً الجزٌرة قبل افتتاح القناة(

 -علٌها :الٌمن إلى قابمقامتٌن وعٌن األمراء  ٙاإلدارٌة قسم إٌالة
 

قابمقامٌة الحدٌدة ، وٌتبعها مٌناء اللحٌة وما ٌلٌه من المناطق الداخلٌة كالزٌدٌة والضحً  -ٔ

 وأصدر قراراً بتعٌٌن توفٌق باشا مسبوالً عن هذه المناطق مع القوات الالزمة للحماٌة .
 

هللا باشا بن قابمقامٌة المخا ، وٌتبعها زبٌد وتعز وبٌت الفقٌه وحٌس ، وجعل علٌها ابن عمه عبد -ٕ

شرؾ وكان قد أعطً رتبة باشا ، وأبقى معه ما ٌكفٌه من القوات ، فبقً بها حتى توفً فً 

 .7م8ٖ٘ٔ العشرٌن من ٌونٌو / هـ9ٕٙٔالرابع عشر من رمضان 
 

وأستمالهم إلٌه  حكام المخالؾ السلٌمانً أما من الناحٌة السٌاسٌة ، فأرسل الشرٌؾ إلى األشراؾ  

له )استقبـفوصل إلى الحدٌدة ف علً حمٌدةومنهم لمشابخ والشخصٌات التهامٌة وأٌضا أرسل إلى ا

وأضاؾ  8وأولوه أمر البر التهامً من البالد حسب ما كان علٌه(..الشرٌؾ والباشا بأحسن استقبال

 .9صاحب الحولٌات)أنهم ولوه على بعض المخالؾ السلٌمانً(

عاء القاضً عبدهللا بن أحمدالعماري ومعه وعقب وصول الشرٌؾ ابن عون ، وصل رسول إمام صن  

رسالة عبر فٌها اإلمام عن سروره التام بقدوم الحملة ، وبعد ذلك تواردت الكتب والهداٌا للشرٌؾ منه ، 

، ثم أرسل الشرٌؾ الشٌخ علً حمٌده لبلورة اتفاق معه  ٓٔوعرض االنضمام لخدمة الدولة العثمانٌة 

                                                           
ٔ

 . 7ٕٓ، ٛـ  ٔ؛ حُل٢ٔ٤ . حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٍحٗي  ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ؽ 7ٕٗ، حُي٣زخؽ ، ٛـ  ػخًٖ - 
ٕ

 .؛ حُل٢ٔ٤ ،  حُٜٔيٍحُٔخرن . 1ٙٔٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  - 
ٖ

٢ٔ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . ؛  طو٣ََ ٖٓ ٗو٤ذ ح٧َٗحف رٌٔش آلخم رٖ ػو٤َ حُل٢َٓ٠ َٓكٞع ا٠ُ ٝح٢ُ حُلـخُ ٓلٔي ك٤ٔذ رخٗخ ، ٝػ٘ٞحٕ حُل٤ - 

    ٕٔٓ/  1ٖ- ّٕ ، ٍٛٞطٚ ك٢)ّ.ٝ.ع( ، 1ٗ1ّٔى٣ٔٔز1َٛـ /ٕٙٙٔٓلَّ  ٕٗحُظو٣ََ )كٞحىع ح٤ُٖٔ ح٤ُٕٔٔٞ( ، رظخ٣ٍن 
ٗ

 ٢ٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ..؛ حُل٤ 7ٕٗػخًٖ ، حُي٣زخؽ ، ٛـ  - 
٘

ؿيس ،  -ّ ، طٜخٓش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ  1ٓ1ٔ - 1ٙ1ٔحُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝؿَر٢ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش رؼي حكظظخف ه٘خس ح٣ُْٞٔ  .ٗز٤َ ػزيحُل٢  ،ٍٟٞحٕ  - 

 .  ّٓٗ ، ٛـ11ٖٔ، ١ٔ
ٙ

خًْ رَطزش رٌَِر٢ٌ أ١ أ٤َٓ ح٧َٓحء ، ػْ ٢ٔٓ رخُٞح٢ُ ، ح٣٩خُش ٢ٛ أًزَ حُٞكيحص ح٩ىح٣ٍش ٝحُؼ٣ٌَٔش ك٢ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٣ٝظ٠ُٞ كٌٜٔخ ك - 

ًَِٓ ح٧رلخع  –حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش طخ٣ٍن ٝك٠خٍس ، اَٗحف ٝطوي٣ْ أًَٔ حُي٣ٖ اكٔخٕ أٝؿ٢ِ ، طَ/ ٛخُق ٓؼيح١ٝ ، ٓ٘ظٔش حُٔئطَٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ 

 .  ٕٕ٘ – 1ٕٗ،  ٛـ 111ٔحٓظخٗزٍٞ  –، ُِٔظخ٣ٍن ٝحُلٕ٘ٞ ٝحُؼوخكش ح٤ٓ٬ٓ٩ش رخٓظخٗزٍٞ . ١
7

 . ٘٘. ؛ حُزَٟ٘ ، حُلِٔش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٛـ 7ٔ٘،ٛـ  7ٖٗ.  ؛ ػخًٖ ، حُي٣زخؽ ، ٛـ ٖٗٔىك٬ٕ ، ه٬ٛش ح٬ٌُّ ، ٛـ  - 
1

 . 1ٙٔحُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ؛ ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  - 
1

 .  1ٙٔٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  - 
ٔٓ

 . ؛ حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . 7ٕٓ، ٛـ  ٔي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽحرٖ ػو٤َ  ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ؛ ٍحٗ - 
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شراؾ بمكة إسحاق بن عقٌل ومعه الشٌخ سلطان بن عبده العسٌري ولكنه فشل ، فأرسل نقٌب السادة األ

، وقد عرض ابن عقٌل)مطالب الدولة فً اتحاد كلمة أهل اإلسالم وإقامة العدل وإزالة الجوروالفساد 

وحفش هذه الجهات من تسلط الدول األجنبٌة علٌها ال ؼٌر وإلى جانب اإلعالن على المنابر بالدعاء 

ٌُعطى من المال مثلما أعطً الشرٌؾ  ٔ( للسلطان عبدالمجٌد ، ووافق اإلمام على ذلك مقابل الحماٌة و

 ومن ثم نزل إلى الحدٌدة ومعه ألفٌن من أتباعه ، ووجوه بٌت اإلمامة وقاضً القضاة أحمد بن محمد

 وأخوه عبدهللا وعلً بن المهدي وؼٌرهم فً الثالث عشر من شعبان الشوكانً وخرج معه ولده الؽالب

م ، وأعطاه الشرٌؾ فرمان سلطانً بتولٌته على صنعاء وما 8ٗ9ٔ الثالث من ٌولٌو / هـٕ٘ٙٔ

ومن ثم توجه مع القوات العثمانٌة بقٌادة توفٌق باشا ودخلوا صنعاء واستقبلوا إستقباالً شعبٌاً ٕحولها

 م وبعد وصولهم أحست8ٗ9ٔ الرابع من أؼسطس / هـٕ٘ٙٔسنة  ضخماً فً السادس عشر من رمضان

النخبة السٌاسٌة من ابمة الزٌدٌة وعلماؤها أن األمور كلها أصبحت بٌد العثمانٌٌن فحدثت مؤامرة 

 . ٖأختلؾ فً عدد قتالها إخراج العثمانٌٌن بمذبحة

 أسباب الثورة ضد العثمانٌٌن فً صنعاء . -

ؤامرة حاكها تتعدد اآلراء حول سببٌة الثورة ، فتعزو المصادر العثمانٌة تلك الحركة إلى وجود م   

، أما المصادر الزٌدٌة فهً  ٗوتممر عسكر اإلمام وأهل صنعاء  علً بن المهدي ومعه رؤساء القبابل

وبعض أهل صنعاء إلى مسجد ازدمر باشا بالقرب من باب شعوب  ٘تؤٌد ذلك ،فقد تداعى بعض التوابع

 .ٙوأجمعوا على الفتك باألتراك وثارت العامة معهم فً تلك الحال
 

أن حٌكت المؤامرة ، ُجهز السبب المباشر ووجدت الشرارة ، فحسب مؤرخً الزٌدٌة أن ثانً  وبعد  

 الخامس من أؼسطس / هـٕ٘ٙٔ ٌوم لوصول العثمانٌٌن وهو ٌوم الجمعة السابع عشر من رمضان

م )شرع األتراك فً األمر والنهً وعاثوا وأشهروا المنكرات والسؤال عن الخمر وسابر 8ٗ9ٔ

لما أصبح الصباح ٌوم الجمعة خرج األتراك ٌطوفون ، و) 7فرقوا فً األسواق والحمامات(المؽٌرات وت

فً شوارع صنعاء حتى انتهوا إلى قاع الٌهود ، فقٌل منهم من ٌشتري الخمر من الذمٌٌن ومنهم من 

فلما أشرق النهار ..ٌشتري ذبابح الذمٌٌن ومنهم من ٌرٌد البؽً والفساد وكأنهم مستضعفون العرب 

، وٌورد المعاصرون من الزٌدٌة نفس األسباب بإضافات جدٌدة ، فالعساكر  8ثارت حمٌة العرب(

                                                           
ٔ

 . 7ٓٔ – 1ٙٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ  . ؛ ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ حرٖ ػو٤َ ،  - 
ٕ

ٓـَ  –ّ ٜٗٔخ٣ٜٕٔٞ 1ٗ1ٔٛـ / ٓخٍّ ٕٗٙٔحُلَٓخٕ حُِٔطخ٢ٗ حُٜخىٍ رظؼ٤٤٘ٚ كخًٔخً ُٜ٘ؼخء ٝطٞحرؼٜخ ٛيٍ رظؤ٣ٍن أٝح٢ٓ ٍر٤غ ح٧ٍٝ  - 

، ٌُٝ٘ٚ  1ٙٔ – 1٘ٔحٓظخٗزٍٞ ؛ ٝأٍٝى ٜٗٚ ٛخكذ حُل٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  –، أ٤ٍٗق ٍثخٓش حٍُُٞحء  ٗ٘ٙ ٕٔرَهْ  –٧ٝحَٓ حُِٔطخ٤ٗش ح

 .  77ٔ – 7ّٙٔ ؛ آٍ ُُلٚ ، ططٍٞ ح٧ٟٝخع ح٤ُٔخ٤ٓش ، ٛـ 1ٞ٤ٗٞ٣ٔ1ٗ1ٔٛـ/ٍٕٗٙٔؿذ  7ٔٓئٍم 
ٖ

( ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ٕ( حرٖ ػو٤َ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ؛ ٔ-هظ٤َ ، حٗظَ : 1ٓٝ ٤1ٖٓ ًًَص حُٜٔخىٍ حُؼؼٔخ٤ٗش إٔ ٟلخ٣خ حٌُٔرلش طظَحٝف ر - 

. أٓخ حُٜٔخىٍ ح٣ُِي٣ش كًٌَ حُل٢ٔ٤ إٔ حُوظ٠ِ )ٓخثظ٤ٖ ٝٓظش ٝأٍرؼ٤ٖ ؿ٘ي١ ٖٝٓ أٛخ٢ُ ٛ٘ؼخء ٗلٞ ه٤ٖٔٔ ٍؿَ( ك٢ ك٤ٖ  1ٕٓ، ٛـ  ٔ، ؽ

حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ  -ٍحؿغ: َُٓٓٔٝح٣ظ٤ٖ رؤٕ حُوظ٠ِ د حُٔئٍم  ُرخٍس حأًي ٓئٍم ٓـٍٜٞ )ٓخثش ٝأٍرؼ٤ٖ ٖٝٓ حُؼَد هٔٔش ٝػ٬ػ٤ٖ( ٝهخٍ

؛   ّٕٗ ، ٛـ 171ٔ، ٔٛ٘ؼخء ، ١ –ٗلٔٚ ؛ ٓـٍٜٞ. ٛللخص ٓـُٜٞش ٖٓ طخ٣ٍن ح٤ُٖٔ ، طق/ك٤ٖٔ أكٔي ح٤ُٔخؿ٢ ، ًَِٓ حُيٍحٓخص ح٤٘ٔ٤ُش 

 .       7ٖٗ، ٛـ  ُٕرخٍس ، ٤َٗ ح١َُٞ ، ؽ
ٗ

 . 1ٕٓ، ٛـ  ٔ؛ ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽحرٖ ػو٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .   - 
٘

حُظٞحرغ ػ٘ي ح٩ثٔش ح٣ُِي٣ش ْٛ أٗزٚ رخ٤٘٤ُِٔخص ، كْٜ ؿ٘ٞى ٗؼز٤ٕٞ ٓو٤ٜٖٛٞ رخْٓ أْٜٗ أطزخع حُيُٝش أٝ رؼزخٍس أهَٟ كَّ هَٜ حُيُٝش  - 

ٓ٘لخٕ ٝػ٤ِْٜ كَحٓش رخد ح٤ُٖٔ ، ُْٜٝ ٓوٍَحص هخٛش ٝٓؼلٕٞ ػٖ حًُِخس ٝح٠َُحثذ ك٢ أٓٞحُْٜ ، ٝهي حهظٚ رخْٜٓٔ ٝحى١ ح٧ؿزخٍ ٖٓ 

 .  1ٕ، ٛخٖٓ ٍهْ  ٕ٘ٛللخص ٓـُٜٞش ، ٛـ 
ٙ

 .  7ٖٗ، ٛـ  ٕ. ؛ ُرخٍٙ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ7ٗٔ. ؛ ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ ٕ٘-ٕٗٓـٍٜٞ ، ٛللخص ٓـُٜٞش ، ٛـ  - 
7

 . ٕٗ-ٖٕٓـٍٜٞ ،  ٛللخص ٓـُٜٞش ، ٛـ  - 
1

 .  7ٗٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  - 
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عن إٌراد  ، وٌسكت الحٌمً ٔكانت)تمر فً الشوارع وتقول هذا البٌت ؼداً نأخذه وهذه الحرمة نأخذها(

آمنون ولم ولكن الكبسً ٌذكر)أن العامة ثارت على الجند السلطانً وهم حٌنبذ قلٌل السبب المباشر 

، أما المصادر العثمانٌة فتتحدث أنه )عندما أصبح الصباح ، انتشر  ٌٕصدر منهم ما ٌوجب ذلك(

العسكر زرافات ووحداناً فً السوق والحمام ودكاكٌن الحالقٌن وؼٌر ذلك ، فوجد األهالً والقبابل 

عربً 3ٖٖٓالساعة القادمة من الخارج أنها فرصة ثمٌنة إلشهار العصٌان وإباحة القتل وفً صباح

وأشار ابن عقٌل ،  ٖقالوا:دمهم مباح وأموالهم حالل بهذه الكلمات كانت أصواتهم تعلو إلى عنان السماء(

)أن بعض عساكرنا سب بعض أهل ـفنتٌجة تحرش بعض ؼالة الزٌدٌة بالعسكر فالسبب مذهبً إلى أن 

ا ما تشٌر إلٌه الرواٌة البرٌطانٌة من وهذ،  ٗصنعاء وسب مذهبهم ، فطعنوه أو قتلوه فثار الحرب بٌنهم(

اٌضاً  توردأو،  ٘ان تؽٌٌر الدعاء للسلطان العثمانً بدالً عن اإلمام هو السبب لثورة ؼالة الزٌدٌة

وفً نفس ، )وعند صالة الجمعة..دعً فً المساجد باسم السلطان العثمانً بدالً من اسم اإلمام 

وبعد هذه الثورة تولى مباشرة اإلمامة علً ،  ًٙ السوق (الٌوم ُقتل عربً على ٌد تركً نتٌجة خالؾ ف

 السابع عشر من سبتمبر / هـٕ٘ٙٔ بن المهدي وتلقب بالهادي فً ٌوم السبت الثامن عشر من رمضان

،  من صنعاء بعدما أصٌب توفٌق باشا بإصابتٌن نوالعثمانٌخرج ، ف المتوكلجن اإلمام م ، وسُ 8ٗ9ٔ

م بطرٌقة وحشٌة 8ٗ9ٔ التاسع من دٌسمبر / هـٕٙٙٔوالعشرٌن من محرم  فً الرابع المتوكل إعداموتم 

 ولكن المهدي حاضراً كان معهالعثمانٌٌن وقد عزى أؼلب المؤرخٌن قتله إلى تعاونه مع ،  7هبعد اعتقال

من  إلخراج المتوكلهناك من ٌرى أن قتله كان بسبب مؤامرة حٌكت بعد خروج المهدي و لهذا الؽرض

من سجنه وأطلع المهدي  -منافس المهدي -أو أنه راسل اإلمام أحمد بن هاشم  8ه لإلمامة وإعادت السجن

وأصبحت  9فأمر بقتله إال بإشارة من المتوكل ه، وعلم أن اإلمام احمد ما جاء لقتال المراسالت لكتعلى 

ه الفتنة كانت هذ) -:م كما ٌصفها الكبسً بقوله87ٕٔ - 8ٗ9ٔ / هـ89ٕٔ -ٕ٘ٙٔالحالة فً صنعاء من 

نكاالً على أهل صنعاء ، فإن بعدها انصبت المصابب وتوالت النوابب ولم ٌستقر فٌها دولة ، بل وقعت 

كالخرقة الحمراء ٌتناولها فً كل حٌن أمٌر وعاقل وٌقع علٌها الحصاروقطع السبل وبهذا األمر انقضت 

ارات السابقة فً المصادر الزٌدٌة ونفس المعنى بالعب الدولة القاسمٌة ولم تثبت لهم والٌة إال أمانً(

   .ٓٔاألخرى 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 .  7ٗ-7ٖ. ؛ حُٞحٓؼ٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  7ٖٗ، ٛـ  ُٕرخٍٙ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 . 7ٕٕحٌُز٢ٔ ،  حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 .  1ٕٓ، ٛـ  ٍٔحٗي ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ؽ - 
ٗ

 حرٖ ػو٤َ ، حُٜٔيٍحُٔخرن .  - 

 - 
٘

 . ٔ٘ٔر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ 
ٙ

 . ٖٔٓؿ١ٍٞ ، كٌخّ ٌٓش ، ٛـ  - 
7

 .  ٖٓ؛ ٓـٍٜٞ ، ٛللخص ٓـُٜٞش ، ٛـ .  1ٕٔ؛ ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ.  ٕ٘حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ - 
1

 حرٖ ػو٤َ ، حُٜٔيٍحُٔخرن .  - 
1

 ٔٝص ، ١ر٤َ–ٝػـخثذ حَُٔ حُٔوِٕٝ ، طق/ ٣ُي ػ٢ِ ح٣َُُٞ ، ٍٓ٘٘ٞحص حُؼَٜ حُلي٣غحٌُز٢ٔ ، ٓلٔي رٖ آٔخػ٤َ . ؿٞحَٛ حُيٍ حٌُٕٔ٘ٞ  - 

 .  ٙٙ، ٛـ ٔآظخع حُٔخَٓ، ؽ ، مقتله تم على ٌد العثمانٌٌن؛ ٝهخُق حُي١َٓٝ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٍٝأٟ إٔ .  7ّ٘ٗ ، ٛـ111ٔ، 
ٔٓ

   . 7٘ٛـ  .  ؛ حُٞحٓؼ٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، 1ٗٔ-1ٖٔٛـ  . ؛ ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، 7ٕٕ-ٕٕٙٛـ ،  الكبسً ، اللطابؾ - 
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 م (9471 – 9481الوالة العثمانٌون فً تهامة ) 

 .توفٌق باشا القبرصً   -

م ، 8ٗ9ٔهـ/ٕ٘ٙٔمصطفى توفٌق باشا القبرصً إلى تهامة كمساعد لقابد الحملة العثمانٌة فً  وصل  

دة الحملة إلى صنعاء وما صاحبها من فشل وبعد دخول الحدٌدة تولى قابمقامٌة الحدٌدة ثم تولى قٌا

بقلة تصفه  –فٌما بعد  –له وإصابته بجراح وعودته إلى الحدٌدة ، وقد أدى ذلك إلى انتقادات شدٌدة 

ورجع ، فً جٌشه  تفشى، وحٌن عاد كان المرض قد  ٔخبرته العسكرٌة وعدم معرفته بجؽرافٌة الٌمن

كانت قد  باشا حكم تهامة ، ولكن الهزٌمة التً ُمنً بها، فتولى توفٌق  ٕالشرٌؾ ابن عون إلى مكة 

لدى قبابل تهامة ، فشجعتهم على االنتفاضة وبدأت تعدُّ العدة للمقاومة ، وهو ما  كسرت حاجز الخوؾ

)ورجع إلى الحدٌدة إلى الشرٌؾ ابن عون ، وقد لحق الجمع بهذه القصة ؼاٌة  -عبر عنه عاكش بقوله:

شهر الحزم والشدة ، وزاد من ذلك التأثٌر النفسً للهزٌمة باشا رؼم جروحه أن ٌُ ، وبدا لتوفٌق  ٖالهون(

، فأصبح ٌصدر أوامره وٌرٌد لها التنفٌذ فً مناطق القبابل )مع أن برور البالد خراب والناس بٌنهم 

ٌاة ، ، فالبالد نتٌجة للحروب السابقة  تعانً من اإلنهٌار الكامل فً كل مناحً الح ٗاألخذ واإلنتهاب(

فأدى ذلك إلى البدء بإعالن المقاومة التهامٌة ، وزاد فً تفجٌر الوضع أن توفٌق باشا عانى من جروحه 

الجسدٌة والنفسٌة ، فأصدر تلك األوامر بتحصٌل الواجبات وجمع األموال ، مع كونه ٌمتلك جٌشاً قلٌالً 

ت ، وكانت أعلنت الثورة ضد ، ثم طلب مساعدة الشرٌؾ الحسٌن ، فخرج الشرٌؾ إلى قبابل الواعشا

مع عساكر وخٌالة  الحسٌن م ، فانطلق الشرٌؾ8ٗ9ٔ سبتمبر / هـٕ٘ٙٔالوجود العثمانً فً ذي القعدة 

انطلق توفٌق ف ، م8ٗ9ٔ / دٌسمبر هـٕٙٙٔ محرمشهر حتى هناك من دون نتٌجة تذكر  شلاألتراك ، و

، م ، إلى الزهرة حٌث قبابل الواعشات 8ٗ9ٔ دٌسمبر / هـٕٙٙٔباشا بعد أن شفً من جراحه فً محرم 

لحدٌدة ، وأخذ رهابن منهم وعاد إلى ا ..!ثم اتجه إلى بالد بنً قٌس وادخلهم تحت إدارته بدون قتال

عاد خابباً من ؼٌر قضاء وطر ٌذكر..عند كن عاكش ٌذكر أن الفشل صاحبه ، ف، لوتوفً بعد وصوله 

 حوم حول سبب وفاته..؟ ، وشل السؤال ٌ وصوله إلٌها ، خطبه الُحمام

)وٌشهر أن المٌاه التً  -ألمح أحمد راشد وهو مصدر عثمانً مهم إلى إمكانٌة وفاته بالسم ، فقال: 

 –شربها هو وجنده ، كانت مضرة وقد تكون ملوثة ولهذا السبب تعرض هو وأكثر من ثلثً جنوده 

 ً الثامن عشر من ربٌع اآلخرإلى مرض لم ٌشؾ منه وتوفً بهذا المرض ف –البالؽٌن ثالثة آالؾ 

، وٌرى صاحب  ٘م فً الحدٌدة ، كما توفً كثٌر من جنوده(8٘ٓٔ الثانً من مارس / هـٕٙٙٔ

 وٌوافقه بالٌفٌر فً تارٌخ وفاته محددا أنه، م 8٘ٓٔ ماٌو -ابرٌل / هـٕٙٙٔ الحولٌات أنه توفً فً جماد

 ٙودفن فً مقبرة الشٌخ صدٌق  م8٘ٓٔ الثالث والعشرٌن من مارس / هـٕٙٙٔ فً العاشر من جمادأول

، فاالؼتٌال السٌاسً بالسم أو تسمٌم اآلبار ضد األعداء ، طرٌقة من الطرق التً اتبعها التهامٌون قدٌماً 

 .، واتخذتها المقاومة التهامٌة  كإحدى الوسابل الناجعة لضرب العثمانٌٌن 

 

                                                           
ٔ

 .  ٕٕٔ - ٕٔٔ، ٛـ  ٔٛ٘ؼخء ، ؽٍحٗي ، طخ٣ٍن ح٤ُٖٔ ٝ - 
ٕ

 .  7٘ٗ – 7ٗٗ. ؛ ػخًٖ ، حُي٣زخؽ ، ٛـ  ٕٓٔ، ٛـ  ٔ. ؛  ٍحٗي ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ  ، ؽ ٖ٘ٔىك٬ٕ ، ه٬ٛش ح٬ٌُّ ، ٛـ  - 
ٖ

 . 7٘ٗػخًٖ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ  ، ٛـ  - 
ٗ

 ٗلٔٚ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . ٝحُُلٔخّ ٛٞ حُٔٞص . - 
٘

 ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .  - 
ٙ

 . ٖٓٔ، ٛـَٕٗ٘ حُؼ٘خء حُلٖٔ ، ؽح٢ُِٗٞ ، .؛ ٕ٘ٔ. ؛ ر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ 1ٙٔ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ ٓـٍٜٞ - 
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 . القائمون بأعمال الوالً بالوكالة  -

ً أعقبت وفاة توفٌق باشا اضطرابات شدٌدة فً تهامة ، حتى قال شاعر تهامة آنذاك شهدت الفترة الت  

 -أحمد بن عبدالرحمن صابم الدهر قصٌدته الشهٌرة ومطلعها :

 ٔإن الحدٌدة مذ مضى توفٌقها                  فً لحده أضحت بال توفٌق 

، أما  ٕاكش لم ٌذكر االسم صراحة والمصادر تتضارب فً إٌراد تسمٌة القابم بأعمال الوالً ، فع  

المصادر البرٌطانٌة فذكرت أنه عقب وفاة توفٌق باشا خلفه فً منصبه الشرٌؾ عبدهللا باشا حاكم 

أي مجلس  –، أما المصادر العثمانٌة فذكرت )انتخاب سلٌمان بك مؤقتاً من قبل الهٌبة الحاضرة  ٖالمخا

، وبما أن متصرفٌة  ٗمال الوالً إلى حٌن قدوم الوالً (ووجوه البلد ، لٌكون قابماً بأع –المتصرفٌة 

الحدٌدة ملحقة بإٌالة الحجاز ، فقد أخبرت اإلٌالة المذكورة عن وفاة توفٌق باشا ، واقترح والً الحجاز 

أن ٌكون الفرٌق سامً محمود الكردي باشا الذي كان قابداً للقوات العامة فً الحجاز ، لٌكون وكٌل 

جًء قرار التعٌٌن ، ووصل محمود باشا إلى الحدٌدة فً الرابع والعشرٌن من جماد والً الٌمن حتى م

، ومرد الخالؾ بٌن المصدر البرٌطانً والعثمانً هو  ٘م8٘ٓٔ الخامس من ماٌو / هـٕٙٙٔ آخر

وبٌن الشرٌؾ محمد بن  –والذي عٌن قابد قواته لحكم الٌمن  –الخالؾ بٌن والً الحجاز حسٌب باشا 

، واتجها إلى الباب  ٙأسرع بتعٌٌن ابن عمه حاكم المخا عبدهللا بن شرؾ باشا حاكماً للٌمن عون والذي 

العالً ، كٌل ٌرٌد إقرار تولٌته ، وخروجاً من األزمة والحرج قرر السلطان العثمانً تعٌٌن مصطفى 

 . والٌاً للٌمنصبري باشا 
          

 مصطفى باشا الصبري .  -

هـ/الحادي عشر من ٕٙٙٔلى تهامة فً الخامس من ذي القعدة صبري إ جاء مصطفى باشا   

، وبدأ ٌتدخل فً الخالفات بٌن األشراؾ ، فإلى  7 م واستقر فً الحدٌدة مركز الوالٌة8٘ٓٔسبتمبر

جانب تهمٌشه للشرٌؾ الحسٌن ومحاولة تجرٌده من إمارته ، وقؾ داعماً للشرٌؾ الحسن بن محمد فً 

 فً صفر وربٌع أول والمقاومة التهامٌة لٌقمع ثورات القبابل تجهز ما، ك مطالبته بإمارة ابوعرٌش

متجهاً من الحدٌدة فً خط مستقٌم شرقاً نحو المراوعة خرج فم ، 8ٌ٘ٔٔناٌروم 8٘ٓٔدٌسمبر هـ/7ٕٙٔ

)والسبب فً وصوله إلى قرٌة باجل أنه انفصل من الحدٌدة بأجناده  -، قال عاكش :وباجل ثم جنوباً 

، والمقصود أنه خرج للقضاء على مقاومة قبابل  8 الٌمنٌة وانتهى سفره إلى زبٌد( لتصلٌح الجهات

العبسٌة والقحرى والمناصرة والمجاملة والوعارٌة والرماة والزرانٌق ، ولكن قسوته وشلمه لألهالً 

جانب هدفاً لهم ، هذا إلى  التهامٌٌن وتؽلؽل حب االنتقام لمقتل توفٌق باشا جعله فً عٌون المقاومٌن

التهامٌة خروج شخصٌة بارزة فً تهامة من اللعبة السٌاسٌة ، وإعالنها الثورة ، بل وتزعم المقاومة 

،  تولى سابقاً أعمال بٌت الفقٌه من قبل اإلمام ٌحٌى بن محمدالذي وهً شخصٌة الشٌخ أبكر شرؾ و

المجاملة أن الشٌخ أبكر ، وكان شٌخاً مقداماً وتقول قبٌلة  9 الحسٌن ولكنه كان ٌعمل لصالح الشرٌؾ

                                                           
ٔ

 ٓوط١ٞ  رخ٣ُِي٣ش ُٝيٟ حُزخكغ ٍٛٞس ٓ٘ٚ .  ّ( أ1َ٘ٓٛٔ -1ٓٓٔٛـ/ٕٙٙٔ-ٕ٘ٔٔى٣ٞحٕ ٗؼَ أكٔي رٖ ػزيحَُكٖٔ ٛخثْ حُيَٛ) - 
ٕ

 .  1ٔٗػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 .  ٔٓٔ. ؛ آٍ ُُلٚ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  ٕ٘ٔر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 .  ٖٕٔ – ٕٕٔ، ٛـ  ٍٔحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
٘

 .  7٘حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . ؛ حُز١َ٘ ، حُلِٔش حُؼؼٔخ٤ٗش ػ٠ِ آخٍس أرٞ ػ٣َٖ ، ٛـ  - 
ٙ

 . ٕ٘ٔر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
7

 .  ٕٗٔ، ٛـ ٔ. ؛  ٍحٗي ، ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ 7ٕٖٛ٘ؼخء ، ٛـ  –ٛـ ، ٓطزؼش ح٣٫ُٞش ٣ٖٖٔٔٗٔ ٓخُ٘خٓٚ ٓ٘ش  - 
1

 ، ٝحُـٜخص ح٤٘ٔ٤ُش أ١ حُـٜخص حُـ٘ٞر٤ش ٖٓ حُلي٣يس ٝرو٢ ٓٔظو٤ْ ُزخؿَ ٝؿ٘ٞد ًُي كظ٠ حُٔوخ .17ٗ – 1ٙٗػخًٖ ، حُي٣زخؽ ، ٛـ - 
1

 .  1٘ٔٓـٍٜٞ . ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ - 
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، إن صمت  ٕ ، ولكن المصادر العثمانٌة تذكر أنه كان شٌخاً لقبٌلة المناصرة ٔ شرؾ كان من مشاٌخهم

ٌثٌر التساؤل ، ولعل السبب ما  )ألسباب أوجبت ذلك( -عاكش فً عدم ذكر سبب ثورته واكتفابه بقوله:

التهامٌة ،  مقاومةبري بدعوى القضاء على الذكر سابقاً من شلم وقتل وتدمٌر أحدثه الباشا مصطفى ص

انه عند وصول مصطفى باشا إلى الحدٌدة )أرسل  تجهٌز مصطفى باشا تلك الجٌوشلوالسبب المباشر 

 .   ٖ للشٌخ أبكر شرؾ شٌخ الصنٌؾ ، فأبى عن الوصول إلى ذلك الباشا(
 

،  معاصرٌن لتلك األحداثسرد أحداث الثورة مختلفة بعض الشًء لدى كالً من عاكش والحٌمً ال  

لطاعته ألسباب أوجبت   )انتهى سفره إلى زبٌد ، وبلؽه خلع أبكر شرؾ صاحب الصنٌؾ -فعند عاكش:

ه واستولى على بٌت الشٌخ أبكر واستباح قالعه لى بلدته ، وهجم علٌه على حٌن ؼرذلك ، فكّر راجعاً إ

، أما الحٌمً   ٗقتٌل من قرٌة الصنٌؾ(، وكان فً تلك الوقعة إزهاق روحه هو وولده ، وفوق مابة 

أمر من كان لدٌه من األتراك فً بندر الحدٌدة بالقدوم على ذلك الشٌخ ، وزعٌمهم  )-فٌذكر أن الباشا:

لدٌه ، فوقعت المحاربة بٌن الفرٌقٌن وقتل من   الباشا بٌرم آؼا ، فعزموا ، وقد كان اجتمع أهل العبسٌة

ل ، ومن أصحاب الشٌخ أبكر شرؾ نحو مابة رجل ، واستفاض عالم العثمانٌٌن نحو مابتٌن رج

، فواجه  ٘ العثمانٌٌن على مطرح الصنٌؾ ، وقتل الشٌخ أبكر شرؾ ، وذهب مطرح الصنٌؾ بما فٌه(

إذن)عصٌان قبٌلة المناصرة التابعة إلى بٌت الفقٌه الكابنة فً سفح جبل رٌمة مع شٌخهم مصطفى باشا 

ة ضدهم ألجل تأدٌب وتنكٌل القبٌلة المذكورة ، فتحصن الشٌخ المذكور أبكر شرؾ ، فقد أجرى الحرك

فً حصن متٌن فً قرٌة الصنٌؾ ، وعند وقوع القتال سقط عدد من القتلى وتم احتالل الحصن المذكور 

، وٌتضح أن الشٌخ أبكر شرؾ كان له حصن منٌع ومرتفع  ٙ كما قتل الشٌخ وكثٌراً من أفراد القبابل(

تهامة وله موقع استراتٌجً ٌطل منها على سهل فسٌح به هٌجه ، فتبٌن مما سبق حسن  فوق أحد جبال

وهذا ٌدل على وحدوٌة المقاومة ضد التواجد ومعها المقاومة التهامٌة تمركز وتنشٌم القوات القبلٌة 

وعرة  هً منطقةالعثمانً ، والمالحش أن المنطقة التً كان من المفترض أن تمر فٌها القوات العثمانٌة 

،  ةشوكٌنباتات ؾ التهامٌون معنى الهٌجة بأنها منطقة وسط وادي ٌمتأل بأشجار و، وٌعرّ  "هٌجة" وهً

وفٌها تختبا القبابل التهامٌة وتكمن ، وال تجتازها الجٌوش ، وٌكاد الشخص فٌها ال ٌرى الشمس 

العبسٌة بالقوات العثمانٌة الؽازٌة لبالدهم ، لذلك كانت خسابر العثمانٌٌن فادحة خاصة بعد ؼدر قبٌلة 

وانضمامها إلى المقاومة التهامٌة ، فكان انتقام العثمانٌٌن فشٌعاً حٌث أراد مصطفى باشا أن ٌثبت قوته 

وأن ٌرهب بقٌة القبابل ، فعمل أعماالً)استباح فً ذلك ما حرم هللا تعإلى وجرت أمور ٌنكرها العقل 

)ذهب مطرح  م ، فقد ذكر الحٌمً أنه بعد مقتل الشٌخوسكوت عاكش ٌدل على فداحة االنتقا 7والشرع(

الصنٌؾ بما فٌه ، وسبا العثمانٌٌن نساء ذلك المحل وأسروهن وذهبوا بهّن إلى الحدٌدة وصاروا 

بهجوم  )استطاعت أن تستولً على الصنٌؾ وذكر بالٌفٌر أٌضاً أن قوة،  8ٌبٌعوهّن كبٌع اإلماء(

                                                           
ٔ

 ّ . ٕٔٔٓ/٤ُٕٖ٘/1ن رو٤ض ؿخر١َ ٝػ٢ِ ؿَرٞف ك٢ ٓوخرِش ٓغ ح - 
ٕ

 ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .   - 
ٖ

 .  ٖٓحُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٗ

 ػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٝح٤ُٜ٘ق : ه٣َش طوغ ٗٔخٍ َٗم ر٤ض حُلو٤ٚ َٝٗم ح٣ٍُٜٞ٘ٔش . - 
٘

 ي رٖ ػيٗخٕ ًَِٓٛخ حَُٔحٝػش ٝطٔظي ؿ٘ٞرخً كظ٠ ح٣ٍُٜٞ٘ٔش .حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٝحُؼز٤ٔش : هز٤ِش طٜخ٤ٓش ٖٓ هزخثَ ػ - 
ٙ

 ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .  - 
7

 . 11ٗػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ   - 
1

 . ٕٖحُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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هـ وقد صاحبت الحصار أعمال ؼاٌة فً القسوة وأخذ 7ٕٙٔ لربٌع أو /م 8٘ٔٔ عاصؾ وذلك فً ٌناٌر

 .  ٔكمران( مابة وعشرٌن من الشخصٌات المرموقة من سكان المدٌنة ونفوهم إلى
 

الشعبٌة التهامٌة فكانت اإلهانة لكل تهامة وقبابلها محفزاً على الثورات ، وعامالً استؽلتها المقاومة 

بن ٌحٌى حمٌده ، وهو السٌاسً المحنك وأحد دهاة تهامة ، ، فأثارت المشابخ ، وجعلت الشٌخ علً 

أقرب إلى الشٌخ أبكر  العثمانٌٌن ، لكنهولعب أدواراً خطٌرة خالل تلك الفترة فً المنطقة ، ومقرب من 

شرؾ ، ٌنضم إلى المقاومة ، فأراد االنتقام لما فعله مصطفى باشا صبري ، وعزز ذلك أن الباشا 

)بعد رجوع الباشا بٌرم آؼا من الصنٌؾ ، استقر فً الحدٌدة فـوأراد اعتقاله  توجس خوفاً من الشٌخ ،

ثالثة أٌام ، ثم خرج هو والباشا المولى من السلطان واألتراك إلى مطرح باجل ، حتى وصل هنالك ، 

وبقً الباشا هنالك ثالثة أٌام ، وأدركه المرض هنالك وتوفً فً .فأكرمه الشٌخ علً حمٌده وأضافه..

ذكرعاكش ، ف التهامٌٌن لدى وفاته فرحةوالقى ،  ٕ(. ح المراوعة ، وحمل إلى الحدٌدة ودفن هنالكمطر

الخامس والعشرٌن من  / ٌوم السبت شهر ربٌع األول لثالثة وعشرٌن ٌوماً خلت منهكانت )وفاته  أن 

فما وصلها إالّ م ، وكان ابتداء مرضه بباجل وأوصل إلى قرٌة الخلٌفة وحمل إلى الحدٌدة 8٘ٔٔ ٌناٌر

صدورها ممن ولً القطر وهو مٌت...كان موته فرجة ألهل الٌمن ألنه صدرت منه أفعال ؼٌر معتاد 

أن )السم الذي ٌوضع فً  عملٌة االؼتٌال بقوله جاكوبأكد و،  ٖوكانت مدته نحو أربعة أشهر(الٌمانً...

و والقضاء على الخصم ، ففً عام الجزٌرة العربٌة ، للتخلص من العدلقهوة اختراع معروؾ جٌداً فً ا

، توفً صبري باشا الحاكم التركً للٌمن فً ذلك الوقت ، وكان موته فجأة فً باجل ، بٌنما كان  م8٘ٓٔ

، فال ٌؽٌب عن  ٗ(..!ٌنزل ضٌفاً على الشٌخ علً حمٌده ، وقد قال العرب بسخرٌة إن القهوة لم تناسبه

الخامس  / هـ7ٕٙٔ سبت الثالث والعشرٌن من ربٌع أولالذكر أن عملٌة اؼتٌاله بالسم كانت ٌوم ال

فً ٌوم الخمٌس الثامن من ربٌع كانت مذبحة الصنٌؾ أرتكابه لفً حٌن أن م 8٘ٔٔوالعشرٌن من ٌناٌر

م وهً مدة زمنٌة ٌسٌرة كان ٌمكن لهذا الباشا أن ٌدرك مدى 8٘ٔٔ التاسع من ٌناٌر / هـ7ٕٙٔ أول

 . فً خلده أن أقرب حلفاءه إلٌه هو الذي سوؾ ٌؽتاله خطورة ما أقدم علٌه ولكنه لم ٌدر
 

 محمد سري باشا .   -

تولى محمد سري باشا وكٌالً للوالً بعد وفاة مصطفى باشا الصبري فً الثالث والعشرٌن من ربٌع   

 مستشاراً خاصاٌحتل منصب م ، وكان قبل ذلك 8٘ٔٔ الخامس والعشرٌن من ٌناٌر / هـ7ٕٙٔ األول

،  ٙثم مستشاراً خاصاً للوالً مصطفى باشا الصبري ، وقد حاز رتبة المٌرمٌران ، ٌ٘دةلدفتردار الحد

 .  7منصب والً الٌمن فضالً عن ونصب أصالة برتبة وزٌر 

                                                           
ٔ

 .  ٖ٘ٔر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 .   7ٖٖٛـ ، ٛـ ٖٗٔٔحُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ؛ ٣ٖٔ ٓخُ٘خٓش  - 
ٖ

 .   11ٗ – 17ٗػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 .  ٙ٘ؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

َ حُيكظَىحٍ ًِٔش ط٤ًَش ٝكخ٤ٍٓش ٓؼ٘خٛخ ػ٠ِ ٝؿٚ حُيهش كخكع حُٔـ٬ص أٝٓٔٔي حُيكظَ ٝٛٞ حَُٔ٘ف ػ٠ِ ح٧ٍٓٞ حُٔخ٤ُش)ٓي٣َ حُٔخ٤ُٚ( ك٢ ً - 

ىٛٔخٕ ، ٓلٔي أكٔي . ٓؼـْ ح٧ُلخظ حُظخ٣ٍو٤ش ك٢ حُؼَٜ  -٤ُش ح١ًَُِٔ رخُؤط٘ط٤٘٤ش . ٍحؿغ :٣٫ٝش ، ػْ أ١ِن حُيكظَىحٍ ػ٠ِ ٣َُٝ حُٔخ

. ٓخىس ىكظَىحٍ ،  CL.Huart. ؛ ا٣ٞحٍ  7ّٙ ، ٛـ 11ٓٔ -ٛـ ٓٔٗٔ، ٔىٓ٘ن ، ١ –ر٤َٝص ، ىحٍ حُلٌَ  –ح٢ًُِٞٔٔ ، ىحٍ حُلٌَ حُٔؼخَٛ 

 .  ٕٔ٘-ٕٓ٘، ٛـ  1ّ  ، ؽ1ٙٔٔ، حُوخَٛس  –ىحثَس حُٔؼخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ، ٓطزؼش حُ٘ؼذ 
ٙ

٤َٓ٤َٓحٕ ٢ٛ حٌُِٔش حَُٔحىكش ُِوذ حُؼَر٢ أ٤َٓ ح٧َٓحء ٝهي ٍٝىص ر٤ٜـش حُـٔغ حُلخ٤ٍٓش ٝحَُٔحىف حُظ٢ًَ ُٜخ رٌَِر٢ٌ ٝحٌُخف ح٠ُٝ٧  - 

رًَخص ، ٜٓطل٠ . ح٧ُوخد  -حُظ٢ ط٘ظظْ ك٤ٜخ ح٩هطخػخص حُؼ٣ٌَٔش ، ٍحؿغ : –ح٣ُٞ٧ش  –ط٘طن ٣خء ، ٝٛٞ حْٓ ٣طِن ػ٠ِ ٍإٓخء حُٔ٘خؿن 

   7ٖىٛٔخٕ ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٛـ  . ؛ ّٖٔٓ ، ٛـ ٕٓٓٓ، ُٔوخَٛس ، ١ح –ٝحُٞظخثق حُؼؼٔخ٤ٗش ، ، ىحٍ ؿ٣َذ 
7

 . ٕٗٔ، ٛـ  ٍٔحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
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الصراع بٌن األشراؾ علىى تىولً إمىارة كان  ساكه الحكم بتهامة مضطرباً ، فقدكان الوضع عند إم

للىٌن ، وتىدخل فىً الصىراع بىٌن األشىراؾ ، والمتمثىل بىٌن أبو عرٌش فً أوجه ، وقد مال الوالً إلىى ا

الشرٌؾ حٌدر بن علً الذي أوكل إلٌه أخٌه الشىرٌؾ الحسىٌن بىن علىً إدارة اإلمىارة العرٌشىٌة ، وبىٌن 

ٌؾ وكذلك رأى تنازل عمه الشر الشرٌؾ الحسن بن محمد بن علً والذي رأى نفسه أحق بتولً اإلمارة

جسٌماً ، فاستولى على إمارة أبو عرٌش واتجه إلى التحالؾ مىع الشىٌخ الحسٌن عن تهامة لألتراك خطأ 

، فوقىؾ الىوالً إلىى  ٔعلً حمٌده ، واتفقا على)إخراج األتراك من تهامة ومحاربتهم واالسىتٌالء علٌهىا(

وكان الشرٌؾ حٌدر قىد لجىأ إلىى الىوالً  ،  لألوامر الصادرة من الباب العالًجانب الشرٌؾ حٌدر تبعاً 

ٌدة إلعادة اإلمارة إلٌه وتلبٌة لدعوة الشرٌؾ الحسن قدمت قبابل ٌام بقٌادة شٌخها جابر بن مانع فً الحد

 سبعة اآلالؾإلى   ثالثة  مابٌن عددهم وبلػ ٕم8٘ٔٔالثامن من ٌولٌو  / هـ7ٕٙٔ فً العاشر من رمضان

عشىىر مىىن  زحىؾ الشىىرٌؾ بهىىم إلىى جٌىىزان وحىىرض واللحٌىىة واستعصىت علىىٌهم قلعتهىىا فىً الثىىانًف،  ٖ

الة والمشىاة المىدنٌٌن ومعهىم م ، فقد تحصن بها ألؾ من الخٌّ 8٘ٔٔ العاشر من ٌولٌو / هـ7ٕٙٔ رمضان

ك تتعدد أسباب انتصار بعد ذل،  القابد بٌرم آؼا ، فحاصر الشرٌؾ وحلفاءه ٌام القلعة وقطعوا عنها الماء 

قبابىل نجىران ، فحسىب رواٌىة الحٌمىً والهزٌمة التً لحقت بالشرٌؾ الحسن وحلفاؤه ٌام من  العثمانٌٌن

، فكىان سىبباً فىً انتصىارهم ، ورواٌىة صىاحب  أن األتراك استخدموا األلؽام ألول مرة فً تىارٌخ تهامىة

قد لجأ إلى أسلوب الحٌلة ، ومن ثم الهجىوم المفىاجا الىذي قضىى علىى قىوات  الوالًالحولٌات تشهر أن 

والتىً تىذكر  التهامٌة والعثمانٌة تتفق مع المصادر ٌمنٌة الالرواٌة  ، وتكاد ٗالحسن وهم نابمون بالمدافع

 ، ٘)ثالثمابة من المبندقة وخمسٌن خٌاالً ومعهم قنبره وقبس( النجدة بـحسب عاكش قدر، فوصول نجدة 

شخص من المىدنٌٌن بقٌىادة  ٓٓٗوفً المصدر العثمانً أنها )أربع سراٌا نشامٌة من العساكر مع مدفع و

، وقد كان الهجوم مفاجباً حسب الرواٌتٌن ، إلى جانب استخدام المدفعٌة ،  7رج آؼا(عبـد الب ٙسرجسمه 

تجمٌعها الشرٌؾ وأدى ذلك إلى إحداث الفزع والهلع وانتشار الفوضى فً قوات الشرٌؾ ، والتً حاول 

هم مىن )مات مابة منـمن دون فابدة ، فهربت هابمة على وجهها ، وكانت الخسارة كبٌرة بالنسبة لٌام ، ف

، أمىا المصىدر العثمىانً فٌىذكرأن  8 الشمأ فقط ، وتفرقوا فً الفلوات وذهىب مىن ذهىب علىى ٌىد القبابىل(

)صىار ملىك  ، وكانت النتٌجىة أن ٓٔ، وفً المصادر الٌمنٌة ألؾ وستمابة وبعضها ألؾ 9القتلى سبعمابة 

البىىه واعتىىرؾ بعمىىه ، خاصىىة بعىىدما تنىىازل الشىىرٌؾ الحسىىن عىىن مط ٔٔ(تهامىىة بأٌىىدي األتىىراك مسىىتقٌماً 

 / هـ8ٕٙٔالشرٌؾ حٌدر أمٌراً على أبً عرٌش ، فدخلها الشرٌؾ حٌدر فً الرابع والعشرٌن من محرم 

م ، وما كان هذا االنتصار سٌتم لىوال مسىاعدة أهىالً تهامىة لألتىراك خوفىاً 8٘ٔٔالثامن عشر من نوفمبر

                                                           
ٔ

 .   11ٗ؛ ػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  ٖٖحُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 .  1ٓٗ -11ٗٝٛـ 1٘ٗخرن ، ٛـ ػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔ - 
ٖ

 . ؛ حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .؛ ٍحٗي ،  حُٜٔيٍ حُٔخرن .   17ٗ – 1ٙٗٗلٔٚ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٗ

 .  7ٕٔٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  - 
٘

 .  17ٗػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٙ

ط٠ْ ػ٘خَٛ حُـ٘ي حُيح٫ط٤ٚ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ، ٢ٛٝ أكي أٝؿخهخص  حَُٔ ؿٔٔٚ = ى ٢ُ ٓٞح١ٍ ٢ٛ حْٓ حُٞكيس حُؼ٣ٌَٔش حُظ٢ ًخٗض - 

ٗوٜخً ، ًَٝ ٓـٔٞػش ٖٓ  ٓٙح٫ٌٗ٘خ٣ٍش حُٔؼَٝكش، ًخٗض ٌٛٙ حُٞكيس طظؤُق ٖٓ ػيى ٖٓ حُٞكيحص ، أٛـَٛخ ٝكيس حُزخ٣َحم، ػيى أكَحىٛخ 

حص طٌِ٘ض ٝكيس حُي٢ُ ٓٞح١ٍ )حُيح٫ط٤ٚ( ، حُظ٢ ًخٕ حُز٤خٍم ٌِٗض ٝكيس أًزَ ٣َأٜٓخ ٟخر٢ ٣ؼَف رخْٓ ى٢ُ رخٕ ٖٝٓ ٓـٔٞع ٌٛٙ حُٞكي

٣َأٜٓخ ٟخر٢ ًز٤َ ٣ؼَف رخْٓ : َٓؿٔٔٚ . حُظ٬٤ٌ٘ص ٝح٣ُ٧خء حُؼ٣ٌَٔش حُؼؼٔخ٤ٗش ، حُل٣َن أٍٝ ٓلٔٞى ًٗٞض ، طَ/ ٓلٔٞى ػ٢ِ ػخَٓ 

 .                      7ٓٔ – ّٙٓٔ ، ٛـ 111ٔ،  ١ٔ، ىٓ٘ن  –٣ٝٞٓق ؿ٤َٔ ٗؼ٤ٔش  ، ىحٍ ٬١ّ 
7

 . ٕ٘ٔ، ٛـ  ٍٔحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
1

 . 11ٗ  – 17ٗحُٜٔيٍ ٗلٔٚ .؛ ػخًٖ . حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
1

 ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .  - 
ٔٓ

 .  7ٕٔ. ؛ ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  ٖٗحُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٔٔ

 حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . - 
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ٌٌن ، وتتجلى تلك النصرة فً حمل السالح وما ألقته ٌام من ممسً فً العقل الجمعً للتهام من قبابل ٌام 

ضد قبابل ٌام ، كما ٌتضح من سٌاق النصوص السابقة وكذلك فً الخطاب الجماعً المكتوب من سكان 

، ورؼىىم كىىل هىىذه  ٔوتضىىامنهم مىىع العثمىىانٌٌن  اللحٌىىة ، والمقىىدم إلىىى الىىوالً والىىذي ٌعلنىىون فٌىىه وقىىوفهم

ا تم فصله وطرده من الخدمة )نشراً لبطأته وإسىرافه فىً الجهود ضد قوات ٌام ، إال أن محمد سري باش

استطاع كسىب ثقىة التهىامٌٌن فقىام بىبعض  هذا الباشا كنل،  ، وهو سبب ؼامض ٕأمور ومصالح الدولة(

اإلصالحات الهامة ، وٌتضح ذلك مىن الوثىابق العثمانٌىة ، ومنهىا انىه تقىدم بطلىب إلىى البىاب العىالً فىً 

م )ٌشىىٌر فٌىىه إلىىى حاجىىة أهىىل الىىٌمن والجنىىود 8٘ٔٔسىىابع مىىن أؼسىىطسال / هىىـ7ٕٙٔالعاشىىر مىىن شىىوال

المرابطٌن فٌها إلى عدد من األطباء ، وٌفضىل أن ٌكونىوا مىن المسىلمٌن أو مىن المسىٌحٌٌن ، وقىد أحٌىل 

فىىٌمكن  ؼٌىىر مناسىىب -تهامىة  -وأن جوهىىاالطلىب إلىىى مجلىىس الشىبون الطبٌىىة ، ونشىىراً ألن الىٌمن بعٌىىدة 

قرشاً ، ومخصىص مىن المىواد  ٖٓ٘من األطباء ، ومنحهم رتبة قابم مقام بمرتب اختٌار العدد المطلوب 

تشجٌعاً للراؼبٌن فً العمل كأطباء فً الٌمن ، وتم الرفع من الصدر األعشم بمحتىوى الطلىب ، الؽذابٌة 

الرابع عشر  / هـ7ٕٙٔ إلى السلطان إلصدار اإلرادة السنٌة فً هذا األمر بتارٌخ السابع عشر من شوال

 .  ٖ(م8٘ٔٔ من أؼسطس
 

 مصطفى باشا )الملقب بونابرت(.  -
السابع  / هـ8ٕٙٔ وصل بونابرت مصطفى باشا إلى الحدٌدة مركز والٌة الٌمن فً الثامن من رجب    

، وتصفه المصادر العثمانٌة بأنه )اهتم ببعض اإلصالحات اإلدارٌة  ٗ م8ٕ٘ٔ والعشرٌن من ابرٌل

ة...وكان له أوصاؾ حسنة قد اتصؾ بها من مكانة القلب ، واقتصد بالصرؾ من خزٌنة الحكوم

،   ٘ (ًورزانة الرأي وإصابة التدبٌر، وأمثال ذلك من صفات الكمال حتى عرؾ زمانه بزمان بونابارت

وؼٌرها  ترى عكس ذلك تماماً ، فقد)أطلق أكؾ المطامع وأحدث فً المكوس تهامٌةإالّ أن المصادر ال

لسادة والعلماء ولم ٌلتفت إلى عذل عاذل من الحلماء فنفرت منه القلوب شّر البدابع وتعدى على ا

عٌد هذه اإلجراءات االستفزازٌة مباشرة ، فقد بدأت الهجوم بُ ، وتنمر القبابل ٌبدأ   ٙوتنمرت القبابل علٌه(

من الجنوب بسبب التطبٌق اإلجرابً للضرابب والجباٌات ، حٌث استنجد الشرٌؾ عبدهللا بن شرؾ 

دلً المقلد بأعمال المخا وبروره بالوالً فً الحدٌدة ، وذكر أن القبابل التهامٌة قد تمردت ووقع منها العب

فحشد وبدءوا ٌهاجمون المخا ، وتم قطع طرق المواصالت بٌن الحدٌدة والمخا ،  الخالؾ ضد العسكر

 .      ابل وصل إلى زبٌدواتجه إلى المخا ، وبعد معارك ضد هذه القبقواته التً قدم بها بحراً  الوالً
       

وٌتضح أن قلة دراٌته بالمنطقة ، وعدم إصؽابه ألراء الخبراء العثمانٌٌن ، أو أعوانه العرب العارفٌن   

محل هً التً جعلته  ادات عسكرٌة قلٌلة الخبرة، وارتكازه على شخصٌات وقٌ بنفسٌة القبابل التهامٌة

 قالتومحاربته للزرانٌق ، لسابق ، وخاصة فً مساسه ا رؼم اإلطراءانتقاد المصادر العثمانٌة 

)كذلك تحرك من المخا إلى زبٌد ، حٌث  -ومنتقدة له :ضد الزرانٌق المصادر العثمانٌة ذاكرة تحركه 

                                                           
ٔ

 .  ٕٓٔحٓظخٗزٍٞ . ، آٍ ُُلٚ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  -، أ٤ٍٗق ٍثخٓش حٍُُٞحء ٖٓاٍحىس ىحه٤ِش ، ُلٚ  ، ٕٕٕ٘ٔٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 
ٕ

 ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
ٖ

( ؛ ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ،  67339( ٝ) 14387  /238رَهْ  ) i . DH )ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه٤ِش )  - 

 . ٘٘ٔ -ّٕ٘ٔ ، ٛـ 1ٕٓٓحٓظخٗزٍٞ ،  –٣ٍ٘خ١ ٝآه٣َٖ ، ىحثَس ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ٣ٞٓق ٛخ
ٗ

 .   ٍ٘ٓ٘ؿذ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ 1 ٍؿذ ٝك٢ ػخًٖ ٗٝك٤ٜخ .  7ٖٖٛـ ، ٛـٖٗٔٔ. ؛ ٓخُ٘خٓش  ٕ٘ٔٛـ ، ٍٕحٗي، حُٜٔيٍ حُٔخرن،ؽ -
٘

 ٛـ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ٖٗٔٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ  . ؛ ٣ٖٔ ٓخُ٘خٓش  - 
ٙ

ًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٝحٌُّٔٞ ٤ٛـش حُـٔغ ٌُِْٔ ٢ٛٝ حُـزخ٣ش ٝح٠َُحثذ حُظ٢ ٣ؤهٌٛخ حُؼ٘خٍٕٝ ػ٠ِ ٓخ ٣يهَ حُزِيحٕ ٖٓ حُز٠خثغ ، ػخ - 

، ٛـ  ٗ، ؽ ٛـٖٙٓٔ، ٔحُوخَٛس ، ١ -ٓلٔي حَُٔط٠٠ حُِر٤ي١ ، حُٔطزؼش حُو٣َ٤ش حُٔ٘٘ؤس رـٔخ٤ُش َٜٓ ,  طخؽ حُؼَّٝ ٖٓ ؿٞحَٛ حُوخّٓٞ

  .  . ى . ّ( ، ٓخىس )ّ 1ٕٗ
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كان قد وقع اختالؾ وعصٌان منهم ، وهم ٌقطنون فٌما بٌن الحدٌدة وزبٌد..ومع أنه له شبه بأعمال 

أي والتدبٌر، إالّ أنه لم ٌكن مطلعاً إلى أحوال المنطقة ، فانجرؾ مع إؼفال بونابارت من ناحٌة سداد الر

من  -إلى الجاح ٕ، إرساله )عامل( ، فأول أعماله ضد الزرانٌق ٔاألهالً وبال تدبٌر فضرب تلك القبٌلة(

المصاحبة له على ٌد  عثمانٌةفكان مصٌر هذا العامل إزهاق روحه مع القوة ال -معاقل الزرانٌق

، كانت الحادثة الثانٌة التً  م8ٕ٘ٔ ٌونٌو / هـ8ٕٙٔ رانٌق والقراشٌة ، ثم فً نفس شهر رمضانالز

فجرت الثورة ، فقد كان قابم مقام بٌت الفقٌه هو القابد العسكري سرجسمه/عبدالبرج آؼا وكان ضابطاً 

فبذل بعضاً )طلب بعض مشابخ الزرانٌق ، فضٌق علٌه فً بعض المطالب ،  اً أرعن وذلك أنهعثمانٌ

وطلب فً الباقً االنتشار، فلم ٌقبل منه ذلك االعتذار ، فناله بطرؾ االهانة من الصفع بالنعال ، فتكدر 

، فأجمع  ٖ منه البال وثارت منه الحفٌشة وسار إلى قبابله الزرانٌق ووصؾ لهم ما وقع فٌه من الهوان(

الحادي والعشرٌن من فً تهامة بتفرقوا وعدم المسالمة فً هذا الشأن ف عثمانٌٌنرأٌهم على قتال ال

بقٌة قبابلها وقتلوا كل من وجدوه منهم فً كل  معم 8ٕ٘ٔ الثامن من ٌولٌو / هـ8ٕٙٔرمضان 

مكان)حتى بلػ أن القتلى انتهى إلى عشرٌن إنسان ، فخرج عبدالبرج بأصحابه ثانً ٌوم من هذه الحادثة 

م واتصل بقرٌة الجاح وعند وصوله 8ٌٕ٘ٔولٌو التاسع من  / هـ8ٕٙٔ الثانً والعشرٌن من رمضان

قامت الحرب على ساق ، فكانت الدابرة علٌه ، وانتهى بهم الفرار إلى بٌت الفقٌه بعد أن ذهب منهم 

رت أرسل بقوة عسكرٌة مع ثلة من ، ولكن بوناب ٗجماعة بعضهم من تحت السٌؾ وبعضهم بالشمأ(

على اؼتٌال هذه الجماعة   الّ أن أقدم عرب الزرانٌق)جامعً الضرابب األتراك فً الٌمن فما كان إ

تلقى الوالً هذه األخبار المفجعة بصدمة ،   ٘المكونة من خمسة عشر جندي من جامعً الضرابب(

عمٌقة أثرت على نفسٌته وقٌادته ، فقد طرق مسامع الباشا هذا الخبر وهو فً زبٌد مستقر ، فخرج 

االعتداءات ولتأدٌبهم وقد بلؽه من جواسٌسه فً المنطقة ، أن القبابل قاصداً بٌت الفقٌه لالنتقام من هذه 

، وهً الؽابة الواقعة على بعد ثالث ساعات فً طرٌق الحسٌنٌة إحدى  ٙالتهامٌة تجمعت فً)القصرة(

قرى بٌت الفقٌه ، وان خبر استعداد الوالً للخروج قد بلػ القبابل عن طرٌق جواسٌسهم أٌضاً ، فسرت 

هذا الوالً خرج ٌضرب وٌذبح الرعاة وأمثالهم الذٌن ٌشهرون أمامه ، فكانت تلك إحدى شابعات أن 

 وكسبوا أهالً تهامة إلى جانبهم . مقاومة التهامٌة ها التوسابل الحرب اإلعالمٌة التً اتبع
 

 لقواته ، فخرج ال ٌلً على شًءٍ  مقاومةالأما الوالً نفسه ، فكان واقعاً تحت تأثٌر صدمة ضربات    

من أمره ، وبقوة تقدر بثالثمابة شخص واستصحب معه مدفعٌن وانفصل عن زبٌد ٌوم السابع 

صباحاً  قبابل الزرانٌقم ، ووصل إلى حدود 8ٕ٘ٔ الرابع عشر من ٌولٌو / والعشرٌن من شهر رمضان

كل )وقع فً لهوات األسود وتداعت علٌه القبابل من  -عاكش : قال، فدخل القصرة فلما توسطها كما 

 7جهة ونشب القتال هناك وعصفت على الباشا رٌاح المناٌا السود ، فدارت علٌه وعلى عسكره الدوابر(

                                                           
ٔ

 ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
ٕ

 -  ََ ظَؼٔ ْٓ ٌَ . ٝح ِٓ ًخسَ ػخ َِّ َُِؽ حُ ظَو ْٔ ِِٚ ، ٝٓ٘ٚ ه٤َ ١ٌُِ ٣َ َٔ ٌِٚ ٝػ ِ ُٓ َِ ك٢ ٓخُِٚ ٝ ٍَ حَُؿ ٠َُّ أٓٞ َٞ َُ : ٛٞ ح١ٌُ ٣َظَ ِٓ ٙ : اًح ٓؤُٚ إٔ ٣ؼَٔ ُٚ  حُؼخ ََ ؿ٤

ِطخٕ ٝح ُّٔ ٍِ حُ خ َٔ ٬ًَٔ ٖٓ أَْػ ٢ُِّ َػ ُٝ ُؼخَٓ ٛٞ حُٔٞظق ك٢ حُيُٝش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ، ٣ٝطِن ػ٠ِ ح١ٌُ ٣٘ظْ حُلٔخرخص ٣ٌٝظزٜخ . ٍحؿغ ٝحٓظؼَٔ ك٬ٕ اًح 

 . ٕٔٔ؛ ىٛٔخٕ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ . .ٓخىس ) ع . ّ . ٍ( ٖٙ، ٛـ 1حُِر٤ي١ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ  -:
ٖ

 . ٕٙٔ،ٛـ ٕ. ؛ ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ ٙٓ٘ػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 . 7ٜٓ٘ٔيٍ ٗلٔٚ  ، ٛـ حُ - 
٘

 .  ٖ٘ٔر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٙ

حُوَٜس ٤ُٔض ٓ٘طوش ؿـَحك٤ش ٓليىس ػ٘ي حُظٜخ٤٤ٖٓ رَ ًَ أٍٝ ٍُحػ٤ش ًحص أٗـخٍ ٝأىؿخٍ طٌٕٞ رخُوَد ٖٓ ٝحى١ ٝطٌٕٞ ٝحٓؼش ٓلٜ٘ش  - 

 ٚ ٝك٢ ٗٔخٍ حُل٤٘٤ٔش .   ك٢ٜ هَٜس ُٝؼَ أَٜٗ هَُٜ حٍُِح٤ٗن ٢ٛ حُٞحهؼش ك٢ حُـ٘ٞد ٖٓ ٓي٣٘ش ر٤ض حُلو٤
7

 ػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
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دهم وهو تكتٌكهم الحربً الدابم فكانوا ٌتجمعون شٌباً فشٌباً وكثر عدمقاومة التهامٌة وأما مقاتلً ال، 

 -ن الموسم كان فً أواسط تموزأ)فلما وصل الجنود األتراك إلى نهاٌة الؽابة ، صار وقت الزوال وبما 

وبما أن الحرب دامت من ، الحر والعطش على الجنود واستولى علٌهم التعب والكسل  فقد أثرّ  ، -ٌولٌو

، فقد تعطلت البنادق من كثرة الرمً ، وعندما علمت القبابل المذكورة  الصباح الباكر حتى وقت الشهر

وسٌطروا على المدافع والعلم وأحاطوا بهم من كل ،  بهذه الحالة هجموا بشدة مرة واحدة على الجنود

فأنقذ نفسه من ، وبدأ الباشا المذكور ٌقاتل بالمسدس وقد هزمت القبابل من معه من العساكر ، جانب 

، فأخذ طرٌق بٌت  بٌن المهاجمٌن ونجا من هذا الهرج والمرج ومعه بعض الجنود من دابرته وؼٌرهم

المذكور بمسافة ساعة ، سقط فجأة من شهر حصانه على الرمال وال  الفقٌه وقبل أن ٌصل إلى المحل

ٌعلم إن كان هذا بسبب حزنه أو إصابته بمرض أو إنه أصٌب فً المعركة بطلق ناري من الزرانٌق 

وقٌل إنه مات بالشمأ ، فهو فً تهامة وفً أشد أٌامها حرارة وعند سقوطه على الرمال كان الزبد 

ه أتباعه أن ٌشرب الماء ولكنه لم ٌشرب وقال: إن أجلً قد جاء ،  فصبوا فطلب إلٌ، ٌخرج من فمه 

 / الماء على رأسه فتوفً فً الحال من اإلجهاد فً الٌوم التالً فً الثامن والعشرٌن من شهر رمضان

كانت النتابج وخٌمة ،  ٔم ، فأخذ نعشه إلى بٌت الفقٌه ودفن فً القلعة(8ٕ٘ٔ الخامس عشر من ٌولٌو

والخٌام  ، فقد)ؼنمت القبابل المدافعومقاومتها تهامة  اٌات فشل لتجربة تطوٌعولة العثمانٌة وبدعلى الد

ولكن األدهى هً الخسابر البشرٌة فً الجٌش العثمانً ، ،  ٕوجمٌع ما حواه معسكرهم(دراهم  وخزنة

تلفة ومبات سرجسمه وضباط آخرون برتب مخ ٗمقام، وضابط برتبة قابم  ٖ فالقتلى والً برتبة باشا

فً الٌمن وانتقام لمذبحة  عثمانٌٌنالجنود ، فقد كانت هذه المعركة مذبحة لخٌرة الضباط والجنود ال

جندي ودفنوا كلهم فً بقعة واحدة من ٓٓٔ )أكثر منأن المصادر العثمانٌة تذكر مقتل الصنٌؾ ورؼم

ك بكثٌر خاصة إذا أخذ فً ، ولكن بعملٌة حسابٌة بسٌطة ٌتضح أن القتلى أكثر من ذل ٘ هذه األرض(

فأٌن بقٌة  ٙ )كانوا نفراً قلٌالً من أتباعه ال ٌتجاوزن العشرون(عتبار بأن الذٌن عادوا مع الباشااال

  . ؟أذا أخذ بها الثالثمابة حسب رواٌة راشد بك 

 القائم بأعمال الوالً مطوش باشا .   -

المرسلة إلخضاع الزرانٌق ، كل ذلك جعل  قابم المقام وإبادة الحملةبعد كل ما حدث من مقتل الوالً و

المٌرمٌران  7السلطات العثمانٌة تترٌث فً اختٌار والً جدٌد ، وخالل هذه الفترة تولى قابمقام اللحٌة

-8ٕٙٔ، امتدت من شهر شوال حتى شهر صفر) مطوش باشا والٌة الٌمن بالوكالة مدة خمسة أشهر

                                                           
1

؛  7ٖٖٛـ ، ٛـ ٖٗٔٔ. ؛  ٣ٖٔ ٓخُ٘خٓش  ٗ٘ٔ -ٖ٘ٔ. ؛ ر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  ٕٙٔ – ٕ٘ٔ، ٛـ  ٍٔحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؿـ  - 

 .    7ٓ٘ – ٙٓ٘ػخًٖ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ 
ٕ

 . 7ٕ٘ػخًٖ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٖ

ُلظش )رخى ٗخٙ(كخ٤ٍٓش ٢ٛٝ ًَٓزش ٖٓ ًِٔظ٤ٖ ،)رخى( رٔؼ٠٘ طوض أٝ  خٗخ ُوذ ٖٓ حػ٢ِ أُوخد حُظ٣َ٘ق ك٢ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٓؤهًٞ ٖٓحُز - 

حُؼَٕ ، ٝ)ٗخٙ( رٔؼ٠٘ ٛخكذ أٝ ٤ٓي ، أٝ ٖٓ ًِٔش رخٕ رٔؼ٠٘ حَُث٤ْ ، ٝٛٞ ُوذ أ١ِن ػ٠ِ ٍطذ ٓظؼيىس ػ٣ٌَٔش ٝٓي٤ٗش ، ٝأ١ِن ك٢ 

حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ٣َهٕٞ ا٠ُ ىٍؿش ٣َُٝ ٝأ٤َٓح٧َٓحء )٤َٓ٤َٓحٕ( ،ًٔخ أٓظويّ ُِؼ٤٣ٌَٖٔ حُلخث٣ِٖ ػ٠ِ ٍطذ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ 

ّ 111ٔحُوخَٛس ، -حُزخٗخ ، كٖٔ . ح٧ُوخد ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُٞػخثن ٝحُظخ٣ٍن ، حُيحٍ حُل٤٘ش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ -ٍحؿغ :أ٤َٓحُِٞحء ٝح٤َُ٘ٔ ، 

ّ ، ٕٓٓٓ،  ٔح٣َُخٝ ،١ -ؼـْ حُٔٞٓٞػ٢ ُِٜٔطِلخص حُؼؼٔخ٤ٗش حُظخ٣ٍو٤ش ، ٓطزٞػخص ٌٓظزش حُِٔي كٜيح٤َُٜٓٔ .  ٛخرخٕ،.؛ ٕٕٔ-ٕٕٓٛـ،

 .1ٕٙ-71ٕ، ٛـ ٖ. ٓخىس  رخٗخ ، ىحثَس حُٔؼخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ،ؽ J. Deny. ؛ ى٢٘٣ ،ؿخ  ٕ٘ٛـ 
ٗ

ُلظش ػَر٤ش ٣٘زـ٢ أ٫ طؼَف ربىهخٍ ح٧ُق ٝح٬ُّ ك٢ أُٝٚ ك٤وخٍ: حُوخثْ حُٔوخّ ، هخثْ حُٔوخّ ٛٞ حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣وّٞ ٓوخّ حُـ٤َ ك٢ ٜٓ٘زٚ ، ٢ٛٝ  - 

ٛخرخٕ ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ ،  -رَ حُٜٞحد ك٤ٚ هخثْ حُٔوخّ ، ٝٛٞ أػ٠ِ ٜٓ٘ذ اىح١ٍ ك٢ ح٧ه٤٠ش ٍٝطزظٚ حُؼ٣ٌَٔش طوخرَ ٍطزش ػو٤ي .ٍحؿغ :

 . 11ٖ-17ٖحُٔخرن ، ٛـ. ؛ رًَخص ، حَُٔؿغ ًٗٗٔٗٞض ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  . ؛7ٓٔٛـ
٘

 .   ٕٙٔ، ٛـ  ٍٔحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؿـ - 
ٙ

 .  ٗ٘ٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ  . ؛ ر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
7

 . 7ٖٖٛـ أٗٚ ًخٕ  هخثْ ٓوخّ ر٤ض حُلو٤ٚ ، ٛـٖٗٔٔطَٟ ٣ٖٔ ٓخُ٘خٓش   - 
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االضطراب سابداً فً تهامة الٌمن ، فقاسى المأمورون  ( ، فـ)كان.  م8ٕ٘ٔ نوفمبر -/ ٌولٌو هـ9ٕٙٔ

صّعدت هجماتها ، ف التهامٌةالمقاومة ساعد  ، وخالل تلك الفترة اشتد ٔوالعساكر أنواع الجور والجفاء(

خافت السلطات العثمانٌة من ضٌاع تهامة فأرسلت القابد العسكري الفرٌق أول محمود باشا بجٌش و

 امة . إلعادة السٌطرة على كل ته
  

 . محمود باشا الكردي  -
عاد الفرٌق سامً محمود باشا مرة أخرى إلى الٌمن )فوصل مرسوالً من شرٌؾ مكة وباشة جده      

الحادي عشر  / هـ9ٕٙٔ فً التاسع والعشرٌن من صفر ٕمن تحت رأي سلطانً واستقر فً الحدٌدة(

واستصحب فوجاً من  ٖمن أعطً الوزارة(ن الحجاز ، فلما ولً الٌام ، وقد)كان قومند8ٕ٘ٔ من دٌسمبر

العساكر النشامٌة وعدد كثٌر من العساكر الموشفٌن الدابمٌن ، وكانت أوامر السلطات)تأدٌب وتنكٌل 

، فالباب العالً ٌرٌد الثأر واالنتقام لما أصاب جٌشه واإلطاحة برأس  ٗقبٌلة الزرانٌق وتربٌتهم بشدة(

 التهامٌة ... ! . السلطة وهو الوالً وعلى ٌد القبابل 
 

لكن محمود باشا الكردي لم ٌكد ٌصل إلى الحدٌده حتى قلب شهر المجن لكل التعالٌم الشاهانٌة    

ٌاسة ؼرٌبة واتبع سوالمقاومة التهامٌة ، واألوامر السلطانٌة ، واتجه إلى فتح قناة حوار مع هذه القبابل 

ة على التفاهم والتواصل ، مما أكسبه حب أهالً وقادتهم وهً سٌاسة قابم عثمانٌٌنوالة الالعن سٌاسة 

، وكل ذلك ٌنبا بخبرته للعرب وعاداتهم وتقالٌدهم أثناء تولٌه  تهامة واستطاع أن ٌدٌر الوالٌة بكل ٌسر

لقومندانٌة والٌة الحجاز ، ومع ذلك فإن هذه السٌاسة فتحت علٌه نار منتقدٌه وخاصة من القادة 

انتقاماً ألعمالهم  معاقلهم ودك مقاومة التهامٌةوا ٌتعطشون لالنتقام من النالعسكرٌٌن والضباط الذٌن كا

)كان ٌجب تأدٌب القبٌلة المذكورة لكنه قام  -أحمد راشد: الضابط العثمانً وأهانتهم للجٌش ، ٌقول

بتلطٌفها بعكس المطلوب ..كٌؾ ٌعٌن شخص والٌاً ٌتصؾ باللؤم ، وٌتأثر باألمور الشخصٌة وٌروجها 

من هٌبة الدولة ، فبدالً من تأدٌب هذه الجماعة من العصاة فإنه أؼمض عٌنه عنهم ، ومن الجابز وٌحط 

أن الفوج العثمانً الذي ٌقوده ، وتحت إمرته كان لؽرض التنكٌل بالعشٌرة المذكورة ولكنه لم ٌنفذ 

ا الطفهم ، وبذلك سود ، وفً السالنامة )فلم ٌؤدب القبٌلة المذكورة وٌربٌها وإنم ٘ واجباته بدقة وأمان(

) كان جسوراً  ، ولكن رؼم ذلك إال أن العثمانٌٌن اعترفوا أنه ٙ صحٌفة مأمورٌته وحٌثٌته بنقطة سوداء(

وجرٌباً ...تمكن من تأمٌن وأمن واحتالل تهامة الٌمن وتوفق فً حسن اإلدارة ، فكانت سمعته بٌن 

ط تهامة الٌمن ، وربطها فً أسرع وقت وحسن القبابل جٌدة ..وكان من ذوي الحماسة والمكانة ...وضب

ٌر سٌاسة محمود تبرٌر وتفس ل أحمد راشد، وقد حاو 7اإلدارة ، فكان له بذلك أتم الحسن بٌن القبابل( 

برد ذلك إلى )األمور الشخصٌة العدابٌة التً كانت بٌن محمود باشا وبٌن مصطفى باشا باشا التسامحٌة 

ألخٌر فقد امتن لوقوع الوفاة بهذه الطرٌقة وعلى ٌد الزرانٌق فأشتفى من القدٌم وعلى أثر وفاة هذا ا

 .   8 محمود باشا بموت مصطفى باشا وانطفأت النار فً قلبه(
 

                                                           
ٔ

  ٛـ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ .ٍٖٗٔٔحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ؛ ٣ٖٔ ٓخُ٘خٓش   - 
ٕ

 . ٓٔ٘ – 1ٓ٘ػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 . ٕٖٓىك٬ٕ ، ه٬ٛش ح٬ٌُّ ، ٛـ  - 
ٗ

 ٛـ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ٍٖٗٔٔحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ؛ ٣ٖٔ حُٔخُ٘خٓش   - 
٘

 .  7ٕٔ -ٕٙٔ، ٛـ  ٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ  ، ؿـ - 
ٙ

 .   7ٖٖٛـ ، ٛـ٣ٖٖٔٔٗٔ ٓخُ٘خٓش  - 
7

 ٛـ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . ٖٗٔٔحُٔخُ٘خٓش ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؛ ٣ٖٔ  - 
1

 . ٝحُٔوٜٞى رٜٔطل٠ رخٗخ ٛٞ ٜٓطل٠ رخٗخ ٛز١َ .   7ٖٗٛـ ، ٛـ ٖٗٔٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٣ٖٔ ٓخُ٘خٓش  - 
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الرجل احترام القبابل التهامٌة وبادلوه التسامح ، فتركهم وشأنهم ولم ٌطالبهم بشًء ، بل اهتم اكتسب  

كاهل المواطنٌن وأعاد تعمٌر القالع واهتم بالمساجد وأعاد بجوانب إصالحٌة إدارٌة ، ورفع الشلم عن 

بناء األضرحة واألربطة الصوفٌة ، فشٌد ضرٌح ابن العجٌل ورمم بناء منارة جامع بٌت الفقٌه ووضع 

لها تاجاً وهالالً وتكملتها بعد ما قام طامً بن شعٌب الرفٌدي سابقاً تنقٌص المنارة ، فجاء محمود باشا 

الحدٌدة والزٌدٌة ، وانتفض فً عهده الشرٌؾ الحسن بن محمد على  ًص ورمم جامعوكمل هذا النق

عمه الشرٌؾ حٌدر بن علً فً اإلمارة العرٌشٌة ، مدعٌاً أنه لم ٌلتزم بما)بٌنهما من العهود وترك 

 . ٔالمقررات واستبد بما ٌحصل من البالد(
 

 ) وفىً سىنة  -ر ذلىك حلىٌم بىك بقولىه:وفً عهد هذا الوالً ، تم إنشاء أربعة حصىوٍن عشىام كمىا ذكى

التاسىع  / هىـ9ٕٙٔ ، وفً التاسع من ربٌع اآلخىر ٕهـ أنشىء أربعة قالع جسام فً طرٌق الحدٌدة(8ٕٙٔ

م ، زحفت قبابل ٌام بأعىداد تتىراوح مىا بىٌن سىبعة ألىؾ وإحىدى عشىر ألىؾ بقصىد 8ٖ٘ٔ عشر من ٌناٌر

، وألجىل هىؤالء استصىحب محمىود  ٖها من التىرك(االستٌالء على تهامة و)التولٌة علٌها وإخراج من فٌ

جندي مشاة والخٌالة الىدابمٌن وتحىرك  ٓٓٙ باشا فوجٌن من العساكر النشامٌة مع أربع مدافع ، وحوالً

نحو الزٌدٌة ، كما تقدم الٌامٌون نحو القناوص ووقعت الحرب بٌن منطقتً الزٌدٌىة والقنىاوص فىً ٌىوم 

م ، وحىاول الٌىامٌون فىتح 8ٖ٘ٔ الثىامن مىن فبراٌىر / هىـ9ٕٙٔ اآلخر الثالثاء السابع والعشرٌن من ربٌع

واتجهىوا جنوبىاً إلىى   وقاموا بمحاولة احىتالل الزٌدٌىة والضحً جبهات متعددة ، فاتجهوا إلى المعروفٌة 

، وأرادوا )إدخال قبابل الزرانٌق والقبابل األخرى ضمن اتفاقهم للتسلط   فً موضع ٌسمى البحٌح باجل 

مة ، فإن هللا القهار سبحانه وتعإلى أنزل على هؤالء الشقاة مرضاً مهلكاً وتبعثروا جمٌعاً وهلىك على تها

، أمىا المصىدر العثمىانً  ٘وكانىت النتٌجىة حسىب المصىادر الٌمنٌىة ألىؾ قتٌىل مىن ٌىام ،  ٗمنهم كثٌرون(

كان عدد الشهداء جرٌح  و ٓٓٗ قتٌل و ٓٓٗ )وفً هذه المعركة خسر الشقاة من الٌامٌٌن حوالً -:فذكر

 وسكت المصدر التهامً.   ٙ (.  شهٌداً  7ٕ من العثمانٌٌن ال ٌتجاوز
   

م ، 8٘٘ٔهىـ / أكتىوبر 7ٕٕٔوواجه الفرٌق محمود باشا تمرداً عسكرٌاً وإنفالتىاً أمنٌىاً فىً شىهر محىرم   

،  7م8ٗ9ٔ ، والتً قدمت مىع الجىٌش العثمىانً فىً الحملىة علىى تهامىة فىً من قبل فرقة الجند السودانً

، وهً عبارة تحتمل معنٌٌن ، إمىا التسىرٌح لهىذه الفرقىة واالسىتؽناء عنهىا ، أو  8)قطع أرزاقهم(ـنتٌجة ل

التأخٌر فً دفع الرواتب نتٌجة للبٌروقراطٌة العثمانٌة وألوضاع الدولة نفسها آنذاك ، فاتجه المتمىردون 

اسكون بزمام الحٌاة االقتصادٌة بهىا آنىذاك ، ثىم ، وهم الم 9إلى النهب والسلب ، فنهبوا فً زبٌد البانٌان 

أوجفىىوا علىىى أهلهىىا حتىىى طىىاعوهم ، ثىىم ارتفعىىوا إلىىى بىىالد وصىىاب ، و نهبىىوا )الخزنىىة حىىق السىىلطان

                                                           
ٔ

 . ٓٔ٘ػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 . ٕٗٓٛـ ، ٛـٖٕٖٔ،  ٔوخَٛس ، ١حُ –ك٤ِْ ، ارَح٤ْٛ ري . حُظللش حُل٤ٔ٤ِش ك٢ طخ٣ٍن حُيُٝش حُؼ٤ِش ، ٓطزؼش ى٣ٞحٕ ػّٔٞ ح٧ٝهخف  - 
ٖ

 .     ٕٗحُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ٛـ  - 
ٗ

 .  1ٕٔ –  7ٕٔ، ٛـ  ٍٔحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
٘

 حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .     - 
ٙ

 .   7ٕٔ، ٛـ  ٍٔحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
7

 . 7ٔ/ٖٗ-ٖ. ؛ ّ ٖ/ٖٖ -ٖ، ّ ٛ٘ؼخء - حًَُِٔ ح٢٘١ُٞ ُِٞػخثن - 
1

 . 1ٕٗ -7ٕٗٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  - 
1

ح٧ٍح٢ٟ حُلَف ٝح٫ٗظـخٍ رخُظـخٍس َٝٗحء كيع طـ٤َ ى٣ٔٞؿَحك٢ ٓظٌخَٓ ُِر٤ي ، ك٤غ هيّ ا٤ُٜخ حُٜ٘ٞى حُزخ٤ٗخٕ )حُٜ٘يّٝ( ، ُٔٔخٍٓش أػٔخٍ - 

ٗلخٕ ك٢ أ١َٝكظٚ ػٖ ُر٤ي رؼِغ ٌٓخٕ ٓي٣٘ش ُر٤ي ، حٍُِحػ٤ش ك٢ ٝحى١ ُر٤ي كظ٠ ًخى إٔ ٣ٌٕٞ ٌِْٜٓ ، ٝهي طلُٞٞح ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ ، ٝهيٍْٛ رٞٗخ

ػخثِش ٖٓ ٌٓخٕ ُر٤ي ٢ٛ ٖٓ ح٧ٍٛٞ طِي ، كظ٠ ٤ٔٓض ُر٤ي رخُٜ٘ي حُٜـَٟ . أػَ حُٜ٘ي ك٢ ُر٤ي ، رٍٞ رٞٗخٗلخٕ ، ك٤ُٞخص ٤٘ٔ٣ش ،  ًًَٖٓٓٝ 

 .  11 -1ّ٘ ، ٛـ ٕٓٓٓٛ٘ؼخء ، حُؼيى حُؼخ٢ٗ  –اٛيحٍ حُٔؼٜي حُل٢َٔٗ ٦ُػخٍ ٝحُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش 
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، وعاثت القبابل فً جمٌع النواحً وأخافوا الرعاٌا  واستفتحوا البالد ، وشهرت الفتن فً جمٌع األقطار

 .   ٔ(.  وسبب ذلك سقوط الدولة

 ٌنىاٌر / هىـ7ٕٕٔ وفً آخر عهده ، زحؾ أمٌر عسٌر عىابض بىن مرعىً إلىى تهامىة فىً جمىاد األول   

العصٌان ضد الدولة العثمانٌة ، وألجل احتالل تهامة الٌمن جمىع حولىه عسىاكر كثٌىرة  م ، معلناً )8٘ٙٔ

 وضىمها إلىى عثمىانٌٌن، وهدفىه تحرٌىر تهامىة مىن ال ٕ( ألجل التسلط على مركز اإلٌالة المسىماة الحدٌىدة

هىل الحجىاز الىداخلً والحجىاز الخىارجً أواجتمىع إلٌىه مىن  إمارته ، فجمع جٌشاً مكوناً من ستٌن ألفىا )

هىو  عثمىانٌٌنال، وكىان موقىؾ  ٖ( واقبل أهل الٌمن إلى األمٌىر طوعىاً وكرهىاً ، ولىم ٌقىم احىد فىً وجهىه

حىاملٌن مىا دة فقد تفرقوا بكل فباتهم الحدٌ الجالء عن حمٌع تهامة وتركٌز قواتهم فً الحدٌدة ، أما أهالً

استطاعوا حمله إلى الجزر البحرٌة وإلى المدن الداخلٌة كبٌت الفقٌه وزبٌد حتى المخىا ، وبعضىهم اتجىه 

ة األرض المحروقىة ، فقىد إلى جبىال تهامىة كبىرع ورٌمىة ، واتخىذ الىوالً فٌهىا خطىة حربٌىة أشىبه بخطى

، ودخىل   ، ثىم تحصىن داخىل المدٌنىة م8٘ٗٔ / هىـ7ٕٓٔ إلى جانب حرابىقما حولها من حٌاة احرق كل 

إلى الزهىرة ، فرتىب قلعتهىا ، ثىم اتجىه صىوب الحدٌىدة ، ووصىل إلىى الجبانىة قرٌىب مىن عابض األمٌر 

بوابىات المىاء ، وتبعىد مسىافة سىاعتٌن  الحدٌدة ، وتعد هذه المنطقة الرافد األساسً للحدٌدة بالمٌىاه فهىً)

، فبىدء األمٌىر بخطىة مواجهىة لخطىة الباشىا ، فقطىع المىاء عىن الحدٌىدة  ٗعن الطرٌق الشمالً للحدٌىدة (

 قضىى المسمى بالوباء األسود حتى عدم الماء ، ثم شن العملٌات الحربٌة المستمرة ، لكن قدوم الطاعون

)إن هللا  -المؤرخون ذلك من باب )البالء اإللهىً( ، فقىال راشىد : نؾعلى حلم األمٌر بحكم تهامة ، وص

، حٌىث اسىتولى الخىوؾ   شىخص ٖٓٓٓبالمرصاد ، فانزل علٌهم الوباء ، ومات فً لٌلىة واحىدة  كان له

انزل هللا علىى األجنىاد الوبىاء الىذي (  - فقال:، أما عاكش  ٘( على األمٌر المذكور من هذا البالء اإللهً

تقىدم علىى الحدٌىدة لم ٌعهد وقوع مثله فً تلك الجهات ، فأفنى ؼالب الناس ، وقىد كىان فىً نٌىة األمٌىر ال

، وتىرى المصىىادر  ٙبمىن بقىً معىه مىن الجنىىد ، فأشىار علٌىه كبىراء المسىلمٌن أهىىل مشىورته بىالرجوع (

البرٌطانٌة أن سبب تراجع األمٌر عن مهاجمة الحدٌدة الى جانىب الكىولٌرا )وجىود السىفٌنتٌن الحىربٌتٌن 

رعاٌا البرٌطانٌٌن وممتلكاتهم ، قىد اللتٌن أرسلتا لحماٌة الElphinston"  الفنستون " وCoun"  كوٌن"

 / هىـ7ٕٕٔثىم رجىع األمٌىر إلىى الضىحً ، فمكىث بهىا شىهر رجىب  7( مىن الهجىوم علىى المدٌنىةمنعتهم 

من جنده  ٖٔٔٔفرجع إلى بالده ، وعند وصوله أبو عرٌش كان قد فقد  طاعونال شتدم ، وا8٘ٙٔ مارس

)خمسة عشر ألؾ بما فىٌهم أن القتلىذكرطانً ف، أما المصدر البرٌ 8حسب المصدرٌن العثمانً والٌمنً 

، تؤكىد أؼلبٌىة المصىادر وفىاة األمٌىر فىً لٌلىة األربعىاء الثالىث  9زعٌهم وكثٌر من الشخصٌات الهامىة (

مسىىموماً ، وتىىم عىىزل الىىوالً  ٓٔم 8٘ٙٔالثىىامن والعشىىرٌن مىىن ابرٌىىل  هىىـ/7ٕٕٔ والعشىىرٌن مىىن شىىعبان

 . ٔٔم 8٘ٙٔ الثانً سبتمبر / هـ7ٖٕٔلث من محرم باشا ثم أعطً والٌة الحجاز فً الثا
 

                                                           
ٔ

 . 1ٕٗٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  - 
ٕ

 . 1ٕٔ، ٛـ  ٍٔحٗي، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٖ

 . 1ٕ. ؛ ػخًٖ ، حُيٍ حُؼ٤ٖٔ ، ٛـ  ٕٕ٘حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ؛ ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  - 
ٗ

 . ٜ٘ٗيٍ حُٔخرن ، ٛـ . ؛ حُل٢ٔ٤ ، ح1ٍُٕٔحٗي  ، حُٜٔيٍ حُٔخرن  . ؛ ػخًٖ ،  حُٜٔيٍ ٗلٔٚ  ، ٛـ  - 
٘

 .ٕٗ٘حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . ؛ حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . ؛ أٓخ ر٣٬ل٤َ كًٌَ إٔ ٌٛح حُؼيى ٓخص )ك٢ أ٣خّ ه٤ِِش( ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٙ

 ػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
7

 ر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
1

 ٍحٗي  ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .؛  حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
1

 . ٕٙ٘ر٣٬ل٤َ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  -
ٔٓ

 . 7ٗ. ؛ حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ1ٕٗ. ؛ ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ ٖٓػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٔٔ

 .   7ٖٖٛـ ، ٛـ ٖٗٔٔ. ؛  ٣ٖٔ ٓخُ٘خٓش  ٕٕٓ – 1ٕٔ، ٛـ  ٔ. ؛ ٍحٗي  ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ،  ؽ ٕٖٓىك٬ٕ ، ه٬ٛش ح٬ٌُّ ، ٛـ  - 
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 أحمد باشا السلٌمانً .  -

 / هـ7ٖٕٔفً الثالث من محرم  ٔاألرنؤوطً وصل إلى الحدٌدة مركز الوالٌة أحمد باشا السلٌمانً  

بعنوان متصرؾ الٌمن ، وتصفه المصادر العثمانٌة  ، وعٌن برتبة بكلربكً م8٘ٙٔ الثانً من سبتمبر

 ، لذلك طالت مدة خدمته ، ٕمقتدراً على أدارة األمور واألحوال المدنٌة ومستقٌم األطوار(بأنه )كان 

إضافًة لتقربه من أشراؾ ومشابخ ووجهاء تهامة رؼم أن سٌاسته كانت معتمدة على العودة إلى إخضاع 

جبال تهامة  فأدخل، القبابل التهامٌة واستمالتهم باألموال وإشؽالهم بحروب لصالح الدولة العثمانٌة 

م ، واستعان الوالً 8ٙٔٔ-8٘8ٔ / هـ78ٕٔإلى هـ 7ٕٙٔ ملحان وحفاش وبرع بعدة حروب امتدت من

استقدم العجم والصومال والسودان )بالقبابل التهامٌة وأًٌضا قبابل مرتزقة من حاشد وبكٌل وخوالن ، و

لوالً )صرؾ جهود وفٌرة إلى أن هذا ا -كما تقول المصادر العثمانٌة  -، كل ذلك أدى  ٖ( عرباً و

 اإلبمة، وتؤٌد ذلك المصادر الٌمنٌة وزادت بذكر تدخله فً الصراعات بٌن  ٗ وأعطى خسابر كثٌرة(

 األول من ٌونٌو / هـ7ٕٗٔالزٌدٌة والتقاءه باإلمام الهادي فً بٌت الفقٌه فً السابع من ذي القعدة 

ل اإلداري بالوالٌة وانتشار الفساد بٌن زواٌاه ، ، ثم االختالل فً الهٌك ٘م ، وصرفه أمواالً باذخة 8٘8ٔ

وٌتضح ذلك جلٌاً فً التطبٌق العملً للنشام الجمركً فً الوالٌة ، ففً وثٌقة عثمانٌة رفعها المتصرؾ 

،  أحمد باشا ذكر فٌها أن الواردات من الوالٌات العثمانٌة األخرى والدول األجنبٌة إلى السواحل الٌمنٌة

ثم ٌجري التحصٌل علٌها مرات عدة فً المناطق األخرى من الوالٌة  جمارك علٌهاٌتم تحصٌل رسوم ال

وٌقترح لتحصٌل مرة أخرى ثم فً األقضٌة ، ففً مٌناء الحدٌدة ٌتم تحصٌل الجمرك ثم فً المدٌنة ٌتم ا

ً لالستعانة بالبرٌطانٌٌن ف العثمانٌٌنا بد، مما ح ٙالمتصرؾ أخذ الرسوم فً موانا الحدٌدة واللحٌة

، أو أن هذا التواجد العسكري البرٌطانً حول  7التطبٌق الجمركً واإلشراؾ على سواحل تهامة

السواحل التهامٌة راجع إلى أزمة جدة بٌن الدولة العثمانٌة والبرٌطانٌٌن وهً أزمة حصلت نتٌجة 

ت والضرابب ، وأدى ذلك إلى إثقال اإلنسان التهامً بالجباٌا 8ضرب البوارج البرٌطانٌة لمدٌنة جدة 

ٌبتزون أموال التجار وال ٌعملون على تنشٌط  لعثمانٌونرات لدى قبابل تهامة ، حٌث كان اوعودة الثو

، وإنما كانت تسٌطر  هذه الموانا ، بل لقد شهرت قوى محلٌة ؼٌر قادرة على التحكم فً الٌمن بأسره

لها لٌمن إلى أدنى مستوى ووصلت ا رة مؤقتة حتى تجردها من ثروتهاعلى بعض المدن الصؽٌرة لفت

النتشار وباء الكولٌرا وضعؾ اإلنتاج الزراعً  نتٌجة م8ٙٓٔ / هـ7ٕٙٔ فًفً كل مناحً الحٌاة 

، ومع هذه الخلفٌة كتبت قصٌدة نقدٌة على صورة منشور، وهً عبارة  9وكثرة القالقل واالضطرابات

ر ألن صاحبها بث فٌها كل اآلم عن أرجوزة شعرٌة بسٌطة المعنى وسهلة الوصول إلى قلوب الجماهٌ

فً نسقها التارٌخً أحداث تعالج مكثفة وسرٌة ، و امً ، ووزعت بشكلها األولً بصورةالمجتمع الته

بٌتاً تمت فً عهد الباشا  ٓ٘بٌتاً ثم تتابعت القصٌدة بـ ٕٕٓ ومواضٌع هامة ، وكانت فً البداٌة تتكون من

                                                           
ٔ

-7ٕٙٔ. ؛ حُلَح١ُ ، ٓلٖٔ رٖ ٓلٔي . حُٔلَ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ٣ٍخٝ ح٣َُخك٤ٖ ) 7ٖٗٛـ ، ٛـٍٖٗٔٔحٗي ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . ؛ ٣ٖٔ ٓخُ٘خٓش  - 

 . ّٙٙ ، ٛـ11ٙٔ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ -ىٓ٘ن ٝىحٍ حُلٌٔش –ّ ( ، طق/ك٤ٖٔ رٖ ػزيهللا حُؼ١َٔ ، ىحٍ حُل17ٌَٕٔ -1٘1ٔٛـ/11ٕٔ
ٕ

 ؛ ٍحٗي ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . 7ٖ٘ٛـ ، ٛـ ٣ٖٖٔٔٗٔ ٓخُ٘خٓش  - 
ٖ

 . ؛ حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .7ٖٕ -7ٕٓ. ؛ ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـٓٔٔحُلَح١ُ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 . 7ٖ٘ٛـ ، ٛـ ٖٗٔٔ. ؛ ٣ٖٔ ٓخُ٘خٓش  ٕٕٓ، ٛـ  ٍٔحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ؽ - 
٘

 .    ٓٔٔ،  ٕٙ،  1٘حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ . ؛ حُلَح١ُ ،  7ٖٕ -7ٕٓٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ   - 
ٙ

ٗٞحٍ  ٕٕ، ٓئٍهش A .MKT  UM, 556  )  /87ػّٔٞ ح٣٫ُٞخص ٍهْ ) -ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ، ط٤ٜ٘ق هِْ حُٜيحٍس - 

 .ّٖٙ ، ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ 1ٕٙٔحر٣ََ  ٕٔٛـ/71ٕٔ
7

 .  ٙٙحُلَح١ُ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
1

 . 1ٕ٘ -1ٕٓ. ؛ أرخظش ، ػيٕ ٝح٤ُٔخٓش حُز٣َطخ٤ٗش ، ٛـ ٖٕٖ-ٕٖٔك٬ٕ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـى - 
1

 )ٗو٬ً ػٖ ٓخٍٓظٕٞ( . 1ٕٗأرخظش ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
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ة والتً كتبها شاعر مجهول تدل أبٌاتها أن صاحبها كان علً ٌاور، ولعل هذه الوثٌقة الشعرٌالالحق 

وأنه  ة ٌتضح أن قابلها من سكان المدنمن الفقهاء وموشفً الدولة فً سلك القضاء ، ومن األرجوز

حسٌن الصبري ، وتحدث عن التحوالت الخطٌرة فً الدولة العثمانٌة ،   عانى من قاضً القضاة

 . ٔد الفعل تجاههاوتأثٌرها فً الفبات االجتماعٌة وردو
 

عن هذا الوالً ، اهتماماته باإلصالحات األمنٌة والعسكرٌة ، ففً وثٌقة طلب  ومما تذكره الوثابق  

توسٌع سجن مدٌنة الحدٌدة ،  الوالً من الباب العالً والمجلس األعلى لألحكام العدلٌة )مجلس واال(

إرسال المخططات السطحٌة الالزمة وبالفعل تم رصد مبلػ تقدٌري مقداره ست وخمسٌن ألؾ قرش و

مع التأكٌد أن البناء ٌتم فً إطار اإلجراءات القانونٌة ، ومع مرفقات الوثٌقة الرفع من المجلس األعلى 

، وفً وثٌقة  ٕ لألحكام العدلٌة إلى الصدر األعشم ، ومنه إلى السلطان إلصدار اإلرادة السنٌة بالموافقة

س األعلى لألحكام العدلٌة بشأن إعادة ترمٌم سور مدٌنة اللحٌة أخرى هً عبارة عن محضر من المجل

نشراً ألن القبابل المجاورة تقوم باإلؼارة على المدٌنة من وقت إلى آخر مما ٌسبب قلق لألهالً ، 

قرشاً ، وأنه سٌتم تنفٌذ المشروع بدقة وأمانة ومرفق رفع  8ٕٔٙ٘والتقدٌرات األولٌة للتكالٌؾ تصل إلى 

 . ٖألعشم إلى السلطان بمحتوى المحضر وصدرت اإلرادة السنٌة بالموافقة من الصدر ا
 

، فقد اشتدت  أو تهدأ ورؼم هذه اإلصالحات األمنٌة والعسكرٌة إال أن المقاومة التهامٌة لم تسكن  

 /  هـ77ٕٔ ضراوة فً المناطق الجنوبٌة من تهامة حٌث قامت قبابل المشالحة التهامٌة فً ربٌع األول

وحررت من داخل  م ، بتوجٌه ضربة خاطفة ضد الثكنة العسكرٌة فً داخل مدٌنة المخا ،8ٙٓٔ برسبتم

مجموعة من األسرى واستولوا على ؼنابم كسبوها من ذلك ، ورجعوا سالمٌن ،  عثمانٌةالمعتقالت ال

 وازدادت العملٌات فً  تهامة ، فعزل هذا الوالً من منصبه .
 

 ٌاور علً باشا . -

، وٌحمل  م8ٖٙٔ األول من ٌناٌر / هـ79ٕٔ علً باشا إلى الحدٌدة فً العاشر من رجب ٗوصل ٌاور   

سٌاسة ، وهً  ٘)أدار تهامة الٌمن إدارة حسنة معتدلة وعادلة( وصفته متصرؾ الٌمن وقدرتبة بكلربكً 

للسٌطرة على صنعاء ، فقد أستطاع كسب ثقة أهالً تهامة ، وفً عهده تطلع  عثمانٌٌنلم ترق للقادة ال

 بطلب من أهلها لالنهٌار الشامل الذي كانت تعانٌه فً كل مناحً الحٌاة  .   
 

 لألخذ بثأر أبٌه األمٌر عابض فً عهد هذا الوالً ، زحفت قبابل عسٌر بقٌادة األمٌر محمد بن عابض   

وأعٌان أبوعرٌش  والذي أدى إلى إستنجاد بعض األشراؾ نتٌجة للصراع بٌن األشراؾ على الحكمو، 

 ، ولكن من الواضح ٙباألمٌر و)خرجت الرعاٌا وشهر الفساد وتقطعت الطرقات ولم ٌنضبط أمر البالد(

كانت حاضرة فً مخٌلة قادته وأهالً عسٌر ، وحلم لم ٌنله والده ،  أن األمٌر سعى إلى تنفٌذ أجندة

                                                           
ٔ

 ( رخ٬ُٔكن .ٍٔهْ ) حُٞػخثن حُٜللش ح٠ُٝ٧ ٖٓ ح٧ٍؿُٞس ك٢ ِٓلن - 
ٕ

ٗؼزخٕ ٘ٔ( ، ٝٓئٍهش ك٢ 462 /2080( ٝ) 20801 رَهْ  ) I .MVL  )٤ِش )ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه - 

 . 1ٔٔ-71ّٔ ، ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ  ، ٛـ 1ٕٙٔكزَح٣َ ٗٔٛـ / 71ٕٔ
ٖ

ّ ، ٣ٔ1ٕٙ٘خ٣َٔٛـ / 71ٍٕٔؿذ ٔ( ٝٓئٍهش ك٢ 20668 رَهْ ) I .MVL )ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه٤ِش )  - 

 . 1ٔٔ-71ٔك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ ح٤ُٖٔ 
ٗ

٣خٍٝ ُلظش ط٤ًَش أ١ِوض ك٢ حُزيح٣ش ػ٠ِ كخ٢ِٓ ح٤ُٔٞف أٓخّ ح٤١٬ُٖٔ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝطلُٞض ك٢ ح٧ه٤َ ح٠ُ حُٔٔجٍٞ ػٖ حَُٔح٤ْٓ ك٢ حُوَٜ  - 

 .  ّٖٙٔ، ٛـ11ٗٔر٤َٝص،-، ٓطزؼش ح٥ىحد ، أ٤ٖٓ . ٍك٤ن حُؼؼٔخ٢ٗ . حُو١ٍٞ حُٜٔخ٢ٗٞ٣ ٝطؼ٢٘ حُٔؼخٕٝ ٝحُٔٔخػي ٝحُٔؼ٤ٖ
٘

 .ٖٖٔ. ؛ حُلَح١ُ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  1ٕٔ، ٛـ  ٔ. ؛ ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ 7ٖ٘ٛـ ، ٛـ ٣ٖٖٔٔٗٔ ٓخُ٘خٓش  -
ٙ

 . ؛ حُلَح١ُ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ  . ٖٓػخًٖ ، حُيٍ حُؼ٤ٖٔ ، ٛـ  -
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 ونصب إلى أبً عرٌش ودخلها فأراد نٌله ، بتوحٌد تهامة كما كانت فً العصور الماضٌة ، ووصل

م ، 8ٖٙٔ نوفمبر هـ/8ٕٓٔ وتوجه نحو تهامة الٌمن فً جماد اآلخر عمال فً تلك الجهات وما واالهاال

ساعة ، وتجاوز على النواحً  ٖٙ...وبعدها عبر حدود والٌة الحدٌدة بمسافة )احتل مٌناء قلعة جٌزانـف

 . ٔالواقعة فً مٌناء قضاء اللحٌة (
 

صعباً وحرجاً للؽاٌة حسبما تذكر األرجوزة ، فتصور ذلك تصوٌراً واقعٌاً  عثمانٌٌنالكان موقؾ   

 عثمانٌٌنالملموساً ، فقد أصابتهم حالة من الهلع والفزع ، وٌلحش تشفً صاحب األرجوزة المجهول فً 

ة ، فالبعض ، وٌرى أنه آن لهم أن ٌدفعوا ثمن استخفافهم وشلمهم لألمة وأكلهم حقوقها ، أما أهالً تهام

وسٌطرتهم ، واآلخرون أصابه الوجل من القادم الذي لم ٌشهر  عثمانٌٌنالفرح ورحب ووجد المنقذ من 

)األتراك  ، وذكر الحرازي أن ناطق الداخلٌة والجبالممنه سابقاً إال الممسً ، فلجأ سكان المدن إلى ال

الجبال التً قد كانوا استولوا علٌها  وأمٌرهم الباشا علً اجتمعوا إلى الحدٌدة ونزلوا من حفاش ، ومن

وعقب وصول األمٌر إلى الزهرة وحسبما تذكر المصادر ،  ٕوانحصروا فً قلعة الحالً فً الحدٌدة(

إلٌه أمواالً  بالصلح بٌنهما ودفع توانته  عثمانًال الٌمنٌة والتهامٌة فقد دارت مفاوضات بٌنه وبٌن الوالً

امة ومقاومتها )فقد شن الناس قٌامه بالملك واستٌالءه على قطر ورجع إلى بلده ، وخاب شن أهالً ته

، فناس تهامة كانوا ٌبحثون عمن ٌنقذهم ال من ٌبٌعهم ، رؼم أن من أهداؾ زحفه على تهامة  ٖالٌمن(

من خالل إرهاق التهامٌة من تهامة والترحٌب الشعبً لذلك الهدؾ واستعداد المقاومة  عثمانٌٌنالطرد 

فاروق عثمان أباشة ذكر أن سبب تراجع األمٌر وانسحابه إال أن العسكرٌة ،  مب أهدافهبضر عثمانٌٌنال

)تحرج موقؾ متصرؾ الحدٌدة التركً علً ٌاور باشا ، وطلب النجدة قدفٌعود لمجًء نجدة عثمانٌة 

من عزت باشا حاكم عام الحجاز وكان مجًء قوات عثمانٌة جدٌدة إلى الٌمن كافٌاً النسحاب القبابل 

ن من األمٌر ونجح فً عقد ، ثم سٌر هذا الوالً حمالت بحرٌة الستعادة جٌزا ٗالثابرة عن الحدٌدة(

واقتضى األمر أن ٌكون من حدود ضمد مضافة إلى ) -:عاكش الاقتسما بموجبه تهامة عسٌر ، ق اتفاق

سد باب واألمٌر على ما هو علٌه من صبٌا والمخالؾ وانة المتولً من طرفهم باشا الٌمن الدول

 .هتم عزل ، وبعد هذه األحداث ٘الخالؾ(
 

 أحمد باشا السلٌمانً .  -

م 8ٙ٘ٔ الخامس عشر من ٌناٌر / هـ8ٕٔٔفً الثالث من شعبان  للمرة الثانٌة جاء أحمد باشا السلٌمانً 

مدة من الزمن ، ألجل وضع بأمور مع سلفه وعٌن )برتبة وزٌر كوال على الٌمن ، وقبل هذا انشؽل 

عبس وبنً أسلم تحت إدارة الحكومة العثمانٌة ، فانشؽل أٌضا مدة ثمانٌة أشهر تقرٌباً فً معارك قبابل 

إن األسلوب الذي انتهجه الوالً أحمد باشا السلٌمانً  فالمالحش من النص،  ٙمع هذه القبابل المذكورة( 

)بعد أن أعطى خسابر قبابلهذه كن من إخضاع ، ورؼم أنه تم هامٌةلم ٌتؽٌر ، فاستمرت المقاومة الت

وفً ، لقبابل التهامٌة اعلل ذلك برداءة الجو مستبعداً مقاومة  حسب المصدر العثمانً والذي كثٌرة(

فقد خرج أحمد باشا السلٌمانً الملقب بالمفافً فً طوابٌر متكاثرة ، ) ابوعرٌش العثمانٌون عهده دخل

                                                           
ٔ

 .٤ُ٘ٔ1َٕ ، ٛـ . ؛ ٓٔلَ ، حَُٔحؽ ح ٕٕٓ، ٛـ  ٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ . ؛ ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ -
ٕ

 .1ٗٔحُلَح١ُ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 .1ٗػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 .1ٙأرخظش ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

 .٘٘ػخًٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٙ

 . 7ٖٗٛـ ، ٛـ ٖٗٔٔ. ؛ ٣ٖٝٔ ٓخُ٘خٓش  ٕٕٓ - 1ٕٔ، ٛـ  ٍٔحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن  ، ؽ - 
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لمخالؾ واستولوا على مخالفٌه ، وكان فتملك أباعرٌش بعد أن كانت فً والٌة العسٌري لجازان وا

خروجه من الحدٌدة على طرٌق البر مرفوقاً بالشرٌؾ محمد بن حسٌن  بن علً بن حٌدر، فأقامه بعد 

 . ٔ( استقراره بأبً عرٌش قابم مقام
 

ورؼم أنه قدم للدولة العثمانٌة خدمات عشٌمة ، إال أنه فصل من منصبه للمرة الثانٌة ألسباب إدارٌة   

ة كما ٌرى راشد بك ، وعزى ذلك إلى أنه بعد أن أخضع قبابل عبس وبنً أسلم التهامٌة ، ووضع بحت

تلك القبابل تحت سلطة الحكومة العثمانٌة ، إال أنه لم ٌتوفق على إدارتهم بصورة حسنة ، فتم فصله من 

ٌق تحت سلطة فشله فً إدخال الزران منصبه ، لكن الوثابق العثمانٌة تؤكد أن سبب فصله ٌرجع إلى

الدولة العثمانٌة وهذا هو سبب عزله الثانً واألخٌر، حٌث أرسل الباب العالً إلى أحمد باشا رسالة 

هـ/ الثانً والعشرٌن من سبتمبر 8ٕٗٔبإعفابه من منصبه بتارٌخ الثالث والعشرٌن من جمادى األولى 

  -م ، وهذا هو نص رسالة :8ٙ7ٔ
 

 [هـٔ] 8ٕٗجمادى األولى  ٖٕالتارٌخ  -                         ) إلى متصرفٌة الٌمن .           

لقد وصل معروض سعادتكم المتضمن حسن تلقٌكم لنبأ إعفابكم عن منصبكم بسبب الجرابم التً 

وقعت من عشٌرة الزرانٌق ، وذلك بعد عودتكم من جبل حفاش وكذلك ما دونتموه فٌه من كٌفٌة التعامل 

جه الحسن ، وكٌفٌة إسداء النصابح إلٌهم وأنكم باشرتم بتحصٌل الضرابب على الو –الزرانٌق–معهم

التً كلفوا بدفعها والحقٌقة أن الجهد الذي بذلتموه بهذا الخصوص ومساعٌكم الحسنة مقدرة والمرجو 

 .  ٕ  من جنابكم بذل المزٌد من الجهد لما ٌتطلبه مقتضٌات العمل(
 

السبب فً عزل هذا الوالً فً المرة  قد كانالتهامٌة ومة المقا فشله فً إخماد ومما سبق ٌتضح أن

)وعلى الرؼم من إشارة الباب العالً فً خطابه الصادر -األولى والثانٌة ، ٌقول صابان:

هـ إلى األعمال التً قامت بها الزرانٌق والذي أدى إلى إقالة المتصرؾ 8ٕٗٔجمادى األولىٖٕبتارٌخ

والحقٌقة أن هذه األعمال معروفة تماماً ، وهً ضمن المقاومة  ،ٖ إالّ أنها لم تفصل تلك األعمال(

التهامٌة ومحاصرة القوات العثمانٌة فً الحدٌدة وحامٌاته فً المدن التهامٌة ، فالمقاومة التهامٌة أثبتت 

 .نٌدة وصلبة عم أنها مقاومة 87ٕٔ -8ٗ9ٔ / هـ89ٕٔ -ٕ٘ٙٔ خالل الفترة من

 .أحمد باشا التاجر -

الحادي عشر من  / هـ8ٕٗٔ شا التاجر إلى الحدٌدة مركز والٌة الٌمن فً الثامن من محرمأحمد با وصل

وكان ٌلقب بالسٌد أحمد ، حسبما تذكر  ٗ، وٌحمل رتبة بكلربكً م بعنوان متصرؾ الٌمن8ٙ7ٔ ماٌو

فعقب الوثابق العثمانٌة وٌمتلك ثروة ، فانتهج سٌاسة إصالحٌة وتذكر أنه اعتنى بالصناعة والتعلٌم ، 

)وصوله إلى الوالٌة ، كان قد شرع وعلى نفقته الخاصة فً إقامة طاحونة تدار بقوة الرٌاح وأخرى 

ٌدٌرها الحٌوانات فً مدٌنة الحدٌدة ألجل استخراج الدقٌق للعساكر المرابطة هناك ، ثم إقامة مدرسة 

ن ؼٌر أن إقامة تٌعلى أن تكون نفقات اإلقامة والمصارٌؾ من دخل الطاحونة رشدٌه وأخرى للصبٌ

                                                           
ٔ

 .ٕٗ٘، ٛـ  ٔ. ؛ حُؼو٢ِ٤ ، طخ٣ٍن حُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ، ؽ 77ٕ - 7ٕٙ، ٛـ  ٕحُوخٍة ٝحُٔخٓغ ، ؽحُؼٔٞى١ ، طللش  - 
ٕ

ٛـ ، طَؿٔش  1ٕٔٔٛـ ا٠ُ  1ٖٕٔحُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ( ك٢ حُلظَس ٖٓ  –حُزخد حُؼخ٢ُ . َٓح٬ٓص حُزخد حُؼخ٢ُ ا٠ُ ٣٫ٝش حُلـخُ ) ٌٓش حٌَُٔٓش  - 

 .   ّٔٓٔ ،  ٛـٕٗٓٓ -ٛـٕ٘ٗٔ، ُٔ٘يٕ ، ١ –ظَحع ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝطؼ٤ِن ٤َٜٓ ٛخرخٕ ، ٓئٓٔش حُلَهخٕ ُِ
ٖ

 –ٛخرخٕ ، ٤َٜٓ . حُـ٣َِس حُؼَر٤ش رلٞع ٝ ىٍحٓخص ٖٓ ٝػخثن ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ٝحُٜٔخىٍ حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٓطزٞػخص ٌٓظزش حُِٔي كٜي ح٤٘١ُٞش  - 

 .   ّٕٔٓ ، ٛـٕ٘ٓٓٛـ / ٕٙٗٔ،  ٔح٣َُخٝ ، ١
ٗ

 .    1ٕٔ، ٛـ  ٔ. ؛ ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ 7ٖ٘ٛـ ، ٛـ ٣ٖٖٔٔٗٔ ٓخُ٘خٓش  -
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أما الطاحونتان فهما تعمالن وٌطلب تخصٌص جانب من دخلهما لبعض علماء  المدرستٌن توقفت

مع سٌاسة التهدبة التً اتبعتها الدولة العثمانٌة إال أن المقاومة  ٔالحدٌدة المعروفٌن فٌها بالعلم والفضل(

، ففً ها وقطع المٌاه عنها لجرهم خارجضد الثكنات العسكرٌة فً اللحٌة  وهجماتها لم تتوقؾلم تهدأ 

الذي ٌحتاج إلى حماٌة منابع ..الة الٌمن بشأن مركز قضاء اللحٌة)متصرؾ إٌوثٌقة عثمانٌة مرسلة من

ٌة لحماٌة المدٌنة ومنابع فأصبح من الضروري بناء قلعة عسكرالتً ٌشرب منها أهالً المدٌنة...المٌاه 

تصدٌه لقبابل ٌام فً زحفهم على أبً عرٌش  الوالًهذا  عهدتهامة فً ومما حدث فً ،  ٕ(المٌاه

وقضاءه على هٌمنة األشراؾ فً هذه المدٌنة وإرساله آخر حكامها إلى الحدٌدة تحت الحفش لتعاونه مع 

 .ٌٖام ومكاتبته لهم
 

 علً باشا الحلبً . -

الحادي  / ـه8ٕٙٔإلى الحدٌدة مركز والٌة الٌمن فً العاشر من محرم  علً باشا الحلبً قدم   

وفً عهده زحفت قبابل عسٌر بقٌادة األمٌر  ٗم والذي ٌحمل رتبة بكلربك8ٙ9ًٔ والعشرٌن من ابرٌل

ونتٌجة لصمود العثمانٌٌن  القبابل التهامٌة ،التهامٌة وودخلت معها المقاومة إلى تهامة محمد بن عابض 

ارطة الجٌوإستراتٌجٌة بعد فتح قناة وتؽٌر المشهد السٌاسً والخالعثمانٌة المتتابعة ووصول اإلمدادات 

ضخمة إلعادة السٌطرة على لحمالت عسكرٌة العثمانٌة م ، وإعداد الدولة 8ٙ9ٔ / هـ8ٕٙٔ السوٌس

والذي احتل صنعاء  الملقب بالؽازي أحمد مختار باشاالمشٌر ردٌؾ باشا ثم المشٌر بقٌادة تهامة والٌمن 

 . م87ٕٔ والعشرٌن من أبرٌلالرابع  / هـ89ٕٔ ٌوم السادس عشر من صفرفً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

ّ ، ٤ُٞ٣ٔ1ٙ7ٞ 7ٕٛـ/  1ٍٕٗٔر٤غ ح٧ٍٝ  ٕٙ، ٝٓئٍهش  39331( رَهْ  i.DHٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه٤ِش ) -

 . 11 -11ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ 
ٕ

ٗٞحٍ  7، ٓئٍهش A .MKT.  MHM, 441  ) /32ػّٔٞ ح٣٫ُٞخص ٍهْ ) -حٍس ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق هِْ حُٜي -

 . 1ٖٔ -ّٖٙٔ ، ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ ٣ٔ1ٙ1٘خ٣َ ٕٓٛـ / 1ٕ٘ٔ
ٖ

 .71ٕ، ٛـ  ٕحُؼٔٞى١ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ،ؽ -
ٗ

 .    ٕٕٔ، ٛـ  ٔ. ؛ ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ 7ٖ٘ٛـ ، ٛـ ٣ٖٖٔٔٗٔ ٓخُ٘خٓش  -
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 المبحث الثالث

 (.9194ـ 9471السٌاسٌة العامة فً تهامة خالل ) ألوضاعا

 هـ8ٕٙٔعد سنة تحمر بعد افتتاح قناة السوٌس ، تؽٌر الوضع الدولً للمناطق المطلة على البحر األ  

اة ربطت البحر األحمر بالبحراألبٌض م نقطة تحول تارٌخً مفصلً لهذه المناطق ، ألن هذه القن8ٙ9ٔ/

المتوسط وعملت على التقرٌب الزمانً والمكانً ، واختصار العالقة بٌن الشرق والؽرب والعكس ، 

وتبعاً لهذا الحدث قررت الدولة العثمانٌة العودة بقوة على مسرح الجزٌرة العربٌة والسٌطرة على 

 األحداث قبل قدوم القوى الدولٌة األخرى .

 باب قدوم العثمانٌٌن إلى صنعاء .أس  -

م ٌراقبون من مركز الوالٌة 87ٕٔ–8ٗ9ٔ هـ/89ٕٔ -ٕ٘ٙٔفً تهامة عشرٌن سنة  لعثمانٌوناستقر ا  

مدٌنة الهضبة الٌمنٌة ، وتراوح وجودهم بتهامة بٌن القوة حٌناً والضعؾ واالنكفاء فً  أوضاعبالحدٌدة 

)سٌمكن  خاصة أنهبن العودة إلى صنعاء ، وقرر العثمانٌ الحدٌدة أحٌانا أخرى ، وبعد فتح قناة السوٌس

سهلة وقرٌبة ، وإلدراك العثمانٌٌن ازدٌاد أهمٌة شبه  ٔالعثمانٌٌن من تكوٌن خطوط مواصالت بحرٌة(

والسٌما فً التجارة ، وازداد كثٌراً دور البحر األحمر فً  –بعد فتح القناة – الجزٌرة العربٌة

ما ازداد بخاصة دور مضٌق باب المندب الذي ٌتمٌز بموقعه الحساس على اإلستراتٌجٌة الحربٌة ، ك

اقصر طرٌق بحري ٌربط أوروبا ببلدان الشرق ، ولذا نشطت الدول الكبرى سٌاستها االستعمارٌة فً 

، إلى جانب أن عودة العثمانٌٌن إلى المنطقة جاء فً إطار التسابق مع   ٕحوض البحر األحمر

)قد أدرك العثمانٌون ـف، الستعمارٌة األخرى فً تحوٌل البحر األحمر لصالحها البرٌطانٌٌن والقوى ا

ومعهم اإلنكلٌز أٌضاً ، تعاشم أهمٌة الحجاز والبحر األحمر اإلستراتٌجٌة ، فادعى العثمانٌون السٌادة 

 هـ88ٕٔ/  م87ٔٔعلى البحر األحمر بساحلٌه ، وسط رفض برٌطانً ، فقاموا باحتالل اإلحساء عام

حتالل عسٌر والٌمن ودعموا وجودهم العسكري فً جدة وٌنبع إلفعوا علمهم على الهفوؾ وأعدوا ور

، فهناك إعادة تموضع للمنطقة من قبل الدولة العثمانٌة واإلنكلٌز ودخول العبٌن  ٖوتقدموا نحو الطابؾ(

قضٌة الٌمن ، )حتى اٌطالٌا بدأت كذلك فً السعً فً ـلهم طموحات استعمارٌة ، فكل جدد للمنطقة و

م جٌشاً من 87ٔٔفاضطرت الدولة العثمانٌة إلدارة الٌمن من المركز مجدداً إلى درجة أنها أسست فً

، والدور اإلٌطالً فً )أن تستعمر الحكومة اإلٌطالٌة إحدى  ٗ"الجٌش السابع" ( هو أجل الٌمن

ومحاولة إٌجاد موطأ قدم له ،  ٘رة(المقاطعات الواسعة فً أفرٌقٌا وتجعلها باباً للولوج إلى داخل هذه القا

حلم راود الطلٌان منذ اإلمبراطورٌة الرومانٌة ، فقد )كان الرأي العام فً اٌطالٌا متجهاً لهذا االحتالل 

 . ٙومستحسًنا له(
 

                                                           
ٔ

. ؛    ٌٖٓٗٓٞٓٞ ، )د . ص ( ، ٛـ –، ك٬ى٤ٔ٣َ ر٣ٍٞٔٞك٤ظٖ ، طخ٣ٍن ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش حُلي٣غ ، طَ/ػل٤لش حُزٔظخ٢ٗ ، ىحٍ حُظويّ ُٞط٢ٌٔ  - 

 .  ٕٕٙأ٤ْٗ ، حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝحَُ٘م حُؼَر٢  ، ٛـ
ٕ

 -ْ ح٤ُٖٔ ، طَ/ ه٤َٟ ح٠ُخٖٓ ، ىحٍ حُظويّ. ؛ ر٤َى٤٣ق ، ػ٣ِِ . ح٫ٓظؼٔخٍ حُز٣َطخ٢ٗ ٝطو٤ٔ 1ٖٕ، ٛـ  ٍٔحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؿـ  - 

 .    7ٙ. ؛ ؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ ّٖٔ ، ٛـ 11ٌٓٔٓٞٓٞ ، 
ٖ

 .  1ّٔ ، ٛـ 117ٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ –ٓ٘ٞ ، ػزيحَُإٝف . حُِ٘ػخص ح٤ٌُخ٤ٗش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ر٤ٔخٕ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ  - 
ٗ

 . 1٘ٔ، ٛـ  ٕ. ؛ ٍحٗي ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ؽ 1ٖٔ، ٛـ  ٕخ٤ٗش ، ؽأُٝطٞٗخ ، طخ٣ٍن حُيُٝش حُؼؼٔ - 
٘

حُوخَٛس ،  -حُؼظْ ، ٛخىم رخٗخ حُٔئ٣ي ، ٍكِش حُلز٘ش ، طَ/ ٍك٤ن ري حُؼظْ ٝكو٢ ري حُؼظْ ، ٓطزؼش حُـ٣َيس رَٔح١ حُزخٍٝى١ رزخد حُوِن - 

 . 77ّٕ ، ٛـ 1ٓ1ٔٛـ /ٕٖٙٔ
ٙ

 حَُٔؿغ ٗلٔٚ . - 
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، وإفشال  ٔوقفت إلى جانبها برٌطانٌا ، فقد رأت فٌها القوة الموازنة لفرنسا فً البحر األحمرو   

محاوالت الفرنسٌٌن إلٌجاد مستعمرة فً البحر األحمر ومنها محاولة شراء رأس الشٌخ  البرٌطانٌٌن كل

سعٌد ، وأخٌراً نجح الفرنسٌون فً شراء مٌناء أوبوك الواقع بباب المندب ثم أشتروا أمامه جٌبوتً وهو 

  .أصلح كمٌناء من األول الستعمارها 
 

، هناك وضعٌة العثمانٌٌن فً تهامة المتضعضة إلى جانب التؽٌٌرات الجٌوبولتٌكٌة اآلنفة الذكر  

والمنهارة خاصة بعد ثورات القبابل التهامٌة واشتداد ضربات المقاومة التهامٌة فـ)لم ٌكن األتراك 

،  ٕ سعداء أبداً سواًء فً الحجاز أم فً الٌمن وكانت الثورة ضد حكم الباب العالً شرسة ومستمرة(

اء القوات العثمانٌة وانحسارها فً الحدٌدة فقط ، فكان لـ)لعثمانٌٌن وأدت المقاومة التهامٌة إلى إنكف

، وشعرت الدولة العثمانٌة  ٖ( متصرفٌن عدٌدٌن فً الحدٌدة وحدها وكانوا ال ٌتجاوزونها إال قلٌالً 

خاصة بعد ب،   ٗفاستؽلت الوضع فـ)ال دولة فً البالد و ال ذب عن العباد(بتهامة ، بضٌاع األمر منها 

م والتً ارتكبتها قوات عسٌر بقٌادة األمٌر محمد بن عابض أثناء 8ٕٙٔ / هـ78ٕٔ الزٌدٌة فً مذبحة

تقهقرها مهزومة من الحدٌدة )ففً صبٌحة ٌوم االثنٌن السابع عشر من رمضان دخل الزٌدٌة ونهبها 

األخبار بقومة نهباً ذرٌعاً وأخذ ما فٌها وهتك الحرم ولم ٌبق بها احد ؼٌر المساكن خالٌة...ثم تواصلت 

موالنا السلطان األسد الضرؼام عبدالعزٌز بن محمود خان ألنه لما سمع األخبار بوصول 

، وتواردت من صنعاء وصول رسابل  ٘( الجٌش]العسٌري[إلى الحدٌدة استثار ؼضبه واستشاط ؼٌضه

والعسؾ والعناد  )لما عشمت الفتنة فً صنعاء وخارجها من فساد القبابل االستنجاد واالستؽاثة بالسلطان

، كتب األمام علً بن المهدي واألمام ؼالب بن محمد بن ٌحً والسٌد حسٌن بن المتوكل ، ومن العلماء 

، ورافق هذا االستنجاد رسابل من أعٌان مدن  ٙوالرؤساء إلى السلطان عبدالعزٌز بواسطة شرٌؾ مكة(

لتركٌة مبرر كاؾ لتدخلها فً ٌمنٌة أخرى من مشابخها وعلمابها حتى وعامتها)ووجدت الحكومة ا

 . 7الٌمن...ولم تلق المفارز العثمانٌة أي مقاومة تذكر(
 

)ووصل من المشٌر  قضى قابد الحملة العثمانٌة المشٌر محمد ردٌؾ على تمرد ابن عابض وقتله  

السلطان –محمد بن ردٌؾ إعالنات إلى أهل الٌمن بما حصل من العسٌري ، وأن صاحب التخت

قد تحنن على جبال الٌمن ، وأراد إضافتها إلى ممالكه ...فلما وصلت تلك المكاتبات وقعت  –عبدالعزٌز

الجوابات من أهل الٌمن ومن أهل صنعاء باالمتثال والرؼبة ، واإلقبال وحثوا على المبادرة ورؼبوا فً 

قهم وقطع هذه الدولة لما قد كان نالهم من المشاق ، وصادروا من القبابل العنت والتؽلب على حقو

 .  8 طرقاتهم وقد كانت األمور تفاقمت إلى حٍد ال ٌوصؾ وأخذ القوي الضعٌؾ(
 

                                                           
 
ٔ

ح٣َُخٝ ، حُؼيى  –ؿخٓؼش ح٩ٓخّ ٓلٔي رٖ ٓؼٞى  -ٍٛٞ حُظخ٣ٍو٤ش ٌُِِٔ٘ش ح٣ٍ٩ظ٣َش ، ٓـِش ٤ًِش حُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش كَحُ ، ٤ٓي ٍؿذ ، ح٧ -

 .    ٕٙٝٛـ1ٕٔٝٛـ 77ٕ. ؛ حُؼظْ ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٛـ ّٖٓ٘ ، ٛـ 177ٔ -ٛـ 17ٖٔح٧ٍٝ ، 
ٕ

 ؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن .  - 
ٖ

، ٓـِش حُٔؼَكش طٜيٍٛخ ُٝحٍس حُؼوخكش ٝح٩ٍٗخى حُو٢ٓٞ ح٣ٍُٞٔش ،  - ٖ -٤ُٖٔ هزَ ح٬ٓ٩ّ ٝ رؼيٙ ٣ًَُخ ، أكٔي ٝٛل٢ ، ُٔلش ٖٓ طخ٣ٍن ح - 

 .     ّٗٓٔ ، ٛـ 1ٖٙٔحُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى حُٔخرغ ، َٜٗ أ٣ٍِٞ / ٓزظٔزَ 
ٗ

 .   17ٕ-1ٕٙ، ٛـٕٔخرن ،ؽ؛ حُؼٔٞى١ ، حُٜٔيٍ حُ 1٘ٔ-77ٔ. ؛ حُلَح١ُ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ،ٛـ1ٕٕحٌُز٢ٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
٘

 .  ٗ، ٛـ  ٣ٌَحُح٢ُِٗٞ ،  - 
ٙ

. ؛ حُلَح١ُ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن  ٖٙٔٝ  1ٖٓٝ  1ٕٙٝ  1ٕٗ. ؛ ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ 1ٓٔ -7ٓٔحُٞحٓؼ٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 

 .؛ حٌُز٢ٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن  .77ٔٝٔٗٔ، ٛـ
7

ك٢ حَُٔ٘م حُؼَر٢ حٗظلخٟش ح٤ُٖٔ ٟي ح٫كظ٬ٍ حُظ٢ًَ ، طَ/ ٤ٓق ػ٢ِ ٓوزَ ، ٓـِش حُؼوخكش حُـي٣يس ًظِٞف . ى . ٍ . ٕ ، ٗ٘ؤس كًَش حُظلٍَ  - 

 .  7ٗ، ٛـ  171ٔ، حُٔ٘ش حُٔخرؼش ، حُؼيى ح٧ٍٝ ، ٣٘خ٣َ 
1

 .  ٕٕٖ-ٖٙٔ. ؛ ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ ٖٕٓ. ؛  حٌُز٢ٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  ٙ٘حُل٢ٔ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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وخلفه ، باشا من الخدمة  –الصحٌح ردٌؾ  –أما قٌادة الحملة فقد تؽٌرت فً عسٌر)فسرح رءوؾ   

ت م ، فقد أنهك87ٕٔهـ/89ٕٔمختار باشا والذي وصل الحدٌدة واتجه إلى الداخل الستسالم صنعاء له فً

الٌة بٌن زعمابها وللحروب والصراعات المتو، المدٌنة وأصبحت منهارة تماماً نتٌجة لضعؾ حكامها 

ووصلت القوات العثمانٌة إلى مشارؾ صنعاء بقٌادة ،   ٔلكن من دون إراقة الدماء(فنشدت السالم و

خص من األعٌان )ومابة ش ، وكان فً استقباله اإلمام  المتوكل على هللا ٕالمشٌر أحمد مختار باشا

والتجار فً المنطقة...ورحبوا به بأهازٌج الوفاء واإلخالص والمحبة وكان ذلك فً ٌوم السادس عشر 

وفً هذه المناسبة أعلن الباشا الذي شهر  م87ٕٔ الرابع والعشرٌن من أبرٌل / هـ89ٕٔ من صفر

عن جمٌع اإلساءات عاماً اً مسروراً وسعٌداً للؽاٌة من هذه االحتفاالت والتشاهرات الودٌة بمنح عفو

موا حامٌات عثمانٌة فً كل ودخلت القوات العثمانٌة صنعاء)وأقا ٖالماضٌة من أي شخص ضد الدولة(

 . ٗوأعلنت الٌمن كوالٌة عثمانٌة وحاكمها الباشا العثمانً(مكان 
 

 متصرفٌة الحدٌدة .  -

متصرفٌات فً كل من تعز وصنعاء قام العثمانٌٌن)بتقسٌمها إلى أربع بعد السٌطرة على صنعاء ،    

وما تبع ذلك من ضرورة أن تكون الٌمن وحدة ،   ٘وعسٌر والحدٌدة وكان الوالً ٌقٌم فً صنعاء(

إدارٌة متكاملة ذات استقاللٌة ، كان ال بد من دراسة الوضع الجدٌد بما ٌتوافق وروح التنشٌمات التً 

م مع الحفاش على خصوصٌة 8ٙٗٔ -م 8ٖ9ٔ / هـ8ٕٓٔ -ٕٗ٘ٔصدرت من الدولة العثمانٌة بٌن سنتً 

  . ٙالٌمن و فرادتها عن بقٌة الوالٌات العربٌة 

حسب ما ذكر المصدر العثمانً فإن التشكٌالت اإلدارٌة العثمانٌة فً الٌمن تمت بعد االنتهاء من   

العمومٌة  ، تبعاً لنشام إدارة الوالٌات 7)الحركات العسكرٌة..فأسست التشكٌالت الجدٌدة وتنشٌمها(

م والذي 87ٔٔالحادي والعشرٌن من ٌناٌر / هـ87ٕٔ العثمانٌة الصادر فً التاسع والعشرٌن من شوال

قضاوات إلى نواحً )تنقسم الوالٌات إلى ألوٌة ، وألوٌة إلى قضاوات ، وال-ذكر فً المادة األولى منه :
                                                           

1
 - Bury . Arabia infelix . P. 13 .  

ٕ
ّ ، كظِو٠ ٓزخىة حُؼِّٞ 1ٖ7ٔأكٔي ٓوظخٍ رخٗخ حُِٔوذ رخُـخ١ُ ، هخثي ٣ٍٝخ٢ٟ ط٢ًَ ٣ٝؼي ٖٓ ًزخٍ حُوخىس حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، ُٝي ك٢ رٍٞٛش ٓ٘ش  - 

ّ ، ٝٗخٍى ك٢ كَد 1ّٙٔٔ ػْ رٌزخ٢ٗ ٓ٘ش 1ٙٓٔك٤ٜخ ، ٝأطْ ىٍحٓظٚ ك٢ ح٧ٓظخٗش رخٌُٔظذ حُلَر٢ ٝػ٤ٖ رَطزش ٣ُٞرخ٢ٗ رخُـ٤ٖ حُؼؼٔخ٢ٗ ٓ٘ش 

ٍٝرخ ، ٝٗخٍ حُوَّ ، ػْ ػ٤ٖ أٓظخًح رخٌُٔظذ حُلَر٢ ، ٝحهظخٍٙ حُِٔطخٕ ػزيحُؼ٣ِِ َٓر٤خً ُ٘ـِٚ ح٧ًزَ ٣ٞٓق ، ٝأ٠٣خ ًخٕ رٔؼ٤ظٚ ك٢ ٣ُخٍطٚ ا٠ُ أٝ

اروخء ػيس ٓٞحهغ كَر٤ش ٛخٓش ُِيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، كَه٢ ا٠ُ ٍطزش  ػيس أٝٓٔش ك٤ٜخ ، ٝػ٤ٖ ٓؤٍٓٞحً ُظلي٣ي حُليٝى ر٤ٖ حُيُٝش ٝحُـزَ ح٧ٓٞى ، كخٓظطخع

ّ أٍَٓ ٓغ ٟزخ١ حُـ٤ٖ ا٠ُ ح٤ُٖٔ طلض آَس ٍى٣ق رخٗخ ، ٝٗخٍ 17ّٓٔ ٝػ٠ٞحً ك٢ حُٔـِْ حُلَر٢ ، ٝك٢ هظخّ ٓ٘ش 1ٙ7ٔأ٤َٓح١٫ ٓ٘ش 

  -حُٔٞح٬ٛص  –ا٠ُ ٍطزش ٤َ٘ٓ ، ٝػخى ا٢ُ ح٧ٓظخٗش ٣َُٝحً ُِ٘خكؼش ٍطزش ك٣َن ، ػْ أه٤ْ ٓوخّ ٍى٣ق رخٗخ ك٢ حُو٤خىس ، ٝرؼي حٗظٜخٍحطٚ ك٢ ح٤ُٖٔ ٍه٢ 

رو٤خىطٚ  ػْ حٓظوخٍ ٜٓ٘خ ، ػْ ػ٤ٖ ٝح٤ُخً ػ٠ِ ٣ًَض ، ٝرؼيٛخ أٍَٓ ا٠ُ ىٍٝ حُزِـخٍ ٝأ٤٘٤ٍٓخ ٝحَُٜٓي ، ٝأػ٤ي ػخ٤ٗش ٝح٤ُخً ػ٠ِ ٣ًَض ، ٝأٗظَٜ

ّ حُٞٓخّ حُؼؼٔخ٢ٗ حَُٔٛغ ُٝوزٚ 177ُٔٚ حُِٔطخٕ ػزيحُل٤ٔي ك٢ حُؼخ٢ٗ ٖٓ أًظٞرَ ُِل٤ِن حَُحرغ ك٢ حُلَد ر٤ٖ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٤ٍٓٝٝخ ، كؤٍَٓ

، ػْ هخثيحً ُِـ٤ٖ ك٢ ٣خ٤ٗ٘خ ػْ ٝح٤ُخً ٣ٌَُض ػخُؼش ػْ أُزخ٤ٗخ ، ٝػ٤ٖ ٓل٤َحً كٞم حُؼخىس ك٢ أُٔخ٤ٗخ  -ح٩ٗظخؽ حُلَر٢  –رخُـخ١ُ ، ٝػ٤ٖ ٣َُٝحً ُِطٞروخٗش 

ّ ، ٝطٞك٢ 1ّٖٔٔ ٝأٛزق ٛيٍ أػظْ 1ٓ1ٔخ٤ٓخً ك٢ َٜٓ ٝػخى ا٠ُ ر٬ىٙ ًؼ٠ٞ ك٢ ٓـِْ ح٧ػ٤خٕ ّ ، ػْ أٍَٓ رٜلش ٓؼظٔيحُ 11ٖٓٔك٢

١(  -١( ٝ)حُظو٣ْٞ حُٔخ٢ُ -١( ٝ)ا٬ٛف حُظو٣ْٞ -ّ ، ًخٕ ٣ـ٤ي حُؼَر٤ش ا٫ أٗٚ ٛ٘ق ًظزٚ رخُؼؼٔخ٤ٗش ٜٝٓ٘خ)٣ٍخٝ حُٔوظخ1ٔ1ٍٔرخ٧ٓظخٗش 

١(ٝ)طوخ٣ٍَ ػٖ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش( َٗ٘ٛخ ٤َٜٓ ٛخرخٕ رؼ٘ٞحٕ)طوخ٣ٍَ أكٔي ٓوظخٍ رخٗخ – ٝ)َٓحثَ حُوَإٓ ك٢ ط٣ٌٖٞ ٝاك٘خء ٝاػخىس ح٧ًٞحٕ

ُهٍٞس ، ا٤ُخّ . َٓآس حُؼَٜ ك٢ طخ٣ٍن ٍّٝٓٞ أًخرَ حَُؿخٍ رَٜٔ، حُٔطزؼش  -. ٍحؿغ: 1ٕؼيى حُؼخ٢ٗ ،حُٔ٘ش حُؼؼٔخ٤ٗش ( ٓـِش حُيحٍس ، حُ

َس ، حُوخٛ -كٔي . طَحؿْ أػ٤خٕ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ ٝأٝحثَ حَُحرغ ػَ٘، ٓطزؼش ك٘ل٢ط٤ٍٔٞ ، أ ؛. 7ٖٕ-ٖٕ٘، ٛـّٔ ،ؽ117ٔحُؼ٤ٓٞٔش رَٜٔ ، 

،  َٕٝص ، ١ر٤ -ٓـخٛي ، ٢ًُ كٖٔ .ح٧ػ٬ّ حَُ٘ه٤ش ك٢ حُٔخثش حَُحرؼش ػَ٘ حُٜـ٣َش ، ىحٍ حُـَد ح٢ٓ٬ٓ٩ . ؛ ٘٘ -ّٖ٘ ، ٛـ1ٗٓٔ،  ١ٔ

 . ؛ 7ّٕٓ ، ٛـ7ٕٓٓ،  ُٕوخَٛس ، ١ح -ٟخ أٝ اهخء أٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش ، ىحٍ حُل٤٠ِشأ٬ٍٕٓ ، ح٤ٓ٧َ ٤ٌٗذ . ح٤ُٔي ٤ٍٗي ٍ . ؛ٙٙ، ٛـ ّٔ ، ؽ11ٗٔ

 ٛـ .ٖٗٔٔؿٔخىحُؼخ٢ٗ  ّٕ٘ / 11ٙٔى٣ٔٔزَ  ٔ،  ٖ٘ٓ حُٔ٘ش  7. ؛ ٓـِش ح٬ٍُٜ ، حُـِء ٕ٘٘، ٛـ ٔح٢ًٍُِِ ، ح٧ػ٬ّ ، ؽ
3
 - Ingrams. Doreen and  Leila . Records of Yemen , Vol .  ٗ . P . 9 . ( No. 2 ) .   

ٗ
 .  ُٖٔٗٞط٢ٌٔ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
٘

 .  7٘ؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٙ

رٜ٘ؼخء  هخْٓ ، ٓؼ٤ي ٬ّٓ . رؼٞ ٬ٓٓق ح٩ىحٍس حُؼؼٔخ٤ٗش ٤ُِٖٔ ، ٍٝهش رلؼ٤ش هيٓض ك٢ حُ٘يٝس حُي٤ُٝش كٍٞ ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ حُٔ٘ؼويس - 

 . ٕٔٔ-ّٔٔٔ ، ٛـ ٕٓٔٓٓخٍّ  -، ٣٘خ٣َ 1٘حرض ، حُؼيىّ ، َٗ٘ص رٔـِش حُؼ1ٕٞٓٓى٣ٔٔزَ 7ٔ-ٖٙٔٓ 
7

 . ٖٙٔ، ٛـ  ٍٕحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
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ونص فً دٌباجته أنه  ٔرجعها(قرى ، ووالً الوالٌة هو ربٌس اإلدارة العمومٌة وم ، والنواحً إلى

 السادس من نوفمبر / هـ8ٕٔٔ مبنً على قانون تشكٌل الوالٌات الصادر فً السابع من جمادى اآلخرة

م ، ولذا فقد رفع المشٌر أحمد مختار باشا بذلك التقسٌم ضمن البحة ترتٌب وتنشٌم والٌة الٌمن 8ٙٗٔ

م 87ٖٔ السادس من مارس / هـ9ٕٓٔ من محرم بتارٌخ السابع إلى الصدر األعشم الذي رفعه للسلطان

أوصت اللجنة بالموافقة على الالبحة وصدر بها فرمان  الوزارة وتم إحالتها إلى لجنة خاصة من مجلس

وبموجبه قسمت الٌمن إلى أربعة  ٕم87ٖٔ السابع من مارس / هـ9ٕٓٔ عثمانً بتارٌخ الثامن من محرم

خا من تهامة وألحقت بتعز ، وقد ذكر راشد )أن مركز ألوٌة)سناجق( مركزها صنعاء ، ونزعت الم

 ٖلواء الحدٌدة هو بلدة الحدٌدة ، وكان هذا اللواء من التشكٌالت القدٌمة وٌسمى قدٌماً باسم والٌة الٌمن(

، وإدارة  )إدارة الوالٌة مفوضة إلى والًوأضحت،  ٗعدد أسماء االقضٌة بها ومراكزها ونواحٌهاثم 

ولكل وشابؾ ، وإدارة الناحٌة إلى مدٌر ،  وإدارة القضاء إلى قابم مقام ،صرؾ اللواء إلى مت

 . ٘مخصوصة(
 

 الحدٌدة المٌناء الربٌسً للدولة بعد أن استعاد العثمانٌون سٌطرتهم على تهامة الٌمن فً مدٌنة حتصبأ  

 مدٌنةبن وعثمانٌالواعتنى ،  ٙسمه بالبن الٌمنًام منهٌة المخا كاسم تارٌخً أرتبط 8ٗ9ٔ / هـٕ٘ٙٔسنة 

ورفع إلى السلطان طالباً إنشاء  فً عهد الؽازي عناٌة خاصة ، فقد وسع المحاجر الصحٌة بها الحدٌدة

وٌتسع  المستشفى الجدٌد جانب مستشفٌٌن سابقٌن بالمدٌنة مستشفى عسكري ثالث فً باب الفارسٌة إلى 

موافقة فً العاشر من ربٌع وصدرت اإلرادة السنٌة بال ابتً سرٌر وٌستقبل كافة العساكرلم

   . 7م87ٕٔالسابع عشر من ماٌو  / هـ89ٕٔاألول
       

 أسباب الثورات الٌمنٌة ضد العثمانٌٌن .  - 

أهمها امت الثورات ضدهم ألسباب ودوافع قفبعد دخول القوات العثمانٌة الٌمن ،  لم تستقر األوضاع 

عالٌهم وعجرفتهم ، وممارسة كل أنواع التعذٌب سوء اإلدارة ، فشلم الوالة واستبدادهم وقسوتهم وت

والجبروت والفساد بعٌداً عن أعٌن الدولة ، وإهمال الدولة العثمانٌة أٌضا للٌمن لبعدها عن العاصمة 

نفسها ، وخروج أمم البلقان إذ ذاك علٌها واضطرارها  زدٌاد االضطراب فً عاصمة السلطنةو)بحكم ا

 / هـ9ٕٗٔ اد هذا اإلهمال بعد بسبب نشوب الحرب الروسٌة سنةإلى مواقعتهم وإخماد ثوراتهم وز

ودخل عهد السلطان عبدالحمٌد ، م وانكسار جٌوش الدولة فٌها وانصرافها عقبها إلى رتق فتوقها 877ٔ

الطافح بسوء السٌاسة واإلدارة والتجسس ، والٌمن النكد الحش أكثر ما كان ٌجٌبه من الوالة والموشفٌن 

فونون ، وبعضهم من المؽضوب علٌهم والمطلوب إقصاؤهم ، فكان دأبهم الجور الطالحون والمأ

وقد أدت هذه السٌاسات إلى انتشار ،  8والعسؾ وابتزاز األموال للرجوع بأكبر ؼنٌمة إلى بلدانهم(

مما أدى إلى األضطرابات والثورات التً مٌزت عهده وخاصة فً  عهد السلطان عبدالحمٌدفً  الفساد
                                                           

ٔ
 .17ٖ، ٛـ ٔٛـ ، ؽٖٔٓٔحُيٓظٍٞ)حُؼؼٔخ٢ٗ(، طَ/ ٗٞكَ أك٘ي١ ٗؼٔش هللا ٗٞكَ ، حُٔطزؼش ح٣ٍُٞٔش ك٢ ر٤َٝص ،  - 
ٕ

ٓخٍّ  -، ٣٘خ٣َ ٤٘1ٖٔ أػ٘خء ٣٫ٝش أكٔي ٓوظخٍ رخٗخ ، ٓـِش حُؼٞحرض ، حُؼيىحُؼ٣َِ ، ػزيح٣ٌَُْ ػ٢ِ . ح٬ٛ٩كخص ح٩ىح٣ٍش حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ حُ - 

 .   1ّٗٔ ، ٛـ ٕٓٔٓ
ٖ

  ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .  - 
ٗ
 " . ٔراجع المالحق ، ملحق الجداول " جدول رقم  - 
٘

 . 1ٕٔ، ٛـ  ٕ، ؽٛـ  1ٕٖٔ،  ١َٕحرِْ حُ٘خّ ، ١ -ح١ٌَُٔ ، ٓلٔي أ٤ٖٓ ٛٞك٢ . ٤َٔٓ ح٤ُِخ٢ُ ، ٓطزؼش حُز٬ؿش - 
ٙ
-Baldry , John . The  Early History of the Yemeni  Port of  Al-Hudaydah , Arabian Studies1985. 7:  p.48.  

7
ّ ، 17ٕٔٓخ٣ٞ 7ٔٛـ/ 11ٍٕٔر٤غ ح٧ٍٝ ٓٔ، ٝٓئٍهش  1ٕٕ٘ٗ( رَهْ  I .DHٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه٤ِش ) -

 . ؛ ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .ٖٖٔ-1ٕٖٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼ
1

 .   ٣ًَُٔٓٗخ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ   - 
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، فأصبح )تفكٌر الموشؾ التركً ٌنصب على كٌفٌة اإلثراء خالل شهر أو اثنٌن ، وعلى ن متهامة والٌ

أسلوب العمل فً إدارته الذي ٌحقق له هذه الؽاٌة قبل اعتزاله كما كان منطقه " ماذا ستكون نتٌجة 

م ٌؤمنون سٌاستً...؟ أنا ال ٌهمنً هذا ، ال ٌهمنً على اإلطالق " ، فالموشفون األتراك لم ٌكن معشمه

، واتبع الوالة  ٔ بأنهم ٌقومون بعمل وطنً لصالح دولتهم بل كانوا ٌشعرون أن الٌمن منفى لهم وإبعاد(

أسالٌب متعددة البتزاز الدولة والشعب الٌمنً ، ومن أسالٌب) شلم األتراك واستبدادهم... إرضاء 

اجبات وانؽماسهم فً الشرور شهواتهم واستحاللهم الحرمات وتركهم ما أمر هللا به من الفروض والو

والمعاصً وارتكابهم البؽً وشرب المسكرات ، وقد كان ٌخرج المتصرؾ أو الوالً أو الحاكم 

العثمانً من محل وشٌفته إلى األرٌاؾ والجبال لٌجمع األعشار وٌجبً الضرابب فٌأخذ لنفسه جمٌع ما 

ن ٌعطٌهم سنداً أو وصالً وٌقول ٌمكن تحصٌله من األهالً الفقراء وٌعود إلى محل وشٌفته دون أ

لحكومته بأن األهلٌن عاصون علٌه ال ٌرؼبون دفع الضرابب له ، فتسٌر الحكومة الجٌوش علٌهم 

فتنهبهم وتخرب بٌوتهم وتسوق طروشهم وتكتب إلى الباب العالً فً األستانة بأن أهل الٌمن عصوا 

 . ٕالحكومة وأنهم أشقٌاء(
 

الوالة المتعددة لالبتزاز والتً كانت سبباً لثورات الٌمنٌٌن أن الوالة  ذكر العشم أٌضاً من أسالٌب  

كانوا)ٌوهمون الناس بأنهم ٌرٌدون إرسالهم إلى األستانة بناء على أوامر السلطان ، ومعلوم بأن جمٌع 

ٌُرسلون إلى األستانة كانوا ال ٌعودون منها بل ٌذهبون طعاماً للسمك فً البوسفور ، لذلك كان  الذٌن 

،  ٖبعض الٌمانٌٌن ٌفتدون أنفسهم بالمال ، ومن ال مال عنده كان ٌساق صاؼراً إلى المنافً والسجون(

بعد زٌارته للٌمن ووقؾ على حقٌقة أمر  ومن هذه األسالٌب ما ورد فً تقرٌر)البحة( محمد الحرٌري 

كل سنة ٌضمون زٌادة بدعوى أنهم ٌتشكون من شلم المأمورٌن..)-الثورات المستمرة فقال أن الٌمنٌٌن:

فً المال عن السنة السابقة وٌجعلون لها الحقه وجمٌع ما ٌحصلونه من األهالً على الكمال والتمام 

قسم تأخذه المشاٌخ الكبار من شٌوخهم ، وقسم تأخذه التحصلدارٌة من العسكرٌة  -ٌنقسم إلى ثالثة أقسام:

بٌت المال فٌسلمونه وال ٌعطون لألهالً ورقه وال كة المدٌر والقابم مقام ، والقسم الثالث ٌصل لامع شر

وبعد مدة ٌتوجه للتحصٌل مأمور خالؾ األول فٌفعل كما ، بأصل المبلػ بل ٌقٌدوه بقاٌا علٌهم  وصالً 

فعل رفٌقه السابق وٌطلبهم ببقاٌا السنة الماضٌة حال كونهم دفعوها ، فإذا قالوا : دفعنا . قال : وأٌن 

هذا ما دفعتوه سلمناه . فٌقولون  -:. فٌنكر الشٌخ  ذلك بل ٌقول لهم الشٌخ ؟ فٌقولون : عند وصلكم

، ثم ٌأمر بضربهم وتهدٌدهم وؼٌر ذلك فٌدفعون المال مثنى رؼم أنوفهم مع التحقٌر واإلهانه  ..وٌقول

 . ٗوٌكلفونهم ما ال ٌطاق فً كل ما ٌقتضى وكلهم على الترتٌب المذكور(
 

العثمانٌٌن إثارة النعرات والحروب القبلٌة فً تهامة ثم التدخل بعد زمن من أسالٌب االبتزاز عند   

لفرض أموال جزٌلة على المتخاصمٌن تسمى الجراد وهً أخذ لاير من كل شخص أو التعرض 

، فإن حال السالطٌن كان وإذا كان هذا حال الوالة ،  ٘للضرب والتعذٌب والسجن حتى ٌسدد هذا المبلػ

حكمه  الجٌوش لدك ثورات الٌمنٌٌن ، بٌد أن السلطان عبدالحمٌد والذي تمٌزهو المتابعة وإرسال 

                                                           
ٔ

 .  ّٕٖٔ ، ٛـ171ٔ،  ٕر٤َٝص ، ١ –،  ىحٍ حُؼٞىس  1ٔ1ٔ -17ٕٔأرخظٚ ، كخٍٝم ػؼٔخٕ . حُلٌْ حُؼؼٔخ٢ٗ ك٢ ح٤ُٖٔ   - 
ٕ

 .  ٗ٘ٔ، ٛـ ّٔ ، ؽ11٘ٔٛـ/ ٘ٓٗٔ،  ُٕ٘يٕ ، ١ -ٓٔش كخى١ رَّحُؼظْ ، ٣ِٗٚ ٓئ٣ي ، ٍكِش ك٢ ر٬ى حُؼَر٤ش حُٔؼ٤يس ، ٓئ - 
ٖ

 .  ٘٘ٔ، ٛـ ٔحَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ؽ - 
ٗ

 ّ  .11ٔٔى٣ٔٔزَٕٛـ/1ٖٓٔؿٔخىٟ ح٧ٍٝ ػخّ ٔٝٓئٍهش    Y. PRK . DH . 4 / 61  ٝػ٤وش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق - 
٘

، حُٜٔيٍ  . حُِر٤ي١ ٞٙ أٝ أػطٞٙ ًخ٤ٍٖٛ ػْ أٛزق ًُي ٓيُُٞٚ ػ٘ي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗٝحُـَحى ٖٓ ؿَى حُوّٞ أ١ ٓؤُْٜ كٔ٘ؼ،  ٕٗح٢ُِٗٞ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 

 .    ٕٖٕٛـ ، ٔ،ؽ )د. ٕ( 17ّٓٔ، ٓخىس )ؽ .ٍ. ى(.؛ حُزٔظخ٢ٗ ، رطَّ . ٓل٢٤ حُٔل٢٤ ، ١زغ ر٤َٝص 7ٖٔ، ٛـ ٕؽ حُٔخرن ،
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والجاسوسٌة والفساد واالنتهازٌة السٌاسٌة ، وسحق معارضٌه بكل الوسابل ،  باالستبداد وتكمٌم األفواه

من مبات اآلالؾ من العثمانٌٌن كما ٌقول منتقدٌه ، بل)ووصل اهتمامه بالٌ تهامةو والذي ساق إلى الٌمن

باشا وحسٌن حلمً  إلى إرساله مشاهٌر قادته لٌقودوا هذه الفرق مثل أحمد مختار باشا وأحمد فوزي

فكانت أؼلب الثورات كلها فً عهده وأشهرها ضد  ٔباشا وتوفٌق باشا والمشٌر عثمان باشا وإسماعٌل(

 . الٌمنتهامة ووالته فً 
 

ً حكم الوالٌات العربٌة وؼٌرها كلفته الكثٌر من المركزٌة التً سار علٌها ف ٕكانت)سٌاسة عبدالحمٌد  

المتاعب الداخلٌة والخارجٌة وأثارت علٌه نقمة قسم كبٌر من العرب وتجلت هذه النقمة فً الثورات 

العدٌدة التً شهرت بٌن القبابل العربٌة وهً وإن كانت ذات طابع محلً محدود إال أنها جاءت كرد 

فجر سخطهم على حكمه المستبد وعلى مشالم الحكام والموشفٌن  فعل لتشدٌد قبضته على بالدهم مما

الذٌن عاثوا فساداً فً البالد واستنزفوا أموال األهالً وأساءوا معاملتهم وتارٌخ الٌمن ٌعكس لنا صورة 

وما  ،ٖحٌة لثورات العرب ضد األتراك العثمانٌٌن وسٌاستهم المركزٌة المتطرفة فً عهد عبدالحمٌد(

 اه منتقدٌهالحدٌثة تؤكد أن سبب الثورات فً الٌمن آنذاك لم ٌكن إال بسبب ما سم زالت الدراسات

باالستبداد الحمٌدي نسبة إلى زمنه ، حتى إن الدراسات التركٌة تذكر أن آثار تلك الثورات مازالت 

هد حاضرة حتى اآلن فً الوعً العام التركً)فعلى الرؼم من أن االنتفاضات الٌمنٌة التً اندلعت فً ع

( قد تم إخمادها بعملٌة عسكرٌة ناجحة أسفرت عن االستٌالء على صنعاء تحت قٌادة 889ٔعبدالحمٌد)

والً الحجاز أحمد فٌضً باشا إال أن تلك االنتفاضات لم تلبث أن عادت لالشتعال مرة أخرى عام 

لعت مرة لكنها اند عامٌن أن ٌنجح فً تهدبة الثورةحسٌن حلمً بعد جهود  والًالواستطاع 89٘ٔ

...ثم تحولت الثورات إلى صراع مرٌر استمر أعواماً طوٌلة حتى نهاٌة اإلمبراطورٌة  بعد 9ٕٓٔأخرى

                                                           
ٔ

 .   ّٖٕٔ ، ٛـ11ٓٔٛـ /ٓٔٗٔ،  ٖىٓ٘ن ، ١ –ىحٍ حُوِْكَد ، ٓلٔي. حُِٔطخٕ ػزيحُل٤ٔي حُؼخ٢ٗ آهَ ح٤١٬ُٖٔ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ حٌُزخٍ ،  - 
ٕ
ٛـ/حُلخى١ ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ 1ٕ٘ٔػزيحُل٤ٔي حُؼخ٢ٗ رٖ حُِٔطخٕ ػزيحُٔـ٤ي ، ُٝي روَٜ ؿَحؿخٕ رخ٧ٓظخٗش ك٢ حُٔخىّ ػَ٘ ٖٓ ٗؼزخٕ  - 

ّ ، ٝهي ريأص حُيُٝش ط٠ٔلَ 17ٖٙٔ ٓزظٔزَٛـ/حُٔخرغ 1ّٖٕٓٔ ، ػخ٠ٗ ٝكخس أٓٚ ١ل٬ً ، ٝحٍطو٠ ُِِٔط٘ش ك٢ حُؼخٖٓ ػَ٘ ٖٓ ٗؼزخ1ٕٕٗٔٓزظٔزَ

زش ريػٞحص ، كظٌخُزض حُيٍٝ ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش ػ٤ِٜخ ، ٝظَٜص ٗظخثؾ حُظ٘ظ٤ٔخص حُظ٢ ريأٛخ ؿيٙ ػْ ٝحُيٙ ػْ أه٤ٚ ك٢ حُٔطخُزش رخُلوٞم ح٤ُٔخ٤ٓش ، ٜٓخك

ًخك٤خً ٖٓ حُظؼ٤ِْ ًٔخ ًًَ ك٢ ًٌَٓحطٚ ، ٌُ٘ٚ ًخٕ ٤ًًخً  ه٤ٓٞش ٝى٤٘٣ش طل٤ٌ٤ٌش ، طٜيٟ ُٜخ حُِٔطخٕ ػزيحُل٤ٔي ، ح١ٌُ ُْ ٣َ٘ ك٢ ٛزخٙ ٝٗزخرٚ هيٍحً 

٣طٔجٖ ٧كي ، كط٘خً ، كظؼِْ ١َكخً ٖٓ حُِـش حُلخ٤ٍٓش ٝحُؼَر٤ش ٝحُل٤َٔٗش ٝأؿخى ح٤ُٓٞٔو٠ ٝحُؼِف ػ٠ِ حٌُٔخٕ ، ًخٕ ىحثْ حُ٘ي ك٢ حُٔل٤ط٤ٖ رٚ ٫ٝ 

، كٍٞع ىُٝش ٓي٣ٞٗش كٔيىٛخ ، ٝحػظٔي ػ٠ِ حُـخ٤ٓٞٓش ، ك٘ؼظٚ ٓؼخ٤ٍٟٚ  ٝٛٞ ٍؿَ اىحٍس ؿخء ك٢ ُٖٓ ح٤ٜٗ٫خٍ ، كٌخٕ ٓوظٜيحً ُْٝ ٣ٌٖ ٗل٤لخً 

ًَ حُٜلخص ُٚ ،  –رخٌُحص حُٜٞك٤ش   –رخُِٔطخٕ ح٧كَٔ ٌُؼَس ٓلي حُيٓخء ك٢ ػٜيٙ ٝحٓظزيحىٙ ٍؿْ أٗٚ ًخٕ أرؼي حُ٘خّ ػٖ ًُي ، ًٝخٍ ٓلز٤ٚ 

هللا ػْٜ٘ أؿٔؼ٤ٖ ، ٝطًٌَ حر٘ظٚ ًٌَٝٓحطٚ ػ٘ٚ ٛلخص اٗٔخ٤ٗش ، كظ٠ ػيٝح ػَٜٙ ٖٓ أك٠َ حُؼٍٜٞ ٝأِٛلٜخ  رؼي ػَٜ حُٜلخرش ٍٟٞحٕ 

٣ٞش ٝػٖ طي٣٘ٚ ِٝٓطظٚ حُٔطِوش ٍٝك٠ٚ طيهَ ٗٔخء حُوَٜ ك٢ كٌٔٚ ، ٌٝٗ ػٖ ح٤١٬ُٖٔ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ك٢ ػيّ ح٫ٗظٔخد ا٠ُ حُط٣َوش حُٜٞك٤ش حُُٔٞ

٣َ حَُٝك٢  حُوخى٣ٍش ػْ حُط٣َوش حَُكخػ٤ش ٝأه٤َحً حُ٘و٘ز٘ي٣ش ، ٝحُظؤعرَ حٗظٔذ  ُِط٣َوش حُ٘خ٤ًُش ك٢ ٗزخرٚ ٝكلظٚ ٧ٍٝحىٛخ ػْ حٗظوَ ُِط٣َوش 

ٝحٟق ُٔ٘خثن حُظٜٞف ػ٤ِٚ ، ٝٛٞح٣خطٚ ٓظؼيىس ك٢ حُ٘ـخٍس ٝحَُْٓ ٝحُ٘لض ٝحُل٤َٓٝش ٝحٓظٔخع ح٤ُٓٞٔو٠ ح٧ٍٝٝر٤ش ٝػِف حُز٤خٗٞٝأكذ 

ُ٘ٔخء ٖٓ ؿٞح٣ٍٚ ، ٝحكيع ا٬ٛكخص ؿٔش ، كز٠٘ ح٧ُٞف ٖٓ حُـٞحٓغ حُؼطٍٞ ٝح٬ُٔرْ حُل٤َٔٗش ٝحُوٜٞس ح٤٘ٔ٤ُش ٝح٤ُٔـخٍس ٝحَُٔٔف ٝحُ٘ؼَ ٝح

ّ ، ٝٝحؿٚ طَٔىحً ػ٣ٌَٔخً 1ٓ٘ٔٝحُٔٔخؿي ٝحُِٝح٣خ حُٜٞك٤ش ٝح٧َٟكش ٝحُٔيحٍّ ، ٝطؼَٝ ُٔلخ٫ٝص حؿظ٤خٍ ػي٣يس ٜٝٓ٘خ كخىػش حُو٘زِش ك٢ 

ّٖ ، أىص ا٠ُ هِؼٚ رلظٟٞ ٖٓ ٤ٗن ح٬ٓ٩ّ ح٤ُٔي ٓلٔي ٤ٟخ ّ ، ػْ طَٔىحص ريػْ ٣ٜٞى١ ٝأ٢ٍ٘ٓ ر1ٓ1ٔٝحؿزَ ػ٠ِ اهَحٍ حُيٓظٍٞ ك٢ ٤ُٞ٣ٞ ٤

ّ ، ٟٝٝغ حُِٔطخٕ ػزيحُل٤ٔي طلض ح٩هخٓش حُـز٣َش 1ٓ1ٔحر٣ََ 7ٕحك٘ي١ رؼي ٍكٞ حُٔلظ٢ ح٧ًزَ حُظٞه٤غ ػ٤ِٜخ ٝطؼ٤٤ٖ أه٤ٚ ٓلٔي حُوخْٓ ك٢ 

ّ ٓوِلخً ٓزؼش ػَ٘ ُٓٞٞىحً ٖٓ ؿٞح٣ٍٚ 1ٔ1ٔكزَح٣َ ٓٔ ك٢ ّ ، ػْ ٗوَ ا٠ُ هَٜ رٌَِر٢ٌ رخ٧ٓظخٗش كظ٠ حٗظوَ ا٠ُ ٍكٔش هللا1ٕٔٔر٤ٗ٬٤ٔي كظ٠

ّ ، ٛـ 11ٕٔ، ٖر٤َٝص ، ١ -حُِٔطخٕ ػزيحُل٤ٔي حُؼخ٢ٗ ، ًٌَٓحط٢ ح٤ُٔخ٤ٓش ، ٓئٓٔش حَُٓخُش -، أػخٍ ؿي٫ً ٓخه٘خً كُٞٚ ٤ٓٝخٓظٚ . ٍحؿغ :

٤ي حُؼخ٢ٗ ، طَ/ٛخُق ٓؼيح١ٝ ٛخُق ، ىحٍ حُز٤َ٘ ُِطزخػش أٝؿ٢ِ ، ح٤ٓ٧َس ػخث٘ش ػؼٔخٕ . ٝحُي١ حُِٔطخٕ ػزيحُلٔ . ؛ ٕٕٕٓٝٗٔ-7ٕٕٕٝٔٝٓٙ

حُٜيك٢ ، ٍُم هللا ٓ٘و٣َّٞ . طخ٣ٍن ىٍٝ ح٬ٓ٩ّ ،  . ؛71ٖ-1ٖٖٕٖٖ٘ٝٔٝٓٝ71-1ٓٝ1ٗ-7ٓٝ71ّٖٝٙ ، ٛـ11ٔٔ،  ٔػٔخٕ ، ١ -ٝحَُ٘٘

. ه٬ٛش حُز٤خٕ ك٢ رؼٞ ٓآػَ ٫ٞٓٗخ حُ٘زٜخ٢ٗ ، ٣ٞٓق رٖ آٔخػ٤َ  . ؛7٘ٔ-7ٙٔ، ٛـ ٖٛـ ، ؽٕٖٙٔحُوخَٛس ،  -ٓطزؼش ح٬ٍُٜ رخُلـخُش 

ر٤َٝص ،  –حُِٔطخٕ ػزيحُل٤ٔي حُؼخ٢ٗ ٝأؿيحىٙ آٍ ػؼٔخٕ ِٓلن رٌظخد ح٧كخى٣غ ح٧ٍرؼ٤ٖ ك٢ ٝؿٞد ١خػش أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ، حُٔطزؼش ح٧ىر٤ش 

، ٛـ  ّٕ ، ؽ1ٓ٘ٔوخَٛس ، حُ –. ؛ ٓطَحٕ ، ه٤َِ . َٓآس ح٣٧خّ ك٢ ِٓوٚ حُظخ٣ٍن حُؼخّ ، ٓطزؼش حُـٞحثذ ح٣َُٜٔش ٕٗ-ٙٔٛـ ،ٛـٕٖٔٔ

؛ كخه١ٍٞ ، ػزيحُزخ٢ٓ . طللش ح٧ٗخّ  ٔٔٗ-ٕٖٙٛـ ، ٛـٖٖٓٔ، ٖحُوخَٛس ، ١–؛ ك٣َي ، طخ٣ٍن حُيُٝش حُؼ٤ِش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٓطزؼش حُظويّ ٖٓٓ-1ٖٗ

 . 11ٔ-1٘، ٛـٕ؛ أُٝطٞٗخ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ 1ٕٙ-1ٖٕٛـ ، ٛـٕٖٓٔر٤َٝص ،  -ٓوظَٜ طخ٣ٍن ح٬ٓ٩ّ ، ٗؼزش حُٔؼخٍف
ٖ

 .  ٙٔٔأرخظٚ  ، حُلٌْ حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ - 
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ولكن هناك  ٔأن أودى بحٌاة اآلالؾ من الجنود األتراك وترك جروحاً ؼابرة فً ضمٌر الرأي العام(

ن القبابل ، فالروح القبلٌة أسباب أخرى للثورات أهمها هو بنٌة المجتمع العربً المكونة فً أؼلبٌتها م

 ٕاالستقاللٌة هً المسٌطرة والتً مٌزت العربً طٌلة تارٌخه ) فضراوة العربً فً الذود عن حرٌته (

، وتؽلب روح التمرد علٌه واعتزازه بنفسه وقبٌلته ، ورفض تسلط اآلخرٌن من أبناء جنسه ، فما بالك 

      ؟ بجنس ؼٌر جنسه العربً
      

كانت هناك مناشدات للدولة العثمانٌة والسلطان عبدالحمٌد بنشر العلم ورفع الشلم ، ومنها ال شك انه   

التقرٌر)الالبحة(التً أرسلها العالم عبدالرحمن بن احمد إلٌاس المدنً والمرسلة إلى  السلطان وكان قد 

ها فً جزٌرة م ، وكان أول األوجه التً طالب بإصالح9ٓ٘ٔ / هـٕٖٗٔسنة  أرسله األخٌر إلى الٌمن

تن )ما ٌتعلق بأحوال الٌمن خصوصاً وهً أن أسباب الف العرب هو نشر العلوم والمعارؾ ثم رأى أن

األمر األول هو استبداد المأمورٌن وارتكابهم لما ال ٌرضً هللا ورسوله الحاصلة فً الٌمن ثالثة أمور

راضهم ، الثانً هو شلم من المنكرات والمعاصً وعدم إقامة الشرٌعة وتعدي المأمورٌن على أع

المأمورٌن لهم فً تضعٌؾ الحاصالت وأخذها منهم زٌادة عما قرره الشرع والنشام علٌهم وتعدي 

المأمورٌن على من لم ٌوافقهم على ذلك ، الوجه الثالث هو عدم سماع التشكً منهم فً حق المستبدٌن 

صل أهل األؼراض شكاٌتهم إلى أمٌر وٌُ  ال ٖو إلى المابٌن الهماٌونًكُ الذٌن ٌشلمونهم فإنهم كلما تشّ 

جبة للفتن المؤمنٌن وإن بلؽوه الشكاٌة ٌبلؽوه بعكس ما حرره أهل الشكاٌة وهذه األمور الثالثة هً المو

ذكر أمورلها عند الناس وقع شدٌد وأثر عمٌق فهؤالء)المأمورٌن والضباط ثم  الحاصلة فً الٌمن(

وهناك من ٌرى أن سبب ،  ٗالخمر وٌرتكبون المنكرات(والعساكر ال ٌصلون وال ٌؤذنون وٌشربون 

ناقالً ذلك عن العالمة عبٌدهللا نابب آٌدٌن   ٘الثورة المباشر هو الجوع  ، فلقد كتب عبد الؽنً العرٌسً

ت ، فصرح لجرٌدة والذي بعثته الحكومة العثمانٌة لتقٌٌم الوضع فً الٌمن ومعرفة أسباب الثورا

الثورة واالضطراب فً الٌمن اختالؾ العنصر بل األمر أمر حٌاة ومعاش  )لٌس سبب"البروؼرة" أنه 

، فإن الجوع أدقع الٌمانٌٌن بحٌث أصبحوا ال شًء لهم وال أمل فٌهم بالحٌاة الطٌبة...فالواسطة الوحٌدة 

ن )لم ٌثوروا على الحكومة و، فالٌمنٌ ٙإلخماد ثورة الٌمن لٌست الجٌش بل أداة الحضارة والمدنٌة(

سباب للثابرة وأعشم األ، إذا أبعدوا عن هذا القطر كان السبٌل لسكٌنته الذٌن اضرة إال بسبب األفراد الح

لٌس من علم أو معرفة كانت نشارة الٌمانٌون فً أعشم شلمات الجهل والعمال ، فأمران وهما الجهل و

عمالها الفاسدون  ل محبة الٌمانٌٌن عن الدولةوالجرح العشٌم الذي حوّ ..المعارؾ تسعى وراءهما 

 ،وٌسجن أبناءهم  اؼٌة ؼشوماً ، ٌستنزؾ دماءهم وٌحتجن أموالهماألولون ، فأقلهم خشونة كان ط

قطر نشر العلم فً كل الوسٌلة الوحٌدة إلخماد الثابرة فً هذا ال وأن ،فالٌمن بالد العلم مات فٌها العلم 

                                                           
ٔ

 .   ٕٙٔأكٔخٕ أٝؿ٢ِ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 . ّٖٖٔ  ، ٛـ 117ٔ،  1ر٤َٝص ، ١ –حٗط٤ّٗٞٞ ، ؿٍٞؽ . ٣وظش حُؼَد ، طَ/ ٗخَٛ حُي٣ٖ ح٧ٓي ٝاكٔخٕ ػزخّ ، ىحٍ حُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ  - 
ٖ

خ" ٝ"ر٤ٖ" ، ٝأ١ِن ػ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٠ِ رخد كخَٛ ر٤ٖ ٓـِْ حَُؿخٍ ٝٓـِْ حُ٘ٔخء ، ٣ٝيٍ ك٢ حُٔخر٤ٖ حُٜٔخ٢ٗٞ٣: حُٔخر٤ٖ ُلع ػَر٢ أِٛٚ "ٓ - 

لٞح حُظ٤ًَش ػ٠ِ كـَس ُٜخ رخرخٕ ، أكيٛٔخ ا٠ُ ؿٜش حُلَّ ٝح٥هَ ُـٜش حُويّ ، ًٝخٕ حُ٘خّ اًح أٍحىٝح ػَٝ أَٓ ُـ٬ُش حُِٔطخٕ ك٢ هَٜٙ ٝه

هَٜ حُِٔطخٕ ٝكخ٤ٗظٚ ، كخ٧ٍٓٞ حُظ٢ ٣ظْ ػَٟٜخ ػ٠ِ ٖٓ ُيٕ حُٜيٍ ح٧ػظْ طَكغ ا٠ُ ػ٘ي طِي حُلـَس ٝرظٞح٢ُ ح٧ُٓخٕ ٛخٍص طيٍ ػ٠ِ 

 ّٕ/ 1ٓٔٔأًظٞرَ ٘ٔٓـِش ح٬ٍُٜ ، حُـِء حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُٔ٘ش حُؼخَٗس   -: ٌٛٙ حُيحثَس ، ك٤طِغ ػ٤ِٜخ حُِٔطخٕ ٣ٝؤَٓ رٔخ ٣َحٙ ، ٍحؿغ

١َ حُزخٍٝى١ ، اػيحى ٝطلو٤ن / ىػي حُل٤ٌْ ، ٍٓ٘٘ٞحص ُٝحٍس حُؼوخكش . ؛ حُزخٍٝى١ ، كو١َ . أٍٝحم ًٌَٝٓحص كو 7٘ٛـ ، ٛـ 1ٍٖٔٔؿذ

 . ٕٗٗ-ٖٕٗ، ٛـ 111ٔح٣ٍُٞٔش ، 
ٗ

 .  ٘٘/ٙ،  7ٔ/ٙ-ٕ( ، طٞؿي ٓ٘ٚ ٍٛٞس ك٢ حًَُِٔ ح٢٘١ُٞ ُِٞػخثن ، I.DHّح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ، ط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه٤ِش ) - 
٘

، ُٝي ك٢ ر٤َٝص ، أٛيٍ ٛل٤لش حُٔل٤ي ٝٛلق أهَٟ ٓؼَ ُٔخٕ حُؼَد ّ(، ًخطذ ٝٛلل٢ 1ٔٙٔ-11ٓٔػزيحُـ٢٘ رٖ ٓلٔي حُؼ٢ٔ٣َ) - 

 ٓ٘ش .   ٕٙٗ٘وخً ٓغ ه٤َس حُ٘زخد حُؼَر٢ ٝػَٔٙ  ٝٛيٟ حُٔل٤ي ، ٝهي هظِٚ حُظَى ٝكظ٠ حُؼَد
ٙ

 ٛـ .  7ٕٖٔ/  ٓٔ/  7حُٔٞحكن  1ٓ1ٔ/ٓٔ/ ٕٔ،  1ٕٔحُؼ٢ٔ٣َ ، حُوطَ ح٤ُٔخ٢ٗ ، ؿ٣َيس حُٔل٤ي ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
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ت السٌبة وإن لحكومة فلن تدفعهم لالنفعاالوإبعاد الحمٌدٌٌن من بٌن أهله...فإن علمتهم اناحٌة فٌه 

)تؽٌر مقام العلم هكذا،  ٔالرؼد األخضر(د انتشرت بٌنهم السكٌنة العامة و، فق العدالةعاملتهم بالحسنى و

وأهله بقدوم األتراك صنعاء واالستٌالء على أرض الٌمن مع شهور المنكرات والفواحش والقوانٌن 

ذكر د )، فق  ٕالنهً عن المنكر( اجتماع كلمة لألمر بالمعروؾ والالمخالفة للشرٌعة من دون نكٌر و

الوعاش الكبار ممن عاشوا تلك الفترة أن اللواط قد تفشى بٌن األتراك إلى حد أنه كان من الضروري 

، وٌتنكتون برسم  ٖفرض المراقبة والحراسة على الصبٌان بنفس القدر الذي كانت تفرض على البنات(

وهً أن المرأة إذا خرجت من بٌتها ونشر إلٌها شخص ٌدفع ضرٌبة ، أما  –ضرٌبة المحصنة  –

وكل سنة ٌرفعوا تلك األشٌاء ٌسٌراً ، ، الضرابب فقد كانت على كل شًء ) وكل شًء ٌحدثوا قانوناً 

أول األمر بربع الثمن ، فلما كان هذا التارٌخ قد هو بربع قرش  –الشكاٌة  –حتى أن عرض الحال 

ا فقس فً أضعاؾ ما طبعوه وحتى فعلوا على المرأة إذا تزوجت البكر بشًء معروؾ حجر وعلى هذ

فهذه هً  ، ٗ(مر شًء ٌسٌر حتى إذا قد كبٌرإذا عُ  –الجدار–نحو قرش حجر والثٌب دون وعلى الجدر

 . األسباب التً أدت إلى الثورات المتكررة ضد القوات العثمانٌٌن
 

 . انطالق المقاومة التهامٌة -

، فقد تشهر التهامٌةاستقرار المشٌر أحمد مختار باشا فً صنعاء ، بدأت حركات المقاومة  عقب 

انفجرت الحرب فجأة بٌن القبابل التهامٌة والعثمانٌٌن فً مناطق شتى من تهامة ، ففً زبٌد ثارت 

ها متصرؾ ، ومنهم قبابل الركب فً الجنوب ، وقد اتجه لضربها والتنكٌل بقبابل التابعة لهذا القضاءال

، واتجهت حملة ألجل إخضاع الزرانٌق)فقد خرجوا عن الطاعة ، لذا أصدر  الحدٌدة احمد حلمً

المشٌر أمراً حول تأدٌب وتنكٌل أهالً المنطقة المذكورة والنشر فً اإلصالحات المقتضٌة وتحصٌل 

ً الحدٌدة سابقاً مع فتألفت قوة عسكرٌة من سرٌتٌن من الفوج الثالث التً كانت ف ..األموال األمٌرٌة 

سرٌتٌن التً هً فً زبٌد من العساكر العثمانٌة وسرٌة واحدة من عساكر الدرك فأصبح مجموع القوة 

خمس سراٌا بإمرة أمٌن اللواء خلٌل أفندي للقٌام باستطالع وتفتٌش داخل قابمقامٌة زبٌد فً تهامة ، فً 

دٌدة قتل خاللها شٌخ عوحدثت حروب  ،٘الوقت الذي ضرب الباشا المذكور قبٌلة الركب ونكل بها(

الطرؾ الشامً للزرانٌق بكر جروب معروؾ فً معركة قادها العقٌد أحمد حلمً باشا ومعه أركان 

حربه من قادة الجٌش العثمانً وتكبدت القوات العثمانٌة خسابر فادحة ، ولكن المعمرٌن ٌؤكدون أن 

ثمانٌٌن وبأمان أعطً لهذا الشٌخ الستدراجه مقتل الشٌخ بكر جروب معروؾ جاء نتٌجة ؼدر من الع

فقد)قتل شٌخ الطرؾ الشامً من قبٌلة  للتفاوض ، ومن ثم تم قتله بعد أن قاوم وقتل اثنٌن من العثمانٌٌن

استطالعه  –أحمد حلمً –الزرانٌق وقتل اثنان من الدرك من قبل شرذمة من العصاة ...وأكمل الباشا 

بع من ل العامٌة وأجبى التحصٌالت األمٌرٌة وأبقى السراٌا األرفً القضاء المذكور وضرب القباب

ونتٌجة لمقتل الشٌخ ،  م87ٖٔفبراٌر / هـ89ٕٔ وذلك فً أوابل ذو الحجة ٙ(العساكر العثمانٌة فً زبٌد

ثارت القبابل التهامٌة وانفجرت الحرب ، فقد)اتفقت قبٌلتان عند الحد الفاصل بٌن ؼدراً  بكر جروب

                                                           
ٔ

 ٛـ .  7ٕٖٔ/  ٕٔ/  ٖٓحُٔٞحكن 1ٔٓٔ/ٔ/ٔٔ،  ٘ٙ٘حُؼ٢ٔ٣َ ، ح٤ُٖٔ ر٬ى ح٤ُُٖٔ ٝحُٔؼخىس ، ؿ٣َيس حُٔل٤ي ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى  - 
ٕ

 – ُرخٍس ، ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ ٣ل٢٤ . أثٔش ح٤ُٖٔ رخُوَٕ حَُحرغ ػَ٘ ُِٜـَس ، ح٩ٓخّ حُٜخى١ ٝح٩ٓخّ حٍُٜٔ٘ٞ ، حُٔطزؼش حُِٔل٤ش ٌٝٓظزظٜخ - 

 .  1ٖٕ، )ح٩ٓخّ حٍُٜٔ٘ٞ( ، ٛـ ٛ 7ٖٙٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١
ٖ

 .  ٕٗ، ٛـ7ٕٓٓ،  ٔؿخٓؼش ػيٕ ،١–حٗـَحِٓ، ٛخٍُٝي . ح٩ثٔش ٝحُلٌخّ ٝحُؼٍٞحص، طَ/ٗـ٤ذ رخ٣َُٝ ،ًَِٓ حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص ح٤٘ٔ٤ُش- 
ٗ

 –ٓلٔي ه٤َِ أك٘ي١ ، ٓـِش ح٤ًِ٩َ ، حُؼيى ح٧ٍٝ  . ؛ ٓلٔٞى ػ٢ِ ػخَٓ ، ح٤ُٖٔ ٖٓ ه٬ٍ ٫ثلظ٢ ٖٖٗ -ٖٖٔٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  - 

 .  1ٕ، ٛـ 111ٔ -ٛـ  1ٍٓٗٔر٤غ ح٧ٍٝ  –حُٔ٘ش حُٔخرؼش 
٘

 .  ٗ٘ٔ، ٛـ  ٍٕحٗي ، حُٜٔيٍ  حُٔخرن ، ؿـ  - 
ٙ

 م .ٕٓٔٓ/ 9/ٔٔفً ّ ، ٝٓخُْ ٣ل٠٤ ٍٜٓ٘ٞ ك٢ حُٔلَحٓش ٕٔٔٓ/7/1حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . ؛ ٓوخرِش ٓغ ػ٢ِ ؿَرٞف ك٢ حُلطز٤ش ك٢  - 
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لمخا ووقفوا بوجه المأمور فألجل التنكٌل بهؤالء أٌضاً جرت الحركة نحو حٌس ، فاتخذ قضابً زبٌد وا

العصاة سبٌلهم إلى جبل مجاعشة فً ناحٌة شمٌر من لواء تعز ، أما قرٌة قبٌلة بنً بشرى فقد هدمت 

لة قبٌ ثناء قٌامه بواجبه ، كما أن بروجوأحرقت ، حٌث أن القبٌلة المذكورة وقفت بوجه المأمور أ

، ونتٌجة  ٔ(ة إلى زبٌدوبعد ذلك عادت القوت وُخربت باعتبارها مصدر الضرر األهمول الخمسة ُهدم

لما سببه المتصرؾ من سوء تدبٌر وإدارة بسبب انحراؾ مزاجه وإدخال الدولة فً حروب مع القبابل 

ة بمنصب التهامٌة فقد تم عزله من منصبه كمتصرؾ للحدٌدة وتعٌٌن العمٌد الركن علً بك وكال

إلى بٌت الفقٌه لجمع  توجههذكر ف ، لقٌادة المعارك متصرؾ الحدٌدة وتعٌٌن العمٌد أحمد راشد بك

أوالً فوصل  الضرابب واإلجراءات التً اتخذها للقضاء على ثورتهم وإنقٌاد البعض ورفض آخرٌن

فوج الذي برفقته العاجز ال واستصبحت من الفوج الثالث للواء السابع أخذ من)زبٌد األربع السراٌاو لزبٌد

وتحركت إلى بٌت الفقٌه  مساء م87ٖٔ أبرٌل الخامس من / هـ9ٕٓٔ صفرالثامن من  فً ٌوم الخمٌس

وعند الوصول إلٌها كتبت رسابل إلى القبابل والشٌوخ ...ووصلت فً الٌوم التالً صباح ٌوم الجمعة

نها ، والذٌن ون سابقة ساروا ٌؤدوالعقال بخصوص بقاٌا الضرابب التً بذمتهم ، فالذٌن علٌهم دٌو

...ومع هذا فإن بعض من إلى السنة القادمة بالتقاسٌطتترتب علٌهم ضرابب فً السنة الحالٌة ، تأجلت 

قبٌلة ...ن أقسام الزرانٌق..ومتأدٌبهمالقبابل المذكورة لم ٌستجٌبوا للدعوة مما اقتضى األمر النشر فً 

تمتلك بساتٌن النخٌل بكثرة ، فكانت تمنع الموشفٌن عن تعداد و لم ٌؤدوا ما علٌهم من التكالٌؾالجاح 

النخٌل بأنواع من الحٌل والدسابس ، فإذا ما ضاٌقت الحكومة أصحاب تلك البساتٌن كان ٌخشى منهم أن 

ٌسلكوا سلوكاً شابناً كقطع الطرق وقتل األنفس والبؽً والعدوان...فالجاحٌون كانوا ٌعتمدون على هذه 

ن لٌكونوا معٌناً وشهٌراً خذونها حصناً لهم عند قٌامهم بالعصٌان ٌتفق معهم الحسٌنٌوالبساتٌن وٌت

وما ٌخص األمور المتعلقة بجباٌة الضرابب انتهت ووضعت فً نصابها...وألجل ضرب القبٌلة لهم...

 . ٕالمذكورة والتنكٌل بها واتخذت الترتٌبات الالزمة ألجل التحركات العسكرٌة(
 

راشد إلى صنعاء وأصدر المشٌر أمراً بـ)إبقاء آمر الفوج المقدم ٌونس أفندي مع  لبلكن المشٌر ط  

فوجه فً المحل المذكور..وبلؽت المقدم الموما إلٌه عن الترتٌبات المتخذة والحركات العسكرٌة التً 

لث ستجرى ضد القبٌلة المذكورة ، وبعد ذلك جاءنً الربٌس توفٌق أفندي الذي ٌنتمً إلى الفوج الثا

،  للواء الثانً ألخذ الخرابط االستكشافٌة فٌه عن المحالت التً ستجرى فٌها التحركات العسكرٌة(

وٌشهر من خالل األحداث أن أحمد راشد قد ُسحب من مٌدان المعركة وأُستدعً لصنعاء ثم أعٌد 

ت أشجار كمعاون وذلك بسبب تكبده هزابم فً الجاح ووقوعه فً فخ الزرانٌق الثانً أال وهو ؼابا

النخٌل فً الجاح ومتاهاته التً ال تنتهً وبها الكثبان الرملٌة وأردأ هواء ، وفً أثناء ذلك عٌن اللواء 

وقد جعل مدٌنة بٌت الفقٌه مقره  موسى كاشم باشا قابداً للواء الثانً للقوات العثمانٌة ومقره بالحدٌدة

المقدم ٌونس أفندي فقد)تحرك وبإمرته  ، أما م87ٗٔ / هـ9ٕٔٔ وحكمها حكماً عسكرٌاً مباشراً حتى

مقاومة الفوج الثانً من اللواء الرابع نحو قبٌلة الجاح ولما أدركت القبٌلة المذكورة عدم قدرتها على ال

هم الذي كان فلم تجد وسٌلة للتخلص ؼٌر االستسالم ، فلهذا قبض على شٌخ أمام العساكر العثمانٌة

وذكر انكارٌن  ٖ(ه سلمناه إلى المدٌر ألجل تأدٌبهى بٌت الفقٌوعند العودة إل ٌشوقهم على العصٌان

وبٌن العثمانٌٌن معارك كبٌرة ، ثم خضع الزرانٌق  عهد السلطان عبدالعزٌز جرت بٌنهمأنه)فً 
                                                           

ٔ
 . 1٘ٔ-٘٘ٔ، ٛـ ٕحُٜٔيٍ ٗلٔٚ  ، ؿـ - 
ٕ

 ٍحٗي ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . حٍُِح٤ٗن ٗخ٢ٓ أ١ حُطَف حُ٘خ٢ٓ ٝحٍُِح٤ٗن ٣ٔخ٢ٗ أ١ حُطَف ح٤ُٔخ٢ٗ ، حُل٤٘٤ٕٔٞ أ١ رِيس حُل٤٘٤ٔش . - 
ٖ

 حُلو٤ٚ. . ؛ ٝٝػ٤وش هط٤ش ُيٟ حُزخكغ كٍٞ طؤ٣ٍن كٌْ حُِٞحء ٠ٓٞٓ ًخظْ رخٗخ ُو٠خء ر٤ضٓٙٔ، ٙ ٕحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ؽ - 
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من مجمل البضاعة المستوردة %ٕ وأجبروا على دفع ضرٌبة للحكومة العثمانٌة تقدر باثنٌن بالمابة

ُسحبت  وبعد هذه االتفاقٌات ٔل إلى منطقتهم أو ٌخرج منها(وثالثة قروش على كل جمل ٌص

القوات)وبما أن التحركات العسكرٌة انتهت فً جبهة بٌت الفقٌه ولم تبق حاجة إلى بقاء الفوج 

الثالث..فنقلت إلى الحدٌدة وقد ورد أمر المشٌر بسفر الفوج بمعٌة العاجزإلى اسطنبول فً الثامن عشر 

 . ٕم(87ٖٔالخامس عشر من ماٌو  / هـ9ٕٓٔ من ربٌع األول
 

 . أحمد أٌوب باشا -

والٌة الٌمن وترفع إلى رتبة مشٌر  ٖتولى ربٌس أركان الجٌش األول السلطانً أحمد أٌوب باشا   

العسكرٌٌن ومكث بالحدٌدة ٌومٌن ومعه مجموعة من الموشفٌن المدنٌٌن و للجٌش السابع ، ووصل

، وفً عهده ُمد  ٘حسن صدقًوكان قاضً القضاة بتهامة ،  ٗشاعٌن لمتصرفٌة الحدٌدة فوزي علً باو

قبل ذلك وكان قد تم ،  ٙخط التلؽراؾ من الحدٌدة إلى بٌت الفقٌه والزٌدٌة وكذلك من الحدٌدة إلى صنعاء

 / هـ8ٕٙٔبأمر السلطان عبدالعزٌز من استانبول إلى الحدٌدة فً ذي القعدة  إنشاء الخطوط البرقٌة

استفاد منه ف هاالحدٌدة إلى داخل مدنٌة وفً عهده تم توفٌر المٌاه العذبة بنقله من خارج،  7م87ٓٔ أبرٌل

وبتموٌل مشترك بٌن الدولة  المتكررة األهالً والجنود والموشفٌن والسفن وتم السٌطرة على الحرابق

 له.، وتم عز9، وأٌضاً تم إنشاء إدارة جمركٌة فً مٌناء القوز ألهمٌته التجارٌة  8واألهالً
 

 .  مصطفى عاصم باشا  -

وكانت  م87٘ٔهـ/ٌولٌو9ٕٕٔسنة  وصل المشٌر مصطفى عاصم باشا إلى الحدٌدة فً جمادى اآلخرة  

، وقضى بقسوة على  األوضاع قد تفجرت بالٌمن ، فقدم فً جٌوش كثٌرة والثورات شاملة اؼلب الٌمن

صنعاء إسماعٌل حافش والذي  وأدى ذلك إلى رفض معالجة هذا األمر من قبل متصرؾ،  ٓٔكل ذلك

 .، فرجع بعزله وتولٌته بدالً عنه  ٔٔأتجه إلى استانبول محذراً السلطان من عواقب ذلك 

 / هـ9ٕٗٔ أما تهامة ففً عهده وقعت الحرب بٌن الجرابح وبنً الُبرة من صلٌل فً رمضان  

نهاك الطرفٌن بقٌادة عثمان م بتحرٌض من القٌادة العثمانٌة بتهامة لتتدخل عسكرٌاً بعد إ877ٔسبتمبر

                                                           
ٔ

 . ّٕٙٔ ، ٛـ11ٖٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –حٌٗخ٣ٍٖ ، ؽ . ًٌَٓحص ىرِٞٓخ٢ٓ ك٢ ح٤ُٖٔ ، طَ/ٓلٔي ١َرٕٞ ٝٓلٔي ٤ِٓٔخٕ ، ٌٓظزش ٓير٢ُٞ  - 
ٕ

 .  7ٙٔ – ٙٙٔ، ٛـ ٍٕحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؿـ   - 
ٖ

ٛـ ًٝخٕ ٤َ٘ٓ 1ٕٓٔٛـ ، ٝٗخٍ ٍطزش ح٣َ٤ُ٘ٔش ك٢ٕ٘ٗٔأكٔي أ٣ٞد رخٗخ ، ٗ٘ؤ ك٢ ٌٓظذ حُلَر٤ش ُِيُٝش حُؼ٤ِش ٖٓ ٛ٘ق أًٍخٕ حُلَد ك٢ - 

حُٔؼٌَٔ حُٜٔخ٢ٗٞ٣ حُؼخ٢ٗ ك٢ كَد حَُٜد ٝحًظٔذ كٖٔ ح٤ُٜض ، ٝط٠ُٞ ه٤خىس حُـ٤ٖ حُِٔطخ٢ٗ ك٢ حُطٞٗش ٣ًَٝض . كخٍّ ، ٤ِْٓ . ًِ٘ 

 .ٙٓٔـ، ٛ ّٙ ، ؽ171ٔ/ ٓزظٔزَ  ٛ 1ٕ٘ٔحَُؿخثذ ك٢ ٓ٘ظوزخص حُـٞحثذ ، ٓطزؼش حُـٞحثذ رخ٧ٓظخٗش ، ٗٞحٍ 
ٗ

 ٣ظٞهق طخ٣ٍن ٍحٗي ػٖ حَُٔى ٩ٗظوخُٚ ٖٓ ح٤ُٖٔ  رَطزش ػ٤ٔي .  1٘ٔ، ٛـ ٕ. ؛ ٍحٗي ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ؿـ 71ٖ، ٛـ٣ٖٖٔٔٗٔ ٓخُ٘خٓش  - 
٘

٠ُٞ كٖٔ رٖ حُلٖٔ حُٔؼ٠٘ رٖ ٛزش هللا رٖ ػزيحَُك٤ْ رٖ ؿؼلَ حُل٢٘٤ٔ حُٜ٘ي١ ح٢٘ٔ٤ُ حُِٔوذ رٜيه٢ ح٢َُٓٝ ، ػخُْ ٝهخٝ ك٘ل٢ ػؼٔخ٢ٗ ، ط - 

ٛـ( ، كٔخٍ ك٢ حُو٠خء ٤َٓس كٔ٘ش ، ٝحٓظـخُٙ ػِٔخء طٜخٓش كؤؿخُْٛ ، ٛ٘ق)ٝظخثق حُو٠خس ٝطَؿ٤ق 1ٕٔٔ-11ٕٔهخ٢ٟ حُو٠خس ك٢ طٜخٓش )

حُزـيحى١ ، آٔخػ٤َ رخٗخ ، ٛي٣ش حُؼخٍك٤ٖ أٓٔخء حُٔئُل٤ٖ ٝآػخٍ حُٜٔ٘ل٤ٖ ، ًٝخُش  -١ٝزغ ك٢ حُٔطزغ حُل٤ي١ٍ رٞٓزخ١. ٍحؿغ: حُز٤٘خص(

 .     ٖٕٔ.؛ ُرخٍس ، أثٔش ح٤ُٖٔ)ح٩ٓخّ حٍُٜٔ٘ٞ( ، ٛـ ٕٖٓ، ٛـّٔ ، ؽ1٘ٔٔحٓظخٗزٍٞ  -حُٔؼخٍف
ٙ

 . 7ٖٖ؛ . ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  ٖ٘ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
7

 . ّٕٙٔ ، ٛـ ٕٓٔٓٓخٍّ-، ٣٘خ٣َ 1٘أ٤ًـ٢ ، ؿٞحى . اٗ٘خء حُوط١ٞ حُزَه٤ش َٝٓحًِٛخ ك٢ ح٤ُٖٔ ، ٓـِش حُؼٞحرض ، حُؼيى - 
1

ّ ، ٤ُٞ٣ٔ17ٖٞ ٕٔٛـ/ 1ٕٓٔؿٔخى أٍٝ 7ٔ، ٝٓئٍهش  ٕٕٙٙٗ( رَهْ  I .DHٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه٤ِش ) - 

 . 7٘ٔ-7ٗٔح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ 
1

ّ ، ح٤ُٖٔ ك٢ 17ٗٔأر٣ََ ٗٛـ/1ٕٔٔٛلَ٘ٔ، ٝٓئٍهش 7ٗ1٘ٗ( رَهْ  I .DHٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه٤ِش ) - 

 .1ٖ-1ٖحُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ 
ٔٓ

- MANZONI , RENZO . EL YEMEN UN VIAGGIO A SANA,A 1877 – 1878 . Fotocosizone Lino-Foto 

s.n.c.- Torino . 1991 . pp. 179 – 195 .                                                                    
ٔٔ

 . ٕٔ؛ ُرخٍس ،)ح٩ٓخّ حُٜخى١(،ٛـ 71ٖٛـ ، ٛـٖٗٔٔ.؛ حٌُز٢ٔ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ؛ ٣ٖٔ ٓخُ٘خٓشٖٓٗ-7ٖٖك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـٓـٍٜٞ،  - 
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باشا وٌصل إلى الزٌدٌة وٌفرض أمواالً ضخمة سماها بالجراد وأخذ من كل شخص رٌاالً ، فمن أطاع 

 .  ٔسلم ، ومن عصى ربطه فً المدفع فً الشمس حتى ٌسلم 

 إسماعٌل الحافظ باشا .- 

م ، وبسعً 878ٔ / هـ9ٕ٘ٔسنة  إلى الحدٌدة فً ٕوصل من استانبول المشٌر إسماعٌل حقً باشا   

تم إطالق المرجعٌات الزٌدٌة ووجهابها من السجن  ٖحثٌث من قاضً القضاة بتهامة محمد عارؾ بك

ل مكاتب رشدٌة بتهامة وأربعة ٌشكتفقد تم  تهامة فً عهده ، ، و م88ٓٔ ٌناٌر / هـ97ٕٔسنة  فً أول

هم وسماهم عٌاله وأبدى الٌمنٌون طوابٌر من العرب سماهم حمٌدٌة وقد اعتنى بتربٌتهم وتهذٌب عقول

والتهامٌون بالفرق الحمٌدٌة مقدرة فابقة فً التدرٌب من حٌث إصابة األهداؾ والرماٌة والمدفعٌة 

 ، كما تم زل بسبب ذلك وسحب إلى استانبول، وع ٗوسرعة التعلم والجاهزٌة القتالٌة وتنفٌذ األوامر

ار ربٌس وأعضاء المحكمة واإلدارٌٌن والخدم ألول إنشاء محكمة تجارٌة وفق القانون التجاري واختٌ

مرة فً تهامة بعد عرض من الصدر األعشم إلى السلطان فً الحدٌدة لكونه أصبح المٌناء األول 

والربٌسً ونتٌجة لذلك ٌوجد كثٌر من القضاٌا والدعاوي التً تتعلق بالمصالح التجارٌة فً العشرٌن 

إنشاء محجر  طلب  إلى السلطان كما رفع ٘م88ٌٔٔناٌر الحادي والعشرٌن من / هـ98ٕٔ من صفر

فصدرت  المحجر القدٌم لم ٌعد مناسباً  صحً بالمٌناء باعتباره البوابة الربٌسٌة للدخول والخروج وأن

م 88ٔٔالسادس والعشرٌن من نوفمبر / هـ99ٕٔ فً الخامس من محرم اإلرادة السنٌة بالموافقة
ٙ  . 

 

وجنوب وادي زبٌد كما تدل ، فقد استمرت وإن انحصرت فً شمال وادي مور أما المقاومة التهامٌة    

عبارة الوشلً التً ذكرها فً ذٌله ، فقد)أنتشر األمن فً البالد من وادي مور إلى وادي زبٌد  على ذلك

بقٌادة محمد بك المشهور بالكمندار ولقبه بتهامة نتٌجة للتطبٌق الحكم العسكري المباشر ،  7وما بٌنهما(

ثم عسكر بالقناوص ، فم 88ٓٔ ٌولٌو / هـ97ٕٔ أبو مسمار والذي نزل من صنعاء إلى تهامة فً شعبان

وفً شهر رمضان قتل منهم منهم  نفر صلٌل)وحبس سبعةمشابخ أخذ مجموعة من مشابخ تهامة ومنهم 

ن أحكم ، وبعد أ 8عٌسى بن عبدهللا كلفود خنقاً ، وأشاع أنه فً كل ٌوم سٌفطر بواحد من السبعة(

)فً ـ، أتجه الى شمال تهامة حٌث قبابل بنً مروان التهامٌة ف سٌطرته على هذه المنطقة بهذا األسلوب

عام ثمانٌة وتسعٌن خطر بباله أن ٌؽزو قبٌلة بنً مروان..وهً قبٌلة خارجة عن طاعة الدولة 

                                                           
ٔ

 .ٕٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
ٕ

روٍٞى ري أ١ ، ٝط٠ُٞ ٣٫ٝش أٍَّٟٝ ػْ ى٣خٍ رٌَ ٝحٗظَٜ ك٤ْٜ رِوذ  ٛ 1ٕٗٔآٔخػ٤َ كو٢ رخٗخ ٝٛٞ ٖٓ ح٧ًَحى ٝهي ٗخٍ ٍطزش ح٣َ٤ُ٘ٔش ك٢  - 

٤ُٖٔ حٌُثذ ُٔخ ط٤ِٔ رٚ ٖٓ ح٩هيحّ ٝحُـٔخٍس ًٝخٕ ُٚ ىٍٝ ك٢ حُلَٝد حُؼؼٔخ٤ٗش ح٤َُٓٝش ٝط٠ُٞ ه٤خىس حُـ٤ٖ حُٔخرغ رٜ٘ؼخء ػْ ط٠ُٞ ٣٫ٝش ح

كخٍّ ،  -ّ ، ٍحؿغ :11ٔٔأؿٔطْ ٕٓٛـ/ 1ٖٓٔٓلَّ َ٘ٔٓط٤ٖ ، ٢ٔٓٝ رخُلخكع ُللظٚ حُوَإٓ ، طٞك٢ رٜ٘ؼخء ٝىكٖ روزش حُز٣َ٤ٌش 

.؛ حُـَحك٢ ، أكٔي رٖ ٓلٔي . ك٤ُٞخص حُؼ٬ٓش حُـَحك٢ ، طلو٤ن ٝىٍحٓش ك٤ٖٔ ػزيهللا حُؼ١َٔ ، ىحٍ حُلٌَ 7ٓٔ، ٛـ ُٜٙٔيٍ حُٔخرن ، ؽح

 .  1٘-1ٗ؛ُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن )ح٩ٓخّ حٍُٜٔ٘ٞ(، ٛـ ٖٗ، ٛـ11ٕٔ، ٔر٤َٝص ، ١ –حُٔؼخَٛ
ٖ

ّ ؿٔؼ٤ش ح٩هخء 1ٓ1ٔط٠ُٞ هخ٢ٟ حُو٠خس رظٜخٓش ُِيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝأْٓ ك٢ ٓ٘ش ٓلٔي ػخٍف ري رٖ ٣ٞٓق حُٔخٍى٢٘٣ ، ػخُْ ٗخ٢ٓ ،  - 

ي ، ٬ٛف حُي٣ٖ . ٫ٝس ىٓ٘ن  ّ ،1ٔ7ٔ -1ٔ٘ٔحُؼؼٔخ٢ٗ حُؼَر٢ ٝأهَ ػِٔٚ ٝح٢ُ ٣٫ُٞش ىٓ٘ن ٖٓ  ِـّ ٝحٓظوَ رَٜٔ ٝٓخص رخ٩ٌٓ٘ي٣ٍش ، حُٔ٘

 .     7ٔٔ. ؛ حُٞحٓؼ٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ1٘ -1ّٗ ، ٛـ1ٗ1ٔ،  ٔك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، حُٔطزؼش حُٜخ٤ٔٗش ريٓ٘ن ،١
ٗ

 . ؛ حُٞحٓؼ٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .ٖٖٗٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ - 
٘

ّ ، ٣ٔ11ٔ٘خ٣َ  ٕٔٛـ/  11ٕٔٛلَ  ٕٓ، ٝٓئٍهش  7ٕ٘ٙٙ( رَهْ  I .DHٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه٤ِش ) - 

 . ٕٗ-ٔٗٛـ ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، 
ٙ

ّ ، 11ٔٔٗٞكٔزَ  ٕٙٛـ/  11ٕٔٓلَّ ٘، ٝٓئٍهش  7ٖٖ1ٙ( رَهْ  I .DHٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه٤ِش ) - 

 . 1٘ٔ-7٘ٔح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ 
7

 . ٖٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
1

 ٛـ . ٕٖٓٔ، ًًَٝ إٔ ٌٛٙ حُٞحهؼش طٔض ك٢  1ٖ، ٛـ حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . ؛  ُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن )ح٩ٓخّ حُٜخى١( - 
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رك ..فأحاطوا بالعسكر ..فؽزاهم بثالثمابة نفر من التٔومساكنهم كابنة بٌن أشجار ملتفة تسمى الشعاب

وقتلوهم عن آخرهم وما نجً منهم إال القلٌل وهرب محمد بك على فرس وما نجً من الشعاب وهً 

وأخذوه تحت المحاكمة ،  ٕاسم األشجار..إال وقد مزقت ثٌابه ونجً برأسه ، فطلبته الدولة إلى صنعاء(

ونتج عن تلك  ، سه حتى ماتفً دٌوان حرب بصنعاء ثم حكموا بطرده من الوشٌفة وحبالعسكرٌة 

 . عثمانٌٌنالواقعة كسر حاجز الخوؾ والرهبة لدى بقٌة أهالً تهامة من هٌبة ال
  
 محمد عزة باشا .     -

م انقض بؽتة على الفرق الحمٌدٌة 88ٕٔ / هـ99ٕٔسنة عقب وصول المشٌر محمد عزة باشا للٌمن   

اسم تحت د من العرب فً الخدمة العسكرٌة ٌاً واستخدم من ٌرنهابٌوجردهم من األسلحة وألؽاها 

 م. 88ٗٔ ماٌو هـ /ٖٔٓٔسنة  ، وتوفً هذا الوالً بصنعاء ودفن بجامع البكٌرٌة فً رجب ٖالضبطٌة 
 

وأما تهامة فً عهده فقد تم عرض من الصدر األعشم إلى السلطان عبدالحمٌد بمضمون محضر    

من السفن ومنها السفن الحربٌة البرٌطانٌة وؼٌرها  مجلس والٌة الٌمن بخصوص استقبال المٌناء للعدٌد

وتطلب الدول األجنبٌة السماح لها ببناء مخازن للفحم فً المدٌنة ، واألجنبٌة وتحتاج إلى التموٌن بالفحم 

ولكن نشراً ألن الٌمن تسري علٌها ، طبقاً للقوانٌن الدولٌة والمعاهدات الموقعة بٌن البلدان المختلفة 

مطبقة فً األراضً الحجازٌة من حٌث عدم السماح لألجانب بتملك األراضً فٌها لذلك اإلجراءات ال

ستقوم اإلدارة المحلٌة للوالٌة ببناء مخازن واسعة فً األراضً المفتوحة جوار مدٌنة الحدٌدة وتأجٌرها 

 . ٗللدول الراؼبة فً تخزٌن الفحم التً تحتاج إلٌه 
 

 .  أحمد فٌضً باشا -

م ، كانت له مواقؾ عدابٌة ضد الزرانٌق منذ 88ٗٔ / هـٕٖٓٔسنة  من ألول مرة فًتولى والٌة الٌ  

قدومه مع الحملة إلحتالل صنعاء ، فاستفزهم بأعماله وقام بحل مجلس قضاء بٌت الفقٌه المنتخب 

قبابل وأسالفه هذه الورفض اتفاقاً سابقاً بٌن  ، ٘ورفض قراراته وعٌن الكولونٌل مصطفى أفندي متماٌز

حّول القضاء إلى منطقة عسكرٌة ، فثارت و الوالة العثمانٌٌن ٌمنحهم الحرٌة فً حكم بالدهم من

وأدت هذه ،  ٙم و)كانت المعارك بٌن الزرانٌق والعثمانٌٌن شبه ٌومٌة(887ٔ / هـٖٗٓٔ الزرانٌق

 . 7استعدابه لبعض القادة العسكرٌٌن من خالل التجسس علٌهم إلى عزلهفضالً عن األحداث ، 

 

                                                           
ٔ

حُ٘ؼخد ٤ُْ أْٓ ٟٓٞغ ٓؼ٤ٖ ، رَ ٛٞػ٘ي حُظٜخ٤٤ٖٓ ًَ ٟٓٞغ ًؼ٤َ ح٧ٗـخٍ ًٝ ح٧ؿٜخٕ حُٔظلَهش ك٢ أهيٝى ٝحى١ ٟٝٝؼ٤ش ٌٛٙ ح٧ٗـخٍ  - 

 ؼَ حُوَٜس ٝحُيٓ٘ش . أٜٗخ ِٓظلش كٍٞ رؼ٠ٜخ ػ٠ِ ٓٔخكخص ٝحٓؼش ٌِٓ٘ش ٤ٓخؿخً ٝكٜ٘خً ١ز٤ؼ٤خً ٣وَٜ ح٧ػيحء ٓؼِٚ ٓ
ٕ

 .   ٗٗ، ٛـ  ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ - 
ٖ

٢ ح٠ُزط٤ش ْٝٛ آَٓٝح حُـ٘يٍٓٚ ٝحُٔٞح١ٍ ٝحُظٞحرغ ، ْٝٛ أػ٠ِ ٍطزش ػ٣ٌَٔش ٝهي طْ حهظ٤خٍ ؿٔغ ٖٓ أر٘خء طٜخٓش ك٢ ػٜي حُٞح٢ُ آٔخػ٤َ كو - 

ٖ حُٔٞظل٤ٖ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ا٠ُ ح٧ٛخ٢ُ ٝط٤َٜٔ ٓ٘خًَ ؿٔغ ًٝخٗض ٜٓٔظْٜ طظًَِ ك٢ كَ ح٫ٗظلخٟخص ٝهٔغ حُظَٔىحص ٝكَٔ ح٧ٝحَٓ ح٩ىح٣ٍش ٓ

ح٠َُحثذ ٝؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ُِٔوخرَحص ٝحُٔزخكغ حُؼخٓش ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ أٖٓ ح٧ٓٞحم ٝٗوَ حَُٓخثَ َٝٓحكوش حُٔٔخك٣َٖ ح٤٤َُٖٔٓ ًلَحّ 

ه٤ٓٞخص ٓظؼيىس ، كٜ٘خى حُٔٞىح٢ٗ ٝحُيحٍك١ٍٞ هخ٤ٖٛ ٝكَحٓش حُل٬ٔص ٝحُز٣َي ٝحُٔٞحهغ حُل٤ٌٓٞش  ، ٝك٢ طٜخٓش ًخٗض ٌٛٙ حُوٞس أ٠٣خً ٖٓ 

ٜخ ُٜٝخ كَع ك٢ رخؿَ ٝر٤ض حُلو٤ٚ ٣ًَٝزٕٞ حُـٔخٍ حَُٔٔؿش )حُٜـخٗش( ٧ٕ ٌٛح ٣٘خٓذ طٜخٓش رٜ٘ٔٔخ حُٔلَهش ٝرؼ٠ْٜ ٣ًَذ حُزـخٍ حُظ٢ ٓؼظٔ

حُظ٬٤ٌ٘ص ح٣ًَُِٔش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝح٩ىحٍس حُٔل٤ِش حُؼ٣َِ، ػزيح٣ٌَُْ .  -ى كَم)حُظٞحرغ(ٝ)ر٤خىس( . ٍحؿغ:كز٤٘ش أٝ ٛٞٓخ٤ُش )ٓٞح١ٍ( ٝأ٠٣خ ٛ٘خ

 . 7ٕٓ–ّٖٕٙ ، ٛـٖٕٓٓ، ٔٛ٘ؼخء ، ١ –ك٢ ح٤ُٖٔ ، ًَِٓ ػزخى١ ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘

- Bury . Ibid . pp . 167 – 171 .                                                                                                                                 
ٗ

ّ ، ح٤ُٖٔ ك٢ ٣ٔ11ٖ٘خ٣َ  7ٕٛـ/ ٍٖٓٓٔر٤غ ح٧ٍٝ  1ٔ، ٝٓئٍهش 3351( رَهْ  i.MMSٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق ) - 

 . 7ٗ-ٗٗحُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ 
٘

 .  1ٖٔٛ٘ؼخء ، ٛـ –، ٓطزؼش ح٣٫ُٞش  ٢ٍٖٕٓٝٔٓ  -ٛـ ٣ٖٖٔٓٗٔ ٓخُ٘خٓش ٢ٓ ، ػَر٢  - 
ٙ

 ّٙٗٔ  ، ٛـ 11ٖٔ، ٔىٓ٘ن ، ١  –َى٢ٗٝ ، ػزيهللا . ح٤ُٖٔ حُـ١ٍٜٞٔ ، ٓطزؼش حٌُخطذ حُؼَر٢ حُز - 
7

 .   ٓٙ. ؛ ُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن )ح٩ٓخّ حُٜخى١( ، ٛـ  ٕٔٔحُٞحٓؼ٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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 أحمد عزٌز باشا .    -

م ، وأشتهرفً تهامة بالصالح والتصوؾ 88ٙٔ / هـٖٖٓٔسنة  إلى تهامة فً ٔقدم أحمد عزٌز باشا   

، ولقبوه بأبً الفاتحة وأٌضاً أبو مسبحة لمالزمته للمسبحة وجنوحه إلى آنذاك الذي هو سمة التهامٌٌن 

 بناء تهامة ، وكان كثٌرالتجوال بتهامة . اإلصالح وقراءته الفاتحة عقبه وهً عادة متأصلة لدى أ
 

 عثمان باشا ) األعرج (  . -

ٌَّاالً إلى  ٕم888ٔ / هـٖ٘ٓٔتولى المشٌر عثمان باشا وٌعرؾ باألعرج فً    ، وكان هذا الشخص م

بعث إلى  ، فقد ٖتقودها المقاومة التهامٌة  ثورة عارمةقامت   فً عهدهفالفساد واالرتشاء ، أما تهامة 

)كتب إلى جمٌع مشابخ الٌمن من تعز ـمشابخ الٌمن بحٌلة إلبتزازهم ف خ تهامة كما بعث إلىمشاب

، ثم إن المأمورٌن أشاعوا أن الوالً ٌرٌد بعد لطلبهم  ٌدة وسابر األقضٌة التابعة للٌمنوعسٌر والحد

ابخ  فلما وصل هذا الخبر إلى مسامع المش إرسالهم إلى الباب العالً ،وإحضارهم إلى صنعاء 

والرؤساء خلع الخوؾ قلوبهم وصاروا ٌتوسطون بالقابم مقامات والمتصرفٌن وؼٌرهم من المأمورٌن 

أن ٌعطوا الوالً مقداراً من الدراهم وٌكؾ عنهم هذا الطلب وٌعتذر لهم عند السلطان ثم بهذه المكٌدة 

رسوله قابم مقام بٌت الفقٌه  قاسٌاً علىمشابخ ال ، فكان جواب ٗجمعوا للوالً ألوفاً كثٌرة من الرٌاالت(

د تحمٌله رسابل شفوٌة مفادها التهدٌد والوعٌومصرحٌن أنهم ال ٌعترفون بالسلطة العثمانٌة ٘صالح بك

، لذلك تمت تشكٌالت إدارٌة وعسكرٌة التهامٌة على ٌد المقاومة تهامة  بدفن الوالً والعثمانٌٌن فً

قة قبابل بنً مروان الثابرة إلى ناحٌة إدارٌة ومركزها لمقاومة ، فتحولت منطهذه ا لسٌطرة علىلبتهامة 

)لضمان األمن والسالم لألهالً وتأمٌن إٌرادات الدولة من تعدٌات عرٌش حرض وتتبع قضاء أبً

اإلستراتٌجٌة التً تخدم الوجود  ، ومن المشارٌع حسب عرض الصدر األعشم للسلطانٙ(قبٌلةال

خطوط التلؽراؾ والتً ترهلت وهوجمت من المقاومة التهامٌة ، العثمانً وتربطه عسكرٌاً باألستانة مد 

 . 7فأمر السلطان بسرعة تمدٌد خط التلؽراؾ من مدٌنة جدة إلى الحدٌدة 
 

 عثمان نوري باشا  .  -

م889ٔ اؼسطس / هـٖٙٓٔ سنة والٌاً فً ذي الحجة وصل الفرٌق عثمان نوري باشا   
تهامة    نعمت ، 8

مٌناء جدٌد بالحدٌدة إلى جانب المٌناء السابق وذلك نشراً لألهمٌة  أنشًء قرار ،باألمن واالست فً عهده

التً ٌتمتع بها مٌناء الحدٌدة ووصول عدد كبٌر من السفن العثمانٌة واألجنبٌة وكون المٌناء الحالً ؼٌر 

والموقع  قابل للتوسع ، فتم إنشاء مٌناء جدٌد فً الجبانة وٌبعد عن المٌناء الحالً على ساعة ونصؾ

مناسب وقد أجرٌت الدراسات وأعدت الرسوم الالزمة من قبل المهندسٌن المختصٌن تحت إشراؾ 

                                                           
ٔ

ُؼ١ٌَٔ رز٤َُٖ ٝػزظض ٜٓخٍحطٚ حُؼ٣ٌَٔش ك٢ ٛـ ٝأًَٔ طل٤ِٜٚ حٕ٘ٙٔأكٔي ػ٣ِِ رخٗخ ، ىهَ ك٢ حٌُٔظذ حُؼ١ٌَٔ حُِٔطخ٢ٗ ك٢ ٓ٘ش  - 

حُلَٝد ٟي حَُٜد ك٘خٍ ٍطزش ك٣َن ٌٓخكؤس ُٚ ػ٠ِ ٓخ رٌُٚ ٖٓ هيٓش ٝٗـخػش ، ػْ هخثي ُِـ٤ٕٞ ك٢ ٢٘ٔٗ ٝٗخٍ ٍطزش ٤َ٘ٓ ك٢ حُلَد 

 .  7ٗ، ٛـ  ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ؛ . ٓٔٔ - 1ٓٔحُؼؼٔخ٤ٗش ح٤َُٓٝش ، ٝٛٞ ٖٓ أًٍخٕ حُٔؼٌَٔ حُِٔطخ٢ٗ حُؼخ٢ٗ ،  كخٍّ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ 
ٕ

 .  71ٖٛـ ، ٛـ ٣ٖٖٔٔٗٔ ٓخُ٘خٓش ٢ٓ  - 
ٖ

 . ٕٗٔ-1ٖٔ،ٛـ1ٕٓٓ، ٔحُلي٣يس، ١-ٓوَ٘، ػزيحُٞىٝى. حٍُِح٤ٗن ٝحُلٌْ حُؼؼٔخ٢ٗ حُؼخ٢ٗ ك٢ ح٤ُٖٔ،ًَِٓ ًإحٍ ُِظَحع ٝحُيٍحٓخص حُظخ٣ٍو٤ش -
ٗ

 حُٞحٓؼ٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .  - 
٘

 .  7ٙٛ٘ؼخء ، ٛـ –، ٓطزؼش ح٣٫ُٞش ٛـ ٢ٍٖٓٝٔٓٗ  ٣ٖٖٔٓ٘ٔ ٓخُ٘خٓش  - 
ٙ

ى٣ٔٔزَ  ٖٕٛـ/ ٍٖ٘ٓٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  1، ٝٓئٍهش  5285( رَهْ  i.SDٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس َٓح١ ىُٝض  ) - 

 . 7ٕٙ -ّٕٗٙ ، ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ117ٔ
7

ّ ، ٤ٗٞ٣ٔ111ٞ  ٕٗٛـ/ ٍٖٙٓٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  ٕٓ، ٝٓئٍهش  1ٕٕ٘ٗ( رَهْ  i.DHش  )ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه٤ِ - 

 . 1ٖٔ -1ٕٔح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ 
1

 .  ٕ٘حُـَحك٢ ، ك٤ُٞخص حُؼ٬ٓش حُـَحك٢ ، ٛـ  - 
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إدارة المهندسخانة ، فبناء على محضر مجلس شورى الدولة ومرفق من الصدر األعشم إلى السلطان 

 . ٔعبدالحمٌد صدرت اإلرادة السنٌة بالموافقة 
 

 إسماعٌل الحافظ باشا  .  -

، فوصل الحدٌدة فً ذي  الفرٌق إسماعٌل حقً باشا مرة ثانٌة والٌاً وقومنداناً للمعسكر الهماٌونًعٌن    

، وثارت المقاومة التهامٌة بقبابلها ، فقد أثارت حفٌشتها تصرفات قابم  ٕم89ٓٔ ٌونٌو / هـ7ٖٓٔالقعدة 

ذه السنة ، وكان مجلس مقام بٌت الفقٌه مصطفى أفندي والذي تولى قابمقامٌة قضاء بٌت الفقٌه فً ه

، وحاول االحتكاك بالزرانٌق من خالل التضٌٌق على  ٖقضاء بٌت الفقٌه المنتخب ما زال منحالً 

م ، فقد)دخل الناس فً عٌد 89ٓٔ ٌولٌو / هـ7ٖٓٔأفرادها مما أدى إلى تأجٌج الثورة فً ذي الحجة 

فٌها نهب وقتل وأفعال فً بعض ، ووقع معهم ،  األضحى..ووصل تجار أخبروا ِبَرْبَشة  فً تهامة

، فعمت الثورة تهامة وحوصرت الحامٌة العثمانٌة فً بٌت  ٗالتجار والمسافرٌن و قٌل أنهم الزرانٌق(

تقع بٌد المقاومة التهامٌة فً الثامن أن الفقٌه ووصلت إلى الحدٌدة والمراوعة واللحٌة وكادت زبٌد 

فً  ٘م ونجحت محاولة السرعسكر89ٓٔ برالثانً عشر من اكتو / هـ8ٖٓٔ والعشرٌن من صفر

القٌادة  –، وكان القابد العام للجٌش السابع المتواجد فً الٌمن قد أرسل إلى السرعسكر  ٙ المحافشة علٌها

فً األستانة ٌعلمهم بتمرد وسط تهامة وامتدادها حتى الحدٌدة وزبٌد فً السادس والعشرٌن من محرم  -

ثم أرسل من الحدٌدة استنجاداً آخر بشأن تمرد القبابل فً تهامة  7م89ٓٔ العاشر من سبتمبر / هـ8ٖٓٔ

 / هـ8ٖٓٔ التهامٌة للمعسكر العثمانً فً زبٌد فً الرابع من ربٌع األول واشتداد ضربات المقاومة

أمام هذا الوضع الخطٌر ولتسكٌن الزرانٌق والقبابل التهامٌة المؤازرة  م89ٓٔ السابع عشر من أؼسطس

 8عً الوكٌل العام للضابطٌة الٌوزباشً محمد أمٌن آؼا لٌعٌن قابم مقام قضاء بٌت الفقٌه لها ، أُستد

ٌُهدأ األمو  وكذلك استطاع بحكم إدارته السابقة لزبٌد قبابلر وٌحاول مداراة ومحاباة الوكانت األوامر أن 

)جرٌدة اء" وهً أن ٌهدأ الوضع وٌعٌد الجمٌع إلى الهدوء واالستقرار، ومن الطرٌؾ أن صحٌفة "صنع

م باللؽتٌن 877ٔ هـ /9ٕٗٔ صدرت بأمر السلطان عبدالحمٌد لنشر أفكاره فً وحٌدةرسمٌة أسبوعٌة 

 تعبر عن السلطة العثمانٌة ، لم تجد أي خبر فً تهامة إال خبرو 9العربٌة والتركٌة فً أربع صفحات( 

 .  ٓٔ ماتت امرأة وأتلفت بقرة..! اصاعقة 
 

 حسن أدٌب باشا .   -

السابع عشر من  / هـ8ٌٖٓٔوم الجمعة حادي عشر شهر ذي الحجة الحرام وصل إلى الحدٌدة فً    

ٌتضح من خالل األحداث الالحقة ،  ٔٔم...وبمعٌته أحمد رشدي باشا وطابورٌن من العساكر89ٔٔ ٌولٌو

                                                           
ٔ

ّ ، ح٤ُٖٔ ك٢ 111ٔٗٞكٔزَ  ٙٔٛـ/ 7ٍٖٓٔر٤غ ح٧ٍٝ ٖٕ، ٝٓئٍهش  ٕٕٙٗ( رَهْ  i.MMSٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق  ) - 

 . 1ٔٔ-1ٗٔحُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ 
ٕ

 .  1ٕ؛ .حُـَحك٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ 1ٖٓ، ٛـ ٣ٖٖٔٔٗٔ ٓخُ٘خٓش ٢ٓ  - 
ٖ

 .  ٘ٓٔٛ٘ؼخء ، ٛـ –، ٓطزؼش ح٣٫ُٞش  ٖ٘ٓٔٛـ ، ٢ٍٓٝ ٣ٖٔٓ7ٖٔ ٓخُ٘خٓش ٢ٓ ، ػَر٢  - 
ٗ

 .  1ٖ٘ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ - 
٘

 .   17ٖ - 1ٖٙش كخ٤ٍٓش رٔؼ٠٘ ٍأّ ٝٛٞ حَُث٤ْ حُؼخّ ٝهخثي حُوٞحى أٝ ٣َُٝ حُلَد. رًَخص ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـحَُٔػٌَٔ ُلظ - 
ٙ

( ٗو٬ً ػٖ ًظخد ٖٓ حُٞػخثن حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ طخ٣ٍن حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ،  Y.MTVط٤ٜ٘ق أٍٝحم ٣ِي٣ِ ٓظ٘ٞع )  ٘ٗ/  1ٓٔٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 

 . ٘ٗ، ٛـ ٕٓٓٓٛـ/ٕٓٗٔ، ٔحُؼ٤ٖ ، ١  –زيحُؼ٣ِِ، ًَِٓ ُح٣ي ُِظَحع ٝحُظخ٣ٍن اػيحى: ػزيحُـ٢٘ ارَح٤ْٛ ػ
7

 ( ، حَُٔؿغ  ٗلٔٚ  . Y.MTVط٤ٜ٘ق أٍٝحم ٣ِي٣ِ ٓظ٘ٞع ) ٘ٗ/  1ٓٔٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 
1

 .  1ٕٔٛ٘ؼخء ، ٛـ –ٛـ، ٓطزؼش ح٣٫ُٞش ٣ٖٔٓ1ٖٔ ٓخُ٘خٓش ٢ٓ  - 
1

 . ٕٙٓ، ٛـ  ّٔ ، ؽ1ٖٔٔر٤َٝص ،  –خكش حُؼَر٤ش ، حُٔطزؼش ح٧ىر٤ش ١َح١ُ ، حُل٤ٌٞٗض ك٤ِ٤ذ ى١ . طخ٣ٍن حُٜل - 
ٔٓ

 ّ . 11ٓٔأًظٞرَ  1ٕٛـ / 1ٍٖٓٔر٤غ ح٧ٍٝ ٙٔ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ػَ٘ ،  ٕ٘ٗؿ٣َيس ٛ٘ؼخء ، حُؼيى  - 
ٔٔ

 1ٖٖٛـ،  ٖٗٔٔ. ؛ ٣ٖٔ ٓخُ٘خٓش ٕٔ.؛ ُرخٍس ، حُٜٔيٍحُٔخرن )ح٩ٓخّ حٍُٜٔ٘ٞ( ، ٛـ1ٖحُـَحك٢ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ - 
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أحمد فٌضً أن الوالً حسن أدٌب باشا كان ال ٌملك من أمر الوالٌة إال اسمها ، فكل األمر وممله بٌد 

باشا ، أما تهامة ، فحالها حال بقٌة المقاومة الٌمنٌة ، فقد ثارت ضد الوجود العثمانً واندلعت الثورة بها 

قطع االتصال ثم اتجهت المقاومة بعد ذلك إلى ، وحوصرت الحامٌات العثمانٌة فً المدن التهامٌة 

ومة كتكتٌك حربً دابم ضد العثمانٌٌن ، وهً وسٌلة من الوسابل التً اتبعتها المقاالبرقً والمواصالت 

قامت المدٌرٌة العامة للتلؽراؾ ثم  ٔفأصبحت طرٌقة ٌحتذي بها فً المقاومة الٌمنٌة ضد العثمانٌٌن

مطالبة باتخاذ اإلجراءات  ٕمن تخرٌب خطوط البرق "األشقٌاء"بإرسال استنجاد للباب العالً بما فعله 

 .الصارمة لردعهم 
 

االضطرابات األمنٌة ، فقد أرسل الوالً إلى وزارة الداخلٌة العثمانٌة برسالة برقٌة أما قطع الطرق و  

، ثم أرسل ببرقٌة فً نفس ٗتهامة خصوصاً و ٖمعهم( )بفساد الٌمن وأنه مستعفً إالَّ تصاله قوة وخزنة

و وه٘هـ أن االضطرابات تزداد بٌن الحدٌدة وتعز9ٖٓٔ محرم / رومً 7ٖٓٔأؼسطس  الثامن منالٌوم 

   . ة وتخبط العثمانٌٌن فً تهام ٌشٌر إلى المقاومة
 

 عبدالحمٌد الثانً ونقٌب األشراف بالٌمن والمناصب .السلطان   -

منٌة اتجه السلطان عبدالحمٌد الثانً إلى استخدام الدٌن استخداًما برجماتٌاً لتقوٌة سلطاته الروحٌة والزّ  

لهم ٌلجأون وٌرجعون فً كل مكاٍن إلٌه ، فنجح فً  بٌن المسلمٌن فً العالم ، والذٌن نشروا له كأبٍ 

 ٙبفضل شٌخه أبو الهدى الصٌاديالنشرة التقدٌسٌة له وزاد على ذلك ، حمل لواء الجامعة اإلسالمٌة 

الهدى أن ٌكون عّراب العالقة الوطٌدة بٌن الشعوب  وأب استطاع فقد فاستفاد وأفاد كل منهما اآلخر ،

ن عبدالحمٌد الثانً من خالل انتقاءه بدقة عالٌة لمجموعات دٌنٌة كارٌزمٌة العربٌة وبٌن مرٌده السلطا

من رجال الدٌن والتصوؾ من كل مناطق اإلمبراطورٌة العثمانٌة وؼٌرها وأن ٌربطها رأساً بدابرته 

لقوة القتالٌة والدفاعٌة المتصلة مباشرة بالسلطان عبدالحمٌد ، وأصبح هؤالء هم األداة اإلعالمٌة وا

الهدى الصٌادي بأؼلب الشخصٌات والوفود والوساطات التً  ًوهكذا ارتبط اسم الشٌخ أب لطانللس

 .قدمت إلى الٌمن لحل قضٌتها 

                                                           
ٔ

 .  ٖٙٗٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ - 
ٕ

ٛـ ( ، ٖٓ حُٞػخثن ٢ٍٖٓٝٔٓ1  )  7ٖٓٔأؿٔطْ  ٓٔ( رظخ٣ٍن  Y.A. Husط٤ٜ٘ق أٍٝحم ٣ِي٣ِ حُوخٛش )  ٕٔ٘/  ٕٗٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 

 .   1ٗحُؼؼٔخ٤ٗش ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ
ٖ

 ا٫َّ إٔ طِٜٚ ٝهِٗش أ١ أِٓلش . .ٝٓؼ٠٘ ا٫َّ طٜخُٚ أ١ 71ٗٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ  - 
ٗ

ٛـ ( ، حُٜٔيٍ  ٗلٔٚ  ٢ٍٖٓٝٔٓ1)  7ٖٓٔأؿٔطْ  1ٕ( رظخ٣ٍن  Y.A. Husط٤ٜ٘ق أٍٝحم ٣ِي٣ِ حُوخٛش )  ٕٔ٘/  1ٙٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ - 

 ، ؛ ٓـٍٜٞ ، حَُٔؿغ حُٔخرن .  
٘

 َؿغ  ٗلٔٚ  .  ( ، حُٔ Y.A. Husط٤ٜ٘ق أٍٝحم ٣ِي٣ِ حُوخٛش )  ٕٔ٘/  ٔ٘ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 
ٙ

ٛـ ُؼ٬ػش أ٣خّ هِض ٖٓ ٠ٍٓخٕ روخٕ ٤ٗوٕٞ ٖٓ أػٔخٍ ٕٙٙٔٓلٔي أرٞ حُٜيٟ رٖ أر٠ حُزًَخص كٖٔ ٝحى١ رٖ ػ٢ِ رٖ هِحّ حُل٢٘٤ٔ ُٝي  - 

حُ٘ظَ  ٓؼَس حُ٘ؼٔخٕ رخُ٘خّ ، ىٍّ ػ٠ِ ٣ي ٝحُيٙ ٝحرٖ ػٔٚ رٜخء حُي٣ٖ ٓلٔي حُٜٔي١ ٝٓلٔٞى حُلِٔح١ٝ ٝٓلٔي رٖ ػَٔح٧ٛيٍ ٝؿ٤َْٛ ، ط٠ُٞ

 ػ٠ِ ٓي٣٘ش هخٕ ٤ٗوٕٞ ػْ ٗوخرش ح٧َٗحف رـَٔحُ٘ـٍٞ ، ػْ ح٤ُ٘خرش حَُ٘ػ٤ش رٜخ ، ػْ ٓخكَ ا٠ُ حٓط٘زٍٞ ٧ؿَ ٜٓخُق ٝهق حُٔوخّ ح٤ُٜخى١،

ح٧َٗحف رخُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝأٛزق ٤ٗن حُِٔطخٕ ٝٓٔظ٘خٍٙ ٖٝٓ هخٛظٚ كؤكٖٔ ُٚ رخُٞٓخٓخص  ٝٝؿٜض ُٚ ٗوخرش أَٗحف كِذ ػْ أٛزق ٗو٤ذ

ٍ أػ٠ِ ٝٓخّ ك٢ حُيُٝش ٝٛٞ ٝٓخّ ح٫ٓظ٤خُ ُٝٔخ هِغ حُِٔطخٕ ٌٗذ ح٤ُ٘ن ُٝٝيٙ ٝٛٞىٍص أٓٞحُٜٔخ ٝٗل٢ ٝػٌد كظ٠ ٝكخطٚ رـ٣َِس ح٧َٓحء ٝٗخ

ٛـ ػْ ىكٖ رِح٣ٝظٚ رؤػ٠ِ رٌ٘طخٕ ك٢ حٓط٘زٍٞ ، أُّق ٝٛ٘ق  ك٢ ٗظ٠ حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ ُٝٚ 7ٕٖٔك٢ ٤ٌ٘٣ٍزٞ  ُٔض ٤ُخ٢ُ هِٕٞ ٖٓ ٍر٤غ ح٧ٍٝ

 أَٜٗ حُزطٕٞ حُو٤َٗش رخُ٘خّ حُظ٤ًَش ٝحُلخ٤ٍٓش ٝحُل٤َٔٗش ٖٝٓ ًظزٚ "حَُٝٝ حُزٔخّ ك٢ خصخٕ ٗخػَحً ر٤ِـخ ك٢ حُِـًٝ د ٝػيس ىٝح٣ًٖٝظخ ٕ٘ٔ

ح٤ُٜخى١ ، ٓلٔي أرٞ   -. ٍحؿغ :ٝؿ٤َٛخ  ح٤ُٜخى" ر٢٘ حُٔخىس ًًَ ك٢ حُٔؼخى ٝ"ًه٤َس" ح٧ه٤خٍ حَُكخػ٤ش حُٔخىس ١زوخص ك٢ ٝ"ط٣َٞ٘ ح٧رٜخٍ"

. ؛ ه٬ثي حُِرَؿي ػ٠ِ كٌْ ٫ٞٓٗخ حُـٞع حَُكخػ٢ أكٔي ،  ٕٗ-ٕٓٛـ ، ٛـٖٕٖٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ -ٟ . ه٤ٜيس ُحى حُو٤خٓش ، ٓطزؼش حُظخَٛحُٜي

ٛـ ٖٖٔٔحُوخَٛس ،  –حُط٣َٞح٢ٗ ، كٖٔ ك٢٘ٔ رخٗخ . حُوٍٞ حُلَٜ ، حُٔطزؼش حُؼ٤ٓٞٔش  ؛1ٕٔ-71ٔٛـ ، ٛـٕٖٓٔر٤َٝص ،  -حُٔطزؼش ح٧ىر٤ش

ٛـ ، َٖٙٓٔس ، حُوخٛ -ح٢ُِٛٞٔ ،أكٔي ػِص حُلخٍٝه٢ . حُؼوٞى حُـ٣َٛٞش ك٢ ٓيحثق حُل٠َس حَُكخػ٤ش ، ٓطزؼش ٓلٔي أك٘ي١ ؛ .ٕٖ-ٕ، ٛـ

         .1ٗٛـ , ٙح٢ًٍُِِ ، ح٧ػ٬ّ ، ؽ . ؛7ٖٖ-1ّٖٙ ، ٛـ11ٖٔ/ ٤ٗٞ٣ٞ  ٛـٖٓٔٔ، ًٝحُوؼيس  ٓـِش ح٬ٍُٜ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ؛ٝٓخ رؼيٛخ. ٔٔٛـ
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كما ارتبط اسمه بالشخصٌات الدٌنٌة التً برزت فً تهامة كوسٌلة من وسابل السٌطرة الروحٌة فٌها  

ساب إلى البٌت النبوي واالرتباط المذهبً ، فباإلضافة إلى االرتباط باالنت ٔومنهم األشراؾ والسادات

هناك الرابطة الصوفٌة التً جعلتهم كمرٌدٌن ٌنفذون ما ٌأمرهم به شٌخهم ، ومن خالل هؤالء ، السنً 

تم دعوة العلماء والمناصب والسادة والقضاة إلى البالط السلطانً باألستانة مرات عدة ومنهم جٌالن بن 

نحه السلطان عبدالحمٌد نٌشان مجٌدي وجارٌة تزوجها فٌما بعد المساوى بن محمد األهدل والذي م

، الدولة  فًومحمد بن عبدهللا األهدل من سادات بٌت الفقٌه ورفع مرتبه  ٕومجموعة هداٌا مختلفة 

، واستقبلهم  ٗقرش ٓ٘ٔاألمٌن بن عبدالقادر البحر والذي رفع مخصصة إلى ٖوكذلك نقٌب األشراؾ

ره واستمع إلى وجهات نشرهم حول الثورات التهامٌة وكٌفٌة حلها وإٌجاد السلطان عبدالحمٌد فً قص

قصابد مدحٌة أعجبت السلطان ، ثم أمر السلطان  ٘إراقة الدماء وألقى األمٌن البحر كؾالوسابل من أجل 

وأعفاهم من االلتزامات المادٌة فأراد استجالب قلوب  بصرؾ مخصصات مالٌة لهم وإعادتهم إلى بالدهم

بعد اطالعه على عشرات من هذه اإلعفاءات وبعضها ، وٌالحش الباحث  مٌٌن وتهدبة نفوسهمالتها

تمت وأن كلها لألسر التً مارست القضاء واألسر العلمٌة وذات األصول النبوٌة  تهاأن أؼلبٌبالعثمانٌة 

ثلما هو على ٌد نقٌب األشراؾ األمٌن البحر وهو ما ٌثٌر التساؤل وخاصة أن هذه البٌوت متفرقة م

  . ٙالحال مع أسرة األنباري والبطاح بزبٌد واألهدل بمدن تهامة والبهكلً ببٌت الفقٌه

برز دور نقٌب أشراؾ الٌمن األمٌن بن عبدالقادر البحر الروحً الذي اختٌر نقٌباً لألشراؾ فً الٌمن    

م مستفٌداً 89ٔٔ هـ /9ٖٓٔفً محاولة تسكٌن الثورات التهامٌة مؤقتاً إبان ثورة  7م889ٔ / هـٖٙٓٔسنة 

من نفوذه الروحً واالنتساب إلى البٌت النبوي وملكته الخطابٌة والكتابٌة ومستؽالً الصراع المذهبً 

                                                           
ٔ

ُٔخىحص ٜٓطِلخٕ اىح٣ٍخٕ ، كخ٧َٗحف ٣طِن ػ٠ِ أر٘خء حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ ٝحُٔخىحص ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ٣٘ظٔزٕٞ ا٠ُ أه٤ٚ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ ، ح٧َٗحف ٝح - 

ًٝخٕ ُْٜ ٗو٤ذ ٣طِن ػ٤ِٚ ٗو٤ذ ح٧َٗحف ٣٘ظْ ك٤خطْٜ ٣ٝللع ٓـ٬طْٜ ُْٜٝ حٓظ٤خُحص ٝٓوٜٜخص ٖٓ حُيُٝش ٣ٝؼلٕٞ ٖٓ حُظـ٤٘ي ٝح٠َُحثذ 

حُوخَٛس   -( ؿِز٢ ، أ٤ُٝخ . حَُكِش حُلـخ٣ُش ، طَ/ حُٜلٜخك٢ أكٔي ح٢َُٓٔ ، ىحٍ ح٥كخم حُؼَر٤ش ٔ -رخص حُ٘ي٣يس . ٍحؿغ :٫ٝ طٞهغ ػ٤ِْٜ حُؼوٞ

 . ٖٗٓ -ٖٖٓ( أكٔخٕ أٝؿ٢ِ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـٕ. ؛  ّٖٖ، ٛـ111ٔ،  ٔ، ١
ٕ

،)طٞؿي ٍٛٞس ٜٓ٘خ ك٢ ّ.ٝ.ع( حُٔـٔٞػش حُؼخُؼش ، ِٓق  81527( رَهْ  I.DHٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه٤ِش )  - 

  1ٗ،ٛـ ٝح٣ٌَُ،  ٕٓٙ، ٛـٔؽَٗ٘ حُؼ٘خء ، ، ٍٝحؿغ ح٢ُِٗٞ ، 81912، ٝٝػ٤وش أهَٟ ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ رَهْ  23َِٝٓٔٔ رَهْ  ٍٙٙهْ 
ٖ

 ٠ حُٔظ٢ُٞ ٧ٍٓٞ حُٔ٘ظٔز٤ٖ ا٠ُ آٍ ر٤ض ٍٍٓٞ هللا ٗو٤ذ ح٧َٗحف ُوذ ٜٝٓ٘ذ ػَكظٚ حُل٠خٍس ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٌٓ٘ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ ، ٣ٝطِن ػِ - 

ٖٓ ٖٓ ح٧َٗحف ٝحُٔخىحص ، ٜٝٓٔظٚ حُظؼزض ٖٓ أٗٔخرْٜ ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ ٓـ٬طْٜ حُوخٛش رؤٗٔخرْٜ ، ك٤ؼزض ٓٞح٤ُيْٛ ٣ٝٔو٢ ٝكخ٣خْٛ ، ٣ٝظؤًي 

حُٔ٘ظٔز٤ٖ ا٠ُ آٍ حُز٤ض ٝحُٔطخُزش رلوٞهْٜ ٝحٓظ٤خُحطْٜ ٣ٞٛخص ٖٓ ٣ّيػٕٞ ح٤ُٔخىس ٝحَُ٘حكش ًٌرخً ٝارطخٍ كــْٜ ، كٌخٕ رٔؼخرش ح٢ُٛٞ ػ٠ِ ًَ 

% ٖٓ حُي٣ٕٞ حُظ٢ ٣ظْ ٖٓٔٓ حُيُٝش ٣لٞ ٓ٘خُػخص ح٧َٗحف ٣ٝو٢٠ ر٤ْٜ٘ ًٝخٗض ُْٜ ٓـْٜٞٗ حُوخٛش رْٜ ، ُٝٚ حُلن ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ

حُؼٔخٓش حُو٠َحء حُوخٛش رٚ ىٕٝ ؿ٤َٙ ،  ٓيحىٛخ ٖٓ ه٬ٍ طيهِٚ ٝط٣ُٞغ ح٣َُغ ٝحُـ٘خثْ ٝحُلٍٜٞ ػ٠ِ ٝهل٤خص ٌٍٝٗٝ ُٜخُلٚ ، ًٝخٕ ٣ِزْ

( ؿِز٢ ، ٔ -ٌُٜٝح حُٜٔ٘ذ ٌٓخٗش ٍك٤ؼش ك٤غ ٣و٤ْ ٛخكزٚ ك٢ ح٧ٓظخٗش ُٝٚ ٬ًٝء ك٢ ًَ ٣٫ٝش ٣طِن ػ٤ِْٜ هخثْ ٓوخّ ٗو٤ذ ح٧َٗحف . ٍحؿغ :

ٔي ارَح٤ْٛ ، ٓطخرغ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٌُِظخد ( ٝٗظَ، ٤ٌَٓ . حُٔـظٔغ ح١َُٜٔ طلض حُلٌْ حُؼؼٔخ٢ٗ ، طَ/ارَح٤ْٛ ٓلٕ. ؛ ٖٗ-ٖٖحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ

( ٣ٞٗؾ ، ك٣َي ى١ . طخ٣ٍن حُطَم حُٜٞك٤ش ، طَ/ػزيحُل٤ٔي ك٢ٜٔ حُـٔخٍ ، ٓطخرغ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٖ. ؛ 17ٕ-1ّٕٓ ، ٛـٕٔٓٓ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –

 .           ٖٔ-ٕٔ، ٛـ 11ّ٘ٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –ٌُِظخد 
ٗ

 )ٍٛٞس ٖٓ حُٞػ٤وش(.  ٕٙٓ، ٓوَ٘ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ 89322( رَهI.DHْط٤ٜ٘ق اٍحىس ىحه٤ِش) ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ - 
٘

ٛـ(ػخُْ ٤ٓٝخ٢ٓ ِٜٝٓق حؿظٔخػ٢ ُٝي رو٣َش حُٔخىس ر٢٘ حُزلَ رٔي٣٘ش ر٤ض حُلو٤ٚ ٖٖٙٔ–ٕٗٙٔح٤ٓ٧ٖ رٖ ػزيحُوخىٍ رٖ ػ٢ِ رٖ أكٔي حُزلَ) - 

ي رٖ كٖٔ كَؽ ٝػزيهللا رٖ ػ٢ِ ٗ٘يٙ ٝػَٔ رٖ ػزيحُوخىٍ ٝػزيحُوخُن رٖ ٝطٞك٢ رٜخ ، طِو٠ ػِٞٓٚ ػ٠ِ ٣ي ٝحُيٙ ػْ ػِ ّٔ ٠ ٣ي ٤ٗن ح٬ٓ٩ّ ُٓل

ٝػش ػزيهللا رٖ ػزيحَُك٤ْ ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ٍٝكَ ا٠ُ ُر٤ي كؤهٌ ػٖ ػِٔخثٜخ ْٜٝٓ٘ ٓلظ٤ٜخ ٓلٔي رٖ ػزيحَُكٖٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ ح٧ٛيٍ ػْ ٍكَ ا٠ُ حَُٔح

رٖ ػزيحُزخ١ٍ ح٧ٛيٍ ٝأطـٚ ا٠ُ ٌٓش ٝأهٌ ػٖ أكٔي ٢٘٣ُ ىك٬ٕ ٝٓلٔي رٖ ٤ِٓٔخٕ كٔذ هللا  ٝأهٌ ػٖ ٓليع ح٤ُٖٔ ٝٓلظ٤ٜخ ٓلٔي رٖ أكٔي

ٝؿ٤َْٛ ، ٍٝكَ ا٠ُ ح٧ٓظخٗش ٝأٍطز٢ ه٬ُٜخ ٛ٘خى رٜيحهش ه٣ٞش ٓغ أر٢ حُٜيٟ ح٤ُٜخى١ كظ٠ ٠ٔٓ أكي أر٘خءٙ رخٓٔٚ ٝحُظو٠ رخُِٔطخٕ 

"حُل٤ٞ حُٔي٣ي ك٢ ٓؼَكش حُٔ٘خثن ٝح٧ٓخ٤ٗي" )هخّ حُزخكغ  -حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظذ ٜٝٓ٘خ : ػزيحُل٤ٔي َٓحص ػيس ، ٝػ٤ٖ ٗو٤زخً ٧َٗحف ح٤ُٖٔ ، ٛ٘ق 

رظلو٤وٚ( ٝ"حُيٍ حُٜٕٔٞ ح٧ٍكغ َٗف ُٓٞي حُلخكع حرٖ حُي٣زغ" ٝ"ٗخىٍس حُِٖٓ ك٢ طَؿٔش ٓلٔي رٖ حُلٖٔ" ٝ"ح٠ُٞء ح٤َُ٘ٔ ك٢ ح٧ٗٔخد" 

 ّ.  ٕٓٔٓ/1/ٕٔي رٖ حُل٠َ رٖ ح٤ٓ٧ٖ ك٢ ٝٓـٔٞػش أٗؼخٍٙ َٝٓح٬ٓطٚ ٝؿ٤َٛخ . ٓوخرِش ٓغ كل٤يٙ ٓلٔ
ٙ
رجب  ٙحصل الباحث على وثابق االعفاءات ولكن من السهل تفنٌد البعض منها ومنها وثٌقة بٌد آل األنباري ترجع هذه االعفاءات إلى  - 

اضح ، فاالعفاءات معاد ..! إلى جانب مضمون ومصطلحات الوثٌقة من تزوٌر و ٓ٘م فً اعفابهم من أرضهم ٕٕٙٔإبرٌل ٖٕهـ/ٖٔٓٔ
 ( . ٖواضحة فً وثٌقة البهاكلة )راجع وثٌقة رقم 

7
طل٢ٌ ٓٞحكوش ٝٓزخًٍش ٓ٘خثن ٝػِٔخء ٝٓخىحص أػ٤خٕ ٝ( ٕٝػ٤وش ٍهْ )، ِٓلن ٝػخثن) ( . Y. PRK . DHط٤ٜ٘ق )61 / 4ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 

 . (أ٠٣خً حُزخكغ ػ٤ِٜخ ٖٓ كل٤ي ح٤ٓ٧ٖ حُؼ٬ٓش ٓلٔي رٖ حُل٠َٝكَٜ  طٜخٓش ػ٠ِ حهظ٤خٍ ح٤ٓ٧ٖ رٖ ػزيحُوخىٍ حُزلَ ٗو٤زخً ٧َٗحف ح٤ُٖٔ
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والتارٌخً بٌن التهامٌٌن وأتباع المذهب الزٌدي وتخوٌفهم من انتصار هؤالء ودحر العثمانٌٌن مما 

بخ تهامة والتً حصل علٌها الباحث مقٌدة سٌؤدي إلى وقوعهم تحت احتاللهم ، ففً رسابله إلى مشا

طلب  ٔوقارنها بالوثابق المرسلة إلى األستانة آنذاك عند حفٌده العالمة محمد بن الفضل بن األمٌن البحر

واالؼترار بما ٌحدث فً المناطق األخرى وحثهم  نجراروعدم االالسمع والطاعة للدولة العثمانٌة منهم 

وتأدٌة كل االلتزامات المالٌة  -الفُّرغ  -ى السلك البرقً وضبط الثوارعلى تأمٌن الطرق والمحافشة عل

التً علٌهم للدولة السابقة والالحقة وعدم تأخٌرها ، وأرسل برسابل وقصابد شعرٌة ٌستحث فٌها أبناء 

 -جبال تهامة على ما سبق ذكره وأرسل إلى مشاٌخ القبابل التالٌة:

 . ٕعلً فاشق هّمد بن ٌحًٌ بن الهبالزرانٌق الشٌخ  ُمح بابلشٌخ مشاٌخ ق -ٔ
 . ٖعلً معروؾ هشٌخ الطرؾ الشامً للزرانٌق أحمد بن حسن بن إسماعٌل بن الهب -ٕ
 علً جابر قبٌصً . القباصٌةشٌخ الزرانٌق  -ٖ
 .ٗشٌخ قبٌلة المناصرة ٌحً هبه المناصري  -ٗ
 شٌخ قبٌلة الجحبه العلٌا العٌٌد علً  -٘
 .٘شٌخ قبٌلة الجحبه السفلى أحمد سلٌمان  -ٙ
 . ٙشٌخ قبٌلة المعازبه المعوضة فرج  -7
 شٌخ قبٌلة بنً موسى ٌحًٌ هبه موساي . -1
 شٌخ قبٌلة الوعارٌة أحمد مسكٌن . -1

 شٌخ قبٌلة الرامٌة ٌحًٌ زوبر  -ٓٔ
   شٌخ شجٌنة سالم أحمد بجلً . -ٔٔ
 . شٌخ قبٌلة المزاهره حسن سعٌد مزهري -ٕٔ
  . شٌخ قبٌلة المساعٌد -ٖٔ
 . شٌخ قبٌلة العقارٌه -ٗٔ
 مله أحمد إبراهٌم مجملً .شٌخ قبٌلة المجا -٘ٔ
 شٌخ قبٌلة العبسٌة حسن بخٌت العبسً .  -ٙٔ
   شٌخ السادة بنً المقبول سعٌد ٌحًٌ مقبول .  -7ٔ
 . 7العاقل حسن عبد هللا عاقل محوى العزب -1ٔ
 العاقل ناصر بن شلفان بن أحمد عاقل القفل بالمعازبة وابن شٌخ المعازبة سابقاً .  -1ٔ
 .عقال بنً براش  -ٕٓ
 .بنً ؼالب عقال  -ٕٔ
 محمد .أقال وأعٌان قبٌلة بنً ع -ٕٕ
 .مشابخ وعقال ووجهاء وأعٌان رٌمة   -ٖٕ
 .برع مشابخ وعقال ووجهاء وأعٌان  -ٕٗ
 وصابٌٌن . مشابخ وعقال ووجهاء وأعٌان  -ٕ٘

 

                                                           
ٔ

٠٣ْٝ أؿِذ حَُٓخثَ ٝحُٜ٘خثق ُ٘و٤ذ . Y. PRK . DH   ط٤ٜ٘ق  61 / ٣4ٞؿي ِٓق ًخَٓ ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ رٌٜٙ حَُٓخثَ ٣ٝلَٔ ٍهْ - 

ذ ك٢ ٓل٤٘ش هخٛش رٚ حٓظلخى ٜٓ٘خ حُزخكغ ٝهي َٗ٘ ٗز٤َ ػزي ٛـ ، ًٝظزٜخ حُ٘و1٤ٖٓٔح٧َٗحف ح٤ٓ٧ٖ رٖ ػزيحُوخىٍ حُزلَ ه٬ٍ َٜٗ ٍر٤غ حُؼخ٢ٗ

 ّ ( .      11ٔٔٛـ/1ٖٓٔحُل٢ ٍٟٞحٕ ؿِء ٜٓ٘خ ك٢ ىٍحٓظٚ )٤ٓخٓش حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش طـخٙ طٜخٓش ح٤ُٖٔ ػخّ 
ٕ

 . (ٍٗهْ ، حُٞػ٤وش  ثنحُٞػخ ّ .)ِٓلن 11ٔٔى٣ٔٔزَ ٖٛـ/1ٍٖٓٔر٤غ حُؼخ٢ٗ ٔٓئٍهش  . Y. PRK . DH ط٤ٜ٘ق 61 / 4 ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 
ٖ

 ّ  . 11ٔٔى٣ٔٔزَ ٕٔٛـ/1ٍٖٓٔر٤غ حُؼخ٢ٗ ٓٔٓئٍهش  . Y. PRK . DH ط٤ٜ٘ق 61 / 4 ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 
ٗ

 ّ  . 11ٔٔى٣ٔٔزَ ٘ٔٛـ/1ٍٖٓٔر٤غ حُؼخ٢ٗ ٖٔٓئٍهش  . Y. PRK . DH ط٤ٜ٘ق 61 / 4 ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 
٘

 ّ  . 11ٔٔى٣ٔٔزَ ٖٛـ/1ٍٖٓٔر٤غ حُؼخ٢ٗ ٔٓئٍهش  . Y. PRK . DH ط٤ٜ٘ق  61 / 4ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 
ٙ

 ّ  . 11ٔٔى٣ٔٔزَٕٔٛـ/ 1ٍٖٓٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  ٓٔٓئٍهش  . Y. PRK . DH ط٤ٜ٘ق  61 / 4ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 
7

 ّ  . 11ٔٔى٣ٔٔزَ ٖٛـ/1ٍٖٓٔر٤غ حُؼخ٢ٗٔٓئٍهش  . Y. PRK . DH ط٤ٜ٘ق  61 / 4ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 
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حّمد بن ٌحًٌ مُ أُ بتحلٌل سٌاق إحدى الوثابق وهى الرسالة الجوابٌة من شٌخ مشابخ الزرانٌق الشٌخ و

جوابه على ما طلبه منه النقٌب وجد تجاوباً من الشٌخ بسبب تدخل  إلى نقٌب األشراؾ ٌتضح أن  ٔفاشق

النقٌب ولما له من نفوذ روحً علٌه وعلى أفراد قبٌلته والستحضار النقٌب للنص الدٌنً وكٌفٌة 

صٌرورة التبعٌة ألقوى مشابخ تهامة لإلمام الزٌدي مستنداً إلى اآلراء المتشددة التً ٌتبناه صدٌقه محمد 

، فرد الشٌخ نافٌاً أي عالقة بٌن ثورات تهامة  ٖكما تشهر فً الوثابق ٕرٌري الرفاعًبن عمر الح

)وحاشا ثم -وثورات اآلخرٌن ومستعرضاً للمشهد التارٌخً والعالقة العدابٌة الدابمة والمستحكمة قابالً :

رسوله وعلى الدولة ألنهم]أوالً[ باؼٌن فاسدٌن على هللا و ٗحاشا أّنا نصؾ أذهاننا إلى أفعال أهل المشرق

قابمة قطعٌاً ، وثانٌاً أنهم أعداءنا وأعداء آبابنا وأجدادنا من قدٌم الزمان  -وال معهم –العلٌة ، وال معاهم 

بعلم الخاص والعام( وهذا ٌشٌر إلى استقاللٌة حركات المقاومة التهامٌة وعدم تبعٌتها والرفض التام 

 لربطها بأبعاٍد طابفٌة .
  
 ا  .أحمد فٌضً باش  -

هـ / السابع من دٌسمبر  9ٖٓٔالسادس من شهر جماد أول تولى للمرة الثانٌة فً ٌوم االثنٌن     

معه فً عهده حالة المقاومة التهامٌة ، وكانت  ٘م وإضافة الوالٌة مع إعطابه رتبة المشٌرٌة 89ٔٔ

العسكرٌة الجزبٌة كالمقاومة الٌمنٌة ، فـقد ثارت تهامة )وتمردت قبابلها ولم تفد بعض النجاحات 

للقطاعات التأدٌبٌة العسكرٌة التركٌة فً وقؾ استشراء االنتفاضة...ولم تخبؤ المقاومة المستمٌتة 

ورأى عدم الجدوى ،   ٙللحمالت التأدٌبٌة فً األراضً المتبقٌة من الجبل ومن منطقة بٌت الفقٌه بتهامة(

من هذا العام أعنً عام  -عقب تولٌه مباشرةً  -ىمن الحمالت التأدٌبٌة ، فنزل بنفسه )فً شهر جماد األول

ث حرباً بل القصد هو اإلرهاب ها إلى الزٌدٌة ولم ٌُحدنتسعة بعد ثالثمابة من صنعاء إلى حجة ثم م

 التاسع والعشرٌن من ابرٌل / هـٖٓٔٔ وفً العام التالً)ٌوم السبت ثالث عشر من شوال ، 7(فقط

ورٌة إلى تهامة فسار من صنعاء إلى بندر الحدٌدة بتهامة وإلى م عزم المشٌر أحمد فٌضً باشا للدّ 89ٖٔ

،  8بٌت الفقٌه ومدٌنة زبٌد ثم إلى مدٌنة تعز من الٌمن األسفل ورجع إلى صنعاء فً سادس ذي الحجة(

فنزوله إلى تهامة ومعه بنادق كثٌرة ومؤنة بارود ورصاص إلى جانب عدٍد من المدافع الكبار تتجاوز 

الؽرض من إنزالها هو القضاء على ثورات تهامة وإخماد حركة المقاومة  ن أكبر المدافعالعشرة مدافع م

                                                           
ٔ

 -  ُٓ ي رٖ ٣ل٢٤ رٖ حُٜزش ػ٢ِ كخٗن ، ٤ٗن ٓ٘خثن حٍُِح٤ٗن ٤ٓٝخ٢ٓ طٜخ٢ٓ ٓل٘ي ح٤ُ٘ن  أُ ّٔ ٓؼو٬ً ُٚ ٝٝٓغ رٜخ كْٜٜ٘  حُل٤٘٤ٔش ، أطوٌ ٖٓل

ٟخر٢ ح٫ٓظوزخٍحص حُز٣َطخ٤ٗش ُٝؼذ ىٍٝحً ٛخٓخً ك٢ ه٤خىس حٍُِح٤ٗن ٝك٢ كًَش حُٔوخٝٓش حُظٜخ٤ٓش ٣ٝل٠ٌ ػ٘ٚ حُظٜخ٤ٕٓٞ هٜٚ رط٤ُٞش ، ًًَٝٙ 

Bury . Arabia infelix . P. 24 -                        -ٍحؿغ  :  ِٓٔق ٣وٕٞٓٞ ربٗخٍطٚ . ػَ٘س أ٫٥ف ٍؿَ إٔ طلض ه٤خىطٚٝ ٣ٝٔخٕ ر١َ٤
 

                                                                                                             
ٕ

  ٛـ7ٕٖ٘ٔ ٓلٔي رٖ أر٢ رٌَ حُٔٞحف حُل١َ٣َ حُل٢٘٤ٔ ٗٔزخً حَُكخػ٢ ٣َ١وشً ُٝي ك٢ كٔخس ك٢ ٓ٘ظٜق ٍؿذ ٓلٔي أك٘ي١ رٖ ػَٔ رٖ كٖٔ ر - 

كلع حُوَحٕ ٝػَٔٙ ٓزغ ٤ٖ٘ٓ ، ٝىهَ حٌُٔظذ ٝىٍّ ػ٠ِ ٓ٘خثن رِيٙ ٝأؿخى حُظ٤ًَش ٝػ٘يٓخ رِؾ ػ٬ػش ٝػ٣َٖ٘ ػخٓخً ٍكَ ا٠ُ ح٧ٓظخٗش ػ٘ي 

ػْ أٍَٓ ا٠ُ ح٤ُٖٔ رٔوظ٠٠  –اكيٟ َٓحطذ حُو٠خس ٝح٩كظخء حُٔض  –خكظٚ ٝٗخٍ ٍطزش ٓٞح٢ُ أ٤َُٓ ٌٝٓغ ك٢ ٤ٟ ح٤ُٜخى١حرٖ ػٔٚ أر٢ حُٜيٟ 

حُزلَ ، ُٝٔخ ػخى أكٖٔ ا٤ُٚ حُِٔطخٕ رَطزش  ح٩ٍحىس حُِٔطخ٤ٗش ك٢ ٓؤ٣ٍٞٓش ه٤ٜٛٞش ٝحٍطز٢ رٜيحهش ه٣ٞش ر٘و٤ذ ح٧َٗحف ك٢ ح٤ُٖٔ ح٤ٓ٧ٖ

ٔخ٢ٗ ٖٓ حُيٍؿش حُؼخُؼش، كَؿغ ١ُٞٔ٘ٚ كٔخس ، كَأّ حُط٣َوش حَُكخػ٤ش رلٔخس ُٝح٣ٝظْٜ حُل٣َ٣َش ، ٓٞح٢ُ أىٍٗش حٌَُٔٓش، ٝرخ٤ُ٘٘خٕ حُؼخ٢ُ حُؼؼ

ٛـ ٝأًَّ رؼيٛخ أ٠٣خً رَطزش ٓٞح٢ُ رَٝٓٚ ٕٖٗٔٛـ كظ٠ ٖٖٔٔػْ ٝؿٜض ا٤ُٚ ٗوخرش ح٧َٗحف رلٔخس  ػْ أك٤َ  ٜٓ٘ذ ح٤ُٚ ح٩كظخء ا٤ُٚ رلٔخس ػخّ 

( حُزلَ ، ح٤ٓ٧ٖ رٖ ػزيحُوخىٍ . ٓـٔٞع ٓوط١ٞ ر٤يٙ )ٓل٤٘ش( ٝرٚ ٔ -ٛـ . ٍحؿغ : ٖٖٔٔكٔخس ، ٝطٞك٢ ٖٓ حُز٬ى حُؤْ ، ػْ أٛزق هخثْ ٓوخّ

( ح٤ُٜخى١ ، ٓلٔي حر٢ حُٜيٟ . ط٣َٞ٘ ٌٕٛٙ حُظَؿٔش ٗو٬ً ػٖ طٜخ٢ٗ أكخَٟ حُؼِٔخء روَس أػ٤ٖ أٓخػَ حُؼِٔخء ُلٔٞى رٖ ٓلٔي حُِرَإط٢. ؛ 

 .  1ٔٔ-7ٔٔٛـ ، ٛـ ٖٙٓٔحُوخَٛس ،  –ه٤خٍ، ٓطزؼش ٓلٔي أك٘ي١ ٜٓطل٠ ح٧رٜخٍ ك٢ ١زوخص حُٔخىس حَُكخػ٤ش ح٧
ٖ

 ّ . 11ٔٔٗٞكٔزَ ٕؿٔخىح٧ٍٝ/ ٔٓئٍهش  . Y. PRK . DH ط٤ٜ٘ق  61 / 4ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٍهْ  - 
ٗ

ظ٢ ًخٗض طظزغ حٌُٔٛذ أَٛ حَُٔ٘م ٜٓطِق ُيٟ أٛخ٢ُ طٜخٓش ٣وٜي رٚ حُزِيحٕ حُـز٤ِش حُٞحهؼش َٗم طٜخٓش ٝرخ٧هٚ ٖٓ ٛؼيس كظ٠ ًٓخٍ ٝحُ - 

 ح٣ُِي١ ، ك٤طِوٕٞ ػ٤ِْٜ ٜٓطِلخص ٓظؼخٍف ػ٤ِٜخ ر٤ْٜ٘ ٢ٛٝ حُٔ٘خٍهش ٝأَٛ حَُٔ٘م ٝح٣ُِٞى ٝحُـزخ٤ُٚ ٝأَٛ ٓطِغ .
٘

 .  7ٙ. ؛ حُـَحك٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ 1ٖٔٛـ ، ٛـ٣ٖٖٔٔٗٔ ٓخُ٘خٓش  - 
ٙ

 .  1ًٔظِٞف ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
7

 .   1ٙح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
1

  ٗٓٔ؛ ُرخٍس ، أثٔش ح٤ُٖٔ)ح٩ٓخّ حٍُٜٔ٘ٞ( ، ٛـ 1ٙ٘. ؛  ٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ ٖٓٔحُـَحك٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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بها بعد فشل المساعً السٌاسٌة ، فقد)امتدت االنتفاضة إلى أنحاء عدة من تهامة خصوصاً التهامٌة 

 .  ٔ حٌث أبدى السكان مقاومة باسلة تجاه القوات التركٌة( وادي رمع وبه مدٌنة الحسٌنٌة

مما سبق ٌتضح أن الوالً أحمد فٌضً باشا نزل إلى تهامة ومكث فً تهامة شهرٌن تؽٌب فً ف   

أثناءها عن تودٌع الحجاج الٌمنٌٌن فً صنعاء ومحملهم ، وأعادت السلطات العثمانٌة خاللها قبضتها 

مة الحدٌدٌة على مدن تهامة وفرضت حشر التجوال وبقٌة القوانٌن العرفٌة ، فً حٌن اشتدت المقاو

 .      التهامٌة التً نصبت الكمابن للقوات العثمانٌة فً الطرقات والحارات وأزقة المدن

أمام عودة مشاهر الفساد واالرتشاء والشلم ومشاهر البذخ ، كان البد للمقاومة أن تستمر واتبعت    

بقوة  لتهامٌة عامةقبابل اثورة ال أسلوب نسؾ المساكن العثمانٌة واالؼتٌاالت والكمابن وشد أزرها عودة

وهذه العملٌات ،  ٕق والسلك بل ومهاجمة الدورٌات البحرٌة العثمانٌة فً البحر األحمروقطعهم الطر

أزعجت القٌادة العسكرٌة العثمانٌة ، فأرسل الوالً أحمد فٌضً باشا بصنعاء إلى القومندانٌة فً الحدٌدة 

تهامة ، ففتش المتصرؾ أدهم أفندي مدٌنة  ومتصرؾ الحدٌدة أدهم أفندي بالنزول المٌدانً إلى مدن

بٌت الفقٌه ورأى القابم مقام والموشفٌن العثمانٌٌن منؽمسٌن فً الفساد واالرتشاء ، فعزلهم وحولهم إلى 

)وقع اإلشعار على لسان البرق من طرؾ ذي  -التحقٌق ، ونشر ذلك بصحٌفة صنعاء حٌث ذكرت:

ل دوراً وتفتٌشاً فً القضاء أنه كؾ أٌدي كل من قابم مقام العزة أدهم أفندي متصرؾ الحدٌدة ، المتجو

قضاء بٌت الفقٌه عن مصافاة لواء الحدٌدة ومدٌر مالٌة عن األشؽال مبنٌاً على ما تبٌن من سوء حالهم ، 

ا الحال وعٌن بوكالة وصار ذو الرؤٌة نجٌب أفندي قابم مقام قضاء الزٌدٌة سابقاً مأموراً بتحقٌق هذ

ة رفعتلو صالح بك قابم مقام باجل سابقاً ، والذي ٌناسب بمدٌرٌة المال فهو على وشك ٌالقابم مقام

، وهكذا عزل القابم مقام ومدٌر المالٌة وكونت لجنة تحقٌق برباسة نجٌب أفندي ، وفً نفس   ٖ التعٌٌن (

تذكرة وردت )أفاد مفاد  العدد ٌرد أن األوامر السلطانٌة صدرت بإعادة بناء الخطوط التلؽرافٌة حٌث

إلى مطبعتنا من جانب مدٌر تلؽراؾ الٌمن األول والبوسطة أنها اقتضت اإلرادة السنٌة السلطانٌة كون 

 – مدة وصنعت فً أوربا بمعرفة نشارةدعاٌم الخطوط التلؽرافٌة فً الخطة الٌمنٌة حدٌداً وأخذت األع

بٌت الفقٌه إلى زبٌد بمعرفة مكتب البوسطة العالٌة...وشرع ركز ونصب تلك األعمدة من  –وزارة 

حسن آؼا الجاوش األول وسٌبدل أٌضاً كل ما كان من الدعاٌم االخشابٌة الباقٌة بعد وصول البواقً من 

وخطوط االتصال وقطعوا  أعمدةالتهامٌة كل ، فقد دمرت المقاومة  ٗاألعمدة الحدٌدٌة إلى شٌخ سعٌد(

مدة حدٌدٌة اعتقاداً منها أن ذلك سٌحد من قطعها بأع هاالطرق ، فأصدرت السلطات أوامرها باستبدال

ٌُجِد نفعاً ، ووجد أدهم أفندي نفسه فً بٌت الفقٌه محاصراً أمام المقاومة التهامٌة التً  ولكن كل ذلك لم 

أن بٌت الفقٌه والمدن  وصوله إلى الحدٌدة أعلم الوالً أحاطت بالمدٌنة ، فهرب أدهم أفندي وعند

أحمد  ، ورأى المشٌر ٌجب من إعداد القوات الكافٌة لقمعهم وتأدٌبهم وتربٌتهمالتهامٌة كلها ثابرة و

فأعد المؤن واألسلحة وأرسلها إلى الحدٌدة وولى المتصرؾ ن الفرصة مواتٌة لضرب المقاومة أ فٌضً

 فاتجه أدهم أفندي بقواته إلى بالد الزرانٌق إخضاع تهامة وتربٌتهامن أدهم أفندي لٌقود المعارك وطلب 

من الحدٌدة وأخضع القبابل المجاورة للزرانٌق وأجبرهم على تجنٌد رجال هذه القبابل فً قواته ضد 

                                                           
ٔ

 .  1ٕ. ؛ ًظِٞف ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ 11٘ – 1ٙ٘ٓـٍٜٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 ٝٓٞف طًٌَ ٫كوخً .  َِِٙٓٔٔٙٔٓق ِٕ ح٢٘١ُٞ ُِٞػخثن  ك٢ ٓؾٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ٖٓ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٍٛٞس ٜٓ٘خ ك٢ حًَُٔ - 
ٖ

 ّ .11ٖٔٗٞكٔزَ  ٕٗٛـ /  ٖٔٔٔؿٔخى أٍٝ  ٘ٔ، حُٔ٘ش حُوخٓٔش ػَ٘س ، رظخ٣ٍن  7٘٘ؿ٣َيس ٛ٘ؼخء ، حُؼيى  - 
ٗ

 ٛل٤لش ٛ٘ؼخء ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .  - 
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من بلد الوعارٌة بجانب الطرؾ الشامً من الزرانٌق  ٔالزرانٌق فـ)وصل القابد األدهم إلى قرٌة المحوى

اء زفت إلٌهم بأنه ٌرٌد فً الجهة القبلٌة الشرقٌة ، فطلب الزرانٌق ، فمنعوا من إجابته ، ألن األنب

تقدم لحرب الزرانٌق ، وقصد قرٌة ..ف د أمٌن مع الشٌخ ٌحٌى هبه فاشقاعتقالهم كما فعل محم

الشمس ، وانهزم األدهم والتقى الجٌشان ، واستمر القتال من صالة الصبح حتى ؼروب ...ٕالجنبعٌة

ن العثمانٌٌن الؽازٌة ألؾ وعاد مكسوراً تصاحبه الخٌبة وبلػ عدد القتلى م...الجٌوش ومن معه

، وما  ٖوخمسمابة قتٌل ، والزرانٌق سبعٌن شهٌداً ، ما عدا الجرحى وعددهم مابة و خمسٌن جرٌحاً(

، وبعد هذه الهزٌمة أرسل أدهم أفندي  " ٌوم الجنبعٌة "ٌذكرون هذه المعركة وٌسمونها بـ التهامٌٌنل زا

تفق معهم ودخل بٌت الفقٌه ولكنه ؼدر بالمشابخ  ، وا القبابلإلى المناصب وهو ٌعرؾ تأثٌرهم على 

ٌُنهً أمرهم ، ولمواجهة الموقؾ فقد) سرت  وأراد أن ٌرسلهم إلى جزٌرة رودس  –أو األستانة و

الرسل فٌما بٌنهم ، وما كادت تشرق الشمس حتى أحدقوا ببٌت الفقٌه وحاصروا  –التهامٌة المقاومة 

أسالك  –بتشدٌد الطاء  –تراك ومنعوا الداخل والخارج وقّطعوا وقطعوا المدد عن األ ...األتراك فٌها 

نت أخبار هذه الثورات قد وكا،  ٗ(.  السلك السرٌة للمخابرات وما فُك الحصار إال بإطالق المشابخ

، فتحركت القٌادات الوسطٌة القرٌبة من العثمانٌٌن ومن القبابل التهامٌة انتشرت وشاعت فً تهامة 

فـتوسط  ،والذي كان مقرب من السلطات العثمانٌة  ٘برباسة أحمد شراعً تهامةلدي لومنهم المجلس الب

مرة ٌتم  وألول ٙومن ثم نشر خبر تعٌٌن صالح بك قابم مقاماً لقضاء بٌت الفقٌه ع وتم الصلحفً النزا

 . 7 قضاءال اختٌار مجلس إدارة
 

فات المخابرات فً الباب العالً الباحث على وثٌقة هامة من األرشٌؾ العثمانً وهً ضمن مل حصل  

قلم شفرة ، وهً برقٌة من والٌة الٌمن وسرٌة للؽاٌة مرفوعة من الوكٌل  –وتتبع الصدر األعشم 

)أن قبٌلة الزرانٌق الموجودة داخل قضاء بٌت الفقٌه تقوم منذ فترة  وذكر فً هذه الوثٌقة، المشٌر عبدهللا

تتعرض لألموال التجارٌة وتنهبها حتى أنها و حدٌدة وتعزبعٌدة بالتعدي على الطرٌق الربٌسٌة بٌن ال

قُتل وجرح لعثمانٌٌن وأفراد القبٌلة و، وقد حدثت مواجهات بٌن الجنود ا 8تقوم بنهب األموال األمٌرٌة 

                                                           
ٔ

 ٝرٜخ  هِؼش ػؼٔخ٤ٗش . 1 ٖٝٔٗحثَس ػَٝ ٝى ٖٕٝٗٙحُٔلٟٞ : ه٣َش ك٢ ٗٔخٍ َٗم ر٤ض حُلو٤ٚ طوغ ر٤ٖ ه٢ ١ٍٞ  - 
ٕ

 حُـ٘زؼ٤ش أكي أْٛ ٓؼخهَ حٍُِح٤ٗن ٢ٛٝ ه٣َش ك٢ حُطَف حُ٘خ٢ٓ .  - 
ٖ

 .   ٗٔٗز٢ِ٤ ، ٓلٔي ػَٔ . حَُٝٝ ح٤ٗ٧ن ك٤ٔخ ؿَٟ ر٤ٖ ح٧طَحى ٝح٩ٓخّ ٝحٍُِح٤ٗن ، ٍٛٞس ٓوط١ٞ ُيٟ حُزخكغ هخّ رظلو٤وٚ ، ٛـ  - 
ٗ

 .   ٘ٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
٘

أكٔي رٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓلٔي حَُ٘حػ٢ ح٧ٛيٍ ، ِٜٓق حؿظٔخػ٢ ٝاىح١ٍ ٤ٓٝخ٢ٓ طٜخ٢ٓ ، ط٤ِٔ ر٘لًٞ ٍٝك٢ ٝحٓغ ػ٠ِ حر٘خء طٜخٓش ٫ٗظٔخرٚ ا٠ُ  - 

ي حُيُٝش طٞك٢ ، ػْ ط٠ُٞ رؼيٙ حر٘ٚ حًٌٍُٔٞ كؼٔض ُِٓ٘ظٚ ػ٘ إٔ حُز٤ض حُ٘ز١ٞ ، ًخٕ ٝحُيٙ ٓظ٤ُٞخً ٣ٍخٓش رِي٣ش حُلي٣يس ٖٓ هزَ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ا٠ُ

ٝحٓظيف رخُوٜخثي ٖٓ حُ٘خّ َٜٝٓ ٝؿ٤َٛخ ًٕٝٞ ػَٝس ٝٓغ ًُي ٛٞ ًؼ٤َ حُظٞحٟغ كٖٔ ح٧ه٬م َٜٓ حُوطخد ٤ُٖ حُـخٗذ ٌَّٓ ٧َٛ 

حُل٠َ ٝحَُ٘ف ٓلٖٔ ا٤ُْٜ ، ٍِٓ٘ حُ٘خّ ٓ٘خُُْٜ ٣ًٌَٝأٛي٢ُ أٗٚ ًخٕ ٓزؼٞع حُلي٣يس ك٢ ٓـِْ حُٔزؼٞػخٕ َٝٗ٘ ٍٛٞس ٗخىٍس ُٚ ، طٞك٢ 

. ؛ ُرخٍس ، ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ ٣ل٠٤ .  77، ٛـٔح٢ُِٗٞ ، َٗ٘ حُؼ٘خء ،ؽ -ّ . ٍحؿغ :1ٕٔٔٛـ/ ٓخٍّٖٖٓٔش ٖٓ ٍر٤غ ح٤ٍُٝ٧ِش حُـٔؼ

. ؛ أٛي٢ُ ، ّٗٙٔ ، ٛـ171ٔ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ –ِٗٛش حُ٘ظَ ك٢ ٍؿخٍ حُوَٕ حَُحرغ ػَ٘ . طلو٤ن َٝٗ٘ ًَِٓ حُيٍحٓخص ٝح٧رلخع ح٤٘ٔ٤ُش 

.؛ حُؼخ١َٓ ، ٓلٔي ك٢٘ٔ. ِٗٛش 1ٗٛـ ، ٛـ1ٖ٘ٔ،  ٔكٔٚ ، ١ –طَحؿْ ر٢٘ ح٧ٛيٍ ، ٓطزؼش حَُ٘م ٓلٔي أى٣ذ . حُوٍٞ ح٧ػيٍ ك٢ 

. ّ٘ٔ، ٛـ11ٙٔح٧ُزخد ك٢ طخ٣ٍن َٜٓ ٝٗؼَحء حُؼَٜ َٝٓح٬ٓص ح٧كزخد ، ٓطزؼش ح٬ٍُٜ رَٜٔ ، 
 

 
ٙ

 ّ . 11ٗٔٓخ٣ٞ  ٕٗٛـ /  ١ًٖٔٔٔ حُوؼيس  1ٔك٢  7٘٘ؿ٣َيس ٛ٘ؼخء ، حُؼيى  - 
7

 .  ٔٙٔٛ٘ؼخء ، ٛـ –٢ٍٓٝ، ٓطزؼش ح٣٫ُٞش 1ٖٓٔٛـ / ٖٔٔٔ٘خٓش ٢ٓ ػَر٢ ٣ٖٔ ٓخُ - 
1

ح٧ٓٞحٍ ح٣َ٤ٓ٧ش ٝ ٣وٜي رٜخ ًَ أ٬ٓى َٟٝحثذ حُلٌٞٓش أٝ ٓخ ٣وٚ حُلٌٞٓش ، ٣ٝوٜي رخ٬ٓ٧ى ح٣َ٤ٓ٧ش أٝ ٓخ ط٠ٔٔ  رخ٣َ٤ُٔش ٢ٛٝ  - 

ٗوخٙ ٝح٧َٓحء ٝح٧ػ٤خٕ ٝحُؼِٔخء ح٣ٌُٖ ٍك٠ٞح اػ٬ٕ طزؼ٤ظْٜ ح٬ٓ٧ى حُظ٢ ٤ٓطَص حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ػ٤ِٜخ ٌٝٛٙ ح٬ٓ٧ى ٢ٛ أ٬ٓى ح٧

ح٣ُِي٣ش ػ٤ِٜخ ح٤ُي ك٤ٔخ رؼي ُْٝ طؼيٛخ ا٠ُ  ُِيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٢ٛٝ أٍح٢ٟ ٧ر٘خء طٜخٓش ٤ٓطَص ػ٤ِٜخ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝهي رٔطض حُيُٝش

ٜخ رخُوَد ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٍح٢ٟ ا٤ُْٜ ٝحُظ٢ طؼي ٖٓ أهٜذ ح٧ٍح٢ٟ ٧ٗأٛلخرٜخ ًٌُٝي حُلخٍ رؼي ه٤خّ حُؼٍٞس ٍٝى ح٫ػظزخٍ ٧ر٘خء طٜخٓش رؼٞىس 

 –٢ٓ٬ .ح٧ٍٗخء١ٝ . ىحٍ حُٔيحٍ ح٩ٓٔي ا٣٘خُـ٤ي ، ه٤َِ . ك٢ طخ٣ٍن حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٖٓ حُ٘٘ٞء ا٠ُ ح٫ٗليحٍ ، طَ/ ٓل -حُٞى٣خٕ .ٍحؿغ:

 .     1ّٔ ، ٛـ ٕٓٔٓ، ٣َ٤ٔش، ٗخى١ ح٩كٔخء ح٧ىر٢ ، ١ ٛخرخٕ ، ٤َٜٓ . أٍح٢ٟ ح٩كٔخء ِٝٓحٍػٜخ حُٔ .؛ّٖٓٗ، ٛـٕٕٓٓ، ٔر٤َٝص ،١
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ثم ذكر هجوم الزرانٌق على الحامٌة العسكرٌة فً بٌت الفقٌه وطردها ،  ٔالكثٌر من الضباط والجنود(

إلى حلول عاجلة ومنها إرسال قوات ضخمة مع أخذ رهابن  اودع الموشفٌن العثمانٌٌنمع القابم مقام و

)ولذلك أصبح من الضروري إرسال قوات كافٌة لحماٌة الطرٌق ومنع  -: من المشابخ والعقال ، فٌقول

 المشابخ –التعدٌات علٌها وأصبح ضروري إجبار القبٌلة بأخذ رهابن منهم للتأثٌر على قسم من العقال 

)الضرورة لتدابٌر حكٌمة ووسابل ممكنة للحد من الزرانٌق وتسكٌن  -:، ومقترحاته هً  فً المنطقة( –

حرض الدولة العثمانٌة على مهاجمتهم)وهذه األعمال تؤثر على هٌبة الدولة العلٌة وتشجع و  ثوراتهم(

ة العسكرٌة بقٌادة المشٌر أحمد ورد ما قررته القٌادأثم  القبابل األخرى على القٌام بنفس األعمال السالفة(

والقادة العسكرٌٌن فً الٌمن  ٕفٌضً باشا وربٌس القٌادة العسكرٌة بالٌمن ووكٌله المشٌر عبدهللا باشا

سعدي بك ورفاقه القادة إلى بٌت الفقٌه بصحبة   وقد تقرر أن ٌتم إرسال أركان الحربٌن القابم مقام(

ل رٌمه تقدر بطابورٌن وذلك لحماٌة المنطقة و ضبط طابور وتم إرسال قوات من الحدٌدة ومن جب

 محرم األشقٌاء...وهذا ٌحتاج إلى أموال كثٌرة ٌمكن أن ٌتم توفٌرها بطرق مختلفة( الوثٌقة مؤرخة فً

 . م89ٖٔ ٌونٌو / هـٖٔٔٔ

إزاء هذه التحركات كانت المقاومة فً شمال تهامة تسٌر فً نفس الخط ، فقد حاولت قبٌلة صلٌل    

ال الشٌخ عبدهللا باشا بن محمد بونً أحد أهم ركابز السٌطرة العثمانٌة فً تهامة ، فقد وصلت إلى اؼتٌ

شمال تهامة قوات عسكرٌة بقٌادة ؼالب بك أحد القادة العثمانٌٌن ، فوصلت إلى )مدٌنة الزٌدٌة وتسلم 

افترقت الكلمة بٌنهما من أهل المؽالؾ أمواالً جزٌلة وكان معه فً ذلك األمر عبدهللا بونً باشا ثم 

على تقسٌم األموال المنهوبة من األهالً ، –كما ٌبدو  –، فقد أختلؾ االثنان  ٖلموجٍب ، ورخً األمر(

وانطلق البونً راجعاً إلى مقره بخدمه وحشمه ومر فً طرٌقه بقبٌلة صلٌل والذٌن قد كمنوا له ووقعت 

معقل صلٌل  –ضً علٌها بدٌر السٌؾ قُ  اته قدن نفسه وبعدما أدرك أن قومعركة استماتت فً الدفاع ع

الوالً أحمد فٌضً باشا  - م89٘ٔ / هـٕٖٔٔ -نزل فً العام التالً ، ثم ، ففر بأعجوبة منهم مجروحاً 

ه التً أهدٌت له من حضرة إلى تهامة )لقصد اإلصالح بٌن السٌد جٌالن بن المساوى وبٌن زوجت

)ٌستلم ـالسلطات العثمانٌة أن ٌصدقه الناس أو أن الوالً نزل لهذا ما أرادت  ..فأصلح بٌنهما..!(السلطان

من أهل الحدٌدة ماالً جزٌالً( ، وٌتضح أن السبب المباشر لنزوله هو اإلعداد لمذبحة ضد المقاومة 

التهامٌة واؼتٌال قادتها كما ٌتضح من النص التالً وإعادة هٌبة الدولة بعدما مرؼتها صلٌل فً التراب 

اؼتٌال البونً ومحاولة األخٌر الثأر وهذا ما أدركه الوشلً فعقب إٌراده السببٌن السابقٌن عقب محاولة 

)وكان عبدهللا بونً باشا أذ ذاك حاضراً معه وله عنده منزلة رفٌعة ، -ألمح إلى السبب المذكور قابالً :

ٌده فً الوالٌة ولما رجع الوالً إلى صنعاء خرج معه إلى أن وصال باجل ومن هناك كتب له أمراً ب

على أهل المؽالؾ وعضده بأمر أخر إلى أدهم بك ، وكان أدهم فً حجة ، فرفع إلٌه األمر ، فوصل 

فً عسكر كثٌؾ إلى القناوص وؼزى أهل دٌر السٌؾ ، فقتل فٌهم وأسر ، ثم توجه بعسكره إلى الزٌدٌة 

ة واستوفوا بمكٌال أعشم فعسكر بها وجرت أموٌر شنٌعة ، وقتل جماعة من أعٌان صلٌل وؼٌرهم ؼٌل

 .         ٗمن المكٌال الذي كالوا به ٌوم قضٌة الجاري فً دٌر السٌؾ(

                                                           
ٔ

، ٝهي طٌَّ  َِٙٝٓٔٔ  ِٙٔٓق  ٕحُٞػ٤وش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ رخٓظخٗزٍٞ ٝطٞؿي ٍٛٞس ٜٓ٘خ ك٢ حًَُِٔ ح٢٘١ُٞ ُِٞػخثن رٜ٘ؼخء ٍٝهٜٔخ ٓؾ - 

 كئحى ػزيحُٞٛخد حُ٘خ٢ٓ رظَؿٔش ٠ٜٓٔٞٗخ ُِزخكغ كـِحٙ هللا ه٤َحً . ح٧م
ٕ
 11ٖٔٛـ/ ٤ُٞ٣ٞ ٤َٖ٘ٔٔٔ ػزيهللا رخٗخ ٛٞ ح١ٌُ ٤ٜٓزق ك٤ٔخ رؼي ٝح٤ُخً ػ٠ِ ح٤ُٖٔ ٝ ٣٘ظَٜ رخُلٔخى ٝ رلَٝرٚ ٓغ حُظٜخ٤٤ٖٓ ، ًخٕ ك٢ حُٔ - 

 .٬٤ًٝٔ7ًٕ ٤َُِ٘ٔ أكٔي ك٢٠٤ رخٗخ ػْ هخثيحً ػ٣ٌَٔخ ُِوٞحص حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ُٖٔ ، ٍحؿغ حُـَحك٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن  ، ٛـ
ٖ

  7ٓٛـ ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، - 
ٗ

 . 7ٔ، ٛـ ٗلٔٚ - 
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اومة م، فقد هجمت المق897ٌٔونٌو / هـٖ٘ٔٔ ثورة جدٌدة فً محرمفٌضً تنفجر فً آخر عهد الوالً    

حدٌدة وصنعاء ، الطرٌق بٌن الحدٌدة وتعز وكذا بٌن الالثوار  عها وقطتالتهامٌة على الحدٌدة وحاصر

انتشار جفاؾ ورافقها موسم رٌن والموشفٌن العثمانٌٌن ووهً ثورة عامة فً تهامة بسبب سوء المأمو

األمراض القاتلة ، فقد)اشتدت األمور على جمٌع الجمهور من قلة المطر وتقطع األسباب وَعِدم 

مة ٌقطعوا الطرق وٌنهبوا المسافرٌن بسبب قطع الطرقات من تهامة مع الحراؾ والشدة بقٌوا بدو تها

الخارجة من الحدٌدة ونهبوا الصافً حق التجار وبضاعة خارجة أخرى ، أما األرزاق حق  الحماٌل

العساكر فنهبوها مرات عدٌدة مع إنها طعام حاصل دقٌق ورز وذخٌرة وانقطع الخارج من الحدٌدة 

قحط عشٌم وشدة  )وقع بجهة الٌمن -، وذكر الوشلً هذه األحداث فقال :  ٔوالنازل إلٌها مدة شهرٌن(

...وأخذ نجً منه األكثر من الحاضر والبادعامة فً الجبال والتهابم ، فعم ذلك جمٌع البالد ، وما 

الضعؾ فً الناس من ذلك الوقت وما زال ٌتزاٌد بهم حتى اشتد القحط وأكلت المٌتات ووقع الموت 

 هـٖٙٔٔ واستمرت هذه الوضعٌة حتى،   ٕلعجور(الذرٌع فً الناس والدواب وارتفعت أسعار الطعام وا

 م . 897ٔ /

وعوملت الطبقة التهامٌة المكونة من بعض التجار والمواطنٌن المرتبطٌن بالعثمانٌٌن والتً تسكن   

ٌبدو أن شهور القوات أٗٚ )، فقد ذكر الرحالة البرٌطانً هارٌس  األهالًالمدن معاملة سٌبة من 

دي إلى كبت الشعور العدابً والتمرد فً مدن الساحل التً كانت بال شك العثمانٌة المنشمة كان ٌؤ

موالٌة للثورة وإن كانت تسكنها طبقة من التجار والمواطنٌن استطاعوا عن طرٌق صالتهم الحسنة 

فً الحدٌدة ومدن الساحل على  عدوانهم ، وقد حصلت طبقة التجار بالعثمانٌٌن أن ٌكونوا فً مأمن من

ى رجال الحكومة العثمانٌة فً الوالٌة وتمكنوا من شراء حق جباٌة الضرابب فً مركز ممتاز لد

مناطق معٌنة من الحكومة كما تمتعوا بامتٌاز إعفاء بضابعهم من الضرابب لهذا فإن أفراد هذه الطبقة 

 . ٖ (ثمانٌٌن حفاشاً منهم على مصالحهمشكلوا فبة سلبٌة بعٌدة عن الصراع والمقاومة الشعبٌة ضد الع

 حسٌن حلمً باشا  .  -

فً عهده و، م 897ٔ ماٌو / هـٖٙٔٔ وصل إلى الحدٌدة الوالً الجدٌد حسٌن حلمً باشا فً محرم  

إصالحات واسعة وأعمال جلٌلة واستقرارا نسبٌاً ، فقد نهضت الحركة التعلٌمٌة الحدٌثة  شهدت تهامة

األعشم أن المستوى التعلٌمً متدنً  فً تهامة ، ففً تقرٌر لهٌبة الٌمن اإلصالحٌة مرفوع إلى الصدر

كثٌراً وضرورة إصالح مكاتب الصبٌة ، إذ ٌلزم فً كل قرٌة ٌزٌد عدد سكانها عن خمسٌن عابلة ، 

وإقامة مدرسة رشدٌة فً كل مركز من مراكز األقضٌة ، ثم إقامة مدرسة للمعلمٌن فً عاصمة الوالٌة 

رس االبتدابٌة ، كما ٌلزم إقامة مدرسة صناعٌة لمدٌنة لتخرٌج المدرسٌن الذٌن ٌتولون التدرٌس فً المدا

اإلرادة السنٌة فً الثالث والعشرٌن من  وتمت الموافقة علٌها بصدور صنعاء وأخرى لمدٌنة الحدٌدة ..

، ثم تبع ذلك موافقة على إنشاء فً كل مركز قضاء  ٗم899ٔ الثالث من ماٌو / هـٖٙٔٔذي الحجة 

لتعلٌم فً مختلؾ أنحاء الوالٌة وتأمٌن كل احتٌاجات هذه المدارس مدرسة رشدٌة وضرورة تعمٌم ا

                                                           
ٔ

 . ٝحُلٔخ٣َ ٢ٛ ح٧كٔخٍ . ٗٗٙٓـٍٜٞ ، ك٤ُٞخص ٣ٔخ٤ٗش ، ٛـ - 
ٕ

 ، ٣وٜي رخ٤ُٖٔ حُـ٘ٞد ، أٓخ حُؼـٍٞ ُلظش ٣ٔظويٜٓخ حُظٜخ٤ٕٓٞ ُ٪ٗخٍس ا٠ُ ػِق حُيٝحد .   7ٖ ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
ٖ

 .  ٖٙٔأرخظٚ ، حُلٌْ حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ - 
ٗ

ّ ، 111ٔٓخ٣ٞ ٖ ٛـ/ٖٙٔٔ ًٝحُلـش ٖٕ، ٝٓئٍهش Z. / 2 .1316( رَهْ I .MF) ٤ٍٗق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق اٍحىس ٓؼخٍفٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٧ -

 .ٖٔٔ-1ٓٔح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ 
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وتشجٌع األهالً على إلحاق أبنابهم بالمدارس مجاناً كما ٌتم إنشاء مكتب ابتدابً فً كل قرٌة ودار 

 .  ٔمعلمٌن فً كل لواء وتوفٌر المرتبات للمعلمٌن

 عبدهللا باشا  .  -

القة الوالً المشٌر عبدهللا بتهامة ترجع إلى عهد   أحمد م وع9ٓٗٔ / هـٕٖٓٔ تولى هذا الوالً فً   

 فٌضً عندما كان وكٌالً له فً القٌادة العسكرٌة ، فكان ٌحرض ضد المقاومة وهو الذي أرسل فً سنة

م بـ)مشابخ باجل بنً حمٌده وحسٌن هاللً وجماعة ؼٌره ، وأرسلوا بنً حمٌدة إلى 899ٔ / هـ7ٖٔٔ

ثم أراد إرسال العالمة محمد بن ،   ٕرابلس الؽرب وحبسوا هناك (جزٌرة رودس واآلخرٌن إلى ط

،  المنفى والتؽرٌب والعالمة محمد بن حسٌن الزواك مفتً الزٌدٌة إلىمنصب تهامة ٌحٌى األهدل 

، وقد طالب فً البرقٌة التً  تدخل الوالً حسٌن حلمً باشا وألؽى ذلك لما ٌعرؾ عواقب هذا العملف

لعالً أخذ رهابن من مشابخ وعقال تهامة ومن ثم إرسالهم إلى اآلستانة أو رودس بعث بها إلى الباب ا

 .ذه التعسفات ورفض الشعب التهامً لهأو طرابلس الؽرب ولكنه فشل أمام صمود المقاومة التهامٌة 

 ثورة قبائل الجرابح .  -

ثورة وهً  لتهامٌةمع حركات المقاومة اكامل اندلعت عقب ثورة الزرانٌق ثورة أخرى وبتنسٌق    

، والشك فً كون  ٖاألتراك علٌهم( –قابم مقام  -قبابل الجرابح ، والسبب المعروؾ )سوء معاملة عامل

هذا هو الدافع لكثٌر من ثورات تهامة ولكن من خالل قراءة سٌاق األحداث وتراتٌبٌتها الزمنٌة ٌتضح 

ولتتعش  ٗا تحت ذرٌعة )إصالح قبٌلة الجرابح(أن الدولة أرادت اختٌار هذه القبٌلة لتأدٌبها والتنكٌل به

إلى  التهامٌة بقٌة القبابل المجاورة لها ومنها قبابل الواعشات وصلٌل ، وانضمت حركات المقاومة

 .الجرابح فً ثورتهم ضد العثمانٌٌن 
 

 ففً البدء اتجهت حركات المقاومة إلى أسالٌبها وتكتٌكاتها المعتادة )فقطعت الطرق ومنعت مرور  

، ورد العثمانٌون  ٘األتراك واقتلعت األخشاب المنصوبة لخٌط التلؽراؾ بالبالد وصالت وجالت(

بإرسال حملة عسكرٌة بقٌادة إبراهٌم أدهم بك قابم مقام باجل مكونة من)جموع األتراك األلوؾ من 

حقت ، فس 7واألخٌرة تحولت إلى صؾ الجرابح ٙالنشام والضبطٌة العسكر العرب وقبابل القحرى(

)فجهزت العجم جنودها -، ٌقول زبارة : تولت على معداتها الحربٌةتلك الحملة واسالتهامٌة المقاومة 

بقٌادة إبراهٌم بك ، فضربتهم قبابل الجرابح الضرب البالػ وشتت جموعهم واستولت على بعض أثقالهم 

األحداث فٌورد الرواٌة  ، أما الوشلً القرٌب من منطقة 8وعضدها ؼٌرها ..ففشلوا جمٌعاً وانهزموا (

)فً جمادى األخرى ]حٌث[ وصلت العساكر العثمانٌة إلى الضحً...فكان أحد ـتفصٌالت دقٌقة ، فب

رؤسابهم إبراهٌم أدهم قابم مقام باجل ، فأخذوا منهم دراهم ومراهٌن ولم تحصل منهم الطاعة الكاملة ، 

محل ٌسمى الناصري ، ثار الحرب علٌهم  فارتحلت العساكر من الضحً إلى الحازة ، ولما وصلوا إلى

                                                           
ٔ
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ٕ

 .   7٘، ٛـ ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ - 
ٖ

 . ُٖٗٗرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن )ح٩ٓخّ حٍُٜٔ٘ٞ( ،  ٛـ - 
ٗ

 .  7ٗح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
٘

 ُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
ٙ

 حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . - 
7

 ّ .ٕٓٔٓ/٢ٗ/1 ٓلٔي ػ١ِ حُ٘خ١َٗ كأٓوخرِش ٓغ ٓلظ٢ رخؿَ  - 
1

 ُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
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من الجرابح ، فاقتتلوا وهزمت العساكر هزٌمة فاضحة وقتل منهم نحو مابتً نفر منهم ربٌس من 

رؤسابهم صاحب رتبة كبٌرة عند الدولة ، وأخذ منهم مدفع وبؽال وبنادق كثٌرة وجبخانة ، ثم ولوا 

لذٌن كانوا بأٌدٌهم فً الضحً ، ثم إن السٌد إبراهٌم منهزمٌن إلى باجل وانقلبت المراهٌن من الجرابح ا

وإخوانه استنقذوا المدفع والبنادق من أٌدي الجرابح وسلموها إلى الدولة بباجل ، ثم إن  ٔبن سلٌمان

ما صدر منهم ، فاجتمع فً باجل نحو سبعة طوابٌر ومعهم مدت األخذ بالثأر وتربٌة الجرابح الدولة أرا

ثم ساروا ٌقدمهم محمد علً بك ، فوصلوا إلى الضحً ، وبذلت الجرابح الطاعة  من العدة قوة عشٌمة ،

والمراهٌن كالمرة األولى ولكن الدولة أرادت تربٌتهم لسابق اإلساءة منهم ، فارتحلوا إلى حازة 

الجربحٌة ولما وصلوا إلى محل ٌسمى رأس الشرٌؾ ثار علٌهم الحرب من الجرابح ، فاقتتلوا إلى أن 

فباتوا والحرب لم ٌنكؾ عنهم وأصبحوا ساٌرٌن إلى أن  –بالتصؽٌر مع تشدٌد الالم  –لسلٌّم وصلوا ا

وصلوا الزبٌلة فما وصلوها إال بعد اللتٌا والتً وقد ُقتل منهم نحو مابتً قتٌل كالمرة األولى وأقاموا بها 

ما استولى علٌه  ذكر الوشلً تدخل مناصب تهامة لحل النزاع وإعادة، و ٕإلى أواخر شهر رمضان (

الجرابح من العثمانٌٌن ومن ثم ؼدر العثمانٌٌن باالتفاق)وفً خالل هذه المدة وصل السٌد العالمة محمد 

بن ٌحًٌ األهدل وبرفقة السٌد األجل جٌالن بن أحمد عابد إلى الجرابح واستنقذا بنادق كثٌرة وؼٌرها 

للجرابح ودخلوا بهم معهم وأصلحوا بٌنهم ، ولما كان للدولة ، فسلموها للدولة بالزبٌلة وأخذوا منهم أماناً 

لٌلة سبع وعشرٌن من رمضان ارتحلوا لٌالً إلى باجل والمراهٌن معهم ، وتركوا الّسراج ٌضًء 

موهمٌن بقاؤهم فً ذلك المحل لبال ٌفطن بهم عند المسٌر فٌقصدون بالحرب( ، وتشل المقاومة من أجل 

شعبان من عام تسعة عشر نزل ؼالب بك بعسكره من القفل إلى استرجاع الرهابن مستمرة حتى)شهر 

ٌؽزو  قبٌلة الواعشات وعسكر بجبل عزان ومعلق وتسلم من الواعشات نحو عشرٌن ألؾ لاير ، وكان

ً ؼزاها قرٌة قزان ..وبعض أهلها وقتبذ فً الحبس لدٌه ، ؼزاهم تلاقرى الواعشات ، ومن القرى 

وانهزم العسكر مدبرٌن ، ومازالوا ٌطردونهم إلى أن ألجبوهم إلى قرٌة بعسكر كثٌر وهم قلٌل فاقتتلوا 

تسمى المرابٌع من قرى الواعشات فتحصنوا بها ، والحرب دابرة علٌهم من كل جانب ، فُقتل منهم نحو 

، وذكر  ٖ(حو عشرة أنفار ، فبلػ الدولة ذلكالخمسٌن وألقوا السالح واستسلموا ، ُوقتل من الواعشات ن

ثم كان تجهٌز ؼالب باشا فً جنود كثٌرة من صنعاء ، فاستمرت الحروب فٌما بٌنهم وبٌنه نحو زبارة)

ٌوسؾ باشا ،  ، وبعد هذا الفشل )صدر األمر من الوالً ٗ(بدون توقؾ فلم ٌتمكن من إخضاعهم شهر

فخرج من القفل وحجور بعسكر كثٌؾ ٌنٌؾ على خمسة اآلالؾ حتى وصل إلى معلق وعسكر به ، 

 . ٘ا هو ٌدبر أمر الحرب إذ جاءه األمر من الوالً بترك الحرب ورجوعه من حٌث جاء(وبٌنم
 

نهاٌة تلك األحداث تختلؾ عند كال المؤرخٌن زبارة والوشلً ، فالوشلً المعاصر لألحداث الواقعة   

لى ٌذهب إلى أن الوالً )أّمر ع –مركز قبابل الجرابح الضحً إحدى نواحً قضاء الزٌدٌة  -بمنطقته 

الجٌش محمد علً بك وهو كثٌر الحلم والجنوح إلى الّسلم ، فلم ٌحدث حرباً ، وجرى الصلح بٌنه وبٌن 

الواعشات على أن ٌسلموا له ألفً لاير وٌطلق لهم المراهٌن ، وأّما السالح المأخوذ فصدر األمر من 

ستنقاذه ، فتوجه الوالً حسٌن حلمً إلى السٌد العالمة منصب المنٌرة محمد بن ٌحًٌ األهدل ال

                                                           
ٔ
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ٖ
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٘
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وأستنقذه منهم وسلّمه إلى الدولة وكان معه فً ذلك المسٌر السٌد الجلٌل أحمد بن ٌحًٌ شراعً باشا 

)ثم -رواٌته فً نهاٌة هذه الثورة على هذا النحو:زبارة ورد أ،  ٔربٌس بندر الحدٌدة لقصد المعاونة (

ً من قواد جنود األتراك فؽزا فً نحو أنتدب السٌد الكمً محمد بن عبدهللا موسى الحسنً الصنعان

بلوكٌن من العسكر النشام ونحو أربعمابة مقاتل من قبٌلة القحرا التهامٌة إلى محل بعٌد من مواضع 

الحرب ، واستولى على جمٌع نساء الجرابح وأوالدهم وأثقالهم ومواشٌهم وقد كانوا هربوها إلى ذلك 

كور معه اندهشت قبابل الجرابح وؼٌرها وذلت ورقت الموضع النازح ، وبعد أن ساقها السٌد المذ

، ورواٌة زبارة وهو من مؤرخً الزٌدٌة وجدت رفضاً  ٕفاسترقت وصالحت األتراك فً ذلك الحٌن(

ا تجرأ مَ من معمري الجرابح والقحرا وعدوها عٌباً فً قبابل تهامة وتعبر عن عقلٌة من ٌحملها ولِ 

ة من قبل القوات الزٌدٌة فً وقت الحق وإشهار البطل السٌد صاحبها على إٌرادها لوال احتالل تهام

 الزٌدي الذي قدم أسلوباً لم ٌقدم علٌه العثمانٌون أنفسهم وأخضع هذه القبابل وأسترقهم .  
  
من خالل الوثابق والتً ترجع إلى األرشٌؾ العثمانً وجود ملؾ بعنوان)قضٌة قابم الباحث الحش   

صفحة مقدمة من المواطنٌن ضد القابم  ٕٗٔ الملؾ شكاوي ووثابق تتجاوز، وٌضم  ٖمقام بٌت الفقٌه(

م ، ومن خالل تصفح هذه الوثابق وبعضها بالعربً 9ٓٔٔ / هـ9ٖٔٔسنة  مقام محمد راؼب بك فً

واألؼلب بالعثمانٌة إلى جانب التحقٌقات التً أجرٌت مع مسبولً القضاء ومقدمً الشكاوي ومن 

مانٌٌن ضد القابم مقام وهً تتعلق بقضاٌا أخالقٌة وفساد ورشاوى ضد القابم المواطنٌن والموشفٌن العث

مقام وضد ربٌس إدارة القضاء وكاتب رسوم بٌت الفقٌه ووكٌله ، وتضم أٌضاً شكاوي وتذمر من القٌادة 

العسكرٌة والمخابرات والجندرمة والسواري من الوضع العام والقومندانٌة فً الحدٌدة حٌث وهؤالء 

ن)بأننا هلكنا ومتنا من عدم القوت الضروري ..ولم ٌرض ٌصرؾ لنا القابم مقام  بارة ٌصٌحو

واحدة...فهذا القابم مقام ال ٌخاؾ من هللا لوم ، ثم ساعده المالزم عنبر آؼا واتفقا على هالكنا وجوعنا 

لمسبولٌن ونحن قابمٌن بوشٌفتنا صباحاً ومساًء( ، والملؾ بشكل عام ٌمثل وثٌقة هامة عن نوعٌة ا

 / هـ9ٖٔٔسنة  العثمانٌٌن ومن تعاون معهم فً حكم تهامة ، والتً أدت إلى قٌام ثورة تهامٌة جدٌدة فً

السلك البرقً وقطعوا  –وهم ثوار أهل البادٌة فً تهامة  –فـ)فً هذه السنة قطع الزرانٌق ، م 9ٓٔٔ

ثمانٌٌن ، فتساقطت األشالء من الطرقات ، فهاجمهم العثمانٌون وحصلت معارك شدٌدة بٌنها و بٌن الع

الجانبٌن كأنها أوراق األشجار فً أٌام الخرٌؾ ، وهذه القبٌلة أكثر السنٌن وهً ثابرة على قطع الطرٌق 

 . ٗ وقد أعجزت الحكومة العثمانٌة واستفحل أمرها(
 

 ٘حرحصل الباحث على ورٌقات مخطوطة تتضمن حولٌات كتبها العالمة المكٌن بن عبدالقادر البوقد 

 قال أراد تأدٌب فهزم ثم اؼتٌل بالسم محمد بٌك ـ أن قابم مقام بٌت الفقٌههٕٖٔٔوذكر ضمن أحداث 

 م9ٖٓٔ دٌسمبر السابع عشر من / هـ[ٕٖٔٔ] الثامن عشر من )كان فً رمضان ٌوم االثنٌن  - البحر:

ق إلى وقت ؼزاهم محمد بٌك قابم مقام بٌت الفقٌه من المحوى إلى الجنبعٌة بعد الفجر وقتَّ  ل وحرَّ

وفً ٌوم الربوع من الشهر ؼزاهم  –أصٌب  –الضحى ورجع وحصل فً العسكر قتل ٌسٌر وحشم 

                                                           
ٔ
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أخر الشهر  –أحمد بن ٌحٌى شراعً –ثانٌة فً ذلك الوقت وقتل وحرق ، ووصل الشراعً باشا 

للتحقٌق  والسٌد أحمد ٌحٌى والفرٌق أحمد باشا قومندان اللواء ، ووصلوا إلى المحوى ٌٔوم)...(

ٌّد الشراعً فً بٌت الفقٌه وهو باق  واإلصالح وتفرقت جموعه شذر مذر وأصبح مرٌضاً كبٌباً ، وع

السادس ، ومات بعد الفجر ٌوم الجمعة  م9ٌٓٗٔناٌر الثانً من  / شوال الرابع عشر منإلى اآلن ٌوم السبت 

وصلً علٌه بعد الجمعة م 9ٓٗٔ ٌناٌرالخامس عشر من /  هـٕٖٔٔشهر ذي القعدة فجأة سنة  وعشرٌن من

)مات قابم مقام -ثم ٌؤكد موت القابم مقام  فجأة فٌقول: ام الحكومة قرٌباً من السوق(دّ رٌب قُ ودفن عند الؽُ 

وعشرٌن  وال سبب فً السادسقضاء بٌت الفقٌه محمد بٌك ٌوم الجمعة بعد الفجر فجأة من ؼٌر مرض 

 . ٖالزرانٌق فٌحكون أنه مات من خمر مسموم  أما  ٕهـ(ٕٖٔٔمن شهر ذي القعدة الحرام سنة 

 ضرب إٌطالٌا لموانئ تهامة .  -

تعرضت مٌدي للقصؾ المدفعً مما أدى إلى تدمٌرها مع مٌنابها بشكل شبه كامل من قبل البوارج  

م ، وأٌاً كانت األسباب أو الذرابع المؤدٌة إلى ذلك 9ٕٓٔ أكتوبر / هـٕٖٓٔ الحربٌة اإلٌطالٌة فً شعبان

كان موقفاً ضعٌفاً إن لم ٌكن متساهالً  –وتهامة تحت سٌطرتها –دمٌر ، فإن موقؾ الدولة العثمانٌة الت

 .التهامٌة إلى زٌادة تأجٌج حركات المقاومة  - فٌما بعد -ومتعاوناً مما أدى 
 

أن )سبب ذلك  -: تختلؾ الرواٌات الٌمنٌة والتهامٌة فً سرد األحداث وسببٌتها ، فاإلرٌانً ذكر أن  

رجالً من بنً مروان كان أجٌراً عند بعض تجار الطلٌان ، فقتلوه فدخل جماعة من بنً مروان فً 

ثالثٌن  علٌه نحووأخذوا  فً البحر إلى جزٌرة دهلك وقتلوا القاتل وجماعة من أوالده وذوٌه ، ٗسنبوك

،  ي وبنً مروانألؾ لاير وخرجوا إلى بالدهم ...فلما وصل الخبر إلى ربٌس الطلٌان جهز على مٌد

 - وأعانهم الترك على ذلك ، فلما قابل مٌدي من البحر رماها بالمدافع الكبار ُوزنت حجرة المدفع

دمت بٌوتها ُوأحرقت عششها...فلما هُ وأحرقوها بالمرآة من البحر حتى ، فبلؽت ستٌن رطالً  –القذٌفة 

التأهب ضعفت قواهم وجبنوا وطلبوا وقع ما وقع ، تأهب بنو مروان للقتال ، فلما بلػ اإلفرنج ذلك 

الصلح على أن المال المأخوذة ودٌة القتلى تقطع قٌمة البٌوت التً خربت فً مٌدي وسلم بنو مروان 

، أما الجنداري وزبارة فأوردا  ٘البقٌة وكانت قد تجمعت األتراك وتكفلت للطلٌان بتربٌة بنً مروان ..(

فكانت  نت القذابؾحتى أخربوها ، ووزُ  ورموه بالمدافع )أن النصارى خرجوا إلى بندر مٌدي بتهامة

خمسة وعشرٌن رطالً وأن سبب ذلك أن رجالً من مرسى مٌدي ركب البحر ونهب على بؽض 

فأمر السلطان عبدالحمٌد ، النصارى ماالً عشٌماً وفعل األفاعٌل ، فكتب النصارى فً ذلك إلى السلطنة 

ٌن إن كانوا من رعٌته المأخوذ على النصارى وإن لم ٌطٌعوا إلى ناببه بالبندر أن ٌسترجع من اآلخذ

خلى بٌنهم وبٌن النصارى ، فأخربوا فً البندر ، ثم إن قبابل بنً مروان بتهامة الشمالٌة بذلوا المأخوذ 

فلم ترض النصارى إال أن ٌأتوا بالرجل اآلخذ فاجتمعوا وعزموا على حربهم إن خرجوا من البحر 

                                                           
ٔ

 ر٤خٝ ك٢ ح٧َٛ ، ٝح٤ُٔي أكٔي ٣ل٠٤  ٣وٜي رٚ أكٔي رٖ ٣ل٠٤ حُزلَ ٜٓ٘ذ ح٣ٍُٜٞ٘ٔش  . - 
ٕ

 ٛـ . حُـ٣َذ ٓوزَس أٓخّ حُٔوَ حُؼخّ حُؼؼٔخ٢ٗ رز٤ض حُلو٤ٚ ، ٝ ُهيحّ أ١ أٓخّ .ٕٕٖٔ -ٕٖٓٔك٤ُٞخص ح٤ٌُٖٔ حُزلَ ، ح٤ٌُٖٔ رٖ ػزيحُوخىٍ .  - 
ٖ

 ّ . ٕٔٔٓ/1/ّٗ . ٣ٝل٠٤ كٖٔ ُر١َ ٕٔٓ/1/٘ٓوخرِش ٓغ ػ٢ِ ؿَرٞف ك٢  - 
ٗ

ْ٘زُٞم ٝأ٠٣خً ُٓزٞم ٛٞ ٌٗ -  ُّٓ سُ ٝطِلع  ََ ٤ ـِ َّٜ ل٤َِ٘شُ حُ َّٔ ْ٘زُُٞى حُ ُّٔ ْ٘زُُي ٝحُ ُّٔ َ ٖٓ أٌٗخٍ حُوٞحٍد حُظ٢ طؼَٔ ك٢ حُزلَ ُِلُٔٞش حُٔظٞٓطش ، آٍ حُ

،  ٔرـيحى ، ١ –٣ل٠٤ ، حُؼ٤ٔي حًَُٖ ٤ٓق حُي٣ٖ ٓؼ٤ي . طؤ٣ٍن حُزؼؼش حُؼ٣ٌَٔش حُؼَحه٤ش ا٠ُ ح٤ُٖٔ ، ىحثَس حُظي٣ٍذ / ٓي٣َ٣ش حُظط٣َٞ حُوظخ٢ُ 

 . ٓخىس )ّ . ٕ . د . ى( . ٙٗٔ - ٘ٗٔ، ٛـ  7. ؛ حُِر٤ي١ ، طخؽ حُؼَّٝ ، ؽ ٕٖٕ، ٛـ  ٔ، ؽ 11ٙٔ
٘

ٍٞ ، ح٣ٍ٩خ٢ٗ ، ػ٢ِ رٖ ػزيهللا . ٤َٓس ح٩ٓخّ ح٧ػظْ حٍُٜٔ٘ٞ رخهلل ٓلٔي رٖ ٣ل٢٤ ك٤ٔي حُي٣ٖ ح٠ُٔٔٔ حُيٍ حُٔ٘ؼٍٞ ك٢ ٤َٓس ح٩ٓخّ حُٜٔ٘ - 

  . 17ٔٛ٘ؼخء ( . ٍٝهش  –ح٩ٓخّ ٣ُي رٖ ػ٢ِ حُؼوخك٤ش  ٓئٓٔش C.D)أٓي حُزخكغ رٌٜح  C.Dٓوط١ٞ ك٢ هَٙ 
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، أما المصدر التهامً فذكر أسم الشخص  ٔرجعوا ولم ٌعلم كٌؾ اصطلحوا (وبقً النصارى مدة و

ورجالن معه ذهباً ألحد  –عفرجبوزن  –وفً هذا العام سرق دحدح ) -لذي قاد هذه العملٌة ، فقال:ا

ٌّة الطلٌان بعد أن نزلوا من ساعٌة  فً جزٌرة بها صاحب الذهب ولم ٌكن له بها عشٌرة  –سفٌنة –الرع

تحكموا علٌه ٌحضر المفاتٌح ففتحوا وأخذوا ما شاءوا ثم رجعوا إلى بلدهم الجامعً وذلك من تمنعه ، ف

فوصلت طابفة من الطلٌان فً بابور إلى مرسى مٌدي ونصبوا علٌهم الحرب ، بلد تسمى دبعلوا 

ح وأخربوا أكثر بٌوته ، وما كفوا الحرب إال بعد أن ؼرمت لهم الدولة العثمانٌة جمٌع ما أخذه دحد

 .ٕوصاحباه ، ثم إن الدولة أمسكت صاحبٌه وسلمتهما إلى الطلٌان وإلى اآلن لم ٌوقؾ لهما على خبر(

أما الوثابق البرٌطانٌة ، ففً تقرٌر كتبه نابب القنصل البرٌطانً فً الحدٌدة رٌتشارد سون بتأرٌخ   

( (Deveyً م إلى القنصل دف9ٕٓٔ الخامس عشر من نوفمبر / هـٕٖٓٔالرابع عشر من رمضان 

بتارٌخ الثانً والعشرٌن من  ٖ N.R.O'Conoواألخٌر أرسله إلى السفٌر البرٌطانً باألستانة أوكونر

)ٌشرفنً أن أرفع تقرٌر عن  -م وٌقول التقرٌر:9ٕٓٔ الثانً والعشرٌن من دٌسمبر / هـٕٖٓٔ شوال

ٌطالٌتٌن إلى هذا اإل( (Galileo Galileiجالٌلً  جالٌلوو( (Piemonte وصول البارجتٌن بٌمونت

واسمحوا لً أن أمدكم ، المٌناء قادمة من مٌناء مٌدي فً مساء الثالث عشر من الشهر الجاري 

بالمعلومات التالٌة بخصوص األحداث التً حدثت مؤخراً فً الموقع األخٌر حسب ما أبلؽنً قابد 

بٌمونت فقد رست بالقرب  األسطول اإلٌطالً فً البحر األحمر والقنصل اإلٌطالً ، فبالنسبة للبارجة

من أكتوبر فً المٌناء التً قد وصلت فٌه سابقاً السفٌنتٌن المدفعٌة  السادس والعشرٌنمن مٌناء مٌدي فً 

 . وجالٌلو ((Capreraكبرٌرا 
 

أكتوبر أرسل مركب شراعً مسلح مرافق بسفن حربٌة إٌطالٌة لؽرض االستٌالء على  الثالثٌن من وفً 

تعود إلى قراصنة عرب كانت ملقٌة فً المرسى داخل خلٌج صؽٌر متفرع من ثالثة مراكب شراعٌة 

مٌناء مٌدي حٌث تركها عمال المراكب الشراعٌة العربٌة والذوا بالفرار نحو الشاطا ، كما رحب 

القراصنة بالمركب الشراعً اإلٌطالً بطلقات نارٌة عٌار ثقٌل من الشاطا حٌث كانوا مختببٌن بٌن 

، فكانت الخسارة من الجانب اإلٌطالً مقتل  على التراجع وانضم بسفن حربٌة أخرىالصخور مجبرٌنه 

-Noor-el وبعد ذلك فتحت سفٌنة مسلحة تركٌة صؽٌرة تسمى نور الباهً، بحار وشخص أسود 

Bahi) ) النار على القراصنة العرب ونجحت فً إلقاء القبض على ثالث مراكب تابعة للقراصنة بعد

جرح خمسة أشخاص ، وبعد مرور خمسة أٌام والقراصنة لم ٌستسلموا وفقاً لمطالب أن تكبدت خسارة ب

فتحت ثالث بوارج حربٌة إٌطالٌة النار على المدٌنة فً  –وافقت علٌها الحكومة العثمانٌة بإنذار نهابً 

تى وفً ؼضون ثالث ساعات ُدمرت المدٌنة بأسرها ح، أكتوبر  الحادي والعشرٌن منصدر النهار بتأرٌخ 

، وكانت القوة التركٌة مخٌمة فً جزء من مٌدي على الشاطا حٌث  دخانبقاٌا وركام أطالل وأصبحت 

ولم تقوم بأي شًء منذ وصولها ، جندي تحت قٌادة الجنرال رشدي باشا  ٕٓٓٓ -ٓٓٙٔ تجمعت ما بٌن

كان ٌجب وكانت أٌضاً حالة الجنود تعٌسة جداً حٌث قطع القراصنة العرب مشروع مٌاه المدٌنة و

المرض وعمت الكولٌرا والدسنتارٌا فً جمٌع  للحٌة والحدٌدة نتٌجة لذلك انتشرإرسال مٌاه من مدٌنة ا

                                                           
ٔ

طخ٣ٍن ، ٛـ  ٘ٙٛ٘ؼخء رَهْ  –حُـ٘يح١ٍ ، أكٔي رٖ ػزيهللا . حُـخٓغ حُٞؿ٤ِ ك٢ ٝك٤خص حُؼِٔخء ١ًٝ حُظز٣َِ ، ٓوط١ٞ ريحٍ حُٔوط١ٞخص  - 

 . 7ٖٙ. ؛  ُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن )ح٩ٓخّ حٍُٜٔ٘ٞ( ، ٛـ ٕٖٔ
ٕ

 . 1ٙ – 1٘ح٢ُِٗٞ ،  ح٣ٌَُ ،  ٛـ  - 
ٖ

( ىرِٞٓخ٢ٓ ٝٓل٤َ ُز٣َطخ٤ٗخ ك٢ ٝحٗ٘طٖ ٝٓي٣ٍي ٝرخ٣ٍْ ٝر٤ٌٖ ٝحُـِحثَ 1ٓ1ٔ-1ٖٗٔٝى٣ٍي )حَُٔ ٤ٗو٫ّٞ ٍ N.R.O'Conorأًَٝٞٗ - 

 .     ٓٓٔ، ٛـٔٛلٞس ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ -ّ كظ٠ ٝكخطٚ أػ٘خء ػِٔٚ ك٢ ح٧ٓظخٗش ، ٍحؿغ:٣ًٍٞٝٔ111خ ٝأه٤َحً ح٧ٓظخٗش ك٢
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وأبدان عدٌمة الجدوى بنسبة عشرٌن  ٌنجزاناس ع، فال ترى إال أشباح وهٌاكل بشرٌة وأأرجاء المدٌنة 

الحدٌدة حٌث ألقت القوة التركٌة ، حٌث كان اإلٌطالٌون ٌنون قصؾ الخور العلٌا وبعده مدٌنة  بالمابة

وطلب ، القبض على واحد من القراصنة ٌعود أصله إلى أقالٌم إٌطالٌة وسلمه األتراك إلى اإلٌطالٌٌن 

فترة إضافٌة لمدة عشرة أٌام بحٌث تمكنه من االستٌالء على بقٌة القراصنة  باشاالجنرال رشدي 

 .المطلوبٌن 
 

القابد اإلٌطالً برقٌة من وزٌر الخارجٌة اإلٌطالً ٌبلؽه فٌه عن ففً العاشر من الشهر الجاري تلقى  

 مراأل، وصدر إلٌه  حكومة الدولة العثمانٌةحل مع تسوٌة مطالب حكومته األخٌرة التً قد وصلت إلى 

الرعاٌا اإلٌطالٌٌن وتتمثل ا كبدهتبالبقاء فً الحدٌدة من أجل استالم التعوٌض المقدم مقابل الخسابر التً 

  -التسوٌة بالنقاط التالٌة: شروط
 

 قمع القراصنة فً البحر األحمر والتعاونلوعدت الحكومة العثمانٌة باتخاذ اإلجراءات الحاسمة  -ٔ

 .  مع إٌطالٌا فً هذا الخصوص الثنابً والتنسٌق الكامل
 

ٌن المحلٌة بإلقاء القبض على الزعٌم محمد جوبت واثن هاسلطاتتقوم  ألتزام الحكومة العثمانٌة أن -ٕ

آخرٌن من القراصنة مطلوبٌن وتسلٌمهم إلى اإلٌطالٌٌن بمنطقة مصوع  فً ؼضون مدة ال تزٌد 

عود أُصولهم إلى أقالٌم إٌطالٌة وانضموا وتعن شهرٌن حٌث قد أتوا جمٌعهم الثالثة إلى مدٌنة مٌدي 

 وعلى جزٌرة دهلك . ((Nokraؼارات متتالٌة على منطقة نقرا  شنالعرب فً  إلى
      

إلى إٌطالٌا مقابل  )تسعة عشر ألؾ لاير(مارٌا ترٌزا  9.7ٓٓٔمبلػ وقدره  الحكومة العثمانٌة فعد -ٖ

 .  الٌمنتهامة عرب من الللقرصنة التً ارتكبها  كبدها رعاٌاها نتٌجةً تالخسابر التً 
      

ست ) $ٓٓ٘.ٙوقدره  اإلٌطالً والجندي األسود بمبلػ أقارب الجندي الحكومة العثمانٌة تعوٌض -ٗ

 . القراصنة فً مٌناء مٌدي أحرقها سفٌنة ن لقوا حتفهم فًالذٌ (دوالر ألؾ وخمسمابة
      

التً ٌرفرؾ فٌها  الشراعٌةلسفن األجنبٌة ومعاملة خاصة ومتمٌزة لوافقت الحكومة العثمانٌة على  -٘

تسدٌد  العلم اإلٌطالً والواصلة من موانا أخرى على طول السواحل األفرٌقٌة ووافقت أٌضاً على

 جمٌع مستحقات المٌناء المفروضة على المركب المذكورأعاله خالل السنتٌن . 
 

حصراً لقابد البارجة )ست وعشرٌن ألؾ دوالر($ ٖٓٓ.ٕٙ المحلٌة مبلػالعثمانٌة لهذا دفعت السلطات  

ى إل البارجتٌن  تؼادرومال المتصرؾ الجنرال هادي باشا القابم بأع ، كما استدعى القابد بٌمونت

مصوع وٌالحش أن الحكومة اإلٌطالٌة تراجعت عن مطالبتها بالشٌخٌن العربٌٌن المستقلٌن والمؤثرٌن 

من أجل إلقاء القبض على القراصنة الهاربٌن من  -خمٌس الواعشات –من بنً مروان ومن بنً خمٌس

 ، ٔب القرصنة(أقالٌم إٌطالٌة وتسلٌمهم لها ودفع تعوٌض مناسب عن الخسابر التً كبدها رعاٌاها بسب

وضعؾ موقؾ الدولة العثمانٌة من األسباب التً ٌرى الباحث أنها أدت إلى اإلٌطالً فقد كان القصؾ 

..الثورة العامة على األتراك استقال )لما أحس بمقدماتذكر أنه ، فزبارة  الة أو عزل هذا الوالًاستق
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)تسهٌله فً قال أن السبباسعً ف، أما الو ٔ(م9ٓٗٔ أكتوبر / هـٕٕٖٔ وسار عن الٌمن فً نحو رجب

 .ٕحفش حدود عدن لتعدي اإلنكلٌز إلى الضالع ولم ٌنكر علٌهم(

 توفٌق باشا  .   -

، أما تهامة ، ففً عهد هذا  ٖقدم الٌمن وكلها ثابرة وحكم سنة واحدة فقط وكانت المجاعة شاملة  

عوا مرة أخرى ولكن انٌٌن لٌرجخرج إلٌهم القادة العثمو،  برٌن فقوٌت المقاومةالوالً زاد عدد الثا

،  امتدت ثورتهم إلى ضرب األهداؾ العثمانٌة داخل الحدٌدة وزبٌد والمخا واللحٌةمطاطىء رؤوسهم ، 

 .   وتهامة واستدعاء أحمد فٌضً باشا على رأس حملة وأرسله للٌمن ه عزل وقرر السلطان

 أحمد فٌضً باشا  .  -

من للمرة الثالثة ، فـ) أصدر الباب العالً أوامره لفٌضً باشا قدم المشٌر أحمد فٌضً باشا والٌاً للٌ  

إلى الحدٌدة التً دخلها فً  وتوجه..ال نجد ، بسرعة التوجه إلى الٌمنالذي كان حٌنذاك مقٌماً فً شم

، ولم ٌتؽٌر موقؾ القبابل التهامٌة منه فحالهم حال)القبابل الٌمنٌة  ٗهـ(ٕٕٖٔ ربٌع األول /م 9ٓٗٔ ٌونٌو

ى أرجاء الوالٌة كانت تناوئ العثمانٌٌن وسعت بشتى وسابل العنؾ والتخرٌب وحرب العصابات فً شت

إلى التخلص من الحكم التركً فً بالدهم ، لهذا رأى فٌضً باشا ضرورة القٌام بعدة عملٌات حربٌة 

 .  ٘ ن(بهدؾ القضاء على التمرد وإٌجاد حالة من األمن واالستقرار لتدعٌم الحكم العثمانً فً الٌم
 

 . الحروب األهلٌة فً المدن التهامٌة ) زبٌد أنموذجا( -

التهامٌة ذات االمتدادات القبلٌة بها ، وهً  المدن اندلعت حروب أهلٌة وصفت بالقاسٌة فً بعض 

الدولة العثمانٌة ٌداً فً تلك  هذهوٌحتمل أن تكون ل، حروب نتجت عن ضٌاع هٌبة الدولة وضعفها العام 

المنفذة ضدها وأتبعت الدولة المقاومة عملٌات ٌام بشل أو تضعؾ المقاومة وتلهٌها عن القالحروب لكً ت

 .العثمانٌة السٌاسة االستعمارٌة الؽربٌة فً مبدأ )فرق ُتسد( وهذا ما حدث 
 

فكانت الدولة تتدخل بعد أن تؤدي هذه الحروب دورها فً فعل القتل والتدمٌر والنهب وزرع الضؽابن  

هذه الدولة ، ورؼم تدخل القٌادات الدٌنٌة والمتمثلة فً استمرارٌة ٌجاد المبرر الدابم لبقاء واألحقاد وإ

المناصب وما ٌحملونه من رؤى تصالحٌه بٌن مكونات المجتمع التهامً إال أنه كان هناك من ٌشعل 

لك ، وبدأت هذه فتٌل النزاعات األهلٌة والقبلٌة فً تهامة ومن ؼٌر المستبعد أن الدولة وأذرعها وراء ذ

م وشهرت بشكل واضح فً الحروب األهلٌة بمدن الزٌدٌة والزهرة 9ٕٓٔ / هـٕٖٓٔسنة  الحروب منذ

، ولعب المناصب دوراً فً القضاء علٌها أو تسكٌنها وبرز دور  ٙوالمعترض وزبٌد وباجل والضحً

، أما الوسط فمنصبة  المنصب محمد بن ٌحًٌ األهدل فً شمال تهامة وأحمد بن ٌحًٌ البحر فً جنوبها

 .كانت كفٌلة بالحد من هذه الحروب بنً األهدل بالمراوعة وأحمد بن ٌحٌى الشراعً 
 

على سبٌل المثال فً هذه الحروب ، زبٌد تلك المدٌنة التً سٌطرت على المشهد السٌاسً والعلمً    

بالعرؾ  "العٌب" أثناء تلك الحروب وارتكبمن القتل والتدمٌر فً القرون الوسطى شهدت فشابع 
                                                           

ٔ
 . ُٖ٘ٓرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن )ح٩ٓخّ حٍُٜٔ٘ٞ( ، ٛـ   - 
ٕ

 .1ٕٔحُٞحٓؼ٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ   - 
ٖ

 . ٕٓٓ – 11ٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٗ

 .  1٘ٔ. ؛ أرخظٚ ، حُلٌْ حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ 7ٙ - 7٘ٓخُْ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

 .  1٘ٔ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٛـ أرخظٚ - 
ٙ

 .   1ٗ -1ٔح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
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، فقد كان األخٌر ٌدخل  ٔالقبلً أال وهو قتل أحد ساداتها وأعالمها ومفتٌها عبدهللا بن محمد البطاح

الشرٌؾ والعلم فال  هنسبفً النزاعات والحروب وله حرمة  أي ال ٌدخل" الهجرةـ"ضمن ما ٌعرؾ ب

قتل السٌد ...-م9ٓ8ٔ ٌناٌر / هـٕٖ٘ٔ -)فً ذي الحجةـٌعرؾ إال القلم والكتاب والصلح بالفاتحة ، ف

العالمة عبدهللا بن محمد بطاح األهدل بمدٌنة زبٌد قتله أهلها شلماُ وهو ٌمشً فً بعض ازقتها وذلك أنه 

على األخرى حتى وقع  دواعمنهم توقع بٌن أهلها فتن وضؽابن وافترقوا أربع فرق وكانت كل فرقة 

لكونه أعلم ره ووقع لقتله األسؾ الكثٌر من الخاص والعام بٌنهم قتل كثٌر فشلم السٌد المذكور بجرم ؼٌ

ربت مدٌنة زبٌد بعد قتله وتفرق أكثر أهلها فً البلدان بعد أن قتل منهم نحو خُ وتلك الجهة فً وقته...

 .  ٕثمانٌن رجالً ثم لما وصلت عساكر الدولة أمنت فرجع أهلها بعد نحو سنة(

ألهلٌة والتً أدت إلى الكساد االقتصادي واالنهٌار الصناعً لكن الرواٌات تضٌؾ أنه عقب الحروب ا   

ضً قُ ) -بقوله : فً زٌارته لهابٌري وٌمان وذكره الضابط البرٌطانً  ٖفً مطلع القرن العشرٌن بتهامة

نهابٌاً على صناعة الصباؼة بزبٌىد وٌعىود سىبب ذلىك إلىى االضىطرابات والحىروب الواقعىة بىٌن القبابىل 

لى الحدٌدة وأستعٌض عن النٌلة المزروعة بوادي زبٌد بنٌلة اصطناعٌة مستوردة من وأمتد هذا التوقؾ إ

ألمانٌا ، علىى الىرؼم مىن تمٌىز النٌلىة بتهامىة بصىؽر حجمهىا وثبىات مكوناتهىا وجودتهىا التركٌبٌىة إال أن 

 أمىاكن الحٌاكىة" -ل"العرابنشىاؼالمالحش أن المستورد فً ازدٌاد ونمو مستمر عوضىاً عىن منتجىات الم

والتً تنتج بقضاء زبٌىد وانطبىق نفىس الحىال علىى حىابكً الحدٌىدة وهنىاك عىدداً مىن األسىباب ٌىأتً فىً 

، وهىذا مىا تؤكىده   ٗمقىدمتها االضىطرابات واالنفىالت األمنىً بالمنطقىة الواقعىة بىٌن بٌىت الفقٌىه وزبٌىد(

الىة ركىود خىالل الثالثىة )لقد أصبحت تجارة السىلع التىً تبىاع بالقطعىة تقرٌبىاً فىً حـالوثابق البرٌطانٌة ف

األشهر الماضٌة نتٌجًة للمشىكلة التىً فىً منطقىة زبٌىد علىى اعتبىار أنهىا تجارتهىا الربٌسىٌة وأن ممىرات 

الحدٌىىىىدة بٌىىىىت الفقٌىىىىه والحدٌىىىىدة زبٌىىىىد ؼٌىىىىر آمنىىىىة وترسىىىىل كمٌىىىىات كبٌىىىىرة مىىىىن السىىىىلع األمرٌكٌىىىىة 

شة رمادٌة داكنة من مدٌنة الحدٌدة التً ُتباع بالتجزبة المكونة أساساً من أقم( (Manchesterوالمنشستر

كما أن الكساد التجىاري  إلى منطقة زبٌد لؽرض تلوٌنها وبعد ذلك ُتنقل وُتباع فً مختلؾ أسواق الٌمن ،

فً داخل البالد ٌسبب انتقال صناعة الصباؼة من منطقة زبٌد إلى الحدٌدة إلى المكان التً ُتسىُتورد منىه 

 ، وفً نفىس التقرٌىر ٘ألمانٌا بدالً من الصباؼٌن العرب المحلٌن(شركات متعددة الصباؼة الصناعً من 

هىـ ، تىوفً ٕٖ٘ٔ ربٌىع الثىانً م /9ٓ7ٔ)فً مىاٌوـزبٌد وبداٌاتها فىمدٌنة  ٙبٌن أرباعالحرب األهلٌة  ذكر

تمتلك تأثٌراً واسىعاً علىى رجىال قبابىل منطقتىه ،  روحٌةالسٌد عبدهللا األنباري مفتً زبٌد وهو شخصٌة 

تىه بىرزت خالفىات حىادة فٌمىا بىٌن جماعىات متعىددة ومختلفىة وعلىى األخىص فٌمىا بىٌن الحٌىٌن ومنذ وفا

المسمى بربع الجامع وربع العلً مع أن هذه العشىابر جمٌعىاً تنتمىً إلىى زبٌىد وكلهىم مىن بٌبىة متجىاورة 

                                                           
ٔ

ٛـ( ػخُْ ُٝي ٝطٞك٢ رِر٤ي ٝىٍّ ػ٠ِ ٣ي ػِٔخثٜخ ْٜٝٓ٘ ىحٝى رٖ ػزيحَُكٖٔ كـَ ٕٖ٘ٔػزيهللا رٖ ٓلٔي رٖ أكٔي حُزطخف ح٧ٛيٍ )ص - 

٬ّٓ ٓلٔي رٖ كٖٔ كَؽ ٝٓلٔي ٣ٞٓق حُـي١ ٝػزيحُوخىٍرٖ ٓلٔيح٧ٛيٍ ٝٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ كٖٔ ح٧ٛيٍ ُٝٚ َٓح٬ٓص ٓغ ٤ٗن ح٩

ا٫ ٝآٔخػ٤َ َٗػخٕ ، ٝهي هظِٚ ػزيهللا حُلط١َ٤ حُيهخم ًٝخٕ حُزطخف ًؼ٤َ ح٩كٔخٕ ا٤ُٚ ٝأ٠ٛٝ إٔ ٫ ٣وظٜٞح ٓ٘ٚ كِْ ط٠َٟ ػ٤َ٘طٚ ٣ًٍٝظٚ 

أهَؽ ٖٓ ٓـٖ ُر٤ي َٟٝرض ػ٘وٚ ػ٬ػخً حُوٜخٙ ٓ٘ٚ ، كؤُو٢ حُوزٞ ػ٤ِٚ ػخ٤ٗش ٍٝكغ ح٧َٓ ا٠ُ حُِٔطخٕ ػزيحُل٤ٔي كَؿغ ح٧َٓ رخُوٜخٙ ٝ

حُـ١ِ ، ٓلٔي رٖ ػزيحُـ٤َِ . حُؼوي حٌَُِٔ ٝحُـَٞٛ حُل٣َي )ػط٤ش هللا حُٔـ٤ي ا٠ُ ١َم ح٧ٓخ٤ٗي ُظَحؿْ أػ٤خٕ حُوَٕ  -كظ٠ كِ ٍأٓٚ . ٍحؿغ:

 حَُحرغ ػَ٘ حُٜـ١َ ٖٓ ػِٔخء ُر٤ي( ٍٛٞس ٓوط١ٞ ُيٟ حُزخكغ ٖٓ ٓئٓٔش ح٩ريحع ُِؼوخكش ٝح٥ىحد .
ٕ

 .    1ٖ -1ٕح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
ٖ

٤ًش حُٔـظٔغ حُؼَر٢:ٓؼخٍ ح٤ُٖٔ ، ٓـِش حُٞكيس ، حُٔ٘ش - َّ  .ٕ٘-ٕٗٛـ ، ٛـ1ٓٗٔ/١ً حُوؼيس111ٔ، ك٣َِحٕ 7٘، حُؼيى ٘حُو٤َٜ ، أكٔي . ك

                                                                                                                               - Bury . Arabia infelix . P. 123ٗ  

5- Records of Yemen . state of affairs in the Yemen 1905-1909. 532  .                                            
ٙ

رغ ٝحَُرغ أٝ ٍرخع ٜٓطِق ٣َؿغ ُِؼَٜ ح٢ًُِٞٔٔ ٣ٝؼ٢٘ ػيى ٖٓ ح - ٍُ ٢ٟٓٞ ،  -ُٔٔخًٖ ٝرٚ كٞح٤ٗض ًٝٝخ٫ص طـخ٣ٍش ، ٍحؿغ :ح٫ٍرخع ٓلَى 

 .  1ّٕٖ  ، ٛـ11ٓٔ،  ٔر٤َٝص ، ١  –أٗطٞحٕ ه٤َِ . حُيُٝش ح٤ًُِٞٔٔش حُظخ٣ٍن ح٤ُٔخ٢ٓ ٝح٧هظٜخى١ ٝحُؼ١ٌَٔ ، ىحٍ حُليحػش 
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بع ، أما ومتقاربة ، كل ذلك بسبب أن القوى الفّعالة فً المجتمع تسعى للسٌطرة على السلطة فً ذلك الر

-اإلعترض على هذه الوضعٌة والنتٌجة أن القضاءفهً ؼٌر قادرة على التدخل و –نٌةالعثما–السلطات 

ذكىر نتىابج االنفىالت ، ثىم  ٔوالفوضىى المضىطربة(واألنفىالت األمنىً ٌعٌش حالة مىن النزاعىات  –زبٌد

توقؾ الحركىة التجارٌىة األمنً من قطع التلؽراؾ بٌن حٌس وزبٌد والحدٌدة وانقطاع الخارج والداخل و

ضىوا فٌىه أحىد والصناعٌة ، ومما حذا كما تذكر الرواٌات أن ٌتداعى التجار والصناعٌٌن إلى اجتماع فوّ 

واالقتتىال وجهابهم دعوة المنصب أحمد بن ٌحًٌ البحر لوضع حد إلى هذه الفوضى ووقؾ سفك الدماء 

مىاذكره التقرٌىر  وومكثوا عدة أٌام وه -لتجارشٌخ ا -ودعوا  السادة والعلماء ، فاجتمعوا فً بٌت الوجٌه

)الجىدٌر باالعتبىار أن المدٌنىة نعمىت بدرجىة مىن التهدبىة السىلمٌة خىالل شىهر إبرٌىل -السابق حٌىث قىال:

الماضً عقب وصول شخصٌة رفٌعة الشأن وبارزة أنه السٌد أحمد البحر من المنصىورٌة ، وهىو عىالم 

طرٌقة أو وسٌلة ٌستطٌع اتخاذ الترتٌبات الالزمة لمنع عودة  فبأي، ولدٌه الخبرة  - روحٌة – وله سلطة

نصىىح بىىاللجؤء إلىىى القىىوة فىىً مثىىل هىىذه ٌُ القبابىىل كحالىىة مؤقتىىة فقىىط ، ولكىىن االضىىطرابات بىىٌن رجىىال 

 . ٕاألوقات(

فمما سبق ٌتضح أن مقتل عبدهللا بن محمد البطاح أثناء إجراء المصالحة وحالة التهدبىة التىً عاشىتها    

لتً قادها المنصب أحمد بن ٌحًٌ البحر والعلماء والسادة أنهت كل هذه المساعً وتم فىً األخٌىر زبٌد ا

التقرٌىر البرٌطىانً ومقتىل  اإلى واجباتها ففرضت سلطتها بعد هىذالعثمانٌة وحكومتها بتهامة تنبه الدولة 

 عالم زبٌد . 

القابم مقىام محمىد بٌىك ، وقىرر المشىٌر  كانت بٌت الفقٌه قد خلت من العثمانٌٌن بعد أن أؼتال الزرانٌق  

أحمد فٌضً إرسال قابد عثمانً خبٌر بتهامة أال وهو أحمد بٌك الشركسً والذي تولى عدة مناطق منها 

األطفىال دروعىاً سفاحاً واستخدم النساء و أنهالزرانٌق  عنهالمخا واحتل مناصب عسكرٌة عدٌدة ، وذكر

وأعىداد ؼفٌىرة وكىان القحىط ومتطىورة قىدم بأسىلحة حدٌثىة فً ؼزوه للزرانٌىق وإلىى جانىب ذلىك بشرٌة 

انكىىارٌن رواٌىىة أحىىد العىىرب الىىذٌن كىىانوا  أورد، و والجىىذب قىىد أضىىعفهم فلجىىأوا إلىىى الهىىدوء والسىىكٌنة

)ووصىىلت قىىوات عثمانٌىىة بقٌىىادة الشركسىىً أحمىىد بٌىىه إلىىى بٌىىت الفقٌىىه -متعىىاونٌن مىىع العثمىىانٌٌن فٌقىىول:

، وأسىر جمٌىع مشىابخهم ...! ، و أجبىرهم علىى االعتىراؾ  -قىراهم ٌقصىد  –وهجمت لٌالً على قىرٌتهم 

، ولم تمض فتىرة طوٌلىة حتىى كىان  ٖ بسلطته أو قتلهم ، و هكذا كان الزرانٌق مجبرٌن على الخضوع (

مثل مصٌر محمد بٌك وهً االؼتٌىال السٌاسىً بواسىطة السىم بعىد أن دسىوا لىه السىم فىً الخمىر ه مصٌر

 قىالت بالدهىم وإلىى ذلىك وٌعتزون وٌفتخىرون ولٌلىة موتىه أقىاموا أعٌىاداً عمىالبلدي ، وهم ٌقرون بذلك 

وتوفً أحمد بٌه سرٌعاً بعد أن شىرب عىن طرٌىق الخطىأ شىراباً روحٌىاً مىن عصىٌر التمىر ، )-: انكارٌن

  فرح جمٌع الزرانٌق ، وبعد أن أقاموا احتفاالً باذخىاً رفضىوا الخضىوع للسىلطات العثمانٌىة مىرة أخىرى(

خىل ، ولى أحمد فٌضً باشا سعدي بك والذي تولى قابمقامٌة بٌىت الفقٌىه سىابقاً ، فرجىع و)د هالبعد اؼتٌ

كىل الطىرق الكبٌىرة وبىدؤوا  ٌجبرهم على الخضوع وحٌنهىا تفرقىوا فىًمع الزرانٌق فً معركة جدٌدة و

 .    قتل المسافرٌن أو إجبار التجار على دفع إتاوة على كل جمل مقدارها بضعة رٌاالت(بنهب و
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 حسن تحسٌن باشا الفقٌر  .  -

الٌمنٌة ، فكان أول أمر إٌجابً لفتح التهامٌة واتجهت الدولة العثمانٌة إلى سٌاسة إٌجاد حل للقضٌة   

وعٌنت بدالً عنه رجل  لكل األطراؾحوار مع الٌمنٌٌن هو عزل أحمد فٌضً باشا والمعروؾ بعدابه 

أملت الدولة العثمانٌة أن تحقق االستقرار الكامل فً ، فقد  شامً هو الوالً حسن تحسٌن باشاعربً 

عبدالحمٌد الثانً فً  الوالٌة عن طرٌق التفاهم مع الٌمنٌٌن أنفسهم فً شبون بلدهم ولهذا طلب السلطان

 الٌمن على أن ٌكونوا من سادتها وعلمابها وأعٌانهاتهامة ووفداً من كبار رجال م 9ٓ8ٔ / هـٕٖٙٔ سنة

فصاروا تلك الجماعة قسمٌن قسم ٌرٌد الصالح والسداد عامة وقسم ٌرٌد ...ح الٌمن)لٌتكلموا فٌما ٌصل

فسألهم السلطان ما ٌصلح الٌمن وٌزٌل ما ٌحصل من الفتن ، إصالح نفسه وتقرٌر معاش أو وشٌفة 

 فأجاب بعضهم ٌصلحه القوة الجبرٌة وكثرة العساكر والجنود ، واآلخر وهم األكثر ٌصلحه إجراء

، أما  ٔ...ثم تكلموا جمٌعاً فً مصالح أنفسهم من المعاش والوشابؾ(ألحكام وإقامة الحدودالشراٌع وا

فذكر)مقصدنا من جلبكم من الٌمن إلى هنا أخذ تفصٌالت  همقابلة الوفد ل والذي صدر أثناء بٌان السلطان

  . ٕعن أحوال الٌمن وبٌان حسن نٌاتنا الشاهانٌة لكم عن ُقرب(
 

هذا الوالً ، فقد ارتبطت باإلطار العام لعالقة الٌمن بالدولة العثمانٌة ، حٌث كان  تهامة فً عهدأما   

ضمن الوفد الذي قابل السلطان عبدالحمٌد شخصٌات تهامٌة ممثلة لتهامة ومناطقها ، وٌتضح أن كل 

أحمد  )الذي انتخب من لواء الحدٌدة السٌدـهؤالء كانوا مقربٌن من العثمانٌٌن ولهم نفوذ روحً نسبً ف

المساوى والسٌد ٌحًٌ عبدهللا من زبٌد وبرفقتهما السٌد أبوبكر بن عبدهللا اإلنباري ونقٌب األشراؾ 

من بٌت الفقٌه والسٌد أحمد  ٖأمٌن بن عبدالقادر البحر من بٌت الفقٌه وولده السٌد علً وهادي بن رزق

ن ٌّدي السلطان عبدالحمٌد وكان ، وعندما مثل هؤالء بٌ ٗ(. حاتم من باجل وأحمد بالبٌد من الحدٌدة 

السابق والعّراب لهم أبو الهدى الصٌادي وٌعتقد الباحث أن اختٌار هذا الوفد تم على ٌدٌه وٌدي نقٌب 

 تذكركأنما تفاوض نفسها ، ف األشراؾ األمٌن بن عبدالقادر البحر وكانت الدولة من خالل الوفد

لهدى الصٌادي ولحشة قدوم الوفد التهامً والٌمنً األمٌرة عابشة بنت السلطان عبدالحمٌد دور أبو ا

ولذلك كان ٌستخدمه فً األمور السٌاسٌة الخاصة  -الصٌادي  -)كان ٌعلم والدي أنه رجل ذكً -:قالتف

بمسابل العرب ، وقد دعاه إلى استانبول أثناء ثورة الٌمن ورؤساء القبابل ، وعندها أمر بوضع كرسً 

صؽٌرة واستقبل فٌها هؤالء الرؤساء وكانوا ما ٌقرب من مبة رجل ، فدخلوا العرش أمام دابرة المابٌن ال

"ٌا  -جمٌعاً بالترتٌب بمالبسهم المتباٌنة األلوان ، وانكفبوا على ٌدي والدي وقدمٌه ، وأقسموا له قابلٌن :

ثم ، !"  .." ، وصاحوا جمٌعاً : "هللا ٌنصر السلطانل هللا ، سوؾ نشل على إخالصنا لكخلٌفة رسو

هد اشهر أبو الهدى أفندي بمالبسه الموشاة ، وألقى فٌهم خطبة باللؽة العربٌة باسم والدي وكنا نحن نش

هذا االستقبال من نوافذ الحرٌم ، وقد مكث كبار هؤالء الرجال ضٌوفاً على أبً الهدى فً بٌته ، وأقام 

لضٌوؾ من أمثال هؤالء كانوا ٌقٌمون الباقون فً دار الضٌافة التً شٌّدها الوالد فً تكٌة شافر أفندي وا

                                                           
ٔ

 .  ٕٕٓ-1ٕٔحُٞحٓؼ٢  ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

ٛـ ، َٕٖ٘ٔ ٍر٤غ ح٧ٍٝ حٌُز٢ٔ ،  ٓلٔي رٖ ك٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ ؿ٠ٔخٕ ، ٍكِش أػ٤خٕ ح٤ُٖٔ ا٠ُ ك٠َس حُِٔطخٕ ػزيحُل٤ٔي ا٠ُ حٓظخٗزٍٞ ك٢ ٜٗ - 

 ( .ٍ٘هْ  حُٞػخثو٢ )ٍٛٞس ٓوط١ٞش ُيٟ حُزخكغ ٢ٛٝ رو٢ حرٖ حُٔئُق ٓلٔي( ؛ ٗٔوش هط٤ش ُِز٤خٕ رٌٔظزش آٍ حٌَُّٔ .)حُِٔلن 7ٔ ٛـ
ٖ

لو٤ٚ ػزيحُٜخى١ رٖ ٓلٔي رٖ ٍُم رٖ ٍُم حُؼ١ِٞ ، ػخُْ ٝهخ٢ٟ ٝٗخػَ ٤ٓٝخ٢ٓ طٜخ٢ٓ ، ىٍّ ػ٠ِ ٣ّي١ ؿيٙ ٓلظ٢ ر٤ض حُٛٞ ٛخى١ ٍُم - 

ي رٖ كٖٔ كَؽ ٝػَٔ رٖ آلخم 1ٍُٕٔٔم رٖ ٍُم حُٔظٞك٠ ر٠َٓخٕ ّٔ ٛـ ػْ ػ٠ِ ٣ّي١ ٝحُيٙ كللع حُوَإٓ ٝٓظٕٞ حُؼِّٞ ٝىٍّ ػ٠ِ ٣ي أُٓل

ٝؿ٤َْٛ ٝط٠ُٞ حُو٠خء ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ك٢ ػيٍى ٖٓ حُٔ٘خ١ن ُٝي ٝطٞك٢ رزِيٙ ر٤ض  ؿؼٔخٕ ٝحُٔلظ٢ حُٔٔخٟٝ رٖ ٓلٔي ح٧ٛيٍ ٝأه٤ٚ ٠ٓٞٓ رٖ ٓلٔي

. ؛ ٣ٍٝوخص  ٖٓٔحُـ١ِ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛــــ -ٛـ ، ٍحؿغ :7ٖٗٔٚ ك٢ ٤ُِش حُٔزض رؼي ٬ٛس حُؼ٘خء حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ٖٓ َٜٗ ٓلَّ حُلو٤

 ٓوط١ٞش رو٢ حُٜٔ٘ذ ػ٢ِ حُؼ١ِٞ .
ٗ

 .     ٘حٌُز٢ٔ ،  حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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فً هذٌن المكانٌن وعند إقامة مراسم تحٌة الجمعة ٌأتون الجامع فٌؤدون الصالة ثم ٌأخذون عطاٌاهم 

 .  ٔبواسطة أبً الهدى أفندي وٌعودون إلى بالدهم (
  
حة التً قدم هؤالء البحة حصل الباحث على نصها من مكتبة آل مكرم وهً ؼٌر منشورة ، وهذه الالب 

)البحة أهل صنعاء وتعز والحدٌدة وزبٌد وبٌت الفقٌه وباجل( ذكر سبب وضعها ؼمضان ـسمٌت ب

)وفً هذا الٌوم وصل إلٌنا الفرٌق ثابت باشا والفرٌق هادي باشا وبلؽونا سالم -الكبسً فً رحلته بقوله:

زوم علٌكم بعرضها ولكن وقالوا نحن قد ّبلؽنا إلى الملك جمٌع أحوال الٌمن ما بقً ل، حضرة الملك 

ٌأمر حضرة الملك أن تنشموا البحة بما ٌصلح والٌة الٌمن وحٌنبذ نشمنا البحة فٌها أثنٌن وعشرٌن بنًدا 

ولكن ٌتضح من ،  ٕوقدمناها بمعرفة مدٌر الدابرة وانتشرنا أن ٌرسلوا لنا للمذاكرة ، فاضربوا عن ذلك(

بو الهدى الصٌادي أنه وافق على الالبحة ووجه الوزارة خطبة السلطان عبدالحمٌد للوفد والتً ترجمها أ

)وكون أخص آمالً حصول تمام السعادة -بسرعة تطبٌقها وهً ما أثبتت األحداث ذلك ، فقال:

والرفاهٌة لتبعٌتً جمًٌعا ، فتوفًٌقا لهذا األساس صدر األمر لهٌبة وكالبنا بتنشٌم البحة إصالحٌة بهذه 

مت هً طبق مأمولً حاوٌة لتزٌٌد أسباب معمورٌة الٌمن وترقٌاته الصورة ، فالالبحة التً تنش

ولجرٌان األمور الشرعٌة والعدلٌة والمالٌة والملكٌة والضابطة على المحور المطلوب وفٌها زٌادة 

، وتتضمن الالبحة ؼٌر  ٖإعتناء بحفش مال كل أحد وعرضه وناموسه ولذلك ّصدقتها وأمرت بإجرابها(

 -:والتً توصل إلٌها الباحث المطالب التالٌة  ٗكورة فً الكتب التارٌخٌةمذالمنشورة وؼٌر ال

 إقامة الشرٌعة المحمدٌة . (ٔ

 أن ٌكون النواب من أهل الٌمن والقضوات والنواحً بانتخاب من العلماء .   (ٕ

على قدر األهالً الموجودة حسب الزمان والمكان وتنزٌل  أخذ الزكاة عٌناً وأن ٌكون المٌري (ٖ

 كٌن الموجودة . مٌري الهال

 ضبط األسلحة النارٌة بمحافشة األساس المحلٌة بسرعة .  (ٗ

 تعٌٌن نواحً زٌادة فً بعض القضوات . (٘

تعٌٌن هٌبة إصالحٌة ٌرجع إلٌها المشلوم إذا لم ٌنصفه الوالً مع ربٌس من دار السعادة  (ٙ

 وترخٌص المخابرة إلى باب السعادة .

 أن ٌكون التمٌٌز للحكم بوالٌة صنعاء . (7

 شكٌل أمناء صنادٌق فً عموم نواحً الوالٌة ٌعطون المعلومات والخبرات لوقتها .ت (1

 . -محطة السكك الحدٌدٌة  –تأسٌس شمٌندفٌر  (1

 تعٌٌن مفتً فً الوالٌة وفً كل قضاء خال منه بمعاش . (ٓٔ

 تكثٌر المدارس العلمٌة والمكاتب . (ٔٔ

على ؼٌرة وتنزٌل الناس  دأخذ أهل االستحقاقات وأهل المعاشات بالسوٌة من دون تقدٌم أح (ٕٔ

 .منازلهم

 تعٌٌن مأمورٌن من أهل الدٌانة ٌجرون األمور من دون تساهل .  (ٖٔ

 أن ٌكون القاٌم مقامٌات من األهالً .  (ٗٔ

                                                           
ٔ

 . 1ٔػخث٘ش ػؼٔخٕ أٝؿ٢ِ ، ٝحُي١ حُِٔطخٕ ػزيحُل٤ٔي حُؼخ٢ٗ ، ، ٛـ - 
ٕ

 . 1حٌُز٢ٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 .    1ٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ - 
ٗ

 (حُٞػخثن  – ح٬ُٔكن ٙكَٜ حُزخكغ ػ٠ِ ٌٛٙ ح٬ُثلش ٖٓ ٌٓظزش آٍ حٌَُّٔ رخُلي٣يس .) ٝػ٤وش ٍهْ  - 
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 أن ٌكون األمر بمصالح األوقاؾ على وجه السرعة بأمر ناشر األوقاؾ .  (٘ٔ

 أن تكون تعز والٌة .  (ٙٔ

 . -زٌود  – تجار وإخراج من كان ٌعتقد اإلمامإصالح المخا بما ٌحتاج إلٌه من إسكلة وجلب ال (7ٔ

إسقاط الرسوم عن المحقرات ومنع الملتزمٌن من أخذ األشٌاء المجلوبة إلى نفس المدن بل  (1ٔ

 ٌأخذونها من الخارج . 

جلب العشابر مثل حاشد وبكٌل ومشاٌخهم وأمرابهم وتعٌنهم سواري وجندرمة لكون الفتن  (1ٔ

 تخرج من عندهم .

ورفع    فتٌش مأموروا الرزيورفع تمن المأمورٌن والمشاٌخ برتبته وترقً مكافبة من ٌستحق  (ٕٓ

 ٌد من تثبت علٌه سابقاً جرٌمة من المأمورٌن .

 إعادة الوالً إلى مأمورٌته .  (ٕٔ

 استقدام مكٌنات تطلع الماء إلى وجه األرض ألهل الحراثة وفتح بنك زراعة ألجل اإلقراض.            (ٕٕ

تقرٌرٌن برٌطانٌٌن أن) االتصاالت التلؽرافٌة بٌن الحدٌدة ورد فً ،  مٌةالتها وفً سٌاق المقاومة

 صفر / م9ٓ7ٌٔونٌو وماٌوو ثة األشهر الماضٌة ، أبرٌلخالل الثال اً امممنقطعة ت والعالم الخارجً فً 

هـ نتٌجة االنقطاع المستمر لخط التلؽراؾ من قبل أصحاب قبابل ٕٖ٘ٔربٌع ثانً و ربٌع أولو

هـ ٕٖ٘ٔرمضان  م/9ٓ8ٔإلى أبرٌل  9ٓ7ٔوفً تقرٌر آخر حول أحوال الوالٌة من نوفمبر،  ٔالزرانٌق(

ذكر أن الطرق البرٌة مقطوعة تماماً من قبل الزرانٌق فـ)لقد أصبحت تجارة  -هـٕٖٙٔربٌع األول  -

بٌت  السلع التً تباع بالقطعة تقرٌباً فً حالة ركود خالل األشهر الماضٌة نتٌجة ألن ممرات الحدٌدة

 .     ٕ(والحدٌدة زبٌد ؼٌر آمنة و مقطوعةالفقٌه 

ولبن كانت تلك التقارٌر هً استمرار لعهد الوالً السابق ولمن سبقه فهً هنا جاءت احتجاجاً على   

عدم الوصول إلى حل للقضٌة التهامٌة ولكن الوالً الجدٌد والذي وصل إلى الٌمن كوالً وقابد عام 

م 9ٓ9ٔ الثالثٌن من دٌسمبر / هـ7ٕٖٔ فً الٌمن فً الثامن عشر من ذوالقعدة للقوات المسلحة العثمانٌة

حسبما ٌحكً تقرٌر كتبه نابب القنصل البرٌطانً فً  وبصحبته نجٌب باشا متصرؾ مدٌنة الحدٌدة

  الثانً من مارس / هـ7ٕٖٔ بتارٌخ العاشر صفر G . Lowtherلوثر  جً الحدٌدة رٌتشاردسون إلى

ر المحلٌٌن الكبار بخدمة سٌادته عند وصول الوالً إلى المٌناء قام وفد من التجا)و-م وٌقول:9ٓ9ٔ

نتٌجة النهب الذي ٌقوم به أفراد قبابل الزرانٌق على قوافل الجمال  اتهمجارت وكساد همربخسا أشهروو

 عند مرورها بٌن هذه المنطقة وبٌن الحدٌدة وزبٌد والتً تمثالن مركزٌن تجارٌٌن هامٌن وٌدل ذلك

على أن األمن فً الممرات المذكورة مهم جداً لؽرض تفعٌل التجارة فً الحدٌدة بعد أن كانت فً 

تخرٌب وتدمٌر دابم بسبب قطع الطرق بصورة مستمرة من قبل أفراد هذه القبابل حٌث وصلوا إلى 

طوات أو درجة ال ٌمكن تصدٌقها بسبب عدم مباالة اإلدارة المحلٌة وخوفها فلم تجرؤ على اتخاذ أي خ

ٌجب أن أستؽل ل)فقارٌتشارد سون بشرح تارٌخ الزرانٌق  قامثم ،  ٖإجراءات تخمد هذا التخرٌب(

الوقت ألزود تحسٌن باشا عن تارٌخ قبابل الزرانٌق خالل السبع أو الثمان السنوات الماضٌة التً سببت 

القرصنة التً ترتكبها  االنقطاع الٌومً لخط التلؽراؾ وتقوم بقطعه بشكل معتاد ومسبولة عن أعمال

                                                           
1

 - Records of Yemen , Vol 5,  state of affairs in the Yemen 1905-1909 . No 40 . P . 515 .  
2

 - Records of Yemen , Vol 5, . P . 532 .        
3

 - Records of Yemen , Vol 5,. No . 6. PP . 540-542 .  
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وأكد  -تحدث الوالً تحسٌن باشا أنه ٌعلم بهذه المشكلة ثم  -ضد البواخر البرٌطانٌة على طول سواحلها

للمجتمع التجاري المحلً على أنه سٌولً اهتمامه هذه المسألة الهامة عند اقرب فرصة مواتٌة ، وكان 

  .  ٔ الموضوع(سٌادته على تواصل مع الحكومة العثمانٌة بخصوص هذا 
 

ودور التجار الكبار والقادة العثمانٌٌن  المقاومة التهامٌةٌتضح دور البرٌطانٌٌن فً التحرٌض ضد   

و دخل على الخط نفسه الفرنسٌٌن ، فقد لعب  على ٌد هؤالء ،العسكرٌٌن الذٌن ذاقوا الهزابم المتتالٌة 

ٌُستهان به فً التحرٌض بسبب  دوراً  Maurice Riesوكٌل القنصلٌة الفرنسٌة مورٌس رٌاس  ال 

 Livieratoومنها هجومهم على شركة لٌفٌٌراتو ،  ٕاعتداء الزرانٌق على السفن و الممتلكات الفرنسٌة 

لى عشمة السلطان إ -ٌبدو أنهم من التجار -واستمر التحرٌض حتى من)سكان بلدة زبٌد،   ٖ االحتكارٌة

وقام  –ٌقصد المتصرؾ  –مقام الحدٌدة در أمراً لقابم قمع هؤالء المتوحشٌن ، فأصٌرجون منه كبح و

 . ٗ آخرٌن بهذه المهمة(األخٌر بتكلٌؾ ٌوسؾ بٌه و
 

من  المقاومة التهامٌةمن خالل الوثٌقة البرٌطانٌة السابقة ٌتضح الدور الذي لعبته أطراؾ عدٌدة ضد    

هـ من استانبول تخول 7ٕٖٔ محرم /م 9ٓ9ٔ فقد)جاءت األوامر فً شهر فبراٌر ا أجل حرب إبادة له

القٌادة العسكرٌة فً الٌمن تنشٌم حملة تأدٌبٌة ضخمة واتخاذ كل اإلجراءات من أجل قمع للوالً و

بهدؾ ترسٌخ األمن على الممرات التجارٌة التً تمتد عبر مناطقها و أن تجعل  تهامٌةقبابل الالوتربٌة 

وحروبها والصراع بٌن لوثٌقة تكوٌن الحملة ا تذكرثم ، ٘أفراد هذه القبابل فً خضوع تام ودابم(

الحمالت العسكرٌة بقٌادة العمٌد ٌوسؾ باشا والمتصرؾ نجٌب كل  فشلو والعثمانٌٌن  المقاومة التهامٌة

)ما خضع الزرانٌق للسلطة العثمانٌة كما ٌنبؽً إال فً فـ مؤقتاً األخٌر نجح و،  ٙباشا والمٌجر رضا بٌك

م بقٌادة المٌرااللً رضا بك الذي ٌلقبه األتراك 9ٓ٘ٔ زحفت لتأدٌبهم سنة أثناء الحملة العسكرٌة التً

"جبور رضا" أي رضا الدمٌم الوجه ، وبالطبع أن أكثر السورٌٌن ٌعلم إذا كان ذمٌم الخلق أٌضاً كما 

هو دمٌم الخلق ألنه ترأس دٌوان الحرب العرفً الذي كان ٌهٌا سوق أحرار هذا الوطن التعس إلى 

مشانق أثناء طامة العلم الكبرى ، فقد تمكن هذا القابد المعروؾ بحنكته ومهارته العسكرٌتٌن بعد أعواد ال

حروب قلٌلة المثال فً معارك الثورات الداخلٌة من تدوٌخ القبٌلة ودخوله الحسٌنٌة ودك حصنها المنٌع 

دهم ، وبالذات حدثت تمردات بٌن جنو قدو ، 7(ٌرة من مشابخ الزرانٌق المعروفٌنوأخذ رهابن كث

الجنود العرب الذٌن رأوا قرى عربٌة تدمر وتحرق ونساء ومشابخ وأطفال عرب مسلمون ٌقتلون لٌس 

لهم ذنب ، أما الجنود العثمانٌٌن فرأوا مناخاً حاراً قاسٌاً ووخٌماً ممرضاً ومستنقعات ٌمألها البعوض 

أشباح ٌقتنصون الفرٌسة من دون وٌسمعون أصوات محاربٌن ٌقاتلون عن أراضٌهم وال ٌرونهم ، فهم 

وجود ، ٌتراءى لهم خٌالهم فً جوؾ اللٌل لتطٌح بهم قتلى ولتبلعهم وهاد وصحاري وأدؼال تهامة 

أن من بٌن الجنود الذٌن أرسلوا إلى الٌمن من -بل هناك دراسة مؤكدة  -فـ)أملهم بالرجوع ٌكون ضعٌفاً 

                                                           
1

 - Records of Yemen , Ibid .  
ٕ

ٛ٘ؼخء ٝحُٔؼٜي حُل٢َٔٗ ٨ُػخٍ ٝ  –كَٜ ٝػخثن أ٤ٍٗق حُو٤ِٜ٘خص حُل٤َٔٗش ك٢ ح٤ُٖٔ ، حًَُِٔ ح٢٘١ُٞ ٤ٍٗ٨ُق . ًَحّ ، إٓ ٓٞك٢  - 

 .  7ٗ، ٛـ  7ٕٓٓ –ؿظٔخػ٤ش رٜ٘ؼخء حُؼِّٞ ح٫
ٖ

 .   ٖٖ، ٛـ ٗٔحَُٔؿغ ٗلٔٚ  ، ٛـ - 
ٗ

 .  ٖٙٔحٌٗخ٣ٍٖ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
5

 - Records of Yemen , Vol 5, P . 242 . , also P . 544  
ٙ

 . 7ٕٔٓوَ٘ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
7

ّ ، طلو٤ن ٝطوي٣ْ/ كٔخٕ أر٢ ػٌَ 1ٕٔٔ-1ُٔٓٔٔج٣ٞش ُويٝٓٚ ا٠ُ ح٤ُٖٔ كٖٔ ، حُٔظَٜف ٣ٞٓق ري . حُٔظَٜف ٣ٞٓق ري كٖٔ حًٌَُٟ ح - 

 ٝٓخ رؼيٛخ .71ٔ. ؛ ٓوَ٘ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛــ  ٘ٔٔ، ٛــ 1ٕٓٓ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ –، ٓئٓٔش حُؼل٤ق حُؼوخك٤ش 
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-9ٖٓٔ / هـ7ٕٖٔ - ٕٖٔٔ وأن ما بٌن،  ٔن بالمابة(العثمانٌٌن لم ٌعد منهم إلى وطنهم أكثر من عشرٌ

 . ٕ م فُقد أكثر من مابة ألؾ عثمان9ٓ9ًٔ
 

كد محمد حسٌن بٌهم أن الدولة العثمانٌة )كانت تسوق المجندٌن من أبناء البالد العربٌة للقتال فً أ  

 ٖن " مقبرة العرب" (الٌمن السعٌدة فٌلقون هناك حتفهم ، حتى كان الناس فً بر الشام ٌطلقون على الٌم

م فأرسلت الدولة جٌشاً عشٌماً .. قتل فً 9ٔٔٔ / هـ9ٕٖٔوثارت الٌمن سنة )-: ، وٌقول محمد كرد علً

حربها من أبناء الشام ألوؾ ، كما كانت كل مرة تدفن ألوفاً من أبنابها فً تلك البالد القاصٌة ، حدثنً 

فً الفٌلق الخامس بدمشق أن الدولة بحسب عشٌم من األتراك وكان اكبر رجال الشورى العسكرٌة 

إحصاء الجٌش كانت تدفن كل سنة من أبناء الشام فً بالد الٌمن نحو عشرة اآللؾ جندي ٌهلكون 

وهذا ما حدث مع الضباط والجنود العثمانٌٌن فقد كتب ،  ٗباألمراض والفتن والقلة وتؽٌر الهواء(

لحق العسكري لبرٌطانٌا فً استانبول فً رسالة الم H.conyers Surteesالكولونٌل كونٌرس سورتس 

G. Lowtherإلى جً لوثر
 الخامس من جمادالثانً /م 9ٓ9ٔ بتارٌخ الثالث والعشرٌن من ٌونٌو  

هـ حٌث ذكر فرار مبات الجنود العثمانٌٌن من ساحة المعارك ومنهم)مابة جندي عثمانً كانوا 7ٕٖٔ

هـ 7ٕٖٔ الثانً من ربٌع الثانً /م 9ٓ9ٔ الثانً من ماٌو ففروا فً تهامٌةقبابل الالٌؤدون الواجب ضد 

فقٌه إلى الحدٌدة وأعلنوا فجأة من دون أخذ اإلذن وواصلوا سٌرهم مع أسلحتهم من بٌت ال

وحدثت تمردات عدٌدة وفرار ونجا بنفسه من نجا من نار تهامة وحرها ومن بنادق المقاومة ٘(التمرد

     .ًٙوقناصتها كما ٌقر بذلك تقرٌر عثمان
 

 كامل باشا .  -

 ماٌو -فبراٌر / هـ8ٕٖٔ أولجماد -ن كامل بك والٌاً للٌمن)صفربعد عزل حسن تحسٌن باشا ُعٌ  

  .، ولم تحدث فً عهده القصٌر شًء ٌذكر  7وكان متصرفاً لتعز وترقً للرتبة الباشوٌة  (م9ٔٓٔ

 محمد علً باشا .  -

دٌدة بتهامة فً ٌوم الخمٌس الثالث من  جمادى الفرٌق محمد علً باشا إلى الح وصل من األستانة

بتعذٌب عثمانً تهامة مأمور فً قام عهده وفً ،  م9ٔٓٔ الثانً عشر من ماٌو / هـ8ٕٖٔ األولى

الدولة بسبب ذلك ومّزقت السلك وقطعت ..خالفت )و ت القبابلزرنوقً حتى الموت خنقاً ، فثار

 .  9 هم وفشلت فً ذلكن إلى محاولة استرضاءوولجأ العثمانٌ،  8الطرق(

 

 

 

 

                                                           
ٔ

    ٖٙٔ،ٛـ1ٙٓٔ، ٔر٤َٝص ،١– ، طَ/ٛخُق أكٔي حُؼ٢ِ ، ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ ٌٓظزش حُل٤خس1ٓ1ٍٔحٍِٓٝ ، أٍٗٔض أ.، ط٤ًَخ حُلظخس ٝػٍٞس  - 
ٕ

 حَُٔؿغ ٗلٔٚ .  - 
ٖ

 .  ّٕٔ ، ٛـ1٘ٓٔٛـ /1ٖٙٔ، ٔر٤َٝص ، ١ -ر٤ْٜ ، ٓلٔي ؿ٤َٔ . هٞحكَ حُؼَٝرش ٝٓٞحًزٜخ ه٬ٍ حُؼٍٜٞ ، ٓطخرغ ىحٍ حٌُ٘خف - 
ٗ

 .   1ٕٔ -7ٕٔ، ٛـ ّٖ ، ؽ1ٕ٘ٔٛـ /ٖٖٗٔ،  ٔ(. هط٢ حُ٘خّ ، ٓطزؼش حُظَه٢ ريٓ٘ن ، 1ٖ٘١ٔ-17ٙٔػ٢ِ ، ٓلٔي ًَى ) - 
5

 - Records of Yemen , Vol 5,  No 76 . P . 546 .    
ٙ

 ، )طٞؿي ٍٛٞس ٜٓ٘خ ك٢ ّ . ٝ . ع( .  57/8( رَهْ DH.MUIٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق ىحه٤ِش ٓظ٘ٞػش ) - 
7

 .ٕٔٔح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ،  ٛــ - 
1

 .  ٕٗٔ، ٛــ حُٜٔيٍ ٗلٔٚ - 
1

 ( )طٞؿي ٍٛٞس ٜٓ٘خ ك٢ ّ . ٝ . ع ( .57( رَهْ )٤ٍٗDH.MUIق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق ىحه٤ِش ٓظ٘ٞػش ) ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش ك٢ ح٧ - 
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 أحمد عزت باشا .  - 

فأنها سبق وكلها ثابرة ، أما تهامة فً عهد هذا الوالً ،  ٔالٌمن أحمد عزت باشا األرناؤوطً وصل  

وكان أحمد عزت ضد المقاومة التهامٌة ، قدم إلٌها مع حملة رضا باشا  عرفت هذا القابد عندماوأن 

تهامة ثابرة ، فعقد صلح دعان مع وللحدٌدة  ووصل، شامٌة فً الحدٌدة قابداً للفرقة الرابعة عشر الن

اإلمام الزٌدي لٌتفرغ لثورات التهامٌٌن الذٌن عرفهم عن كثب وزادت قوتهم بشهور اإلدرٌسً ، ففً 

هـ 9ٕٖٔ السابع والعشرٌن من ربٌع األول / م9ٔٔٔ وثٌقة سرٌة مؤرخه السابع والعشرٌن من مارس

الحادي عشر من  / م9ٔٔٔ)وفً الحادي عشر من ٌناٌر  ون إلى لوثر ٌذكر فٌها أنهأرسلها رٌتشارد س

ومدٌنة الحدٌدة وهً مدمرة هـ قطعت اتصاالت التلؽرافٌة والمواصالت بٌن مدٌنة تعز 9ٕٖٔمحرم 

لذلك إال أنه بعد شهرٌن أو  مبذولة إلصالحها بسبب منع الثوارورؼم ذلك فقد فشلت كل الجهود ال تماماً 

ثة نجحت المبادرة المشتركة لكالً من المحاسبجً زهٌد بٌك وٌحتل منصب القابم بأعمال المتصرؾ، ثال

والشراعً باشا فً القبول بما ٌرٌده الزرانٌق وإعادة إصالح الخط وأصبح التواصل بعدها بٌن الحدٌدة 

 .  ٕواستانبول مؤمن(
 

 / هـ9ٕٖٔفً السابع عشر من شوال   ٖبٌك وفً عهده أٌضاً حدثت قضٌة قابم مقام بٌت الفقٌه قدري   

م والتً تتلخص فً ممارسة هذا القابم مقام  لكل أنواع التعذٌب والتنكٌل والشلم 9ٔٔٔالعاشر من أكتوبر

والفساد ضد أبناء مدٌنة بٌت الفقٌه ونتٌجة للتعذٌب الشدٌد مات مجموعة من الشباب لالشتباه بانتمابهم 

المدٌنة وانضم رجالها وشبابها إلى الثوار ، وقد كان المشٌر ٌزمع على  إلى المقاومة التهامٌة فثارت

، ففً رسالة رٌتشارد إلى لوثر بتارٌخ الرابع عشر من  لمقاومة التهامٌةإرسال حملة ضد ا

هـ ذكر أن الوالً ٌتمنى بعد القضاء على حركات 9ٕٖٔ الحادي والعشرٌن من شوال / م9ٔٔٔسبتمبر

والتً تعود وتثور ضد السلطات العثمانٌة دابماً  لهذه المقاومةإلدرٌسً التفرغ التمرد فً عسٌر وعلى ا

ومن المتوقع إرساله حملة بقٌادة المٌجر رضا بك إلى مواقعهم والؽرض هو إجراء قمع كلً ألفراد هذه 

 . ٗالقبابل الشرسة 
 

الروح و،  ٘ ستقالل تهامةفً عهد هذا الوالً تحالؾ الشٌخ أحمد فتٌنً جنٌد مع اإلٌطالٌٌن من أجل ا  

هً التً حذت بالشٌخ أحمد فتٌنً إلى االتفاق مع اإلٌطالٌٌن بعدما للمقاومة التهامٌة االستقاللٌة 

                                                           
ٔ

ّ ، ًخٕ ٝحُيٙ ٓظَٜكخً 1ّٙٗٔ( ، ُٝي رٔي٣٘ش ٗخ٤ِٓؾ حُظخرؼش ٣٫ُٞش ٓ٘خٓظَ رخ٢ِ٤َُٓٝ 1ٗ7ٔ-1ٙٗٔأكٔي ػِص رخٗخ رٖ ك٤يٍ ح٧ٍٗخإ٢١ٝ) - 

ّ 117ٔخرطخً رَطزش ٬ُّٓ ػْ طوَؽ ٖٓ ٓيٍٓش ح٧ًٍخٕ حُلَر٤ش رَطزش ٣ُٞرخ٢ٗ أًٍخٕ كَدرخ٧ٗخٍٟٞ حَُ٘ه٤ش ك٢ ٝحٕ ، طوَؽ أكٔي ػِص ٟ

ّ ٝٗخٍ اػـخد ح٧ُٔخٕ ٝػوذ ػٞىطٚ ػ٤ٖ ك٢ أًٍخٕ حُلَر٤ش حُؼ٤ِخ ُـ٤ٖ طٔخ٤ُخ ك٢ 117ٔ،ػْ ٍه٢ ا٠ُ ٍطزش هٍٞ آؿخ٢ٓ ، كيٍّ رؤُٔخ٤ٗخ 

ّ ٗوَ ا٠ُ ه٤خىس حُوٞحص حُؼ٣ٌَٔش ُِـ٤ٖ 1ٓٗٔى٣ٔٔزَ ٖحُوخْٓ ريٓ٘ن ، ٝك٢ حُلَد حُؼؼٔخ٤ٗش ح٤ُٞٗخ٤ٗش ػْ ػ٤ٖ ك٢ أًٍخٕ كَر٤ش حُـ٤ٖ 

زش حُٔخرغ رخ٤ُٖٔ ، ػْ ػ٤ٖ هخثيحً ُِلَهش حَُحرؼش ػَ٘ حُ٘ظخ٤ٓش ك٢ حُلي٣يس رظٜخٓش ػْ ػ٤ٖ ٍث٤ٔخ ٤ُٜجش أًٍخٕ كَد حُـ٤ٖ حُٔخرغ ٝٓ٘ق ٍط

خ ٤ُٜجش أًٍخٕ حُلَر٤ش حُؼخٓش ٝػ٤ٖ رؼيٛخ هخثيحً ُِلِٔش ا٠ُ ح٤ُٖٔ أ٤َٓحُِٞحء ػْ ػٍِ ٝٗوَ ُيٓ٘ن ٝرؼي حُؼٍٞس حُيٓظ٣ٍٞش ػ٤ٖ ٍث٤ٔ

ّ ٝحٓظوخٍ 1ّٖٔٔ ٝهخى ٓؼخٍى ػي٣يس ك٢ حُزِوخٕ ٝأٛزق ٣َُٝحً ُِلَر٤ش1ّٔٔٔ ٝرؼي ٗـخكٚ ك٢ حُظَٞٛ ا٠ُ ِٛق ىػخ1ٕٔٓٔكزَح٣َٕك٢

ّ ٣ٝخٍٝحً ٥هَ 1ّٕٔٔ ٣َُٝٝحً ُِوخٍؿ٤ش٤ِٔ1ٕٓشّ ٍٝه٢ ا٠ُ ٍطزش ٤َ٘ٓ ٣َُٝٝحً ُِيحه1ٔ1ٔٝػ٤ٖ هخثيح ُِـ٤ٖ حُؼخ٢ٗ ٝٛيٍحً أػظْ ك٢

حُي٣ٖ ح٤١٬ُٖٔ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝك٤ي حُي٣ٖ ٝحػظٍِ حُؼَٔ ح٤ُٔخ٢ٓ رؼي ىهٍٞ َٓكِش أطخطٍٞى ، كظوخػي ٝٛ٘ق ًظزخً رخُظ٤ًَش ٜٝٓ٘خ ًٌَٓحطٚ ٝ ًظخد 

ُؼِْ ، طَ/ػزيحُٞٛخد ػِحّ ٝكِٔس ١خَٛ ، ٓطزؼش ؛ ػِص ، أكٔي رخٗخ . حُي٣ٖ ٝح 1٘ٔ، ٛــ ٧ٔػ٬ّ حَُ٘ه٤ش ، ؽٓـخٛي ، ح -ٝحُؼِْ ٍحؿغ :

أ٬ٍٕٓ ، ح٤ٓ٧َ ٤ٌٗذ . طؼ٤ِوخص ػ٠ِ طخ٣ٍن حرٖ هِيٕٝ ، حُٔطزؼش حَُكٔخ٤ٗش رَٜٔ   ّ ؛ 1ٗ1ٔ، ٔحُوخَٛس ، ١–ُـ٘ش حُظؤ٤ُق ٝحُظَؿٔش ٝحَُ٘٘

 .   11ٖ - 1ٖٗٛـ ، ٛــٖ٘٘ٔ،  ٔٝحٌُٔظزش حُظـخ٣ٍش حٌُزَٟ رلخّ ٝططٞحٕ رخُٔـَد ، ١

2- Records of Yemen , Vol 5, No 20 \E . p .593                                                                                                               
ٖ

 ك٢ ّ. ٝ.ع( .   )ٍٛٞس ٜٓ٘خ 1ٕٕٙ\ٍٕٔهْ حُٞػ٤وش S . D ) خ٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ط٤ٜ٘ق أٍٝحم ٓـِْ ١ٍٞٗ حُيُٝش )رٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش  - 

    Ibid .No . 41 \E . p . 611 .                                                                                                                                 - 
ٗ

  
٘

ىٓ٘ن ،  –٘ٞى ، حًَُِٔ حُؼَر٢ ُِيٍحٓخص ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش ّ طَ/ ٤ُٝي ػزي حُل٤ٔي ح1ُٕٔٔ – 1ٔٔٔرُٞي١ٍ ، ؿٕٞ . كَد حُٔخكَ حُظٜخ٢ٓ   - 

 .     1ّ  ، ٛـٕ٘ٓٓ، أؿٔطْ  ٕٗحُؼيى 
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هـ فً الطابؾ المرفأ الصؽٌر للزرانٌق ، وأبرمت إٌطالٌا ٖٖٓٔ جماد ثانً /م 9ٕٔٔ حاصروه)فً ٌونٌو

ن الطابؾ مستثناة  من الحصار البحري مقابل تسهٌالت اتفاقاً مع قابد الزرانٌق أحمد فتٌنً وفقاً له ستكو

أما الفتٌنً فسٌمدونه كذلك بأسلحة لالستعانة بها فً مواجهة  إلى ارٌترٌا ، ألجل تصدٌر حبوب الدخن

العثمانٌٌن ولكنة ما إن انفلت من طابلة الحصار حتى تالعب باإلٌطالٌٌن لحسابه ، فأرسل حموالت من 

كر إلى تجار الحدٌدة وبٌت الفقٌه وزبٌد الخاضعات لحكم العثمانٌٌن ، وقدر دقٌق القمح واألرز والس

كٌس من المواد الؽذابٌة وصلت الحدٌدة وحدها عن طرٌق الطابؾ ، اللواء  ٓٓٓ,ٕٔرٌتشارد سون بان 

سعٌد قابد قطاع الجٌش فً تهامة أخبر الممثل القنصلً البرٌطانً بأنة صارت لدٌه تموٌنات ستة 

ٌجة للترتٌبات المربكة بٌن فتٌنً واإلٌطالٌٌن...وحالما انكشفت مخادعة فتٌنً ، أطلقت سفٌنة أشهر...كنت

حربٌة مدافعها على خمسة عشر مركباً شراعٌة محملة فً الطابؾ فامسكوا بمركبٌن أو ثالثة واؼرقوا 

أكد رٌتشارد أن وأثناء ضرب اٌطالٌا للحدٌدة من البحر ،  ٔمركبٌن آخرٌن بٌنما الذت بقٌتها بالفرار(

 .  هناك اتفاق جدٌد بٌن فتٌنً واالٌطالٌٌن لٌحتل الحدٌدة لصالح االٌطالٌٌن ولكن خدعهم

اإلٌطالٌة ، طلبت إٌطالٌا من الدولة العثمانٌة معاقبة الشٌخ أحمد فتٌنً  –بعد انتهاء الحرب العثمانٌة    

-الوشلً: لقافً صؾ اإلٌطالٌٌن ،  جنٌد على أفعاله بادعاءات مضحكة والؽرٌب أن القابم مقام وقؾ

قامت الطلٌان على أحمد فتٌنً من قبٌلة الزرانٌق ، بأن  -م9ٕٔٔ سبتمبر / هـٖٖٓٔ - )فً شهر شوال

ٌرد علٌهم ما سلموه إلٌه من النقود وذلك خمسون ألؾ لاير ، على أنه سٌهجم بعشٌرته على بندر 

اعدهم على ذلك فوجهت الطلٌان الخطاب إلى قابم الحدٌدة فً أٌام محاصرتهم للبندر فلم ٌفعل ولم ٌس

مقام بٌت الفقٌه ابن عجٌل وذلك لكونه آمرهم ، فخاطبه قابم مقام بعد أن استدعاه إلٌه ببٌت الفقٌه فً 

 –جماعة من عشٌرته فأجاب علٌه أحمد فتٌنً بان النقود المذكورة عندي ولكن لنا عندهم سواعً 

فؽضب عند ذلك قابم مقام ولطم وجه أحمد فتٌنً ، فأطلق أحمد وأموال أخذوها من البحر ،  –سفن

فتٌنً وجماعته البنادق فً القابم مقام  فقتلوه ، ثم خرجوا سالمٌن إلى محلهم المسمى بالطابؾ وانتقلوا 

 .  ٕمنه إلى محل آخر تحصنوا فٌه(

الزرانٌق كانت فً )قبٌلة  وٌؤٌد هذه الرواٌة متصرؾ الحدٌدة سابقاً ٌوسؾ بك حسن حٌث ذكر أن  

طلٌعة القبابل التً اعتادت أن تثور وتستخؾ بسطوة الحكومة ، وقد بلػ من جرأة رجالها أن أحمد 

فتٌنً شٌخ الطابؾ قتل البكباشً صالح ذكً بك فً دار الحكومة فً بٌت الفقٌه لتشبث هذا الجندي 

رب من شمم وأنفه بإهانة الشٌخ الذي كان ممتازاً بشجاعته وؼًرا فً معرفة ما تنطوي علٌه ؼرابز الع

المذكور والقبض علٌه بؽٌر مسوغ ، فلم ٌطق الشٌخ المذكور هذه اإلهانة وأفرغ بندقٌته فً قلب ذاك 

 . ٖالجندي الذي ذهب ضحٌة الؽرور والجهل(

فتتلخص فً أن قابم مقام بٌت الفقٌه صالح زكً بٌك بعد أن  واٌة الزرانٌق لمقتل القابم مقامأما ر  

طلب الطلٌان وشكوتهم من أحمد فتٌنً جنٌد وأوامر القٌادة العثمانٌة بالقبض علٌه ، لجأ صالح  وصله

زكً إلى الحٌلة وطلب أن ٌرى أحمد فتٌنً وأرسل إلٌه ، فرفض وأدرك مؽزى القابم مقام ، فوسط 

حبه كثٌراً ، القابم مقام صالح بك الشٌخ إبراهٌم فتٌنً مشهور أحد مشابخ الزرانٌق وكان أحمد فتٌنً ٌ

فرفض إبراهٌم فتٌنً مشهور ذلك ، فألح وأقسم أن ال ٌؤذٌه وال ٌلمسه بسوء ، فطلب من صالح زكً 
                                                           

ٔ
 . ٕٓ-7ٔحَُٔؿغ  ٗلٔٚ ، ٛــ - 
ٕ

 .  71ٔح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ   - 
ٖ

 . ٝهخٍ إٔ حُلظ٢٘٤ ٓؼ٘خٛخ حُٜـ٤َ ك٢ حٛط٬ف أٛخ٢ُ طٜخٓش ، ٝٛٞ حُٜل٤ق . ٘ٔٔ-ٗٔٔكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
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أي أن ٌخط بأصبعه على منتصؾ وجهه وهذا ٌعد عند التهامٌٌن بمثابة  –أن ٌطرح له وجهه فً ذلك 

اه األمان ، ورحل فخط بٌده على وجهه وأعط –العهد الذي ال ٌنقض وإشارة لألمان واالستجارة 

إبراهٌم فتٌنً إلى الطابؾ وأقنع الشٌخ أحمد فتٌنً جنٌد بالمجًء معه ، وعند وصوله إلى القابم مقام 

صالح زكً وكان أحمد فتٌنً جنٌد قد حوط مبنى الحكومة برجاله ولم ٌعلم بذلك صالح زكً وعندما 

شتد الخالؾ بٌنهما ثم أراد حبسه ، فلم رأى القابم مقام أحمد فتٌنً أرعد وطفق ٌسخر من أحمد فتٌنً وأ

ٌمتثل العسكر العثمانٌٌن ألمر القابم مقام ، فنزل به بنفسه إلى السجن وما كاد ٌخرج بالشٌخ من مبنى 

الحكومة المنفصلة عن السجن حتى كان الرصاص ٌنهال علٌه من كل حدب وصوب ثم دفن القابم مقام 

   . ٌخ أحمد فتٌنً إلى مقرهفً المقبرة الخاصة بالعثمانٌٌن ورجع الش

 نشأة الجمعٌات والحركات القومٌة فً تهامة .  -

تؽلؽلت الحركة العربٌة فً الدولة العثمانٌة بأسماء متعددة كردة فعل على التؽنً بالحركات القومٌة   

األخرى فً الكٌان العثمانً ومنها الحركة الطورانٌة التركٌة ، ومن هذه الحركات جمعٌة النهضة 

 / هـٕٖٗٔفً ٌوم االثنٌن الثامن من ذي القعدة  ٔلعربٌة والتً أسسها فً األستانة محب الدٌن الخطٌبا

والذي قال عنها فً خطبة  ٕصالح الدٌن القاسمً ، وأنضم إلٌها م9ٓٙٔ الرابع والعشرٌن من دٌسمبر

ناموس النشوء  )بدأت الجمعٌة بادئ بدء صؽٌرة متبعة م9ٔٓٔ / هـ8ٕٖٔسنة  ألقاها بدمشق فً مطلع

 . ٖالعام فً ارتقابها ، فكانت ذرة حٌة فعالة تسعى أن تلؾ حولها أبناء األمة العربٌة(
 

كان الخطٌب ٌؤمن بضرورة إٌجاد مكان آمن لجمعٌته بعٌدة عن أعٌن السلطان عبدالحمٌد وجواسٌسه ،  

، وآتته فرصة المكان  فالمركز الربٌسً باألستانة نقله إلى دمشق ولكن دون جدوى فهو تحت الرقابة

عندما اجتمع فً ٌوم الجمعة كعادة اجتماعاتهم  بسلٌم بك الجزابري وشكري بك العسلً وعبدالوهاب 

الملٌجً وفارس بك الخوري واألخٌر طلب من الجزابري ترجماناً مسلماً درس باألستانة وٌجٌد التركٌة 

عمل فً القنصلٌة البرٌطانٌة بالحدٌدة فً تهامة والعربٌة وله دراٌة بالقضاء وقوانٌن الدولة العثمانٌة لٌ

وٌقتصر عمله على حضور الجلسات القضابٌة فً المحاكم بالحدٌدة ، وعندما سمع الخطٌب ذلك عرض 

فأثار استؽراب الجمٌع لكونه طالباً فً السنة الثالثة بكلٌة الحقوق ولم ٌتبقى له إال سنتٌن وأوضح ، نفسه 

)هو وطن من أوطاننا واتصالنا به منقطع تهامة من لجمعٌته ورأى أن لهم ؼرضه وهو إٌجاد مكان آ

فسافر أوالً إلى ، وبعد موافقة القنصل البرٌطانً بتهامة على تعٌٌنه ،  ٗوأنا أحب أن اعرفه عن قرب(

مصرومكث شهراً انتمى خاللها إلى جمعٌة الشورى العثمانٌة وقد ضمت محمد رشٌد رضا ومحمد كرد 

وأوكل للخطٌب مهمة تأسٌس ، العشم واألخٌرٌن أعضاء فً جمعٌة النهضة العربٌة  علً ورفٌق وحقً

الفرع الرابع عشر لجمعٌة الشورى العثمانٌة وهذه الجمعٌة تحارب االستبداد والحكم الفردي وتؤمن 
                                                           

ٔ
ّ( ٖٓ ًزخٍ ًظخد حُؼَد 1ٙ1ٔ-11ٙٔٓلذ حُي٣ٖ رٖ أر٢ حُلظق رٖ ػزيحُوخىٍ رٖ ٛخُق حُوط٤ذ ٣ٝظَٜ ٗٔزٚ رؼزيحُوخىٍ حُـ٢ٗ٬٤ حُل٢٘ٔ ) - 

ُلظق حُؼَٝر٤٤ٖ ، ُٝي ريٓ٘ن ٝطؼِْ رٜخ ٝرخ٧ٓظخٗش ٝأٗظَى ك٢ طؤ٤ْٓ حُـٔؼ٤خص حُؼَر٤ش ٝكٍَ ٛللخً ٝٓـ٬ص ٜٓ٘خ حُٔئ٣ي ٝحُوزِش ٝحُؼخٛٔش ٝح

َُٛ ٝأٗ٘ؤ حُٔطزؼش حُِٔل٤ش ٌٝٓظزظٜخ ٝٗخٍى رظؤ٤ْٓ ؿٔؼ٤ش حُ٘زخٕ ح٤ُِٖٔٔٔ ُٝٚ ٜٓ٘لخص ػي٣يس ٝطَؿْ ٖٓ حُظ٤ًَش ا٠ُ حُؼَر٤ش ٝح٧

١( ٧كٔي ٓوظخٍ رخٗخ ُٝؼذ أىٝحٍحً ٤ٓخٓش ٝػوخك٤ش ٛخٓش ٟٝٔض ٌٓظزظٚ ػ٣َٖ٘ أُق –ًظخد)َٓحثَ حُوَإٓ ك٢ ط٣ٌٖٞ ٝاك٘خء ٝاػخىس ح٧ًٞحٕ

حُوط٤ذ ، ٓلذ حُي٣ٖ . ٓلذ حُي٣ٖ حُوط٤ذ ك٤خطٚ رؤِٚ ط١َٝ اكيحع ػَٜ ٝكًَش ، ٓطزٞػخص ؿٔؼش حُظٔيٕ  -ٍ ، ٍحؿغ:ًظخد أؿِزٜخ ٗٞحى

ٓطخرغ ح٤ُٜجش 1ٕٓٔ-1ّٓٙٔ .؛ رَؽ ، ٓلٔي ػزيحَُكٖٔ . ٓلذ حُي٣ٖ حُوط٤ذ ٝىٍٝٙ ك٢ حُلًَش حُؼَر٤ش171ٔ، ٔىٓ٘ن ، ١–ح٢ٓ٬ٓ٩ 

 .     1ٕٕ، ٛـ ٘؛ ح٢ًٍُِِ ، ح٧ػ٬ّ ، ؽّ . 11ٓٔ،  ٔح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد ، ١
ٕ

( ١ز٤ذ ػَر٢ ٖٓ ٬١ثغ حُٞػ٢ حُو٢ٓٞ حُؼَر٢ ك٢ ٣ٍٞٓش ُٝي ٝطؼِْ ريٓ٘ن 1ٔٙٔ-٬ٛٔ117ف حُي٣ٖ ٓلٔي ٓؼ٤ي حُوخ٢ٔٓ) - 

حُي٣ٖ ًٝظذ ٝهطذ رٔيٍٓظٜخ حُطز٤ش ٝأكٖٔ حُظ٤ًَش ٝحُؼَر٤ش ٝحُلخ٤ٍٓش ٝحُل٤َٔٗش ٝطؤىد ػ٠ِ ٣ي أه٤ٚ ػ٬ٓش حُ٘خّ ح٤ُ٘ن ؿٔخٍ 1ٔٗٔٝطوَؽ

 .    ٖٕٓ-1ٕٓ، ٛـ ٖٝكخَٟ ٝٗظْ ٗؼَحً ًٝخٕ ٖٓ حُيػخس ح٧ٝحثَ ٩ػخٍس حُٔٔؤُش حُؼَر٤ش ٝٓزيأ حُو٤ٓٞٚ. ح٢ًٍُِِ ، ح٧ػ٬ّ ، ؽ
ٖ

 .  1ّٕ ، ٛـ 11ٗٔ،  ٕر٤َٝص ، ١ -، ًَٗش حُٔطزٞػخص ُِظ٣ُٞغ ٝحَُ٘٘ 1ٕ٘ٔ-1ٔٙٔهِؼـ٢ ، هي١ٍ . حُؼٍٞس حُؼَر٤ش حٌُزَٟ  - 
ٗ

 ٤ذ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .حُوط - 
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ختٌار بالجامعة العثمانٌة وجمع الشعوب العثمانٌة كلها لتتوحد كلمة المسلمٌن وجعلها هً الكلمة العلٌا وا

حكومة شوروٌة وكانت تحشى بدعم أحمد مختار باشا وعبدهللا جودت وتتشابه مع جمعٌة اإلتحاد 

والترقً فً بدء أمرها ولها إصدارات بالعربٌة والعثمانٌة وتصدر صحٌفة الشورى العثمانٌة ، فوصل 

الحجة  م ومكث فً كمران حتى الرابع من ذي9ٓ7ٔنوفمبر / هـٕٖ٘ٔ الخطٌب إلى تهامة فً شوال

م وتعرؾ بالقنصل البرٌطانً الدكتور ج . هـ . رٌتشارد سون 9ٓ8ٔ السابع من ٌناٌر / هـٕٖ٘ٔ

ووصلته هناك الصحؾ والمجالت من مصر والشام وصحؾ المهجر وصادق طاهر بك رجب ربٌس 

جمعٌة النهضة العربٌة وجمعٌة الشورى  -كتاب المحجر الصحً وأقنعه باالنتماء إلى الجمعٌتٌن

وبعد انتهاء موسم الحجر الصحً لحجاج الشرق القادمٌن للحج انتقل الخطٌب إلى الحدٌدة  –مانٌة العث

وأصبحت مهمته مقتصرة على حضور المحاكم لٌطمبن على سٌر الرعاٌا البرٌطانٌٌن والٌونانٌٌن 

لى وٌجلس مع رجال المحكمة وال رأي له فً أي شا وكذلك الكتابة باللؽة العربٌة من القنصلٌة إ

الجهات الرسمٌة ، وبدأ الخطٌب ٌعمل للقضٌة العربٌة فقد كان بالحدٌدة الفرقة الرابعة عشرة من الجٌش 

العثمانً السابع وتلك فرصة ذهبٌة أمامه لجذب أكبر عدد منهم إلى االنضمام إلى جمعٌة النهضة 

ن والضباط واألتراك )تعرفت بطابفة من الموشفٌ-العربٌة أو جمعٌة الشورى العثمانٌة ٌقول الخطٌب:

والعرب وبأعٌان الحدٌدة الذٌن فٌهم قابلٌة لمحبة التقدم والنهوض واإلصالح فمن كان منهم عربٌاً نزاعاً 

إلى الخٌر صار عضواً فً جمعٌة النهضة العربٌة ومن كان من الضباط والموشفٌن ٌنزع إلى الحرٌة 

لحدٌدة ٌجذب ضباط الجٌش والمثقفٌن إلى واإلصالح صار فً جمعٌة الشورى العثمانٌة( ، فمضى فً ا

جمعٌة النهضة العربٌة التً ٌرأسها أو إلى جمعٌة الشورى العثمانٌة ..وعلم أن قابد مركز الحدٌدة هو 

البكباشً شوقً بك المؤٌد من أسرة العشم وأنه مشهور بالنزاهة واالستقامة الممتازة فانعقدت بٌنهما 

قابد مركز الحدٌدة بأمر جمعٌة الشورى العثمانٌة وأنه مندوب  صداقة وثٌقة...وكاشؾ الخطٌب صدٌقه

من قبلها لتأسٌس فرع لها فً الٌمن ولما اطلع قابد المركز شوقً المؤٌد على قانونها وعلى جرٌدتها 

التً تصدرها فً القاهرة بالتركٌة والعربٌة وعلم أن من أركانها رفٌق وحقً من آل العشم طلب 

شد محب الدٌن إلى طابفة من الضباط األحرار الذٌن جاءوا إلى الٌمن مبعوثٌن االنضمام إلٌها ، وأر

...وهكذا استطاع الخطٌب أن ٌؤسس فً تهامة كما أراد وكما نٌط به الفرع الرابع كنوع من العقوبة

عشر لجمعٌة الشورى العثمانٌة...وإلى جانب نجاح الخطٌب فً كسب عدد من الضباط العرب إلى 

ذلك أنه  تهامةالعثمانٌة استطاع أن ٌجذب إلى هذه الجمعٌة عدد من كبار موشفً جمعٌة الشورى 

باتصال عمله بالمحاكم انعقدت الصلة بٌنه وبٌن أحمد فؤاد بك مصطفى زاده ربٌس محكمة التجارة .. 

وكذلك بٌنه وبٌن القاضً الشرعً...وإلى جانب استمالة الخطٌب للربٌس المحكمة الشرعٌة نجح فً 

ة صالح بك قتالن وكان دمشقً األصل وٌشؽل وشٌفة مدٌر عام لجمٌع مرافق البرٌد والتلؽراؾ استمال

 تهامةوما ٌتبعها وٌحسن لؽات شرقٌة وؼربٌة ..كذلك تعرؾ الخطٌب بكثٌر من تجار تهامة فً 

الممتازٌن وأعٌانها وفً مقدمتهم الشٌخ صالح شاذلً والشٌخ صالح رجب وشقٌقه طاهر رجب الذي 

واختار الخطٌب مقهى كبٌر فً الخالء بعٌداً عن مبانً ، لخطٌب التعرؾ به فً جزٌرة قمران ل سبق

فكان محب الدٌن كلما وجد متسعاً من الوقت فٌلتقً فً ، الحدٌدة ومدٌره الهندي بارع كثٌر األعوان 

 -ٕٖ٘ٔ هذا المقهى أو فً منازلهم خصوصاً صالح شاذلً ومن ٌلوذ به ومضت األشهر األولى من

على هذه الوتٌرة ٌسعى الخطٌب إلى كسب أعضاء جدد لجمعٌة النهضة العربٌة أو م 9ٓ8ٔ / هـٕٖٙٔ

 .جمعٌة الشورى العثمانٌة وٌكاتب إخوانه فً دمشق واسطنبول والقاهرة 
 



   

 

84 

 

وهكذا نجح الخطٌب فً تأسٌس الفرع الثالث لجمعٌة النهضة العربٌة والفرع الرابع عشر لجمعٌة  

 الثانٌة ة وما إن نجحت جمعٌة اإلتحاد والترقً فً أحداث الخامس والعشرٌن من جمادالشورى العثمانٌ

وإعالن الدستور حتى كانت أخبار الثورة تتوارد إلى  م9ٓ8ٔ الرابع والعشرٌن من ٌولٌو / هـٕٖٙٔ

انٌة تهامة لكون المدٌر العام للبرٌد والبرق فً الحدٌدة صدٌقاً للخطٌب وعضواً فً جمعٌة الشورى العثم

فانه كان ٌرسل أخبار الثورة التً تتناقلها أسالك البرق ومنه تنتقل إلى قابد مركز الحدٌدة البكباشً 

شوقً بك المؤٌد ربٌس الفرع الرابع عشر لجمعٌة الشورى العثمانٌة وإلى الممتازٌن من ضباط الفرقة 

ٌام الحكم النٌابً فً الدولة الرابع عشرة من الفٌلق السابع الداخلٌة فً الجمعٌة والمتلهفٌن على ق

العثمانٌة ، ولم ٌكتؾ المدٌر العام للبرٌد والبرق بهذه المعاونة بل صار ٌبٌح استعمال ما تحت سلطته 

 . ٔمن أسالك البرق فً المخابرة مع أعضاء جمعٌة الشورى العثمانٌة بطرٌقة سرٌة خاصة بال أجر
 

باشا ، فعندما قامت الثورة تجاهلها الوالً وحكومته  أما بالنسبة لوالٌة بالٌمن والوالً أحمد فٌضً  

للمجلس وتهامٌٌن ستعد النتخاب أعضاء ٌمنٌٌن ٌ لمالمحلٌة وتجنب االحتفال باالنقالب الدستوري و

العتبار الٌمن والحجاز مستعمرتٌن تركٌتٌن  أن هنالك نٌة مبٌتةوشعر الخطٌب ، النٌابً فً استانبول 

)علمنا سراً أن األستانة اقتنعت بفكرة عدم إشراك الٌمن -الخطٌب: قالابٌة ، الحق لهما فً الحٌاة النٌ

والحجاز فً الحٌاة النٌابٌة واالنتخابات لمجلس المبعوثان وأنهم ٌرٌدون أن ٌتخذوا من البالد العربٌة 

سً النابٌة مستعمرات ٌكون نشام الحكم فٌها ؼٌر نشام الحكم فً الوالٌات المتحضرة وحٌنبذ رأٌت نف

أمام واجب جدٌد فاندفعت فٌه وذلك أنً اتفقت مع أعضاء الفرع الرابع عشر لجمعٌة الشورى العثمانٌة 

، فصمم الخطٌب على  ٕعلى أن نقلبه إلى جمعٌة اإلتحاد والترقً وأن نقٌم لهذه الجمعٌة نادٌاً البقاً(

الشكوى من شلم الوالً و األعٌان على عدم السكوت عن الشلممقاومة هذه الخطة ، فحرض األهالً و

، وتهامة  كانت الشكاوي ال تصل لكون فٌضً مطلق الٌدٌن فً الٌمن –كما ٌقول الخطٌب  –ولكن 

فأخبر الخطٌب صدٌقه البكباشً شوقً بك المؤٌد قابد حامٌة الحدٌدة بما وصلته من معلومات واتفقا مع 

ٌقودها الفرٌق عارؾ حكمت باشا على  الطبقة المستنٌرة من ضباط الفرقة العسكرٌة الرابعة عشر التً

إقامة حفالت دستورٌة رؼماً عن فٌضً باشا واتفقوا على ساعة الصفر فً ٌوم األربعاء الثانً 

م بإطالق مدافع كمدافع العٌد من 9ٓ8ٔ التاسع عشر من أؼسطس / هـٕٖٙٔ والعشرٌن من شهر رجب

ت الموسٌقى العسكرٌة من الصباح حتى مركز االستحكام بالحدٌدة ومن ثم إطالق مشاعل العٌد وصدح

منتصؾ اللٌل وأزٌنت المدٌنة بأبهج زٌنة وتجمع الناس بتهامة فً الساحات وألقٌت الخطب باللؽتٌن 

العربٌة والتركٌة بحضور الفرٌق عارؾ حكمت باشا وجمٌع أركان الجٌش وكبار الموشفٌن وكلها 

بمجلس المبعوثان وأعلنت عطلة مصالح الحكومة  ترحب بالعهد النٌابً الجدٌد واالستعداد لالنتخابات

فً الٌوم التالً ، ونشرت الصحؾ فً األستانة والقاهرة خبر هذه الحفلة وخطبة الخطٌب فً جموع 

 .\األهالً بتهامة

)من دراسة رسابل رفٌق العشم فً هذه الفترة توضح كٌؾ استقبل ـالتؽٌٌر من العهد السابق فبدأ   

كل تفاؤل والدعوة إلى تملؾ القلوب بٌن أبناء األمة العثمانٌة فهو ٌكتب إلى محب العرب العهد الجدٌد ب

م ..ٌطلب منه العمل على التخلص 9ٓ8ٔ التاسع من سبتمبر / هـٕٖٙٔ الدٌن فً الثالث عشر من شعبان

                                                           
ٔ

.؛ ٓـِش حُلظق ، ٍٓخُش طخ٣ٍو٤ش ٖٓ ٓلٍَ حُلظق ا٠ُ ح٩ٓخّ ٣ل٢٤ 1ٗٝ ٛــ  ٕٗ-ٕٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ .؛ رَؽ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ حُوط٤ذ ،  - 

 .ّٔٔ ،ٛــــ 1ٗ1ٔٛـ /7ٖٙٔ،حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ػَ٘ ،  1٘ٗٓ٘ش ، حُؼيىٔٗهزَ 
ٕ

 حُوط٤ذ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 



   

 

85 

 

ان من الموشفٌن والحكام الفاسدٌن الذٌن كانوا عوناً للحكومة السابقة وفً مقدمتهم فٌضً باشا الذي ك

الخطٌب قد أسر إلى زمٌله بسوء سٌرته وفً هذه الرسالة ٌخبره العشم أنه كتب إلى جمعٌة اإلتحاد 

 . ٔوالترقً فً األستانة بهذا الخصوص..وربما ترسل جمعٌة اإلتحاد والترقً دعاة إلى الٌمن(
 

لترقً أتخذ له وبعد أن أعلن الخطٌب تحوٌل فرع جمعٌة الشورى العثمانٌة إلى فرع جمعٌة اإلتحاد وا 

والحش أن فً ، ٕنادٌاً فً أعلى كازٌنو البلدٌة المطل على البحر بدالً من فرع جمعٌة الشورى العثمانٌة

أقل من ُكتاب  –حسب قوله –وهً ، أعلى الكازٌنو به بعض الؽرؾ اتخذت كمدرسة أمٌرٌة ابتدابٌة 

مدٌرها شبه أمً تخرج من مدرسة العشابر  بموادها التدرٌسٌة وعدد تالمذتها ال ٌتجاوزن الثالثٌن تلمٌذاً 

)فجمعت إخوانً المتعلمٌن من موشفٌن وضباط واتفقت معهم على أن  -:الخطٌب، قال باألستانة 

 تجارثم زار إخوانه من ، نستولً على المدرسة ونضع لها منهجاً أرقى وأن نتولى التعلٌم فٌها مجاناً( 

فً زمن  تهامةبأقمشة خفٌفة من نوع معٌن تصلح لمثل وطلب منهم أن ٌتعاونوا على التبرع  تهامة

لخطٌب ثم عمل لهم ا، الصٌؾ فتفصل منها بدالت لكل تلمٌذ وأن ٌتبرع لهم بالمالبس المختلفة واألحذٌة 

)وعملنا أناشٌد فً الحرٌة والحٌاة الدستورٌة صار ٌنشدها الطلبة فً  أناشٌد تناسب العهد الجدٌد

رٌاضة البدنٌة وفً عودتهم وهم بالمالبس الجدٌدة التً اشترٌناها لهم .. خروجهم من المدرسة إلى ال

وفً أوراق محب الدٌن رسابل من أعٌان القوم ، وفً شهر واحد صار عدد التالمٌذ أكثر من ثالثمابة( 

 .ومن كبار الضباط ٌرجون قبول أبنابهم فً سلك هذا التعلٌم الجدٌد 
 

فً نهضة طٌب فً أن ٌبذل من الجهد ما وسعه فً اإلسهام مضت اآلمال تداعب محب الدٌن الخ   

الذي ٌعمل فٌه ..فأحس بحاجته إلى مطبعة وصحافة تنهض بالمستوى الفكري والثقافً ..ففاوض  تهامة

سهم قٌمة السهم الواحد أإخوانه من العسكرٌٌن والمدنٌٌن واألعٌان والتجار فً أن تؤسس شركة لذلك ب

على ذلك وعلى أن ٌكون اسم المطبعة "مطبعة جزٌرة العرب" وعلى أن جنٌه إسترلٌنً ، فوافقوا 

قابمة أولى بأسماء الراؼبٌن فً االكتتاب  وكتب، ٌصدر منها صحٌفة باسم "جزٌرة العرب" أٌضاً 

رسابل   بقصد االستفادة من عابد ، وكتبوبلؽت الحمٌة ببعضهم أن اكتتبوا بمقادٌر من األسهم تبرعاً ال

عرفت بصناعة أآلت الطباعة  التًت وقنصلٌات الدولة العثمانٌة فً البالد األوربٌة إلى بعض سفارا

..لتطلب من مصانع الطباعة فٌها إرسال كتالوجاتها إلى الحدٌدة النتقاء ما ٌوافق الحال فٌها من ذلك 

فرع وبالفعل وصلت الكتالوجات ، ومن بٌن أوراق محب الدٌن الخطٌب رسالة أرسلها من الحدٌدة إلى 

الرابع عشر من أؼسطس  / هـٕٖٙٔ القسطنطٌنٌة لجمعٌة النهضة العربٌة بتأرٌخ السابع عشر من رجب

زم على إنشاء جرٌدة أسبوعٌة فً الحدٌدة وجلب لها مطبعة وإذا توقفت لذلك اذكر أنه عم 9ٓ8ٔ من

ٌنتشر هدوء  وأنه، أسمً الجرٌدة والمطبعة والمكتبة التً ٌباع فٌها الكتب باسم"جزٌرة العرب" 

المسابل فً القسطنطٌنٌة ألخذ امتٌاز إلصدار جرٌدة تتناول أحوال الجزٌرة والحجاز وحضرموت 

ومسقط ونجد والعراق وؼٌر ذلك وبطبٌعة األحوال تهامة أوالً ، لكن ذلك لم ٌتحقق ألن الخطٌب تلقى 

ة ولم ٌكن هناك من من دمشق رسابل تلح علٌه بضرورة العودة إلصدار صحٌفة باسم النهضة العربٌ

  . ٌٖستطٌع أن ٌمضً بمشروع المطبعة فً الحدٌدة فتوقفت الفكرة
 

                                                           
ٔ

 .ٔ٘-َٓ٘ٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ رَؽ ، حُ - 
ٕ

 .  ٕٗٙؿٔؼ٤خص ح٧طلخى ٝحُظَه٢ حٓظَٔص ك٢ طٜخٓش ًًَٝ ىٍٝٛخ أكٔي ػِص رخٗخ ك٢ ًظخرٚ حُي٣ٖ ٝحُؼِْ ، ٛـ  - 
ٖ

 .  ٗ٘ -ٔ٘حُوط٤ذ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .؛ رَؽ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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م ، لكن أثره 9ٓ8ٔ الحادي عشر من نوفمبر / هـٕٖٙٔفً السابع عشر من شوال  ؼادرالخطٌب تهامة  

وأثر جمعٌتٌه كان بعٌد المدى ، فقد أجبرت حركته الدولة العثمانٌة على إدخال تهامة والٌمن فً 

األثر السٌاسً فضالً عن ، نتخابات مجلس المبعوثان وفاز أعضاء من جمعٌة النهضة العربٌة فٌها ا

 . لٌمً الذي ؼرسته الجمعٌة ومؤسسهاهناك األثر الفكري والثقافً والتع
 

 ٔرحل الخطٌب بعد أن هٌأ األرضٌة لعقد صلح دعان ونجح فً إطالق األسرى من ٌد القوى الزٌدٌة  

وتشبع بالعثمانٌة كما كان من مؤسسً القومٌة ً درس العلوم العسكرٌة باستانبول ضابط عربفقدم 

الٌمنٌٌن بنفس أسلوبهم الحربً وهو حرب العصابات والتً التهامٌٌن وقاتل جاء إلى تهامة و والعربٌة 

اء ثم هداه تفكٌره إلى استخدام الده ٕالمصريعلً عزٌز إنه اشتهر بها فً حروبه بالبلقان والبلؽار 

فجس نبض اإلمام الزٌدي ووجد موافقة منه )ووافق الفرٌق أحمد عزت باشا ، لتوصل إلى عقد صلح ل

وذهبت للقاء اإلمام ٌحًٌ بن حمٌد الدٌن ، قابد الحملة ..وأٌدها عصمت أٌنونو وأٌضا مصطفى أتاتورك 

وعلى مدى ٌومٌن الذي قام من مكانه وسط حاشٌته وأحسن استقبالً واختار لً مكاناً إلى جواره.. 

كاملٌن كنت فٌها ضٌفاً علٌه تم االتفاق المشترك على مسودة معاهدة جدٌدة تضمن حقوق الدولة 

فنجح فً جعل اإلمام ،  ٖالعثمانٌة المالٌة والعسكرٌة والسٌادٌة على الٌمن مع راتب شهري لإلمام(

 ٗزٌز علً بطل اتفاق صلح)دعان(ٌحًٌ موشفاً على طابفته الزٌدٌة لصالح الدولة العثمانٌة ُوأَعتبر ع

)أتفق مع اإلمام ٌحًٌ على نهج خطة واحدة  وفٌما بعد لفق له األتراك تهمة أثناء محاكمته وهً أنه

الؽرض منها ضم الٌمن إلى مصر وكان ٌسعى وهو فً بنؽازي إلى تنفٌذ هذه الفكرة وجعل بنؽازي 

 .  ٘والٌمن دولة عربٌة واحدة(
 

الوعً القومً بتهامة أركان حرب قابم مقام سلٌم بك الجزابري والذي كان  وممن ساهم فً تنمٌة   

فقد ،  ٙبالٌمن و)خاض حروباً كثٌرة وأسر فً الٌمن فنجا من مخالب الموت وأنقذ رفاقاً له من األسر(

ذكر أمٌن سعٌد أن الصلح )ساهم فٌه عزٌز علً وسلٌم الجزابري إلى حد كبٌر فً المساعً التً بذلت 

وكذلك ذكر أن المشٌر)استعان بضابطٌن عربٌٌن فً هٌبة أركان ،  7ٌق والتقرٌب فتم االتفاق(للتوف

                                                           
ٔ

ك٤ٔي حُي٣ٖ حُٔٔٔخس طو٤٤ي كٞحىع اٗ٘خء طـي٣ي حُـٜخى حُؼخ٢ٗ ، ىٍحٓش حَُ٘ه٢ ، ٓؼي رٖ ٓلٔي . ػَ٘ ٓ٘ٞحص ٖٓ ٤َٓس ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ رٖ ٓلٔي  - 

. ؛ 1ٖٔ-1ٕٔ، ٛـ ّٔ ، ؽ ٕٗٓٓٛـ / ٕ٘ٗٔ،  ٔٛ٘ؼخء ٝر٤َٝص ، ١ –ٝطلو٤ن ٓلٔي ػ٠ٔ٤ ٛخُل٤ٚ ، ٓئٓٔش ح٩ٓخّ ٣ُي رٖ ػ٢ِ حُؼوخك٤ش 

 ٧َٟٓ.  ٓـِش حُلظق ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ  ٍٛٞس هطخد ح٩ٓخّ ا٠ُ حُوط٤ذ ٝٓٞحكوظٚ ػ٠ِ ا٬١م ح
ٕ

ّ( هخثي ٝػخثَ ٝٓلٌَ ػَر٢ ٖٝٓ ٍؿخٍ حُلًَش حُؼَر٤ش ، أَٛ أَٓطٚ ٖٓ حُزَٜس 1ٙ٘ٔ-171ٔٛـ / 1ٖ٘ٔ- 1ٕٙٔػ٣ِِ ػ٢ِ ح١َُٜٔ )- 

 ًٝخٗض طؼَف رآٍ ػَكخص ِٝٗف ؿيٙ ا٠ُ حُولوخّ ُِظـخٍس ُٝٝي ُٚ ػ٢ِ ٝٛخؿَ ٌٛح ا٠ُ ح٧ٓظخٗش كؤهطؼٚ حُِٔطخٕ ػزيحُل٤ٔي أٍٟخً رَٜٔ ٝرٜخ

ّ ٜٓ٘خ رَطزش ٣ُٞرخ٢ٗ أًٍخٕ كَد ٣ٔ1ِٓٗ ٝطؼِْ أ٫ًٝ رخُوخَٛس ػْ رخُٔيٍٓش حُلَر٤ش رخ٧ٓظخٗش كل٢ ٓيٍٓش ح٧ًٍخٕ حُلَر٤ش ٝطوَؽُٝي ػِ

ه٢ ٝط٤ًَخ ٝػ٤ٖ رخُـ٤ٖ حُؼخُغ ك٢ ٓوي٤ٗٝخ ، ٝط٠ُٞ حُو٤خىس ك٢ هظخٍ حُؼٜخرخص حُزِـخ٣ٍش ٝح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝح٧ُزخ٤ٗش ٝح٠ْٗ ا٠ُ ؿٔؼ٤خص ح٩طلخى ٝحُظَ

ٝكٌْ  ُلظخس ًٝخٕ ٖٓ أًٍخٜٗخ هط١َ٤ حُ٘ؤٕ ٝكخٍد ك٢ ح٤ُٖٔ ٤ُٝز٤خ ٝأْٓ ؿٔؼ٤ش حُؼٜي حُؼَر٢ ٝأؿخى حُؼَر٤ش ٝحُظ٤ًَش ٝحُل٤َٔٗش ٝح٧ُٔخ٤ٗش ،ح

٬٤ً ػ٤ِٚ رخ٩ػيحّ رخ٧ٓظخٗش ٫ُٞ طيهَ حُؼَد ٝح٤ٌِٗ٩ِ رخػظزخٍٙ ٣َٜٓخً ػْ ٓلَ َُٜٔ ، ٝػ٘يٓخ هخٓض حُؼٍٞس حُؼَر٤ش أ٠ْٗ ا٤ُٜخ كٌخٕ ًٝ

ّ ٓي٣َحً ُٔيٍٓش حُز٤ُْٞ 1ُِٕٗٔلَر٤ش ُِِٔي حُل٤ٖٔ ٌُٝ٘ٚ طًَٚ ٍحؿؼخً ا٠ُ َٜٓ ك٤غ ٗلخٙ ح٤ٌِٗ٩ِ ٧ٓزخ٤ٗخ ، كلَٜٓ٘خ ا٠ُ أُٔخ٤ٗخ ٝػخى َُٜٔ 

ش ُِلَحٍ ّ ، ػْ ٓلظ٘خً ُِـ٤ٖ ح١َُٜٔ ٌُٖ ح٤ٌِٗ٩ِ ٟخ٣وٞٙ ٝأٜٗٞح هيٓخطٚ ، ٝػ٘يٓخ ػخٍ ح٢ٗ٬٤ٌُ رخُؼَحم ًٍذ ػ٣ِِ ١خثَس كَر1ٖٙ٤ٔ-1ٕ

خَٛس ُٔٔخٗيطٚ ٌُٖٝ حُطخثَس ٓوطض ٝحػظوَ ، ٝٗخٍى ك٢ كًَش حُليحث٤٤ٖ رو٘خس ح٣ُْٞٔ ، ٝك٢ ػٜي حُؼٍٞس ػ٤ٖ ٓل٤َحً َُٜٔ رٌٔٞٓٞ ، ػْ ػخى ُِو

ٔي ح٢ُِٛٞٔ ، ٓل -ْٜ ح٠ُزخ١ ح٧كَحٍ رَٜٔ ، ٍحؿغ :ٝطٞك٢ ، ًخٗض ُ٘و٤ٜظٚ حُؼ٣ٍٞش ٝطخ٣ٍوٚ ح٤ُٔخ٢ٓ أػَ ك٢ ؿ٤َ ح٠ُزخ١ حُؼَد ٝٓ٘

. ؛ أرٞ 71ٖ-7ٖٙٝٙ7ٔ، ٛـ ّٔ ،ؽ1ٕ٘ٔٛـ /ٕٖٗٔرـيحى ،  –١خَٛ حُؼ١َٔ . طؤ٣ٍن ٓويٍحص حُؼَحم ح٤ُٔخ٤ٓش ، ٌٓظزش حُٔطزؼش حُؼ٣َٜش 

 –ّ ، ٓطخرغ ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد 1ٔٙٔ -1ٓٓٔحُٔـي ، ٛز١َ .ػ٣ِِ ػ٢ِ ح١َُٜٔ ٝٛلزٚ ر٘خس حُٞكيس حُؼَر٤ش ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش 

 .                ٖٕٔ، ٛـ  ّٗ . ؛ ح٢ًٍُِِ ، ح٧ػ٬ّ ، ؽ11ٓٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١
ٖ

 .ٗٔ، ٛـ11ٕٔ/ٖٖٖحُوخَٛس ، ًظخد ح٤ُّٞ حُؼيى –ػزيحُل٤ٔي ، ٓلٔي . حرٞحُؼخث٣َٖ حُل٣َن ػ٣ِِ ح١َُٜٔ ، ٓطخرغ ىحٍأهزخٍح٤ُّٞ - 
ٗ

 .                1ٕ٘-1ٕٗأرٞحُٔـي ، حَُٔؿغ حُٔخرن ،  ٛـ  - 
٘

 .                 7ٖ٘-7ٖٗحُٔخرن ، ٛـ  ح٢ُِٛٞٔ ، حَُٔؿغ - 
ٙ

 . ٕٓٔ، ٛـ  ٖح٢ًٍُِِ ، ح٧ػ٬ّ ، ؽ - 
7

 .ٖٔٓؼ٤ي ، ح٤ُٖٔ طخ٣ٍوٚ ح٤ُٔخ٢ٓ ، ٛـ  - 
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فتوسطا لدى اإلمام ، وهو عراقً  حربه وهما البكباشً عزٌز علً المصري والٌوزباشً طه الهاشمً

ب هؤالء ، ومن المعروؾ أن أؼل ٔوسعٌا للتوفٌق وجمع الكلمة فعقد االتفاق المعروؾ باسم اتفاق دعان(

 .ٕ طه الهاشمًومنهم  -فٌما بعد  –القادة القومٌٌن العرب تولوا مقالٌد الحكم ببلدانهم وساعدوا الٌمن 

ووجد حزب الالمركزٌة اإلدارٌة العثمانً فً تهامة أرضاً خصبة حٌث تتوفر المّدنٌة والثقافة   

ٌوان الحربً بعالٌة أن القومٌٌن تذكر وثابق الدفالنشر عن جنسه ودٌنه .. بعضواالنفتاح وتقبل اآلخر 

وهو عربً من  -العرب أوجدوا فرعاً سرٌاً بالحدٌدة فً تهامة كان ٌدٌره حبٌب ٌوسؾ باخوس 

ًّ سورٌا  من خالل عمله كترجمان أول للقنصلٌة اإلٌطالٌة بالحدٌدة وقد اتهمت الدولة العثمانٌة  -مسٌحٌ

 .  ٖوالبرٌطانٌٌن هذا الفرع بالتبعٌة لوزارة الخارجٌة  اإلٌطالٌة 
 

أن الفرع  ٗعزت الجندي من قراءة وثابق المراسالت التً أرسلها حبٌب ٌوسؾ من تهامة إلىتضح ا  

تأسس خالل تواجد عزت الجندي بتهامة والذي زار تهامة عدة مرات وقابل اإلمام الزٌدي ٌحًٌ حمٌد 

 اإلمام اإلدرٌسً فوافق على ذلك ٌٌن ،العثمانبدولة عربٌة بعد طرد  ماإلقناعه اإلمام اإلدرٌسًالدٌن و

، ومن خالل الرسالة  ٙعلى رسالة لعبدالحمٌد الزهراوي ٘ورفض اإلمام الزٌدي ٌحًٌ ذلك فً رده

األولى المنشورة ٌتضح أنها كتبت كتقرٌر إلى الحزب فتتحدث عن األختالالت األمنٌة ومردها ) إنما 

ثم تحدث عن ، د والبرق فً الحدٌدة من أعضاء الحزب تقع بتشوٌق السورٌٌن( وأن المدٌر العام للبرٌ

الوالً محمود ندٌم ووصوله إلى تهامة ثم عودته إلى صنعاء )ألجل تحرٌض "اإلمام ٌحًٌ" للقٌام ضد 

"اإلدرٌسً"( وأن الحكومة العثمانٌة أرسلت عبٌد هللا أفندي إلى صنعاء سراً وأنها سترسل مبة ألؾ 

ها )جلبت بعض مشابخ العرب واتفقت معهم على أن تتعرؾ علٌهم جندي وفً رواٌة عشرة ألؾ وأن

بأنهم رؤساء القبابل وتربط لهم المعاشات بشرط أن ٌسعى كل منهم لتجنٌد ما أستطاع من العربان ٌقوم 

( وطلبت الحكومة ل نفر منهم مقدار معٌن من المعاشبتعلٌمهم وتربٌتهم ضباط األتراك وٌخصص لك

ماكٌنة ]قوندانسور[ ألجل  -تهامة –و)أرسلت نشارة الحربٌة لهذا الطرؾ منهم مضاٌقة اإلدرٌسً 

عن المقاومة التقرٌر تحدث و( وماكٌنة أخرى لعمل الثلج الصناعًاالستحضار الماء الطٌب العذب 

                                                           
ٔ

 . ٖٗٔحُوخَٛس ، )د . ص( ، ٛـ  –ٓؼ٤ي ، أ٤ٖٓ . ػٍٞحص حُؼَد ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ، ىحٍ ح٬ٍُٜ  - 
ٕ

ي ػ١ٌَٔ ، ػَٔ ك٢ حُظؼ٤ِْ ٝحُظؤ٤ُق ، ُٝي رزـيحى ٝٗ٘ؤ ك٢ حُٔيحٍّ حُؼ٣ٌَٔش رزـيحى ّ( هخث1ٙٔٔ-١ٔ111ٚ رٖ ح٤ُٔي ٤ِٓٔخٕ حُٜخ٢ٔٗ ) - 

ٝطوَؽ ر٤ٌِش ح٧ًٍخٕ ك٢ حٓظخٗزٍٞ ، ٝهيّ ك٢ حُـ٤ٖ حُؼؼٔخ٢ٗ ٝرَُ ك٢ اهٔخى ػٍٞس كٍٞحٕ ٝحُلَد حُزِوخ٤ٗش ٝٗخٍى ك٢ رؼٞ كَٝد ح٤ُٖٔ 

ا٠ُ حٓظخٗزٍٞ ػْ ُلن رؤه٤ٚ ٣خ٤ٖٓ ك٢ِٔ ك٢ ٣ٍٞٓش ، كٌخٕ ك٤ٜخ ٓي٣َحً ٨ُٖٓ حُؼخّ ّ ، ٝرؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ػخى 1ٔٗٔٝأهخّ ك٢ طٜخٓش 

ّ ، ٝط٠ُٞ طؤ٤ُق 1ٖ1ّٔ ٜٝٗذ ٣َُٝحً ُِيكخع 1ٕ7ّٔ ٝػ٤ٖ ٓي٣َحً ػخٓخً ُِٔؼخٍف1ٕٕٔٝػخى ا٠ُ رـيحى كظ٠ُٞ ٍثخٓش أًٍخٕ حُـ٤ٖ حُؼَحه٢ 

٢ُٔٓ هخ 1ّٗ ٝحٓظوخٍ ُٝٔخ ًخٗض ٓؼًَش كِٔط1ٖٗٔ٤ٔحُُٞحٍس  ثيحً ػخٓخً ُِـ٤ٖ حُؼَر٢ حُٔـخٛي ، ػْ حَٜٗف ُِؼَحم كؼَٔ ك٢ ٓـِْ ح٧ػٔخٍ ّ 

١( ػٖ -١( ٝ)٠ٜٗش ح٤ُخرخٕ–١( ٝ)هخُي رٖ ح٤ُُٞي –١( ؿِإٓ ٝ)ًٌَٓحص  –ٝؿ٤َٙ ، طٞك٢ رظ٤ًَخ ٝىكٖ رزـيحى ، ُٚ ًظذ ٜٓ٘خ )كَد حُؼَحم 

 .      ٕٖٕ، ٛـ  ٖح٢ًٍُِِ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ -١(ٍحؿغ:-ؽ ٝ)طخ٣ٍن ح٧ى٣خ١ٖٕ(ك٢ -حُل٤َٔٗش  ٝ)ٓزخكغ ك٢ حُظؼزجش
ٖ

ى٣ٞحٕ حُلَد حُؼَك٢ رؼخ٤ُٚ ، ا٠٣خكخص ػٖ حُٔٔخثَ ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ؿَص طيه٤وٜخ ري٣ٞحٕ حُلَد حُؼَك٢ حُٔظٌَ٘ رؼخ٤ُٚ ، َٗ٘ص ٌٛٙ  - 

 .                  ٗٗـ ، ٛـ ٖٖٛٗٔحُٔلخف( ، ٓطزؼش ح٤٠ُٖ  –ح٠٣٩خكخص ٖٓ هزَ حُوخثي حُؼخّ ُِـ٤ٖ حَُحرغ )أكٔي ؿٔخٍ رخٗخ 
ٗ

ّ( ١ز٤ذ ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُو٠خ٣خ حُؼَر٤ش ُٝي رلٔٚ ٝطؼِْ رٜخ ٝريٓ٘ن ٝىٍّ 1ٔٙٔ -11ٕٔػِس رٖ ٓلٔي رٖ ٤ِٓٔخٕ حُـ٘ي١ حُؼزخ٢ٓ ) - 

خى ا٠ُ ىٓ٘ن هز٤َ حُطذ ك٢ ح٧ٓظخٗش ػْ ك٢ حُٔؼٜي حُطز٢ حُؼؼٔخ٢ٗ ريٓ٘ن ٝػَٔ ك٢ ػٍٞس ١َحرِْ حُـَد ػ٠ِ ح٣٩طخ٤٤ُٖ ٝأهخّ رَٜٔ ٝػ

 .ٖٕٓ، ٛــ  ٗحُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ كوظِٚ ؿٔخٍ رخٗخ حُٔلخف ٓغ ًًٞزش ٖٓ ٜٗيحء حُؼَد ، ح٢ًٍُِِ ، ح٧ػ٬ّ ، ؽ
٘

 . ٖٓ. حٍُٜٞس ح٤ِٛ٧ش ك٢ ٗلْ حُٜٔيٍ َٗ٘ص رَهْ 77 - 7ٙى٣ٞحٕ حُلَد حُؼَك٢ رؼخ٤ُٚ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٙ

ّ( ٖٓ ُػٔخء ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش ٝأكي ٜٗيحء حُؼَد ُٝي رلٔٚ ٝهخّٝ ح٤ُٔخٓش 1ٔٙٔ-1٘٘ٔارَح٤ْٛ حَُِٛح١ٝ )ػزيحُل٤ٔي رٖ ٓلٔي ٗخًَ رٖ  - 

هخّ ٣ٌظذ حُل٤ٔي٣ش ، كؤٛيٍ ؿ٣َيس ح٤َُ٘ٔ َٓحً ٝٓخكَ ا٠ُ ح٧ٓظخٗش  كٔخػي ك٢ اٗ٘خء ؿ٣َيس ٓؼِٞٓخص حُظ٤ًَش ك٘لظٚ حُِٔطش حُل٤ٔي٣ش ا٠ُ ىٓ٘ن كؤ

ٖ ٍٝكَ ا٠ُ ح٧ٓظخٗش ٝط٢ٓٞ أرٞ حُٜيٟ ح٤ُٜخى١ كؤػ٤ي ا٠ُ كٔٚ ، ػْ كَ ا٠ُ َٜٓ ػَٔ ك٢ حُٜلخكش كظ٠ ا٠ُ ؿ٣َيس حُٔوطْ ح٣َُٜٔش كٔـ

ه٤خّ حُيٓظٍٞ ، كؼخى ُيٓ٘ن ٝأٗظوذ ٓزؼٞػخً ػٖ كٔخس ٝأْٓ رخ٧ٓظخٗش كِد حُل٣َش ٝح٫ػظيحٍ ٝكِد ح٫ثظ٬ف حُٔ٘خٝث٤ٖ ُلِد ح٫طلخى٤٣ٖ 

طَٔ حُؼَر٢ ح٧ٍٝ رزخ٣ٍْ كخٓظٔخُٚ ح٫طلخى٤٣ٖ ٝؿؼِٞٙ ٖٓ أػ٠خء ٓـِْ حُٔزؼٞػخٕ ٝٗ٘زض حُلَد ٝأٛيٍ ؿ٣َيس حُل٠خٍس ٝحهظ٤َ ٍث٤ٔخً ُِٔئ

 -١( ًٝظخد)هي٣ـش أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ-حُؼخٓش ح٠ُٝ٧ كوز٠ٞح ػ٤ِٚ ٝكٌْ ػ٤ِٚ حُٔٞص ٗ٘وخً ًٝخٕ ٖٓ ٍؿخٍ حُي٣ٖ ٝح٤ُٔخٓش ، ُٚ ٍٓخُش )حُلوٚ ٝحُظٜٞف

 .   11ٕ، ٛـ  ١ٖ( ، ح٢ًٍُِِ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ
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( ثم عن اإلدرٌسً ، وفً صوصاً قبٌلة الزرانٌق بهٌاج شدٌد)أن قبابل الٌمن فً الداخل وخـالتهامٌة ف

أنه بعث بتقرٌر مفصل عن الحوادث السابقة لروما تحدث وأو المشفر ٌر من الكالم المبهم الرسالة كث

ً ، وف ٔهـٖٖٔٔ التاسع عشر من رجب م /9ٖٔٔ ومؤرخة هذه الرسالة فً الثالث والعشرٌن من ٌونٌو

تحدث عن استٌالء العثمانٌٌن على جزٌرة فرسان ووصؾ العثمانٌٌن رسالة ثانٌة مرسلة من الحدٌدة 

، وفً الرسالة الثالثة  ٕم9ٖٔٔتشرٌن أول  التاسع من)األتراك الكالب( وبأن اإلدرٌسً سٌنتقم ومؤرخة ـب

ع بعض وواألخٌرة المنشورة بهذا الكتاب وهً لٌست مؤرخة وإن كانت فً الفترة نفسها ومنها )وق

الجنود ، فالهٌاج مصادمات فً بٌت الفقٌه ، ومنذ ثالثة أٌام قتل بضع أشخاص من األهالً وخمسة من 

واإلؼتشاش عشٌمان جداً وقد ُفقد االنتشام واألمان لدرجة ال ٌستطٌع أحٌد أن ٌخرج من الحدٌدة للداخل 

على ُبعد كٌلومتر وأثنٌن ، وفً األسبوع الماضً مرت قافلة من مكان ٌبعد ساعتٌن عن الحدٌدة فهجم 

ثنان من رجال القافلة ، جاء على الباخرة علٌها قطاع الطرق ونهبوا جمٌع ما معها من الجمال وقتل ا

"أصفهان" ثالثون ضابط من متخرجً المكتب ]الحربً[ مجدداً ..وعدا ذلك فانه قبالً وقع حرٌق التهم 

، ما ٌنوؾ عن مابة بٌت كما انه وقع حرٌق آخر أول أمس احترق فٌه ما ٌنوؾ مابتٌن وخمسٌن مسكناً 

ٌناموا فً القفار والحكومة لٌس عندها شًء مما ٌسمى فاضطر اآلالؾ من المصابٌن بالحرٌق أن 

طلومبا بل وال تنكه فارؼة ألجل السعً فً إطفاء الحرٌق كان هللا لهؤالء المصابٌن نعم الؽوث والمعٌن 

، الطرق منقطعة والهٌاج واالختالل بازدٌاد وأحوال الداخل وخٌمة ولٌس هناك أثر لقوة الحكومة وال 

ٌدة رجب بك سار إلى األستانة على الباخرة الروسٌة...إن الضباط فً هذه لنفوذها ، متصرؾ الحد

األٌام بفعالٌة وإقدام تام فإنهم بصورة دابمة منهمكون بتعلٌم أفراد الجنود وعٌناك ال ترى أحوال أولبك 

 الجنود فإنهم جٌاع األكباد عراة األجساد وهم عطاش ولٌس لهم نعال وقد استولى علٌهم النصب والتعب

وكلهم ٌبكون دماً مما هم فٌه من السفالة وٌتمنون الموت ، منذ عشرة أٌام إتفق عشرة أنفار على الفرار 

سمعت أن الحكومة تبذل ما لدٌها من الجهد لتسكٌن عربان  فهربوا ولم ٌدر أحد إلى أي جهة ساروا...

ننا مشتؽلون بإٌقاش العربان الٌمن بصورة محكمة وهذا خٌال محال وقد أنفقت تلك الدورة من أمد بعٌد أل

ثم تحدث عن الدولة العثمانٌة والتً ،  ٖوتحرٌفهم وتعلٌمهم بأي صورة ٌمكنهم أن ٌنالوا حقوقهم(

وأجرى مقارنة ، وصفها)أنها بإدبار جداً فقد تفسخت قواها ولم ٌكن لها أدنى اقتدار إلجراء عمٍل ما( 

   . ٌقاوم الحلٌفٌن معاً بمفرده بٌن اإلمامٌن ٌحًٌ واإلدرٌسً ورجح اإلدرٌسً ألنه

أخًٌرا ال ٌمكن للباحث أن ٌمر دون ذكر شخصٌة عربٌة أثّرت فً تهامة وتأثرت بها وٌقصد بذلك   

أ لألمٌر شكٌب أرسالن ولشٌخ  ٗالمتصرؾ ٌوسؾ بك حسن ًٌ والذي أرسل إلى تهامة و)كان مبعوًثا سر

ستقالل الذاتً للٌمن عن الدولة العثمانٌة مع العروبة أحمد زكً باشا ..وذلك للعمل على محاولة اال

                                                           
ٔ

 .71-77ى٣ٞحٕ حُلَد حُؼَك٢ رؼخ٤ُٚ ، حُٜٔيٍحُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 .1ٓ-71ى٣ٞحٕ حُلَد حُؼَك٢ رؼخ٤ُٚ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٖ

 . 1ٕ - 1ٓى٣ٞحٕ حُلَد حُؼَك٢ رؼخ٤ُٚ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  -
ٗ

حُؼؼٔخ٢ٗ ُٝٝي رو٣َش رظِٕٞ رخُ٘ٞف ك٢ ُز٘خٕ  ّ( ًخٕ ٝحُيٙ ؿخ٣ٖٝ رخُيٍى1ٙ1ٔ-٣ٔ11ٙٞٓق ري رٖ ك٤ٖٔ رٖ ٓلٔٞى رٖ ػ٢ِ رٖ كٖٔ ) -

ٝرؼي طوَؿٚ  ٝطؼِْ رٜخ ػْ رخُٔيٍٓش حُِٔطخ٤ٗش رز٤َٝص ٝحٗظوَ ا٠ُ ح٧ٓظخٗش ٝحُظلن رخُٔيٍٓش ح٤ٌُِٔش حُ٘خٛخ٤ٗش ُيٍحٓش حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٩ىح٣ٍش

٤ش ٝحُٜ٘خثغ رز٤َٝص ٝحُٔيٍٓش حُؼ٤ِٔش ٤ًِٝش ح١َُٛ٧ ٝأؿخى طؼ٤ٖ ٓؼخًٝٗخ ُٞح٢ُ ر٤َٝص ٝهخثْ ٓوخّ ُؼيس ٓ٘خ١ن رِز٘خٕ ٝٓيٍّ رخُٔيٍٓش حُِٔطخٗ

ّ ػْ ط٠ُٞ هخثْ ٓوخّ ر٤ض حُلو٤ٚ ػْ كـش 1ٔٔٔحُل٤َٔٗش ٝح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ٝحُظ٤ًَش ٝحُلخ٤ٍٓش ٝطؼ٤ٖ هخثْ ٓوخّ ربد ٝط٠ُٞ حُيكخع ػٖ حُٔوخ ٟي حُط٤ِخٕ 

خ اىح٣ًٍخ ُٔ٘طوش حُٔل٤ٔخ ًٔ خ ُِٔـخٛي٣ٖ ٝكخً ًٔ ص ػْ ط٠ُٞ هخثْ ٓوخّ حُِل٤ش ُٝر٤ي ٝطؼ٤ٖ ٓظَٜف ُِلي٣يس ٝأْٓ رؼي هَٝؽ ػْ حُؼي٣ٖ ػْ طؼ٤ٖ ٍث٤

خ ُؼيس ٓلخًْ رِز٘خٕ ػْ ػَٔ رخُٔلخٓخس ، 1ٕٔٔح٧طَحى ٖٓ طٜخٓش ٓظَٜك٤ش ٓٔظوِش رظٜخٓش أىحٍٛخ ٖٓ رخؿَ كظ٠ ؿخىٍٛخ  ًٔ ّ ٝأٗظـَ رخُو٠خء ٍث٤

كٖٔ ،  -٤خطٚ رظٜخٓش ٝح٤ُٖٔ رِـض ػ٬ػش أُق ٣ّٞ ٝؿ٤َٛخ . ٍحؿغ :ٝٛٞ ٗخػَ ًٝخطذ ٝٛلل٢ ُٝٚ طوخ٣ٍَ اىح٣ٍش ًٌَٝٓحص ػزخٍس ػٖ ٣ٞٓ

ي حُزخكغ رٜخ حُٔل٤َ حُِز٘خ٢ٗ رخ٤ُٖٔ كٔخٕ أر٢ ػٌَ ؛ . ٖٗ - ٕٔحُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ ّٓ كٖٔ ،  ٣ٞٓق ري . ُز٘خ٢ٗ ٤ٓٝق  ؛ٝػخثن ٤ٓٞ٣ٝخص أ

 .     ٔٔ -ّ٘ ، ٛـ7ٕٓٓ،  ٔر٤َٝص ، ١ –٣ٔخ٢ٗ ، حُيحٍ حُظوي٤ٓش 
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والذي سعى مع مجموعة من العروبٌٌن للنهوض بتهامة ،  ٔالوالء المطلق للخالفة فً اسطنبول(

وتعرٌفهم بحقوقهم ، فقد كان عضًوا بارًزا بالمنتدى األدبً فً األستانة وتولى قابم مقام فً عدة مناطق 

لفقٌه وقاد كتابب الجهاد التهامٌة ضد االستعمار البرٌطانً فً الجنوب تهامٌة ومنها زبٌد واللحٌة وبٌت ا

م كما سٌأتً بالفصل الثانً 9ٕٔٔ / هـٖٔٗٔ أثناء الحرب العالمٌة األولى وتولى متصرفٌة الحدٌدة حتى

 من تارٌخؼٌر منشورة والتً تسجل لحشات هامة صٌة فً الكم الهابل من ٌومٌاته وأهمٌة هذه الشخ

ا فً كمٌة الوثابق التً اعتنى بها ومنها مراسالته وأشعاره والتً تمكن الباحث من تهامة وأٌضً 

 الحصول على صور منها .

   مبعوثو تهامة فً مجلس المبعوثان العثمانً والمسألة التهامٌة به .  -

ٌتضح مما سبق أن رجال الحكم العثمانً الجدد وهم أعضاء جمعٌة اإلتحاد والترقً أرادوا عدم   

عطاء التهامٌٌن حق أساسً من حقوقهم السٌاسة وهو حق الترشح واالنتخاب لمجلس المبعوثان    إ

تهامة هذا الحق التً حصلت علٌه بقٌة الوالٌات العثمانٌة  شعبولوال تواجد النهضوٌٌن العرب لفات 

لعرش الدولة  وقد شارك أبناء تهامة فً مجلس المبعوثان األول عقب اعتالء السلطان عبدالحمٌد الثانً

للمبعوثان سنة  عضوٌن هما الشٌخ علً أفندٌوالسٌد محمد أفندي فً أول مجلس تهامةالعثمانٌة ، فكان ل

م ؼاب ذكر اسم أي مبعوث 878ٔ/  هـ9ٕ٘ٔمجلس المبعوثان الثانً سنة وفً ،  ٕم877ٔ/  هـ9ٕٗٔ

فقد ،  م 9ٓ9ٔ / هـ7ٕٖٔ ةفً سن المبعوثان الذي قام عقب اإلنقالب الدستوريمجلس ،أما فً  ٖتهامً

 -: مجلسالفاز من تهامة بعضوٌة 

 علً سوٌد .                                               (٘هادي رزق . (ٗ. االهدلمحمد عبدالرحمن  (ٖطاهر رجب.  (ٕزهدي مصطفى.  (ٔ

لوالً أحمد حصلوا على توصٌة من مجلس المبعوثان بإقالة اوفذوا ما تمناه محب الدٌن الخطٌب فن  

م تم اختٌار عضو جدٌد لتهامة 9ٔٓٔ / هـ8ٕٖٔوفً ، فٌضً باشا من عمله لسوء سٌاسته مع األهالً 

سبق من أعضاء مجلس  نمفضالً عن باشا ربٌس بلدٌة الحدٌدة أحمد الشراعً ، و ٗهو محمود ندٌم

ٌدة هو م كان مبعوث الحد9ٖٔٔ / هـٖٖٔٔسنة  ، وفً ٘م9ٓ9ٔ / هـ7ٕٖٔسنة  المبعوثان فً

، وٌالحش أن هناك أسماء لٌست  7والذي استمر حتى إنهاء الدولة العثمانٌة  ٙعبدالرحمن أفندي البهكلً

من تهامة بل وال تجٌد اللؽة العربٌة إال بصعوبة مثلما ذكر الشرقً عند زٌارته للحدٌدة بتهامة وقابل 

ومنهم زهدي مصطفى  عثمانٌٌنم للالعرب المعروفٌن بوالبه أو أن ٌتم اختٌارهم من 8مبعوث الحدٌدة 

ومحمود ندٌم ، فقد كانت البحة مجلس المبعوثان تسمح بالترشح للعثمانً فً منطقة ؼٌر منطقته وقد 

 . 9الحصري أمثلة عدٌدة على ذلك ساطع عدد 

                                                           
ٔ

 . 1حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ كٖٔ ، - 
ٕ

 .  ٘ٓٔ، ٛـ ٙكخٍّ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ -
ٖ

 . ٕ٘ٙ - ٖٕٙ، ٛـ  ٙحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ؽ - 
ٗ

 .   ٕٓٓ-11ّٔ ، ٛـ  ٕٓٔٓٓخٍّ–، ٣٘خ٣َ 1٘حُ٘خ٢ٓ ، كئحى ػزيحُٞٛخد . ٗٞحد ح٤ُٖٔ ك٢ ٓـِْ حُٔزؼٞػخٕ ، ٓـِش حُؼٞحرض ، ػيى - 
٘

 . 1ّٗ.؛ أٛي٢ُ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ 1ٓ1ٔٓزظٔزَٕٕٛـ / ٠ٍٖٕٓٔ7خٕ 1ؼخء ، ح٧ٍر 17٘٘ؿ٣َيس حُٔئ٣ي ، حُؼيى  - 
ٙ

ػزيحَُكٖٔ أك٘ي١ رٖ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي رٖ آٔخػ٤َ حُز٢ٌِٜ ٖٓ أَٓس حُو٠خس حُزٜخًِش رظٜخٓش ، ػخُْ ٝهخ٢ٟ ٝأى٣ذ ٣للع ح٧ٗؼخٍ ٣ٝـ٤ي  - 

ِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، كؤطوٌٙ أكٔي رٖ ٣ل٢٤ حَُ٘حػ٢ ٍث٤ْ رِي٣ش حُلي٣يس ٗي٣ٔخً حٓظل٠خٍٛخ ُ٘ٞحٛي حُلخٍ ٝط٤ِٔ رًٌخء ٝكٖٔ طير٤َ ٍٝأ١ ،ط٠ُٞ حُو٠خء ُ

ح٢ُِٗٞ ، َٗ٘ حُؼ٘خء  -ٛـ / ٍحؿغ :ٖٙٗٔٓلَّٗٔٝأػظٔي ػ٤ِٚ حُٔ٘خٍٝس ك٢ ؿ٤ٔغ أٍٓٞٙ ، ُٝي ٝطٞك٢ رزِي حُزٜخًِش ر٤ض حُلو٤ٚ ك٢ ح٧ٍرؼخء 

 ٜ٘ذ ػ٢ِ حُؼ١ِٞ ..؛ ٣ٍٝوخص ٓوط١ٞش رو٢ حُٔ 7٘ٗحُلٖٔ ، حُـِء حُؼخُغ ، ٝح٣ٌَُ ، ٛـ 
7

   .ٛـ  ٣ٖٖٔٔٞٓق ، حُٔظَٜف كٖٔ . ٤ٓٞ٣خطٚ ُٔ٘ش  - 
1

 .  ٕٔٔ، ٛـ  ٔحَُ٘ه٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
1

 .  ٕٗٔ -ّٗٔٔ ، ٛـ1ٙٓٔ، ٤ُٞ٣ٞ  ٕر٤َٝص ، ١ –حُل١َٜ ، ٓخ١غ . حُز٬ى حُؼَر٤ش ٝحُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ىحٍ حُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ  - 
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 طرحت العدٌد من القضاٌا التً لعب فٌها سٌاسٌو تهامة دوراً أساسٌاً ومثلوا العقلٌة المنفتحة على كل  

والذي تمٌز بالنشاط والحضور والمتابعة  ٔاألطٌاؾ ومن األدوار السٌاسٌة التً لعبها طاهر رجب

وتقدٌم اآلراء وإعداد التقارٌر أثناء مناقشة القضاٌا التً تعرض على المجلس فقد شارك فً اللجنة 

عد إعادة العمل البرلمانٌة التً شكلها المجلس لدراسة التعدٌالت الدستورٌة التً قدمتها الحكومة ب

م وكان له مساهمة فعالة أثناء مداوالت اللجنة وقّدم استفساًرا لوزٌر 9ٔٔٔ / هـ9ٕٖٔ بالدستور العثمانً

البحرٌة عن األموال التً تصرفها الدولة لصالح السفن المرابطة جوار جزٌرة كمران أمام الحدٌدة وعن 

رفها وقد حضر قابد األسطول العثمانً إلى المسبول المكلؾ باستالم تلك األموال ومن المسبول عن ص

، ومن األدوار السٌاسٌة التً مارسها أبناء تهامة  والمشهودة لهم  ٕالمجلس للرد على ذلك االستفسار

رفضهم تجزبة الوالٌة الٌمانٌة وتقسٌمها على أساس طابفً وقبلً ضٌق وهو ما دعا إلٌه اإلمام الزٌدي 

نة حٌث كانت نشرته مقتصرًة على أبناء مذهبه فقط وأحتك الوفد ٌحٌى بن حمٌدالدٌن ووفده باألستا

الزٌدي بنواب تهامة بشدة وخاصة ضد ربٌس كتلة مبعوثً تهامة طاهر رجب والذي رفض تقسٌم 

الٌمن ألنه بداٌة لتقسٌم وتجزبة الدولة العثمانٌة ورفضه إطالق مصطلح اإلمام على اإلمام الزٌدي ألنه 

وال شك أن انتماءه للجمعٌات العربٌة النهضوٌة وإٌمانه كما  ٖ د للدولة العثمانٌةال إمام إال إماٌم واح

ٌعتقد الباحث بوحدة العرب فً إطار الدولة العثمانٌة هو المحرك لرفضه لمطالب الوفد الزٌدي الضٌقة 

،  ٗفً ذلك  محمد بن عبدالرحمن األهدلمناصراً له رؼم محاوالت اإلقناع التً بذلوها معه وكان 

فقد ، وعبدالهادي بن محمد العلوي ورؼم ما سبق من جدل إال أن الوفد خرج بمطالب أقل مما أمل 

أنتخب مجلس المبعوثان لجنة من النواب إلصالح الٌمن تحت رباسة مصطفى عاصم أفندي مبعوث 

  " محمد عبدالرحمن أفندي"الٌمنمنهم  بعوثٌناألستانة وسكرتٌرٌه المبعوث حسٌن جاهد وعضوٌة الم

 وعلً المطاوع "صنعاء" وعلً الحاللً"صنعاء" جب "الٌمن" وعلً بن حسن "عسٌر"وطاهر أفندي ر

واجتمعت اللجنة مراًرا ، وفً السابع من أؼسطس أقر  حسٌن"الٌمن" ومحمد المقحفً"الٌمن"وعلً

  -: المجلس مشروع موزع على ست مواد وهً

  الساحلٌة تهامة على أن تضم الوالٌة  ساحلٌة وجبلٌةٌمن إلى والٌتٌن تقسم والٌة ال : المادة األولى (ٔ

 وتضم الوالٌة الجبلٌة أقضٌة عمران وحجة والطوٌلة وحجور وذمار وٌرٌم وآنس .

                                                           
ٔ

ٓلٔي رٖ ٍؿذ ، ر٘ٞ ٍؿذ ٖٓ أٍٛٞ ٣َٜٓش ػخٗض ك٢ حُلي٣يس ٝرؼ٠ْٜ أٗظوَ ا٠ُ حُِل٤ش ٝؿيس ، ٤ٓخ٢ٓ ١خَٛ رٖ ٣ٞٓق رٖ ٓلٔي رٖ  - 

ـ٣ِ٤ِش ، ٝاىح١ٍ طٜخ٢ٓ ُؼذ ىٍٝحً ٛخٓخ ك٢ طؤ٣ٍن طٜخٓش ، ٖٓ ٓٞح٤ُي حُلي٣يس ، ىٍّ رٌٔخطزٜخ حَُٗي٣ش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٝأؿخى حُِـش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝح٩ٗ

ٛـ أىحٍ ٠ٍٖٕٓٔٗخٕ ٓ٘ش  ٢ٗ طٜخٓش ، ًٝخٕ ٝحُيٙ ٖٓ ًزخٍ طـخٍ طٜخٓش ٝح٤ُٖٔ ، ُٝٔخ طٞك٢ ٣ّٞ ح٧كي ٝحٗظـَ ٓغ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ رو٤ِٜ٘ظْٜ ك

١خَٛ طـخٍس ٝحُيٙ ٝٝٓؼٜخ ٝحٍطز٢ رظ٬٤ًٞص ًَُ٘خص ػخ٤ُٔش ، ٝحٗظ٠ٔ ُِـٔؼ٤خص حُؼَر٤ش حُٔ٘خ٠ٛش  ُِظظ٣َي ١ٝخُذ رلوٞم حُؼَد ح٤ُٔخ٤ٓش 

ؼٞػخٕ َٓحٍحً ػٖ حُلي٣يس ، ًظذ ػيحً ٖٓ حُٔوخ٫ص ك٢ حُٜلق حُؼَر٤ش رؤٓٔخء ٓٔظؼخٍس ٝٛخىم ػخٓش ٝطٜخٓش هخٛشً ،ٝأٛزق ػ٠ٞ ٓـِْ حُٔز

ٓوخرِش ٓغ كل٤يٙ ١خَٛ  -ٛـ ٓوِلخً أكٔي ٝحُٔطَٜ ٣ٝٞٓق . ٍحؿغ ٓخ ٢ِ٣ :ٖٔ٘ٔٗؼزخٕ ٓ٘ش  ٍٕٔٝحى حُؼوخكش حُؼَر٤ش ، طٞك٢ رـ٣َِس ًَٔحٕ ك٢ 

س ، ِٗٛش حُ٘ظَ ك٢ رؼٞ أػ٤خٕ ح٤ُٖٔ رخُوَٕ حَُحرغ ػَ٘  ، ٓوط١ٞ ٓٞٓغ ٣ِٓٝي ، ّ .؛ ُرخٍٕٔٔٓ/ٕٔ/ٕٔأكٔي ١خَٛ ٍؿذ رٜ٘ؼخء ك٢ 

ٓط٤َ ، أكٔي ػؼٔخٕ .  ؛ٓئٓٔش ح٩ٓخّ ٣ُي رٖ ػ٢ِ حُؼوخك٤ش رٜ٘ؼخء.أٓيٙ رٚ  C.D، كَٜ حُزخكغ ػ٠ِ ٍٜٓٞطٚ ك٢ هَٙ  7ٕٔ، ٛـ  ٕؽ

 .  1ّٖٔ ، ٛـ 11ٖٔ،  ٣ٔيس ،١حُلي –حُيٍس حُل٣َيس ك٢ طؤ٣ٍن ٓي٣٘ش حُلي٣يس ، ىحٍ حُٜٔزخف ُِطزخػش 
ٕ

 حُ٘خ٢ٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن .  - 
ٖ

 . ٕٕٖ - 1ٖٔ، ٛـ  ٕحَُ٘ه٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٗ

ٛـ ، ىٍّ ػ٠ِ 77ٕٔٓلٔي رٖ ػزيحَُكٖٔ رٖ كٖٔ ػزيحُزخ١ٍ ح٧ٛيٍ ػخُْ ٓ٘خٍى ٝٓلظ٢ ٤َٜٗ رظٜخٓش ، ُٝي رخَُٔحٝػش ك٢ ١ً حُوؼيس  - 

٤ن ح٬ٓ٩ّ أكٔي رٖ ٓلٔي ح٧ٛيٍ ٝحُؼ٬ٓش ٓلٔي رٖ ٓلٖٔ ح٧ٜٗخ١ٍ ٝأه٤ٚ حُٔليع ك٤ٖٔ ٝىٍّ ػ٠ِ ٣ّي١ ؿيٙ كٖٔ رٖ ػزيحُزخ١ٍ ٝٗ

ي رٖ كٖٔ كَؽ ٝرَع ك٢ ػيس كٕ٘ٞ ٝأكظ٠ ّٝىٍّ رؼي ٝكخس ٤ٗوٚ ٝهٜيٙ حُط٬د ٖٓ ًَ ٌٓخٕ ٝك٠َ حُظي٣ٍْ ػ٠ِ ػ٣ٞ٠ش  ّٔ ٣ّي١ ُٓل

ٛـ ُٚ كظخ١ٝ ًٝظذ ػي٣يس ، ٕٖ٘ٔخطٚ ك٢ ٣ّٞ حُؼ٬ػخء حُؼخٖٓ ٖٓ ؿٔخى ح٠ُٝ٧ٓـِْ حُٔزؼٞػخٕ كَؿغ َُِٔحٝػش ٝىٍّ ٝط٠ُٞ ح٧كظخء كظ٠ ٝك

؛ ٗلٔٚ .  7-ٖ، ٛـ ٌٕٓش ، ١ -ح٧ٛيٍ ، ػزيحَُكٖٔ رٖ كٖٔ . ٝرَ حُـٔخّ ػ٠ِ أكٌخّ حُٔؤّٓٞ ٝح٩ٓخّ . ٓطزؼش ح٠ُٜ٘ش حُلي٣ؼش -ٍحؿغ :

 .   1ٓٗ، ٛـ ٝح٣ٌَُ، ٖٔ،ٛـ ٔ، ؽ َٗ٘ حُؼ٘خء٢ُِٗٞ ، ؛  ح ٕٕٓٓ،  ٕؿيس ،١ –ػٔيس حُٔلظ٢ ٝحُٔٔظلظ٢ ، ىحٍ حُٜٔ٘خؽ َُِ٘٘ 
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 –تهامة –المادة الثانٌة  : تفوض الوالٌة الجبلٌة إلى اإلمام ٌحًٌ حمٌدالدٌن ، والوالٌة الساحلٌة  (ٕ

 إلى أحد ذوي الكفاءة واالقتدار .

لثالثة : ٌفوض متولو زمام اإلدارة فً الوالٌة تفوٌضاً تاماً بانتخاب القضاة والعمال المادة ا (ٖ

والمأمورٌن وفقاً لألحكام الشرعٌة وانتخاب رجال الدرك)الجندرمة(من األهلٌٌن وبشرط أن 

 تعرض أسماء القضاة والمأمورٌن على مركز السلطنة .

ألموال التً تجبٌانها ، فان بقً رصٌد ٌرسل إلى المادة الرابعة : تفوض الوالٌتان باألنفاق من ا (ٗ

 مركز السلطنة وٌبذل قسم منه فً سبٌل الترقٌات .

المادة الخامسة : ٌكون قضاء مناخه مركزاً للجٌش السابع مع إبقاء قوة كافٌة فً صنعاء تحت  (٘

التً ٌتخذها إمرة أحد القواد المقتدرٌن للمناشرة على األمن العام ، ولكن ال ٌترك جند فً القصبة 

 اإلمام الزٌدي مركزاً له وتوضع قوة من الجند فً تهامة لتوطٌد األمن العام  .

المادة السادسة : ٌتطلب من الذوات )األشخاص( الذٌن ٌعٌنون فً الوالٌتٌن أن ٌقدموا لمركز  (ٙ

 .     ٔالسلطنة فً نهاٌة كل سنة مٌزانٌة تبٌن فٌها اإلٌرادات والنفقات فصالً فصالً 

قر مجلس الوكالء)الوزراء( العثمانً المشروع المقدم من اللجنة التً انتخبها مجلس المبعوثان من أ   

بٌن نوابه ثم حول إلى مجلس المبعوثان الذي عرضه بدوره على لجنة خاصة قامت بدراسته وأدخلت 

بعوثان علٌه بعض التعدٌالت وبعد المصادقة على هذا المشروع تم طبعه ووزع على أعضاء مجلس الم

وأعلنت فً الجرابد نصوصه المذكورة ؼٌر أن طلعت بك ما كاد ٌستلم منصبه كوزٌر للداخلٌة فً 

حكومة االتحادٌٌن حتى طلب فً مجلس المبعوثان استرداد المشروع وأقترح على النواب أن ٌعهدوا 

ة أشهر ووقؾ إلٌه بإٌجاد حل للقضٌة فً أقرب وقت فأجابوه إلى طلبه ولكنه أهمل المشروع لمدة ست

 /  هـ8ٕٖٔ بعدها فً مجلس المبعوثان ٌشرح للنواب قضٌة الٌمن فً إحدى جلسات المجلس فً صفر

)ثم -م وبعد أن أوضح أنه كان أحد أعضاء اللجنة التً كلفت بإصالح الٌمن وقال:9ٔٓٔ فبراٌر

استدعٌته لبٌتً ،  استدعٌت إلى الوزارة ، فلم أترك أحداً من الواقفٌن على القضٌة من الٌمنٌٌن حتى

واستوضحت ودققت وتحرٌت ؼٌر أنه من بعد مكوثً فً نشارة الداخلٌة ، تؽٌرت الحال بؽتة فً الٌمن 

عسكرٌاً ،  ٕٔإذ وردت لً رسالتان برقٌتان األولى تنببنً بهجوم أشٌاع اإلدرٌسً على قافلة واستشهاد 

من قبل العصاة األمر الذي  اضطرنً إلى  ٌن وتهدٌد الحدٌدةة تتضمن استشهاد أحد القابم مقاموالثانٌ

، وفً تصرٌح آخر لطلعت بك فً جلسة تالٌة جواباً على سؤال  الحرب( ترك تنشٌم القوانٌن واستعمال

) إنً تولٌت نشارة الداخلٌة والحكومة مشؽولة فً ذلك العهد بمشروع ٌنشم  -بمطالب الٌمنٌٌن فقال :

اآلؾ لٌرة وقتلتا  ٙلتٌن ٌمانٌتٌن هاجمتا قافلة وسلبتاها شبون الٌمن وإدارتها ولكن علمت أن قبٌ

عسكرٌاً وأن الثوار احتلوا عشرة مواقع هناك وأضرموا نار الثورة فً تهامة وعسٌر وأن إدرٌساً ٙٔ

ٌتهدد الحدٌدة فرجوتكم على أثر ذلك كله أن نؤجل كل إصالح فً تلك البالد إلى ما بعد توطٌد األمن 

ق هو ثلها تعاقبت فٌها الثورات ال ٌمكن إخمادها فً أشهر( ، فالسبب فً عدم التطبٌفً ربوعها وبالداً م

وما طبع علٌه العرب والقبابل من حب للقتال وأخذ الثأر التهامٌة جهات الطبٌعة القبلٌة ألهل هذه 

والحروب المستمرة فقط دون أن تشٌر إلى المفاسد الحكومٌة وذلك هو التفكٌر العنصري الذي ٌحدد 

 .           ٕموقؾ االتحادٌٌن من البالد العربٌة 
 

                                                           
ٔ

 ّ.1ٓ1ٔأؿٔطْ  ٘ٔٛـ /7ٍٕٖٔؿذ 1ٕ، ٣ّٞ ح٧كي  1ٖٗ٘ؿ٣َيس حُٔئ٣ي ، حُؼيى  - 
ٕ

 . ٕٕٕ - ٕٕٔ. ؛  أرخظٚ  ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـٖٓٔ - 11ٓخُْ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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أمام هذا الوضعٌة أعلن ربٌس كتلة تهامة فً مجلس المبعوثان طاهر رجب وسط البرلمان العثمانً  

  -هً :واستقالته باللؽة التركٌة ثم ترجمها للعرب موضحاً العوامل التً حذته  لالستقالة 

 أن الحكومة ال تعمل شٌباً للٌمن . -ٔ

هم ٌه ٌبس من زمالبه النواب الٌمانٌٌن ألنهم ٌجهلون التركٌة فهم ال ٌستطٌعون اإلعراب عن أمانأن -ٕ

 وآرابهم بلؽتهم القومٌة .

 فً الٌمن معطلة فهو ال ٌستطٌع البقاء فً األستانة وإهمال تلك األعمال .     -التجارٌة  –أن أعماله  -ٖ

الث فقط تاركاً األسباب الجوهرٌة والمتمثلة فً عدم وافق المجلس على االستقالة بناًء على السبب الث 

قٌام حكومة االتحادٌٌن بأي جهد من أجل المسألة التهامٌة بشكل خاص والٌمنٌة بشكل عام وكذلك 

سبق أن  مافضالً عن خسابره كرجل مال وشٌخ مرموق ببعده عن ماله ومنطقته ، ولكن ٌرى الباحث 

أن وهو مثله مثل بقٌة النهضوٌٌن العرب بنو آمالهم على وهم  أن طاهر رجبهناك سبباً ربٌسٌاً وهو 

والمشاركة والعدالة تنفذ جمعٌة اإلتحاد والترقً وعودها بالالمركزٌة والدٌمقراطٌة والمساواة واإلخاء 

ولكن الجمعٌة قلبت شهر المجن عند وصولها لكراسً الحكم فاستقال النهضوٌون ، السٌاسٌة للعرب 

ب التهامً رجب ربٌس الكتلة التهامٌة بمجلس المبعوثان وتبعه أعضاء أبناء الشع العرب ومنهم طاهر

األهدل والذي رفض الرجوع إلى األستانة رؼم طلب متصرؾ الحدٌدة  وهم محمد بن عبدالرحمن

نجٌب باشا المتكرر ولكن ٌبس األهدل ووقوفه إلى أبناء شعبه أثار حنق المتصرؾ فطلب منه تقدٌم 

عبدالهادي)هادي( بن محمد بن رزق العلوي أٌضاً الخاصة بالٌمن و عضواً فً اللجنة وكاناستقالته 

م ثم 9ٕٔٔ -9ٓ9ٔ / هـٖٖٓٔ -7ٕٖٔوالذي مكث أربع سنوات عضًوا بمجلس المبعوثان فً األستانة 

 . من قبل الطلٌان  قصؾ الدولة العثمانٌة موانا تهامةاستقال احتجاًجا على تجاهل 
 

 ا . محمود ندٌم باش  -

عربً شامً من أصول  ، وكانم 9ٔ8ٔ -9ٖٔٔ / هـ7ٖٖٔ -ٖٖٔٔ وهو آخر الوالة العثمانٌٌن فً الٌمن  

وكسب احترامهم وأتهم بموالته لإلمام الزٌدي  تهامٌٌنقابمقامٌة زبٌد وعرؾ طباع ال كردٌة ، تولى

وفً عهده كان وجود  ٔمن الزٌدٌة على اختٌاره لوالٌة الٌمن ولذلك صمم اإلمام عبر ممثلٌهومباٌعته 

العثمانٌٌن قد ضعؾ وأصبحت تهامة شبه مستقلة لوال وجود حامٌات عثمانٌة قلٌلة فً مدن تهامة 

الربٌسٌة وحالة الحرب التً ٌشنها العثمانٌٌن فً الحرب العالمٌة األولى ضد  البرٌطانٌٌن واإلٌطالٌٌن 

ضاً من العملٌات العسكرٌة للمقاومة التهامٌة الذٌن ٌرٌدون تثبٌت أقدامهم فً البحر األحمر ، فتوقفت بع

  ٕبل وبعضهم أتجه إلى لحج مع العثمانٌٌن ضد البرٌطانٌٌن مثلما فعل المأمور علً فتٌنً جنٌد مشرعً

والبعض انضم إلى اإلدرٌسً ورأى أمل تهامة فٌه ، وبعد انتهاء الحرب واستسالم الدولة العثمانٌة ، 

ة ، وبعد إعالن هزٌمة ، وبقٌت مجموعة صؽٌرم 9ٔ8ٔ / هـ7ٖٖٔانسحب العثمانٌٌن من تهامة فً

قام مشابخ تهامة ومقاومتها  بدخول المدن التهامٌة واستسلم الجنود والضباط لهم ، وتدخل  العثمانٌٌن

 .              أحمد شراعً باشا والذي استنقذهم منهم ورجع بهم إلى الحدٌدة ثم تركٌا

 

                                                           
ٔ

 .  7ٕٓ، ٛـ ٕحَُ٘ه٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 ، حُٔظَٜف كٖٔ . ٤ٓٞ٣خطٚ ،  ٣ٞٓق  - 
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 الفصل الثانً
 

 ر حركات المقاومة التهامٌة المسلحةبروز وتطو

9194- 9178 

                            

أوضاع تهامة بعد خروج  -: المبحث األول -9

 . وسٌطرة البرٌطانٌٌن على الحدٌدة العثمانٌٌن
 

المعارضة التهامٌة خالل حكم  -ثانً :المبحث ال -1

 األدارسة .
 

سٌطرة القوات اإلمامٌة على  -ثالث :المبحث ال  -7

 هامة والمقاومة الشعبٌة لها .ت
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 المبحث األول

 أوضاع تهامة بعد خروج العثمانٌٌن

 وسٌطرة البرٌطانٌٌن على الحدٌدة

 كانت هزٌمة اإلمبراطورٌة العثمانٌة فً الحرب العالمٌة األولى مع دول الوسط )ألمانٌا ، النمسا   

والتً ُفرضت بعد مفاوضات قصٌرة ، Mondrus ا على شروط هدنة مندروس المجر( ومن ثّم توقٌعه

، فكانت اإلشارة على أن الدولة العثمانٌة لن تستطٌع الوقوؾ على قدمٌها بعد كدولة مستقلة واإلشارة 

الصلح الذي سٌعقد هو اآلخر بما ٌوافق كل خطط ومعاهدات  فرضهاعلى مدى قسوة الشروط التً 

ولم ٌكن ٌعنً تطبٌق أحكام ( ، بٌكو -ساٌكس)معاهدة بٌن الحلفاء خالل الحرب  التقسٌم التً جرت

 .ٔهدنة إال تسلٌم البالد بقضها وقضٌضها للؽالبٌنال
   

أما تهامة ، فقد دخلت ضمن البند السادس عشر من اتفاقٌة الهدنة والتً تنص على أن )تسلم كل    

، وتواردت  ٕ(العراق ألقرب قواد الحلفاء إلٌهاٌا والحوامً التركٌة فً الحجاز وعسٌر والٌمن وسور

أخبار الهزٌمة للدولة العثمانٌة واتفاقٌة الهدنة إلى تهامة ، فذكر الوشلً انه قد )جرت بٌنهم الشروط فً 

 خبار ، منها أن الدولة العثمانٌةشرطاً حسبما بلػ إلٌنا من األ ٖالحرب على نحو أربعٌن –هدنة -متاركة 

هم مسلتالحجاز ، وٌرفعون منها التلؽراؾ والعساكر الذٌن بها وم الٌمن وسورٌا ودمشق ولمون إلٌهسٌُ 

وكانت ردة الفعل لدى القٌادة ،  ٗإلٌهم تحت األسر ، وؼٌر ذلك من الشروط التً تحكموا بها علٌهم (

دى أقرب الم الدولة العثمانٌة وتسلٌم هؤالء أنفسهم لسالعسكرٌة والمدنٌة فً تهامة والٌمن على است

الً إلى الرفض ، ورؼم أن الوالً األخٌر محمود بك ندٌم ماطل اٌومأالحلفاء وهم البرٌطانٌٌن متأرجحاً 

ورفض معززاً موقفه بتأٌٌد اإلمام ٌحٌى بن حمٌد الدٌن بحجة أن األخٌر له مبالػ مالٌة على شكل 

إلمام فرض اختٌار محمود قروض ضخمة دفعها كتكالٌؾ لألكل والشرب للقوات العثمانٌة وبحكم أن ا

للمذهب الزٌدي وكانت سبباً فً حبسه ثالثة  بهبك ندٌم والٌاً للٌمن والذي راجت األخبار بتشٌعه وانتما

، ورأى قابد الجٌش العثمانً السابع بالٌمن  القٌادة العسكرٌة فضلت االستسالمومع ذلك فأن ،  ٘أشهر

ما وسع ربٌس ) -ل الوشلً:اكما قالعثمانٌة العسكرٌة  مرتنفٌذ األوا ٙوتهامة أحمد توفٌق باشا الحلبً

الفٌلق إال االمتثال فأنفذ األوامر إلى أمراء األجناد التً فً الوالٌة وؼٌرها كبالد عسٌر ولحج وعبس ، 

بأنهم ٌفرؼون الٌمن من العساكر وٌسلمونهم إلى اإلنجلٌز مأسورٌن ، فامتثلوا األمر وكان عندهم من 

كالمدافع العشام والبنادق ما ال ٌدخل تحت الحصر فكانوا ٌشهرون أنهم ؼٌر ممتثلٌن  العدة والجبخانات

فجرت بٌنه بٌنهم المخابرة فرجع ، لما جاءهم من األمر من جهة السلطنة فً التلؽراؾ فأذنوا له ودخل 

إلى  وما معهم من جمٌع أهبة القتال وؼٌرها ةإلى عسكره بلحج وقَوض الخٌام ، فدخل بعسكره الجرار

وأما ربٌس الجند ببالد عسٌر وفً جنده كثرة عشٌمة فسلموا ما معهم من أهبة  ..عدن بمقتضى األمر 

الحرب كالمدافع والبنادق والجبخانات والبؽال والخٌام وسابر األثاث إلى السٌد العالمة اإلمام أمٌر 

نجرٌزٌة فركبوا فٌها إلى المؤمنٌن محمد بن علً بن إدرٌس ثم وصلوا إلى جازان فجاءت البوابٌر اال
                                                           

ٔ
 . 1ٖٔاكٔخٕ أٝؿِٞ ، حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٛـ - 
ٕ

 . 7ّٖٔ ، ٛـ1ٕٕٔ، ٣ٞ٤ٍٗٔٞى ، ١ –ؿخْٗ ، ؿٍٞؽ ٍحٓق . حُيٍس حُـخ٤ٔٗش ك٢ حُلَد ح٤ٌُٗٞش ، حُٔطزؼش حُظـخ٣ٍش ح٣ٍُٞٔش ح٤ًَ٤ٓ٧ش  - 
ٖ

أًظٞرَ ٖٔٛـ/7ٖٖٔٓلَّ ٕٙٓخىس ٝٝهّغ ػ٤ِٜخ ك٢ ظَٜ حُو٤ْٔ  ٤ٕٔٗ٘ش أٜٗخ طلخٝطض ر٘ٞى حطلخه٤ش حُٜيٗش كٔذ حُٜٔخىٍ ، كل٢ حُيٍس حُـخ - 

 .  1ّٖٔ ، ؿخْٗ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ 1ٔ1ٔ
ٗ

 .  1ٖٖح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
٘

 . 7ٕٓ، ٛـ ٕحَُ٘ه٢ ، طو٤٤ي كٞحىع اٗ٘خء طـي٣ي حُـٜخى حُؼخ٢ٗ ، ؽ - 
ٙ

 .  7ٕٝٛٞ ػَر٢ ٖٓ كِذ . كٖٔ ، ًٌَٓحطٚ ، ٛـ  1ٔ1ٔ -1ٔٔٔرخ٤ُٖٔ ٝطٜخٓش ٖٓ أكٔي طٞك٤ن رخٗخ حُلِز٢ هخثي حُـ٤ٖ حُؼؼٔخ٢ٗ حُٔخرغ  - 
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كمران ثم إلى عدن بحكم األسر بأٌدي االنجرٌز ، وأما ربٌس الجند بجهة عبس والواعشات وسابر 

قضاء اللحٌة فهو ؼالب بك وكان بهذه الجهات لمحاربة السٌد العالمة اإلمام محمد بن علً بن إدرٌس 

 ..طابلة فً أكثرها لموالنا اإلمامكانت الحروب عشٌمة ومواقؾ عدٌدة جسٌمة وفجرت بٌنه وبٌنهم 

ولما صدر األمر من قابد الفٌلق أحمد توفٌق السابق ذكره علٌه بتوجٌهه بعسكره إلى البحر ، ففً أول 

كان ٌشهر عدم االمتثال وعقب ذلك صدر منه األمر على جنده ببٌع السالح والجبخانات  ااألمر م

ا فً بٌع ذلك حتى لم ٌتركوا لهم شٌباً ، وهو فً خالل وسابر األثاث كالنحاس واأللبسة وؼٌرها ، فوقعو

ذلك ٌأمر بسٌر الجند إلى محل ٌسمى بالزاوٌة كابن قبلً المراوعة فكانوا ٌسٌرون شٌباً فشٌباً من بالد 

فكلما فرؼت بالد وخلفوا وراء شهورهم طووا خٌط التلؽراؾ منه وأخذوا آلته  ،عبس إلى جهة الٌمن 

وا جمٌع أثقالهم وذلك من عبس إلى الواعشات ثم إلى الزهرة ومنها إلى ار ، وشدّ التً تؤخذ منها األخب

الزٌدٌة ، وفً خالل ذلك كلما وصلوا بلدة باعوا بعض األثقال فاجتمع بالزٌدٌة منهم جمع كثٌر فباعوا 

المدافع بها كلما عز وهان وذلك بأبخس األثمان إال البنادق والجبخانة فباعوها بقٌمتها المعهودة وإال 

فإنهم أرسلوها إلى الزاوٌة ومنها إلى باجل وأرسلوا إلى إمام شهارة السٌد العالمة ٌحٌى بن محمد حمٌد 

الدٌن كثٌراً من جبخانة المدافع والبنادق من طرٌق الشعافل ثم إلى المحوٌت ٌقال أن ذلك كان لدٌن له 

ثم منها إلى الحدٌدة تحت أسر االنجرٌز ،  ٔعلٌهم..وما زالوا ٌسٌرون من الزٌدٌة وٌترددون إلى الزاوٌة

روا بهم إلى كمران ومن هناك ما ٌدري إلى أٌن..؟ ، وأما العساكر المرتبون بزبٌد وبٌت الفقٌه ا، فس

فهذا ما كان ، ا لم نتحقق إلى من سلموا السالح الذي بأٌدٌهم فطلعوا من المراسً الكابنة بحذابهم إال أنّ 

 . ٕذكرناها باختصار( من أمرهم بالخطة التهامٌة 

من تهامة ولكن بقٌت مجموعة ارتبطت بالوالً ورفضت االستسالم وتنفٌذ  ونالعثمانٌهكذا خرج   

أوامر القٌادة العثمانٌة فً األستانة ولم تخرج من الٌمن إال عقب معاهدة لوزان فً التاسع عشر من ذي 

 . ٖم 9ٕٖٔالثانً من ٌولٌو  / هـٖٔٗٔ القعدة

لمشهد التارٌخً ألوضاع تهامة عقب الحرب العالمٌة األولى سٌضع اإلنسان أمام قوى إن قراءة ا  

، وهو ما سٌسعى هذا الفصل من األطروحة لتوضٌحه بأجندتها لحكم تهامة  متعددة ومتناحرة تسعى كالً 

  -وهذه القوى هً : ، 

      بل وأسست  القوة العثمانٌة السابقة والتً رفضت االستسالم وشلت متماسكة نوعاً ما ، -ٔ

 متصرفٌة تهامة ومقرها باجل وارتبطت بالوالٌة العثمانٌة بصنعاء .

 . قوة األدارسة -ٕ

 . قوة االحتالل البرٌطانً فً تهامة -ٖ

 قوة اإلمام الزٌدي ٌحٌى بن حمٌد الدٌن . -ٗ

ٌحمً نضاالت مقاومتهم ضد من أجل تأسٌس كٌان سٌاسً لهم ،  وسعٌهم الدءوبقوة التهامٌٌن  -٘

 االستعمارٌة .القوى ٌن والقوى الزٌدٌة والعثمانٌ

 

 
 

                                                           
ٔ

 . ٖٗ.ٔٓٝه٢ ١ٍٞ  ٗٔ. ٖ٘حُِح٣ٝش ه٣َش طوغ َٗم ٓي٣٘ش حُلي٣يس ٝٗٔخٍ ؿَد حَُٔحٝػش ٝطوغ ر٤ٖ ىحثَط٢ ػَٝ  - 
ٕ

 . ٝٓؼ٠٘ هز٢ِ أ١ ٗٔخٍ أٓخ ؿٜش ح٤ُٖٔ أ١ حُـ٘ٞد . ٕٖٗ-1ٖٖ، ٛـ  ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ - 
ٖ

 .ٕٙٗ، ٛـ  ُٕٝطٞٗخ ، طخ٣ٍن حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، ؽأ - 
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 متصرفٌة تهامة .  -

مندروس ، سلم الضباط والجنود العثمانٌٌن أنفسهم للقوات االنجلٌزٌة فً عدن هدنة بعد توقٌع اتفاقٌة   

 وفً سواحل تهامة وبقٌت مجموعة رافضة االستسالم حتى تستبٌن األمور ، ففضلت البقاء فً الٌمن

  -:  منهاب عدٌدة وألسبا وتهامة

 أنهم رفضوا تسلٌم أنفسهم لإلنجلٌز أو لقوى الحلفاء حسب شروط هدنة مندروس .  -ٔ

ما زالت قابمة وسٌسطع نورها من جدٌد وتكون أقوى من  الدولة العثمانٌةإٌمانهم العمٌق بأن   -ٕ

  . ذي قبل وسٌرسل سلطانها جٌوشه إلٌهم فً تهامة وإلى كل بالد اإلمبراطورٌة لتحرٌرها

منع اإلمام الزٌدي لمن عنده من العثمانٌٌن من مؽادرة المناطق الواقعة تحت سٌطرته ومنها   -ٖ

خروج الضباط والجنود ومعداتهم وكل ما ٌملكون حتى ٌسددوا ما ل هصنعاء التً احتلها ورفض

 علٌهم من دٌون دفعها أثناء الحرب العالمٌة األولى قٌمة مأكلهم ومشربهم متخذاً إٌاهم رهابن

وذرٌعة لالستٌالء على ما بٌدهم من األسلحة وورقة للتفاوض مع اإلنجلٌز فأبقاهم كسجناء حتى 

 البرٌطانٌٌن على إقامة عالقة معه . رٌجب

  . ل االستقرار بتهامة والٌمن واتخاذها موطناً لهم وأؼلبٌة هؤالء من أصول عربٌةبعضهم فضّ   -ٗ
 

مانٌٌن المتبقٌن فً تهامة والٌمن للفترة التارٌخٌة ما بٌن من خالل قراءة وثابق الواقع السٌاسً للعث   

. ٌتضح أن محمود بك ندٌم آخر الوالة العثمانٌٌن استمر فً مخاطباته  م9ٕٖٔ -9ٔ8ٔ / هـٖٔٗٔ-7ٖٖٔ

ومراسالته وتقارٌره محتفشاً بلقب )والً والٌة الٌمن( وٌعتقد اعتقاداً جازماً )إن جمٌع من بهذا القطر 

لوصول العساكر المنصورة العثمانٌٌن مثابرٌن  -منتشرٌن  -الحكومة السنٌة ومناشرٌن  مشتاقٌن لرؤٌة

على صداقتهم القدٌمة ورابطتهم القوٌة نحو عرس الخالفة الكبرى اإلسالمٌة رافضٌن كل حاكمٌة 

نتهً تضمحل وتمع الوقت  توالٌة العثمانٌة فً عملها وإن بد، واستمرت ال ٔخارجٌة أو داخلٌة(

الحادي عشر من ذي الحجة  ع الدولة العثمانٌة معاهدة لوزان فًٌوقت عقبتواجدها وتوارى ٌاً تدرٌج

متجهاً إلى دولته  الٌمن منمحمود بك ندٌم  رادؽف، م 9ٌٕٖٔولٌو  الرابع والعشرٌن من / هـٖٔٗٔ

 .بتهامة والٌمن الجمهورٌة التركٌة ومعلناً انتهاء الوالٌة العثمانٌة 
 

هو قول  ٕحتى ؼادر والً الٌمن محمود ندٌم شل فً الٌمن لٌعمل لدى اإلمام ٌحٌىأن بإن القول   

، حتى آخر لحشة وهً لحشة التوقٌع على الصلح  العثمانٌة مجافً للحقٌقة والوثابق بل شل وفٌاً لدولته

 ٌحٌى ٌنجملة القول أنه تعاون مع اإلمام، فوعند مؽادرته تهامة ودع مناصبها وعلماءها ووجهابها 

واإلدرٌسً ، ومهد لهم السبٌل فً كثٌر من األمور وجعل موشفً والٌته وعسكره المتبقٌن ٌعٌنون 

ٌعتقد أنها قوى محلٌة فهو التوفٌق بٌنهما بكل الوسابل  فٌن فً تجاوز الصعاب والمعوقات وحاولالطر

 ودة الدولة .متشبعة بالشعور الدٌنً والوالء للدولة العثمانٌة وسهل السٌطرة علٌهما فً حالة ع
 

الحش الباحث أن االعتقاد بعودة الدولة العثمانٌة بقوة إلى الٌمن وتهامة كان سابداً لدى الجمٌع عقب   

أنباء هزٌمتها أمام الحلفاء ، فاإلمام ٌحٌى والذي تربطه اتفاقٌة دعان بالعثمانٌٌن والمفترض أن تنتهً 

عتقادهم لمطالبته بدٌونه لدٌهم والستبقاء العثمانٌٌن جارى العثمانٌٌن فً ا ٖم9ٕٔٔ سنةهذه االتفاقٌة فً 

الوثابق العثمانٌة أن الوالً محمود  تذكرفمنهم وإشاعة عودتها فً صالحه ، أطول وقت لدٌه لالستفادة 

                                                           
ٔ

 ُيٟ حُزخكغ ٍٛٞس ٜٓ٘خ.ّ 1ٕٖٔٓخٍّ ٔٛـ/ٍٖٔٗٔؿذ ٗٔٝػ٤وش َِٓٓش ٖٓ حُٞح٢ُ ٓلٔٞى ري ٗي٣ْ ا٠ُ حُٔظَٜف ٣ٞٓق ري كٖٔ رظخ٣ٍن  - 
ٕ

 . 71ّٔ ، ٛـ1ٖٖٔ،  َٔ ، ١ ٓؼ٤ي ، أ٤ٖٓ ٓلٔي . ِٓٞى ح٤ُِٖٔٔٔ حُٔؼخ٣َٖٛ ٝىُْٜٝ ، ٓطزؼش ػ٠ٔ٤ حُزخر٢ حُلِز٢ ًَٝٗخٙ رٜٔ - 
ٖ

 .  7٘. ؛ حٗـَحِٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  1ٗٔ، ٛـ  ٔح٣َُلخ٢ٗ ، ِٓٞى حُؼَد ، ؽ  - 



   

 

97 

 

ندٌم أرسل برقٌة ٌذكر فٌها إعراب اإلمام ٌحٌى عن استمرار تمسكه بأوامر مجلس األمة فً أنقره 

،  ٔم9ٕٕٔالثالث من إبرٌل  / هـٖٓٗٔفً اسطنبول فً السادس من شعبان وطاعته لخلٌفة المسلمٌن 

الوثابق البرٌطانٌة أن اإلمام ٌحٌى أرسل إلى الخلٌفة السلطان خطاباً طوٌالً فً شهر رجب  تكدأو

م مؤداه أن جمٌع الٌمنٌٌن ٌتمسكون بتقالٌدهم الدٌنٌة والسٌاسٌة باإلخالص 9ٕٔٔ/ مارس هـ9ٖٖٔ

شر عن الحاجز الذي ٌحٌط بالٌمن حسبما ذكرت صحٌفة الرقٌب فً الثامن من رجب للخالفة بؽض الن

 . ٕم9ٕٔٔالسابع عشر من  مارس  هـ /9ٖٖٔ
 

استمر فً تهامة الحال بالدعاء للسلطان العثمانً وإبقاء هٌبة الدولة العثمانٌة إلى حٌن ، كما تذكر    

، وٌذكر والً  ٖمن قبل القوات الزٌدٌةاحتالل زبٌد رؼم ٌومٌات متصرؾ الحدٌدة ٌوسؾ بك حسن 

الٌمن محمود بك ندٌم أن أبرز مشابخ تهامة الشٌخ أحمد فتٌنً جنٌد شل على والءه للدولة العثمانٌة  كما 

) فإنه لم ٌزل قابماً بإٌفاء وشٌفة القابمقامٌة ورافع األعالم العثمانٌة على كافة األطراؾ وهً  -ٌقول :

، ومن كم الرسابل التً تؤٌد عودة الدولة العثمانٌة هناك رسالة من  ٗداء هللا(الٌوم تخفق بالرؼم على أع

)ٌفٌد سعادتكم أن العاجزٌن من -تقول: ٘ومنها رسالة من شٌخ بٌت الفقٌه طشان شاٌعشخصٌات تهامٌة 

ٌُدعى لموالنا وسلطاننا األعشم بدوام ملكه  منذ مفارقة الحكومة ، محافشٌن على وطننا ، وبكل جمعة 

قد كان هذا الشعور واضحاً لدى ف،  ٙ(.مبٌن إلخواننا األحزاب المجاهدٌنوبالنصر والشفر والفتح ال

عندما تم حجز بعثة جاكوب وكان أحد أهم مطالب قبابل تهامة إلطالق سراح البعثة وبرز أبناء تهامة 

ضراً بقوة عند إجراء ، وكذلك كان هذا المطلب حا 7البرٌطانٌة هو عودة الحكومة العثمانٌة إلى تهامة 

 .8عملٌة االستفتاء بتهامة حول تقرٌر مصٌرهم فطالب جمٌع أبناء تهامة بعودة الحكومة العثمانٌة 

أما متصرفٌة تهامة ، فقد تأسست عقب احتالل القوات البرٌطانٌة للحدٌدة ، واستسالم بقٌة العثمانٌٌن    

بك قابم مقام زبٌد ٌوسؾ بك حسن لٌكون متصرفاً  بها للمحتلٌن البرٌطانٌٌن ، فعٌن الوالً محمود ندٌم

م 9ٔ9ٔ/ التاسع والعشرٌن من مارس  هـ7ٖٖٔلتهامة فً ٌوم السبت السابع والعشرٌن من جماد اآلخرة 

وباشر عمله فً الٌوم التالً من زبٌد )بتحرٌر األوامر الالزمة إلى ملحقات اللواء والسادة والمناصب 

، وعٌن السٌد أحمد  9رشاد القبابل من الوقوع فً حبابل االنكلٌز(على السعً بتمثٌل الحكومة وإ

األنباري بوكالة القابمقامٌة بزبٌد حتى قدوم القابم مقام المعٌن من قبل الوالً جمٌل بك وعٌن الشٌخ 

منصر صؽٌر معروؾ شٌخ زرانٌق الطرؾ الشامً قابم مقام لبٌت الفقٌه وعٌن الشٌخ عوض علً 

امٌة بوصاب السافل بدالً عن الشٌخ لطؾ الهبوب ، وعارض فكرة الوالً باتخاذ زربه بوكالة القابمق

زبٌد مقراً للمتصرفٌة والسبب كما ٌراه أن الطرق الواصلة إلٌها واقعة تحت رحمة الزرانٌق واتخذ زبٌد 

متصرفٌة مقراً مؤقتاً فقط وأحضر كاتبٌن من كتبة اللواء كانا فً بٌت الفقٌه لتحرٌر األمور المتعلقة بال

                                                           
ٔ

 .ٕٓٗ-ٓٓٗ( ، ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ HR.SYS,2470/60ٝػ٤وش ػؼٔخ٤ٗش رخ٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ ) - 

[E1172 ]6237 /2-F.O.371   

 .    1ٓٔ، ٛـ  ّٙ ، ؽ ٕٗٓٓ،  ُٔ٘يٕ ٝر٤َٝص ، ١ –٤ش ك٢ حُٞػخثن حُز٣َطخ٤ٗش ، ىحٍ حُٔخه٢ ٗو٬ً ػٖ ٗـيس ، حُـ٣َِس حُؼَر  
ٖ

 .7ٔكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 ّ .1ٕٖٔٓخٍّ ٔٛـ / ٍٖٔٗٔؿذ  ٍٗٔٓخُش ٖٓ ٝح٢ُ ح٤ُٖٔ ٓلٔٞى ري ٗي٣ْ ا٠ُ ٓظَٜف حُلي٣يس ٣ٞٓق ري كٖٔ ك٢ ٣ّٞ حُو٤ْٔ  - 
٘

 ّ .ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٖٔهلِٚ رٜ٘ؼخء ك٢  ٓوخرِش ٓغ ٓلٔي رٖ ٓلٔي - 
ٙ

 ٍٕٙٓخُش ٖٓ ح٤ُ٘ن ١٘خٕ رٖ ٓلٔي رٖ ػ٢ِ ٗخ٣غ ٝحُوخ٢ٟ أرٞ ١خُذ كٖٔ ر٢ٌِٜ ا٠ُ ٓظَٜف حُلي٣يس ٣ٞٓق ري كٖٔ ك٢ ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  - 

  أؿظ٤َ رٔـٖ ٗخكغ .  ٤ٗن ٓ٘خثن ٓي٣٘ش ر٤ض حُلو٤ّٚ ، حَُٓخُش ٖٓ ر٤ض حُلو٤ٚ ا٠ُ ح٧ٓظخٗش . ١ٝ٘خٕ 1ٕٕٔٗٞكٔزَ  ٘ٔٛـ /ٍٖٔٗٔر٤غ ح٧ٍٝ 
7

 .1ٔكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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1

 .ٖٖكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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 / هـ7ٖٖٔواجتمعت هٌبة المجلس إدارة اللواء )المتصرفٌة( فً ٌوم السبت الثانً عشر من رجب 

،  ٔ، وبدأ فً توسٌع وترمٌم وتعمٌر بعض الدوابر الحكومٌة بزبٌدم9ٔ9ٔالثانً عشر من إبرٌل 

ٌوم الثالثاء  ووردت أوامر الوالً للمتصرؾ بالتوجه سرٌعاً إلى باجل واتخاذها مقراً للمتصرفٌة فً

لكنه تؽافل مفضالً االستمرار  ٕم9ٔ9ٔ/السابع والعشرٌن من ماٌوهـ7ٖٖٔالسابع والعشرٌن من رمضان 

بزبٌد حتى احتلتها القوات اإلمامٌة وكان شاهد عٌان على تلك الجحافل التً دخلت لزبٌد فدمرت كل 

هـ / الثانً عشر من 7ٖٖٔشوال شًء جمٌل بها ، فانتقل إلى المراوعة فً ٌوم السبت الرابع عشر من 

القحرى ، فاستمر   م ، ولعب مع الوالً دوراً لمحاولة فك سراح البعثة البرٌطانٌة من أٌدي9ٔ9ٌٔولٌو

ورحٌله عن تهامة فً والعودة لوطنه فً عمله ٌباشره حتى طلب استعفابه من الوالً محمود بك ندٌم 

م ، 9ٕٔٔالتاسع والعشرٌن من أؼسطس / هـ9ٖٖٔ ٌوم االثنٌن الخامس والعشرٌن من ذي الحجة

أنها جمٌعاً تتحدث معه حتى لحشة  ذلك من الوثابق األهلٌة التهامٌةوٌالحش من وثابقه ومراسالته وك

( ومنها رسالة من مفتً الحنفٌة ببٌت الفقٌه الشٌخ علً بن عبد ره باعتباره )متصرؾ لواء الحدٌدةسف

إلذن بإقامة جمعة أخرى بالمدٌنة خاصة بحارة الهنود مؤرخة الواحد بن محمود الهندي ٌطلب منه منح ا

م ، ورسالة 9ٕٓٔ/ السادس من دٌسمبر هـ9ٖٖٔفً ٌوم االثنٌن الخامس والعشرٌن من ربٌع األول 

بعد اضطهاد )الزٌود( كالجًء سٌاسً أخرى من مفتً زبٌد محمد البطاح ٌتحدث عن فراره إلى عدن 

ا حدث بعد احتاللها من قبلهم ومؤرخة فً ٌوم السبت العشرٌن من له وألعٌان وعامة أهالً زبٌد وم

ورسابل من دارسة م ، وكذلك تلقى رسابل عدٌدة من القادة األ9ٕٖٔهـ / الخامس من ماٌؤٖٗٔرمضان 

علً البهكلً عضو مجلس المبعوثان مؤرخة عبد الرحمن  مثلبعد مؽادرته مشابخ وشخصٌات تهامٌة 

 . ٖم9ٕٕٔالسادس عشر من نوفمبر  / هـٖٔٗٔلعشرٌن ربٌع األول فً ٌوم الخمٌس السابع وا

ً الدولة ٌأما من الناحٌة المالٌة لتسٌٌر المتصرفٌة ، فقد انقطعت المرتبات عن موشفً وعسكر   

م ، وأوجدت الوالٌة العثمانٌة ومتصرفٌة 9ٔ9ٔ إبرٌل / هـ7ٖٖٔ العثمانٌة فً تهامة فً شهر رجب

ما كان ٌدخرونه بن السابقٌن بتعاطً التجارة وذلك ومنها السماح للمأمورٌ تهامة بدابل عن المرتبات

والذٌن ٌقول عنهم هذا المتصرؾ  سابقاً وكذلك استمروا فً جمع الزكوات والضرابب من أهالً تهامة

طبقها لما تمكنا من التحصٌل نشراً لإلشاعات نة التجرٌبٌة التً بنا والسٌاس لوال حسن شن األهالً)

، وكانت الوالٌة قد  ٗوال أشن أنه ٌجري التحصٌل فً والٌة أخرى بهذه األحوال الصعبة( السٌبة

أوجدت ضرٌبة أسمتها ضرٌبة اإلعانة الجهادٌة وتأسست فً تهامة لجنة إبان الحرب العالمٌة األولى 

ر من باسم لجنة اإلعانة الجهادٌة وتم تحصٌل األموال وانتهت هذه اللجنة فً ٌوم األحد السادس عش

م مع خروج العثمانٌٌن العسكرٌٌن ، ولكن مع بقاء 9ٔ9ٔ السادس عشر من فبراٌر / هـ7ٖٖٔجماد األول

قرروا إعادة تشكٌلها بنفس المسمى مع تؽٌٌر آلٌة التحصٌل بدالً من مأموري اإلدارٌٌن والمتصرفٌة 

أمر متصرؾ  وقد ٘الرسومات أصبحت تحصل من مأمورٌة التحصٌل ولها فروع فً كل المتصرفٌة 

رومً  8ٖٖٔموشفً المتصرفٌة المتبقٌن فً الثامن من مارس الحدٌدة بزٌادة فً المرتبات ل
ٙ. 

 

                                                           
ٔ

 .ٔ٘ٝٛـ 1ٖحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٕ

 . ٖ٘حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٖ

 حٗظَ ٗٔخًؽ ٖٓ حَُٓخثَ ٤ُٞٓق ري كٖٔ ك٢ ح٬ُٔكن . - 
ٗ

 . ٘ٔٔخرن ، ٛـ كٖٔ ، حُٜٔيٍ حُ - 
٘

 . 7ٖٖ. ؛ ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ 1ٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٙ

 ، حٗظَ حُٞػ٤وش حٍُٔ٘٘ٞس ك٤ٚ .  7ٔأر٢ ػٌَ ، حُٔظَٜف ٣ٞٓق ري كٖٔ ، ٛـ - 
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 افعٌة . ـشـارة الـاإلم  -

تهامة والٌمن من القوة العسكرٌة العثمانٌة بدء التفكٌر بانسحاب ٌتضح من خالل سٌاق األحداث عقب    

وترتكز  ، جنوباً الؽربٌة من تهامة شماالً إلى المحمٌات أن هناك مشروعٌن إلقامة دولة تمتد  األسفل

على البعد التارٌخً والجؽرافً والتجانس البشري والموارد االقتصادٌة والسمات الحضارٌة واإلنسانٌة 

شوافع ولذلك وجد مدخالً لتسمٌة دولتهم بدولة الشوافع وهذان فً أؼلبٌتهم وٌتمٌز بكون سكانها 

   -:وأد فً مهده ، ومشروع محلً تبناه ثلة من مشابخ الٌمن األسفل : مشروع عربً المشروعان

، وكشؾ عنه السٌاسً والكاتب ملك الحجاز المشروع العربً ، تبناه الشرٌؾ الحسٌن بن علً  -ٔ

السعودي حافش وهبة ، معتبراً إٌاه من أحالم الملك الحسٌن فً االستٌالء على عسٌر واإلمارات 

ابن حمٌدالدٌن فً اقتسام تلك المناطق ، وابن سعود وجوده فً إطار السباق بٌن الشافعٌة بالٌمن ومعلالً 

فاتجه الملك حسٌن إلى وضع مشروع بٌنه وبٌن األدارسة ، لكن تٌار األحداث كان أسرع ، فاستولى 

 -ة الشافعٌة( ، فذكر وهبة أن :ابن سعود على الحجاز وعسٌر ، وهذا المشروع ُسمً بـ)اإلمار

داخلٌة هً الحد الطبٌعً بٌن البالد المأهولة بالزٌدٌة والمأهولة بالشوافع وهو المسمى نقٌل حدودها ال)

سمارة ، أما من جهة األدارسة فأول الحدود هً الحدود الحاضرة الفاصلة بٌن هذه البلدان والبالد التً 

مة إلى الحدود وتعد من تها ...ٌحكمها اإلدرٌسً وتعتبر من أول بٌت الفقٌه وهو قضاء للزرانٌق 

من جهة البحر األحمر فحدودها  عثمانٌة ولها عالمات ثابته ، أماالفاصلة بٌن سلطنة لحج والحكومة ال

قضاء المخاء الذي سٌكون مرفأً تجارٌاً لإلمارة الشافعٌة ومنفذاً على البحر ، وجمٌع هذه األقضٌة مع 

تحدث المشروع عن حالة هذه البالد من حٌث م ث،  ٔقبٌلة الزرانٌق ومرفأ المخا مأهولة كلها بالشوافع (

العمران واختٌار العاصمة لهذه اإلمارة وهً تعز وأهل هذه البالد وما ٌتمٌزون به فً جمٌع المجاالت 

مادة وٌركز على ضم المحمٌات إلى هذه اإلمارة وقٌام ما سماه بمجلس  7ٕمن  كونٌتودستوراً وٌطرح 

درالً وٌتشكل من المحمٌات واإلمارة الشافعٌة ومملكة اإلدرٌسً الحلؾ العربً وٌرتكز على حكم كونف

علم موحد هو علم الثورة العربٌة وتتوحد فٌه العمالت والجندٌة والتعلٌم  ؾومملكة الحجاز ولهذا الحل

حد ٌدٌر األمور ومجلس موّ ، مد السكك الحدٌدٌة والزٌنة الوطنٌة واالقتصاد العام والبرٌد والجمارك وتُ 

 . ومحاكم قضابٌة موحدة والمشاكل والعالقات الخارجٌة ٌةالمحل
 

قب خروج القوات العثمانٌة مشروع محلً ، نبع من التكتل المشابخً للٌمن األسفل فً اجتماع عقد ع  -ٕ

أحمد بن علً بن عبدالجبار بمؤتمر القماعرة وأنتخب فٌه م ، وُسمً 9ٔ8ٔ اكتوبر / هـ7ٖٖٔمحرم  فً

واتفق ٌة..حمٌد بن علً الباشا وزٌراً للخارجلرباسة الحكومة وتعٌٌن شحاً تمر ومرالباشا ربٌساً للمؤ

ٌُعٌن لها ربٌساً وأعضاء ٌدٌرون شؤون البالد ألنفسهم من  الحاضرون على تشكٌل حكومة ال مركزٌة 

تمتد كل الوجوه وال ترتبط بصنعاء إال فً أحوال استثنابٌة حّددوها وذكروا تلك األمور وكان مقرراً أن 

)أن كل واحد وع فشل ألسباب عدة أهمهاإال أن هذا المشر ٕهذه الدولة إلى تهامة وتكون زبٌد مركزها

منهم ٌرٌد التصدر على ؼٌره وتولٌته على الزعامة على الكل ، فكان ذلك من أقوى األسباب ..فوق ما 

 افهم ال ٌستطٌعون أن)الشوافع باعتروهو ما كرره جاكوب بقوله أن ٖهم علٌه قدٌماً من المنافسة(

                                                           
ٔ

 . 1ٖ-77ٛـ ، ٛـ 1ٖٓٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –ٝٛزش ، كخكع . هٕٔٔٞ ػخٓخ ك٢ ؿ٣َِس حُؼَد ، ٌٓظزش ٝٓطزؼش ٜٓطل٠ حُزخر٢ حُلِز٢  - 
ٕ

،  ّٔ ، ؽ117ٔ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ –ح٧ًٞع ، ٓلٔي رٖ ػ٢ِ . ك٤خس ػخُْ ٝأ٤َٓ ، ٌٓظزش حُـ٤َ حُـي٣ي  -ٍحؿغ كٍٞ ٌٛح حَُٔ٘ٝع رظٞٓغ ٓخ ٢ِ٣ : - 

ر٤َٝص  –( ح٣َُُٞ ، أكٔي رٖ ٓلٔي . ك٤خس ح٤ٓ٧َ ػ٢ِ رٖ ػزيهللا ح٣َُُٞ ًٔخ ٓٔؼض ..ٍٝأ٣ض ، ٍٓ٘٘ٞحص حُؼَٜ حُلي٣غ ٕ. ؛ 7ٕٙ-7ٕٗٛـ 

   .ٙٗ، ٛـ 11ٙٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ –. ؛ َٜٗ ، ٣ل٠٤ ٍٜٓ٘ٞ . ٗؼَ ٣ًًَٝخص ، ٍٓ٘٘ٞحص حُؼَٜ حُلي٣غ 7ٗٔ-7ّٖٔ ، ٛـ117ٔ،  ٔ، ١
ٖ

٠ٔ٤ ٓطَٜ ، ػزيح٣ٌَُْ رٖ أكٔي . ٤َٓس ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ رٖ ٓلٔي ك٤ٔيحُي٣ٖ حُٔٔٔخس ًظ٤زش حُلٌٔش ٖٓ ٤َٓس آخّ ح٧ٓش ، ىٍحٓش ٝطلو٤ن / ٓلٔي ػ - 

 . 11، ٛـ  ٕ، ؽ ٔػٔخٕ )ح٧ٍىٕ( ، ١ –ز٤َ٘ ٛخُل٤ٚ ، ىحٍ حُ
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كه خوفه من وقوع وتنبه الوالً محمود بك ندٌم لهذه الحركة وحرّ ،  ٔ(ٌتحـــدوا ، ولٌس لهم قابد واحد

هذه البالد )تعز وإب( بٌن أٌدي اإلنجلٌز ، فراسل الشٌخ محمد بن ناصر مقبل الصراري أقوى مشابخ 

ء استسالم األخٌر لإلنجلٌز وأشار إلى اإلمام الٌمن األسفل والذي كان فً وداع سعٌد باشا فً لحج أثنا

عن اجتماع القماعرة وتأخر ، فكان سبباً فً هذا الشٌخ فتباطم  وتمنٌته بالمناصببمراسلة هذا الشٌخ 

القبابل الزٌدٌة المسٌطرة على مشابخ إلى جانب مبادرة اإلمام الزٌدي إلى تحرٌك أتباعه من  ، ٕفشله

والحشوة فً والفٌد التاسع عشر المٌالدي ولّوح لتلك القوى بالمناصب  منذ القرن جزاء واسعة من إبأ

،  ٖفً السٌطرة وابتالع بقٌة إب والوصول لتعز وتهامةحالة حكمه إلب فانقادو إلمامهم وإلحالمهم 

فً إقامة دولة لهم تمتد إلى تهامة ،  الٌمن األسفلوهكذا قضت هذه األسباب مجتمعة على حلم أبناء 

ث ورؼم زخم هذا المشروع وانتشاره لم ٌجد بما توفر لدٌه من وثابق ومصادر أي دور ولكن الباح

 ألبناء تهامة فً هذه المشارٌع ، ولم ٌشارك أي من أبناءها فً حضور هذه االجتماعات .
 

 دولـــــة تهــــــامــــــــة .         -

لعثمانٌة وانتهاء الوجود العسكري برزت مطالب تأسٌس دولة ألبناء تهامة عقب انهٌار الدولة ا   

تهامة ، واتضح ذلك جلٌاً إبان االحتالل البرٌطانً ألجزاء من تهامة وقٌام حركة المقاومة  فًالعثمانً 

ضد هذا االحتالل واقتراب القوات اإلمامٌة من حدود تهامة والبدء فً التفكٌر باحتالل زبٌد وتقدم 

نذر  بااقترر حالة االضطراب واالختالل والفوضى األمنٌة والقوات اإلدرٌسٌة فً شمال تهامة وانتشا

 .الحروب األهلٌة بٌن الشعب التهامً 
 

فكانت كل تلك العوامل حافزاً لتداعً أبناء الشعب التهامً لتأسٌس كٌان سٌاسً لهم ٌجمعهم ، وكان  

ٌاز العام لممارسة الحافز الجوهري هو الرفض التام لالنضواء تحت أي قوة خارجٌة أو إقلٌمٌة واالنح

، من خالل سٌاق األحداث ٌتضح أن  االستقاللٌة فً إدارة شؤونهم ولتعرٌؾ القوى الدولٌة بمطالبهم

أحالمهم إال أنها تبلورت فً عقول نخبة وفكرة إنجاز دولة للتهامٌٌن وإن كانت موجودة فً تفكٌرهم 

ة بٌانات وإعالنات وتصارٌح ، ومنها سٌاسٌة واقتصادٌة وعلمٌة بمدٌنة الحدٌدة ، فأصدرت هذه النخب

هذا البٌان الذي حدد المالمح العامة لهذا المشروع ، وقد حصل الباحث على نسخة منه خطٌة لدى 

موقعٌه تبعاً لالختصار  ءمنصب المنٌرة رؼم أن  الوشلً ضمنه فً ذٌله إال أنه أؼفل عن ذكر أسما

 -الذي انتهجه ونص البٌان هو :
 

ى حضرة معالً عٌن أعٌان أهل الكمال ، الراقً أعال ذروة المجد ، سٌدنا العالمة ) الحمد و ، إل

األكمل ، السٌد محمد بن ٌحٌى األهدل دام كماله وعاله ، بعد السالم التام الالبق بالمقام ورحمة هللا 

 وبركاته تؽشى حضرتكم على الدوام .
 

ٌعٌة وهو مؽروس فً قلوبهم فال شًء ٌعادل ثم ال ٌخفاكم أن حب الحرٌة واالستقالل صفة للعرب طب  

ولكن الوصول إلى هذه البؽٌة هو ، عند العرب الحــرٌــة حتى أن الشخص منهم ٌشن انه ملك مستقل 

االنقٌاد إلى العلماء والعقالء منهم ، فقد صار االنحراؾ عن االنقٌاد فً الزمن السابق واختلفت كلمة 

لجهل والتنافس والتجبوا إلى الدولة العلٌة العثمانٌة اإلسالمٌة فٌما أهل الٌمن جبالها وتهامتها وعمهم ا
                                                           

ٔ
 . ٕٕٖؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 . ٖٕٙٛـ ، ٛـٖٔ٘ٔحُوخَٛس ،  –حُؼزي٢ُ ، أكٔي ك٠َ رٖ ػ٢ِ ٓلٖٔ . ٛي٣ش حُِٖٓ ك٢ أهزخٍ ُلؾ ٝػيٕ ، حُٔطزؼش حُِٔل٤ش ٌٝٓظزظٜخ  - 
ٖ

 –٧ّ كوخثن ٝٝػخثن طَ٘٘ ٧ٍٝ َٓس ، ٓئٓٔش حُؼٍٞس ُِٜلخكش ٝحُطزخػش ٝحَُ٘٘ ح٤ُخ٢ُُ ، ٓلٔي رٖ ٓلٔي . ٖٓ حُؼٍٞس حُزٌَ ا٠ُ حُؼٍٞس ح -

 ٝٓخ رؼيٛخ . 17ّ ، ٛـ ٕٕٓٓ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ 
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إلى الٌمن  ةولهذا الفكر إنما كان دخول هذه الدونقم هنا ، ا لحماٌتهم والتسلطن علٌهم هسبق ، واختارو

نوا بعض األحوال جهة وُجّهالها من المأمورٌن أكثر من علمابها وُطمـّاعها أكثر من ُزّهادها ، فأمّ 

القتصاد واألموال عن تأسٌس المكاتب والمصانع والمتاجر والمزارع لتعلم العلوم الدٌنٌة والدنٌوٌة ا

َة َنْفِسكَ  الالزمة للحٌاة والممات وانزوى حٌنبذ علماء البالد واتبعوا " ٌْصَّ َك ُخَو ٌْ " ، فصار أمراء َفَعلَ

ٌرٌد انقضاء زمن مأمورٌته وتأمٌن الدولة وُجّهال المشابخ واألعٌان ٌخبطون وال ٌعقلون وكل منهم 

ثروته وال ٌفكر فٌما كان وٌكون ، حتى آل خراب البالد وجهل اآلباء واألوالد والبحث عن هذا الباب 

كما ال ٌخفى على أهل اإلذعان ، طوٌل فاالختصار عنه أولى والسكوت عن التفصٌالت أحـرى 

ة الدول األجانب بب هو لقصد التخلص من مراقوالعقول أن دخول الدولة العلٌة العثمانٌة فً هذا الحر

وامتد هذا الحرب ، واكتسابها حرٌتها الدولٌة لتوسٌع بالدها وإعالء كلمة اإلسالم وترصٌن مقام الخالفة 

وشد العدو علٌهم طرٌق الهدنة  خمس سنٌن وشفرت فً مبادبه ولكن تقهقرت هً وحلفابها مقلوبٌن ،

ألعداء فً ؼالب بالدها وال سٌما فً العراق والشام وقطعة الٌمن حتى أوجب الحال إلى نزول عساكر ا

، وفً الحقٌقة ما حصل ؼلب قط لعساكر الدولة العلٌة بالٌمن ما حصل على عساكرها فً البصرة 

والعراق والشام إنما من شأن الؽالب التحكم بسعة اقتداره ، فضؽطوا على الدولة بتسلٌم عساكرها لألسر 

َوالَت ِحٌَن )العدو عسكره بالٌمن لحفش البالد من األؼتشاش ، فصار ما صار وسالحها ، فأخرج 

ل بدولة اإلسالم دولة نصرانٌة وال نرضى بالذلة فً ، فنقسم باو الذي ال إله إال هو بأنا ال نبدّ  ٔ(َمَناٍص 

 .؟.دنٌانا ، فكٌؾ بمخرتنا .
 

ابر بها إلى األستانة ال شفاهاً وال تحرٌراً من منذ ثالث سنٌن ونصؾ نخ اً ولكن ما وجدنا طرٌقاً مفتوح 

تراسلنا بمندوب ومكتوب وانقطعت بٌننا وبٌنها جمٌع المخابرات أن وال أمكن الدولة اٌضاً ، 

والمواصالت انقطاعاً باتاً قد أحكمه العدو بقوته البحرٌة والمالٌة والقوة و ، فالزم علٌنا أٌها العرب أنـّا 

ونعلم بأن الملك و تعالى وحده ال شرٌك له وهو ٌؤتٌه من ٌشاء ، وقد ، داثر ونترك ال، نتبع الشاهر 

أخبر علماء العرب السابقون بأن قطعة الٌمن سٌملكها أناس من ؼٌر دٌن اإلسالم ولهم فٌها إقامة حصة 

لعناد ب ذلك ونحن اآلن فً أمر واقع ال نقتدر على دفعه بالشقاق واكذّ معلومة ثم ٌنجلون عنها ، فكٌؾ نُ 

أكبر سٌٍد فٌنا وهو حضرة فً والجهل والفساد ، بل الواجب علٌنا اإلتحاد ونقٌم سلطاناً على تهـامتـنا 

القطب السٌد عبدالقادر بن أحمد بن محمد عبدالباري األهدل وبمعٌته شٌخ اإلسالم السٌد محمد طاهر بن 

بن عبدالرحمن بن حسن عبدالباري  عبدالرحمن بن محمد عبدالباري األهدل والمفتً العالم السٌد محمد

األهدل والحاكم الشرعً السٌد حسن عبدهللا األهدل ، وقضاة النواحً وسابر بالد تهامة منـّـا ، وبمعرفة 

رؤسابنا ، فٌصٌر تعٌٌن المشابخ واألعٌان بصفة وزراء وقــّواد وأمراء وأجنـاد من حٌث القوة والعدة 

حفش البحر ٌحتاج إلى دولة ذي شكٌمة كبٌرة ، فما نرى أقرب إلى واألموال والنجدة قاصرة لـدٌـنا ، و

بالدنا وال أرأؾ وال ألطؾ بالمسلمٌن بعد دولة اإلسالم ؼٌر دولة اإلنكلٌز ، فكٌؾ ال نرتضٌها للحماٌة 

وأعٌن الطلٌان والفرنسٌس ترمق وتحدق على محٌط الٌمن ، فإذا ما عندكم علم ،  .؟..وألمور االقتصاد

فاسألوا من الناس الذٌن قد سافروا إلى مصوع ، ٌان والفرنسٌس وشّدتهم على اإلسالم وطمعهمبحال الطل

 أو اسألوا من المسلمٌن الذٌن جالوا فً بالد الؽرب وسابر قطعة أفرٌقٌا لتقفوا على الحقٌقة .، وجٌبوتً 
 

                                                           
ٔ

 . ٍٖٓٞس ٙ ، ح٣٥ش ٍهْ  - 
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زالوا قابضٌن علٌهم منذ ؟ ولم ٌ ..مـا نعرؾ لِـَمـا مشابخ القحرى قبضوا على مندوب اإلنكلٌز بباجل   

، ة العلٌة بالثانً فً الٌمن ، فالذي نعلمه أن هذا الفكر بعٌــد لشهرٌن وسبعة أٌام إال ألجل رجوع الدو

لِعلمنا بأن الدولة تركت الٌمن مضطرة كما تركت طرابلس الؽرب وؼٌرها ، وطلبهم الواقع ؼٌر سدٌد 

ها ذلك ، واألولون لو كان فً إمكانها تنفٌذ أوامرها من بالد العرب وأن الؽلبة التً صارت علٌها أوجب

ثم بعد ذلك ٌلزم أن ، وترصٌن حقوق خالفتها المعشمة لما وافقت على القبول ، وإنما للضرورة أحكام 

نفكر فً أن السبعٌن السنة األخٌرة على ملك الدولة العلٌة العثمانٌة بالٌمن خّسرها مبٌن ألوؾ من رجال 

وال أمكنها إحسان سٌاسة العرب واالقتصاد ، فهل شؽل الدول هو ، نقود ذهب ومالٌٌن ، األصول 

 !...؟ فالزم على العرب أن ٌفهموا  ..ٌخالؾ التجارة فً الربح والخسارة
 

على تحرٌر كثٌر من األمم ونال جمٌع أهالً ، بل وشروط الصلح ، وؼٌر ذلك ختمت شروط الهدنة    

ر التابعٌة والملكٌة ال سٌما أهالً جزٌرة العرب نزولهم األنفراد الدول والؽالبٌن والمؽلوبٌن تؽٌٌ

بحرٌتهم التامة وتملكهم على أنفسهم وبالدهم بأنفسهم إن قدروا وجعل المحامً أو الوصً علٌهم من أي 

دولة من الدول إذا رأوا فً أنفسهم العجز ، فلو كنا نعلم أّنا نسلم من القبض لكنا وصلنا بالذات إلى  

ولكن هٌهات ، إنما نؤمل منكم أٌها السادة الكرام بأن  اً وتكلمنا مع مشابخ القحرى جهراً وإخفاتباجل 

وإعادتهم إلى الحدٌدة سالمٌن وللقحرى وسابر العرب فً هذه ،  "الهٌبة اإلنكلٌزٌة"تفهموهم بترك سبٌل 

ن الُجهال الذٌن هجموا البالد األمان التام فً كل أمٍر ومعنًى كما صار بت األمان للربصة وؼٌرهم م

هـ ، وقد صار عنهم العفو العام بحسن سٌاسة وحصانة 7ٖٖٔ على الحدٌدة فً شهر ذي الحجة سنة

الحاكم السٌاسً الجدٌد الذي فتح حصار البر والبحر ورخص للدخول والخروج بدون فسح وال قٌد 

عٌن نالت الحدٌدة وأطرافها ومن منذ قدومه فً األسبو، ورخص األموال براً وبحراً دخوالً وخروجاً 

الراحة التامة فً المعٌشة والتجارة واألسباب السابرة ، فإذا كانت عرٌضتنا هذه ال تؽنً عندكم أو عند 

القحرى شٌباً ، فاعتمدوا عنا حضرة مقدم العرٌضة وهو أحدنا السٌد الفاضل العالمة أحمد بن عبدهللا 

عن وكٌل دولة اإلنكلٌز بما ٌرضٌهم من األمور مروعً وهو ٌتعهد للقحرى عّنا ونحن متعهدون 

قحرى باق على أفكارهم وإذا ال قدر هللا صارت مساعٌكم عقٌمة ، وإصرار مشابخ ال، الممكنة المعقولة 

ال ٌبعد استعمال القوة الشدٌدة من طرؾ دولة اإلنكلٌز على الحدٌدة واطرافها بال تفرٌق وال فالسقٌمة ، 

، أنتم ومشابخ القحرى المتسببٌن لطحن تهامة  –ٌا حضرات السادات  –تخصٌص ، فحٌنبذ تكونون 

وكشؾ ستر العاري من دخول العساكر الكثٌرة إلى البٌوت وفعل ، وال سٌما طحن الحدٌدة وأهلها 

المنكرات وقتل الصؽار والكبار ونهب األموال وكشؾ الحال ، فما ٌكون عند ذلك منكم من جواب أمام 

 .العالمٌن.. ؟  المخلوقٌن وتجاه رب
 

فٌما قد فات ، ال هٌهات فٌا لٌت أموالنا وأرواحنا إذا ذهبت نسترجع بها دولتنا العلٌة ، ولكن هٌهات    

فنسألكم باو أن تؽٌثونا وتصؽوا إلى قولنا وّتفِهموا القبابل كافة  نرى ذلك ٌنفع وال القضاء ٌدفع ،

عندها ال تسأل عن ، ة وشدة فعلها إذا لزم البدء ومشابخ القحرى بما ٌتصور من قّوة الدولة المحتل

" وال عن رفقابه إذا قتلوهم القحرى ، فٌكونوا فداء إلقامة ناموس دولتهم وإشهار صولتهم "جٌكب

وإثبات مقدرتهم كما قد أفنوا فً هذه الحرب مبٌن ألوؾ ، وقد كتبنا هذا ونحن بال شعور لِــَمـا فً قلوبنا 

ه بل نراه من الحتؾ ، فانصحوا القحرى واكفلونا بالقٌام بما ٌطلبونه من من الخوؾ ولِـَما نتصور

ونحن كفالء على الحاكم السٌاسً بتنفٌذ ذلك وال نرٌد بأقوالنا هذه إال أهون الضررٌن ، األمور المعقولة 

 ةحرر فً ٌوم األحد الثانً من شهر صفر الخٌر سن م علٌكم .، وهللا المستعان وعلٌه التكالن والسال
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، ثم أوردت الوثٌقة أسماء موقعٌها وهً بخط قاضً الحدٌدة ومفتٌها العالمة أحمد بن عبدهللا  ٔ(هـ8ٖٖٔ

مروعً األهدل وتوقٌع طاهر ٌوسؾ رجب وصالح بن محمد الشاذلً وشٌخ البلد عمر سلٌمان 

المزجاجً ومرجان هنومً وإمام وخطٌب الجامع الكبٌر محمد المكرم ومحمد بن علً األهدل 

، وبتحلٌل الوثٌقة السابقة ومضمونها  لطرٌقة المٌرؼنٌة محمد عبٌدعبدالقادر بن علً األهدل وشٌخ او

  -:أتً ٌتضح ما ٌ
 

 .الروحٌٌن إرسال رسابل مماثلة لما سبق وبنفس الصٌؽة إلى مناصب تهامة  -
 

    على ذلك ، فهً  بدأ االستهالل بالدعوة إلى الحرٌة والتحرر وانطباع النفسٌة والعقلٌة العربٌة -

 صفة مؽروسة فً قلوب العرب وحب العرب للحرٌة ال ٌعادلها شًء عندهم .
 

ذكرت الوثٌقة أسباب ثورات التهامٌٌن ضد العثمانٌٌن ومنها اعتماد الدولة العثمانٌة على  -

مأمورٌن همهم الدنٌا وإبعاد الدولة للعلماء واستشراء الفساد بٌن المأمورٌن واشتراك بعض 

وان الدولة من المشابخ واألعٌان فً ذلك ، فكان َهـم المأمورٌن عند تولٌتهم النهب والسلب أع

مة أو وطن  أوممارسة البطش واالستبداد وجمع ثروة طابلة قبل انتهاء مأمورٌته ، فال ٌفكر فً 

  ٌعمل ألجلهم ، فأدى ذلك إلى انتشار التذمر بٌن األهالً ثم قٌام الثورات بٌن التهامٌٌن .
 

بعض األحوال وخاصة  تأمن اأنهها أنصفت الوثٌقة الدولة العثمانٌة ، فعدت إحدى أهم حسنات -

مثل إنشاء  األمن فً المدن ولكنهم دمروا النواحً االقتصادٌة ولم ٌسعوا إلى إنشاء بنٌة تحتٌة

 .لجهل والبطالة والجفاؾ والمجاعات، فعم ا )المدارس( والمصانع والمزارعالمكاتب
 

دت الوثٌقة بعض أسباب دخول الدولة العثمانٌة للحرب العالمٌة األولى ومن ثم هزٌمتها ومن عد -

واحتالل الحلفاء ألؼلب مخلفات الدولة العثمانٌة واستسالم قواتها ثم قبولها بشروط هدنة مندروس 

 . معاهدة لوزان صلحانتهاء بو لهم
 

زاء من تهامة إلجبار بقٌة القوات العثمانٌة حددت الوثٌقة سببٌة احتالل القوات البرٌطانٌة ألج -

على تسلٌم أنفسهم مع أسلحتهم وكذلك لحفش األمن فٌها وتأكٌد الموقعٌن على استقاللٌة أرابهم من 

دون ضؽط من أحد وأنهم لم ولن ٌخضعوا أو ٌنضموا وٌعلنوا والبهم للسلطات االستعمارٌة 

 ك الموقعٌن أن الدولة العثمانٌة انتهت إلى األبد .البرٌطانٌة والتً سموها بالدولة المحتلة وإدرا
 

التركٌز على جانب اإلٌمان الؽٌبً بالتنبؤات لتبرٌر االحتالل وهً التً عششت فً الذاكرة  -

 ....!ة آنذاكالشعبٌة عن قدوم الرجل األبٌض الحتالل تهامة لفترة معٌنة وسٌادة هذه  الفكر
 

تهامة وهً لب هذه الوثٌقة ، وانتخاب مجلس رباسً مؤقت الدعوة إلى االتحاد فً إطار دولة ل -

 أؼلبٌتها من بٌت واحد وهو البٌت األهدلً الذي ٌرتضٌه ٌضم شخصٌات تهامٌة متوافق علٌها

خبرة سٌاسٌة واجتماعٌة فً قٌادة ناس جمٌع التهامٌٌن لما لهم من نفوذ روحً ومكانة علمٌة و

 -النحو التالً : هً علىهذه الشخصٌات القٌادٌة و،  تهامة 
 

                                                           
ٔ

ح٧ٛيٍ  ٝػ٤وش َِٓٓش ٖٓ ٗو٤ٜخص طٔؼَ حُظـخٍ ٝحُٞؿٜخء ٍٝؿخٍ حُي٣ٖ ٝح٩ىح٤٣ٍٖ ا٠ُ ٓ٘خٛذ طٜخٓش ْٜٝٓ٘ ٜٓ٘ذ ح٤َُ٘ٔس ٓلٔي رٖ ٣ل٠٤ - 

 . 7ٖٙ-7ٖٙٝهي أ١ِغ ػ٤ِٜخ حُزخكغ ك٢ ح٤َُ٘ٔس ػ٘ي كل٤يٙ حُٜٔ٘ذ حُلخ٢ُ ، ٟٜٝٔخ ح٢ُِٗٞ ٖٓ ىٕٝ حٓٔخء ٓٞهؼ٤ٜخ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ
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 .ربٌساً )سمته الوثٌقة سلطان تهامة(                ٔعبدالقادر بن أحمد بن محمد األهدل   -ٔ

 عضواً.            ٕشٌخ اإلسالم محمد طاهر بن عبدالرحمن  األهدل -ٕ

 عضواً.               ٖالمفتً محمد بن عبدالرحمن بن حسن  األهدل  -ٖ

 عضواً.                     ٗ األهدل القاضً الشرعً حسن بن عبدهللا -ٗ

 . األعٌان بصفة وزراء وقواد وأمراءأما الهٌبة التنفٌذٌة إلدارة الدولة فتتألؾ من المشابخ و -
 

رفعت الوثٌقة شعار)تهامة للتهامٌٌن( من خالل اختٌار كل موشفً اإلدارة التنفٌذٌة والقضابٌة  -

 رة لهم فقط .من أبناء تهامة وان تكون محصووالعسكرٌة 
 

ستعمارٌة التعاون مع البرٌطانٌٌن فً جانب المالحة البحرٌة خاصة مع تزاٌد األخطار اال -

  .قة لفشابع المستعمرٌن بشكٍل عاممن الفرنسٌٌن والطلٌان وكشؾ الوثٌ واألطماع التوسعٌة لكل
 

 مصٌرهم .رفعت الوثٌقة الشعار السابد فً الوطن العربً وهو الحرٌة للعرب فً تقرٌر  -
 

طالبت الوثٌقة بإطالق البعثة البرٌطانٌة بقٌادة جاكوب فوراً لِما قد ٌترتب على ذلك من عواقب  -

اتب العرٌضة وأحد أبرز وجوه الحراك السٌاسً كمانة ضوخٌمة وتلبٌة مطالب قبابل القحرى ب

 . ٘التهامً قاضً الحدٌدة العالمة أحمد بن عبد هللا المروعً 
 

أجلها ، هً هدؾ البرٌطانٌٌن والتً ضؽطوا من  –إطالق سراح البعثة البرٌطانٌة  –ٌرة والنقطة األخ  

سببوا فً إطالق جماعتهم تضٌقوا على رؤساء أهل الحدٌدة ، إما أن ٌاالنجلٌز)فذكر الوشلً أن 

، لكن  ٙ(لبلدان بانتهاب األرواح واألموالالمأسورٌن بباجل وإال فسٌقومون لهم ولؽٌرهم من سابر ا

                                                           
ٔ

ـي ح٧ٛيٍ ، ُٓٞيٙ رخَُٔحٝػش ك٢ َٜٗ ٠ٍٓخٕ  -  ّٔ ُٓل ٛـ ، ٝٗ٘ؤ ٝطؼِْ رٜخ ، كيٍّ ػ٘ي ٤ٗن 11ٕٔػزيحُوخىٍ رٖ أكٔي رٖ ٓلٔي ػزيحُزخ١ٍ رٖ أ

ٓلٔي رٖ ػزيحَُكٖٔ ح٧ٛيٍ ػْ   ٬ّ ٓلٔي رٖ أكٔي ح٧ٛيٍ ٝكلع حُوَإٓ ػ٠ِ ٣ي حُٔوَة ٣ل٠٤ رٖ أكٔي ح٧ػَؽ حٍُِٗٞه٢ ٝحُلوٚ ػ٠ِ ٣يح٩ٓ

حٗظـَ رخ٬ٛ٩ف ر٤ٖ حُ٘خّ ، كٜخٍ ُٚ حُوزٍٞ ٝحُـخٙ ػ٘ي حُوزخثَ رل٤غ ٫ ٣َىٕٝ ُٚ ٗلخػش ٝط٤ِٔ رخُظٞحٟغ ٝح٬ُٜف ٝحُٞهخٍ ٝكٖٔ 

ٛـ ، كِؼذ حىٝحٍحً ٖٖ٘ٔٛلَ  7ٌٗض ح٬ٌُّ ٝط٠ُٞ ٜٓ٘زش حَُٔحٝػش ر٤ٛٞش ٖٓ أه٤ٚ ػزيحُزخ١ٍ رؼي ٝكخطٚ ك٢ ٣ّٞ حُٔزض ح٧ه٬م ٝٓلزش 

ح٢ُِٗٞ ، َٗ٘ حُؼ٘خء ،  -ٛـ ، ٍحؿغ ٓخ ٢ِ٣ :ٖٖٗٔ ٗؼزخٕ ٤ٓٔ٘خ٤ٓش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝى٤٘٣ش ك٢ طٜخٓش ، طٞك٢ ك٢ ظَٝف ؿخ٠ٓش ك٢ ٣ّٞ حُؼ٬ػخء 

. ؛ٓوخرِش ٓغ كل٤يٙ أكٔي رٖ أكٔي رٖ ػزيحُوخىٍ ٝػزيحَُكٖٔ ٤ِٔٗٚ ك٢ 77ٝٛـ 7ًٌَٔٓحطٚ ، ٛـكٖٔ ، ؛.  ٕٗٗٝح٣ٌَُ ، ٛـ  ،11، ٛـٔؽ

 ّ .    ٕٔٔٓ/1/ٕ٘حَُٔحٝػش ك٢ 
ٕ

ٛـ ، ٝطؼِْ ػ٠ِ ٣ي ٤ٕٗٔ7٘ن ح٬ٓ٩ّ ح٤ُٔي ٓلٔي ١خَٛ رٖ ػزيحَُكٖٔ رٖ ٓلٔي ػزيحُزخ١ٍ ح٧ٛيٍ، ُٓٞيٙ رخَُٔحٝػش ك٢ َٜٗ ؿٔخى ح٠ُٝ٧  -

ح٬ٓ٩ّ ٓلٔي رٖ أكٔي ح٧ٛيٍ ، ٝكلع حُوَإٓ ػ٠ِ ٣ي١ ٝحُيٙ ٝحُلو٤ٚ حرَح٤ْٛ رٖ ػ٠ٔ٤ ح٣ُِِؼ٢ ٝحُلو٤ٚ أكٔي رٖ ٓلٔي حُٔٔخٟٝ ٝحُلو٤ٚ ٤ٗن 

ي كٖٔ كَؽ ٝك٢ ُر٤ي ػ٘ي حُؼ٬ٓش ٓلٔي رٖ كٖٔ  ّٔ ٓلٔي ٣ُي حُٜـخّ ٝؿ٤َْٛ ، ٍٝكَ ا٠ُ ر٤ض حُلو٤ٚ ُطِذ حُؼِْ ػ٘ي ٤ٗن ح٬ٓ٩ّ ٓـُل

لظ٢ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٓلٔي رٖ ػزيحَُكٖٔ ح٧ٛيٍ  ٝك٢ حُلي٣يس ػ٘ي حُؼ٬ٓش ىحٝى رٖ ػزيحَُكٖٔ حُوي٢ٔ٣ ٝك٢ ح٣ُِي٣ش ػ٘ي حُؼ٬ٓش ٓلٔي ٜٓي٢ُ ٝحُٔ

رٖ ػزيهللا حُِٝحى ٝك٢ حُلـخُ ػ٘ي حُؼ٬ٓش ٓلٔي رٖ ٤ِٓٔخٕ كٔذ هللا ..ٝؿ٤َْٛ ، كٜخٍ ٖٓ أَٜٗ ػِٔخء طٜخٓش ٝٓلظ٤ٜخ ٝٓي٤ٍٜٓخ ، طٞك٢ 

ٛـ ، ٍحؿغ ٓخ ٢ِ٣ ١ًٖٔٗ7 حُلـش ٣7ٌحء ٖٓ هزَ حُوٞحص ح٩ٓخ٤ٓش حُٔظـٜش ٫كظ٬ٍ ر٬ى حٍُِح٤ٗن ٌٝٗذ رٌُي ك٢ ٤ُِش حُو٤ْٔ رؼي طؼَٟٚ ُ٪

.)ٗٔوش هط٤ش ُيٟ حُزخكغ( .؛  1ٓ-1ٗطَؿْ ُ٘لٔٚ ك٢ ًظخرٚ حُو٤َ حُٔئري حُٔٔزَ ك٢ هٞحٙ ٣ًٍش ح٤ُٔي حُطخَٛ رٖ ٓلٔي ح٧ٛيٍ ، ٛـ -:

 .   7ٓٔ-1ٙٔ؛ حُـ١ِ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  . 7ٖٗٝح٣ٌَُ ، ٛـ .1٘ٔٛـ  ، ٔ، ؽح٢ُِٗٞ ، َٗ٘ حُؼ٘خء 
ٖ

 حُٔلظ٢ ٓلٔي رٖ ػزيحَُكٖٔ رٖ كٖٔ ػزيحُزخ١ٍ ح٧ٛيٍ )ٓزن حُظؼ٣َق رٚ ك٢ حُلَٜ ح٧ٍٝ( . -
ٗ

٣ي١ ٤ٗن ح٬ٓ٩ّ ٓلٔي رٖ ٛـ ، ٝىٍّ ػ٠ِ 17ٕٔحُوخ٢ٟ حَُ٘ػ٢ كٖٔ رٖ ػزيهللا رٖ ٓلٔي رٖ حُٔؼٟٞش ح٧ٛيٍ ُٓٞيٙ رخَُٔحٝػش ك٢   - 

ي رٖ كٖٔ كَؽ ٝحُٔلظ٢ حُٔٔخٟٝ رٖ ٓلٔي رٖ حُٔٔخٟٝ  ّٔ أكٔي رٖ ػزيحُزخ١ٍ ح٧ٛيٍ ٍٝكَ ا٠ُ ر٤ض حُلو٤ٚ ُطِذ حُؼِْ ػ٘ي حُؼ٬ٓش ٓـُل

ٛيٍ ٝ ٓلٔي رٖ ح٧ٛيٍ ٝك٢ ُر٤ي ػ٘ي حُٔلظ٢ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٓلٔي رٖ ػزيحَُكٖٔ ح٧ٛيٍ ، ٝأهٌ ػٖ ػِٔخء آه٣َٖ ْٜٓ٘ حُؼ٬ٓش ٓلٔي ١خَٛ ح٧

ػزيحَُكٖٔ ح٧ٛيٍ ٍٝكَ ا٠ُ حُلـخُ كؤهٌ ػٖ ػزيحُل٤ٔي حَُ٘ٝح٢ٗ ٝحكٔي ٢٘٣ُ ىك٬ٕ ٝػخى ا٠ُ حَُٔحٝػش كٔخٍّ حُظي٣ٍْ ٝحُوطخرش 

 طَؿْ ُ٘لٔٚ ك٢ ًظخرٚ . حُ٘ـْ حُِحَٛ ك٢ أٗٔخد أ٫ٝى حٓلٔي رٖ -ٛـ ، ٍحؿغ ٓخ ٢ِ٣ :ٕٖ٘ٔٛلَٙٔٝحُ٘ؼَ ٝح٩كظخء كظ٠ ٝكخطٚ ٤ُِش حُٔزض 

 .                  7ٕٕ، ٛـ ُٔرخٍس ، ِٗٛش حُ٘ظَ ، ؽ . ؛   1ٖ، ٛـٔحُطخَٛ)ه٢(. ؛ ح٢ُِٗٞ ، َٗ٘ حُؼ٘خء ، ؽ
٘

ٛـ ، كلع حُوَحٕ ػ٠ِ ٣ي١ حُلو٤ٚ ٓلٔي ػخ٣ٖ ٝحُلوٚ 7ٖٕٔأكٔي َٓٝػ٢ رٖ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ ح٫ٛيٍ ُٝي رخُلي٣يس ك٢ ؿٔخىٟ ح٠ُٝ٧  - 

يرخ١ٍ رٖ ػزيحُوخىٍ ح٧ٛيٍ ٝح٤ُ٘ن ٣ل٠٤ ػ٘ي حُلو٤ٚ ٤ِٓٔخٕ رٖ  ّٔ ُٓل ٓلٔٞى حُٜ٘ي١ ٝحُلي٣غ ػ٠ِ ٣ي حُٔليع ػ٢ِ رٖ ػزيهللا حُ٘خ٢ٓ ٝحُؼ٬ٓش 

ي ّٔ رٖ  رٖ ٓلٔي حٌَُّٔ ، ًٔخ ىٍّ ك٢ حَُٔحٝػش ػ٠ِ ٣ي١ ٤ٗن ح٬ٓ٩ّ ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ػزيحُزخ١ٍ ح٧ٛيٍ ٝك٢ ر٤ض حُلو٤ٚ ػ٘ي حُؼ٬ٓش أٓـُل

ؿٔخىٟ  ٠ِٕٓ حُظي٣ٍْ ًٝخٕ ٍٝػخً ٫ ٣ؤًَ ا٫ ٖٓ ٣ي٣ٚ ًٔخثَ ػِٔخء طٜخٓش ٝط٠ُٞ حُو٠خء ٝح٩كظخء رخُلي٣يس  طٞك٠ كٖٔ كَؽ ، ػْ ػٌق ػ

 . 7ٕٔ-ٕٙٔ. ؛  ٓط٤َ ، حُيٍس حُل٣َيس ، ٛـ 7ٗ، ٛـٔح٢ُِٗٞ ، َٗ٘ حُؼ٘خء ، ؽ -ٛـ ، ٍحؿغ ٓخ ٢ِ٣ :ٖٔ٘ٔح٠ُٝ٫
ٙ

 .  7ٖٙح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
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 شاهد العٌان المعاصر لتلك األحداث والمشارك بها وهو المتصرؾ ٌوسؾ بك حسن ذكر أن فكرة

ملت باجتماع سري جاء بعد هذا البٌان التأسٌسً المنشور فً ٌوم تكتأسٌس دولة للتهامٌٌن اختمرت وا

ناصب االجتماع العام لم مامام 9ٔ9ٔ السادس والعشرٌن من أكتوبر / هـ8ٖٖٔ األحد الثانً من صفر

فً ٌوم الخمٌس السابع  هاتومشابخ وقادة العمل السٌاسً واالجتماعً بتهامة فكان حسب مذكر

)لٌلة الخمٌس هذه اجتمعنا  -:ل فً ٌومٌته قام ، ف9ٔ9ٔهـ / العشرٌن من نوفمبر 8ٖٖٔوالعشرٌن صفر 

ٌد المومًء إلٌه اً وقرر المشابخ انتخاب السعبد القادر والسادة والمشابخ سر نحن والوالً مع السٌد

، ثم أرسل المجتمعون مندوبٌن عنهم إلى سلطات االحتالل البرٌطانً فً  ٔ(علٌهم ربٌساً لهم وحاكماً 

) ثم أقنعناهم بإرسال مندوبٌن مع -الحدٌدة بمطالبهم والتً لم ٌفصح عن مضمونها ، ٌقول المتصرؾ: 

ندي رازي ومفتً القضاء السٌد احمد أفحمود الح –صعفان  –مطالبهم المعتدلة ، فانتخبوا مدٌر سعفان 

منه بٌدنا وثٌقة ألجل رعاٌتنا وتسفٌرنا مجاناً  إلى الوطن ( ، فٌالحش  نا، مساء اجتمعنا بالوفد وأخذ

وذهب الوفد المنتدب ، تعدٌل مطالب التهامٌٌن والتركٌز على قضٌة من تبقى من العثمانٌٌن لتسفٌرهم 

هـ / الحادي والعشرٌن من 8ٖٖٔة الثامن والعشرٌن من صفر بالمطالب إلى الحدٌدة فً ٌوم الجمع

نٌة تجاه البرٌطانٌٌن أطلقت القبابل التهامٌة حسن أفندي كانجونً الم ، وكبادرة حسن 9ٔ9ٔنوفمبر 

م بعد رفض البرٌطانٌٌن 9ٔ9ٔ السٌاسً البرٌطانً من أصول إٌرانٌة والمعتقل لدٌهم من منذ سبتمبر

ى أن فكرة هذه الدولة جاءت بعد فكاك البعثة االنجلٌزٌة أرولكن العبدلً أسلحة ومدافع ، أعطابهم 

ذكر أن )فكاك المأسورٌن جاءت بعد أن اقترحت قبابل قحرى كشرط أساسً للقبابل التهامٌة ، فو

أن ال ٌكون لإلمام ٌحٌى سٌطرة علٌهم وال على بالدهم ، وأن ٌكون السٌد عبد القادر  -: شروطاً منها

 . ٕ(مستقالً على الحدٌدة وملحقاتها ب المراوعة ربٌساً لهم وحاكماً األهدل منص
 

فً مذكراته ، وسلطة السٌد عبد القادر ذكر المتصرؾ كما اجتماعات عدٌدة لهذه الدولة الناشبة  تعقد  

س البعثة جاكوب حٌث ذكر األخٌر الروحٌة والسٌاسٌة واضحة من خالل ما كتبه المتصرؾ وربٌ

سٌد ذو النفوذ والسلطة واحتل أعلى مرتبة من االحترام والتقدٌر بٌن رجال القبابل وهذا الزعٌم ال)

بعثة جاء الكد فً موضع آخر أن إخالء أ، و ٖالمحلٌٌن ، ولمحته الحَقه عندهم او اإلشارة منه قانون(

: ) أما  باتفاق مكتوب وتوقٌع منه على االعتراؾ بسٌادة هذه الدولة وربٌسها عبد القادر األهدل فٌقول

عن السٌد عبد القادر األهدل .. فقد جرده اإلدرٌسً من زعامته التً كانت قد منحت له طبقاً لشروط 

التسوٌة الوقتٌة المنصوص علٌها فً االتفاقٌة التً أبرمتها قبل ترك باجل ، ولذلك حرض هذا السٌد 

أتً سٌة ولألسلحة التً كانت ترجال قبٌلة الزرانٌق المتذمرٌن والذٌن كانوا ٌترصدون للبضابع اإلدرٌ

ض فٌها مشابخ ٌن ألجل إطالق البعثة هً التً فوّ ، وشروط االتفاق مع البرٌطانٌ ٗ(من عدن إلى جٌزان

ذكر المتصرؾ أنه ها وتوقٌعها باعتباره ربٌسهم ، فتهامة عبد القادر األهدل لبلورتها وتجهٌزها وتعدٌل

 االثنٌن التاسع من ربٌع األول –) وفً اللٌل  -ل :قافوالوالً محمود ندٌم بك شاركا فً إعدادها ، 

بعد ، توجهت مع الوالً لعند السٌد عبد القادر ، فاختلٌنا به  –م 9ٔ9ٔ/ األول من دٌسمبر  هـ8ٖٖٔ

لجانب وتبدأ المفاوضات مع ا، ( فأقرها السٌد المذكور، خلٌة الوفد نصابح عدٌدة حررنا ورقة شروط ت

االي اتفقنا مع ربٌسه األمٌربعد مذاكرة مع الوالً قصدت وإٌاه مكان الوفد والً)البرٌطانً فً الٌوم الت

                                                           
ٔ

 .ٗٔٔٛـ  كٖٔ ، ًٌَٓحطٚ ، - 
ٕ

 . 1ٕٙحُؼزي٢ُ ، ٛي٣ش حُِٖٓ ، ٛـ  - 
ٖ

 .ٕٙٙؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 .ٖٖٓحَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
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ها من الوفد ءالسٌد عبد القادر والمشابخ إمضا جٌكب تذاكرنا معه وتناقشنا شروط الوثٌقة التً ٌطلب

، ومنها إطالق  ٔ(ت ونصؾ قررنا الشروط فً عشر موادألجل تسرٌحه فبعد مذاكرة ثالثة ساعا

وأٌضاً ، والمسجونٌٌن بسجون االحتالل فً الحدٌدة  البرٌطانٌة المحتلة للمعتقلٌن التهامٌٌنالقوات 

إعطاء الضمانات والتأمٌنات الخطٌة والشفاهٌة من ربٌس الوفد بمنع تعرض اإلمام الزٌدي ٌحٌى لهم 

بٌساً مستقالً عبد القادر األهدل ر وأن ٌكون، وأن ال ٌكون لهذا الشخص سٌطرة علٌهم وال على بالدهم 

ٌكشؾ عن  مل)لم ٌذكر اإلتفاقٌة وجاكوب  ، ورؼم أن ٕوعودة البعثة البرٌطانٌة من حٌث أتت ، بتهامة 

فً اؼلب الشن ، وكما ٌتضح من وثابق األرشٌؾ الوطنً فً الهند ، إلى أن مضمونها وٌعزى ذلك 

صالح برٌطانٌا ، فقد جاكوب فً رأي السلطات البرٌطانٌة فً عدن ، اقترؾ عدة أخطاء أضرت بم

أدرج فً االتفاقٌة مثالً بصورة اعتباطٌة عدة بنود تتناقض كما ٌرى المسبولون فً عدن مع السٌاسة 

البرٌطانٌة فً الٌمن ، ففً هذه االتفاقٌة التزم جاكوب نٌابة عن برٌطانٌا ، بعدم اتخاذ أٌة إجراءات 

انٌة من جانب اإلمام ٌحٌى واالدرٌسً بالطرق تنكٌلٌة ضد القبابل وبالدفاع عنها دون األعمال العدو

الدبلوماسٌة وبالقوة ومنح القبابل حرٌة المتاجرة من خالل الحدٌدة وهلم جرا وفٌما بعد رفضت الحكومة 

   . ٖ(.  البرٌطانٌة االعتراؾ بهذه االتفاقٌة
      
ة عالقات سٌاسٌة متوازنة عبد القادر األهدل إلى إقام تجهابعد اإلفراج عن البعثة البرٌطانٌة ،    

القاته مع ومستقلة بٌن القوتٌن المجاورتٌن لتهامة وهما اإلمام اإلدرٌسً واإلمام ٌحٌى من جهة وبٌن ع

إلى اإلدرٌسً بضؽط من المتصرؾ ٌوسؾ بك حسن ومنصب المنٌرة عبد هللا  البرٌطانٌٌن ، وإن مال

ٌاسٌة لصالح اإلدرٌسً الذي اقتربت جٌوشه بن محمد بن ٌحٌى األهدل وبتبدل الوضعٌة الواقعٌة والس

من باجل واتجهت إلى برع ورٌمه ، فكتب اإلدرٌسً إلٌه )استمع إلى نصٌحتً التً هً لخٌر البالد 

المسلمة ومن اجل صٌانتها وال تخؾ من شًء ألن جٌوشً المحتشدة فً إقلٌم قبابل الجرابح سوؾ 

، ورضً عبد  ٗ(.  وؾ ٌصل جزء منها إلى باجللحان وستتقدم إلى بٌت الفقٌه بعد احتالل جبل م

فاألخٌر من تهامة وهو سنً المذهب صوفً النهج مثلما التهامٌٌن ، ، القادر األهدل بتواجد اإلدرٌسً 

 .  ٘(. فوس أهل تهامة محبباً إلى قلوبهمفهو )قرٌب إلى ن
     

)الرجل ـجاكوب ٌنفً ذلك ف وكان لعبدالقادر األهدل وضعٌة خاصة فً الدولة اإلدرٌسٌة رؼم أن   

لحضور اإلدرٌسً  معادٌاً  الطٌب أصبح شدٌد الندم ، إذ ٌتأسؾ بمرارة على ما فعله بعد أن بات خصماً 

..ولذلك َحرض هذا السٌد رجال قبٌلة الزرانٌق المتذمرٌن والذٌن كانوا ٌترصدون للبضابع إلى الحدٌدة

، ولعل ذلك جاء بعد وفاة اإلمام محمد بن  ٌٙزان(اإلدرٌسٌة واألسلحة التً كانت تأتً من عدن إلى ج

الدولة اإلدرٌسٌة والتً انهارت فً عهده وتتالت إمارة بعده ولده علً من علً اإلدرٌسً وتولى 

االنقسامات والصراعات فً هذه األسرة اإلدرٌسٌة من اجل السلطة ، وفً فترة ما قبل السقوط لهذه 

طوٌلة بالمراوعة عمل خاللها على استجالب قلوب التهامٌٌن الدولة ، نزل محمود ندٌم ومكث فترة 

الدولة العثمانٌة لدى  ممتلكاتتبعاً ألعتقاده أنه سٌعٌد واالنضواء تحت حكم اإلمام ٌحٌى لنشام اإلمامة 

                                                           
ٔ

 .1ٔٔ-ٗٔٔكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 .   1ٕٙ. ؛ حُؼزي٢ُ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  7ٔٔٝ ٛـ  1ٗحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٖ

 . 7ٗ-7ّٖ ، ٛـ11ٓٔ،  ٌٔٓٞٓٞ ، ١ –ز٣َطخ٢ٗ ٝطو٤ْٔ ح٤ُٖٔ ، طَ/ ه١َ٤ ح٠ُخٖٓ ، ىحٍ حُظويّ هٞىحر٤َى٤٣ق ، ػ٣ِِ . ح٫ٓظؼٔخٍ حُ - 
ٗ

 . 1ٕٕؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
٘

 . ٕٕٔٔ، ٛـ ٕحُؼو٢ِ٤ ، طخ٣ٍن حُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ، ؽ - 
ٙ

 . ٖٖٓٝٛـ 1ٕٔؿخًٞد ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
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ومكث لدن منصب المراوعة عبدالقادر األهدل وحشً باحترام خاص لدٌه ، فهو الذي ، عودتها ثانٌة 

قدم على اإلمساك بالسلطة فً تهامة ، وأثناء الصراع بٌن األمٌر وجعله ٌُ  ٔستقالل()نفخ فٌه روح اال

علً بن محمد اإلدرٌسً وعمه السٌد مصطفى أَّمن األهدل  فرار األخٌر إلى المراوعة ثم نقله إلى 

وأخبر الطابؾ لدى الشٌخ أحمد فتٌنً جنٌد ، ولكن الشٌخ أحمد فتٌنً أراد تسلٌمه نتٌجة لتهدٌدات عدٌدة 

وهدده بالدعاء علٌه وأنه سٌلجأ إلى هللا بالصالة  هفلكن األهدل خوّ  األهدل بأنه سٌفعل ما ٌفعل مكرهاً 

والدعاء من اجل أن ٌذل وٌحطم دولته قطعة قطعه ، فخرج السٌد مصطفى من الطابؾ إلى كمران ثم 

وأن ،  ٕبٌن اإلمام ٌحٌىعن مراسالت بٌنه و إلى عدن ورجع عبدالقادر األهدل إلى المراوعة كاشفاً 

سٌوقع بٌنه وبٌن اإلمام ٌحٌى ، وبالفعل نجح محمود ندٌم فً عقد االتفاق بٌن منصب  هناك اتفاقا قرٌباً 

الشكلً فً تهامة ،  للتواجدتهامة عبدالقادر األهدل واإلمام ٌحٌى مما ٌمهد الطرٌق أمام قوات األخٌر 

أن األمر  - مصطفى اإلدرٌسً –ولما رأى  )  -ل الوشلً :وقد أحس االهدل بنهاٌة الدولة اإلدرٌسٌة فقا

سٌؤل الى التالشً تدارك ذلك فقام مجتهداً فً جمع كلمة قبابل القحرى والخضرٌة والعبوس وربط 

ثم سدد ما بٌنه وبٌن  الكالم معهم بواسطة منصب المراوعة السٌد العالمة عبدالقادر بن احمد األهدل

، وحصل الباحث على بنود  ٖ(ت الكلمة واحدةمحمود ندٌم حتى صار ..بواسطة الوالًإمام صنعاء

 ٗاالتفاقٌة بٌن األهدل واإلمام ٌحٌى من كتاب مخطوط بعنوان )العقد الممتاز فً أخبار تهامة والحجاز(

 / هـٖٗ٘ٔ رجب الخامس والعشرٌن من الثالثاء التً نشرت األتفاقٌة فًجرٌدة األٌام الدمشقٌة  ، ومن

 -:، وهذه هً االتفاقٌة مع الدٌباجة  م9ٖ٘ٔ "أكتوبر" تشرٌن أول منعشرٌن الثانً وال
 

وبٌن األهدل بخط سٌادته وخاتمه األفخم فً طٌها ما  ) نص إبرام اإلمام ٌحٌى االتفاقٌة التً انعقدت بٌنه

لوجه فهو ما استحسنه حضرة الوالً الكرٌم محمود ندٌم حرسه هللا لتقرٌر أمور تهامة على ا حرر باطنا

المحمود وإصالح شأنها وإدارة أمورها على المحرر المطابقة إلرادة هللا والدخول بسلك طاعة إمامتنا 

الشرٌفة المتسلسلة إلٌنا عن اآلباء العترة الطاهرة المبنٌة على كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه 

تعالى وإنزال الناس منازلهم  وسلم وعلى العدل واإلنصاؾ ورفع كل جور واعتساؾ وإقامة شرٌعة هللا

ها ورفع الشكوك وإنزاعها نان، ولقد حرر حضرة الوالً األكرم بما حرره ، ما به سكون النفوس واطمب

وإفنابها ، وذلك صادر عن رأي سدٌد ومقصد رشٌد حمٌد وؼٌرة إسالمٌة وخدمة و إٌمانٌة ، وقد 

التهامٌة إن شاء هللا وللسادة األعالم والمناصب  قررنا ذلك حرفٌا وجعلناه أساس ٌنبنً علٌه كل األعمال

 الكرام الحقوق المعلومة والشاهرة وسنزٌدهم إن شاء هللا بصالح أعمالهم وإعانتهم .
       

ولقد علم الجمٌع ما دهم اإلسالم والمسلمٌن من استٌالء أكثر البالد فعلٌا أو حماٌة تحت أحكام    

وتلك الحماٌة هً الداء العضال وكم نتأسؾ  لى المواطن المقدسة ،الكافرٌن حتى تمكنوا من الحماٌة ع

لتبجح الشرٌؾ الحسٌن بما ٌكرر الكالم به من انه أعان النصارى فً الوقت الحرج ولم ٌقبل وعد 

الحكومة العثمانٌة له بمطلوبه من تقدٌمها له ضمان إمبراطور ألمانٌا ولم ٌقبل منها بل رجح انضمامه 

صفوؾ قتالهم للمسلمٌن على انضمامه للحكومة العثمانٌة التً ؼذته بإحسانه وربته إلى النصارى فً 

                                                           
ٔ

 . ٕٕٔكٖٔ ، ًٌَٓحطٚ ، ٛـ  - 

Records of Yemen. Vol.6. pp. 78-79 .         ؛Letter .  News  Aden Aden Residency 11
th

 .   :10814/ -F.O.371 ٕ 
ٖ

 . ٖٓٗ -1ٕٗٛـ  ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، - 
ٗ

رـيحى ، ٍهْ  –٤ٓ٬ش ح٤ًٌَُ ، ػزيحُؼ٣ِِ . حُؼوي حُٔٔظخُ ك٢ أهزخٍ طٜخٓش ٝحُلـخُ ، ؿخٓؼش رـيحى ، حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ، ٌٓظزش ٓؼٜي حُيٍحٓخص ح٩ٓ - 

 .   ٖ٘. ٍهْ ك٤ِْ ح٤ٌَُٔٝك٤ِْ  7ٔ٘ - 1ٙ٘حُٔوط١ٞ 
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اإلسالم والمسلمٌن مطمع أنشار النصارى صار نا و وإنا إلٌه راجعون ، ولقد إبإكرامها وامتنانها ، فـ

 وله وقوته .هللا اإلسالم والمسلمٌن بح ب هللا آمالهم وأٌدّ لدٌه لمد ٌد اإلستمالك أو االستعمار ، خٌّ 

 م ( 9ٕٗٔ ماٌو ٕٗهـ / ٕٖٗٔشوال  ٕٓحرر ٌوم السبت بتأرٌخ                                     
 

  -بدأ بإٌراد االتفاقٌة وهً :بٌد اإلمام ٌحٌى وبعد هذه الدٌباجة 

 اتفاقٌة السٌد عبدالقادر األهدل أمٌر تهامة واإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن     )          

 نص االتفاقٌة المذكورة                                     

ٌكون للسٌد عبدالقادر األهدل منصب تهامة من الحضرة الشرٌفة فً استمراره كما  -المادة األولى :  -ٔ

السابقٌن والحكومة العثمانٌة وتقرٌر المناصٌب " القطٌع  اإلبمةوتقرٌره على ما بٌده من ، هو علٌه 

 ٌة ، الدرٌهمً ، المنٌرة " .، المنصورٌة ، الحداد

ٌكون إدارة البالد باستخدام كافة المأمورٌن من سادات وعلماء ومشابخ وؼٌرهم من  -المادة الثانٌة :  -ٕ

أرباب الخدمات السابقة مع صالحٌتهم للخدمة وكل ذلك ٌكون بانتخاب من السٌد عبدالقادر 

 الشرٌفة . من الحضرة لى الحضرة الشرٌفة وٌكون التصدٌقوالعرض منه ع

إن جبل ملحان وبنً سعد وحراز وما إلٌهما من ملحقات حراز وكذلك جبل برع  -المادة الثالثة :  -ٖ

وبقٌة ملحقات قضاء رٌمة مثل بالد الطعام ، فجبل ملحان ٌكون إخراج من فٌه اآلن وٌسلم لعامل 

عادتهما وٌخرج وحاكم اإلمام الموجودٌن فٌه اآلن ، وملحقات حراز ورٌمة ٌعودان إلٌهما حسب 

 وترتٌب أموره من لدن ممثل اإلمام بتهامة . هوحاكم همن فٌهما ، وجبل برع ٌكون تعٌٌن عامل

ٌكون تشكٌل هٌبة من سادات وعلماء وتجار تلك الجهة من أهل الدٌانة والناموس  -المادة الرابعة :  -ٗ

 ل إلٌهم فً هذا المحرر ولما سٌحاتحت رٌاسة ممثل حضرة اإلمام إلدارة أمر األحوال حسبما ٌأتً 

لمحافشة السواحل من تجاوز النصارى  معٌناً  ا مقدراً ٌصٌر تشكٌل عسكرً  -المادة الخامسة :  -٘

واألشرار من األهالً وللتحصٌالت وؼٌرها من الخدم داخل البالد وٌكون انتخابهم وأخذ الكفالة 

إلى األسماء تقدم دفتر ٌإلمام ، ووالرهانة والتأمٌنات الالزمة بمعرفة الهٌبة السابقة وممثل حضرة ا

الحضرة الشرٌفة وهذا فً أٌام السكون والصالح ، وإذا ال سمح هللا وحصل تجاوز أو عدوان من 

طرؾ األعداء إلى أن ٌتم دفع العدو وتنكٌله ، فالقومٌسون المذكور مأذونا الستخدام قوة كافٌة 

فبعد ، ة وإمداد من الحضرة الشرٌفة بمعاشات وٌعرض ذلك على الحضرة الشرٌفة وإذا طلبوا ؼار

أخذ الرهابن من رؤساء القبابل المذكورة ، فاإلمام ٌمدهم بالرجال والمدافع وما إلٌها من اآلالت 

الحربٌة ، وكذلك إذا تحقق لدن الحضرة الشرٌفة بأن  القومٌسون أو األهالً تساهلوا أو أؼفلوا بهذا 

جبال لتنكٌل األعداء ومن ٌوالٌهم وكذلك إذا حصل من الخصوص فلإلمام أن ٌجهز قوة كافٌة من ال

أي قبٌلة أمر ٌخالؾ من عدوان أو عصٌان أو تهدٌد أو ؼٌره وتساهل القومٌسون فلإلمام أن ٌجهز 

 علٌهم للتربٌة الالزمة .

 الخطبة تقرأ فً جمٌع البالد باسم الحضرة الشرٌفة . -المادة السادسة :  -ٙ

ج من بقً من أصحاب اإلدرٌسً وقطع العالقة منه من جمٌع أهل ٌكون إخرا -المادة السابعة :  -7

قضاء الزٌدٌة وباجل وبٌت الفقٌه والحدٌدة وبحسب اإلمكان قضاء اللحٌة بتعهد السٌد عبدالقادر 

 والمناصب والمشابخ المحلٌة .

هم والضبط حٌث أن من الالزم للعسكر الذٌن ٌنتخبون للبالد ضباط لتعلٌمهم وتدرٌب -المادة الثامنة :  -1

 والربط ، فٌكون إرسال وتعٌٌن الضباط من أهل الدٌانة واالقتدار من الحضرة الشرٌفة .
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األحكام الشرعٌة فً كل الحدود ال تجري إال بعد تقدٌمها إلى الحضرة الشرٌفة  -المادة التاسعة :  -1

 وصدور األمر بأجرابها.

وق صؽٌرة ، فاإلجراء فً ذلك ٌكون من ما كان من المواد مثل التعزٌر أو حق -المادة العاشرة :  -ٓٔ

 ٓٔؼَ ٖٓ حُل٠َس ح٣َُ٘لش .                      ١َف

 حُٜٔخُلخص حُظ٢ ٣ـ٣َٜخ حُٔ٘خٛذ ر٤ٖ حُوزخثَ ٝؿ٤َْٛ طزو٠ ػ٠ِ ٓخ ٢ٛ ػ٤ِٚ.-حُٔخىس حُلخى٣ش ػَ٘: -ٔٔ

الدٌانة واالستقامة أهل ال ٌكون الحكام الذٌن تنتخبهم الهٌبة من البالد إال من  -المادة الثانٌة عشرة :  -ٕٔ

والفقاهة وحابزٌن الصفات الشرعٌة المالزمة لمثل حاكم شرعً ومن حصل فٌه اشتباه لدن  والعفة

 فً أحكامه أو علمه ٌطلب امتحانه عند الحضرة . حضرة اإلمام

ٌعٌن من الحضرة الشرٌفة أو ترسل هٌبة علمٌة من ثالثة أو أربعة أشخاص  -:المادة الثالثة عشرة  -ٖٔ

   أحكام تلك الجهات فً الحدٌدة أو المراوعة وٌتقرر معاشهم من الواردات المحلٌة لتدقٌق

تمدٌد خط التلؽراؾ من مناخة إلى الحدٌدة ثم إذا لزم الحال إلى سابر  -المادة الرابعة عشرة :  -ٗٔ

وٌكون تحصٌل الخٌط واألخشاب من الحجٌلة فما بعدها من تهامة وٌكون من الحجٌلة إلى  القضوات

 .الحضرة الشرٌفة  ة منمناخ

معاشاتهم من كون تعٌٌنهم من الحضرة الشرٌفة والتلؽراؾ ٌ مأموري -لمادة الخامسة عشرة :ا  -٘ٔ

 المحلٌة من جهة المأمورٌن . األموال

  . ت والمحاسبات من الحضرة الشرٌفةٌكون إرسال كتاب التحرٌرا -المادة السادسة عشرة :  -ٙٔ

داخلٌة البالد من إصالحات أو مكاتب أو تعمٌر طرقات أو ما ٌلزم ل -المادة السابعة عشرة :  -7ٔ

أو ؼٌرها كان من الهٌبة المراجعة مع الممثل والعرض للحضرة الشرٌفة وٌعتمد ما  استحكامات

 ٌصدر به األمر .

ال ٌدخل احد من األجانب إلى داخلٌة البالد سواًء كان مسلما أو كافر إال  -المادة الثامنة عشرة :  -1ٔ

لى الحضرة الشرٌفة وبٌان الموجب لذلك وحصول اإلذن من الحضرة الشرٌفة إال العرض ع بعد

 بٌده وثٌقة من حضرة اإلمام . من ٌكون

 ٌبقى فضل الدٌن أو ؼٌره بصفة قنصل لالنكلٌز ال ممثل وتنحصر وشٌفته -المادة التاسعة عشرة :  -1ٔ

خدم عنده أحد من االنكلٌز إلعطاء تذاكر المرور للدخول بحرا أو الخروج وسوق البوسطة وال ٌست

نفر واحد حسب قانون القناصل وال ٌتداخل فً شًء من أمور البالد وكذلك إذا كان أحد من  وال

إرسال قنصل كما كان أٌام الحكومة العثمانٌة فال ٌكون إال بموجب حقوق الدول ز ؼٌر االنكلٌ

 ورقة االعتماد من دولته للحضرة الشرٌفة . وقانون القناصل وحامال

إذا شهر من أحد من السادة والعلماء أو التجار أو المشابخ وسابر أفراد األهالً  -المادة العشرون :  -ٕٓ

مٌله سرا أو علنا لالنكلٌز أو اإلدرٌسً ، فعلى المناصب وؼٌرهم حاال إلقاء القبض علٌه ن وتبٌ

 لزم بأي وجه .وإرساله إلى صنعاء إلى الحضرة الشرٌفة فإن تساهلوا فلحضرة اإلمام إجراء ما ٌ

األعشار الشرعٌة واألؼنام والرسوم المتفرقة  إالاألموال ال تؤخذ منهم  -المادة الحادٌة والعشرون : -ٕٔ

وتدار األموال من طرؾ هٌبة ، باسم األسواق على ما ٌؤخذ فً الجبال وواردات الجمرك والممالح 

ممثل اإلمام مع العرض من متشكلة من سادات وعلماء وتجار الجهة بانتخاب األهالً تحت رباسة 

 .الذوات على الحضرة الشرٌفة وتصدٌق مأمورٌتهم منها وهذا فً الواردات والمصارٌؾ 

[عابدات التجارٌة فٌما ٌنزل ٌلزم من الجبال من صافً أو ؼٌره ـ]ال -المادة الثانٌة والعشرون :  -ٕٕ

تهامة وأن ٌأمر  وٌؤخذ فً الجبال وأٌنما ٌأمر حضرة اإلمام وال ٌؤخذ منها شًء لمصارٌؾ
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معروضة على  - الصادرات –حضرة اإلمام بأخذه فً تهامة ، فكل الواردات والمصارفات 

 الحضرة الشرٌفة والباقً بعد إخراج المصارٌؾ .

تحت األمر الشرٌؾ من ٌتجهز من الحضرة الشرٌفة من العسكر  -المادة الثالثة والعشرون :  -ٖٕ

كون مصارٌفها من أموال تهامة إن كان التجهٌز على حسبما هو مذكور فً المادة الخامسة ، فٌ

 . فٌؤخذ ما ٌمكن منهم وما زاد فمن األموال، االعداء خاصة وإن كان على قبٌلة مخصوصة 

والمصارفات من لدن الهٌبة فً كل ثالثة أشهر ، ٌتقدم دفتر الواردات  -المادة الرابعة والعشرون :  -ٕٗ

رٌفة ؼٌر موافق ، فٌكون رده على الهٌبة واالمر المفردات وما وجده حضرته الش لىمصدق ع

علٌه بما ٌكون اعتماد ذلك ، وإذا تبٌن أن تلك المعامالت الؽٌر موافقة صادرة عن قصد أو ؼٌره ، 

فٌصدر حضرة اإلمام أمره بعزلهم حاال وتعٌٌن ؼٌرهم من أهل االقتدار والدٌانة ، وإن كان ذلك 

 رهم .لخطأ أو ؼفلة من دون قصد فٌكفً تكدٌ

إذا رأى حضرة اإلمام تخصٌص معاشات ألحد المشابخ أو السادات  -المادة الخامسة والعشرون :  -ٕ٘

أو ؼٌرهم من أهل البالد لحسن الخدمة أو االستحقاقات أو تحوٌل لمحتاجٌن أو ؼٌره فله ذلك 

 وٌجري أمره ممن ٌأمر علٌه .

ن والعسكر وسابر المستخدمٌن تقدٌر مخصصات كافة المأمورٌ -المادة السادسة والعشرون :  -ٕٙ

ٌكون بتقرٌر القومٌسون وتنسٌب ممثل اإلمام بحسب الحال والممل وتعرض على الحضرة الشرٌفة 

 وما لم ٌوافق لدن الحضرة الشرٌفة كان رده واألمر بما ٌلزم .

ن إذا تحقق للحضرة الشرٌفة سوء معاملة أو خٌانة من أحد المسبولٌ -المادة السابعة والعشرون :  -7ٕ

باإلدارة المذكورة بالمادة الثانٌة أو من جهة الهٌبة وؼٌرهم فٌجري ما ٌلزم شرعا من تأدٌبهم 

 وعزلهم وإجراء مجازاتهم بأمر الحضرة الشرٌفة وتعٌٌن ؼٌرهم من الحضرة الشرٌفة .

م عابدات المشابخ الجارٌة من قدٌم الزمان على الجمال وما إلٌها باس -المادة الثامنة والعشرون :  -1ٕ

 تأمٌن الطرقات والمحافشة على األموال مع التضمٌن .

ضرة سٌؾ اإلسالم محمد نجل الحضرة الشرٌفة حسن حمن كون  -المادة التاسعة والعشرون :  -1ٕ

األخالق والسٌرة المرضٌة فألجل تأمٌن األهالً وتقوٌة رابطتهم للحضرة الشرٌفة وجذب قلوبهم 

ٌنه من الحضرة الشرٌفة ممثال لها فً جمٌع األمور وقلوب السادة واألهالً عموما ، فٌكون تعٌ

ومرجعا لألهالً ومأموري تلك البالد حابز للصالحٌة التامة بتنفٌذ وإجراء لألحكام الشرعٌة 

واإلدارٌة والعسكرٌة ، وهو المخاطب المسبول رأسا من الحضرة الشرٌفة وٌجري التفتٌش بالذات 

لزم ممن ٌشهر علٌه الخٌانة أو سوء معاملة  أو عدم فً جمٌع األمور وٌكون مفوضا فً عزل من ٌ

مباالة فً الدٌانة وٌنصب السادات الكرام والمشابخ المهمٌن خصوصا منصب المراوعة السٌد 

عبدالقادر األهدل مع تقرٌرهم على عوابدهم وقواعدهم المألوفة واستشارتهم فً األمور واالستعانة 

 بهم لما صالح الجمهور .

ٌكون منصب تهامة السٌد عبدالقادر األهدل ممثال عن الحضرة الشرٌفة إلى عند  -ثون :المادة الثال  -ٖٓ

 وما ٌؤمر به من الحضرة الشرٌفة وصول سٌؾ اإلسالم وٌجري من األعمال ما تضمنته هذه المواد 

ٌكون بقاء سٌؾ اإلسالم عند نزوله فً المراوعة أو الحدٌدة أو حٌث  -المادة الحادٌة والثالثون :  -ٖٔ

 ا ٌراه النشر الشرٌؾ . م
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حٌث أنه ال بد من أخذ تأمٌنات لنزول سٌؾ اإلسالم ومحافشٌن معه  -المادة الثانٌة والثالثون :  -ٕٖ

بحسب اللزوم واإلٌجاب ، فٌكون أخذ التأمٌنات الالزمة بواسطة السٌد عبدالقادر وٌكون معه أٌضا 

 . ٔ( .  من ٌلزم للمحافشة

 
 

 سٌاسً . النخب فً الحدٌدة وموقفها ال  -

موقفاً وسطاً من  توقف هانألموقؾ النخب السٌاسٌة واالقتصادٌة والدٌنٌة كثٌراً من التساؤل ٌثر   

المستعمر وابتعدت شاهرٌاً عن موقؾ المقاومة ، ولعل بحثها الدابم عن إٌجاد كٌان سٌاسً هو الحافز 

التجار واإلدارٌٌن ، وبدؤوا لذلك ، فقامت هذه النخب بتشكٌل فرٌق عمل ضم رجال الدٌن والوجهاء و

مرحلة من النضال ال تقل عن المقاومة ، فحرروا عشرات الرسابل والمذكرات والبالؼات وأرسلوها 

 -اتجاهات : أربعةوالقوى العالمٌة الكبرى والدول الشقٌقة ، وكلها تصب فً إطار  ٕإلى عصبة األمم

 االتجاه األول  : المطالبة بعودة الدولة العثمانٌة . -ٔ

 االتجاه الثانً : إن لم ٌكن ، فلٌتم اختٌار ملك عربً من الخدٌوٌة المصرٌة أو ؼٌره . -ٕ

االتجاه الثالث : رفض أي وجود بتهامة فً أي صورة كانت لكال الطامعٌن بها وهما  -ٖ

 اإلمام اإلدرٌسً واإلمام ٌحٌى .

تقالل التام وال االتجاه الرابع : تحقٌق حلم الشعب التهامً فً إٌجاد دولة لهم تمتع باالس -ٗ

 تخضع ألي قوة دولٌة أو إقلٌمٌة .     

) إن من ٌستعرض  -واالتجاه األخٌر هو الذي ركزت علٌه كل المراسالت ، ٌقول باحث معاصر :

ملفات مكتب التوثٌق البرٌطانً واألرشٌؾ الوطنً األمرٌكً المتعلقة بالشرق األوسط وشبه الجزٌرة 

العرابض والرسابل التً تحمل توقٌع أصحابها ، تلتقً جمٌعها عند  العربٌة ، سوؾ ٌجد سٌالً من هذه

نقطة واحدة وهً رفض حكم السٌد اإلدرٌسً ولإلمام ٌحٌى وعدم استحسان اإلدارة البرٌطانٌة والتوق 

، والدولة التً طمحوا بها هً تهامة القدٌمة ، فأهالً تهامة  ٖبحرارة وشوق ألٌام الدولة العثمانٌة (

إنشاء مملكة تضم متصرفٌة الحدٌدة بحدودها التركٌة التً تمتد من أبً عرٌش أي المنطقة  )ٌرؼبون فً

التً ٌسٌطر علٌها اإلدرٌسً فً الشمال إلى زبٌد فً الجنوب ..وتشمل أٌضا جبل رٌمه وملحقاته وجبل 

لتارٌخٌة ، فهذه هً مضامٌن تلك الرسابل المطالبة بدولة فً تهامة ا ٗبرع بمدنه ونواحٌه وعزالته (

  -وهً : ومن أبرز هذه الرسابل ثالث رسابل إلى عصبة األمم

                                                           
ٔ

ّ  رؼ٘ٞحٕ )ْٟ 1ٖ٘ٔط٣َٖ٘ أٍٝ ) أًظٞرَ (  ٕٕٛـ / ٍٖٗ٘ٔؿذ  ٕ٘. ؛ ؿ٣َيس ح٣٧خّ حُيٓ٘و٤ش ، ٣ّٞ حُؼ٬ػخء  7ٕ-ٕٗحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ - 

 طٜخٓش ا٠ُ ح٩ٓخّ( .
ِش حُٞحهؼش ر٤ٖ حُلَر٤ٖ حُؼخُٔظ٤ٖ ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخ٤ٗش ٝحُٜيف ٖٓ اٗ٘خثٜخ ٛٞ حُظو٤َِ ٖٓ ػ٤ِٔش ػٜزش ح٧ْٓ ٢ٛ ٓ٘ظٔش ى٤ُٝش هخٓض ك٢ حَُٔك - ٕ

ٝأػزظض حُٔئٓٔش كِٜ٘خ ك٢ ٓٞحؿٜش  حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧حُظ٤ِٔق حُؼخ٤ُٔش ٝكّي حُِ٘حػخص هزَ حٕ طظطٍٞ ُظٜزق ِٗحػخً ِّٓٔلخً ًٔخ كيع ك٢ 

ًٝخٕ هي طزّ٘خٛخ  حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗشرؼي  ح٧ْٓ حُٔظليسٓٔخ ططِّذ حٓظزيحُٜخ ر٤ٜجش  حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗشك٢ حُؼخُْ ٝٓ٘ؼٜخ ٝهٞع  حُلخ٤ٗشحُوٟٞ 

خً ٣يػٞ ٩ٗ٘خء طِي حُٔئٓٔش ح٤ٔٓ٧ش ٝهي طْ رخُلؼَ اىٍحؽ  ٓؼخٛيس كَٓخ١" ح١ٌُ أٍحى حٕ ٣َٟ ٝٝىٍٝ ٣ِٕٝٔٞ" ح٢ٌ٣َٓ٧حَُث٤ْ  ّٜ ٗ ٖ ّٔ طظ٠

ٖٓ حُـِء ح٧ٍٝ ٖٓ حُٔؼخٛيس. ًٝخٕ ٗ٘خء ٓ٘ظٔش ػخٓش ٨ُْٓ ًحص ٓٞحػ٤ن طٞكَ ٟٔخٗخص ٓظزخىُش ٬ُٓظو٬ٍ  1ٔ1ٔ ٣٘خ٣َ ٕ٘ٗٚ حُظؤ٤ْٓ ك٢ 

ك٢ ٓوَٛخ  1ٕٓٔ ٣٘خ٣َ ٓٔح٧ْٓ أٍٝ حؿظٔخػخطٜخ ك٢ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحكظَحّ ٝكيس طَحد ح٧ْٓ حٌُز٤َس ٝحُٜـ٤َس ػ٠ِ كي حُٔٞحء ٝػويص ػٜزش 

 1ٗٙٔ حر٣ََ 1ٔٓٔخ حٓظيػ٠ طل٤ٌي حُٔئٓٔش ٖٓ طِوخء ٗلٜٔخ ك٢  حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗشرـ٤٘ق ٝهلض ػخؿِس ػٖ ًٞحٍع ػ٬ػ٤٘٤خص حُوَٕ أٝ 

رٞٗٞٓخ٣ٍٞف ، د . ٕ . حُوخّٓٞ ح٤ُٔخ٢ٓ ، طَ/ػزيحَُُحم  -حُظ٢ ٍٝػظٜخ هخٗٞٗخً ٝكِض ٓلِٜخ .ٍحؿغ : ح٧ْٓ حُٔظليسٝح٫ٓظؼخٟش ػٜ٘خ رٔ٘ظٔش 

 –.؛ ٗخكؼش ، كٖٔ . ح٧ْٓ حُٔظليس ك٢ ٜٗق هَٕ ، ػخُْ حُٔؼَكش 1ٓٔ-71ّٔ ، ٛـ17ٗٔ، ٕر٤َٝص ، ١-حُٜخك٢ ، ٓطزؼش ح١ُٖٞ حُؼَر٢

 . ٕٔٔ، ٛـ ٗ. ؛ ح٤ٌُخ٢ُ ، ٓٞٓٞػش ح٤ُٔخ٤ٓش ،ؽ ٕٗ -ّٖٔ ، ٛـ11٘ٔح٣ٌُٞض ، 
ٖ

 .ٖ٘، ٛـٕٙٓٓ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –( ، ٌٓظزش ٓير1ٙ7٢ُٞٔ –1ٔٔٔحُٔٔؼٞى١ ، ػزيحُؼ٣ِِ هخثي . ح٤ُٖٔ حُٔؼخَٛ ٖٓ حُوز٤ِش ح٠ُ حُيُٝش ) - 
ٗ

 . ٖٖٙ، ٛـ ٔٓطَٜ ، ًظ٤زش حُلٌٔش ، ؽ - 
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 عدن المٌجر بارٌت.   لمقٌم السٌاسً البرٌطانًأول ل ساعدممن النخبة التهامٌة إلى  -:الرسالة األولى -ٔ

                                                                                                            بواسطة الدكتور استٌل الحاكم السٌاسً لدولة برٌطانٌا العشمى بالحدٌدة         )                     

 ٌقدم إلى معاون أول لوالً عدن المٌجر بارٌت.                                   

هـ ، شّرؾ معاون 8ٖٖٔم / ثانً شهر ذي الحجة 9ٕٓٔفً ٌوم الثالثاء السابع عشر من أؼسطس سنة   

أول لحضرة والً عدن المٌجر بارٌت وتواجهنا به بدابرة المحكمة السٌاسٌة بالحدٌدة ، فأول خطاب 

بحري فً المابة اثنٌن  –جمرك  –أبداه لنا هو انه قد صممت دولته الفخٌمة على وضع عشور كمرك 

ة لنفسها من هذا ة ال ترٌد استفادٌزٌة وان الحكومإلى ثالثة لمقابل مصارفات مأمورٌن الملكٌة اإلنكل

لمدة سبعة شهور مادة بمادة ومع كل مادة ٌسُبلنا القبول او  ٔالعشور وقرأ حضرة المعاون )البودي(

عدمه ، وأخبر أن الحدٌدة ستبقى ألهلها وهم ٌدٌرون أمر حكومتها بأنفسهم ، فأفهمناه بأنه ال ٌمكن إدارة 

تنا ومكفأجاب : فمن ترٌدون ؟ فقلنا : ح حاٌز شروط الملك .الملك بمعرفتنا وال ٌوجد بٌننا ربٌس 

 وانفض المجلس .  ،العثمانٌة أو حكومة قانونٌة عوضها 

الثانً والعشرٌن من بفنعرض بأن الدولة البرٌطانٌة العشمى لما احتلت الحدٌدة أصدرت منشور مؤرخ  

القوة االنكلٌزٌة  ٕ( قوماندانترنجم بإمضاء الكرنٌل )اس9ٔ8ٔهـ موافق شهر دٌسمبر 7ٖٖٔربٌع االول 

إلى جمٌع السادات والمشابخ والعقال والقباٌل بأنه من كون نٌة االنكلٌز تحت محافشة االتراك ، فألجل 

تسلٌم التبعة من طرؾ األتراك إلى الدولة االنكلٌزٌة ، نزلت الدولة االنكلٌزٌة القوة فً نهاٌة الحدٌدة 

وسٌع مملكتها فً الٌمن وال مرادها إنزال القوة إلى محل آخر فً وأنه لٌس عندها مقصد وال ترٌد ت

الٌمن ألجل أخذه ، وأن عٌن مقصد الدولة االنكلٌزٌة هو أن تقٌم بهذا المحل وتجعله مركز ألجل تنشٌم 

البلد المذكور وتأمٌنه وما به لحتى ٌصٌر القرار من جمٌع الدول عن قرٌب لمن ٌملكها ، وأفتونا بأنه ما 

 أخذ بالدنا بل مرادكم تخلٌصنا من إساءة العثمانٌٌن .  قصدكم

الذي وقع من العبسٌة على الحدٌدة بشهر أؼسطس سنة  -الهجمات  – ففً الحقٌقة ؼٌر الثالثة الهجوم  

تكرار  –ال سمح هللا  –لكن لم نزل نخشى ، هـ ما بعد سار هجوم 7ٖٖٔم أي شهر ذي الحجة 9ٔ9ٔ

ٌرها من القبابل ، الخوؾ طبعاً مقدر لدى قوماندان العسكرٌة وهو الوقوعات من طرؾ العبسٌة وؼ

المسؤول عنه ألن حكومة برٌطانٌا لما أخرجت حكومتنا العثمانٌة من الٌمن تركتنا بال حكومة وال نعلم 

ما الموجب إلخراجها حٌث ما قد صدر فً حقها ال سابق وال الحق ، بل إن خروج الدولة العثمانٌة من 

زٌادة النفور والعداوة بٌن إمام صنعاء محمد ٌحٌى حمٌد الدٌن وإمام تهامة محمد علً  الٌمن أوجب

اإلدرٌسً ، ولم ٌزل الحرب بٌنهما متواصل ومستمر بتهامة وتعز وأطراؾ زبٌد وفً نفس جبل رٌمة 

 نواحً الٌمن وعالوة على ذلك أٌضاً بلؽنا.. وجبل برع وجبل صعفان الواقع بحراز والدماء تسفك فً

بأن جٌش ابن السعود الواصل إلى عسٌر وأنه زاحؾ على صعدة وأنه متفق مع اإلدرٌسً ضد إمام 

 "كون المتحاربٌن مختلفٌن المذاهب  "صنعاء وكل هذه األخبار جعلت الخوؾ فً قلوبنا على دٌننا 

ر فً وصرنا بأرواحنا عرضة لضرباتهم وطمعاً لؽنابمهم ، فالمرجو من المقام المسبول إمعان النش

إعادة دولتنا العثمانٌة إلى الٌمن رجاء تسكٌن الفتن ، فإذا ما بل اتساع الخرق ، وجل استرحامنا الحال ق

                                                           
ٔ

 ٖ ٝحُظ٣َ٘ؼخص ٝح٫ٗظٔش . ٣وٜي ٢ٛ ٓـٔٞػش هٞح٤ٗ  Body Lawsحُزٞى١  - 
ٕ

ػْ ػخىص ا٠ُ حُِـش  ،commandant ًِٔش ػَر٤ش ىهِض ا٠ُ حُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش كؤٛزلض هٞٓ٘ي٣خٕ  -هخثي ٤ٓيحٕأِٜٛخ ًٝٞٓ٘يحٕ  :  هٞٓ٘يحٕ - 

ٖ ، ٓـِش حٍُِٛٞ )ٓـِش حُؼظْ ، كو٢ . حَُطذ ٝح٤ُ٘خ٤ٗ ، أٝ هخثي ٢١َٗ . هخثي ػ١ٌَٔ حُظ٤ًَش رِلع هٞٓ٘يحٕ ٝرؼيٛخ حٓظؼِٜٔخ حُؼَد رٔؼ٠٘

 . 1ٕٗ-ّٕٗٗ ، ٛـ1ٕٔٔ، ى٣ٔٔزَ  ٖ، حُٔ٘ش  1حُـِء  ّ ،1ٔٓٔٛيٍ حُؼيى ح٧ٍٝ ك٢ ٓخٍّ ٣َٜٗش أٗ٘ؤٛخ أٗطٞحٕ حُـ٤َٔ ٝ
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فٌه الٌمن الوحٌدة ومحل التجارة  ٔأمكن فنرجو جعل حكومة للحدٌدة تكون قانونٌة ألن الحدٌدة أسكلة

نا ومذهبنا سوى الحكومة العربٌة ومة تناسب لجنسكوأهلها ال قبل لهم بالقبابل والبدوان وال توجد ح

المصرٌة ، وإذا ما أمكن فتكون الدولة البرٌطانٌة حكومة علٌنا وذلك من بعد قرار مجلس الدول ثم 

 .وكٌل ] سٌاسً [ حكومً من القوة االنكلٌزٌة بالحدٌدة لمحافشتنا 

 

 م .9ٕٓٔأؼسطس  ٕٙهـ / 8ٖٖٔذي الحجة  ٕٔ  م.  وقبول احتراماتنا الالبقة بالمقام ودمت              

 ]الموقعون [ عن الحدٌدة 

 عبد القادر فقٌرة . -

 أحمد طاهر فقٌرة . -

 علً داود بٌروه.  -

 حمود  -

 سرور باسوٌدان. -

 صالح محمد الشاذلً. -

 ٌحٌى علً.  -

 مرجان الحرازي . -

 طاهر رجب . -

 عبد الرحمن حسن ساجان . -

 . ٕالٌمن حسن علً .(محلة مختار  -
 

 . عصبة األمممن النخبة التهامٌة إلى  -: الرسالة الثانٌة  -ٕ
 

 هـ .8ٖٖٔجماد أول  ٕٙ/ م 9ٕٓٔفبراٌر  ٘ٔ  -) التارٌخ: 

 بارٌس  –عصبة األمم                                                                     

 الحدٌدة  –واسطة الوكٌل السٌاسً البرٌطانً ب                                                        

شهراً ، وخالل األربعة األشهر األخٌرة لقٌنا  ٗٔقامت القوات البرٌطانٌة باحتالل الحدٌدة منذ أكثر من 

 من الوكٌل السٌاسً البرٌطانً معالجات جٌدة ألوضاعنا . 

ا النحو انخفضت القوات فً هذه األٌام إلى عدن األكثرٌة من القوات الهندٌة فعلى هذ تؼادر  

العسكرٌة بالمدٌنة المحمٌة ، فأصبحنا ٌنتابنا خشٌة وخوؾ من أن ٌزحؾ رجال القبابل وٌضعون أٌدٌهم 

على الحدٌدة وٌبدؤون بسلبها ، وبنفس المقدار نخاؾ من تسلٌم الحدٌدة للقوات اإلدرٌسٌة أو حتى إمام 

زة ومستعدة على أطراؾ باجل القرٌة من الحدٌدة صنعاء عن طرٌق العملٌة الدبلوماسٌة ، فقواتهما جاه

، ففً وقتنا الحاضر سلمنا بٌاننا الرسمً للوكٌل السٌاسً البرٌطانً فً الحدٌدة والمؤرخ فً دٌسمبر 

راحه عن أفكارنا وخططنا لبالدنا ، فإذا كان هذا البٌان لم ٌصل ، فنحن صم ، وقد عبرنا فٌه 9ٔ9ٔ

سعى إلى نشام حكم إسالمً حن نفن، من عدن والذي ٌتضمن رؤٌتنا  نطالب فوراً بإرسال هذا البٌان

                                                           
ٔ

، حٌِٓش ُٜخ ٓؼ٤٘خٕ ح٧ٍٝ حُٜوخُش ٢ٛٝ ح٧ه٘خد حُظ٢ ٣وق ػ٤ِٜخ حُز٘خإٕٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٤ٍٛق ح٤ُٔ٘خء حُزل١َ ػْ أ١ِوض ػ٠ِ ح٤ُٔ٘خء حُزل١َ  - 

 .  ُٖٔو١ٍٞ ، ٍك٤ن حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـح. ؛  ٧ٔ7ُلخظ حُظخ٣ٍو٤ش ، ٛـ ىٛٔخٕ ، ٓؼـْ ح -ٍحؿغ : .  ك٢ ح٬ُط٤٘٤ش Scalaٝحُٞحهغ أٜٗخ ٖٓ 
 

                                                                                                                    Records of Yemen. Vol.6. p. 519 .  - ٔ  

 حسن محسن شرعان . -

 عمر سلٌمان مزجاجً . -

 عبٌد نورة . -

 مرجان هنومً . -

 قاسم بن أحمد الناشري . -

 أحمد إبراهٌم صابونة . -

 محمد علً عاموه. -

 محمد سعٌد داود. -

 محمد مكرم .بالحدٌدة إمام وخطٌب الجامع الكبٌر  -

 ود بالحدٌدة علً بن إبراهٌم مورٌة .مختار محلة المشرع والهن -
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ونرى أن األجدر بنا هً الحكومة العثمانٌة ، فإذا كان ، لدٌة القدرة على فرض سلطة النشام والقانون 

هذا مستحٌل ، فالحكومة المصرٌة ستكون هً األولى ، ومع ذلك فإن كان االثنٌن معاً ؼٌر ممكنٌن 

ما دام األمر كذلك فإننا نطالب بحاكم عربً )ملك( على أن ٌتم اختٌاره لما ٌحمله من ورفضا طلبنا ، ف

نٌة وٌجب أن ٌكون انتخابه من أهل الحدٌدة وٌلزم أٌضاً أن تكون هذه االنتخابات مؤهالت قانونٌة ومدّ 

المتبقٌة  تحت مراقبة وإشراؾ الحكومة البرٌطانٌة ، فً الوقت الراهن ٌجب أن تشل القوات البرٌطانٌة

ل الوكٌل السٌاسً البرٌطانً المٌجر مٌك فً منصبه إلى أن ٌتم شفً الحدٌدة وال ٌجب تخفٌضها وٌ

                         .ر قرار بذلكالبت فً امرنا والموافقة على مطالبنا وإصدا

 ردكم منتشرٌن                                                                         

 ]الموقعون [

 عبد القادر زكري. -

 علً ٌوسؾ السنوسً. -

 سلٌمان باؼفار . -

 أحمد محمد . -

 السٌد احمد مروعً. -

 عبد القادر بن علً األهدل. -

 طاهر رجب . -

 عمر سلٌمان مزجاجً. -

 راجح باحشوان . -

 

 . عصبة األمممن النخبة التهامٌة إلى  -الرسالة الثالثة : -3
 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم                               )

َك إِلَى َمَعاٍد( القصص  -: قال هللا تعالى فً كتابه الكرٌم َك اْلقُْرآَن لََرادُّ ٌْ  . 8٘ ]اآلٌة[)إِنَّ الَِّذي َفَرَض َعلَ
 

نا سنشل نحن الشعب الٌمنً متمسكون بالشرٌعة المحمدٌة ، فطبقاً لشرٌعتنا ٌجب أن ال تكون بالد    

 تحت أي سلطة لالحتالل وأن تحكم عن طرٌق نشام حكم إسالمً .

فة تامة بالشؤون الدولٌة ومعر اطالعوبالنشر إلى الحالة الراهنة ٌجب أن ٌكون هذا الحكم على 

التخاذ الترتٌبات النشامٌة والتسوٌات المالبمة بٌن مواطنً  هالً ؤوٌجب أن ٌكون قادراً وم،  وقضاٌاه

وٌلزم االحتفاش التام بجٌش قوي ، دولة وبٌن الرعاٌا اآلخرٌن من األمم األخرى هذه القطعة من ال

لحماٌة هذه الدولة برا وبحرا ، نتٌجة للحرب الكونٌة العامة فقد قامت حكومة برٌطانٌا العشمى بإنزال 

ال منا بهذا اإلجراء وقواتها إلى أراضً الحدٌدة وقد مضى على هذا االحتالل سنة كاملة ، لقد صدّ 

 نستطٌع إٌجاد أٌة مبررات كامنة وراء هذا االحتالل لبالدنا .

نحونا ، ولكن علمنا وصفقات حتى اآلن ال نعرؾ ما الذي توصلت إلٌه القوى الدولٌة من تسوٌات    

من مجموعة األخبار الواصلة إلٌنا من الصحؾ العربٌة المصرٌة ، أن جلسات عامة عقدت بٌن كل 

 علً عبده عبٌد .  -         حمٌد الحاضري . -

 أبو بكر العطاس . - عوض بن عمر مروعً  -

 محمد سلٌمان الهجان. -ٌحٌى نوح .                -

 مرجان الهنومً . -محمد سعٌد داود .        -

 محمد علً. -    محمد صالح شواؾ . -

 عبٌد نورة . - ان.سرور صالح باسوٌد -

   أحمد طاهر زكري. -        ٌحٌى علً عمر . -

 . عقٌل عبد هللا عمر -صالح الشاذلً .             -

 ٔ(.عاموه.محمد علً عبد هللا حسٌن  -علً داود .          -

 
 



   

 

115 

 

، وذلك من اجل أن تتم فٌه مناقشة وتبادل  ٔبارٌس تحت مسمى )عصبة األمم( مندوبً القوى العشمى ب

 اآلراء لصٌاؼة نشام مفٌد وكال من األجناس العربٌة وقضاٌا الطوابؾ األخرى .

ء نحن قاطنً الحدٌدة ومواطنٌها الموقعٌن أدناه والمؤلفٌن من رجال العلم والسادة والتجار والوجها  

للمٌجر مٌك الوكٌل السٌاسً للحدٌدة والذي رؼبنا بنقل  لة بٌان مطالبنا المقدمنطالب بسرعة البت بإحا

 رسالة هذا البٌان إلى عصبة األمم عن طرٌقه ، فنشكره على إٌصال ذلك لعصبة األمم .

أدناه حول مجمل قضٌتنا والتً تضمنتها رسالتنا  أرابنا ووجهات نشرنا فاسمحوا لنا أن نوضح ونبٌن

 -وهً كما ٌلً :فً هذا الموضع 

 نحن ال نرٌد أٌة حكومة ؼٌر حكومتنا العثمانٌة .  -الموضوع األول :  -ٔ

األسرة  فرادا إذا القوى العشمى لم توافق على رجابنا ، فمطلبنا االول اختٌار أحد -الموضوع الثانً :  -ٕ

لحكومة الخدٌوٌة بمصر ملكاً لرعاٌتنا ، لكونه مسلماً وعربٌاً هذا سبب والسبب اآلخر هو أن ا

المصرٌة فً الماضً قد سٌطرت على الٌمن ، فهم ٌملكون المعرفة الكاملة بشرٌعتنا وأعرافنا السابقة 

لمجموعة من القرارات سٌحصل اإلنعاش للحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة  –أي الحاكم  –، وبإقراره 

الحاكم التصدي بشكل  بع ذلك تحقٌق األمن واألمان والمحافشة علٌه ، وٌجب على هذاتفً دولتنا ٌ

محاولة االعتداء على دولتنا طبقاً للقوانٌن واألنشمة  فًتام لمطامع ولطموحات أٌة دولة قاطع و

عنى بحماٌتنا وكذلك ٌبحث عن كل ما ٌساعد على تقدم وتطوٌر وٌقوم بكل ما ٌُ واألنسانٌة ، الحضارٌة 

لرفٌعة إال بعد أن تنطبق علٌه كل الشروط ال ٌتم التعٌٌن ألصحاب المناصب العلٌا وا أٌضاً دولتنا ، و

 المقدمة بنشر الحاكم .

ا ال سمح هللا ، فسوؾ نضطر ومع ذلك إذا رفضت كل تلك المطالب المقدمة منّ  -الموضوع الثالث :  -ٖ

العشمى علٌه ، ومن الدولٌة ا تحت موافقة جمٌع األطراؾ وتوافق القوى إلى انتخاب ملك عربً منّ 

رسل حكومة برٌطانٌا العشمى وسٌطاً لها والذي علٌه أن ٌضع بالدنا تحت بند جهة أخرى نقبل بان ت

 ولن نقبل بأي تدخل أجنبً ألي دولة أخرى .، االنتداب 

إلى أن ٌتم إفادتنا بنتٌجة هذا البٌان ، ندعو الرءوؾ الرحٌم لإلبقاء على القوات  -الموضوع الرابع :  -ٗ

لك حماٌتنا براً وبحراً لمتابعة األعمال التجارٌة كما هً اآلن وؼاٌة ذ البرٌطانٌة الموجودة اآلن معنا ،

 ولتمتد ولتتوسع إلى ابعد قدر ممكن .   

 ] الموقعون [   

 أحمد طاهر زكري. -تاجر : -

 عبد القادر بن أحمد زكري. -:تاجر  -

 الشراعً . -ربٌس مكتب بلدٌة الحدٌدة : -

 علً داود . -تاجر : -

 ً.مرجان بن سلٌمان هنوم -تاجر : -

 طاهر ٌوسؾ رجب . -عضو مجلس المبعوثان : -

 عمر سلٌمان مزجاجً .  -تاجر : -

 مرجان سالم . -تاجر : -

 .ٕصالح بن محمد شاذلً .( -تاجر : -

                                                           
ٔ

 ك٢ حُٜخٖٓ )ٓؼ٘خٙ رخٌَُ٘ حُلَك٢ ُـخٕ ح٧ْٓ ( . - 
 

                                                                                                              Records of Yemen. Vol.6. pp. 478-479 .-ٔ 

 احمد بن عبدهللا مروعً . -قاضً الحدٌدة : -

 ٌحٌى عمر . -

 قاسم الناشري . -

 لقادر األهدل. أحمد بن محمد بن علً عبد ا -

 علً عبد القادر األهدل. بن عبد القادر -

 علً عبده عبٌد . -

 عبدهللا عمر . -

 ٌحٌى سلٌمان زكري . -

 عبٌد . محمد -
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 .      الحدٌدةقوات االحتالل البرٌطانً فً  -

اشر السبب المب لكنو، تحت تنفٌذ اتفاقٌة هدنة مندروس  الحتالل تهامة عسكرٌاً  ذرٌعةوجدت برٌطانٌا  

وأعلن البرٌطانٌون أن  هو تمرد القٌادة العسكرٌة التركٌة بتهامة والٌمن عن تنفٌذ اتفاقٌة الهدنة ،

)الؽرض من احتالل القوات البرٌطانٌة هو اإلشراؾ والمراقبة على جالء الجنود األتراك من الٌمن 

،  ٔالء أنفسهم طواعٌة (م لتسلٌم هؤ9ٔ9ٔوعسٌر وتهامة وتٌسٌر ذلك فً مدة ال تتجاوز أقصاها فبراٌر

صباح ٌوم السبت الحادي عشر من ربٌع هذا هو المعلن ولكن هذا االحتالل الذي أمتد ثالث سنوات من 

ٌوم الجمعة الثانً عشر من جمادى األولى  حتىم 9ٔ8ٔ الرابع عشر من دٌسمبر / هـ7ٖٖٔاألول 

، فاألهداؾ الكامنة وراء احتالل  م حقق له بعض ما أراده9ٕٔٔالحادي والعشرٌن من ٌناٌر  / هـ9ٖٖٔ

 -البرٌطانٌٌن لتهامة تحقق بعض منها وهً :

جعل المخاء والخوخة وموزع وابن عباس والصلٌؾ قواعد عسكرٌة مؤقتة واتخاذ الحدٌدة قاعدة ثابتة   -ٔ

 لٌتم شحن الجنود األتراك مع ما تبقى لدٌهم من معدات حربٌة ، وتم هذا الهدؾ مع )استسالم فرقة تهامة

والتً اجتمعت كلها فً باجل والمراوعة ولم ٌبق إال القلٌل فً الزٌدٌة وأصبحت اللحٌة وعبس خالٌة 

م ، ثم 9ٔ9ٔالسابع والعشرٌن من ٌناٌر  / هـ7ٖٖٔالخامس والعشرٌن من ربٌع الثانً فً ٕمن العسكر(

ضباطه وجنوده ،  م مع9ٔ9ٔالثامن من مارس  السبتاستسالم الفٌلق السابع أحمد توفٌق باشا فً ٌوم 

 ٌوم وأخٌرا تسلٌم ؼالب بك قابد المنطقة الشمالٌة لتهامة مع إلٌاس بك نفسٌهما للمحتل البرٌطانً فً

وهما من أبرز المقاومٌن  ٖالحادي عشر من مارس / هـ7ٖٖٔالتاسع من جمادى األخرة  حداأل

 والمطلوبٌن وبذلك انتهت القوة العسكرٌة لألتراك فً تهامة .

ة بإطالق جمٌع الرعاٌا البرٌطانٌٌن واألوربٌٌن والذٌن كانوا موجودٌن فً تهامة قبل الحرب المطالب  -ٕ

فً الحدٌدة ثم تم نقلهم إلى باجل ومناخة كورقة ضؽط على  عثمانٌٌنالعالمٌة األولى والمحتجزٌن لدى ال

سرى اإلنجرٌز الذٌن )أطلقت أ-:الوشلً قالبعد االحتالل البرٌطانً لتهامة البرٌطانٌٌن ، فتم إطالقهم 

كانوا فً مناخة وهم الذٌن كانوا فً الحدٌدة ٌتجرون قبل وقوع الحرب والحصار ، ولما وقع الخالؾ 

 ٗ(طلقوهم اآلن وسٌروهم إلى الحدٌدةوُسٌروا إلى مناخة وأ و اإلنجرٌز أوخذوا بُحكم األسر بٌن الترك

  .٘سوري كاثولٌكً ٌٔهودي ٔوٌونانً  ٙٗوهندي برٌطانً ٕٖٔوذكر بولدري أنهم 

، وهذا االحتمال  ٙرؼبة البرٌطانٌٌن فً توطٌد أقدامهم بتهامة واتخاذها منطلقا إللحاقها بمستعمرة عدن  -ٖ

فاضطر االنجلٌز إلى االنسحاب الفوري بعد )اقتناعهم ،  التهامٌة لالحتالل نسفته شدة ضراوة المقاومة

الدبابٌس المستمر من قبل القبابل المتاخمة لها  معرضة فً الوقت لوخز بأن االحتفاش بقطعة من تهامة

 . 7دافعة عنها وانه امر ٌفوق طاقتها(موال

                                                           
1 -Gavin.R.J. Aden Under British Rule 1839-1976 .C.Hurst and Company-London.1975.p.259.also  Baldry.The 

 History Of The Tihamah. P.48.                                                                                                 
ٕ

 .ٔٔكٖٔ ، ًٌَٓحطٚ ، ٛـ - 
ٖ

 .7ٕحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ - 
ٗ

 ّ .1ٔ1ٔٛـ/ى٣ٔٔز7َٖٖٔ. ٣ٝوٜي رخ٥ٕ طخ٣ٍن ًظخرش حُوزَ ٝٛٞ ٍر٤غ ح٧ٍٝ  ٖٖٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
٘

ّ ، ٓـِش ح٤ُٖٔ حُـي٣ي ، حُؼيى حَُحرغ ، حُٔ٘ش ٣ٔ1ٕٔ٘خ٣َ -1ٔ1ٔرُٞي١ٍ ، ؿٕٞ . ح٩ىحٍس حُؼ٣ٌَٔش حُز٣َطخ٤ٗش ك٢ حُلي٣يس ..ٖٓ ى٣ٔٔزَ  - 

 ّ . ٕٓٔٓ/ٓٔ/ٙٔ. )طَؿٔش رِو٤ْ حُل٠َح٢ٗ كٔزٔخ ًًَص ك٢ ٓوخرِش ٓغ حُزخكغ رٜ٘ؼخء ك٢ 7ّٙ ، ٛـ1ٔ1ٔٗٞكٔزَ  -حُؼخَٗس ، أًظٞرَ
ٙ

ؿيس  –. ؛ حُؼو٢ِ٤ ، ٓلٔي رٖ أكٔي . أٟٞحء ػ٠ِ طخ٣ٍن حُـ٣َِس حُؼَر٤ش حُلي٣غ ، ىحٍ حُؼِْ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘  7ٗٓط٤َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 

 . ّٗٗ ، ٛـ11ٕٔ،  ٔ، ١
7

 .71ص ىرِٞٓخ٢ٓ ك٢ ح٤ُٖٔ ، ٛـاٌٗخ٣ٍٖ ، ًٌَٓح - 
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فً المنطقة ، ومن ثم ترٌد محاصرة )ترٌد إبقاء ٌدها الطولى  احتفاش البرٌطانٌٌن بالحدٌدة لكونها -ٗ

 ٔ. (ومٌة العربٌة التً بدأت بالتوالدالق

فً احتالل الشاطا الشرقً للبحر  - سٌٌن واإلٌطالٌٌنالفرن -استباق القوى االستعمارٌة األخرى   -٘

 اإلٌطالٌٌن الذٌن حلموا بالسٌطرة على هذه األرض وخططوا لها . األحمر وخصوصاً 

من القوى حفش النشام واألمن فً مدٌنة الحدٌدة والمناطق المجاورة لها فً انتشار قرار خاص   -ٙ

أسباب احتالل تهامة وخشٌتها من أن تعم الفوضى  ما أعلنته برٌطانٌا كأحد و، وه ٕ ملكٌتهابالعشمى 

 ..! . تهامة وٌنعدم األمان واعتبرت أن تدخلها هو التزام أخالقً باعتبارها المنفذ التفاقٌة مندروس

استؽالل البرٌطانٌٌن احتالل الحدٌدة كورقة مساومة وضؽط على اإلمامٌن اإلدرٌسً وٌحٌى من اجل   -7

  تحقٌق أهداؾ استعمارٌة بحتة .
 

 ـدة .احتــــالل الحــدٌـ -

/ العاشر من هـ 7ٖٖٔبدأت برٌطانٌا اإلعداد والتجهٌز الحتالل الحدٌدة من الٌوم السابع من ربٌع األول  

 -السفن الحربٌة التالٌة لهذا الؽرض :وجهزت البوارج وم فً عدن ، فأعدت 9ٔ8ٔدٌسمبر 

من رجال اللواء األول  وجندٌاً  بطاً ضا ٙٔٓٔوتحمل على شهرها  Elephentiaالسفٌنة إلٌفانٌتا  -ٔ

 طن من المحفوشات . ٖٓٓرجل احتٌاط ،  ٓ٘ٔ،  وبؽالً  حصاناً  98 ، "ٔٓٔ"رماة القنابل رقم

 ، وتحمل أربعة مستشفٌات متنقلة . Kistraالسفٌنة كٌسترا  -ٕ

 ، وتحمل رجال المدفعٌة والمدافع . Junoالسفٌنة جونو  -ٖ

األولى من المشاة ومستشفى متنقل وفرٌق من  ٕ/ٔٓٔلفرقة ، وبها ا Kestaniaالسفٌنة  كٌستانٌا  -ٗ

، وتحمل قوة اإلنزال والمسبول عن عملٌة  Suvaالمهندسٌن العسكرٌٌن وواضعً األلؽام .السفٌنة سوفا 

 . Lt.J.R.Taylor اإلنزال المالزم أول ج .ر . تاٌلور

لمؤنة ولدٌها المركب دراٌفتر وهً محملة بالقنابل والذخابر وا M .L . 9 تسعهأم . أل .  الناقلة -٘

 رجل( . ٖٓ رجل فً قوارب اإلنقاذ )فً كل قارب من القوارب التسع 7ٕٓرجل ، وٓ٘ٔوعلٌه 

 السفٌنة سوسٌتا . -ٓٔ ،     السفٌنة جوٌردون . - Prosperine .  ،  1السفٌنة بروسبٌرٌن  -ٙ

ٌوم الجمعة العاشر من فوصل األسطول البرٌطانً إلى شواطا تهامة فً الساعة السادسة صباح   

م وتم إرسال وفد للتفاوض مع قابد مدٌنة الحدٌدة 9ٔ8ٔ الثالث عشر من دٌسمبر / هـ7ٖٖٔربٌع األول 

 -العسكري التركً ، وعرض علٌه خٌارٌن :

 استسالم قواته وتسلٌم أسلحتهم . -الخٌار األول : -

 عن المدٌنة . االنسحاب إلى داخل تهامة عشرة كٌلومتر بعٌدا  -الخٌار الثانً : -

تواصل مع ٌفرفض القابد التركً كال الخٌارٌن رؼم إعطاءه مهلة أربع ساعات الختٌار أحد الخٌارٌن ول

قادته ، وبعد انتهاء المهلة بدأت عملٌة اإلنزال ففشلت ثم أعاد البرٌطانٌون الكرة ، فتمت عملٌة اإلنزال 

الرابع عشر  / هـ7ٖٖٔمن ربٌع األول فً الساعة الخامسة والنصؾ صباح ٌوم السبت الحادي عشر 

جوابه إال أن  ءم بقصؾ مدفعً مكثؾ رؼم أن القابد العام للفٌلق السابع التركً جا9ٔ8ٔمن دٌسمبر

واستمروا فً القصؾ ، حجزوا الطاقم التركً المرسل فٌن رأوا فً جوابه مماطلة وتسوٌؾ البرٌطانٌ

                                                           
ٔ
 . ٔٔم ، صـ99ٗٔ،  ٔدمشق ، ط –المدنً ، سلٌمان . جذور المشكلة الٌمنٌة ، مطبعة الحمامً  - 
ٕ

 –ّ ، طَ/ ٤ٓي ٜٓطل٠ ٓخُْ ، حُٔطزؼش حُل٤٘ش 1ٔ1ٔ -1ٔٗٔرُٞي١ٍ ، ؿٕٞ . حُؼ٤ِٔخص حُزل٣َش حُز٣َطخ٤ٗش ٟي ح٤ُٖٔ ارخٕ حُلٌْ حُظ٢ًَ  - 

 . ّٖٗٔ ، ٛـ11ٕٔ ، ٔحُوخَٛس ، ١
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إلى الطرؾ الشرقً مستهدفة  واتجهت السرٌة الثانٌة دٌنةوتقدمت السرٌة األولى باتجاه الشمال من الم

الثكنات العسكرٌة التركٌة ، وسرٌة ثالثة فً مؤخرتها والى ٌمٌنها ، أما السرٌة الرابعة فكانت احتٌاطٌة 

دخلت القوات وسفٌنة سوفا وسفٌنة بروسبٌرٌن ، القصؾ المركز من سفٌنة جونو  تحت ؼطاء من، و

دٌنة ، لتبدأ عملٌة االشتباك وااللتحام بالسالح األبٌض من حارة إلى حارة ومن البرٌطانٌة إلى داخلٌة الم

ن أسالٌب وحشٌة مثل إلقاء القنابل على البٌوت و، فاستخدم البرٌطانٌمع المقاومة التهامٌة بٌت إلى بٌت 

بب نسؾ مقرات حكومٌة تركٌة من دون ستم مواطنٌن ومن ها داخلب من التً ٌشك أن بها مقاومة وعلى

قتل عدد من جرحً راك ، وحرق ممذن بعض المساجد التً ادعوا أن بها مقاومٌن تهامٌٌن وأتتدمٌر وو

المقاومة أمام نشر األهالً كأسلوب للتخوٌؾ واإلرهاب واسر عدد من المقاومٌن التهامٌٌن ، أما 

 -األتراك فتم اسر خمسة من كبار الضباط األتراك وهم : 

 قابد الحدٌدة العسكري .  -ٖ      بك مدٌر المٌناء .             رجب - ٕ      البمباشً زكً بك . -ٔ

 المالزم سٌد أفندي . ٔ/ٓٔٔ قابد الفوج -٘           .قابد الشرطة  -ٗ 

خسابر ، فكبدتها المقاومة دٌسمبر  ٘ٔفً  بطارٌة مدافع إلى البر القوات الؽازٌة البرٌطانٌة أنزلت   

تركٌاً  ٕٓكرة أن الخسابر هً جرح ثالثة جنود برٌطانٌٌن فقط وأسر تكتمت عن ذكرها وذا فادحة

المقٌم السٌاسً البرٌطانً بعدن الجنرال ستٌورات  إلى تهامة ..! وقدمبنادق النورد نؽٌلت ٘وؼنٌمة 

J.M.Stewart  م 9ٔ8ٔهـ / العشرٌن من دٌسمبر 7ٖٖٔفً ٌوم الجمعة السابع عشر من ربٌع األول

 ٔبٌنما وصلت سرٌتان من اللواء الهندي فً الٌوم التالً (B101)فع الحدٌثة طرازومعه شعبة من المدا

األوربٌٌن تم إطالق المعتقلٌن بدأت برٌطانٌا بتنفٌذ أجندتها من هذا االحتالل ، فالحدٌدة  احتالل ،وبعد

ن و برٌطانٌٌ ٙاألولى من المحتجزٌن ضمت  ةتم تسلٌم المجموعم 9ٔ9ٌٔناٌر  ٙٔلدى األتراك )ففً 

 ٖٔ هندٌاً برٌطانٌاً ...كما وصلت فً الٌوم التالً مجموعة أصؽر من المعتقلٌن السابقٌن بلػ عددها ٕٙ

نفراً ومن بٌن أفراد المعتقلٌن البرٌطانٌٌن السادة "ٌكوٌل" "كراتٌون" " لودج" كانوا ٌعملون تحت إدارة 

 .ٖتملت فً فترة قصٌرة ثم توالت الدفعات حتى اك ٕ(سٌر جون جاكلسون والقابد العسكريال
 

أما الهدؾ األساسً وهو سحب القوات التركٌة المتبقٌة بتهامة والٌمن وعسٌر ، فبعد قدوم مندوب من   

األستانة وهو ضابط برتبة ٌوزباشً موفد من وزارة الحربٌة التركٌة بأوامر خاصة لقٌادة الفٌلق 

لذا عمم قابد الفٌلق فمن اتفاقٌة الهدنة ،  ٙٔة بصنعاء ومضمونها تسلٌم جنود الفٌلق لإلنجلٌز حسب الماد

م بكافة القطاعات 9ٔ8ٔالعشرٌن من ٌناٌر  هـ /7ٖٖٔفً ٌوم االثنٌن الثامن عشر من ربٌع ثانً 

وأعلن عزمه على االستسالم واستسالم  العسكرٌة بلزوم اجتماعهم فً المخافر وألجل ركوب السفن 

 . ٗرتباط التركً لترتٌب تفاصٌل عملٌة االستسالم قواته فً وقت وصول هذا المندوب ضابط اال

توالت عملٌات االستسالم فكانت المجموعة األولى من األتراك قد تم حملها على سفٌنة البنتاكٌتا   

Pentakita ًالرابع من فبراٌر  / هـ7ٖٖٔ الثالثاء الرابع من جماد األولى ٌوم وأبحرت من تهامة ف

 ٔٔطفالً  ، والمجموعة الثانٌة أبحرت فً  ٙٙامرأة ،  7ٖجندٌاً ،  88ٕضابطاً ،  ٖٙ -م وهم : 9ٔ9ٔ

فبراٌر ومعها  ٘ٔجندي مع ستة بنادق المجموعة الثالثة توجهت إلى مصر مباشرة فً  8ٓٓفبراٌر وهم 

 79ٓٔضابطاً ،  ٗٓٔ، وفً األول من مارس رحل  ٓٗجندٌاً أؼلبٌتهم من الفرقة  9ٔٙضابطاً ،  8ٙ

                                                           
ٔ

 . 7ٙ -ٗٙ؛ ح٩ىحٍس حُؼ٣ٌَٔش حُز٣َطخ٤ٗش ، ٛـ  ٖٖٔ -ٖٔٔرُٞي١ٍ ، حُؼ٤ِٔخص حُزل٣َش ، ٛـ  - 
ٕ

 . 1ٙٗلٔٚ ، ح٩ىحٍس حُؼ٣ٌَٔش حُز٣َطخ٤ٗش ، ٛـ  - 
ٖ

 . 7ٖٙح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
ٗ

 . 7ٔٝٛـ  1كٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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جندي ، وكانت الدفعة  9ٙٙضابطاً ،  9ٖمارس رحل  ٔٔامرأة وطفل ، وفً  ٕٗٓ،  مدنً ٕٔجندي ، 

امرأة ، لٌبلػ عدد  99ٔجندي ،  ٖٗٗضابطاً ،  8ٓمارس وتحمل  ٕ٘األخٌرة انطلقت إلى عدن فً 

 .ٔشخص  ٖ٘ٓ٘األتراك الذٌن تم استسالمهم جمٌعاً فً تهامة 

فً تهامة ، فشكل صدمة قوٌة وؼٌر متوقعة وهو ما  لدى األهالً االحتالل البرٌطانًصدى وقع  أما  

...نزلت باإلسالم وأهله بالٌمن فقال)وفً شهر ربٌع األول خ تهامً معاصر لذلك الحدثعبر عنه مؤر

وهً أنه وصل عدو وقتنا  [إلى]منذ بعث محمد من مثلها شٌمة وحادثة جسٌمة لم ٌعهد وقوعفاقره ع

 ة وأنزلوا صداً النزول به واالستٌالء علٌه ، فأحاطت به مراكبه البحرٌقا  األنجرٌز إلى بندر الحدٌدةهللا

حربٌة عشٌمة وجبخانات وأرزاق للعساكرفصادؾ ذلك والبندر قد خال من أهله  ةوعد جٌشاً مأل الفضاء

وٌرمونه بالمدافع العشام ففر أهله منه إلى  بسبب أن األنجرٌز قد كانوا من قبل ٌترددون إلٌه بالبوابٌر

أن الحدٌدة كانت ٌالحش من النص السابق ف،  ٕ(ته األنجرٌز من ؼٌر رمٌة وال ضرببوادي فدخلال

القصؾ المستمر لها فً الحرب العالمٌة األولى والحصار المضروب  بمن السكان بسب خالٌة تماماً 

النارٌة )لقد تعرضت مدٌنة الحدٌدة بضرب القذابؾ -:فقالكده مؤرخ من المدٌنة نفسها ما ٌؤ ووهعلٌها 

من السفن من البحر ثالث مرات وٌهرب سكانها إلى البلدان المجاورة لها كالمراوعة والقطٌع 

هجم االنكلٌز على الحدٌدة بإحدى  )-:ذكر الواسعً، و ٖ(ٌة والدرٌهمً وبٌت الفقٌه وؼٌرهاوالمنصور

بالمدافع وخربوها عشر أسطوالً على حٌن ؼفلة بعد طلوع الفجر من ؼٌر إعالن وال استعداد وضربوها 

وذهبت أموال كثٌرة وفر أهلها إلى التهاٌم فً حالة ٌؤسؾ لها ولم ٌأخذوا معهم شٌباً وكل أحد نجا بنفسه 

والمدافع تطلق قنابلها ، ثم احتل االنكلٌز الحدٌدة وتراجع الناس وصار أكثر الناس ٌسكنون الخرابب 

 . ٗح منزله بما ٌقدر علٌه(وفً البٌوت القش وبعضهم صلّ 
 

هم من  ٘ومطٌروٌوسؾ بك حسن ورد الوشلً أالحش الباحث أن أؼلبٌة من فر من الحدٌدة حسبما   

قد التً وا بجانب منازلهم عاد أؼلبٌتهم وسكن -فٌما بعد  -وهم الذٌن  ،األسر األرستقراطٌة والعلمٌة 

السكان ، ففً هذا نشر ،  ولكن هناك قضٌة أن المدٌنة كانت خالٌة من، قسط من الخراب والتدمٌر  اناله

، والطبقات الكادحة والعمالٌة هً السمة الؽالبة  ٙ لكون المدٌنة كانت قد تجاوزت الخمسٌن ألؾ نسمة

للتكوٌن االجتماعً فً المدٌنة فأؼلبٌتهم ال ٌملكون إال بٌوتهم القشاشٌة فقط ، وشروفهم االقتصادٌة 

نهم إلى مواطن أخرى إطالقاً ، وهم من كان فٌما بعد المعٌشٌة معدمة فال تسمح لهم باالنتقال من موطو

 لب المقاومة الشعبٌة التهامٌة ضد الؽازي المحتل .

 المقاومة التهامٌة لالحتالل البرٌطانً .  -

، ولم  7(مرت قسم منها وقتل مبات من اهلهافد، ؼٌر المحصن  بعد أن)ضربت الحدٌدة البلد اآلمن  

لتهامٌة تشن هجماتها مما استدعى قوات االحتالل البرٌطانً إلى تمضً ساعات حتى بدأت المقاومة ا

طلب المدد والنجدة من ضربات المقاومة التهامٌة الموجعة مستعٌنة بالسخط الشعبً فً الحدٌدة 

 .إبان دخولها المدٌنة ابع التً ارتكبتها القوات البرٌطانٌة شلفوا

                                                           
ٔ

 . 7ّ٘ ، ٛـ11ٕٔ، ٣٘خ٣َ  ٢ًَٔٔ ، طَ/ رِو٤ْ حُل٠َح٢ٗ ، ٓـِش ح٤ُٖٔ حُـي٣ي ، حُؼيى ح٧ٍٝ ، حُٔ٘ش رُٞي١ٍ ، ؿٕٞ . ح٫ٓظ٬ّٔ حُظ - 
ٕ

 . ٣ٝوٜي رخُزٞحر٤َ حُٔلٖ حُلَر٤ش . 7ٖٖ -ٖٖٙح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
ٖ

 .7٘ٓط٤َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 .ٕٕٙحُٞحٓؼ٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٛـ  - 
٘

 . ؛  ٣ٞٓق ري كٖٔ ، ًٌَٓحطٚ ، ٓٞح٤ٟغ ٓظؼيىس . ٓ٘ٔٝ ٛـ 7٘ن . ؛  ٓط٤َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ ح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخر - 
ٙ

 .ٖٔ٘، ٛـ  ٤ِٗ7لَ ، ٓخىس حُلي٣يس ، ىحثَس حُٔؼخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ، طَ/ ػزي حُؼ٣ِِ َُٓٝم ، ؽ - 
7

 . 11ٔ، ٛـ ٔح٣َُلخ٢ٗ ، ِٓٞى حُؼَد ، ؽ - 
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زال بساعات قلٌلة ، وجدت القوات البرٌطانٌة نفسها ففً الوثابق البرٌطانٌة أنه بعد مضً عملٌة اإلن   

عربً والتً شنت ٌوم  8ٓٓتركً و ٖٓٓتدافع عن مدٌنة ضد قوة عربٌة تركٌة مشتركة تتألؾ من 

  م هجوماً فاشالً 9ٔ8ٔ السابع عشر من دٌسمبر / هـ7ٖٖٔ الثالثاء الرابع عشر من ربٌع األول من

القوات التركٌة فً باجل ومناخة السبب فً هذا الهجوم ، لكن  بالبنادق على المدٌنة وحّملت برٌطانٌا

، فوضعت السلطات االستعمارٌة خططاً لتدافع وترحٌلهم الهجمات استمرت حتى بعد استسالم الترك 

عن وجودها...وعٌنت نقطة الموقع الدفاعً الذي ٌمكن للحامٌة أن تنسحب إلٌه فً حالة وقوع أي 

ذا الموقع شمال المدٌنة ، وتقرر إرسال إحدى سفن خفر البحر األحمر م وٌقع ه9ٔ9ٔهجوم فً أوابل 

بالقرب من المٌناء لتسهٌل عملٌة االتصال بٌن عدن والحدٌدة ولتعزٌز الحامٌة واالستنجاد بها فً حالة 

 . ٔعلى المدٌنة التهامٌة هجوم القبابل المقاومة 

فاستمرت توجه ضرباتها بعدة طرق ، ن عن نفسها لتعلفجر ٌوم الثالثاء التهامٌة فً طلقت المقاومة ان  

واإلؼارة على ه وجوالمواجهة مع العدو وجهاً لومنها الضربات المباشرة والزحؾ بعد تحشٌد القبابل 

أما داخل المدٌنة فنصبت الكمابن لقوات ، تبع تكتٌك حرب العصابات تو فً حاالت عدٌدة مواقع العدو 

ومن العملٌات النوعٌة للمقاومة التهامٌة ، ة على مصالحه ورعاٌاه هجمات خاطفومعدات العدو وتوجٌه 

ٌوم فً جاكوب ، فٌروي شاهد عٌان بالمراوعة أنه  ةمن أبناء تهامة عقب احتجاز بعث ةما قامت به نخب

سمعنا آخر النهار]قرع[ م )9ٔ9ٔالتاسع والعشرٌن من أؼسطس  / هـ7ٖٖٔالجمعة الثالث من ذي الحجة 

ٌُرى فً الناس حركة ؼٌر اعتٌاتج ٕطبول الشر ر بأن كثٌ دٌة ، فسألنا عن السبب  قالوامع القبابل وكان 

( ، وكان ذلك عقب الخطبة النارٌة التً ألقاها العالمة محمد بن أحمد من القبابل ٌرٌدون ؼزو الحدٌدة

ٌطانً الحماس لدى أهالً تهامة لمقاومة المحتل البر خطبته ألهبتوهو خطٌب مفوه و بحر األهدل

فً اللٌلة التهامٌة ، فكانت هجمات المقاومة  وخاصة بعد أن قال أن تهامة قدمت كفاكهة للبرٌطانٌٌن

قضة بأن القبابل تناوردتنا أخبار م فً الٌوم التالً ٌوم السبت )صباحاً أنه شاهد ثم ذكر هذا ال، نفسها 

وبعض بٌوت تجارة النصارى قصدهم القبض على القنصل  لّ سروا لٌلة أمس إلى الحدٌدة ، وكان جُ 

وأخصهم أبو ستول الٌونانً ، وحصل قتل خمسة من جنود اإلنجلٌز والحرس ، وقد ؼنمت القبابل 

أدار الكثٌر من الخطط و والذي عمل،   ٗ، وقاد هذا الهجوم المقدمً علً باري ٖأشٌاء كثٌرة(

ب كمٌات من ة الحدٌدة وهرّ والهجمات وربط بٌن مقاومة القبابل والمقاومة الشعبٌة فً داخل مدٌن

ا خارجها وأوصوا بالدفن فً واألسلحة عبر الجنابز والتً كان ٌّدعً أن أصحابها من الحدٌدة ومات

فً شن هجماتها التً أقلقت العدو التهامٌة الحدٌدة ، فأدخل الكثٌر من األسلحة التً أفادت المقاومة 

فالؽرض من هذا الهجوم هو ضرب رأس ،  مٌةالقبابل التها كلمعهم  ت، وكان ٘وجعلته ٌؽادر فجأة

وضرب المصالح  . Richardson  G. Hسونفعى وهو القنصل البرٌطانً ج .هـ. رٌتشارداأل

التجارٌة واالقتصادٌة للعدو فتم القضاء على خمسة من الجنود اإلنجلٌز حسبما أعلن اإلنجلٌز أنفسهم 

                                                           
ٔ

 . 1ٔ-1ٓٝٛـ  7ٖرُٞي١ٍ ، ح٫ٓظ٬ّٔ حُظ٢ًَ ، ٛـ  - 
ٕ

١زٍٞ حَُ٘ َٝٓكغ حَُ٘ ٜٓطِلخٕ ٣طِوخٕ ك٢ طٜخٓش ػ٠ِ هَع ١زٍٞ حُلَد ٬ُطـخٙ ا٠ُ ؿٜش ٓؼ٤٘ش ، ك٤وَع ًُي حُطزَ رؼي حؿظٔخع حُٔ٘خثن  - 

 ٝحُٔوخىٓش ُ٪ػيحى ٝحُظـ٤ِٜ ُِلَد ٗلٞ حُٜيف حُٔوٜٞى. 
ٖ

 .1ٙكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 

ح٫ٛيٍ ، ٣ِٝوذ ر٢ٔ ػ٢ِ رخ١ٍ ٝٛٞ أكي هخىس حُٔوخٝٓش حُظٜخ٤ٓش ، أِٛٚ ٖٓ ه٣َش حُلِش ؿ٘ٞد حَُٔحٝػش ، ًٝخٕ  ػ٢ِ رٖ ػزيهللا ٓوزٍٞ َٗحػ٢ - ٗ

حَُأ١ ، ػَٔ ًٔوي٢ٓ ٝٛٞ ح١ٌُ ٣وٞى حُوٞحكَ ١ِٝذ ؿخًٞد ٓ٘ٚ ه٤خىس حُزؼؼش حُز٣َطخ٤ٗش ، كخطَٜ رؼزيحُوخىٍ ح٫ٛيٍ ٝحهزَٙ ٝؿ٤ٜخً ٖٝٓ أٛلخد 

هـ  . ٤َٖٖٔٗ ا٠ُ حُولَٟ ُِوزٞ ٝكـِ حُزؼؼش ، ٝهخى ػيىح ٖٓ حُؼ٤ِٔخص حُـٜخى٣ش ٟي ح٫ٗـ٤ِِ رخُلي٣يس . طٞك٢ ك٢ رؤَٓ حُزؼؼش ، كؤٝػِ ح٧ه
 ّ رخَُٔحٝػش .         ٕٔٔٓ/1/ٕ٘ك٢ ٣ّٞ حُٔزض ػزي حَُكٖٔ ٤ِٔٗش ح٧ٛيٍ مقابلة مع العالمة

 ّ رخَُٔحٝػش .ٕٔٔٓ/1/ٕ٘حَُكٖٔ ٤ِٔٗش ح٧ٛيٍ ٣ّٞ حُٔزضّ ٝػزي ٕٔٔٓ/1/ٖٕٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً ػزي حُزخ١ٍ ١خَٛ رٜ٘ؼخء ك٢  - ٘
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أنه ادات من عدن والهند ، وقد ذكر الوشلً عن ذلك ومن ثم تٌقشت القوات البرٌطانٌة طلبت اإلمد

هـ هجم جماعة من العبسٌة ومعهم من السادة أهل المراوعة السٌد علً باري 7ٖٖٔذي الحجة  )وفً

األهدل والسٌد محمد بن أحمد بحر األهدل على األنجرٌز الذٌن بالحدٌدة ، فقتلوا فٌهم ، وانتهبوا دواباً 

 . ٔوسالحاً وؼٌر ذلك ونجوا سالمٌن(

أعدت قوات المحتل البرٌطانً الُعدة لمواجهة الهجمات الخاطفة والمباؼتة للمقاومة ، فوضعت    

ونشرت المدفعٌة الجواسٌس  تبثو هازرعت األلؽام فً محٌطواألسالك الشابكة ونشرتها حول المدٌنة 

فً مواجهة مقاومة  تهم الحدٌثةاالثقٌلة على أسوار مدٌنة الحدٌدة وتأهبت فرقة الرماة والقناصة برشاش

ال تمتلك إال اإلمكانٌات الذاتٌة البسٌطة والمتمثلة فً بنادق عفا علٌها الزمن وخٌل تربوا علٌها حتى 

أضحت أرواحهم التً تسٌر على أرضهم ، ٌقول شاهد العٌان فً ٌومٌاته ذاكراً الٌوم التالً للضربة 

فً أٌدٌهم أشٌاًء ى كثٌراً من الناس وأر –م 9ٔ9ٔ أؼسطس ٖٔ / هـ7ٖٖٔ ذوالحجة ٘ األولى )األحد

...وحدٌث الخلق كله منصرؾ لهذه القضٌة ، وهم مصممون على ؼزو الحدٌدة متنوعة األجناس

...وهذه الحركة دبرها بعض أشخاص متألمون من سوء معاملة القنصل لهم والقنصل المذكور أساء 

حت هجمات المقاومة التهامٌة حدٌث الناس ، وهكذا أصب  (كمه المستدٌمقده القدٌم فً تححللناس وأشهر 

وُروت قصص البطولة والفداء تردد كأساطٌر وذاق شعب تهامة لذة المقاومة بعد أن خمدت جذوتها 

عقب الحرب العالمٌة األولى ، فبدأت المقاومة ُتعد العدة لهجمة تالٌة ، ولكن هذه الضربة لم تكن مباؼتة 

لنتٌجة أن لمالقاتها وبث عٌونه فً صفوؾ المقاومٌن ، فكانت اوؼلب علٌها الحماس والعدو أعد عدته 

وهو شاهد العٌان الوحٌد ولكنه كتب بعقلٌة  -المتصرؾ ٌوسؾ بك ذلك  ىعزأُصٌب بعض أفرادها ، و

وتعالٌه وحقده  –رٌتشارد سون  –قنصل إلى الجوع وسوء تصرؾ ال –األمن التركً ورجل اإلدارة 

ن فً تعلٌله لهذه الحركات صحٌحا فً الشق الثانً وهو سوء أخالقٌات الصلٌبً ضد السكان ، وقد ٌكو

القنصل وصلٌبٌته ، أما السبب األول وهو أن المحرك للمقاومة وهو الجوع فذلك ؼٌر صحٌح ، فهذه 

منقصة ومازال صاحبه ٌعٌش أحالم الحاكم التركً الفش الؽلٌش ، وٌذكر جهل الثوار باألسلحة الحدٌثة 

ل عن هذه قادة موحدة للثورة ، واكتشاؾ االنجلٌز ألمر هذه الؽزوة واخذوا حذرهم ،  فوعدم وجود قٌا

م )وقت 9ٔ9ٔالثانً من سبتمبر  / هـ7ٖٖٔالهجمة التً وقعت فً ٌوم الثالثاء السابع من ذي الحجة 

أتانا خبر بان القبابل التً هاجمت الحدٌدة رجعوا بصفة المؽبون ألنه أخذ أكثرهم الطمع الضحى 

وتفرقت كلمتهم ، وال ربٌس لهم ، ولجهلهم خافوا المفرقعات النورانٌة وشنوها مؤذٌة ، وكان اإلنجلٌز 

، أما  ٕ(فتركوا عددا من القتلى والمجارٌحتحذروا ، وأعدوا الكمابن لذلك ، لم ٌتوفق المهاجمون ، 

ثم هجموا المقاومة)ألرواح والمعدات وكذلك الوشلً فرأى المقاومة كبدت العدو خسابر فادحة فً ا

 .  ٖ(رة أخرى ، فقتل من الطرفٌن جماعةعلٌهم ك
 

عملٌات المقاومة من كافة القبابل التهامٌة والشرابح االجتماعٌة بمدن تهامة ضد المستعمر  تستمرأ  

البرٌطانً وهو ما لم ٌتوقعه البرٌطانٌون فقد شنوا أن التهامٌٌن ال ٌرٌدون حكم اإلمام اإلدرٌسً 

ٌضاً أن ٌقبلوا بحكم اإلمام الزٌدي ٌحٌى ، وأنهم سٌرحبون باالنجلٌز إال أن التهامٌٌن أرادوا ومستحٌل أ

حسمت المقاومة التهامٌة فً األخٌر األمر ، وأشتد أزرها ، وٌس كٌان لهم وتأكٌد استقاللٌتهم تأس

                                                           
 . ٖٙٙٛـ ، ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ - ٔ
ٕ

 .11ٝٛـ  17كٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 ح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .  - 
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ر واستعانت بفتاوى بالقبابل وااللتفاؾ الشعبً حولها ، ومن ثم عمدت إلى المقاطعة االقتصادٌة للمستعم

رجال الدٌن والذٌن نصوا على حرمة التعامل مع العدو الذي ٌحتل األراضً التهامٌة بأي شكل من 

، فتم حصار العدو من الشرق والجنوب والشمال  ٔاألشكال ودخول المتعامل معهم تحت باب الخٌانة

)ورفعوا الشبك الذي وضعه -ذكر الوشلً:ه الشابكة مما زاد فً عزلته كما وحصر تواجده ضمن أسالك

االنجلٌز حول الحدٌدة ٌوم استٌالبهم علٌها فً وقت اإلدرٌسً لمنع الداخل والخارج إال بإذن وهو حدٌد 

مشبوك وضعوه الدابرة على الحدٌدة وتركوا فٌه أبوابا للدخول والخروج علٌها حرس ال ٌدخلها أحد 

 . ٕتكالٌؾ(ببضاعة أو ؼٌرها إال بعد أن ٌسلم ما اشترطوه من ال
 

إن إعادة قراءة التارٌخ فً تهامة تحتاج إلى وقت طوٌل لنسؾ الكثٌر من القراءات المؽلوطة والتً    

 أمٌن الرٌحانً سلمت إلى اإلدرٌسً تبعا لما كتبهكتبت بؽٌر ٌد أبنابها ، ومن تلك القراءات أن الحدٌدة 

 ٗالزٌدٌة والباحثٌن اإلبمة، فتلقفها كتاب  ًٖسلموا المدٌنة إلى صدٌقهم اإلدرٌس ، فقال إن البرٌطانٌٌن

، ٌقول المؤرخ  عن مقاومة للشعب التهامً ضد المحتل إشارةوعدوها من البدٌهٌات من دون ذكر أو 

مطٌر وهو من أبناء مدٌنة الحدٌدة )حٌنما ضرب األسطول االنكلٌزي على مدٌنة الحدٌدة واحتلتها 

كان ٌقال لهم الهندوه ، استمرت ؼزوات القبابل على الجنود ...ونزلت جنودها فٌها وهم من الهنود و

وتذبحهم فلم ٌستقر لهم قرار ، ومن الذٌن كانوا ٌهاجمونهم أحمد هرٌسه الربصً وقبابله الربص الذٌن 

لكن سكان الحدٌدة مع القبابل ) ٌقطنون شرق الحدٌدة حتى قرر اإلنكلٌز طلوعه منها( وفً موضع آخر

داث بعض قالقل ضد االنكلٌز أدت إلى زعزعتهم وقد بذلت الحكومة البرٌطانٌة كلما المجاورة قاموا بإح

 . ٘فً وسعها السترضاء األهالً ، فلم ٌتم لها ذلك (
 

سٌاسٌة تطالب وضؽوط إلى جانب حركات المقاومة ضد البرٌطانٌٌن كانت هناك مفاوضات   

ه المفاوضات فً وصول مشابخ القبابل البرٌطانٌٌن بسرعة الجالء عن أراضً تهامة ، وقد تجلت هذ

رٌة رفع الحصار البحري عن شواطا تهامة التهامٌة إلى القنصل رٌتشارد سون بالحدٌدة وطالبوه بفوّ 

وجالء المستعمر خاصة بعد جالء الجنود األتراك وإطالق المعتقلٌن اإلنجلٌز لدى األتراك ، ففً ٌوم 

م )وصل مشابخ الزرانٌق والعبسٌة إلى 9ٔ9ٔبرٌل الخامس من إ / هـ7ٖٖٔالسبت الخامس من رجب 

أنه ؼٌر قادر على هذا وكذب الحدٌدة وطلبوا فك الحصار من القنصل حسب وعده السابق فأخبرهم 

االتفاقٌة التً وقعها نابب والً عدن بنود ضمن  كانتواستمرت المطالبة بالجالء حتى ،  ٙ(علٌهم

 ، ففً ٌوم األحد الثانً من صفر المفاوضة مع البرٌطانٌٌنأهم نقاط من جاكوب مع قبابل تهامة وكانت 

وصل شٌخ قبٌلة عبس الٌمن سلٌمان بخٌت وسابر م )9ٔ9ٔالسادس والعشرٌن من اكتوبر / هـ8ٖٖٔ

لعند الوفد ،  والوالً ر سبقتهم أناعقال العبسٌة ومندوب من طرؾ مشابخ الزرانٌق ، فألجل عدم ما ٌكد

حرى ، وبعد مناقشات طوٌلة واعتراضهم على احتالل االنكلٌز للحدٌدة ، ثم أتى هؤالء مع مشابخ الق

أن ٌكتبوا مطالبهم . فكتبوا مطالبهم ، فكتبوها وسلموها له ، وكان قد أحدث  -قال لهم ربٌس الوفد :

                                                           
ٔ

ٔخٕ حُلِز٢ ٝحُلو٤ٚ ٓلٔي ٖٓٔ أكظ٠ رٌُي حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خثن ْٜٓ٘  ٓلٔي ١خَٛ ح٫ٛيٍ ٝػزيحَُكٖٔ رٖ ٓلٔي ح٫ٛيٍ ٝػزيحُوخىٍ رٖ ٣ل٢ ٤ِٓ - 

ُٓلٔي كَؽ ٠ٓٞٓٝ رٖ ٓلٔي حُٔٔخٟٝ ح٫ٛيٍ ٣ٝٞٓق حُزطخف ٝكظخٟٝ ٛئ٫ء ٓوط١ٞش .    رٖ ٤ٗن ح٬ٓ٩ّ 
ٕ

 . ٖٗٗ – ٕٗٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
ٖ

 . ٕٓٓ، ٛـ ٔح٣َُلخ٢ٗ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 

 - Rihani, Ameen . Peak and Desert , Travels in Yemen , Constable and Co. Ltd ; London. pp . 228–231.       
ٗ
 . 8ٗم ، صـ 9ٖٙٔ،  ٔالقاهرة ، ط –النجار ، حسٌن فوزي . الشرق العربً بٌن حربٌن ، الدار القومٌة للطباعة والنشر  - 
٘

 .  7ٗ، ٝٛـ 7ٙٓط٤َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٙ

 .ٖٙكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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، ورجع المشابخ إلى اجتماع آخر فً ٌوم  ٔ(ضع الربٌس جٌكوب رجله فوق األخرىمشكل بسبب و

( ورؼم ت الحدٌدة وإعطاءهم أسلحة ومدافعاألسبوع ودعوا إلى المطالبة )ألجل تخلٌالثالثاء من نفس 

والذي لجأ إلى األموال   Major . E.S.MILKاستبدال وكٌل سٌاسً آخر وهو المٌجر إي. أس . مٌك

...ولم ٌبق محافش على ل ، فتوافد علٌه المشابخ والسادةالطابلة ، فنثرها و)اآلنت له صعاب القباب

إال أن المطالبة باالستقالل وجالء  ٕ...(ثرها إال قبابل القحرى والزرانٌقته أمام قوة الفلوس التً ٌنصالب

 ، المحتل البرٌطانً عن تهامة استمرت وتؤازرها هجمات المقاومة التهامٌة حتى تم جالء البرٌطانٌٌن

ً عشر من جمادى األولى ولم ٌحل ٌوم الجمعة الثانعن تهامة قرر اإلنجلٌز االنسحاب التدرٌجً قد ف

 .م حتى تم جالء آخر جندي برٌطانً عن تهامة 9ٕٔٔ الحادي والعشرٌن من ٌناٌر / هـ9ٖٖٔ
 

 الوكالء السٌاسٌون للحكم البرٌطانً فً تهامة . -

اختار االستعمار البرٌطانً إلدارة الحدٌدة نشام الحكم العسكري المباشر ، وأدار البالد ضابط ٌسمى    

سً البرٌطانً وٌتبع المقٌم السٌاسً البرٌطانً بعدن مباشرة ، وٌشرؾ الوكٌل السٌاسً الوكٌل السٌا

بالحدٌدة على جمٌع النواحً وبٌدٌه تدار األمور السٌاسٌة واالقتصادٌة وحتى العسكرٌة ولو أن ذلك 

العهد  نشرٌاً فقط ، وسمحت اإلدارة البرٌطانٌة بالمشاركة الشعبٌة تبعاً لما كانت الحدٌدة علٌه فً

العثمانً ، فاستعانت بمجموعة من اإلدارٌٌن والتجار والوجهاء من أبناء الحدٌدة والذٌن أداروا شؤون 

البلدٌة والمٌناء وسمح لهم بممارسة العمل السٌاسً وطوال فترة االحتالل البرٌطانً حكم الحدٌدة أربعة 

  -: ، وهم ٖوكالء سٌاسٌٌن برٌطانٌٌن منهم مدنٌان وضابطان من الجٌش

، برٌطانً من موالٌد الهند من أب  . Richardson  G. Hالدكتور ج . هـ . رٌتشارد سون -ٔ

برٌطانً وأم آسٌوٌة ، ضابط ومستشرق ٌجٌد اللؽة العربٌة واللهجة التهامٌة ، وكتب مجموعة من 

التقارٌر عن تهامة وهً مهمة فً جوانب متعددة وخاصة الجانب السٌاسً واالقتصادي فً الربع 

ألول من القرن العشرٌن ، فقد شؽل منصب نابب القنصل البرٌطانً فترة طوٌلة ثم أصبح قنصل ا

 ٗبالوكالة ، عمل لدٌه محب الدٌن الخطٌب ومدحه بسعة اطالعه على تارٌخ تهامة وقبابلها وبلدانها

 م وشٌفة مساعد الحاكم للشؤون السٌاسٌة بجزٌرة9ٕٗٔ / هـٕٖٗٔ حتىم 9ٔ٘ٔ / هـٖٖٖٔ وشؽل من

،  ٘قمران وتركزت اختصاصاته فً األمن الداخلً "البولٌس" باإلضافة للشؤون المالٌة والجمارك

وأثناء الحرب العالمٌة األولى شؽل اٌضا الضابط السٌاسً فً خفر سواحل البحر األحمر وكان 

،  ممن شارك فً الهجوم على الحدٌدة بل وتحدٌد األهداؾ لضربها لمعرفته بالمدٌنة التً عاش بها

نها تحتوي على ووأمر بضرب مقر القنصلٌة فصبت علٌها المدافع البرٌطانٌة نارها فجعلتها ٌباباً لك

ملفات سرٌة ووثابق برٌطانٌة وخشٌة من وقوعها فً أٌدي األتراك وإن نفت النخبة السٌاسٌة بتهامة 

ٌب بمرض أص ٙفٌما بعد ذلك وقالت أن ؼرضه من ضرب القنصلٌة هو أخذ التعوٌضات الباهشة 

م حسبما تدعً الوثابق البرٌطانٌة ولكن الوقابع تثبت أنه تم 9ٔ9ٔأكتوبر  / هـ8ٖٖٔخطٌر فً محرم 

                                                           
ٔ

 ، ٝح٤ُٖٔ أ١ حُـ٘ٞد .  ٔٔٔٝٛـ ٘ٓٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ . ٛـ - 
ٕ

 . 1ٓٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ  . ٛـ - 
ٖ

 . 77 -7ٙ. ؛ رُٞي١ٍ ، ح٫ٓظ٬ّٔ حُظ٢ًَ ، ٛـ   7ٕٗ، ٛـ   ٔح٣َُلخ٢ٗ ، حَُٔكغ حُٔخرن ، ؽ  - 
ٗ

 . 71-77حُوط٤ذ ، ًٌَٓحطٚ ، ٛـ  - 
٘

 .  ٤ٕٔ٘1خ٤ٓش ، ٓٔ٘خٍ ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ ، ٛـٍُم ، ٣ٞٗخٕ ُز٤ذ . ؿ٣َِس هَٔحٕ ر٤ٖ ح٫كظ٬ٍ حُؼ١ٌَٔ ٝطلي٣ي حُظزؼ٤ش حُ - 
ٙ

 .     7ٕٔ، ٛـ   ٔح٣َُلخ٢ٗ ، حَُٔكغ حُٔخرن ، ؽ - 
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فقد وصلت  ، هالً تهامةأل تهبإساءة معامل حٌث اشتهرسحبه بعد فشله فً إطالق البعثة البرٌطانٌة 

 .    ٔة مع قبابل تهامة ولتوقٌعه معاهد العالقة العربٌة البرٌطانٌة الى اسوأ مستوٌاتها فً عهده

 فً محرم لبرٌطانً ، تولىضابط بالجٌش ا  Major .E . S . Meek المٌجر أي . اس . مٌك .  -ٕ

 أن ٌتقرب إلى القبابل، استطاع م 9ٕٓٔفبراٌر  حتى م9ٔ9ٔأكتوبر  / هـ8ٖٖٔ حتى جمادى اآلخرة

  . ٕ لحدٌدة مٌناًء حراً وحاول جعل اتهامة  عنورفع الحصار البحري وفتح حواراً مباشراً معهم 

 م .9ٕٓٔ ٌونٌو فبراٌر إلى / هـ8ٖٖٔ شوال حتى تولى من جمادى اآلخرة الكابتن جوردون -ٖ

 م  حتى9ٕٓٔ ٌونٌو / هـ8ٖٖٔ،  تولى من شوال     L . A . Steleالدكتور إل . أي . استٌل .  -ٗ

 . م9ٕٔٔ الحادي والعشرٌن من ٌناٌر / هـ9ٖٖٔالثانً عشر من جمادى األولى 

قدمت القوات اإلدرٌسٌة ف،  ن الحدٌدةعورحٌل أخر وكٌل سٌاسً  ثم بعد جالء أخر جندي برٌطانً  

ٌوم ، فدخل الحدٌدة فً  ٗاإلدرٌسًاإلمام محمد بن ممثالً عن  ٖسٌؾ اإلسالم مصطفى اإلدرٌسًبقٌادة 

تبدأ تهامة فصالً ، لم 9ٕٔٔهـ / الحادي والعشرٌن من ٌناٌر9ٖٖٔالجمعة الثانً عشر من جمادى اآلخر 

 .ث جدٌداً من فصول تارٌخها الحدٌ

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 7ٙ. ؛ رُٞي١ٍ ، حَُٔكغ حُٔخرن ، ٛـ  11كٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 . 7ٗ. ؛  هٞىحر٤َى٤٣ق ،حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ1ٕ؛ كٖٔ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ 11ٖح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
ٖ

ّ 1ٙ1ٔ ٛـ/٤ٕٔ1ٗق ح٬ٓ٩ّ ٜٓطل٠ رٖ ػزيحُؼخٍ رٖ حكٔي ح٩ى٢ٔ٣ٍ ، أكي هخىس ح٫ىحٍٓش ك٢ طٜخٓش ، ُٝي رخ٤٘٣ُِش رخ٧هَٜ ك٢ َٜٓ ٓ٘شٓ - 

ٝىٍّ رٔي٣٘ش ح٣ُِي٣ش ػ٘ي حُؼ٬ٓش ػزيحَُكٖٔ رٖ ػزيهللا حُوي٢ٔ٣ ػْ  1ّٔٓٔ/٤ُٞ٣ٞٛـ1ٕٖٔ، َٝٝٛ أٍٝ َٓس ُظٜخٓش ٖٓ ١ٞٓ٘ٚ ك٢ ٍؿذ 

ٝٗخٍى ك٢ اىحٍس كٌٞٓظٜخ ، ٝهخطَ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ كٍٞ أرٜخ ، ّ 1ٕٔٔ/ٛـ ٖٖٓٔؿغ ك٢ ٍ٘ي حرٖ ػٔٚ ح٩ى٢ٔ٣ٍ ػْ ػخى َُٜٔ َٝٝٛ ا٠ُ ٛز٤خ ػ

ُٝوزٚ ح٩ى٢ٔ٣ٍ ر٤ٔق ح٬ٓ٩ّ ٝرؼي ٝكخس ح٩ى٢ٔ٣ٍ ػخٍ ػ٠ِ أ٤َٓٛخ ػ٠ِ رٖ ٓلٔي ح٩ى٢ٔ٣ٍ، ُٝٔخ حٗز٢ٔ ٗلًٞ ح٤ُٔخٓش ح٣٫طخ٤ُش ك٢ طِي 

ّ . 1ٖٓٔى٣ٔٔزَ 1ٔٛـ/ 1ٍٖٗٔؿذ  1ٕٜخ، كَكَ ا٠ُ َٜٓ ٝحٓظوَ ك٢ ح٧هَٜ ا٠ُ إٔ طٞك٢ ٣ّٞ حُو٤ْٔ حُـٜخص ، حٟطَ ا٠ُ ٓـخىٍط

. ؛ ٍٝرَطْ ، ك٣َي٣ٍي . ح٩ى٢ٔ٣ٍ آخّ  ّٖ٘ٓ ، حُؼيى1ٖٓٔى٣ٔٔزَ ّٕٗ ٝٛل٤لش حٍُٟ٘ٞ 1ٖٓٔى٣ٔٔزَ ٕٓؿ٣َيس ح٧َٛحّ  -ٍحؿغ :

،  ٕ.؛. ح٢ُِٗٞ ، َٗ٘ حُؼ٘خء ، ؽٖٓٗ . ، ٛـ71ٖٓ حُـِء ٖٛـ ، حُٔـِي1ٖٗٔٗٞحٍٔٔ -ّ 1ٖٔٔٓخٍّ ٔحُؼ٤َٔ ٝأَٓطٚ ، ٓـِش حُٔوظطق ، 

   . 71ٕ -71ٕٛـ 
ٗ

ّ ٝٗ٘ؤ ك٢ كـَ 17ٙٔٛـ/ى٣ٔٔز1َٖٕٔٓلٔي رٖ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي حرٖ أكٔي حرٖ اى٣ٍْ ، ٓئْٓ ىُٝش ح٫ىحٍٓش ، ُٝي رٜز٤خ ك٢ ١ً حُوؼيس  - 

ٖ ػزيحَُكٖٔ رخ٢ٜٛ ٍٝكَ ٧ر٢ ػ٣َٖ كيٍّ ػ٘ي حُوخ٢ٟ آٔخػ٤َ رٖ كٖٔ ٝحُيٙ كللع حُوَإٓ ك٢ ٓٔـي ؿيٙ ٝىٍّ ػ٠ِ ٣ي ح٤ُ٘ن ٓخُْ ر

ّ ا٠ُ حٌُلَس ك٢ حُــزٞد 111ٔٛـ /7ّٖٔٔ ح٠ُ َٜٓ كيٍّ ك٢ ح٧َُٛ ٝأؿخُٙ ػِٔخء َٜٓ ػْ ٍكَ ك٢ 11ٙٔٛـ/ٖٗٔٔػخًٖ ػْ ٍكَ ك٢ 

ّ ػْ ٍكَ 1ٖٓٔٛـ/ٕٖٔٔٓ٘ٞحص ػْ ػخى ا٠ُ َٜٓ  ٖرخُٔـَد ٬ُٓظِحىس ٖٓ حُؼِّٞ ػ٘ي ح٤ُٔي ٓلٔي حُٜٔي١ ح٢ُٓٞ٘ٔ ٣ُِٝخٍس أهخٍرٚ ٌٝٓغ 

ّ ٝحٗـٌد حُ٘خّ ٝحهزَ ػ٤ِٚ حُٜـ٤َ ٝحٌُز٤َ ، كؤػِٖ ىػٞطٚ ك٢ ٓلَّ 1ٓ٘ٔٛـ/ٖٕٖٔا٠ُ ىٗوِش رخُٔٞىحٕ ٝػخى ا٠ُ ٛز٤خ 

ُز٣َطخ٤٤ٖٗ ّ ، كَٜ٘طٚ هزخثَ طٜخٓش ، كخٍد حُظَى ٝحٗظَٜ ػ٤ِْٜ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔٞحهغ ، ٝكخُق ح٣٫طخ٤٤ُٖ ٝح1ٓ1ٔٛـ/كزَح7َ٣ٕٖٔ

ٝػزيحُؼ٣ِِ رٖ ٓؼٞى ٝح٣ٌُٖ ػويٝح ٓؼٚ ٓؼخٛيحص ٝكخٍد حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ ٝح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ٝآٍ ػخثٞ ، ًٝخٕ ٓيرَح ك٤ٌٔخ ٗـخػخً ؿٞحىح ٝحٓظَٔ 

، ٛـ  ٕح٢ُِٗٞ ، َٗ٘ حُؼ٘خء ، ؽ -ّ. ٍحؿغ :1ٕٖٔٛـ /حُؼ٣َٖ٘ ٖٓ  ٓخٍّٖٔٗٔك٢ ػِ ٝٓ٘ؼش ا٠ُ إٔ طٞك٢ ك٢ ٣ّٞ حُؼ٬ػخء حُؼخُغ ٖٓ ٗؼزخٕ 

. ؛ ٗو٤َ ، ٗؼّٞ ري . طخ٣ٍن ٤ٓ٘خء حُوي٣ْ ٝحُلي٣غ ٝؿـَحك٤ظٜخ ٓغ ه٬ٛش طخ٣ٍن َٜٓ ٝحُ٘خّ ٝحُؼَحم ٝؿ٣َِس حُؼَد ، ، ٓطزؼش  71ٕ -7ٕٕ

-1ٖٖٛـ حَُٔؿغ حُٔخرن ، . ؛ ٍٝرَطْ ، ٕٖٓ-ٖ٘ٔ، ٛـ  ٔح٣َُلخ٢ٗ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ .؛ ّٙٙٙ ، ٛـ1ٔٙٔ،  ٔحُٔؼخٍف رَٜٔ ، ١

. ؛ ح٢ًٍُِِ ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ ،  1ٖٓ حُٔ٘ش  ّٙ ،حُٔـِي ٤ٗٞ٣ٔ1ٖٔٞ ٔ، ٓلٔي . كٌٞٓش ح٫ىحٍٓش ك٢ ػ٤َٔ ، ٓـِش ُـش حُؼَد ، .؛ ٤ٜٗق 1ٖٖ

 .  1ٗ1 - ٕٙٙ، ٛـ  ٕ.؛ حُؼو٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽٖٖٓ، ٛـ ٙؽ
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 لمبحث الثانًا

 المعارضة التهامٌة خالل حكم األدارسة   
 

 تأسٌس الدولة اإلدرٌسٌة فً تهامة .  -

 والذي ٔتنسب الدولة اإلدرٌسٌة إلى أحد أقطاب التصوؾ اإلسالمً وهو العالمة أحمد بن إدرٌس  

جاء حفٌده اإلمام محمد بن علً بن ووتوفً بها ،  هاقضى بقٌة حٌاته فٌنه ، فاستقر بتهامة وجعلها موط

مستؽالً سٌطرة األسرة اإلدرٌسٌة على النفوذ الروحً لٌبنً على  محمد ابن أحمد ابن إدرٌس

ثم حروب لصالحه مع والبرٌطانٌٌن  ٕلصالح الطلٌانحروب مع العثمانٌٌن دأها بالمتناقضات دولته ب

ٌؾ الحسٌن واإلمام ٌحٌى ، ولتتوسع دولته بامتداد الجنوب بعد خروج القوات العثمانٌة القبابل والشر

 والتً سلمت له مناطقها التً حاربته سابقاً علٌها وبادرت بتسلٌمه معداتها  العسكرٌة والحربٌة كاملة .

نٌن والبهم له ألد أعداءه معل –باألمس  –قدم إلى اإلمام محمد بن علً مشابخ تهامة الذٌن كانوا    

ومباٌعٌن له )فوصل شٌخ الواعشات السٌد هادي بن أحمد هٌج وشٌخ عبس ٌحٌى بن علً ثواب إلى 

مباٌنة عشٌمة  السٌد العالمة أمٌر المؤمنٌن محمد بن علً بن إدرٌس خافضٌن جناح الذل وكانا قد باٌناه

 ٖ(عضهم العمل فً بعض جهاتهه وولى ب...فصار المذكوران من خواص المقربٌن إلٌبمواالتهم لألتراك

مشابخ إلٌه ، ثم توجه  ٗرجال جنوب تهامة ٌحٌى بن علً ثواب وهادي بن أحمد هٌج -، فقال عنهما :

فذكر الوشلً وكان ضمن الوفد )توجهت إلى حضرته برفقة سٌدي  ،ومناصب وعلماء قضاء الزٌدٌة 

مد بن ٌحٌى االهدل من المنٌرة فً الٌوم الصنو العالمة األجل السٌد عبدهللا بن سٌدي القطب الشهٌر مح

دٌة وأعٌانهم ألخذ البٌعة هـ وبرفقتنا جمٌع مشاٌخ قضاء الز7ٌٖٖٔ التاسع والعشرٌن من جمادى األولى

هو بالنسبة لمن ارتضاه من أبناء تهامة أهون الضررٌن ، فهو شافعً سنً المذهب و،  ٘(والعهد

فً كل البقاع ومرٌدٌن ٌبثون تعالٌمه ونهجه ، وهو من وصوفً الطرٌقة بل شٌخ من شٌوخها له أتباع 

آل البٌت النبوي وله قداسة عند التهامٌٌن ، وهو تهامً بلهجته ومأكله ومشربه وتواضعه فً كل صفاته 

                                                           
ٔ

,  ٖٓ ٣ًٍش ح٩ٓخّ اى٣ٍْ رٖ ػزي هللا حُٔلٞ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ػ٢ِ رٖ اى٣ٍْ حُل٢٘ٔ ٓئْٓ حُط٣َوش ح٧كٔي٣ش ٝؿي ح٫ىحٍٓش رظٜخٓش ، - 

ّ ٝطؼِْ رلخّ 7٘1ٔٓخٍّٖٓٛـ/7ٍٔٔٔؿذ ُٕٔٓٞيٙ ك٢ ٤ٍٓٔٞ رخُوَد ٖٓ كخّ حُٔـَد ٝٛٞ ٖٓ هز٤ِش ٖٓ ح٧َٗحف طيػ٠ حُؼَح٣ٖ ك٢ 

وش حُ٘خ٤ًُش ٝطٞؿٚ ا٠ُ ٌٓش ٓ٘ش كوَأ حُلوٚ ٝحُظل٤َٔ ٝحُلي٣غ ، إًُٔ ُٚ ك٢ حُظي٣ٍْ ًٝخٕ ٤ٔ٣َ ا٠ُ حُظٜٞف ، كؤهٌ ػٖ ػزيحُٞٛخد حُظخ١ُ حُط٣َ

ّ كؤهخّ أ٫ًٝ رَٜٔ ، كؤهخّ كِوش ُِظي٣ٍْ ٝأْٓ ٣َ١وظٚ حُٔؼَٝكش رخٓٔٚ ٝأٗ٘ؤ ُٜخ كَٝػخً ٝؿؼَ ًَِٓٛخ ك٢ ح٧هَٜ رزِيس 711ٔٛـ/ٕٗٔٔ

ٝػِٔخثٜخ رَثخٓش حُٔلظ٢ ح٤٘٣ُِش ُٝحٍٛخ َٓحٍحً ، ػْ طٞؿٚ ا٠ُ ٌٓش ٌٝٓغ رٜخ ٗلٞ ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش ػْ هيّ ا٤ُٚ ٝكي ٖٓ ٓ٘خثن طٜخٓش ٝٓخىطٜخ 

ٔخٍ ػزيحَُكٖٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ ح٫ٛيٍ ١خُزخً ٓ٘ٚ ح٫ٗظوخٍ ٤ُؼ٤ٖ رظٜخٓش ، كويّ ا٠ُ ُر٤ي ٝحٓظ١ٜٞ٘خ طٔؼش أَٜٗ ٌُٖٝ ُر٤ي ُْ ططذ ُٚ ، كٔخف ر٘

ْ ٓلٔي ّ ، ٗزؾ ػ٤ِٚ ٓـٔٞػش ٖٓ ٓئ٢ٔٓ ١َم حُٜٞك٤ش 1ٖ7ٜ٘ٓٔأًظٞرَٕٓٛـ/ٍٖٕ٘ٔؿذ ٕٔطٜخٓش كظ٠ حٓظوَ رٜز٤خ كظ٠ ٝكخطٚ ك٢ 

ػؼٔخٕ ح٤َُٔؿ٢٘ ٓئْٓ حُط٣َوش ح٤َُٔؿ٤٘ش ٝح٤ُ٘ن ٓلٔي كٖٔ حُظخكَ ٓئْٓ حُط٣َوش حُٔي٤ٗش ٝح٤ُ٘ن ٓلٔي ػ٢ِ ح٢ُٓٞ٘ٔ ٓئْٓ حُط٣َوش 

ح٤ُٓٞ٘ٔش ٝح٤ُ٘ن ٓلٔي حُٔـٌٝد حُٔٞح٢ً٘ ٓئْٓ ٣َ١وش حُٔـخ٣ًذ ٝح٤ُ٘ن ارَح٤ْٛ ح٤َُٗي حُيٗو١ٝ٬ ٓئْٓ حُط٣َوش ح٤َُٗي٣ش ، ٨ُٝه٤َ ك٢ 

١(  -١( ؿٔؼٚ ٖٓ ٬ًٓٚ ٝآٍحثٚ ٣َٝٓٝخطٚ ٝٛ٘ق ٛٞ)ٓـٔٞػش ح٧كِحد ٝح٧ٍٝحى -)ػوي حُيٍ حُ٘ل٤ْ ك٢ رؼٞ ًَحٓخص أكٔي رٖ اى٤ْٓ٣ٍَطٚ

ٝ)ٍٝف حُٔ٘ش( ٝ)حُؼوي حُ٘ل٤ْ ك٢ ٗظْ ؿٞحَٛ حُظي٣ٍْ( ٝ)ٓ٘خظَس ٓغ كوٜخء ػ٤َٔ حُٞٛخر٤ش( ٓٞؿٞىس  ١(-١( ٝ)حُٔلخٓي حُؼٔخ٤ٗش -ٝ)حُِٔٞى 

ٗو٤َ ،  ح٫ٛيٍ ، ػزيحَُكٖٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ . رًَش حُي٤ٗخ ٝح٧هَٟ ك٢ ح٩ؿخُس حٌُزَٟ ، ٍٛٞس هط٤ش ُيٟ حُزخكغ . ؛ -ؿغ :ُيٟ حُزخكغ . ٍح

. ؛  1، ٛـ )ه٢(. ٝػوٞى حُيٍٍ  1ٔٔ -٘ٓٔٛـ )ه٢(.؛ ػخًٖ ، كيحثن حَُِٛ ك٢ ًًَ ح٤ٗ٧خم أػ٤خٕ حُيَٛ ، ٘ٙٙ، ٛـحَُٔؿغ حُٔخرن 

حُوخَٛس ،  –.؛ ٓوِٞف ، ٓلٔي رٖ ٓلٔي . ٗـَس حٍُ٘ٞ ح٤ًُِش ك٢ ١زوخص حُٔخ٤ٌُش ، حٌُٔظزش حُِٔل٤ش ٌٝٓظزظٜخ  1٘، ٛـ ٔح٢ًٍُِِ ، ح٧ػ٬ّ ، ؽ

. ؛ ٓظٞىحٍى ، ُٞػَٝد . كخَٟ حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩ ، طَ/ػـخؽ ٣ٜٞٗٞ ، طؼ٤ِوخص/ ح٤ٓ٧َ ٤ٌٗذ ح٬ٍٕٓ  17ٖ - 1ٖٙ، ٛـ ٔٛـ ، ؽ1ٖٗٔ،  ١ٔ

 . ٘ٓٗ – ٗٓٗٝٛـ 11ٖ، ٛـ ٕٛـ ، ؽٕٖ٘ٔ ، ٕ، ٓطزؼش حُلِز٢ ًَٝٗخٙ رَٜٔ ، ١ 
ٕ

(،طَ/ه٤ِلش ٓلٔي حُظ٢ٔ٤ِ، ٍٓ٘٘ٞحص 1ٕٔٔ-1ٔٔٔؿ٤ُٞ٤ظ٢ ، ؿ٤ٞكخ٢ٗ . ًٌَٓحص ؿ٤ُٞ٤ظ٢ ، ح٧َٓحٍ حُؼ٣ٌَٔش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ُلَد ٤ُز٤خ) - 

 .   ٕٔٔ – 1ّٓٔ ، ٛـ171ٔ، ١َٔحرِْ ، ١ –حًَُ٘ش حُؼخٓش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ٝح٩ػ٬ٕ 
ٖ

 . ٕٖٗ – ٖٔٗـح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛ - 
ٗ

 .  171، ٛـ ٕحُؼو٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ  - 
٘

 . ٖٗ٘ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
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لشرٌؾ الحسٌن نموذج اتكراراً ل هت علٌه التهامٌة فارتداها وابتزر بها ومن ٌقرأ تارٌخ تهامة ٌجد، أثرّ 

قاتل التهامٌون معه بكل إخالص فً كل معاركه ضد العثمانٌٌن واألبمة الزٌدٌة ف بن علً بن حٌدر،

وحكو عنه أن سٌفه ٌقطع رأس عدوه من مسافة وصاروا طوع أمره فً أسرع وقت معه  ا)اتحدوو

فً انحاء فانبثت تلك الخرافات وهذه الخزعبالت أمٌال وأن رصاص األعداء ال ٌؤثر فً قومه وأعوانه 

علٌها  تهسٌطرفرض  وبعد خروج العثمانٌٌن من تهامة ، ٔة وتجاوزت حتى وصلت مصر(الٌمن وتهام

)حٌنبذ استقل موالنا نصره هللا فلم ٌبق له معارض وال مخالؾ ، فاستولى على الجهة الٌمنٌة والشامٌة و

له انفذ ُعمّ صفواً وعفواً ووصل إلٌه أهلها طابعٌن منقادٌن ألمره كوصولهم إلٌه أول الدعوة ، فأ

  ، وولى اإلمام اإلدرٌسً نابباً عنه فً تهامة سٌؾ اإلسالم مصطفى اإلدرٌسً ٕ(وعساكره وقضاته إلٌها

اإلدرٌسً إلى بندر اللحٌة نابباً عن السٌد  ..سٌؾ اإلسالم مصطفى ..وصل -هـ 7ٖٖٔ- فـ)فً شعبان

لمؤمنٌن محمد بن ٌحٌى وزٌر اإلمام أمٌر ا..تهالعالمة أمٌر المؤمنٌن محمد بن علً بن إدرٌس وبرفق

عوض باصهً لتدبر أحوال الٌمن وتقرٌر أمور أهله فقررا بعض األحوال ودبرا أحوال العمال على 

   . واستقرت أحوال الدولة اإلدرٌسٌة فً هذه المناطق ٖالممالح والجمارك وؼٌرها(
 

رهم ومن ؼٌر سفك أن هذه القبابل والمدن دخلت تحت كنؾ االدارسة برضاهم واختٌاالباحث الحش    

تقدم جنوباً واتته اللحشة التً لدماء وذلك بسبب ما سبق بٌانه ، وبدأ اإلمام اإلدرٌسً ٌنتشر الفرصة ل

عثة البرٌطانٌة فً باجل ، فأراد أن ٌثبت نفوذه فً هذه المنطقة الواقع بٌن باستؽلها ، وهً حجز ال

ألي طرؾ ، فبدأ ٌرسل برسابله جنوب قضاء الزٌدٌة وشمال قضاء زبٌد وهً منطقة لم تخضع 

إلطالق البعثة ثم أرسل رسله ووسطابه من دون فابدة تذكر رؼم اتهام أحد الكتاب العرب آنذاك بأن 

 ي أرسل ولده وكان ط منصب المنٌرة الذ، ووسّ  ٗاإلدرٌسً هو وراء عملٌة حجز البعثة البرٌطانٌة

بشروط تم ذكرها مع  االهدل على إطالق البعثةدالقادر بٌن القحرى مع أمٌر تهامة عبقد عقد االتفاق 

ربٌس البعثة جاكوب ، وبعٌد تلك الحادثة تحركت الجٌوش اإلدرٌسٌة بقٌادة محمد طاهر رضوان إلى 

وصل من طرٌق البر الشٌخ محمد طاهر رضوان والشٌخ  –هـ 8ٖٖٔ –هذه المناطق فـ)فً آخر صفر 

وبرفقتهم السٌد العالمة محمد  –أشراؾ وعالن  من –هادي بن أحمد هٌج والشرٌؾ منصور بن محمد 

، من طرٌق البحر  مالمؽربً الشنقٌطً ومعهم ثالثمابة نفر ومدفع وأرزاق وجبخانة وصلت إلٌه

وعسكروا بالمنواب من بلد بنً أمحمد ، فوقفوا به نحو شهر ونصؾ والعساكر تجمع إلٌهم ، ثم إن 

م وجههم إلى الحمرة حازة من العسكر وطابفة منهالشٌخ محمد طاهر توجه إلى الضحً ومعه طابفة 

عه أؼلب القبابل فً وسط تهامة الجنوبٌة م، وانقلب أمٌر تهامة ومنصبها مع اإلدرٌسً و ٘(الجرابح

كانون  7ٕ)السبت  -وذلك بتحرٌض من المتصرؾ ٌوسؾ بك حسن ، حٌث ذكر األخٌر فً ٌومٌاته :

ً وصلت قرٌة عزان ممر طرٌق صنعاء وقد كتب م بلؽنا أن جٌوش اإلدرٌس9ٔ9ٔاألول)دٌسمبر(

قابدها الشرٌؾ منصور أبو ذٌاب إلى أعٌان باجل بالوصول إلٌه ، فاستشارونً فأعلمتهم بان ٌسلموا 

أمرهم للسٌد عبدالقادر الذي وصل مع المشاٌخ وقد التقٌت به وقر الرأي التكتم فً المشاهرة وإرسال 

دخلت جٌوش اإلدرٌسً باجل ف،  ٙناهضة ابن حمٌدالدٌن(استعجال لإلدرٌسً بإرسال جٌش كاؾ لم

                                                           
ٔ

 .  1 -7ٛـ ، ٛـ ٖٖٓٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –حُزًَخط٢ ، َٗف ػزيحُٔلٖٔ . حَُكِش ح٤ُٔخ٤ٗش ، ٓطزؼش حُٔؼخىس  - 
ٕ

 . ٕٖ٘ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ   - 
ٖ

 .7ٔٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
ٗ

   ّٕٙ ، ٛـ1٘1ٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١–أ٤ٖٓ . ح٤ُٖٔ طخ٣ٍوٚ ح٤ُٔخ٢ٓ ٌٓ٘ حٓظو٬ُٚ ك٢ حُوَٕ حُؼخُغ حُٜـ١َ ، ىحٍ اك٤خء حٌُظذ حُؼَر٤ش ٓؼ٤ي ، -
٘

 . 71ٖح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٙ

 . ٕٙٔكٖٔ ، ًٌَٓحطٚ ، ٛـ  - 
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 –هـ 8ٖٖٔربٌع الثانً  –وسط فرحة عارمة وترحٌب قوي ، و)ٌوم السبت ، السادس والعشرٌن منه 

سار قابد الجٌوش اإلدرٌسٌة الشٌخ محمد طاهر رضوان من الضحً إلى باجل ، فدخل إلٌه مشاٌخ 

، وفً نفس الفترة سٌطر االدارسة على  ٔرب وال مؤنه(هم طابعٌن منقادٌن بدون حؤالعبسٌة ورؤسا

برع والحجٌلة وما واالها وكذلك بنً قٌس ورٌمة وما واالها واستمرت القوات اإلدرٌسٌة فً التقدم 

لجنوبٌة والذٌن اإلدرٌسً ملجباً لكل مضطهد من ابناء تهامة ا ، وأصبح اإلمام ٕحتى الجاح بوصاب

ت الزٌدٌة ، فلجأ الٌه مشابخ الخوخة والمخا مثل الشٌخ علً واخٌه تالل القوااحوقعت بالدهم تحت 

ل اق طاهر والشٌخ إبراهٌم ٌحٌى بطٌلً السٌد علً قبابل المعاصلة مثل عبدهللا عثمان وكذلك مشابخ

..مساًء أتى عندي شٌخ الزرانٌق الٌمانً علً ٌحٌى فاشق ومعه السٌد 9ٔ9ٔ آب ٙٔ)السبت المتصرؾ

عند االمام وهم ذٌن أوقعوا التنكٌل والقتل]بما[صلة والشٌخ إبراهٌم ٌحٌى بطٌلً العلً طاهر من المعا

 . ٖمتوجهون اآلن لعند اإلدرٌسً لطلب المدد منه على اإلمام (

اتجه سٌؾ اإلسالم مصطفى اإلدرٌسً من اللحٌة إلى مٌناء ابن عباس فدخله فً ٌوم الخمٌس الحادي   

م ، وأصبح مطالً على الحدٌدة ، وكانت 9ٔ9ٔ لث من دٌسمبرالثا / هـ8ٖٖٔ عشر من ربٌع االول

هجمات المقاومة التهامٌة المستمرة قد عجلت بجالء قوات المستعمر البرٌطانً )فاضطرت إلى إخالء 

والذي حمل حقاببه خفٌة لٌترك المدٌنة ولٌهرب تحت  ٗالحدٌدة نتٌجة لمهاجمة رجال القبابل لقواتها(

رؼم معارضة النخب لهذا دخول المدٌنة ببن علً اإلدرٌسً  هالً اإلمام محمدجنح الشالم ، فطالب األ

وخرج  التوجه الشعبً وإصرارهم على إدارة شؤونهم بأنفسهم وتكوٌن كٌان سٌاسً خاص بتهامة ،

، فدخل المدٌنة ٌوم الجمعة الثانً عشر من  ٘اإلدرٌسً الذي قاده سٌؾ اإلسالماألهالً الستقبال الجٌش 

 م .9ٕٔٔ هـ / الحادي والعشرٌن من ٌناٌر9ٖٖٔخر جمادى اآل

دعى بعد انتهاء األفراح ، بدأت مرحلة البناء وترتٌب البٌت التهامً وإعادة الهٌكلة اإلدارٌة ، فاست  

م لتولً 9ٕٔٔ هـ / سبتمبرٖٓٗٔ إسماعٌل بن محمد الوشلً فً محرم اإلمام محمد بن علً اإلدرٌسً

اإلسالم مصطفى اإلدرٌسً إلى الحدٌدة فـ)قرر أحوالها وتفقد أمور  القضاء بالحدٌدة ، وأرسل سٌؾ

بٌت المال والعسكر المرتبٌن بها وبتلك الجهات وفً خالل إقامته بها ُسلمت مملحة الصلٌؾ إلى حضرة 

 -فعاد سٌؾ اإلسالم من الحدٌدة لتسلمها ، فوصل إلى الصلٌؾ فً ربٌع الثانً..موالنا أمٌر المؤمنٌن

-، وذكر الكاتب االسترالً روبرتس أن مصطفى اإلدرٌسً هو الذي )أجالهم  ٙتسلمها (و -هـ ٖٓٗٔ

عن الحدٌدة وأعادها إلى الحكومة اإلدرٌسٌة وتمت على ٌدٌه إصالحات عدٌدة ، فأدخل إلى  –اإلنجلٌز 

وعٌن  7(البالد نشام العوابد الجمركٌة ووضع قواعد إدارٌة للحكم عادت بفوابد عدٌدة على البالد وأهلها

محمد بن ٌحٌى  إلدارة الحدٌدة ومعه   اإلدرٌسً ابن عمه محمد العربً بن عبدالعال اإلدرٌسً اإلمام

لتفقد أمور العسكر المنصورة م وذلك )9ٕٕٔابرٌل  / هـٖٓٗٔعوض باصهً وزٌر اإلدرٌسً فً شعبان

ٌت المال ممن شهر على بوالنشر فً أحوال بٌت المال ، فقرر أحوالها وعزل بعض العمال والكتبة 

                                                           
ٔ

 . 1ٖٗح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 .  ٕٙٔحُٔخرن ، ٛـ  حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . ؛ كٖٔ ، حُٜٔيٍ - 
ٖ

 . ٓٓٔ - 11، ٛـ  ٕ. ؛ ٓطَٜ ، ًظ٤زش حُلٌٔش ، ؽ 1ٕكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 . ٕٖٗحُ٘ؼ٢ٔ ، طخ٣ٍن ػ٤َٔ ، ٛـ  - 
٘

 . ٖٓٗ. ؛ ٍٝرَطْ ، حَُٔؿغ حُٔخرن . ٛـ 1ٔٔ، ٛـ  ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٙ

 . 7ٓٗ – ٙٓٗح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
7

 ٍٝرَطْ ، حَُٔؿغ حُٔخرن .  - 



   

 

128 

 

  / هـٖٔٗٔ ، واستمر ثمانٌة أشهر ، ثم عزله اإلمام محمد بن علً اإلدرٌسً فً ربٌع الثانً ٔ(خٌانته

 .ٕم وعٌن الشرٌؾ أحمد بن زٌد بن الحسٌن بن علً بن حٌدر9ٕٕٔ دٌسمبر

ٌت المشاركة كانت المدٌنة تدار من قبل خمسة إدارٌٌن ٌمثلون الحكومة االدرٌسٌة وبٌدهم أمرها وألؽ  

  -:ؤالء اإلدارٌٌن هم وهالتً تمتع بها التهامٌون فً عهدي العثمانٌٌن والبرٌطانٌٌن الشعبٌة 

 ٖالبرٌطانً. ح٤ًَُٞ ح٤ُٔخ٢ٓ-٘ٓي٣َ حُـَٔى. -ٍٗث٤ْ ح٤ُٔ٘خء. -ٖٓي٣َ ح١َُ٘ش. -ٕػخَٓ ح٤ُٔي.  -ٔ  
 

هذه ، وم الشعبً لهذا الوجود الحش الباحث أن هناك معارضة الستمرار الوجود اإلدرٌسً رؼم الزخ   

من النخب السٌاسٌة واالقتصادٌة بالمدٌنة ، فبعد دخول المدٌنة و)عندما تأسست جاءت المعارضة 

الحكومة اإلدرٌسٌة فً المدٌنة استدعى العامل إلٌه التجار الخمسة الذٌن تولوا الزعامة فتكلموا باسم 

جٌزان ، فاعتذروا وترددوا ، ثم استدعاهم ثانٌة ، األهالً ، وأشار علٌهم أن ٌزوروا حضرة السٌد فً 

وبٌناهم ٌنتشرون فً دار الحكومة أحاطت بهم العسكر ، وكانت الركابب حاضرة ، فاركبوهم وساقوهم 

إلى العاصمة التً هً على مسٌرة أربعة أٌام من الحدٌدة ، فأنزلوا فً القلعة وشلوا سبعة أشهر أسراء 

وهؤالء ،  ٗجزاء ، فدفع من ٌستطٌع الجزاء ماالً وقدم اآلخرون رهابن (فٌها ثم اعلموا بذنبهم وبال

كان ممن اعتقلهم اإلمام اإلدرٌسً ..)ومنهم الشٌخ صالح الشاذلً  -:مطٌر فقال الخمسة ذكر بعضهم 

دٌدة إلى جٌزان هو والشرٌؾ أحمد الرفاعً والطاهر رجب والشٌخ عمر المزجاجً وأخذهم من الح

، وذكر ٌوسؾ بك فً ٌومٌاته )الٌوم قبضت مابتٌن لٌرة انكلٌزٌة كانت أمانة عند  ٘(لمناوبتهم لدولته

ًّ ولده أحمد ألن أباهطاهر رجب  لم ٌزل باالعتقال بجٌزان مع عمر المزجاجً من طرؾ  دفعها إل

 .  ٙاإلدرٌسً بناء على تفوهات صدرت منه سابقاً (

)والحدٌدة  -راً ما تؽذي به الحدٌدة خزٌنة االدارسة :ٌقول الوشلً ذاكفأما من الناحٌة االقتصادٌة ،   

كانت قاعدة مملكة اإلدرٌسً وبها ٌحصل من األموال الدولٌة كل أسبوع بل فً كل ٌوم ما ال ٌحصر 

ألن البوابٌر البحرٌة تجلب إلٌها األموال من البلدان الشاسعة للتجارة كالهند وعدن ومصر ومصوع 

ٌة التجارٌة ترد إلٌها من كل جهة من الجبال والتهاٌم كالبن والجلود والشام وؼٌرها واألموال البر

والطعام وؼٌر ذلك ...وقد كانت قبل ذلك ال ٌرد إلٌها من البضابع إال الٌسٌر بأسباب تكالٌؾ شاقة 

ٌسمونها بالعشور أهلكت ما فً أٌدي الناس من األموال فلما ضعفت اآلن عادت الناس تجلب إلٌها 

فً وقت مبكر حسبما تكشؾ كمٌات هابلة من النفط فً تهامة أكتشاؾ ورؼم ،  7بحرا ..(البضابع برا و

االقتصادي الركود ، ف 8فٌما بعد السعودي األمرٌكً اإلمامً أفشل ذلكإال أن التواطؤ الوثابق األمرٌكٌة 

 ٕٓاألربعاء  ) إجبار التجار على إقراض الدولة ، ففً ٌومفضالً عن هو السمة الؽالبة على المٌناء ، 

هـ ، زرت السٌد مصطفى صباحاً فوجدت عنده الحكٌم فضل الدٌن 9ٖٖٔ القعدة ذو ٗٔ / م9ٕٔٔ تموز

                                                           
ٔ

 . 1ٓٗح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

أكٔي رٖ ٣ُي رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ك٤يٍ ، ُٝي ٝٗ٘ؤ رؤر٢ ػ٣َٖ ٝىٍّ ػ٠ِ ٣ي حُؼ٬ٓش ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٝحُوخ٢ٟ آٔخػ٤َ رٖ كٖٔ رٖ  - 

حُلي٣غ ٝح٧ىد ، ٝهي ط١ٖٞ رلَٝ كظِٝؽ رٜخ ، ػْ ط٠ُٞ حُلي٣يس أكٔي ػخًٖ ، ٝٛخٍ ٖٓ حُؼِٔخء حُزخ٣ٍُٖ ٤ٓ٫ٔخ ك٢ ػِْ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُز٤خٕ ٝ

 .   7ٕ -7ُٔرخٍس ، ِٗٛش حُ٘ظَ ، ٛـ.  ؛ ٖٗٔ -ٕٖٔ، ٛـ ُٕؼ٘خء ، ؽ ح٢ُِٗٞ ، َٗ٘ حٛـ ، ٍحؿغ : ٬ٖٕٔ٘ىحٍٓش ، طٞك٢ُ
ٖ

 . 7ٖٕ، ٛـ ٔح٣َُلخ٢ٗ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٗ

 . 7ٕ٘ – 7ٕٗ، ٛـ ٔحَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ؽ - 
٘

 .    1ٔٔ، حُيٍس حُل٣َيس ، ٛـ ٓط٤َ  - 
ٙ

 ّ )ريٕٝ طَه٤ْ(.1ٕٔٔكٖٔ ، ًٌَٓحطٚ ُؼخّ  - 
7

 . 7ٓٗ، ٛـ ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ - 
8
 -نوفمبر -روبٌرستون ، التنقٌب عن البترول فً البحر األحمر ، تر/بلقٌس الحضرانً ، دراسات ٌمنٌة ، العددالثانً والعشرٌن ، أكتوبر - 

 .   ٖٙٔ-8ٕٔهـ ، صـٙٓٗٔربٌع األول  -صفر –محرم  / م98٘ٔ دٌسمبر
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وبعد قلٌل اجتمع عنده تجار الحدٌدة فطلب منهم إعانة أربعٌن ألؾ لاير ووعدهم بتخفٌض تعرٌفة 

فوجبت الحدٌدة ذات )د عامٌن مع عامل آخر للسٌد فلقدالرٌحانً الموقؾ نفسه بع ذكر، ثم  ٔالجمرك(

 درٌسٌة محورها قرض قٌمته ثالثون ألؾ لٌرة ُتعطى به صكوك على الجمرك ، فجسّ إٌوٍم بإرادة 

العامل والوكٌل نبض البلد وأشار بنصؾ القٌمة ، فتردد التجار وتأوهوا واعتذروا وما كان السبب فً 

ٌد إلى ٌد نتقلت المدٌنة ؼداً من ٌد السذلك ؼٌر الخوؾ وعدم الثقة ، فإنهم إذا اشتركوا بالقرض الٌوم وا

خٌبة شنهم فً اإلدارة لً واعٌان تجار الحدٌدة تثبت ، فتجربة أها ٌٕدفع الدٌن ٌا ترى ..؟(اإلمام فمن 

اإلدرٌسٌة وما مارسته من مشالم ومصادرات وابتزاز ضدهم كما إنهم لم ٌنسوا موقؾ اٌطالٌا وبرٌطانٌا 

رضت مدٌنتهم للقصؾ البحري المدفعً واالحتالل العسكري المعادي لطموحاتهم خاصة وقد تع

    .ٖضرار االقتصادٌة التً لحقت بتجارتهمالوا

 بداٌة أفول الدولة اإلدرٌسٌة وأسباب االنهٌار .  -

عٌد وفاة مؤسسها فً ٌوم الثالثاء الثالث من شعبان نحو االنهٌار بُ  تراجعبدأت الدولة اإلدرٌسٌة ت   

ال ٌمتلك مقومات اإلمامة  والذي ٗعلً وإسناد اإلمارة إلى ولدهم 9ٕٖٔارسالعشرٌن من م/هـٖٔٗٔ

 تم استبعاد عمه الحسن وسٌؾ اإلسالم مصطفى وكلٌهما مارسا السٌاسة وفنونها وقٌادةقد والقٌادة و

 ٌعتقد الذكٌر، و ٘(ستخلؾ إذ ذاك نحو سبعة عشر عاماً سن ولده الم)أن الوشلًفذكر  المعارك الحربٌة ،

، أما الرٌحانً فذكر أنه فً )التاسعة عشرة من سنه ، وقد  ٙمره ال ٌتجاوز الثامنة عشر عاماً()عأن

باٌعه الناس بعد أن عرضوا البٌعة على عمه السٌد حسن شقٌق المرحوم السٌد محمد فرفضها متعلالً 

7بصحته وعزلته(
إلى الحسن ٌجاوز العشرٌن من عمره ، فقٌل إنه أشٌر  )لم أن عمره العمودي ىأر ، 

وأن تكون له عالمة ، فما رضً الدخول فٌما إلٌه أشٌر وتحامى عن ذلك المنصب الخطٌر بالزعامة 

الرجل األقوى سٌؾ اإلسالم مصطفى الذي ُعّد فً ؼٌاب ، فتولى اإلمارة  8ولكن أدخل فً المشورة(

علً اإلدرٌسً فً  وكان الثانً بعد المؤسس محمد بنالدولة من مؤسسً هذه وفً الدولة اإلدرٌسٌة 

إدارة الدولة وقٌادة المعارك حتى لقبه هذا المؤسس بـ)سٌؾ اإلسالم( ، وعند وفاة اإلمام كان سٌؾ 

ولما بلؽه وفاته سارع بالوصول فً البابور البحري فوصل الحدٌدة ٌوم )بمصرلدى أهله  اإلسالم ؼابباً 

 .الطرٌقة التً تم بها استعجال األمور فباٌع رؼم اعتراضه على 9(عة السابع والعشرٌن من شعبانالجم
 

إلى جانب األمٌر وبقً  ؾ اإلسالمبدأ الصراع بٌن األمٌر علً بن محمد وعمه الحسن ووقؾ سٌ  

الحسن مع جٌشه ورجاله بصبٌا واألمٌر فً جٌزان ، ولكن الخالؾ الح بٌن سٌؾ اإلسالم نفسه 
                                                           

ٔ
 . ّ )ريٕٝ طَه٤ْ(1ٕٔٔكٖٔ ، ًٌَٓحطٚ ُؼخّ  - 
ٕ

 ح٣َُلخ٢ٗ ، حَُٔؿغ حُٔخرن . - 
ٖ

 . ٖ٘حُٔٔؼٞى١ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٗ

٣َ ٤ٗن حُط٣َوش ػ٢ِ رٖ ٓلٔي رٖ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي حرٖ أكٔي حرٖ اى٣ٍْ ، ُٝي ريٗوِش ك٢ حُٔٞىحٕ كؤٓٚ ٓٞىح٤ٗش ٢ٛ ٣َْٓ ر٘ض ٛخٍٕٝ حُطٞ - 

ّ ا٠ُ ٛز٤خ ، كوَأ 1ّٕٔٔ ٝظَ ػ٘ي ؿيٙ ٧ٓٚ ٓزغ ٓ٘ٞحص ػْ أٍَٓ ا٤ُٚ ٝحُيٙ ٜٓطل٠ ح٩ى٢ٔ٣ٍ كويّ رٚ ٓغ أٓٚ 1ٓ٘ٔح٫ى٤ٔ٣ٍش رخُٔٞىحٕ ك٢ 

خ٫ص ٝحُيٙ ك٤ٜخ حُوَحٕ ٝحُلي٣غ ٝحُِـش ػ٠ِ ٣ي ٓلٔي رٖ ٛخُق ٝٓلٔي ح٤ٓ٧ٖ حُ٘٘و٤ط٢ ٝػ٢ِ رٖ ٓلٔي ح٢ُٓٞ٘ٔ ، ٝر٣ٞغ رخ٧ٓخٍس ك٤ٔطَ ٍؿ

إٙ ػ٤ِٚ ، كخرؼي ٖٓ أٍحىٝح ارؼخىٙ ، ٝأىٟ ًُي ا٠ُ ٗ٘ٞد َٛحع ر٤ٖ حُز٤ض ح٩ى٢ٔ٣ٍ ٖٝٓ ػْ ط٘خٍُ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي ػٖ ح٩ٓخٍس ُؼٔٚ حُلٖٔ ُٝـٞ

ُوخ٢ٟ ػزيهللا حُؼٔٞى١ ، ح -ا٠ُ ًَٔحٕ ػْ ػيٕ ػْ حُلـخُ رٌٔش ٝٗوَ ح٠ُ ح٣َُخٝ ٤ُزو٠ ُيٟ حُِٔي ػزيحُؼ٣ِِ ٓؼُِح ٌَٓٓخً كظ٠ ٝكخطٚ .ٍحؿغ :

أرٜخ . ؛ ح٣َُلخ٢ٗ ، حَُٔؿغ  -ّ ، ٓطخرغ ٓخُٕ 11٘ٔٛـ( ، طق/ػزيهللا رٖ ٓلٔي أرٞ ىحٖٛ ، ١ ح ، 7ٖٗٔ - ٖٔٗٔرٖ ػ٢ِ . ح٧ىحٍٓش ك٢ طٜخٓش )

 .  1، ٛـ  ٕ. .؛ حُؼو٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ  ٖٔٗ.؛ ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  ٕٖٓ -1ٖٔ،ٛـ ٔحُٔخرن ،ؽ
٘

 .   ٗٔٗ، ٛـ  ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ - 
ٙ

 . ٕٔح٤ًٌَُ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
7

 . 1ٖٔ، ٛـ ٔح٣َُلخ٢ٗ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
1

 ٖٕٗ، ٛـ ٕحُؼٔٞى١ ، طللش حُوخٍة ٝحُٔخٓغ ، ؽ - 
1

 .   ٙٔٗ – ٘ٔٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
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وقع خالؾ بٌن حضرة موالنا اإلمام  - م9ٕٗٔ فبراٌر / هـٕٖٗٔ -واألمٌر الشاب ، فـ)فً شهر رجب 

السٌد علً بن محمد اإلدرٌسً وبٌن حضرة سٌؾ اإلسالم مصطفى بن عبدالعال اإلدرٌسً اقتضى ذلك 

 ماٌو / هـٕٖٗٔ ، وفً شوال ٔ(ذلك إلى شهر شعبان ورمضان وشوال االفتراق والتنافر بٌنهما ، فدام

قٌا بالحدٌدة )فجرى اً سٌؾ اإلسالم مصطفى ، ثم التبجولة على تهامة متتبع م قام األمٌر عل9ًٕٗٔ

،  ٕ(قوع االفتراق...وأسند اإلمام إلى سٌؾ اإلسالم تدبٌر جمٌع األمور كما كان قبل والصلح بٌنهما

األمٌر لسٌؾ اإلسالم تولٌة الٌمن من اللحٌة إلى  - م9ٕٗٔ / هـٕٖٗٔ-و)عقد  -فقال:ذلك وذكر العمودي 

خٌوؾ القطر الٌمانً : النجدي والتهامً على ما كان علٌه فً زمن أبٌه وبقً الحدٌدة وما واالها من 

األمٌر الخطٌر محمد طاهر رضوان على والٌته بالثؽور بباجل ونواحٌه بالمقربة من ممالك ابن 

حمٌدالدٌن بالجبال وصار سوء تفاهم ما بٌن سٌؾ اإلسالم واألمٌر محمد طاهر رضوان بسبب المطالبة 

، لكن   ٖفبسبب ذلك أشخصهما اإلمام إلٌه بالعاصمة وأصلح شأنهما وبقً كل على والٌته(المالٌة ...

ى أن محمد طاهر شل عند مصطفى كسجٌن فذكر ذلك فٌما بعد قابالً) وقع خالؾ من الشٌخ أالوشلً ر

محمد طاهر رضوان ربٌس الجٌوش اإلدرٌسٌة بباجل فً مدة المرحوم السٌد محمد بن علً اإلدرٌسً 

بعد مماته وقٌام ولده السٌد علً بن محمد وحصول الخالؾ بٌنه وبٌن السٌد مصطفى بن عبد العال ، ف

اإلدرٌسً وقع خالؾ من محمد طاهر المذكور على السٌد مصطفى فً إلقاء ٌد القبض علٌه ، فطلب 

 هـٖٖٗٔ ، ولكن الخالؾ عاد لٌدب فً سنة ٗوصوله إلى الحدٌدة وأبقاه بها عنده وكؾ ٌده عن وشٌفته(

الم مرة أخرى حول سٌؾ اإلس علًم بعد نجاح خال األمٌر محمد هارون فً إثارة شك األمٌر9ٕٖٔ /

فقد )وجه األمٌر خاله محمد هارون إلى الحدٌدة ألمور خصوصٌة ، فوصل ومٌوله االستقاللٌة بتهامة 

الراحة من أعمال الحدٌدة فنشر ضخامة إمارة السٌد مصطفى وانقٌاد أعٌان الٌمن إلٌه من مور إلى 

سهام ، وأرسل تحت قٌادة األمٌر علً عثمان المخاوي جٌشاً إلى جهة أمزٌدٌة بمدفع فرفع بذلك إلى 

....وعقب ذلك أشٌع أن السٌد اإلمام طلب مالٌة اإلمام األوهام ، وال وهم فً ذلكاإلمام ، فدخلت على 

رجع سٌؾ اإلسالم الرسول بخفً حنٌن ، الملح من جبل القمة باللحٌة من دوابره الرسمٌة بالٌمن ، فأ

فً )-وأرجع الوشلً الخالؾ إلى أنه:،  ٘وأشاعوا أن سٌؾ اإلسالم استولى على جمٌع الٌمن واستقله(

خالل هذه المدة شهر الخالؾ من السٌد مصطفى بن عبدالعال اإلدرٌسً على اإلمام السٌد علً بن 

ها القٌام بهذه الدعوة الشرٌفة وتتالشى ، فراجعه محمد اإلدرٌسً ألمور اقتضت مخالفته ، ٌتضعضع فٌ

فً ذلك لكونه عارفاً ٌتطرق منه الخلل لكبر سنه وطول تردده فً تدبٌر الملك مع والده ألنه كان وزٌره 

 . ٙ(باألمور فلم ٌرفع رأساً لمراجعتهقدس هللا روحه وموالنا حدٌث السن ال خبرة له 
 

لى االنهٌار السرٌع للدولة اإلدرٌسٌة بتهامة ، فلم ٌكن الصراع هناك أسباب عدٌدة أدت فً مجملها إ  

بٌن أركان البٌت اإلدرٌسً إال واحد منها فقط ، فالدولة اإلدرٌسٌة دولة ٌنتهً دورها باالتفاق بٌن 

االختالؾ على استمرارٌة وجودها  من عدمه وتترك كورقة ضؽط  أطراؾ محلٌة وإقلٌمٌة ودولٌة على

، وهً دولة الفرد التً ارتبطت بشخصٌة مؤسسها محمد بن على اإلدرٌسً والذي  بٌد جمٌع األطراؾ

امتلك قدرات انعدمت فً من خلفه فانهارت ، أضؾ إلى ذلك أنها من الدول التً صنعتها طرق 

                                                           
ٔ

 .   ٕٙٗ – ٕ٘ٗحُٜٔيٍٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٕ

 .   ٕٙٗحُٜٔيٍٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٖ

 . ٖ٘-ٕ٘، ح٫ىحٍٓش ك٢ طٜخٓش ، ٛـحُؼٔٞى١  - 
ٗ

 . ٖٖٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
٘

 . ٗ٘ - ٖ٘حُؼٔٞى١ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٙ

 . ٖٓٗ-1ٕٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
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ن ٌن طرق صوفٌة كوّ الصوفٌة ، ولبن نجح المعلم األول واألب الروحً الشٌخ أحمد بن إدرٌس فً تكوّ 

مع السنوسٌة والمهدٌة وهذه الطرق بعضها استطاع تكوٌن دول مثلما الحال ، بت إلٌه مرٌدٌه دول نس

...واإلدرٌسٌة ، لكن هذه الدول تعتمد على التصوؾ كمرجعٌة فً تكوٌنها السٌاسً وهو ما والمٌرؼنٌة

مادٌة ك السٌاسً الواقعً المنبنً على النفعٌة الٌجعل الجانب النشري الخٌالً هو السابد بعكس المحرّ 

البٌعة له مع استبعاد من هو أصلح منه  ثباتفقط كمرجعٌة ثابتة فٌه ، إلى جانب نجاح رجال والده فً إ

من البٌت اإلدرٌسً وبطبٌعة الحال لكونه شاباً فً مقتبل العمر لم تدر علٌه األٌام ولٌالٌها وال تمرس 

عوبة بٌد هؤالء الرجال وأداة طٌعة على منصب قبالً وال عرؾ أبجدٌات السٌاسة ودهالٌزها فقد أصبح أل

لهم ، وتم ذلك وسط صراع بٌن أقطاب الحكم اإلدرٌسً فمن جهة مصطفى اإلدرٌسً والحسن ومن 

جهة أخرى األمٌر علً بن محمد ورجاالت الحكم القدٌم ، وكان دور القبابل حاضراً بقوة بٌن كال 

ر السٌاسة وشؤون المملكة وأسالٌب الحكم ، ى الذكٌر أن األمٌر الشاب)لم ٌزل ٌجهل أمورأالطرفٌن ، و

، ودفع االمٌر  ٔفأهمل أمر المشاٌخ من القبابل الرجال المخلصٌن له ، فاضطرب حبل األمور علٌه(

طٌشه وعدم ثقته وتالعب رجاله به إلى طرده لخٌرة رجال والده من الوزراء والقضاة والعلماء والقادة 

 .  ر ٌن والمشاٌخ القبلٌٌن والتجاالعسكرٌ
 

 الصراع مع سٌف اإلسالم مصطفى .  -

اتجه سٌؾ اإلسالم مصطفى اإلدرٌسً إلى توثٌق صالته بقبابل تهامة ومشابخها واستمالهم إلٌه وعزز  

ٌة مع من ٌؤٌده من البالط اإلدرٌسً ، وأصدر منشور علنً ندد فٌه باألمٌر الشاب مراسالته السرّ 

وسوء التدبٌر وانه إزاء ما بلؽته الحالة من سوء اضطر للقٌام  ووصفه بالجهل وعدم الكفاءة وقلة الدراٌة

والمال ،  بحفش األمن وصٌانة شرؾ األسرة اإلدرٌسٌة ، وبدأ ٌبحث عن معٌن خارجً ٌمده بالعتاد

ح لهم بمعدن ملح الصلٌؾ كعربون صداقة وتفاهم معهم ، فمنح الشركة ولوّ  ففكر مصطفى فً انجلترا

الل معدن الملح بالصلٌؾ مقابل إمداده ببعض العتاد والمال ، لكن السٌد علً علم االنجلٌزٌة امتٌاز استؽ

باالتفاقٌة فأرسل الى الحكومة البرٌطانٌة برقٌة احتج فٌها على ذلك وتضمن هذا االحتجاج إنذارا بأن أي 

ؼٌر اتفاقٌة تعقد بشأن الصلٌؾ  أو ؼٌرها من اإلمارة اإلدرٌسٌة مع أي شخص ؼٌره ٌعتبر تصرفاً 

 .           ٕمشروع ال ٌتقٌد به وهو ؼٌر مسبول عن أي نتابج وأن هذا التصرؾ هو خرق لالتفاقٌة مع والده

علم األمٌر بمنشور مصطفى اإلدرٌسً وباالتصاالت السرٌة بٌنه وبٌن البرٌطانٌٌن ، وأخٌراً بإعالن   

ضرٌة والعبسٌة ، وأمدهم مصطفى الجٌوش من القحرى والخلحرب على األمٌر ، فقد جمع )مصطفى ا

بالجبخانات واألسلحة النارٌة والمعاشات والكفاٌات ، وخرج بهم إلى مدٌنة الزٌدٌة ، فاستقر بها وجعلها 

محل المركز وقاعدة تدبٌر الملك ، واستولى على معادن الملح بالزٌدٌة واللحٌة ، ورتب ولده السٌد 

اكر المتكاثرة ، وولده السٌد الهادي بالحدٌدة ، واستقر المهتدى بمملحة اللحٌة المسماة بالكشعة مع العس

هو بالزٌدٌة ، ولم ٌزل مستقًرا بها ٌرتب األحوال وٌجلب الجٌوش من قبابل الزٌدٌة وؼٌرها حتى اجتمع 

كثٌر منهم بالزٌدٌة ومعدن الكشعة ، ولكن سرت فٌهم الخٌانة والخداع حتى أن بعضهم ٌستمد الجبخانة 

ولم ٌثبت إال بعض صلٌل والحشابرة ومعهم قبابل المخا ،  والكفاٌات ثم ٌفر هارباً  والمعاشات المرتبة

فدخلوا الموضع المذكور بؽٌر حرب  ..فرتب بعضهم بالكشعة وشٌخهم علً عثمان وهم من قبابل المخا

                                                           
ٔ

 ح٤ًٌَُ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
ٕ

ُٔو٬ف ٌُِِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش )ٓ٘طوش حُٔيحف ، أ٤َٓس ػ٢ِ . حُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٠ٗ طلض كٌْ ح٧ىحٍٓش ٝؿٜٞى حُِٔي ػزي حُؼ٣ِِ ٠ُْ ح - 

 . ٖ٘ٓ -ّٖٗٓ ، ٛـ 7ٕٓٓ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –، ىحٍ حُوخَٛس ُِطزخػش ٝحَُ٘٘  )ؿخُحٕ
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واستولوا على حصونها ووجدوا فً بٌت المال بالزهرة أمواالً جزٌلة من النقود والطعام والسالح 

جبخانة وكان بها إذ ذاك القاضً محمد ابن إبراهٌم مبجر عامالً ، فخرج منها إلى مملحة الكشعة وال

، واالنتصار السرٌع لسٌؾ اإلسالم مصطفى مع توافد القبابل التهامٌة إلٌه  ٔفأقام بها مع السٌد المهتدي(

ؾ على تهامة وٌروي جعلته ٌتباطأ وٌنتشر ردة فعل األمٌر الذي بادر إلى االستعداد الفوري للزح

جهز علٌهم ..ن اإلمام السٌد علًاكبار موشفً الدولة اإلدرٌسٌة ) الوشلً والعمودي وكلٌهما من

الجٌوش المتكاثرة لقتالهم وهم من الواعشات والمسارحة وعسٌر ورجال ألمع وؼٌرهم من قبابل الشام ، 

، فتأسوا الحرب فلم ٌستطٌعوا  فأقبلوا على مملحة الكشعة وبها السٌد المهتدي ومن معه ممن ذكر

الدخول علٌهم لكونهم فً حصن حصٌن والقوة موجودة عندهم بأنواعها ، فحصروهم من كل جانب 

وقطعوا عنهم وصول األكل والجبخانة من الزٌدٌة ، فطال الحصار نحو شهر ، وفً خالل الحصار 

مد والقحرى والخضارٌة والعبوس رة وبنو أمحشرد كثٌر من العسكر الذٌن بها وهم الجرابح وبنً البُ 

والحشابرة ولم ٌثبت مع المهتدي سوى شٌخ مشابخ الزٌدٌة السٌد إبراهٌم بن عبد هللا قوزي ومعه ثلة 

من عشٌرته ومن صلٌل والشٌخ علً عثمان وعسكره ، فوقعت بٌنهم وبٌن عسكر اإلمام حروب وقتل 

بما معهم من  الزٌدٌة َسَروا من المملحة لٌالً  قلٌل ، ثم لما طال الحصار علٌهم وانقطع عنهم المدد من

العدة والسالح والدواب وؼٌر ذلك ولم ٌشعر بهم أحد حتى دخلوا مرسى ابن عباس صباح تلك اللٌلة ، 

وكان جٌش اإلمام قد وصل إلى المؽٌدفٌة قبل وصول المذكورٌن إلى ابن عباس فحاصروهم فً ابن 

ماء ؼٌره ، وعاثوا فً الطرق  سمى الباردة ولم ٌكن ثمّ فً قرٌة تعباس وقطعوا عنهم الماء وهو 

باإلفساد ونهب من وجدوه من المسافرٌن ، فمكث المهتدي والشٌخ علً عثمان ومن معهم من العساكر 

فركبوا البحر وبقً السٌد المهتدي فً ابن ابن عباس ٌومٌن فأضر بهم الشمأ... وهم نحو المابة فً قلعة

المهتدي  ولما وصلوا إلى الصلٌؾ خرج كورة ، فاستولى علٌها جٌش اإلمام ،عباس وتركوا الدواب المذ

مر والده إلى أٌن أ من بلد الحشابرة ، فوقؾ به منتشراً  ٕمن ابن عباس فً طرٌق البر إلى دٌر البحري

 ؟.ٌأمره بالتوجه.

بقً الشٌخ وعقب خروجه من ابن عباس وصل إلى المملحة عسكر من جٌش اإلمام ، فاستولوا علٌها و  

 فثبت فً حصن الزهرة مع جٌش كثٌر علً عثمان مع عسكره فً الصلٌؾ ، وأما أخوه عبد هللا عثمان

هادي بن ربٌسهم شٌخ مشابخ الواعشات فتكاثرت علٌهم الجٌوش من عسكر اإلمام علً بن محمد و

رٌؾ محمد بن أحمد هٌج ، فوقع بٌنهم حرب وقُتل من الجانبٌن قلٌل ، فدخلت جٌوش اإلمام حصن للش

فضربه الشٌخ عبد هللا عثمان بالمدفع وأحرقت من بٌوت الزهرة ما ...علً بن الحسن ٌسمى " الحنش "

من دخول العدو فٌها ، وفً خالل ذلك جرت المكاتبة بٌنه وبٌن الشٌخ  من الحصن خوفاً  كان قرٌباً 

ح وؼٌر ذلك ، فرأى مع عسكره وجمٌع ما معهم من السال اً من الحصن سالمهادي هٌج على خروجه 

عبد هللا عثمان أن ذلك أصوب من سفك الدماء بمناوشة الحرب ، فخرج إلى الجهة الٌمنٌة ووصل إلى 

سكر به ، فوقعت الخٌانة من الزعلٌة وصارت ٌدهم وٌد الواعشات واحدة عدٌر أبكر من قرى الزعلٌة ف

أبكر إلى بلد صلٌل ، فأقام بدٌر علٌه ، فلما شعر بذلك وجٌشه قلٌل وجٌش اآلخرٌن ، خرج من دٌر 

القحم محل الشٌخ إبراهٌم قوزي فتبعهم اآلخرون وفً عسكرهم كثرة ٌزٌدون عن ستة عشر مابة من 

الشام والواعشات والزعلٌة والبعجٌة وبعض صلٌل ، فعسكروا بالحتٌرٌة من بلد الزعلٌه وربٌسهم 

ر عبد هللا من بالد السادة المهادلة وطابفة الشٌخ هادي بن أحمد هٌج ، فأرسل طابفة من عسكره إلى دٌ

                                                           
ٔ

 . ٙ٘. ؛ حُؼٔٞى١ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  ٖٓٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
ٕ

 ك٢ حُٔوط١ٞش ى٣َ حُزلَ . - 
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من المؽٌدفٌة قرٌة السٌد محمد بن محمد قحم ، وكثٌر من الجٌش بقى لدٌه فتبعوا الشٌخ عبد هللا عثمان 

والشٌخ إبراهٌم بن عبد هللا قوزي إلى دٌر القحم وعسكرهم نحو المابة فأحاطوا به من كل جانب وفتحوا 

وا حول دٌر القحم ، من كل جانب محارب بٌن كل حفرتٌن عشرون خطوة الحرب علٌهم وكانوا قد حفر

وبلوها وكمنوا بها ، فكان من قرب من عسكر الشٌخ هادي رموه بالبندق ، والمدفع فً جانب آخر ، 

فولى جٌش الشٌخ هادي مدبرٌن بعد أن وقع فٌهم قتل ذرٌع ٌزٌد عن مابة نفر والمجارٌح بال حصر ، 

عبد هللا عثمان والشٌخ إبراهٌم بن عبد هللا قوزي رجالن وجرح ثالثة )َكْم ِمْن ِفَبٍة وقتل من قوم الشٌخ 

َقلٌِلٍَة َؼلََبْت فَِبًة َكثٌَِرًة ِبإِْذِن(
..ثم إنهما انحازا إلى حصن الزٌدٌة خوفا من الحصار فً دٌر القحم ولم ٔ

جٌش هادي فً إحراق القرى التً ٌكن عندهم من األكل والجبخانة ما ٌكفٌهم ، وبعد خروجهم منها وقع 

وأما الذٌن توجهوا إلى السٌد محمد القحم فكانوا ؼٌر م عادوا إلى الحتٌرٌة ووقفوا بها...حول دٌر القحم ث

ه مضبوطٌن وانضم إلٌهم جماعة من أهل الفساد من مخالؾ الزٌدٌة وؼٌرها فمن وجدوه فٌها نهبو

قابد الجٌوش اإلدرٌسٌة من أسر مصطفى اإلدرٌسً ( ، ولكن فرار وضربوه وأخذوا دابته وما علٌها

ر تقدم قوات مصطفى)ثم سار به معه إلى الزٌدٌة ، فكان معه ال ٌفارقه ، ثم ولحاقه بقوته عرقل وأخّ 

من الزٌدٌة ومعه نحو خمسٌن من العسكر فلما شعروا به قامت الؽارة إلٌه ففاتهم ،  هارباً  سرى لٌالً 

قطت منه فً ولدها وسوبعض األثاث ومنه سٌؾ محلى بالفضة وناقة  ووصل إلى باجل وترك بالزٌدٌة

فألقً علٌهم ٌد القبض ، طة فٌها أوراق مكاتبات من بعض الرؤساء بالحدٌدة الطرٌق ثٌاب حرٌر وشن

وحبسوا ، ثم لما وصل محمد طاهر إلى باجل جعل ٌحشد القبابل على قتال مصطفى وٌبذل لهم األموال 

القحرى وقبابل قضاء الزٌدٌة ، فبادر مصطفى بالوصول إلى التربة وهو محل والذخابر وهم قبابل 

كابن بٌن الزٌدٌة والحدٌدة ، وطلب وصول عبد القادر بن أحمد األهدل منصب المراوعة لكونه معتقد 

قبابل القحرى والخضرٌة ، فهم ٌنقادون له فوصل إلٌه بالتربة فلم ٌزاال ٌطلبان وصول المشابخ والعقال 

هم ، فوصلوا كلهم وجرى العهد هناك على اتفاق الكلمة ومنابذة محمد طاهر وتم الكالم على هذا ، ثم إلٌ

فخاطبوا محمد طاهر من ..، فطاب لهم المكث انتقلوا من التربة إلى محل بقرٌب باجل ٌسمى القرار

ر المستعرة ، فلم هناك بأنه ٌخرج سالًما وٌسلم بٌوت األموال بما فٌها من المدافع والسالح والذخاب

ٌرضى إال بالحرب ، فحوصر نحو نصؾ شهر ، وفً خالل ذلك أطلق المدافع على بٌوت مشابخ 

ولما امتنع محمد ..مصطفى جلب مدفعٌن القحرى ٌحٌى علً مزرٌة وإسماعٌل بؽوي فهدمها ، ثم إن

لتسلٌم فخرج فحٌنبذ رضً بالخروج وا ..مصطفى المدفع على المحلأطلق  الخروج والتسلٌمطاهر من 

ثم أن السٌد مصطفى استولى على جمٌع ما بذلك ..سالًما بشفاعة منصب الحدادٌة عبده بن إبراهٌم عابد 

وفً ٌوم الخمٌس الحادي من ربٌع األول وصل جٌش ٌجهز الجٌوش إلى جهة الزٌدٌة...المحل وأقام به 

بؽوي وشٌخ باجل أبو هادي من باجل إلى الزٌدٌة ومعه رؤساء القحرى ٌحٌى علً مزرٌة وإسماعٌل 

بن علً حمٌده وشٌخ الجرابح عبد هللا بن حسن أصلع ، فدخلوا الزٌدٌة بقوة عشٌمة وضربت ثالث 

مدافع لقدومهم وإرهابا للقبابل ، ثم بعد أن وقفوا بها ٌومٌن خرجوا إلى بالد الحشابرة لٌالً ، فوقفوا فً 

 . ٖوا الدٌر وقتل من كل طابفة رجالن(عمر فقدم علٌهم جٌش اإلمام فاقتتلوا وأحرقٕ]دٌر[
 

                                                           
ٔ

 . 1ٕٗح٣٥ش ٍهْ ، ٍٓٞس حُزوَس  - 
ٕ

ّ ٝرَكوش ٓي٣َ ٕٔٔٓ/1/ٕٔؼِٚ ى٣َ ػَٔ( .ٝٛٞ حُٜل٤ق رؼي حٍُِ٘ٝ ح٤ُٔيح٢ٗ ُِزخكغ ٝطؤًيٙ ٖٓ حُٔٞحٟغ حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ ك٢ حُٜخٖٓ)ُ - 

 ح٤ُٔخكش ك٢ ٓلخكظش حُلي٣يس ح٧ٓظخً ػزيهللا ح٢ٌُُٞ ٝحُ٘خػَ ػزيحُؼ٣ِِ ػـ٬ٕ ٝح٧ٓظخً ػ٢ِ ح٫ٛيٍ ًِْٜٝ ٖٓ أر٘خء حُٔ٘طوش . 
ٖ

 . ٕٙ-1٘. ؛ حُؼٔٞى١ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  1ٖٗ-7ٖٗٛـح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ،  - 
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كما ٌتبٌن انقلبت موازٌن القوة لصالح األمٌر وخاصة بعد قدومه ومعه قوات هابلة ومعدات عسكرٌة   

إلى  ربٌع األول وصل حضرة موالنا علًفً ٌوم الخمٌس العاشر من شهر فـ)من نهاٌة هذه الثورة 

م وصل إلى المؽٌدفٌة قرٌة السٌد محمد قحم وقد تقدمت قرٌة ابن عباس ، فأقام بها إلى آخر النهار ث

أمامه الجٌوش ومعهم مدفع عشٌم ٌسمى منتل تجره سبع جمال ، فأرسل من المؽٌدفٌة إلى الجٌش الذي 

بحصن الزٌدٌة وربٌسهم عمر أفندي البرانى وكٌل السٌد مصطفى بأن ٌسلموا الحصن بما فٌه وٌخرجوا 

خ عبد هللا عثمان المخاوي ونحو مابة من عسكرة والشٌخ إبراهٌم بن سالمٌن وكان جملة من فٌه الشٌ

عبد هللا قوزي ومعه عشٌرته نحو عشرٌن نفرا ولما رأوا أنه ال محٌص لهم عن الخروج خرجوا لٌالً 

خفٌة فأصبح الحصن شاؼًرا ما به أحد سوى المحبوسٌن ومن ٌحافشهم من الشحارٌة ، فُسري عن أهل 

كانوا فً خوؾ عشٌم من وقوع المصادمة بٌن الجٌشٌن ومجاوزة المحذور إلى أهل مدٌنة الزٌدٌة وقد 

المدٌنة ولما كان أول النهار دخلت فمألت الحصن والمدٌنة فأقاموا ٌوًما واحًدا ، ثم توجه شطر منهم 

ولى إلى الحدٌدة ، وشطر إلى باجل ، وٌوم دخولهم الزٌدٌة عاد اإلمام إلى ابن عباس ثم إلى اللحٌة ، و

خاله عبد المطلب بن محمد هارون أمٌر الجٌوش وترتٌبهم وإرسالهم إلى الجهة الٌمنٌة للقبض على 

السٌد مصطفى ودخول باجل والحدٌدة ، فمكث ٌومٌن بحصن الزٌدٌة ثم توجه إلى الحدٌدة بعد دخول 

ولهم ضربت الجٌوش إلٌها وإلى باجل بدون ضربة وال طعنة ، ولما جاءت البشابر إلى الزٌدٌة بدخ

لذلك خمسة مدافع فرًحا ، وأما السٌد مصطفى فخرج من باجل إلى المراوعة وكان ولده المهتدي 

والمهدي قد وصال من بلد الحشابرة إلى الحدٌدة ، فخرجا إلٌه منها وتركا بالحدٌدة أمواال جسٌمة فنقلت 

طفى أخذوا وعّزروا إلى بٌت المال ، ثم إن ؼالب أرباب الوشابؾ والرؤساء من جٌش السٌد مص

د العشرٌن من شهر ربٌع األول بالضرب والحبس والقٌود واإلهانة فً الحدٌدة وباجل ، وفً ٌوم األح

محمد حٌدر القبً إلى الزٌدٌة بأمر اإلمام  ..محمد السنوسً بن عبد العال اإلدرٌسً والقاضً..وصل

ور وتقرٌر أحوال أهلها والقبض على ثم توجهوا إلى الحدٌدة ثم إلى باجل وذلك لترتٌب بعض األم علً

 . ٔالسٌد مصطفى فلم ٌتفق لهما ذلك فعادا إلى جازان( 
 

 . نهاٌة سٌف اإلسالم مصطفى اإلدرٌسً  -

امة سٌؾ اإلسالم مصطفى اإلدرٌسً أصبح طرٌداً مطلوًبا لألمٌر ، فلجأ إلى منصب ته بعد فشل ثورة  

وأخواله لم ٌقر لهم قرار إال بتسلٌم مصطفى اإلدرٌسً ،  حماٌته لكن األمٌرلعبد القادر بن احمد األهدل 

 –خال األمٌر والالعب األساسً بالسٌاسة اإلدرٌسٌة  -وأرسل الشٌخ عبد المطلب بن محمد هارون 

بقصؾ المروعة بالمدافع إن لم  صرٌحاً  وهو النابب الجدٌد لألمٌر بتهامة إلى السادة بالمراوعة تهدٌداً 

در بن احمد األهدل سٌؾ اإلسالم مصطفى اإلدرٌسً ، فتداعى سادة المراوعة ٌسلم المنصب عبد القا

وحاول  بشدة إلى اجتماع واتفقوا على إخراج مصطفى اإلدرٌسً رؼم معارضة المنصب الذي انفعل

وذكر الوشلً أن الذي أخرج مصطفى هم النخب  ، ٕالتصدي لهذه المحاولة ، ولكن من دون جدوى

) ثم إن الشٌخ عبد المطلب وجه بعض الجٌوش إلى المراوعة للقبض -لحدٌدة فقال:التجارٌة والسٌاسٌة با

على السٌد مصطفى بأمر اإلمام ، فنهضت بعض الرؤساء والتجار من أهل الحدٌدة إلى المراوعة 

واتفقوا مع بعض السادة من أهل المراوعة على مناصحة السٌد مصطفى على الخروج من المراوعة 

جٌش المأمورٌن بالقبض علٌه فأبلؽوا له النصٌحة بطلب الخروج فخرج إلى الدرٌهمً خوفاً من معرة ال

                                                           
ٔ

 .ٓٙ. ؛ حُؼٔٞى١ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  ٓٗٗ – 1ٖٗحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٕ

 ّ رخَُٔحٝػش .ٕٔٔٓ/1/ٕٗٓوخرِشٓغ كل٤يٙ ح٤ُ٘ن أكٔي رٖ أكٔي رٖ ػزيحُوخىٍ ح٫ٛيٍ ٝحُؼ٬ٓش ػزيحَُكٖٔ ٤ِٔٗٚ ك٢  - 



   

 

135 

 

وبرفقة السٌد العالمة منصب المراوعة عبد القادر بن احمد األهدل فهو باق فً الدرٌهمً إلى تارٌخ هذا 

ى ، أما العمودي فٌرى أن مصطفى اإلدرٌسً لجأ ال ٔ(لجمعة العاشر من شهر ربٌع الثانًوهو ٌوم ا

مصطفى بباجل لدى االمٌر الخطٌر محمد طاهر رضوان فؽودر بها ،  )وكان قابد الجٌوش محمد طاهر

فؽادرها لما خشً على نفسه من القبض علٌه ، فخرج مرفوقاً بالسٌد المنصب عبدالقادر بن أحمد 

 .ٕمد فتٌنً(االهدل المروعً إلى القطٌع ثم إلى المراوعة ثم إلى الطاٌؾ ساحل الزرانٌق لدى شٌخها أح

مصطفى اإلدرٌسً وعبد القادراألهدل لدى الشٌخ أحمد فتٌنً جنٌد بالطابؾ فترة من الزمن  ثمك 

مضمونها التهدٌد تارة والترؼٌب تارة أخرى ، إال أن ذلك لم  أرسل خاللها األمٌر رسابل عدٌدة للشٌخ

فـ)فً    لحملة خاطفة ضد الشٌخ  باإلعدادٌجدي نفعاً مع هذا الشٌخ ، وأسرع االمٌر وفً منتهى السرٌة 

وصل اإلمام فً [ م9ٕٗٔ نوفمبرمن الثامن  ]هـ ٖٖٗٔ الحادي عشر من شهر ربٌع الثانً ٌوم السبت

الموتر من جازان إلى الزٌدٌة فوقؾ نحو ست ساعات ثم ارتحل من ٌومه إلى الحدٌدة ، فوصلها ٌوم 

وأمر الجٌوش التً بالحدٌدة أن تتبعهم فتبعوه  نشراألحد أول النهار ، ثم ارتحل آخر النهار إلى قرٌة الم

ٌد فعسكر بها ، فلما وصل إلٌها اإلمام وتبعه الجٌوش تزحزح الس ..وقابدهم خاله الشٌخ عبد المطلب 

فأرسل اإلمام إلى أحمد فتٌنً بأن ٌأمر السٌد مصطفى بالمسٌر ...مصطفى من الدرٌهمً إلى الطابؾ

بعد أن أقام لٌلتٌن وٌوًما بمنشر وبقٌت الجٌوش فً  اً على جازان سرٌمن عنده وعقب ذلك عاد اإلمام إ

، فقد)كان الطراد وراء السٌد مصطفى إلى قرب بالد الجحبى ، ودخل بالد الزرانٌق بالطاٌؾ  ٖمنشر(

،  ٗد اإلمام بالقرٌة المسماة بمنشر من أعمال الجحبى والحوك(سٌملتجباً بالفتٌنً فأواه وخٌم ال كما سبق

إنه ما أحسن جواره على التمام ، بل سلبه  موقفاً أورده العمودي )وقٌل وجدم صالبة موقؾ الشٌخ وأما

قبضه وإال فله القدرة على نً الفتٌوناهٌك بنجاة نفسه من عند مٌع ما كان معه ، وركب فً البحر ج

 . ٘(ولكن شٌمته العربٌة أبت ذلك علٌهوتسلٌمه 

مصطفى اإلدرٌسً  هذه المصادر إال أنها تذكر أن الشٌخ كان سٌبٌع تكاد الوثابق البرٌطانٌة تتفق مع  

من الطابؾ أن الشٌخ أحمد  –فٌما بعد  –لوال تدخل المنصب عبدالقادر االهدل ، فقد )وردت األخبار 

فتٌنً جنٌد قد وافق على تسلٌم السٌد مصطفى إلى األدارسة مقابل مبلػ مالً وقدره عشرة ألؾ دوالر 

]األهدل منصب المراوعة[ فً إنقاذ السٌد خٌرة نجح السٌد عبد القادركن فً الساعات األ( ، ل$ٓٓٓ.ٓٔ)

فتٌنً جنٌد فعل ما  إلى جزٌرة كمران مع ابنٌه وأتباعه ، إن الشٌخ أحمد مصطفى وقام بترحٌله بعٌداً 

ادر ل السٌد مصطفى بعدما تدخل السٌد عبد القرحّ ؼٌر رضاه فقد سمح أخٌرا أن ٌُ من فعل مكرها و

من أجل أن ٌحطم دولتك بأننً سألجأ إلى هللا بالدعاء علٌك والصالة  -وهدده بالدعاء علٌه وقال له :

وهكذا )اضمحلت تلك القالقل من سٌؾ اإلسالم مع دخوله البحر إلى قمران ثم إلى عدن  ٙ(قطعة قطعه

دٌد الحكومة البرٌطانٌة وتذكر الوثابق تش،  7ثم إلى جهة مصر فً ربٌع]الثانً[من سنة ثالث وأربعٌن(

)حضر مصطفى وأبناءه وأسرته ، فـ واستقبلته بعدن مصطفى اإلدرٌسً بكمران على رفض استقبال

وأنصاره إلى عدن ، قدم إلى عدن أٌضا علً عثمان الذي شارك ودعم مصطفى فً ثورته ضد 

                                                           
ٔ

 . ٖٔٗ، ٛـ  ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ - 
ٕ

 . حُطخثق ه٣َش ػ٠ِ ٓخكَ حُزلَ رزِي حٍُِح٤ٗن ٓوَ ح٤ُ٘ن أكٔي كظ٢٘٤ ؿ٤٘ي . ٕٙحُؼٔٞى١ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 ح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
ٗ

 . ٗٙحُؼٔٞى١ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

 .   ٖٙحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٙ
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أمان وأذن له بالعودة اإلدرٌسً وأنا فهمت أنه على اتصال باإلمام وأنه من وجهة نشره قد حشً بعفو و

وهكذا انتهت قضٌة شؽلت األمٌر وساعدت فً سرعة انهٌار الدولة اإلدرٌسٌة ،  ٔإلى منزله فً تعز(

 .فهً نفً قادة الدولة اإلدرٌسٌة  أما القضٌة التً قصمت شهر البعٌر

 نفً قادة الدولة اإلدرٌسٌة .  -

بدأ الشك  ه سٌؾ اإلسالم مصطفى اإلدرٌسًالدأثناء قتال األمٌر علً بن محمد اإلدرٌسً البن عم و  

ٌنتابه من كل ما حوله من وزراء ومستشارٌن وقادة عسكرٌٌن وعلماء وقادة وكانوا سبباً فً تولٌته 

للدولة اإلدرٌسٌة وعزز ذلك تدخل أخواله القادمٌن من السودان والذٌن ال ٌملكون أٌة دراٌة سٌاسٌة فً 

، فقام بخطوة سارعت بانهٌار الدولة اإلدرٌسٌة ، فـ)لكون مملكة األمور السٌاسٌة للدولة اإلدرٌسٌة 

اإلدرٌسً بتهامة قد اضمحلت بأسباب ٌطول شرحها من أعشمها أنه أبعد رؤساء مملكته وأقصاهم إلى 

وهللا  -عدن ومصوع ، وهم الذٌن تدور رحى مملكته علٌهم ، وقام بهم أمر والده من أول قٌامه ، وكأنه 

، فبقً  معلى بعض مخالفة ال تقتضً إبعادهم إلى البلدان الشاسعة وأخلى مقامه منه اعتزلهم - أعلم

وعده بعض ،  ٕال ٌجد من ٌشاوره فً تدبٌر أموره فبذلك دخل علٌه الخلل وتضعضع الملك( فرٌداً 

 -ففً)ٌوم الجمعة العاشر من شهر ربٌع الثانً ،  ٖالباحثٌن السبب الربٌسً ألنهٌار الدولة اإلدرٌسٌة

أرسل اإلمام علً بن محمد اإلدرٌسً جماعة إلى الحدٌدة  م[9ٕٗٔ نوفمبرالسابع من  ]-هـ ٖٖٗٔ

ؼاضباً علٌهم وهم السٌد العالمة محمد بن حٌدر القبً والقاضً العالمة عبد الرحمن بن ٌحٌى العتمً 

شٌخ محمد بن والقاضً العالمة محمد بن عبد هللا بن إبراهٌم بن عطٌؾ والشرٌؾ حمود أبو سرداب وال

ٌحٌى باصهً والشٌخ ٌحٌى بن إبراهٌم زكري والسٌد محمد المؽربً والشٌخ العالمة محمد أمٌن 

الشنقٌطً ، فوصلوا إلى الحدٌدة ومكثوا بها أٌاًما ، ثم أرسلوا فً التارٌخ اآلتً ذكره إلى عدن ومصوع 

حمد بن إبراهٌم مبجر وأرسل الشرٌؾ حٌدر بن حسن حوذان والسٌد حسن علً الجٌالنً والقاضً م

إلى فرسان محبوسٌن مقٌدٌن بالحدٌد ، وأما القاضً محمد نوري فتوجه فً البابور إلى مصوع بشفاعة 

وقع القبض على الشٌخ ٌحٌى علً مزرٌة شٌخ الخلفٌة  -ربٌع الثانً -بعض الناس فً الحدٌدة... وفٌه

، فساروا بهما  أمر اإلمام والشٌخ إسماعٌل بؽوي شٌخ الجمادى بأمر الشٌخ طاهر رضوان عن

جمل ، محفوشٌن إلى جازان مقٌدٌن بالحدٌد ، األول فً رجله على حمار ، والثانً فً رجله وٌده على 

 -حٌلة فقال:بجمٌعاً ى العمودي أن األمٌر جاء بهؤالء أر، و ٗ(جازان وأودعا دار الحبس فوصال إلى

جال دولته ، فطلبهم اإلمام المذكور إلى أجلى أهل مجلسه ومشورته من ر..)وفً شهر ربٌع األول

أعطى أمراً إلى والٌه بالحدٌدة  مجلسه وأوهمهم بأن ٌتوجهوا إلى الحدٌدة ألجل النشر فً الصالحٌة وقد

الشٌخ محمد ٌحٌى بن عوض والشٌخ  -عبدالمطلب فً نفٌهم وإدخالهم البحر إلى عدن ، فتم له ذلك وهم:

د بن عبدهللا الحازمً هؤالء فً معنى الوزراء معه ، ومن ٌحٌى بن إبراهٌم زكري والشرٌؾ حمو

القاضً العالمة عبدالرحمن بن ٌحٌى المعلمً العتمً والسٌد القاضً العالمة محمد بن  -األعضاء :

حٌدر القبً النعمً والسٌد العالمة جمال اإلسالم علً بن إبراهٌم وأخوه السٌد محمد عبدهللا آل عطٌؾ 

أمٌن الشنقٌطً والسٌد الفاضل محمد المؽربً والشرٌؾ البطل أحد القواد علً  والعالمة األدٌب محمد

محمد طاهر رضوان فوصلوا عدن ،  -أحمد شبٌلً الحازمً والربٌس المقدام المحامً على الثؽور :

                                                           
Records of Yemen. Vol.6. p .79 . -

ٔ
  

ٕ
 .ٕٗٗ، ٛـ ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ - 
ٖ

 . 1ٖٗٓيحف ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٗ

 . ٔٗٗ – ٓٗٗ، ٛـ  ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ - 



   

 

137 

 

فطالت علٌهم الؽربة والفرقة...وكان قد أشٌر على السٌد اإلمام ببقاء األمٌر الفخٌم الربٌس محمد طاهر 

اإلمام المتوكل فما سمع النصٌحة وكان الرأي لو أبقاه ألنه فً ثؽر ذي أهمٌة  دّ حان ألنه فً رضو

شدٌدة ، فإنه لما فارقه انفتح لإلمام المتوكل ذلك الثؽر الذي كان ٌحاوله من زمن قدٌم وما أمكنه ! 

فً شهر جمادى ، ثم تم ترحٌلهم الى عدن ومصوع وفرسان فـ)  ٔفاو المستعان( فأمكنته الفرصة ،

األولى جاء األمر من اإلمام بإرسال األشخاص المار ذكرهم الذٌن سفروا إلى الحدٌدة إلى عدن 

ومصوع فأركبوا فً البابور المصري بعضهم إلى عدن وبعضهم إلى مصوع وذلك فً ٌوم الثالثاء 

 بن إبراهٌم بن السادس والعشرٌن منه ، وفً شهر جماد الثانً ألحق السٌد العالمة محمد بن عبد هللا

ن بعض ك، ول ٕفرٌن(عطٌؾ والشٌخ محمد طاهر رضوان بالجماعة المتقدم ذكرهم إلى عدن مسّ 

والشٌخ  ٖالمشاٌخ كانوا حذرٌن فرفضوا األوامر بنفٌهم واعتصموا بقبابلهم مثل الشٌخ مصطفى النعمً

خ مشاٌخ الواعشات هادي بن أحمد هٌج ، واألخٌر ذكره الوشلً )وفٌه]شهر رجب[ طلب اإلمام شٌ

من إلحاقه بالجماعة المسفرٌن  السٌد هادي بن أحمد هٌج للوصول إلٌه بجازان فامتنع من الوصول خوفاً 

، وتقدمت  ٗالمار ذكرهم فجهز علٌه اإلمام فانفتح الحرب ووقعت قتلى من الجانبٌن ولم ٌشفروا به(

ن ٌبعث إلى أحد االخصاء فً مصر )كاأنه هذا األمٌر حال جٌوش اإلمام ٌحٌى إلى أراضً تهامة و

 . ٘...!(ٌه بمنجم ٌكشؾ له مستقبل بالدهلٌرسل إل
 

 .االدارســـة والـزرانـٌـــــق   -
 

امتدت عالقة اإلدرٌسً بالزرانٌق إلى بداٌة ثورته ضد العثمانٌٌن ورسابله إلٌهم لٌنضموا  الى ثورته   

أرسىىل الخٌىر وسىىٌطرته علىىى أؼلىب تهامىىة ، تقىىدم او، بعىىد هزٌمىىة العثمىانٌٌن  ٙورفىض الزرانٌىىق ذلىك 

تسلٌم العثمانٌٌن الذٌن ببالد الزرانٌق وعدم إبقىابهم وأراد معرفىة مٌىول فٌها بلب اطاإلدرٌسً برسابله و

الزرانٌق شٌخ مشابخ الزرانٌق المستقبلٌة من خالل طلبه وفداً من مشابخ الزرانٌق لمفاوضتهم ، فأرسل 

السىادس  هىـ /7ٖٖٔفً ٌوم السىبت العشىرٌن مىن ذي القعىدة  علً فاشق هالشٌخ أُمحّمد بن ٌحٌى بن الهب

مىام اإلدرٌسىً حىول شٌخ علً ٌحٌى فاشق لمفاوضة اإلالهو و م ، مندوًبا عنه9ٔ9ٔ عشر من أؼسطس

هـ / 8ٖٖٔ ، وفً ٌوم الخمٌس الثالث عشر من صفر 7لطلب المدد منه على اإلمام الزٌديالعالقة معه و

نٌىق وهىذا م وصل وفد من اإلدرٌسىً مىع الشىٌخ علىً ٌحٌىى فاشىق إلىى الزرا9ٔ9ٔالسادس من نوفمبر 

أحىد قىادة العمىل السٌاسىً بالدولىة شخصً عىن اإلدرٌسىً والمندوب الٌحٌى الرفاعً الوفد كان برباسة 

  -اإلدرٌسٌة ودارت المفاوضات بٌنهم وبٌن الزرانٌق ، وانتهت المفاوضات على االتفاق على ما ٌلً :

 رانٌق بالحكم الذاتً من خالل حكمهم ألنفسهم .ٌتمتع الز  -ٔ

 عدم تدخل الحكومة اإلدرٌسٌة فً شبون الزرانٌق .  -ٕ

 ٌتسلم مشابخ الزرانٌق )المعاشات الكافٌة( من الدولة اإلدرٌسٌة .  -ٖ

 ٌضمن الزرانٌق حفش األمن والنشام فً بالدهم وضبط المعتدي ومعاقبته حسب عرفهم . -ٗ

                                                           
ٔ

 .  7ٔ -7ٓحُؼٔٞى١ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 . ٔٗٗ، ٛـ  ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ - 
ٖ

 . 1٘ٙ، ٛـ ٕغ حُٔخرن ، ؽحُؼو٢ِ٤ ، حَُٔؿ - 
ٗ

 . ٔٗٗح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

 ّ .1ٕٙٔكزَح٣َ  ٗ، طؤ٣ٍن  7ٙؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى - 
ٙ

 .71ٔٓوَ٘ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
7

 .  1ٕ(، ٛـ 1ٔ1ٔكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن )ًٌَٓحص  - 
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حؾ القوات اإلدرٌسٌة لتحرٌر المناطق التهامٌة التً وقعت فتح الزرانٌق لبالدهم عند ز -٘

 تحت احتالل القوات اإلمامٌة ومنها زبٌد وحٌس والخوخة والمخا وؼٌرها .

مشاركة الزرانٌق فً عملٌة تحرٌر هذه المناطق مع التموٌل الكامل لهذه القوات من   -ٙ

 .     ٔالحكومة اإلدرٌسٌة 

ٌة ثبت لالدارسة مدى نجاحها والتزام الزرانٌق بها ، فـ)لما وصلت قٌة هذه االتفاقأمام إمتحان صدّ   

إمارة اإلدرٌسً إلى الحدٌدة...اخرج أمراؤه إلى المنصورٌة شمال قبٌلة الزرانٌق ، واألمراء هم 

الشرٌؾ محمد شار والشرٌؾ محمد الحازمً والشرٌؾ أحمد أبو طالب ، فطلبوا شٌخ الطرؾ الشامً 

صل إلٌهم بناء على الشروط التً قد سبق االتفاق علٌها بٌن الزرانٌق منصر صؽٌر معروؾ ، فو

والشرٌؾ الرفاعً ، وكان فً ذلك التارٌخ مشابخ رٌمه ٌطالبون بدخول دولة اإلدرٌسً إلى بالدهم ، 

من قبٌلة  فاستلم الشٌخ منصر صؽٌر معروؾ األمٌر الشرٌؾ أحمد أبو طالب مع مبة وثالثون جندٌاً 

ٌى بن ٌحٌى الشاٌؾ وولد عمه حسن بن صالح الشاٌؾ وكلؾ الشٌخ منصر صؽٌر بكٌل ٌرأسهم ٌح

معروؾ ثالثمابة مقاتل من الزرانٌق ٌرأسهم العاقل بخٌت ملٌح الزرنوقً ، فعزموا عن طرٌق المحوى 

فالجنبعٌة ثم اتجهوا إلى جبال رٌمه ودخلوا مدٌنة علوجة ، واستمرت الحرب بٌن قوات اإلمام 

اإلمام ٌحٌى شهرٌن قتل فٌها رجال وجرح آخرون ، ولما لم ٌصل أي مدد من اإلدرٌسً وجٌش 

اإلدرٌسً ال بجٌش وال ذخٌرة وال أرزاق وكان ٌصحب جٌش اإلدرٌسً مدفع واستمر المدد لجٌش 

اإلمام ٌحٌى ، فبادر الشٌخ منصر صؽٌر بطلب العاقل بخٌت ملٌح ونزوله مع رفاقه والمدفع وجٌش 

اعاهم حتى سلم المدفع والجٌش واألمٌر أبو طالب إلى األمٌرٌن الشرٌؾ محمد اإلدرٌسً ولم ٌزل ٌر

شار والشرٌؾ محمد الحازمً فً المنصورٌة ، وبادر القابد األعلى للجٌوش اإلدرٌسٌة محمد طاهر 

رضوان فً تهامة بطلب مشابخ الزرانٌق إلى مقر قٌادته بباجل ، فعزم من زرانٌق الطرؾ الشامً 

ومن زرانٌق ، وؾ والعاقل محسن علً مشهور وعزٌب حسن قبٌصً وؼٌرهم ٌحٌى منصر معر

الطرؾ الٌمانً الشٌخ حسن أمحمد فاشق والعاقل راجح من أهالً الجاح والعاقل حسن عبد هللا مسافر 

وؼٌرهم ، ولما وصل الجمٌع إلى باجل قابلهم القابد محمد طاهر بالترحاب والبشاشة ثم أخبرهم بأنه 

لتزام بالشروط التً تمت مع المشابخ األولٌٌن وتنفٌذها ، فتم معه على ذلك وٌتم سحب ٌرٌد منهم اال

القوات ومرافقتها إلى زبٌد ثم مكثوا فً باجل وما شعروا إال باألمر ٌصدر من القابد بحبسهم وطلب 

 .  ٕ(وعادوا إلى بالدهم منهم رهابن ونقض الشرط فرهنوا له جمٌعاً 
 

)طلب عقال الزرانٌق ومشابخها إلٌه فً  ر فً حولٌته أن محمد طاهر رضوانأما رواٌة البحر ، فذك  

 وٌعطٌهم الدراهم الكثٌرة أخٌرا طلب منهم:  وأعطاهم الدراهم وبقوا ٌترددون إلٌه هـٖٓٗٔباجل فً أول

 وأن ٌمر من بلدهم إلى زبٌد فقط ٌفتحون له الطرٌق لحرب اإلمام ال ؼٌر. (ٕ .ٖ رهاٌن الطاعة (ٔ

 قون على ما هم علٌه ال ٌملك بلدهم .وهم با (ٖ

منهم فً  فعشم ذلك علٌهم ، ورأى محمد طاهر رضوان عدم رضاهم بذلك ، فحبس قدر ثالثون نفراً   

واٌة ، وبمقارنة ر ٗحبس باجل ، ففر الزرانٌق اآلخرٌن وصمموا على عدم الوصول باجل وتنفروا منه(

ه قد)علمنا كذلك أن السٌد اإلدرٌسً ٌسٌر فً بعض الرٌحانً والذي ذكر أنالبحر المعاصر مع زٌارة 

                                                           
ٔ

 ّ رخُٔلَحٓش .ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٍٖٞ ك٢ . ؛ ٓوخرِش ٓغ ٓخُْ ٣ل٠٤ ٜٓ٘ ٖٓٗز٢ِ٤ ، حَُٝٝ ح٤ٗ٧ن ، ٛـ - 
ٕ

 ّ.ٕٓٔٓ/ٕٔ/ّٖ ٝٓخُْ ٣ل٠٤ ٍٜٓ٘ٞ ك٢ ٕٔٔٓ/٘/ٙ. ؛ ٓوخرِش ٓغ ػ٢ِ ؿَرٞف ك٢ ٖٔحَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٛـ - 
ٖ

 . ٖٔك٤خس ح٤ٓ٧َ ػ٢ِ ، حرٖ ح٣َُُٞ ، ٛـ -ٍٛخثٖ حُطخػش ٛٞ إٔ ط٠غ حُوز٤ِش حر٘خً ٖٓ أر٘خثٜخ ُيٟ حُلٌٞٓش ٟٔخٗخ ٫ُِٞء ٝحُطخػش . ٍحؿغ: - 
ٗ

 .7حُزلَ ، هخْٓ رٖ أكٔي . طخ٣ٍن كَد ح٧طَحى ٝكَد ح٩ى٢ٔ٣ٍ ٝكَد ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ٓغ حٍُِح٤ٗن ، ٍٛٞس ٓوط١ٞ ُيٟ حُزخكغ ، ٛـ - 



   

 

139 

 

ٌمكن العدٌد  –أموره على خطة اإلمام فً الرهابن ، فها هم فً البٌت تحتنا عشرون رجالً وفٌهم العبٌد 

من الزرانٌق ، سمعناهم فً اللٌل ٌجودون وٌنقرون فً الدؾ وٌنشدون وما سمعنا من فم أسٌر أجمل  -

هذه الزٌارة تمت فً لٌلة سورة ٌوسؾ من رمضان أي ٌوم االربعاء ، و ٔمن سورة ٌوسؾ إنشادا(

م ، حٌث ٌحتفل التهامٌون بهذه اللٌلة 9ٕٕٔ الخامس والعشرٌن من ابرٌل / هـٖٓٗٔالعاشر من رمضان 

) جاء عدد من الزرانٌق ، خمسة وعشرون ، إلى الشٌخ -حانً ما ٌؤٌد رواٌة البحر فقال:، ثم ذكر الرٌ

القبٌلة كلها معك ، ونحن بشرط واحد ، فانخدع القابد وأعطاهم ما  -ٌقولون للسٌد : محمد طاهر رضوان

الرسالة ال تتم إال بدفعة أخرى ، فلم ٌنخدع القابد ثانٌة ، فقبض علٌهم  -ثم عادوا : ،ٌبؽون من المال 

 ، ٕوأسرهم وقٌدهم بالحدٌد وادعى لؽرض سٌاسً أن الزرانٌق كلهم مع السٌد وهذه رهابنهم(

فٌة عن الزرانٌق أو حتى لٌكلؾ نفسه ق بنثره من دون اللجوء الى المصادر المعرّ والرٌحانً كأدٌب حلّ 

 ما ذكر أول مرة ؟ كهل هم رهابن ع هؤالء لٌعرؾ عناء الجلوس م
 

ذكر االهدل فً مذكراته أن رهابن الزرانٌق تم قبضهم بباجل بواسطة المنصب عبدالقادر االهدل   

إلى المحوى من بالد الوعارٌة حتى قبٌلة الزرانٌق قدمت رهابنها بواسطة  -الدارسةا-)وامتد سلطان 

 . ٖمنصب المراوعة السٌد عبد القادر(
      

فـ)لما وصل الزرانٌق إلى بالدهم إلى بالد الزرانٌق ،  بعض قواتهبإرسال بدأ محمد طاهر رضوان   

 الكالس ، والشٌخ ٌحٌى علً ثواب شٌخ قبٌلة أرسل وراءهم القوات وكان قابد القوات الشرٌؾ عبد هللا

ومن قبٌلة  اسة علً دحان األحمر وعلً جبرانعبس ، ومن قبٌلة حاشد قدر ألؾ وخمسمابة مقاتل برب

بكٌل نحو ألؾ ٌرأسهم حمود بن الناجً الشاٌؾ وولد عمه حمٌد الشاٌؾ وأحمد بن عسكر من قبابل 

ومن بنً مروان ومن الخمٌسٌن وحجور وؼٌرهم وٌبلػ الجوؾ وكذلك من قبابل الشام من المسارحة 

عدد الجٌش إلى عشرة ألؾ جندي ، فاحتل الجٌش بالد المناصرة شرق المنصورٌة ثم بالد الوعارٌة 

الشرقٌة التً تحد الزرانٌق من الجهة الشمالٌة ، عندما وصل الجٌش واحتل المناصرة والوعارٌة طلب 

قال الطرؾ الشامً وأمرهم أن ٌقبضوا الجٌش وٌمرون به إلى القابد الكالس الشٌخ ٌحٌى منصر وع

بٌت الفقٌه ثم إلى زبٌد فطلبوا منه إطالق الرهابن واإلٌفاء بالشروط التً تمت بٌن المشابخ األولٌٌن 

واإلمام اإلدرٌسً فرفض ذلك ، بعد أن رفض اإلٌفاء بالشروط القابد الكالس جهز الجٌش على 

ملة ، فالتقى مع المدافعٌن من الزرانٌق وكانت المعركة هنالك بٌن الجٌش الزرانٌق آخذا بالد المجا

اإلدرٌسً والزرانٌق ، فقتل حمود بن ناجً الشاٌؾ ربٌس قبابل بكٌل ، فتقهقر الجٌش واستمر الضرب 

إلى بالد المناصرة بقرٌة القاضٌة وبلػ قتلى الزرانٌق فً هذه المعركة عشرة قتلى ومن الجٌش نحو 

  . ٗال ولم ٌتمكن الجٌش من بالد الزرانٌق وإخضاعها.(ستٌن قتٌ
     

ٌة اتفاق الزرانٌق استؽل اإلمام ٌحٌى الصراع بٌن الزرانٌق واالدارسة وتنفس الصعداء إلٌقانه بكارثّ   

فً تهامة واستحالة بقاء قواته بزبٌد والخوخة والمخا ، فبدأ ٌستطلع أراء  هواالدارسة على وجود

ضً قادته ، ثم فتح مفاوضات مع الزرانٌق أساسها تعهد اإلمام بعدم االقتراب من أرا الزرانٌق بواسطة

)حٌنبذ علم اإلمام ٌحٌى وكان منه ومن مقادمته عبد هللا بن -:ل البحراقالزرانٌق أو المس بسٌادتهم ، 

                                                           
ٔ

 . 7ٕٙ، ٛـ ٔح٣َُلخ٢ٗ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

  . 77ٕ-7ٕٙ، ٛـ ٔحَُٔؿغ ٗلٔٚ ،ؽ - 
ٖ

ٖٔ حُٔؤهًٞ ٖٓ ًٌَٓحص ٓلٔي رٖ أكٔي ػزيحُزخ١ٍ ح٫ٛيٍ ، ؿٔغ ٝاٟخكش ح٫ٛيٍ ، ٓلٔي رٖ أكٔي ػزيحُزخ١ٍ . حُوٍٞ حُلٖٔ ك٢ طخ٣ٍن ح٤ُ - 

 . ٓ٘ٝطل٣ََ حُؼ٬ٓش حُلٖٔ رٖ أكٔي ػزيحُزخ١ٍ ح٫ٛيٍ ، ٗٔوش ٍٜٓٞس كَٜ ػ٤ِٜخ حُزخكغ ٖٓ حُؼ٬ٓش ػزيحَُكٖٔ ٤ِٔٗش رخَُٔحٝػش ، ٛـ
ٗ

 . 7ٕ – ٕٙٗز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
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رانٌق ، أحمد الوزٌر وأخٌه محمد أحمد الوزٌر وعامل زبٌد محمد عبد هللا الشامً المكاتبة إلى الز

الشٌخ أحمد فتٌنً جنٌد والشٌخ ٌحٌى منصر معروؾ وامحمد حسن بخٌت معروؾ وؼٌرهم من ومنهم 

رؤساء الزرانٌق والمجاملة ، وحرضوهم على حرب محمد طاهر رضوان وجٌشه وأوعدوهم بإعانتهم 

، قادمته بالسالح والذخٌرة والدراهم والطعام وكل الزم ، وجرت مكاتبة بٌنهم وبٌن اإلمام ٌحٌى وم

من قبٌلته وقتلوا ونهبوا فً منشر من  محمد حسن بخٌت معروؾ بأن أرسل بعضاً أبدء الشٌخ  أخٌراً 

 فً سنة ، أخٌراً  مجاورة لهمالالمراتب ا من جٌش اإلدرٌسً وفكوا الحرب وبقً الزرانٌق ٌقتلوا وٌنهبو

مدافع لحرب و كبٌراً  قدم محمد طاهر رضوان من باجل والمحوى جٌشاً م 9ٕٕٔ / هـٖٔٗٔ

االدارسة معارك كبٌرة وألتم المجاملة مع الزرانٌق وبقً  ودارت بٌن الزرانٌق وجٌش...الزرانٌق

وحصلت قتلى كثٌرة من جٌش  م9ٕٕٔ / هـٖٔٗٔالحرب بٌن الطرفٌن نحو أربعة أشهر من سنة 

السافل اإلدرٌسً ، حتى أن الزرانٌق قطعوا رؤوس من قتلى اإلدرٌسً ، وأرسلوا بها إلى وصاب 

بواسطة الشٌخ محمد سالم هتار شٌخ بنً سوادة والشٌخ سالم قاٌد الحطامً شٌخ بنً حطام وكان من 

إلى[ الدن وصاب حٌنبذ أمر اإلمام ٌحٌى إلى ]محمد بن احمد الوزٌرإلى الحطامً إرسال الرؤوس 

 ذخٌرة وطعاماً سالح و والمجاملة وأعطوهم مدداً  مندوبٌن من الزرانٌقمحمد بن أحمد الوزٌر بطلب 

لمحاربة األدارسة وبقٌت المكاتبة مستمرة بٌن الزرانٌق واإلمام ٌحٌى ومقادمته والحرب واقع ، أخٌرا 

 . ٔهزم جٌش اإلدرٌسً ورجعوا مهزومٌن ولم ٌملكوا شبرا من بلد الزرانٌق(
      
إلى الزرانٌق )جاءت كتب الشامً أي رسابله فقالالشبٌلً رواٌة متطابقة مع رواٌة البحر  ىرو  

 نٌق أن ٌرسلوا مندوباً ٌعرض علٌهم المساعدة والقوة بما ٌعٌنهم على حرب اإلدرٌسً ، وطلب من الزرا

ابن الوزٌر فً قرٌة الدن وصاب العالً ، فاتفقوا على إرسال مندوبٌن من الطرؾ الشامً ، عنهم إلى 

ل وّ إلٌه رحب بهم وأكرمهما وحوهما: أحمد أبكر صردحً والسٌد علً إسماعٌل النعمً ، فلما وصال 

للزرانٌق بالقوة والذخٌرة وطعاما على عامل قضاء رٌمه السٌد محمد الكبٌر ، لما بلػ الشامً عامل 

زبٌد عن الهجوم على السفن وأخذها واخذ ما فٌها ، فأرسل إلى الزرانٌق قوة فً سفن شراعٌة إلى 

ٌحً حمٌد الدٌن فً صنعاء لعموم الزرانٌق الطابؾ فً الطرؾ الشامً من الزرانٌق عن أمر اإلمام 

فصرفت علٌهم فزادوا بذلك قوة على القتال ، لما تنامت روح الزرانٌق القتالٌة توجهوا إلى قرٌة منشر 

جنوب مدٌنة الحدٌدة وكانت تحت حكم اإلدرٌسً وجرى القتال هنالك فً منشر بٌن الزرانٌق وجٌش 

نحو عشرة جنود ومن الزرانٌق ثالثة أشخاص وجرح  اإلدرٌسً المرتب فً منشر وقتل من الجٌش

وأخذ الزرانٌق بؽلٌن واستمر القتال والمناوشة مع ، رجله  تالزعٌم الزرنوقً صالح شكله كسر

ثم توفً ، الكالس لمدة شهرٌن والقتل متتابع ما بٌن ثالثة إلى أربعة فً جهة المحوى حٌث الكالس 

قى إال الشرٌؾ عبد هللا بن حمود الكالس ومعه مقدار مابتٌن جٌوشه ولم ٌب تاإلمام اإلدرٌسً وانسحب

مجند فً المحوى فجرت السعاٌة من الشٌخ ٌحٌى منصر صؽٌر معروؾ والعاقل بخٌت ملٌح إلى قبٌلة 

الوعارٌة بأن ٌهجموا على المقدم الكالس فً حصن المحوى ومحاصرته ، فاتفق الوعارٌة والزرانٌق 

وكان الكالس قد ألقى القبض على شٌخ الوعارٌة ٌحٌى عبد ، الحصن على ذلك وحاصروا الكالس فً 

هللا والعاقل الدوهل حٌدرة أبقاهما لدٌه فً الحصن واشتد الحصار علٌهم سبعة أٌام مقطوعٌن من الزاد 

على  وفً اللٌلة الثامنة من زمن الحصار خرج الكالس ومن معه بعد منتصؾ اللٌل مشٌاً ، والماء 

شتى وتركوا  ٌحمل على البؽال على حٌن ؼفلة من الكمابن المعدة له وسلكوا طرقاً  األقدام والمدفع

                                                           
ٔ

 . 7حُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
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فبلػ المحرضٌن من الوعارٌة والزرانٌق خروجهم ، الطرٌق التً ٌحافشها الرجال المعدة لقتاله 

ٌن فبلػ القتلى من الجٌش خمس شدٌداً  شمال الوعارٌة فتابعوهم واقتتلوا قتاالً  افتابعوهم وكانوا قد بلؽو

قتٌال وفروا وتركوا المدفع فأخذه الوعارٌة والزرانٌق وقتل حصان الكالس وجرح الكالس وبلػ فالل 

جٌشه إلى بالد المناصرة فحماهم شٌخ المناصرة الشٌخ زبٌله قزان ولكن الشٌخ ٌحٌى عبد هللا شٌخ 

بحر منصب  الوعارٌة والعاقل بقٌا أسرى بٌد الكالس فمنع عن فكهم فوصل السٌد ٌحٌى بن أحمد

المنصورٌة وطلب من الزرانٌق والوعارٌة إطالق المدفع والتزم بإطالق األسرى كما التزم بالسعً 

 .ٔبإطالق رهابنهم المسجونٌن فً باجل (
     

كتب مؤرخ اإلمام عبدالكرٌم مطهر ٌبٌن حالة الفزع والقلق من االتفاق بٌن الزرانٌق واالدارسة ، ثم   

وفً ) -فقال: ،تابته بعد نجاحه وقادته فً توسٌع النزاع بٌن الزرانٌق واالدارسة الراحة والمرح التً ان

بلػ إلى مسامع موالنا اإلمام أن أٌدي أشرار الؽواة من أعوان الضال  - م9ٕٕٔ / هـٖٓٗٔ -عام 

وأن الموجودٌن بباجل ، قد امتدت إلى قبابل الزرانٌق الشامً باستمالة ُعقالهم إلى االنضمام إلى الضال 

راً من الرهابن ، فاهتم ٌمقصدهم من ذلك إزالة الحواجز الحابلة بٌنهم وبٌن زبٌد ، وأنهم قد أخذوا كث

لذلك موالنا اإلمام ، ووالى إرسال الجنود إلى سٌدي األمٌر عبدهللا بن أحمد الوزٌر إلرسالها إلى زبٌد ، 

درٌسً مثل الشٌخ أحمد فتٌنً جنٌد ، وأمره بالعناٌة بمكاتبة من بقً من الزرانٌق ؼٌر مابل إلى اإل

وجمٌع قبابل الزرانٌق الٌمانً ، وتحذٌرهم من مكر الضالٌن وإمدادهم بما ٌحتاجون إلٌه من ذخٌرة فً 

دفع أعوان الضال عن بالدهم ، فتٌسر بمّن هللا تعالى وعونه إبطال حٌلة الماكرٌن فً استمالة الزرانٌق 

فً قضاء بٌت الفقٌه ولم ٌتمكن  ام االنقٌاد بعد هرج ومرجالباقٌن وتراجع أكثر األولٌن عن تم

، واستمرت الحالة تارة هادبة وتارة مناوشات  ٕالخاسرون من الوصول إلى الزرانٌق فضالً عن زبٌد(

زارنٌق تناوش مراتب البسٌطة )وبقً جٌش اإلدرٌسً متمركزا فً حصن الوعارٌة المحوى و

صر الوعارٌة الجٌش المرابط من االدارسة فً حصن المحوى هـ حإٖٗٔفً سنة  األدارسة ، أخٌراً 

وصل المنصب السٌد ٌحٌى أحمد البحر  أخٌراً ، وأخرجوهم منه واخذوا المدفع على جٌش اإلدرٌسً 

عة عبدالقادر قهم االدارسة بواسطة منصب المراوأما الرهابن فقد اطل، ٖ(ى محمد طاهروأرجع المدفع إل

مع محمد طاهر ،  ذلك كان السٌد عبد القادر األهدل صاحب المراوعة مقٌماً  بن أحمد االهدل )وفً أثناء

 . ٗإلى الزرانٌق(هم رانٌق المسجونٌن فً باجل وأرسلفاخذ الرهابن من الز
 

بعد انهٌار الدولة اإلدرٌسٌة بدأت تهامة مرحلة جدٌدة فً تارٌخها المعاصر حٌث زحفت جحافل   

  ر على تهامة بعد ذلكلجبال لتسٌطالجٌوش اإلمامٌة من ا

 

 

 

                                                           
ٔ

 . ٖٓ -1ٕٗز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 . ٕٖٗ-ٖٕٖ، ٛـ ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٖ

 .  1حُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٗ

 .ٖٔح٫ٛيٍ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ؛ ٗز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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 المبحث الثالث

 الشعبٌة لها وات اإلمامٌة على تهامة والمعارضةسٌطرة الق
 

كما قال اإلمام محمد عبده عن بحالة الٌتم عقب سقوط الدولة العثمانٌة كانت حالة تهامة أشبه ما تكون  

ٌتهمنً  -معته أنا مرة ٌقول :)وقد س-سالن فقال:عالقته بالدولة العثمانٌة حسبما رواه األمٌر شكٌب ار

بعضهم بأنً ضد الدولة العثمانٌة ..! وكٌؾ ٌعقل أن أكون ضدها وأنا اعلم أنها إذا زالت فً هذا الوقت 

، فاإلحساس بالٌتم عاشه بعض التهامٌٌن بحق ، وبحثوا عن من ٌقوم مقام  ٌٔبقى المسلمون كاألٌتام(

االدرٌسٌة ورأى العامل المذهبً والنهج الصوفً هو المعٌار الدولة العثمانٌة ، فبعضهم اتجه إلى الدولة 

رأى أن العصر عصر اإلمامة والقوة ورمى وراء شهره بالرفض  أتباعهاة القوم و، والبعض من علٌّ 

الشعبً التهامً المستحضر للمشهد التارٌخً الدامً لإلمامة الزٌدٌة وإلتباعه القبلٌٌن والذٌن ٌرون 

ن ، والبقٌة من شعب تهامة ٌسعى إلقامة كٌاٍن سٌاسً ٌعبر عن مكنونات تهامة أرض العسل والسم

 تهامة التارٌخٌة ورؤٌتها المستقبلٌة . 

 سقوط زبٌد بٌد القوات اإلمامٌة .        - 

كما  –كانت مدٌنة زبٌد من أكثر مدن تهامة تضرراً فً نهاٌة الحكم العثمانً ، فلقد انهار اقتصادها   

نٌة عالقاتها االجتماعٌة نتٌجة للحروب األهلٌة بٌن أحٌابها ل فً بُ خبع ذلك تخلوت –سبق ذكر ذلك 

األربع الربٌسة استدعى تدخالً قبلٌاً من محٌط المدٌنة ، فازداد الضؽط على المدٌنة مع انهٌار سابق 

ٌة األولى ، ففً نهاٌة الحرب العالم ،، وأصبح حرب أجزاء المدٌنة عبثٌاً  ٕ للبنٌة العلمٌة المشهورة بها

 -الحرب األهلٌة بٌن أرباع المدٌنة وقسمت إلى شطرٌن متحاربٌن وهجر :  ةحال تاستمر

ربٌس التجار ومعه ، وهو تحت حكم عبد هللا مبارك ،  ُٖربع الجامع وُربع الجزء -الشطر األول : -ٔ

وأمٌن  ي ومحمد أحمد ربعًمحمد أحمد عبدالكرٌم الهندي والشٌخ محمد حسن الجعمانً وحمود جدّ 

 إسماعٌل مرزوقً . ءوعاقل الجز الشٌرزي 

ُربع المجنبذ وُربع العلً ، تحت حكم احمد بن عبدالرحمن األنباري ، والعاقل  -الشطر الثانً : - -ٕ

 . ٗأحد مقادمة زبٌد المشهورٌن أحمد حسٌن العبد عاقل المجنبذ وٌحٌى صلٌفً حجري 

أبناء علً بن أبً طالب رضً هللا  -ن والحسٌن أي من نسل الحسالهجر قد تكون سٌادٌة   -الهجر : -ٖ

، وقد تكون علمٌة ، فكلٌهما ال ٌمسون بسوء أو إهانة و ٌسٌرون آمنون   سبطً النبً محمد -عنه 

من دون خوٍؾ أو وجل ألنه فً ضٌافة محٌطه االجتماعً الذي ٌسكن به شرط أن ال ٌحمل السالح 

تحت حماٌة خاصة من قبل القبابل  -بالذات  –دة ولٌس علٌه االشتراك فً القتال ، وٌقع السا

النساء واألطفال والطبقات الهامشٌة لهم الحرٌة فً فضالً عن ، وهؤالء   فٌدعون "هجرة القبابل"

اعتداء على أحد هذه الفبات إال مرتٌن االولى انتهت أي التحرك بحرٌة فً المدٌنة ، ولم ٌسجل 

والثانٌة سٌتم  –كما ذكر سابقاً  –منتهكٌن حرمة علمه ونسبه  بمقتل العالمة عبدهللا بن محمد البطاح

 .الحقاً  ذكرها

                                                           
ٔ

 . ٖٗٔح٬ٍٕٓ ، اهخء أٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش ، ٛـ - 
ٕ

 . ٖ٘ - ّٓ٘ ، ٛـ ٕٙٓٓ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –٤ٖٔ ٝحُظيحهَ ر٤ٖ حُيُٝش ٝحُوز٤ِش ، ىحٍ حُؼخُْ حُؼخُغ حُو٤َٜ ، أكٔي . حُظلي٣غ ك٢ حُ - 
ٖ

 ك٢ ح٢ُِٗٞ ًٌَٝٓحص ٣ٞٓق ري كٖٔ ًظزض )حُـِع( ٝٛٞ طلٍٞ ُٜـ١ٞ . - 
ٗ

 .  ٓٔٝ 1كٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ -
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تمٌز بكثافة سكانٌة عالٌة وازدحام  –ُربع الجامع وُربع الجزء  -الحش الباحث أن الشطر األول   

عمرانً كبٌر آنذاك وتمحورت قوة هذا الشطر فً جانبه االقتصادي والذي فرض شخصٌة تجذرت 

عبودٌة طاربة وهً شخصٌة عبدهللا مبارك)المشهور بالعبد( وهو فً رأي هؤالء التجار أصولها من ال

الذٌن فرضوه أداة طٌعة فً ٌد سادته وجعلوا الدولة العثمانٌة تعٌنه ربٌساً لقوات األمن 

ل بانتسابها إلى بٌت )الجندرمة(وتمٌز بالشجاعة والقوة والشلم ، أما الشطر الثانً فٌقوده شخصٌة تقو

احمد بن عبدالرحمن  شخصٌة تمتلك المعرفة والعلم وتمارس القضاء وهذه الشخصٌة هًنبوة وال

األنباري ورٌث أسرة مارست السٌاسة والقضاء وعرفت كٌؾ تساس الناس وكٌؾ تحافش هذه األسرة 

باعتبارها السلطة  –قتضى ذلك ضٌاع العباد والبالد ، وتدخلت الدولة العثمانٌة اعلى وضعٌتها ولو 

ٌولٌو  / هـٖٖ٘ٔشوال  – عالمٌة االولى إلٌقاؾ الحرب )وفًأثناء نهاٌة الحرب ال –الحاكمة بتهامة 

وقعت مقتلة بٌن أهل مدٌنة زبٌد منشأها وقوع المخالفة بٌن شٌخ من العرب من خدام الدولة  -م9ٔ7ٔ

رمى الشٌخ  ق أنوبٌن قاضً زبٌد من السادة بنً األنباري وهو حسبما بلؽنا من قضاة السوء ...فاتف

أي -على بٌت القاضً بالبندق ، فاؼتاش القاضً من ذلك ، وشكاه إلى الوالً بصنعاء وله عند الوالً

ذٌن فٌهما الشٌخ ، وفٌهما السادات العلماء لكلمة نافذة فأمر الوالً بفك الحرب على الربعٌن ال -القاضً 

م المدافع بالرمً وقابلهم أهل الجانب من بنً المفتً ذرٌة سٌدي ٌحً بن عمر األهدل فأطلقت علٌه

اآلخر ببنادق حتى قتل من الجانبٌن ومن أهل البوادي نحو ثالثٌن قتٌال وهدمت المدافع مسجد سٌدي 

ٌحٌى بن عمر األهدل مسجد النور ..وروعت نساء ورجال وأطفال من العترة الطاهرة وؼٌرهم ونهب 

بلؽنا أن الفتنة عادت بٌن  - م9ٔ7ٔأؼسطس  / هـٖٖ٘ٔذو القعدة  –أموالهم واخربت بٌوتهم ...وفٌه 

ؾ الوالً محمود بك ندٌم إلى جانب أسرة و، فوق ٔأهل زبٌد فقتل من الجانبٌن نحو عشرٌن نفرا.(

سابقاً ولما ٌعرؾ ما تمثله هذه األسرة من نفوذ زبٌد لعالقاته القدٌمة إبان تولٌه قابمقامٌة  راجع األنباري

نزل شخصٌاً مرة أخرى بعد تجدد الصراع فً المدٌنة ولكن إنه زبٌد ، ثم  سٌاسً وروحً على قبابل

لٌفرض أمواالً طابلة على ُربعً الجامع والجزء بعد انقطاع اإلمدادات والمعاشات من األستانة ، ولٌنهً 

لحجة ذو ا –، فـ)فً   ٕله بالقٌود لٌساق معتقالً إلى صنعاءشخصٌة عبدهللا مبارك لألبد بعد أن أسره وكبّ 

، وصل والً صنعاء محمود ندٌم إلى زبٌد بعد أن سبقت منهم إساءة فً  –م 9ٔ8ٔ سبتمبر هـ /ٖٖٙٔ

جانب الدولة ، فأخربت مواضع كانوا قد استعدوها للحرب ، وطلب من تجارها مابتٌن ألؾ لاير تمر 

قد أخذ خمسٌن ألؾ على سبٌل التنكٌل ومابة ألؾ لاير من أموال الزكاة التً علٌهم ووقت رقم هذا وهو 

 . ٖمن أموال التنكٌل وعشرٌن ألؾ من الزكاة(

ٌوسؾ بك حسن حد من  القابم مقامخرج احمد بن عبدالرحمن األنباري منتشٌاً بالنصر لكن شهور    

زبٌد وأصوله العربٌة والمسلمة المتدٌنة قابم مقام نشوته تلك وتصرفاته ، فاستطاعت شخصٌة 

جماح تعددة وتعلٌمها إلى جانب قدراته اإلدارٌة والعسكرٌة أن تكبح ومشاركته فً بث العلوم الم

قام من عراقٌل ومشاكل سكت عنها ماألنباري إن لم تجعله تابعاً لها ، رؼم ما سببه األنباري للقابم 

كلما أرادوا وعلى الحرب األهلٌة  القابم مقامأخرى ، وقضى هذا  به أحٌاناً وأنّ  ٌوسؾ بك حسن أحٌاناً 

 /  م9ٔ9ٔكانون الثانً"ٌناٌر"  ٙٔ الخمٌس ) فمن ذلك ما ذكره فً مذكراته كان لها بالمرصاد ، اإشعاله

                                                           
ٔ

 .   ٕٖٔ - 1ٖٓح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
ٕ

زٞح ٓلٔي هل٤ْ حرٖ أهض ػزيهللا ٓزخٍى ػٟٞخً  7ٙ، ٛـ  ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ -  ّٜ ، ًًَ ٣ٞٓق ري إٔ أٛخ٢ُ ٝأػ٤خٕ ٍرغ حُـخٓغ ٗ

 .  ّٖ ، كٖٔ ،حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٛـ٣ٔ1ٔ1٘خ٣َ ٗػ٘ٚ ٌُٝ٘ٚ ٍؿَ ٛخُق ًٝٔٞٙ ًٔٞس ؿي٣يس رل٠ٍٞ حُوخثْ ٓوخّ ك٢ ٣ّٞ حُٔزض 
ٖ

 . ٖٖ٘ح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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من محلة العلً  هعلى هدم بعض محالت السور وبدؤوا إٌذاء ةهـ ، حصل مواطب7ٖٖٔ ربٌع ثانً ٗٔ

أخاؾ  فحبست العاقل محمد زلوم ورفع الخراب فً اللٌل حاالً ثم فً الجامع والجزع وعلم أنً لست

أتى عاقل الجزع  هـ صباحاً 7ٖٖٔ ربٌع ثانً ٕٔ / م9ٔ9ٔكانون ثانً  ٖٕالتهوٌل من التجار ...الخمٌس 

عى أنهم من الداخلٌن لبٌت محمد حسن جعمانً للسرقة وأتى محمد إسماعٌل رزق ومعه سبعة أنفار ٌدّ 

عض اللصوص ، ورموا علٌه ، عبد الكرٌم شٌخ التجار وتذاكرت معه ملٌاً ثم توجه إلى الحلة ، فالتقاه ب

ى كفوا وما سط بٌنهم حتلذلك شبت الفتنة بٌن أهل الجزع والجامع قدر نصؾ ساعة ، فأرسلت من توّ 

، وبعد هزٌمة الدولة العثمانٌة فً الحرب العالمٌة األولى وتوقٌعها على  ٔ(زلت حتى تمت المسالمة

م 9ٔ9ٔ فبراٌر  7 الدولة ، فـ)فً الجمعة االستمرار بتمثٌل القابم مقامشروط هدنة مندروس ، حاول 

الٌوم قمت بزٌارة السٌد أحمد أفندي األنباري واتفقنا مع محمد عبدالكرٌم وأعٌان المجنبذ والعلً 

 . ٕ(.والجامع على إبقاء نفوذ الحكومة والعمل على تأٌٌدها 

لى االستمرار فً المحافشة عمحمود بك ندٌم لكن الواقع بدأ ٌتؽٌر ورؼم التبام اإلمام ٌحٌى والوالً   

التً قدم لها المساعدة وشاركها فً م بأنه الورٌث للدولة العثمانٌة على بقاٌا الدولة العثمانٌة وإٌمان اإلما

ستخدم تبعاً لمعتقده فً اومنه  ٗتقٌةاإلمام لم ٌشهر رؼباته الحقٌقٌة  ، لكن ٖقمع ثورات التهامٌٌن ضدها

ربٌع  ٖٔ / م9ٔ9ٔ ٌناٌر ٘ٔالوالً محمود بك ندٌم ، ففً ٌوم)األربعاء  مستؽالً وألؼراضه  تستراً  ٘التقٌة

هـ ، وردتنا برقٌة من اإلمام ٌحٌى والوالً جفرٌة ألجل التوجه إلى صنعاء مع المشاٌخ 7ٖٖٔ الثانً

المهمٌن وأعٌان زبٌد لفابدة الوطن العام واتخاذ التدابٌر الواقٌة من األعداء اللبام ، وقد وصلت بنفسً 

بٌت السٌد أحمد ]األنباري[ وكٌل القاضً ، حٌث اجتمع عنده بعض المشاٌخ وأعٌان القصبة ففاتحت 

بعضهم بهذه البرقٌة ، فأرسلنا رسابل إلى المشاٌخ المعتبرٌن ونحن بانتشارهم لتأخر نتٌجة مقابلتهم 

 7ٔ)ٌوم االثنٌن ثانً فً حدث اجتماع ثم مصطلح الدولة العثمانٌة  هو "الوطن العام"و،  ٙولعرضها(

اجتمع المشاٌخ المرموقون فً القضاء الحكومً وقلوبهم وجلة  ، هـ7ٖٖٔ جمادأول 7ٔ م/9ٔ9ٔشباط 

]العثمانٌُة[  من نتابج األمور وأفكارهم حابرة فً مهامة البحران الحاضر تدور ، فمنهم قانع بأن الدولة

ت الدٌار ، ٌخافون من نزول جٌش ر وخلّ ت األدباباقٌة فً الٌمن لها السٌطرة ، ومنهم ٌقول أنها ولّ 

اإلمام من الجبال ، فأرشدتهم قدر طاقتً ووجبت لهم لزوم السكوت والصبر إلى أن تنجلً حقابق 

                                                           
ٔ

 . ٓٔٝ  1ٜيٍ حُٔخرن، ٛـكٖٔ ، حُٔ - 
ٕ

 . ٙٔٗلٔٚ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ - 
ٖ
بٌروت ، ودار الثقافة  –م ، مؤسسة دار الكتاب الحدٌث 9ٙ7ٔ – 9ٔ8ٔقابد ، صادق عبد علً . الحركات السٌاسٌة واالجتماعٌة فً الٌمن  - 

 . ٕ٘م ، صـ99ٕٔ،  ٔالشارقة ، ط –العربٌة 
ٗ

يٟ ح٤ُ٘ؼش ٓٔظ٘ي٣ٖ ا٠ُ كي٣غ ٧كي أثٔظْٜ ٝٛٞ هٍٞ ح٧ٓخّ حُٜخىم )حُظو٤ش ى٢٘٣ ٝى٣ٖ آرخث٢ ٫ٝ ا٣ٔخٕ ُٖٔ ٫ حُـظُو٤ش اكيٟ حُ٘ؼخثَ حَُث٤ٔ٤ش ُ -

ُظلَُ ػٖ طو٤ش ُٚ( ٝهُٞٚ)٫ ى٣ٖ ُٖٔ ٫ طو٤ش ُٚ( ٝهٍٞ ح٧ٓخّ حُزخهَ)حُظو٤ش ك٢ ًَ ٢ٗء ٠٣طَ ا٤ُٚ حرٖ آىّ كوي أكِٚ هللا( ، ٝػ٘يْٛ حُظللع ٝح

٩َٟحٍ ٖٓ ؿ٤َ ٌٓٛزي ًُٝي ربظٜخٍ ٓٞحكوظٚ ك٢ هٍٞ أٝ كؼَ ٣وخُق ٓخ ٣ؼظويٙ حُٔظو٢ ػْ اػخىس ٓخ كؼِظٚ ٝحُظٌل٤َ ػ٘ٚ ، ٍَٟ ٖٓ ٛٞ هخىٍ ػ٠ِ ح

حُوخْٓ ٝػ٘ي ح٣ُِي٣ش ؿخثِس ك٤ٔخ كَٔ حُ٘خّ ػ٤ِٚ ْٝٛ ُٚ ًخٍٕٛٞ ، ٓؼِٔخ ًًَ ٍأّ ح٩ثٔش ح٣ُِي٣ش ك٢ ح٤ُٖٔ ح٩ٓخّ حُٜخى١ ٣ل٠٤ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ 

ا٠ُ إٔ )ػ٤ِخً ػ٤ِٚ   -أكي أْٛ حَُٔحؿغ ح٣ُِي٣ش -ٛـ ًٗٔٙظزٚ ٍٝٓخثِٚ ، ٝأٓظ٘ي ح٩ٓخّ حٍُٜٔ٘ٞ رخهلل ػزيهللا رٖ كِٔس ص  ح٢َُٓ ك٢ ٓـٔٞع

ح٬ُّٔ ٠ِٛ هِق أر٢ رٌَ ٝػَٔ ٝح٬ُٜس هِلٜٔخ ]ًخٗض[ ػ٠ِ ٝؿٚ حُظو٤ش( كٔزٔخ أٍٝى ك٢ ٓـٔٞع ح١ٍُٜٞ٘ٔ حُـِء حُؼخ٢ٗ )حُؤْ ح٧ٍٝ( ، 

ًخٗق حُـطخء ، ٓلٔي ك٤ٖٔ . أَٛ ح٤ُ٘ؼش ٝأُٜٛٞخ ، ١زؼش  -، ٍحؿغ : ٛ 1ٗٓط٠٠ ح٤ُٔخ٢ٗ ص ُزلَ حُِّهخٍ ٧كٔي رٖ ًٌَُٓٝي ٓخ ؿخء ك٢ ح

.؛ كِٔس  ، ػزيهللا ٖ٘ٗ-1ٗٗر٤َٝص ، )د.ص.(، ٛـ –ٗؼٔش ، ػزيهللا . ٍٝف حُظ٤٘غ ، ىحٍ حُز٬ؿش  . ؛ٗٙ-ٖٙ، ٛـ ٛ 1ٖٔٔحُؼَحم ،  –حُ٘ـق

 ٛ٘ؼخء .    -حُؼخ٢ٗ )حُؤْ ح٧ٍٝ( ، ٓئٓٔش ح٩ٓخّ ٣ُي  حُؼوخك٤ش رٖ . ٓـٔٞع ح١ٍُٜٞ٘ٔ حُـِء 
٘

ُرخٍس ، ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ ٣ل٠٤ ، أثٔش ح٤ُٖٔ رخُوَٕ حَُحرغ  -حٓظؼٔخٍ حُظو٤ش ٓغ ؿ٤َ ٖٓ ْٛ ك٢ ٌٓٛزٚ ، ٍحؿغ : -٤ً٘ؼ٢  –أؿخُ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤  - 

. ؛ ُِٝظٞٓغ  11، ٛـ ٔٛـ ، ؽ7ٖٙٔ،  ٔخَٛس ، ١حُو-ٌٝٓظزظٜخ  –ٔطزؼش حُِٔل٤ش ػَ٘ ُِٜـَس ٤َٓس حُلخطق ح٤ُٜ٘ي)ح٩ٓخّ ٣ل٠٤( حُؤْ ح٧ٍٝ ، حُ

 ّ .17ٓٔ ، ٔخَٛس ، ١حُو - حُٔطزؼش حُِٔل٤شك٢ ٓؼظويحص ح٤ُ٘ؼش ك٢ ح٤ُٖٔ . ٍحؿغ: ح٤ُ٘ؼش ك٢ ح٤ُٖٔ ، ػزيهللا حُٔٞكن ، 
ٙ

 .7كٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٛـ  - 
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، لكن مشابخ زبٌد وأعٌانها رفضوا إرسال أحد منهم إلى صنعاء ، وبدأ  ٔالشؤون وشهور ما سٌكون(

مع أقوى شخصٌة بزبٌد ومحاولة استمالتها إلى صؾ اإلمام والوالً بإرسال الرسل إلى زبٌد والتنسٌق 

لالبمة الزٌدٌة والتً ملبت تارٌخ زبٌد دموٌة وما  لالنقٌادالتام الرفض هو اإلمام وكان الموقؾ الشعبً 

، فوصل فً ٌوم االثنٌن الخامس وأتباعهم  اإلبمةالذاكرة حاضرة لممسً هؤالء  –آنذاك  –زالت 

م قابمقام حجور داود نابل بك 9ٔ9ٔ السابع والعشرٌن من ٌناٌر / هـ 7ٖٖٔوالعشرٌن من ربٌع الثانً

مرسل من قبل الوالً واإلمام بصورة سرٌة وكان قد تولى سابقاً قابمقامٌة زبٌد وله عالقة خاصة بأحمد 

األنباري وهو من أصحاب الواقعٌة السٌاسٌة وأن الدولة العثمانٌة قد انتهت وٌجب على أحمد األنباري 

، ثم وصلت شخصٌتٌن  ٕقبله السٌاسً لصالح طرؾ من األطراؾ اإلقلٌمٌة المحٌطة بتهامة حسم مست

مفتً الوالٌة  واإلمام وهاتٌن الشخصٌتٌن هما بارزتٌن كان لهما دور فً الدولة العثمانٌة أرسلهما الوالً

العلٌا بصنعاء  عضو هٌبة التدقٌق بالمحكمة العثمانٌةو ٖالعثمانٌة بالٌمن أبو الخٌر أفندي المزجاجً

هـ 7ٖٖٔ جماد أول ٕٓ / م9ٔ9ٔ فبراٌر ٕٓ الخمٌس ) فً ٌوموكان وصولهما ،  ٗعبدالرحمن مزجاجً

صح لألهلٌن فً الثبات على صراط الطاعة للدولة وتجنب مسالك األعداء ، ولم ٌعلم الوالً لبث النُ  ..

اسطة الضبٌلة لعل هللا ٌهدي األهالً واإلمام أن ال ناصح فً الجند والمدفع ولكن ما دام هذا أخذنا بالو

تحول فً الرأي لدى ، ونتج عن تلك الزٌارة  ٘للهدوء والسكٌنة ونهج الطاعة بٌنما تشهر الحقابق(

أحمد األنباري ، وبدءوا ٌدركون بوجوب اتخاذ موقؾ إزاء األحداث المتتابعة ، وهذا ما لمسه المشاٌخ و

هـ اجتمعت مع السٌد أحمد 7ٖٖٔ جماد أول ٕٕ / م9ٔ9ٔ فبراٌر ٌٕٕوسؾ بك حسن ، ففً ٌوم )السبت 

أفندي وقد رأٌت أنه حصل فً قلبه االطمبنان نحو الحالة الشاهرة ومعه بقٌة المشاٌخ وبدأو ٌفهمون 

ٌدرك  ، وكان ٌوسؾ بك ٙالمعنى من نزول العسكر إلى الحدٌدة بعد أن نصحتهم وأشهرت لهم الحقابق(

بل قام المفتً ورفٌقه بزٌارة  العثمانٌة رؼم كل هذه التحركاتللدولة  أن اإلمام ؼٌر صادق فً والءه

 رأبو الخٌ هـ زارنً صباحاً 7ٖٖٔ جماد أول ٕ٘ / م9ٔ9ٔفبراٌر  ٕ٘الثالثاء  ) ٌوم فًقابم مقام خاصة لل

وكرر لً بأن حضرت اإلمام مخلص للدولة وعضد لها فً  ....ورفٌقه عبد الرحمن أفندي المزجاجً 

  .7ا(كل أعماله
     

ٌتضح من خالل سٌاق األحداث أن جمٌع الناس والمشابخ بزبٌد ، أصبحوا معتقدٌن أن اإلمام ما زال    

جدٌد هو ابن أخته جمٌل بك مع جنود منه ومن قابم مقام على والءه للدولة العثمانٌة وأن الوالً سٌرسل 

 هؤالءبدقة قبٌل نزول  سجله ٌوسؾ بك ط ، وهذا الموقؾاإلمام وهً لحماٌتهم من التدخالت األجنبٌة فق

زبٌد لكونه شل على موقفه رؼم توجٌهات الوالً والذي عٌنه متصرفاً لتعز لٌصرفه عن زبٌد ، ففً 

علموا بأن الفتنة ستبتدئ سٌما وهم خابفون ..ـه7ٖٖٔ جماد ثانً ٕٗ / م9ٔ9ٔمارس  ٕٙاألربعاء  ) ٌوم

                                                           
ٔ

 . 1ٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٕ

 .ٖٔٝٔٔ، ٛـحُٜٔيٍ ٗلٔٚ  - 
ٖ

ػيىحً ٖٓ أرٞ حُو٤َ أك٘ي١ حُِٔؿخؿ٢ ػخُْ ٝٓلظ٢ ك٘ل٢ ، ُٝي ٝطٞك٢ رِر٤ي ، ٓلظ٢ حُل٘ل٤ش ٓخروخً ، حٗظـَ ُيٟ حُيُٝش  حُؼؼٔخ٤ٗش رخُو٠خء ٝط٠ُٞ  - 

   ّ .1ٔ1ٔ/ٛـ1ٖٖٔح٧ه٤٠ش كظ٠ ػ٤٘ٚ ح٧ٓظخٗش ٓلظ٤خً ػخٓخً ر٣٫ٞش ح٤ُٖٔ حُؼؼٔخ٤ٗش ، ٝرؼي هَٝؿٜخ ٫ٝٙ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ؿزَ ٍحّ ك٢ 
ٗ

ػ٤ٖ ػزيحَُكٖٔ رٖ ػزيهللا رٖ حُٜي٣ن رٖ ح٣ُِٖ حُِٔؿخؿ٢ ، ػخُْ ٓ٘خٍى ، ط٠ُٞ ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ حُو٠خء ك٢ ر٤ض حُلو٤ٚ ػْ ٗوَ ا٠ُ ه٠خء ٣َ٣ْ ػْ  - 

ء ك٢ حُِل٤ش ػْ ػ٤ٖ ٖٓ حٓط٘زٍٞ ػ٠ٞحً ُظل٣ََ ػ٬ٓخص ح٧كٌخّ رٜ٘ؼخء ٝػ٠ٞحً رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف حُؼ٤ِخ ، ٝك٢ ػٜي ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ط٠ُٞ حُو٠خ

 . 1ٖٕٓ، ٛـ ٗ.؛ ح٧ًٞع ، ٛـَحُؼِْ ، ؽ ٘ٙٙ، ٛـ ٖٓلظ٤ًخ ك٢ حُلي٣يس ػْ ػخى ا٠ُ حُِل٤ش ، ٍحؿغ : ح٢ُِٗٞ ، َٗ٘ حُؼ٘خء ، ؽ
٘

 . ٕٓكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٛـ  - 
ٙ

 .ٕٔحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
7

 .ٕٕحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
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ام وعدمه ألنهم حابرون بٌن الخضوع لقوة اإلم..بك  من وصول المشارقة مع وكٌل القابم مقام جمٌل

 . ٔ( ومنتشرون الفرج من هللا
 

أحمد األنباري كان على علم بما ة ومذكرات المتصرؾ ٌتضح أن من خالل قراءة المصادر الزٌدٌ   

فذكر ٌوسؾ  د اتفاق بٌنه وبٌن اإلمام ٌحٌى ،وجوو ر ومعرفة مسبقة وتنسٌق متكاملستؤول إلٌه األمو

جماد  7 / م9ٔ9ٔ مارس 9 للمشابخ المجاورٌن لتهامة من الٌمن األسفل تم فً ٌوم )األحد ك اجتماعاً ب

الشاق عصى  ٕهـ وصل السٌد جنٌد عبد هللا نور منصب جبل راس وخلٌفة محمد حسن شٌخ7ٖٖٔ ثانً

ثل عامر شرذمة من أصحابه وبعض مشاٌخ العدٌن م، الجند بالطاعة ومفارق الجماعة سابقا ومعه أتى 

شٌخ األرون ومنصور بن احمد حزام شٌخ األقٌوش ونزلوا عند السٌد أحمد أفندي والقصد من مجٌبهم 

التحرٌض ألجل مقابلة عسكر اإلمام إذا أراد النزول إلى زبٌد وما هذه الحركات إال عاملها االنكلٌز 

ات اإلمامٌة بعد عملٌة خداع كد مؤرخ اإلمام ٌحٌى دور األنباري فً تسلٌم زبٌد للقوأ، و ٖومعاونٌهم(

لة إلى اإلمام واسعة للمشاٌخ وإرساله سراً للشٌخ عبدالرحمن محمد ٌحٌى خلٌل أحد مشابخ قبٌلة المعاص

حتى وصل  -الجٌش اإلمامً  –قواته الحتالل زبٌد )وما زال ٌسٌر روٌدا ب األخٌر ٌحٌى بصنعاء وقدوم

بل واجهته  وال قتاالً  ، ولم ٌلق فً طرٌقه حرباً  - هـ7ٖٖٔ-إلى زبٌد فً أثناء رمضان من هذه السنة 

أهل تلك الجهة بالطاعة والرؼبة فٌها ، وكان القابم فً ذلك باألثر الحسن السٌد النجٌب الهمام صفً 

اإلسالم أحمد بن عبد الرحمن األنباري حاكم زبٌد فإنه بذل وسعه فً مكاتبة المشاٌخ وإفهام السكان 

ا اإلمام وقد كان تشرؾ بالوصول إلى الحضرة الشرٌفة الشٌخ عبد الرحمن شٌخ هنالك مزاٌا دولة موالن

عبدالرحمن محمد ٌحٌى خلٌل  -وكان هذا الشٌخ  ٗمن مشاٌخ قبٌلة المعاصلة وعاد مع الجٌش المنصور(

، وقبٌل  ٘علً طاهر واصل ووقؾ معه األنباري ضد فً تنافس قوي مع السٌد علً طاهر كبٌر بنً -

فرا عبد الرحمن المزجاجً وأبً الخٌر أفندي المزجاجً  إلى زبٌد ٙبقٌادة الذارياإلمامً  قدوم الجٌش

نجاحهما فٌما بعد هـ 7ٖٖٔ التاسع من شعبان / م9ٔ9ٔماٌو ٕٕمفتً الوالٌة إلى صنعاء فً ٌوم الخمٌس 

 . 7لمعرفتهما بما سٌحدث لزبٌدأوكال به 
    

لتلك الفترة الزمنٌة الحرجة هً ٌومٌات بدقة تسجل األحداث ٌعتقد الباحث أن الوثٌقة الوحٌدة التً   

فً ٌوم لزبٌد دخول القوات اإلمامٌة لحشات ر لزبٌد ٌوسؾ بك حسن المخطوطة والتً تصوّ  القابم مقام

المقاوم التهامً م والموقؾ الشعبً 9ٔ9ٔ العاشر من ٌونٌو / هـ7ٖٖٔ الثالثاء الثانً عشر من رمضان

العام ضد أحمد األنباري ثم موجة االنتقام التً اتبعها هذا الشخص ضد معارضً  لهذا التواجد والسخط

 زبٌد وٌجتزئ الباحث تلك اللحشاتعلى  سٌطرتهاقوات االحتالل وضده وممارسات هذه القوات بعد 

  -:كما ٌلً  ألهمٌتها وهًالتارٌخٌة 

                                                           
ٔ

 .ٕٖحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٕ

 رؼي ٤ٗن ؿ٤َ ٓلٜٞٓش .ٛ٘خى ًِٔش  - 
ٖ

 .ٕٙكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٛـ  - 
ٗ

 . 7ٙ -7٘، ٛـ  ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
٘

 .ٕٔكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٙ

( ، ط٠ُٞ ٓغ  ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ رؼي ِٛق ىػخٕ ر٬ى هزخٕ 1ّٕ٘ٔ-17ٓٔ/ٛـٖٗٗٔ -ٛـ 17ٕٔٓلٔي رٖ ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ ك٤ٖٔ رٖ ٣ل٠٤ حٌُح١ٍ ) - 

ٓ٘ٚ أِٜٛخ  كٌٞٓش حُ٘خىٍس ، ػْ ط٠ُٞ حُو٠خء ٝحُؼٔخُش ك٢ ر٬ى ػظٔش ، ػْ ٗوِٚ ا٠ُ ر٬ى ُر٤ي ٝأهخّ رٜخ أ٣خٓخً ، هي ػُِٚ ح٩ٓخّ ٜٓ٘خ رؼي إٔ ٟؾ ، ػْ

ُٔطزٞع" ُرخٍس ، ِٗٛش حُ٘ظَ "ح -رخٌُٟ٘ٞ ُؤٞطٚ ٝؿٍٞٙ ، كؼخى ا٠ُ ر٬ىٙ حٌُح١ٍ ك٢ هزخٕ رٌٓخٍ ٝط٠ُٞ أػٔخٍ ٗخك٤ظٜخ كظ٠ طٞك٢ . ٍحؿغ :

 . ٔٙٙ، ٛـ ٕح٫ًٞع ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽ ؛.ٕٖٔ، ٛـ ٕ؛ أثٔش ح٤ُٖٔ )ح٩ٓخّ ٣ل٠٤( ،ؽ  1ٙ٘، ٛـ  ٔؽ
7

 .ٔ٘كٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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من السٌد محمد الذاري  تاباً هـ ، استلمت ك7ٖٖٔ شعبان ٕٕ/  م9ٔ9ٔ ]ماٌو[ أٌار  ٕٕالخمٌس ٌوم )

، تذاكرت مع السٌد أحمد أفندي  مً القوة المخصصة لزبٌد ٌذكر بأن قدومهم إلى زبٌد أصبح قرٌباً مقدّ 

 . فً إعداد اللوازم والمحالت الكافٌة إلقامتهم ونبهنا بذلك عموم المشاٌخ

أحمد الذاري بأنه أرسل هـ ، ورد خبر أن محمد 7ٖٖٔشعبان ٕٙ/  م9ٔ9ٔ ]ماٌو[ أٌار ٕٙاالثنٌن  -

فرزة من المجاهدٌن بصحبة أخٌه السٌد ٌحٌى إلى وصاب السافل متوجهٌن إلى زبٌد والٌوم سٌدخلون 

ٌسعى وٌشقى إلعداد األمكنة واإلعاشة  أدت الطامة على صاحب العمامة وبدوصاب السافل ، زا

  هبت السكرة وجاءت الفكرة .المتمكنة وقد شعر فً ثقل الوطأة وقال لٌتنً بقٌت ألول السنة لقد ذ

هـ ، أتى العلم بأن السٌد محمد الذاري مع جماعة 7ٖٖٔ رمضان 8م/ 9ٔ9ٔ]ٌونٌو[  حزٌران ٙالجمعة  -

اإلمام نزلوا إلى وصاب السافل وأنهم بعد ٌومٌن أو ثالث قادمون إلى زبٌد وأن جمٌل بك وكٌل القابم 

عه كان كدًرا من مرافقٌه أو أن الوالً استعاده مقام راجع إلى صنعاء ، وهنا تحٌرت فً أن هل رجو

ما قرأت فً كتاب رٌتشارد سون قنصل االنكلٌز فً الحدٌدة ببسبب البرقٌة الواصلة له من األستانة حس

 .  فاو ٌجلً علٌنا حنادٌس الوساوسة 

أحمد وركبت مع السٌد  حرت جٌداً هـ ، تسّ 7ٖٖٔ رمضان ٕٔم/ 9ٔ9ٔ]ٌونٌو[  حزٌران ٓٔالثالثاء  -

مٌاً على ن مقدّ عٌّ األنباري وبعض أعٌان زبٌد إلى الترٌبة والشبارٌق ، فتالقٌنا بالسٌد محمد الذاري المُ 

زبٌد ومعه زهاء ألؾ رجل من القبابل فً حالتهم المعلومة ، فرجعنا إلى الترٌبة واستقرٌنا فٌها وكان 

ًّ ٌوم وال أمّر منه ، وال مارست أعسّ  ابقاً من أهوال القتال واألسفار ذلك من ر منه ، مع ما رأٌت سعل

آخر النهار وصلنا زبٌد وأنا  ، ومقاسات الشمأ والصوم ومعانات ؼوؼاء القبابل وجالفتهم وطء الحرّ 

 . منهوك القوى وتركت أشؽال القبابل على األنباري 

الَخلق بسبب هـ ،  كانت زبٌد متؽٌرة الُخلق و7ٖٖٔرمضان ٖٔم/ 9ٔ9ٔحزٌران ]ٌونٌو[  ٔٔاألربعاء  -

وكان الناس ٌتساءلون عن معنى هذه األمور الجواري ، ما انساب فً شوارعها من سرب المشارقة 

التً جلبها األنباري ، فامتعضت وجوههم واستعاذوا باو من نتابج هذه األحوال ، سكن الحكومة قسم 

الدوابر الرسمٌة له ولمن معه ،  وافر من المشارقة وأتى السٌد الذاري ونبه على وكٌل القابم مقام بتخلٌة

 . وسقطت الٌوم ثالث نخالت فً البستان بمن واحد وهذا دلٌل الشؤم 

فً الفجر جاء السٌد محمد الذاري ومعه  هـ ،7ٖٖٔ رمضان ٗٔم/ 9ٔ9ٔحزٌران ]ٌونٌو[  ٕٔالخمٌس  -

ٌع رجاله لداخل سور واستلم المفاتٌح للدواوٌن الرسمٌة من الخدم وادخل جم، مٌون إلى الحكومة المقدّ 

القلعة إال ما نشر من الباقٌن رتبا على األبواب وأضحت الحكومة والقلعة أشبه باألصطبل من الوساخة 

 . فلو كان فً ذاري حسن لكان جلس هو برتبته واستبقى اآلخرٌن القذرٌن خارجاً ، 

فً دابرتً  داً بت هذه اللٌلة وحٌ هـ ،7ٖٖٔ رمضان ٘ٔم/ 9ٔ9ٔحزٌران ]ٌونٌو[  ٖٔالجمعة  -

أتممت نقل األشٌاء وتوجهت إلى المحل المعد لً فً حارة العلً وهو أحسن مكان  وصباحاً ..بالحكومة 

وحٌة وذو طابقٌن فاستقرٌت به وتركت الحكومة تنعً من بناها والبستان عرضة فً زبٌد من جهة الشرُ 

م وٌحٌى الصلٌفً حجري وؼٌرهم صار حبس السٌد محمد آد دانللدٌدان والوساخة التً تقشعر لها األب

 . بحدٌقة األنباري وهذه أمثال الوفاء

خلوا من سماع أخبار  لو كنت وحٌداً آه هـ ، 7ٖٖٔ رمضان ٙٔم/ 9ٔ9ٔحزٌران ]ٌونٌو[  ٗٔالسبت  -

ٌة المشارقة وما ٌأتوا به من األعمال التحقٌرٌة نحو األهالً وبعض المأمورٌن فكنت أؼبط نفسً وحشّ 

 ه .على ما أنا فٌ
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هـ ، جاءنً المأمورون واستشارونً فٌما 7ٖٖٔ رمضان 7ٔ/  م9ٔ9ٔحزٌران ]ٌونٌو[  ٘ٔاألحد  -

ٌصنعونه ألجل خالصهم من تبعة المسبولٌة مما وقع باألوراق من العبث بأٌدي المشارقة فأمرتهم أن 

منهم نسخة بٌده ق علٌها فٌأخذ كل وأن أصدّ  ودة ورقة ضبط بما وقع وتختم من طرفهم جمٌعاً ٌكتبوا مسّ 

ألجل إبرازها عند الحاجة وقد قررنا جمٌعنا ترك زبٌد ألن جالفة الواردٌن دعتنا على أن نرحل كً ال 

 نتألم من رؤٌة قذارتهم فً الحكومة .

هـ ،  صممت الرحٌل إلى جهة باجل ... 7ٖٖٔ رمضان 8ٔم/ 9ٔ9ٔحزٌران ]ٌونٌو[  ٙٔاالثنٌن  -

 ... األنباري فاتفقت بالذاري وتخابرت معه ملٌاً  ذهبت اللٌلة إلى بٌت السٌد أحمد

هـ ، امتألت المدٌنة بالقذارة والمشارقة 7ٖٖٔ رمضان 9ٔم/ 9ٔ9ٔحزٌران ]ٌونٌو[  7ٔالثالثاء  - 

بسبب كثرة شؽبهم ولؽطهم بالزوامل ونقاشهم مع ربٌسهم لقلة موارد معٌشتهم وجوعهم الذي هم 

ٌهم على الناس وقد استمروا لمساجد والبساتٌن وكثرة تعدّ ك ارمفطورون علٌه ورجاسة أبدانهم فً ب

وأولً الجرأة الذٌن كانوا ٌعارضون  -ٌقصد الحكومة العثمانٌة  –على توقٌؾ الناس الصادقٌن للحكومة 

 ل ذلك تشفٌاً منه شناً منه أن فً ذلك خٌر .كاألنباري على سوء عمله 

هـ ، دخل المشارقة بٌت ] عبد [ هللا مبارك 7ٖٖٔ رمضان ٕٓ/  م9ٔ9ٔحزٌران ]ٌونٌو[  8ٔاألربعاء  -

إلى  بعض أشٌاء تافهة فدار الشالم خراب ، وصلت مساءاً  تاركاً  وأحلوا هدمه ونهبه وكان ولده قد فرّ 

 -: دار الحكومة لعند السٌد الزاري فوجدته بٌن أجالفه ٌسترجع منهم ما نهبوه من أشٌاء خسٌسة قابالً 

البستان معه فوجدت الحكومة شبٌهة باألصطبل من الوساخة ومواقد النار على  إنها لبٌت المال ، ونزلت

 .. !  . باب مجلس اإلدارة وداخل المالٌة ، ما أقسى الهمج 

هـ ، لم أخرج الٌوم لصالة الجمعة كالجمعة 7ٖٖٔ رمضان ٕٕم/ 9ٔ9ٔحزٌران ]ٌونٌو[  ٕٓالجمعة  -

لرابحة الكرٌهة التً تبخر من أبدانهم السٌما وإن كانوا وا الماضٌة منذ وصول المشارقة خوفاً من الحرّ 

فً محل محصور ، سمعت بأنه بعد الدعاء للسلطان كالعادة أردؾ الدعاء لإلمام ، السٌد محمد الذاري 

خرج بالطبول والزوامل وكوكبة المتعجرفٌن حسب عادتهم المعلومة فً كل بقعة ، هللا ٌعلم إلى متى 

 وشلمهم . تستمر سفاهتهم وجهالتهم

هـ ، آخر الٌوم هذا ذهبت لزٌارة السٌد محمد 7ٖٖٔ رمضان 7ٕم/ 9ٔ9ٔحزٌران ]ٌونٌو[  ٕ٘األربعاء  -

الذاري إلى الحكومة فلقٌت منه الحفاوة ، كانت هٌبة الحكومة بؽاٌة القذارة وعمل المشارقة جعلها قرٌبة 

 . ساكن ال باألماكن إنما بؽٌر انتشام ، السر بال للخراب ، البستان لم ٌزل نزٌهاً 

هـ ، أتانً كثٌر من الزوار الذٌن لم ٌجدونً ٌوم العٌد 7ٖٖٔ شوال ٗم/ 9ٔ9ٔتموز ]ٌولٌو[  ٕاألربعاء  -

السٌد أحمد األنباري وقلة حٌاءه مع السٌد  والكل ٌشكوا من تصرفات المشارقة التً مع بطر واشرّ 

على بٌوت المعتبرٌن وحبس الذٌن ال ٌهابون ارتكاب هتك حرمة الناس والهجوم  اللذٌن استحالالزاري 

 .  فً الدفاع عن شرؾ محلهم مستفٌدٌن من وجود همج كالضواري 

هـ ، مساء توجهت لدار الحكومة ألجل مخابرة السٌد 7ٖٖٔ شوال 8/  م9ٔ9ٔتموز ]ٌولٌو[  ٙاألحد  -

تشمبز لها النفوس من  الذاري بشأن السفر وبعض األوراق التً بقٌت لنا فً الحكومة وقد رأٌت أمورا

 . ٔالعفونة والوساخة وسوء المعاملة .(
 

مذكرات فضالً عن ( مطهر وزبارةمن خالل قراءة نصوص مؤرخً اإلمام ٌحٌى )الباحث الحش   

 -شاهد العٌان ٌوسؾ بك حسن والمساهم فً تلك األحداث بمنصبه ، ما ٌلً : 

                                                           
ٔ

 .7ٙ -ٕ٘كٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن،  ٛـ  - 
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زبٌد بشهرٌن ، فـ)فً شهر رجب من هذا العام أن اإلمام ٌحٌى عٌن لقضاء زبٌد عامالً قبل احتالل  -ٔ

علً الذاري لعمالة زبٌد  ، عٌن موالنا اإلمام السٌد عز الدٌن محمد بن- م9ٔ9ٔ هـ/ ابرٌل7ٖٖٔ –

زبٌد من صنعاء فً ٌوم الخمٌس الرابع  لسٌطرة على، وخرجت القوات المتجهة ل ٔ(وبالدها

وٌعلل مؤرخً اإلمام ،  ٕم9ٔ9ٔ ن ابرٌل/ الرابع والعشرٌن م هـ7ٖٖٔوالعشرٌن من شهر رجب 

قد كانوا راسلوا موالنا اإلمام بالطاعة ،  ٌحٌى أن سبب هذا التعٌٌن المبكر هو أن أهالً زبٌد )

، وهذا ما ٌرفضه المعمرٌن من أهالً زبٌد والذٌن التقى بهم الباحث  ٖ( واستقدموا الجند اإلمامً

، ورفضت تلك  ٗ ا ذكره المتصرؾ فً ٌومٌاتهوٌؤكدون أن احتالل زبٌد تم بخدٌعة ، وهو م

الشخصٌات االجتماع باإلمام ، ونزلت الوفود من الوالً واإلمام من أجل التدلٌس على أهالً زبٌد 

  .ونجح اإلمام فً ذلك 
 

اً إلى صنعاء قبٌل أوجد األنباري وفداً من بعض أتباعه التوابع من المستوطنٌن بزبٌد وأرسلهم سر -ٕ

هم أحد مشابخ قبٌلة المعاصلة عبدالرحمن محمد ٌحٌى خلٌل كما ٌذكر مؤرخً عاالحتالل ، وم

، والذي طردته قبٌلته مفضلة علٌه السٌد علً طاهر واألخٌر قاد حركة المقاومة  ٘اإلمام ٌحٌى

 . الؽازٌة مع قبٌلته المعاصلة ضد هذه القواتالتهامٌة 
       

الذاري وأخٌه ٌحٌى بن علً ومعهم أمراء الجند كانت القوات اإلمامٌة تحت قٌادة محمد بن علً  -ٖ

ٌر ، وٌالحش أن هؤالء جمٌعاً من وبدعم وتوجٌه من اإلمام ٌحٌى والقابد عبدهللا بن أحمد الوز

 وأؼلبٌة القوة المتجهة لزبٌد هم من خبان بلد الذاري بذمار . كما ٌسمٌهم التهامٌون  المشارقة
       

الطرق بأمان إلى زبٌد)ولم ٌلق فً طرٌقه حرباً وال قتاالً ، بل اجتاز قابد القوات اإلمامٌة كل  -ٗ

...ولما استقر العامل ومن معه بزبٌد تلقاهم الجمٌع تلك الجهة بالطاعة والرؼبة فٌها واجهته أهل

 ٙبالترحٌب ، واستبشر بقدومهم وأنس بهم جمٌع الناس على اختالؾ طبقاتهم واستقرت األحوال(

باعتبار أنها القوة القادمة من الوالً  7لمتصرؾ وشارك فٌه بمذكراتهوذكر حفاوة االستقبال ا

 .لمقصود البرٌطانٌٌن أو اإلدارسة لحماٌتهم من )األعداء اللبام( وا
      

بدأ العامل فً نشر قواته بٌن األهالً وتسكٌن بعضهم بالقلعة )وشرع العامل فً ترتٌب األمور  -٘

،   8د فً قلعة زبٌد ، وهً قلعة حصٌنة ضخمة المبانً(وإزالة المفاسد ، وأنزل كثٌرا من الجن

ش البذٌبة تفوح رابحتها من سب وكل األلفاالوبدأت عملٌة النهب والسلب ونسؾ المنازل والشتم و

إلى زبٌد  الجدد ، فشهرت أخالقٌات وقٌم القادمٌنكما هً أجسادهم كما ذكر المتصرؾ  همأفواه

، فنهب  لتعصب المذهبً ال تقارن مع مجتمع زبٌد العلمًوهم قبابل عاشت بحالة من البداوة وا

جمٌل بزبٌد حتى الجوامع والمساجد والمدارس العلمٌة العتٌقة والتً مر علٌها  القادمون كل شٌا

                                                           
ٔ

حَُحرغ ػَ٘ ُِٜـَس ٤َٓس حُلخطق  . ؛ ُرخٍس ، ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ ٣ل٠٤ ، أثٔش ح٤ُٖٔ رخُوَٕ 7ٖ، ٛـ  ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 

 . 7، ٛـ  ٕٛـ ، ؽ77ٖٔ،   ٔحُوخَٛس  ، ١-ٌٝٓظزظٜخ  –ح٤ُٜ٘ي)ح٩ٓخّ ٣ل٠٤( حُؤْ حُؼخ٢ٗ ، ١زغ ك٢ ىحٍ حُٔطزؼش حُِٔل٤ش 
ٕ

 . ٙٗكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٛـ - 
ٖ

 ٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
ٗ

 .7كٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

 . 7ٙرن ، ٛـ ٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخ - 
ٙ

 حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . - 
7

 . ٘ٙكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ٛـ  - 
1

 ٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
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الجدد تدمٌر اسطوانتها وأعمدتها القابمة علٌها  سٌطرونالمحتلون السابقون مرور الكرام أراد الم

 . كما صورت عقلٌاتهم أو ُصّورت لهم اً فً إحداهابحثاً عن اسطوانة ممتلبة ذهب
       

ضد معارضً هذه القوات أو ضده ومنهم من  "زبٌد مدٌنته"قاد األنباري حملة اعتقاالت واسعة فً  -ٙ

 صرح أن والبهم  للدولة العثمانٌة ولٌس لقوات الزٌود ، فاعتقل وخضع ألشد أنواع التعذٌب كما هو

 ٔمً ٌحٌى صلٌفً حجري المعارض لألنباري سابقاً محمد آدم والمقدّ  الحال مع ناشر الوقؾ بزبٌد

جله من مستوطنً زبٌد ومرتزقً القبابل مهمته المحافشة  لجمع المعلومات، ثم استحدث جهاز 

 . ٕعلى نشام اإلمامة بتهامة ، فـ)كان ذا أسرار وعٌون لإلمام (
      

للحٌاة ٌعً الزٌدي كأساس للمرجعٌة الدٌنٌة تم فرض "المذهب الشرٌؾ" وهً التسمٌة للمذهً الش -7

العامة بزبٌد عاصمة وقلعة الشافعٌة بتهامة ، وفرضت الممارسات والشعابر الزٌدٌة ، وأصبح تعلٌم 

المذهب الزٌدي إلزامٌاً فً حٌن مورس العكس ضد المذهب الشافعً فـ)قضوا على العلم والعلماء 

ث كانت مدٌنة زبٌد منار األصولٌٌن من علماء السنة وخاصة فً جنوب البالدوفً تهامة بالذات حٌ

ؼادر البالد أؼلبهم وأرادوا أن ٌفرضوا علٌهم مذهباً جدٌداً ال ٌعرفونه وبسبب هذا الطؽٌان 

وأصبحت مدٌنة زبٌد خاوٌة على عروشها بعد هذا التسلط المفجع وشرٌعة الؽاب المفروضة علٌهم 

     ٖجر من هاجر وهلك من هلك من الجوع ..(..وبعد أن امتألت السجون باألبرٌاء وها
     

تهامة كما سبق ذكره ، وبدأت مرحلة لرحل ٌوسؾ بك بعد سقوط زبٌد ، بعد أن عٌنه الوالً متصرفاً   

بالمدٌنة ومساهمتهم مع اإلمامٌة قوات الفً زبٌد باشتراك أهالً زبٌد فً الثورة ضد التهامٌة المقاومة 

 ر هذه القوات وتكبٌدها خسابر فادحة كما سٌتم ذكر ذلك الحقاً . ً دحّ قبابل المعاصلة والركب ف

أما مرحلة المعارضة ، فتمت عبر التجار والعلماء بشكل أساسً ، وبشكل منشم تم إرسال أربعة   

مت هذه الوفود ، وتقدّ واحد ل العلماء منها ثالثة وفود ، ووفد تجاري وفود من زبٌد إلى صنعاء ، شكّ 

أصالً امتٌازات حصل علٌها العلماء والسادة إبان حكم العثمانٌٌن وألؽاها الذاري عند بمطالب هً 

زبٌد وبطبٌعة الحال كل ذلك بتعلٌمات من اإلمام ٌحٌى نفسه ، ثم هناك مطالب تجارٌة سٌطرته على 

انتهاك  ومحاولة النشام الجدٌد السٌطرة علٌه أو على األقل مشاركته ، أما المطالب الشعبٌة فتتمثل فً

 -حقوق اإلنسان التهامً واعتباره حقاً وؼنٌمة لـ)لفاتحٌن الجدد( ، وهذه هً أبرز الوفود :

وما صاحب ذلك انطلق هذا الوفد إلى صنعاء لمقابلة اإلمام ٌحٌى عقب سقوط زبٌد و -الوفد األول :  -

أحمد  ٌسً االهدل وابع ارتكبتها القوات اإلمامٌة ، وضم أبرز علماء زبٌد بقٌادة احمد اإلدرشفمن 

فً ٌوم األربعاء الخامس والعشرٌن  خابباً إلى تهامة عن طرٌق مناخه عادلكن هذا الوفد قشاعة و

 . ٗم9ٔ9ٔالثالث والعشرٌن من ٌولٌو  / هـ7ٖٖٔ من شوال
 

ترك صنعاء فمهمته فً  الوفد األول من صنعاء وفشل عودةخرج هذا الوفد عقب  -لثانً : الوفد ا -

صنعاء ، والتقى بالوالً  –العدٌن  – وصل الوفد الثانً صنعاء من طرٌق زبٌدوام ، مؽاضباً لإلم

له ، ثم طلب اإلمام  ام ٌحٌى والمساعدة فً تسلٌم زبٌدوه على خضوعه لإلممحمود ندٌم بك وأنبّ 

                                                           
ٔ

 .60كٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 . ٖٖحُـ١ِ ، ػط٤ش هللا حُٔـ٤ي ، ٛـ  - 
ٖ
 . 88ٖصـ  م )ب.ت.ن( ،987ٔ،  ٔط –األسودي ، محمد علً. حركة األحرار الٌمنٌٌن والبحث عن الحقٌقة ، مصر  - 
ٗ

 .7ّٖ ؛ كٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٛـ ٕٔٔٓ/ٖ/7ٔٓوخرِش ٓغ ٓلٔي أكٔي ىحٝى حُزطخف ح٫ٛيٍ رِر٤ي  ك٢  - 
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 ، واحتد النقاش أثناء اللقاء بٌن اإلماموترّجٌه ٌحٌى مقابلتهم فتم اللقاء بناًء على تدخل الوالً 

،  ٔوعلماء زبٌد وأثٌرت فتوى اإلمام المتوكل على هللا إسماعٌل والتً أجاز فٌها أخذ أموال الشوافع

وانتقل الحدٌث حول تواجد القوات اإلمامٌة فأوضح الوالً وأٌده اإلمام أن هذه القوات مؤقتة حتى 

ء بزبٌد وعدم إلؽاء قدوم القوات العثمانٌة من األستانة ..! ، فطالب الوفد بمطالب الناس والعلما

ها إعفاء السادة والعلماء من العشور كما كان الحال خالل الدولة العثمانٌة نامتٌازات العلماء وم

وإٌقاؾ شلم األنباري والذاري ، فصدرت توجٌهات الوالً واإلمام بذلك ، ونزل الوفد عن طرٌق 

وصل آخر حٌث م 9ٔ9ٔلول أٌ من ولاألاالثنٌن ٌوسؾ بك حسن ، فتم ذلك فً ٌوم ) مناخه للقاء

ٌن بشكاٌة فً السادة بنً البطاح من صنعاء كانوا توجهوا إلٌها من طرٌق العد ًالنهار إلى منزل

ألنهم كلفوهم فً إعطاء األعشار وهم من األجبار وقد قضوا مبتؽاهم  "حماري"األنباري والضاري 

 .ٕبمعونة الوالً واخبرونً أخبارا سٌبة من جهة الوالً( 
    

هـ( والذي 9ٖٖٔ -ٖٓٔٔحسٌن بن محمد بن عبدهللا الوصابً )ترأس الوفد الثالث  -لث : وفد الثاال -

زار دول عربٌة عدٌدة ورأى المّدنٌة والتطور والحرٌة والصحافة وصدمه منشر زبٌد وهً تنهار 

، فأعلن عن توجهه إلى صنعاء وأثار ذلك اإلعالن استؽراب الجمٌع وطلبوا منه  افً كل نواحٌه

تأخٌر ذلك إلى الصٌؾ فصمم على الذهاب فً الشتاء وفً أٌام هً األشد برودة بصنعاء ، وبدعم 

من العلماء وكذلك )وكٌالً عن تجار زبٌد مما حل بهم من العناء والتضٌٌق فً زٌادات بعض 

الواجبات والجباٌات التً جرحت منهما الصدور ومن عاملها محمد الذاري وما دخل منه فً سوء 

 . ٖهم وإلزامه لهم بزكاة الباطن ، فكان عزمه بمرافقة السٌد محمد ؼمضان الكبسً(التفا
        

رحلته إلى صنعاء فً سفر ذكر فٌه انطالقته من زبٌد فً فجر حسٌن بن محمد الوصابً سجل    

م ، وسلك طرٌق 9ٕٔٔهـ / الثالث من ٌناٌر 9ٌٖٖٔوم األحد الثالث والعشرٌن من ربٌع الثانً 

صنعاء ، والتقى بعلماء الزٌدٌة فً حوزتهم العلمٌة بالمدرسة الشمسٌة ورأى مدى  -ذمار –ن العدٌ

المدارس من المذاهب األخرى ، وطمس اهتمام الدولة اإلمامٌة بمدارس اتباعها ومحاولة إلؽاء 

م 9ٕٔٔهـ / الثالث عشر من ٌناٌر9ٖٖٔووصل صنعاء فً ٌوم الخمٌس الرابع من جمادى األولى 

                                                                                             ىلتقابٌن جوامعها ومدارسها الدٌنٌة و ها وتنقلءها وأدباءجالس علماؾ صنعاء وصوثم 

بالحضرة اإلمامٌة وجهاً لوجهه ودخل فً نقاشات مذهبٌة وأدبٌة ، وأدرك فً األخٌر مع اشتداد 

ٌحادثه فً أطراؾ األحادٌث إال الؽاٌة التً ٌماطله فأنه تحت اإلقامة الجبرٌة وأن اإلمام ٌحٌى  البرد

راجع ٌ، فشل  ٗأرسل خٌرة رجاله الى زبٌد هأناعتقاداً جازماً قدم من أجلها وأن هذا اإلمام ٌعتقد 

د ذلك ، فجسّ  اإلمام بمراجعة طوٌلة وضاق حاله وتعب جسده وأدرك أن اإلمام ٌستخدم معه التقٌة

فً قصٌدة أرسلها إلى الحضرة اإلمامٌة ، تعد منشوراً انتشر بتهامة تداولتها األٌادي وحفشتها 

األفواه وما زالت القصٌدة حاضرة حتى اآلن ، فهً تعبر عن معاناة التهامٌٌن جراء احتالل القوات 

  .اإلمامٌة وممارسات سلطاته بزبٌد 
 

                                                           
ٔ

 . ٙٗ، ٛـ ٢ٛٝٔ ٍٓخُش )اٍٗخى حُٔخٓغ ك٢ ؿٞحُ أهٌ ٓخٍ حُ٘ٞحكغ( ، ح٧ًٞع ، ك٤خس ػخُْ ٝأ٤َٓ ، ؽ - 
ٕ

 .11كٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 . 1ٗ، ٛـ حُـ١ِ ، حَُٔؿغ حُٔخرن - 
ٗ

 حُٞٛخر٢ ، ك٤ٖٔ رٖ ٓلٔي ، حَُكِش حُل٤٘٤ٔش ك٢ حُي٣خٍ ح٤ُٔخ٤ٗش ٝح٫ٓظؼخٗش ح٤٘١ُٞش رخُو٬كش حُٔظ٤ًِٞش ، ٓوط١ٞ ُيٟ ٍٝػظٚ رِر٤ي . - 
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ر والصناعٌٌن الذي حسم األمر وحمل الهداٌا لإلمام وحاشٌته ووصل وهو وفد التجا -الوفد الرابع :  -

من كبار التجار وعلى رأسهم الوفد تشكل إلى صنعاء بعد تأخر العالمة حسٌن الوصابً وفشله ، 

سالم ربٌس التجار محمد أحمد عبدالكرٌم الهندي وناببه الشٌخ محمد حسن الجعمانً والشٌخ محمد 

فبعد احتالل زبٌد توقفت الحركة االقتصادٌة وكسدت التجارة ودخلت  ،الوجٌه ربٌس الصناعٌٌن 

االحتالل واالعتقاالت والجباٌات والضرابب  ةالبالد فً مرحلة الركود االقتصادي ، وزاد الطٌن بلّ 

 -ذلك بقوله : على شاهداإلمامٌة وكما عبر ٌوسؾ بك وهو  ة أساسٌة للدولةوالفساد الذي هو سمّ 

ًّ  بقً التاجر باحتٌار وخصوصاً )توقفت األسعار و القرار فما  تجار أهالً زبٌد أضحوا مسلوب

حصل لهم من جالفة المشارقة األشرار لم ٌزل الؽبار واألرٌاح ملا البطاح فأزال من القلوب 

 . ٔاالنشراح لقلة األمطار ودولة األشرار زادت فً األكدار(

)وفٌها  -:فقالمؤرخ اإلمام سبب عزل الذاري  رذكف، التحركات إلى عزل الذاري الوفود وهذه  تىأ   

بعزل السٌد األجل محمد بن علً  -علٌه السالم -صدر األمر الشرٌؾ من موالنا اإلمام  -هـ 9ٖٖٔ -

الذاري ورفعه من عمالة زبٌد ، بعد طلوع جماعة من تجار زبٌد ٌشكون من مطالبة العامل لهم بالزكاة 

لوهم ما لم تقرٌر ما على كل واحد منهم جازفوا فٌما وضعوه علٌهم وحمّ الباطنة ، وأن الهٌبة التً كلفها 

ن السٌد محمد بن محمد بن ٌكن لدٌهم فانتهى أمر شكواهم إلى قبول أٌمانهم فٌما ٌلزمهم من الزكاة ، وعٌّ 

كاشفاً ٌكون عزمه صحبتهم لتقرٌر أحوالهم ورفع ما ٌشكونه من عدم رعاٌتهم  ٕأحمد ؼمضان الكبسً

جمٌعاً إلى هنالك واقتضى الرأي الشرٌؾ بعد ذلك إناطة قضاء زبٌد وواجباته إلى السٌد فخر  وعزموا

، فالهٌبة التً شكلها اإلمام ونزلت لتهامة  ٖنشره(بالدٌن عبد هللا بن أحمد الوزٌر من جملة البالد التً 

ت زبٌد ورأت والتً ترأسها محمد بن محمد بن حسٌن ؼمضان الكبسً وبمصاحبة التجار والتً وصل

أعماله  اختالل األمور وصلؾ وكبر الذاري رفع ربٌسها تقرٌره إلى اإلمام وخلص إلى أن العامل )

الذاري بأنه )شـرع فً ترتٌب األمور وإزالة  الرسمً الذي هو نفسه الذي وصؾفالمؤرخ ،  ٗ( فشٌعة

هم المحن ، وتم ببركته ما راموا المفاسد...فكان قدومه علٌهم فرجاً عاجالً أزال عنهم تلك الفتن ومحا عن

 وشفروا  بما به هاموا ....فلما ورد والجند اإلمامً ونزل بذلك السوح ، عادت إلى المدٌنة حسناتها ،

ل آخر قا، و ٘وبرز رونق حضارتها ، واشتؽل كل فرٌق من أهلها بما ٌعنٌهم من األعمال واألطوار(

 . ٙ...!(مدت أثارهاج وقد أثنى علٌه أهل زبٌد وحم االعوج)وأقام بها أٌاماً ٌجبً الخراج وٌقوّ 

الباحث أن السبب الربٌسً لعزل الذاري هو فشله األمنً ، ففً عهد الذاري شبت حركة  ٌؤكد  

المواجهات بٌن القوات اإلمامٌة  تعقبابل زبٌد ثم قبابل الركب واندلالمقاومة بقبابل المعاصلة أقوى 

هذه الوفود للتشكً ، فاإلمام زحؾ ٌد نفسها ، ثم فشل الذاري فً وقؾ والمقاومة التهامٌة داخل مدٌنة زب

الذي لم ٌصػ إلى وفود علماء زبٌد وهم ٌسترحمونه من أجل رفع الشلم عن بالدهم رؼم معاناتهم فً 

بالد ؼٌر بالدهم تمٌزت بقسوتها وشدة أهلها وصقٌعها البارد ، ولم ٌتأثر بشكوى التجار الذٌن الح لهم 

عزل عامله بقدر ما لفت ل دفعهلتقصً الحقابق ، كل ذلك لم ٌ الكساد االقتصادي ، فأرسل لجنةالركود و
                                                           

ٔ
 .1ٙكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٛـ  - 
ٕ

رٜخ ، ػْ طؼ٤ٖ ًخطزخً ٓغ ٝحُي ُلٌٞٓش ٣ٍٔٚ  ٛـ رٜ٘ؼخء ٝٗ٘ؤ ٝىٍّ رٜخ ٝط٠ُٞ حُٞهقٖٖٓٔٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ أكٔي ؿ٠ٔخٕ حٌُز٢ٔ ، ُٝي ك٢  - 

 .   71٘، ٛـ ُٕرخٍس ، ِٗٛش حُ٘ظَ "ٓطزٞع"، ؽ -ٛـ ، ٍحؿغ :ٖ٘ٙٔػْ كخًٔخً ُٜخ ػْ حُلخًْ ح٧ٍٝ رٜ٘ؼخء كظ٠ 
ٖ

 . ٖٕٕ، ٛـ ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٗ

 . 1ٗحُـ١ِ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

 .  77 - 7ٙ، ٛـ ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٙ

 .  1ٙ٘، ٛـ ُٕرخٍس ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
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انتباهه تقرٌر الكبسً الذي نزل عند األنباري حسب أوامر اإلمام ٌحٌى  فالهدؾ إذن الذي نزل له 

 الكبسً هو الجانب األمنً .  

أحمد بن ، مع بقاء  مد بن علً بن أحمد الذاريمحعامالً جدٌداً بدالً عن العامل ٌحٌى استبدل اإلمام    

وٌالحش من نص مؤرخ عٌن اإلمام محمد بن عبدهللا الشامً لقضاء زبٌد حاكماً ، عبدالرحمن األنباري 

بٌد مقراً له فترة من بالقابد العسكري عبدهللا بن أحمد الوزٌر والذي اتخذ زمباشرة اإلمام ربط العامل 

عامل  ٔمحمد بن عبدهللا الشامً)وعٌن موالنا اإلمام لعمالة زبٌد الفقٌه  -ل هذا المؤرخ :قاالزمن ، 

...وأما السٌد فخر الدٌن عبد هللا بن أحمد أمور تلك الجهة وضبطها أحسن ضبط ...فحزمحٌس

الوزٌر..ولما أكمل ما ٌحتاج إلٌه القضاء أنتقل من إب إلى زبٌد وأقام فٌها زماناً رتب فٌه قواعده وأقام 

الؽرض من إقامة الوزٌر بزبٌد زماناً أنه ) قد بث فً تلك فإلى ذمار( ،  اهده ثم قفل راجعاً فٌه شو

، وهو ما دعم جهاز األنباري السابق ، فانتشرت العٌون)الجواسٌس( ،  ٕالجهات ما رام من األنشار(

م وزج بالناس فً السجون المتوكلٌة وكبتت الحرٌات حتى فً مجالس العلوالرعب الخوؾ  فعمّ 

الكثٌر من العلماء والعامة الى بالد هللا الواسعة ، وحصل الباحث  وفرّ والفقهاء والتنقالت واعتقل العلماء 

على وثٌقة ألحد العلماء الالجبٌن إلى عدن وهً تتحدث عن اعتقاالت ألقارب المرسل وهم من 

ً ثناٌا الوثٌقة والمؤرخة المقاومٌن لألحتالل وألعوانه ، ٌقول العالمة المفتً محمد الصدٌق البطاح ف

ال بد من الجرابد -)وبلؽكم  -م :9ٕٖٔ الخامس من ماٌو / هـٖٔٗٔفً ٌوم السبت العشرٌن من رمضان 

ٌن بالحدٌد وأخذ جمٌع أموالهم دمن خصوص مشاٌخ الٌمن هم ، والسٌد علً الوزٌر ، وإرسالهم مقٌّ  -

د عمنا السٌد محمد حسن وأخٌه السٌد طاهر نا من طرٌق القاضً إلى العامل فحبسوا أوالحتى أنه مسّ ..

واألمر وبحمد هللا صار الخراج بعدكم الٌوم والمشاٌخ صنعاء  علٌهم قدر خمسٌن نفر"البقا"حسن وصار

 .  ٖنا عدن واستقرارنا فً بٌت البق فً سكة عٌدروس ..(دروش..وصار وبلؽنا فكوكهم بالشرؾ، 

 ندب .حٌس والخوخة والمخا وباب الملسٌطرة على ا  -

، توجه القابد العام للقوات  ثم زبٌدمامٌة بعد مقاومة عنٌفة عقب سقوط وصاب بٌد القوات اإل    

، فسلمت المناطق القرٌبة زمام  وزٌر الحتالل حٌس والخوخة والمخااإلمامٌة بتهامة عبد هللا بن أحمد ال

ٌدي فخر الدٌن عبد هللا بن أحمد ) أما س -ٌقول مؤرخً اإلمام ٌحٌى :كما  أمورها لهذا القابد سلماً ،

بمن معه من الجند أٌاماً ، ثم توجه بجنده نحو جبل راس ودباس  -وصاب  –الوزٌر ، فإنه مكث هنالك 

، وهنالك لبث برهة حتى قرر األمور وساس الجمهور ، وضبط أحوال الجبل المذكور وما إلٌه ، والقاه 

النور ، وكان المذكور ومن إلٌه ٌنتمون إلى رٌانة ،  هنالك بنو النور ، ربٌسهم الجنٌد بن عبد هللا

، لكن ذلك لم ٌستمر كثٌراً إذ عرؾ القابد   ٗفسارعوا إلى الطاعة وأقبلوا لالنضمام فً سلك الجماعة (

اإلمامً أن المقاومة التهامٌة أعدت عدتها للمواجهة والقتال عن حٌس حتى الرمق األخٌر رؼم معرفتهم 

المناطق بٌد الدولة اإلمامٌة ، لكن حٌس كل هذه ووسابله التً مكنته من إسقاط بأسلوب هذا القابد 

                                                           
ٔ

( هخثي ٤ٓٝخ٢ٓ ، ُٝي رًٌٞزخٕ ، ٫ٝٙ ح٩ٓخّ 1ٙ7ّٔ-11٘ٔ/ٛـ17ٖٔ-ٖٖٓٔٓلٔي رٖ ػزيهللا رٖ ٣ُي رٖ ارَح٤ْٛ حُ٘خ٢ٓ حُٔلـ٢ِ حُ٘ٞك٢ ) - 

يػض ػٍٞحص حًَُذ ٝحُٔؼخِٛش ُٝر٤ي كؤًحم ٛئ٫ء ٛـ ، كٌَ٘ رؤِٜٛخ ٝأػـذ ًُي ح٩ٓخّ ، ك٫ٞٙ ػخ٬ًٓ ُِر٤ي كل1ٖٖٔا٠ُ ٣ٖٖٔ7ل٠٤ ك٤ْ ٖٓ 

ٖ حُظؼ٣ٌذ ٝحُزطٖ كظ٠ أ١خػٞح ، ًٝخٕ هخثيحً ُِـزٜش حُـ٘ٞر٤ش ك٢ كَٝد حٍُِح٤ٗن ك٤ٔطَ ػ٠ِ حُل٤٘٤ٔش ، ٝأًَٝ ا٤ُٚ ٜٓٔش طـ٣َي ح٧ِٓلش ٓ

 .   1ٓ1ٔ،ٛـ  ٗ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽ ح٧ًٞع  -كظ٠ ٝكخطٚ ، ٍحؿغ : حُٔوخٝٓش حُظٜخ٤ٓش ٓغ آه٣َٖ ، ُؼذ أىٝحٍحً ٓظؼيىس ٓغ ح٩ثٔش
ٕ

 .ٕٕٗ، ٛـ ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٖ

ّ ، َِٝٓٓش ٖٓ 1ٕٖٔٓخ٣ٞ  ٘ٛـ / ٠ٍٖٓٔٗٔخٕ   ٕٓٝػ٤وش َِٓٓش ٖٓ ٓلٔي حُٜي٣ن حُزطخف ا٠ُ ٓظَٜف حُلي٣يس ٣ٞٓق ري كٖٔ رظؤ٣ٍن  - 

 ( .   7 ) ػيٕ ا٠ُ ح٧ٓظخٗش )حٗظَ ح٬ُٔكن ، ِٓلن ٍهْ
ٗ

 . 1، ٛـ ٕ. ؛ ُرخٍس ، أثٔش ح٤ُٖٔ )ح٩ٓخّ ٣ل٠٤( ، ؽ77، ٛـ ٕيٍ حُٔخرن ، ؽٓطَٜ ، حُٜٔ - 
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ً تعرؾ نتابج ذلك ، صمدت ووقفت ضد الجٌش اإلمامً فكانت أول المدن التهامٌة المقاومة له ، وه

مدافعٌن عن مدٌنتهم ، حتى  –هم اإلعالم اإلمامً اسمكما  "األشرارن أو "التهامٌون ووصمد المقاوم

نكل مع قواته فالذي سبقت شهرته الدموٌة ، القابد دخلها بٌد القوات اإلمامٌة وة مدٌنهذه ال سقطت

فعٌة هؤالء وكثرتهم وهمجٌتهم إلى جبال بالمدٌنة ودمرها وطارد المقاومٌن ، فانسحب بعضهم أمام مدّ 

ات التهامٌة ضد حرب العصابات واالنضمام إلى الثور اٌةتهامة وسهولها وودٌانها وصحارٌها معلنٌن بد

، متشرداً عن الجؽرافً هذه القوات ، وبعضهم لجأ إلى الشواطا متخذاً منها طرٌقاً إلى دول المحٌط 

)ثم تحول سٌدي عبد هللا إلى حٌس وتلك  -ل مؤرخ اإلمام :اق،  الخوخة السٌطرة علىوطنه خاصة بعد 

ام ، فجرت بٌن الفرٌقٌن حرب الجهة ، وقصد مدٌنة حٌس وقد تجمع من األشرار لمعارضة قصده أقو

عشٌمة ، أسفرت عن انهزام األشرار ومبادرتهم للفرار بعد أن أصٌبوا بقتلى كثٌرٌن منهم وجرحى ، 

ودخل الجند المنصور مدٌنة حٌس شافراً ، واستقر هنالك سٌدي عبد هللا أٌاماً ٌرتب األمور وٌضبط 

الخوخة من رتبه  ىالك أرسل إلى مرسكل محذور ومن هنالجهات وٌتتبع األشرار ، وٌجتث أصول 

 -البحر وهو مؤرخ تهامً معاصر لتلك األحداث ذكر فً حولٌاته: قاسم لكن ، ٔوضبطه واحكم أموره(

 م9ٔ9ٔ / هـ7ٖٖٔ )ونزل القاضً محمد عبدهللا الشامً إلى جبل راس والمرٌر وحٌس والبراشا فً سنة

والشامً أحد قادة الوزٌر وهو ممن ساهم فً ،  ٕ(، وفتح ذلك إلى ساحل الخوخة مع الخوخة والقطابا.

 تولٌته زبٌد وكان تحت إمرة الوزٌر وٌعمل بموجب توجٌهاته.

 ، وقد عٌتها مختلفة إذ كانت تحت حكم الشٌخ علً عثمان المخاوي وأخٌه عبدهللاأما المخا ، فوضّ   

، مهذب األخالق خالص )وعلً عثمان من األمجاد وأهل النجدة والفتوة -وصفهما العمودي بقوله:

األعراق ، قد دخل المكاتب التركٌة فحاز اللؽتٌن والسٌاسة األدبٌة والهمة األبٌة ، وهم أهل رباسة 

، وتولى للعثمانٌٌن مناصب ٖوكذلك أخوه الفخري جامع الخالل الكمال( –الجنوب  –وتعقل بجهة الٌمن 

كونه )كان عامالً على قضاء المخا من عدٌدة ، وعند خروجهم استولى على كل أسلحتهم ومدافعهم ل

خا على عمالته ولدٌه جملٌة من مجهة الدولة العثمانٌة فصادؾ وقوع الحوادث االخٌرة وهو مقٌم بال

المدافع الكبار وكثٌر من المهمات الحربٌة ، زانة المدافع وزانة البنادق ، فاستولى علٌها وأخذها تحت 

وأصبح القوة الربٌسٌة بالمخا واتخذ من موزع مقراً ،  ٗالدولة ( ٌده ومكث ٌأمر وٌنهى كما كان فً أٌام

وبٌن الشٌخ محمد حسان ذو النفوذ الروحً فً جنوب تهامة  هدابماً له ، لكن انفجر الصراع بٌن

 7ٕ االثنٌن ) -ذكر ٌوسؾ بك :ولة اإلدرٌسً فً شمال تهامة  ، فوالساعً إلقامة دولة صوفٌة تشابه د

المخا ضرب الشٌخ قابم مقام هـ...أفادنً بأن علً عثمان أفندي 7ٖٖٔ رجب 7ٕ / م9ٔ9ٔ]ابرٌل[  نٌسان

، ثم دخل فً حروب مع آل نعمان بالحجرٌة  ٘]علً[حسان وأعوانه فً موزع الضربة القاضٌة.(

، أدت هذه الحروب إلى  ٙالصلح على إعطابهم ذلك والمطالبٌن بحصة من األسلحة العثمانٌة ، ثم تمّ 

ٌة الباقٌة من المخا بعد أن دمرتها األساطٌل الحربٌة الؽربٌة قبل وأثناء الحرب العالمٌة األولى تدمٌر البق

، وفً تقرٌر من الوثابق البرٌطانٌة ذكر أن الشٌخ علً عثمان ٌعٌش بموزع ، أما المخا فهً اطالل 

                                                           
ٔ

 .   71 -77، ٛـ  ٕحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ؽ - 
ٕ

 . 1حُزلَ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 . ٙ٘حُؼٔٞى١ ، ح٧ىحٍٓش ك٢ طٜخٓش ، ٛـ  - 
ٗ

 .1ٙ، ٛـ ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
٘

 . ٖٗكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٙ

 .71، ٛـ  ٕ؛ ُرخٍس ، أثٔش ح٤ُٖٔ )ح٩ٓخّ ٣ل٠٤( ، ؽ  1ٓ، ٛـ ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
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ت اإلمامٌة اكتفت مجٌبً القوا ، وعند ٔنٌمهجورة تنعً زمانها وال ٌسكنها سوى عشرون صٌاداً متنقل

، قال مؤرخ م 9ٔ9ٔ ٌونٌو / هـ7ٖٖٔ باإلعالن الصوري لوالبه لها فً شوالالشٌخ علً عثمان  من

عبد هللا بن أحمد الوزٌر ، فإنه استقر بحٌس وأدركه عٌد الفطر هنالك ، وأمره موالنا ..)وأما -اإلمام :

بمن معه من الجند فتوجه إلٌها وواجهته اإلمام بعد سكون األهوال فً زبٌد وجمٌع نواحٌه بقصد المخا 

البالد بالطاعة والدخول فً حزب الجماعة وشل الراٌة اإلمامٌة ، ٌقدمهم الشٌخ علً عثمان وأخوه 

الشٌخ عبد هللا عثمان ، فإنهما بادرا إلى إجابة داعً الحق ونهضا بما ٌرام منهما من اإلقبال الى ما فٌه 

اعة وال ٌخفى ما علٌه المخا فهو من األهمٌة بمكان عشٌم فإنه مٌناء المفاز من والٌة اإلمام وحسن الط

الٌمن الكبٌر...ثم رتب أمور تلك البالد..وجلب إلٌها مشاٌخها وأعٌانها واخذ منهم رهابن الطاعة 

وأرشدهم إلى ما هو عند هللا أنفس بضاعة ومع ذلك لم ٌتمكن من استخالص ما بٌد الشٌخ علً عثمان 

إلى مركز  قفل راجعاً  ...ثمحةوالزانة وأعرض عن ذلك دفعا للمفسدة ورعاٌة للمصل من آالت الحرب

مدٌنة ذمار وأنٌطت أعمال المخا إلى سٌدي األمٌر جمال الدٌن علً بن عبد هللا فً األعمال المنوطة به 

 . ٕالوزٌر من جملة ما بنشره من األعمال ( 

بطرٌقة ؼامضة ترسانته الحربٌة إلى أمٌر الجٌش الشٌخ علً عثمان سلم  م9ٕٓٔ / هـ8ٖٖٔ سنة فً   

هـ ، سحب من المخا ما كان هنالك 8ٖٖٔ)وفً  -علً بن عبدهللا الوزٌر حسبما ٌذكر مؤرخ األخٌر :

، من دون إٌضاح  ٖنات والمدافع وكان فً شدادها مبادر ومسارع(ؤلدن الشٌخ علً بن عثمان من الم

بابل المخا وتولٌه علٌهم وهذا ما خطط اإلمام وأمٌر الجٌش وسعٌا له إال مشٌخته على ق لذلك ، ولم ٌتبقَ 

والذي سام أهالً حٌس العذاب واشتهر  ٗلطا علٌه عامل حٌس محمود الزبٌريإلى تجرٌده منهما ، فسّ 

باإلمام  ىلتقاابً وجمع ثروات طابلة من حٌس ، وبتعصبه للزٌدٌة وممارسته للفساد اإلداري والقض

فرأى موالنا اإلمام توجٌه حكومة  ) -هما وقد نجح فً ذلك ٌقول مؤرخ اإلمام :واألمٌر ونفذ مخطط

ٌُجري ما ٌلزم من  -محمود الزبٌري  -المخا إلى عهدته  لٌقوم بوشابؾ الحكومة فً القضاء المذكور و

 اإلصالح ألحوال قبابله العدٌدة وٌزٌل ما كثر رفعه إلى مسامع اإلمام من عدم توقؾ العامل علً عثمان

على ما هو مأموٌر به من موالنا اإلمام ... فامتثل القاضً المذكور ما أمره اإلمام به وبادر بالعزم إلى 

المخا واستقر بها وكان العامل الشٌخ علً عثمان أكثر إقامته فً موزع ، فرأى الحاكم المذكور أن 

بلزوم السٌر على النهج العامل ؼٌر جار على السنن المرضٌة ولم ٌنتصح حٌن كرر الحاكم النصح له 

السوي واستشعر من نزول الحاكم ووجوده فً المخا ما ساقه إلٌه قبح الفعل من توهم أن المراد إٌقاع 

النكاٌة به ووجه همته إلى إفساد جند اإلمام الذٌن فً المخا وجهاته واستمالتهم إلٌه وإعراضهم عن 

اٌدت النفرة منه عن الحاكم وتفاقم الحال وشهر من وتزبأوامره امتثال أوامر الحاكم المذكور واالستهانة 

المذكور إرادة النكث والخروج عن الطاعة فأرسل األمٌر جمال الدٌن إلى العامل المذكور وأمره 

ه فوصل إلٌه وقد كان أخوه الشٌخ عبدهللا عثمان عامالً على ب قلبه وأمنّ بالطلوع إلٌه إلى تعز وطٌّ 

                                                           
1 - F.O.137/4207/E132885                                     

ٕ
 .ٔٔ، ٛـ   ٕ. ؛ ُرخٍٙ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ 1٘-1ٗ، ٛـ  ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٖ

ر٤َٝص ،  –ٍُٝم حُلِٟٞ ك٢ ٤َٓس هخثي حُـ٤ٖ ٝأ٤َٓ حُِٞحء ، طق/ ٣ُي رٖ ػ٢ِ ح٣َُُٞ ، ٍٓ٘٘ٞحص حُؼَٜ حُلي٣غ  حُيُٝش ، كٔٞى رٖ ٓلٔي . - 

 . 7ّٖٕ ، ٛـ111ٔ،  ١ٔ
ٗ

( ُٝي ٝٗ٘ؤ رٜ٘ؼخء ، ٫ٝٙ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ك٤ْ ، كٌخٍ 1ٕ1ّٔ-11٘ٔ/ٛـ7ٖٗٔ-ٕٖٓٔ) ٓلٔٞى رٖ ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ُطق حُزخ١ٍ حُِر١َ٤ - 

خك٘خً حٗظوخٓخً ُؼٍٞطْٜ ٟي ح٩ٓخّ ، ػْ ٫ٝٙ حُٔوخ ، كخٗظي ًَد أِٜٛخ رؼي كَحٍ ٤ٗوْٜ ػ٢ِ ػؼٔخٕ ٝح٠ٗٔخٓٚ ُِٔوخٝٓش حُظٜخ٤ٓش ، ٧ِٜٛخ ظِٔخً ك

ٞع ٝٓخٍّ حُِر١َ٤ حُظـخٍس ٖٓ ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ ٜٗزٜخ ٖٓ حُ٘ؼذ حُظٜخ٢ٓ ٝحُظـخٍس رخُزَ٘ ٖٓ حُؼٔخٍ ٝحُِٔحٍػ٤ٖ ُِؼَٔ ُِط٤ِخٕ ك٢ حُلز٘ش ٜٝٓ

رؼي إٔ ٣ٌٕٞ هي أكوَْٛ ٝٛخىٍ أٍح٤ْٟٜ ، ٝط٠ُٞ ٓوز٘ش ػْ هخى ك٬ٔص ٟي حُظٜخ٤٤ٖٓ ٝٓوخٝٓظْٜ ك٢ ر٬ى حٍُِح٤ٗن ٝأىص ك٢ اكيحٛخ ا٠ُ  ًَٔطِهش

. ؛ حُـَحك٢ ، ٕٓٗ، ٛـ  ٕ؛ أثٔش ح٤ُٖٔ)ح٩ٓخّ ٣ل٠٤( ، ؽ 17٘، ٛـ ُٕرخٍس ، ِٗٛش حُ٘ظَ ، ؽ -َٜٓػٚ ك٢ ١ِ٣ًٞ رط٣َن حُـخف . ٍحؿغ :

 .1ٕٔٛـ ، ٛـ ٖ٘ٙٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –ػزيح٣ٌَُْ . طللش ح٩هٞحٕ رل٤ِش ػ٬ٓش حُِٓخٕ ، حُٔطزؼش حُِٔل٤ش ػزيهللا رٖ 
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ناحٌة على نحو أعمال أخٌه فً المخا والشكوى منه متكاثرة من أهالً ناحٌة مقبنة وأعماله فً تلك ال

ن لهما الناحٌة المذكورة فطلبه األمٌر أٌضا ومكثا مدة ثم استأذنا األمٌر فً وصولهما إلى دارهما ، فأذّ 

..ولكنهما لم ٌتمكنا من البقاء فً محل .بذلك وخرجا من لدٌه على أن ٌعود إلى تعز وقد أضمر الخالؾ

الهما ألن القاضً محمود قبل فرارهما قد تمكن من استجالب مشاٌخ البالد وأعٌانها إلٌه وأفهمهم أعم

بمقاصد اإلمام وأمٌر الجٌش وحسن نواٌاهما وقبح أعمال المذكورٌن وما ٌرٌدان من جلب البلى على 

ولما رفع المولى أمٌر تلك الجهة ، فلم ٌبق لهما من النفوذ ما ٌتمكنان به من االمتناع ، ففرا إلى عدن ، 

حقٌقة الحال إلى موالنا اإلمام علٌه السالم أمر األمٌر جمال الدٌن باالحتٌاط على دار ..الجٌش

واالهتمام بشأن فرارهما خشٌة وقوع ما ال تحمد عقباه من حوادث المكر والخداع فأجرى ..المذكورٌن 

ا كتماه من ذخٌرة الحكومة فً دارهما وفً المؤنة شٌبا ؼٌر ٌسٌر ممألمٌر أمر اإلمام ووجد معهما من ا

موزع وبطل سحرهما فلم ٌتمكنا إال من الفرار ...وتجوال  فً عدن ثم فً مصوع وؼٌرهما وعادا إلى 

لإلمام اإلدرٌسً  الزٌدٌة ً، والضال هً تسمٌة مؤرخ ٔجٌزان ثم نزال بالحدٌدة وآواهما الضال (

، وٌالحش أنهما  ٕثم ولده علً ثم مصطفى اإلدرٌسً حٌى فً كل حروبه ضدهووقفا معه ضد اإلمام ٌ

ركا فً صنع أحداثه سواًء فً المخا أو جٌزان أو باجل اوش -تهامة  -لعبا دوراً فً تارٌخ وطنهم 

كما سبق ذكر ذلك ، وذكر تقرٌر برٌطانً أنه عقب مؽادرة سٌؾ اإلسالم مصطفى  والحدٌدة ..

 ما، وعند عودته ٖإلى بالدهموصال معه ثم عادا بأمان عدن اإلدرٌسً لتهامة بعد هزٌمته ووصوله الى 

تحت  رباسة المحاسبة  الشٌخ علً شرٌطة أن ٌتولى –كما قٌل  – مااإلمام ٌحٌى ثم أفرج عنه مااعتقله

 ، فاستمر على ذلك حتى وفاته . ٗوال ٌخرج منها إلى تهامةنشر اإلمام 
    

وهً مناطق تهامٌة تحت شخصٌة من قبابل االشاعرة  باب المندب والشٌخ سعٌد وذباب ت مناطقبقٌ  

، فتركوه وشأنه ، وحاولت برٌطانٌا االتصال  العثمانٌٌن وهو الشٌخ ناصر بن أحمد العنبري والذي قاوم

وأخٌراً ومع إعالن الشٌخ علً عثمان المخاوي حلٌؾ الشٌخ ،  التعاون معهمبه لكنه رفض بشدة 

مامٌة ، تبعه فً ذلك وعندما رأى المؤامرة تحاك ضد الشٌخ علً العنبري الوالء االسمً للدولة اإل

، بدأ ٌتوجس من الزبٌري والذي كان ٌرفع تقارٌر لإلمام عن ارتباط  ٘عثمان بواسطة محمود الزبٌري

تهامة ، شعب ضد أبناء وأعوانها وهً التهمة الجاهزة من الدولة اإلمامٌة  (أعوان النصارى)العنبري بـ

حٌى حملة ضد الشٌخ ناصر العنبري وقبابله واحتالل باب المندب والشٌخ سعٌد وذباب فجهز اإلمام ٌ

 ...أمر موالنا اإلمام أمٌر الجٌش -م 9ٕٖٔ أؼسطس هـ /ٕٖٗٔ –من تهامة ، فـ)فً أول شهر محرم 

علً بن عبدهللا الوزٌر بتجهٌز األجناد إلى قضاء المخا وجمعها إلى هنالك ونصح الشٌخ ناصر العنبري 

واجتمع ...شٌخ قرٌة الشٌخ سعٌد الواقعة بالقرب من باب المندب على الشاطا بالدخول فً الطاعة

زهاء ألفً رام وجعل قٌادتهم إلى األمٌر صمصام توفٌق مملوك موالنا اإلمام وعامله على قضاء المخا 

إلى  ...وجرت حروب وخطوب أسفرت عن هزٌمتهم وركونهم إلى الفرار وهرب العنبري-الزبٌري -

 . ٙوما إلٌها وعلى القالع ( جٌبوتً واستولى الجند اإلمامً على ذباب والشٌخ سعٌد وباب المندب

 
 

                                                           
ٔ

 .ٖٗٔ - ٖٖٔ، ٛـ  ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 . ٙ٘حُؼٔٞى١ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ
- Records of Yemen. Vol.6. p . 79 .    

ٗ
 . 7ٗ٘ح٣َُُٞ ، ك٤خس ح٤ٓ٧َ ، ٛـ  - 
٘

 ّ رٔؼ٤ش ٍث٤ْ ٗوخرش ح٤ُٜخى٣ٖ ح٤ُ٘ن أكٔي ؿخرَ ؿ٤٘ي ٝٓلٔي ك٤ٖٔ حُؼ٘ز١َ. ٕٔٔٓ/1/ ٍِٕٗٗٝ حُزخكغ ح٤ُٔيح٢ٗ ا٠ُ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن ك٢  - 
ٙ

 .  1ٕ، ٛـ  ٕ. ؛ ُرخٍس ، أثٔش ح٤ُٖٔ )ح٩ٓخّ ٣ل٠٤( ، ؽ1ٖٗ-ٖٙٗ، ٛـ ٕٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
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 . والركب ثـــــــورة المعاصلة  ةالمقاومة الشعبٌة التهامٌة قاد  -
       

جبل قبابل المعاصلة هً قبابل تهامٌة تمتد فً جنوب تهامة بزبٌد وتربط ال، ثـــــــورة المعاصلة  -1

عبدالرحمن محمد ٌحٌى خلٌل أحد مشابخ قبٌلة  تساعها وكبرها ، وقد شب خالؾ بٌنبالبحر فً ا

ل بزبٌد ٌوسؾ بك حسن والذي شكّ  القابم مقامالمعاصلة والسٌد علً طاهر كبٌر بنً واصل ، ولجبا إلى 

ي وشٌخ التجار لجنة لحل خالؾ بٌنهما والنزول الى محل الخالؾ ومعهما أحمد بن عبدالرحمن األنبار

ولتسفك لمصلحته الخاصة محمد أحمد عبدالكرٌم الهندي ، لكن االنباري لم ٌقم بحل الخالؾ بل بتأجٌجه 

كما ذلك  سببوم ، 9ٔ9ٔهـ / السادس من فبراٌر7ٖٖٔالدماء فً ٌوم الخمٌس السادس من جماد أول

ة هً سٌطرته على عبدالرحمن ، والمصالح الذاتٌ ٌٔوسؾ بك )المصالح الذاتٌة ألحمد األنباري( عّبر

خلٌل ومن ثم إرساله سراً إلى اإلمام ٌحٌى معلناً إٌاه أن كل زبٌد معه وتحت طاعته ، فً حٌن أعلنت 

القادمة مع قبابل المعاصلة طرد هذا الشٌخ واتحدت مع بنً واصل وقبابل زبٌد وتهامة ضد القوات 

،  ٕوعاد مع الجٌش المنصور(...الشرٌفةتشرؾ بالوصول إلى الحضرة )كان عبدالرحمن خلٌل والذي

الراٌة "د محمد بن علً الذاري قابد الحملة على زبٌد أن قبابل زبٌد ستدخل طابعة تحت اوكان فً اعتق

 "الؽنابم"ٌستطٌع إشباع نهمه ونهم جحافله التً قدمت معه والتً بدأت تتذمر من  ومن ثمّ  "اإلمامٌة

خدعهم عندما صور لهم زبٌد االرض التً ال تنفذ من الؽنابم ، القلٌلة ورأوا أن اإلمام كذب علٌهم و

فبدأت تلك القبابل تطالب بالمزٌد بل وأعلنت تمردها وانسحابها مما أخاؾ الذاري من جالبهم مما ٌنتج 

د)ؼنابم( جدٌدة ، ووجد فرصة فً  رفض عنه عودة مدٌنة زبٌد ألهلها ، فأسرع إلٌهم واعداً إٌاهم بفٌّ 

دة عبدالرحمن خلٌل إلٌهم ورفض مشٌخته كما أمر اإلمام ٌحٌى والذي عٌنه شٌخاً وناشراً المعاصلة لعو

ل مؤرخ قاعلٌهم ، وإتحادهم مع قبابل تهامة والمقاومة ضد القوات اإلمامٌة ، وتحت قٌادة علً طاهر ، 

سبب لذلك ، ولم ٌشهر  -المعاصلة  –)وتولى كبر هذا الخالؾ السٌد علً طاهر من رؤسابها -اإلمام :

رؤساء القبٌلة المذكورة وقد تقدم ذكر وصول الشٌخ عبد الرحمن شٌخ سوى المنافسة بٌن  -الثورة –

مشاٌخها إلى مقام موالنا اإلمام ، وحاز بذلك فضٌلة السبق إلى الطاعة ، ونفوذ الكلمة ، فحمل الحسد 

وٌذكر  ٖة ، وهم قبٌلة كبٌرة(وانضم إلى ؼٌره من جماعة المعاصل لسٌد المذكور على إعالن الخالؾ ،ا

  -ٌوسؾ بك البداٌات األولى للثورة فً ٌومٌاته ، فٌقول :

هـ ، الٌوم هرب ثالثمابة من المشارقة 7ٖٖٔ رمضان ٖٕ/  م9ٔ9ٔحزٌران ]ٌونٌو[  ٕٔالسبت  -)

ٌة فما الختالفهم مع الذاري ، جاعوا ولم ٌصادفوا من ٌنهبونه حسبما وعدهم اإلمام ، لقد بذل لهم الترضّ 

 . رضوا وتوجهوا ساخطٌن علٌه وعلى خٌاله احمد األنباري 

ارتد الهاربون إلى زبٌد ألن  هـ ، صباحاً 7ٖٖٔ رمضان ٕٗ/  م9ٔ9ٔحزٌران ]ٌونٌو[  ٕٕاألحد  -

ٌة ومواعٌد عرقوبٌه وكذلك ورد دلٌل من وصاب حٌث أنه استفحل مقدمهم كان اتبعهم بعقٌرة وترضّ 

المعاصلة وٌزعم الذاري أنه سٌخرج بتأدٌبه وال شك سٌكون الذاري  أمر السٌد على طاهر صاحب

 حمالَ وعلً طاهر ذٌبه .

هـ ، حصلت أنواٌء شدٌدة وأمور مزعجة من المشارقة 7ٖٖٔ شوال 9 / م9ٔ9ٔتموز]ٌولٌو[  7االثنٌن  -

 . ٗرهم (وكانوا جهزوا أنفسهم للقضاء على قبٌلة المعاصلة لكن ُثبطوا عن ذلك لجبانتهم وتشتت أمو

                                                           
ٔ

 . ٘ٔكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 . 7ٙ -7٘، ٛـ  ٕطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽٓ - 
ٖ

 . 11، ٛـ ٕحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ؽ - 
ٗ

 . 1ٙٝٛـ  ٖٙكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٛـ  - 
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القوات اإلمامٌة بعد وصول اإلمدادات من اإلمام والوزٌر إلى بالد المعاصلة ، والتً كانت  تنطلقأ   

 ولت األدبارقد تجهزت مع القبابل التهامٌة األخرى ، وهجمت على القوات الؽازٌة بقوة وهزمتها ، ف

تعز فقط من قوات علً بن عبدهللا  وتؤكد الوثابق البرٌطانٌة وصول تعزٌزات بالمبات من، زبٌد لعابدة 

) تلقى على الوزٌر برقٌة من -شٌر الوثابق البرٌطانٌة إلى: الوزٌر مع الدعم الحربً والمدفعٌة ، ت

فع إلى زبٌد ، كما تلقى ام بعزم خمسمابة رجل ومد9ٔ9ٔدٌسمبر  ٖٔ / هـ8ٖٖٔربٌع أول  ٕٔاإلمام ٌوم 

م بإرسال مابتً جندي ، ثم ذكرت تعزٌزات 9ٔ9ٔ مبردٌس 7ٔ/ هـ8ٖٖٔربٌع أول ٕ٘برقٌة أخرى ٌوم 

، فتصدت لها القبابل التهامٌة  ٔ م(9ٔ9ٔدٌسمبر  ٕٔهـ /8ٖٖٔربٌع أول  9ٕأخرى ؼادرت إلى زبٌد ٌوم 

ها حٌث كبدت الكمابن وعملٌات القنص القوات بالبنادق ، وكانت المقاومة فً داخل مدٌنة زبٌد على أشدّ 

  . ٕبن عبدهللا الوزٌر لٌستقر بزبٌد ًثرها عللى إعاإلمامٌة خسابر عاد 
    

فً المعتقالت بتعز وزجوا بهم لمبات من سكان المدٌنة بحملة اعتقاالت ل األنباري والذاري قام  

قوات اإلمام  ةً ٌب ، تقول المصادر اإلمامٌة مادحأشد أنواع التعذ ضدهم رسووصنعاء وأٌضا بزبٌد وم

فً وقت واحد وهو الوقت الذي كادت  هاوصولولحشة  ن عبدهللا الوزٌرب ًعلمن  والقوات المعززة لها

عّدت من دون أي علم أو خبر أو معرفة باألرض ..تعزٌزات فٌه القوات هذه أن تهزم لوال مجًء هذه ال

علٌه السالم وعناٌة إلهٌة ضد البؽاة وانتصر المجاهدون اإلمام ٌحٌى  ذلك كرامة من فٌض كراماتكل 

 -، تقول هذه المصادر اإلعالمٌة : رار واراضٌهم ومثلوا بجثثهمؼنموا أموال األشأصحاب الحق و

)فتجهز إلٌها الجند اإلمامً من زبٌد ، ونزل بساحتهم وأوعدهم وانذرهم عاقبة مكرهم وبؽٌهم ، فلم تؽن 

الفرٌقٌن فٌهم النصابح ، وبادروا الجند األمامً بالحرب ، فقابلهم الجندي اإلمامً بمثله ، وجرت بٌن 

معركة كبرى وملحمة عشمى ، أشهر فٌها الفرٌقان كل مقدور من االستبسال والشجاعة وحسن الصبر 

، وكادت الدابرة أن تكون على جند الحق ، فأدركهم هللا بعصابة كبٌرة للجند اإلمامً ، وصلت إلٌهم ، 

والنفٌس ، فصوب وهم على تلك الحال ، وقد حمً الوطٌس ، وبذلت فً مٌادٌن النزال األنفس 

الواصلون بنادقهم إلى نحور األعداء ، وتعاون الجمٌع علٌهم ، فأسفرت المعركة عن هزٌمة البؽاة ، 

، وترك محالتهم واحتواء المجاهدٌن على أموالهم وكانت شٌباً عشٌماً وقتل منهم عدد  أوتفرقهم أٌدي سب

منهم السٌد علً طاهر المذكور ؼٌر ٌسٌر ، واحتزت رؤوس بعض القتلى ، وكان من جملة من فر 

وبعض أقربابه ال ٌلوون على شًء ، وال ٌهمهم ؼٌر النجاة ، وكانت تلك العصابة قد أرسلها موالنا 

إلى زبٌد زٌادة لمن هنالك من الجنود ، ولم ٌكن للخالؾ فً المعاصلة حٌنبذ  –علٌه السالم  –اإلمام 

جملة كرامات موالنا اإلمام ، وعناٌة هللا تعالى  ذكر ، فكان إرسالها ووصولها على تلك الصفة ، من

 . ٖبإعالء كلمته على الدوام (
 

الركب قبابل أشعرٌة تهامٌة تمتد شرق وجنوب زبٌد وترتبط بالجبل والبحر ، ، ثــــورة الـركـب  2-

بله تولى للعثمانٌٌن قابمقامٌة وصاب السافل القرٌبة من قبا شٌخ مشابخها عوض بن علً زربه قدوكان 

 –، وبعد احتالل زبٌد أعلن  ٗم9ٔ9ٔ / السادس من ٌناٌر هـ7ٖٖٔفً ٌوم االثنٌن الرابع من ربٌع الثانً 

والءه االسمً لإلمام لكن انقلب وأعلن الثورة من دون سبب تذكره ،  –كما تقول المصادر اإلمامٌة 

                                                           
 

                        - F.O.137/5101/E752 .  ٔ 

 .  ٕٔٗ، ٛـ ٖٗو٬ً ػٖ ًظخد ٍُٝم حُلِٟٞ ، ُلٔٞى حُيُٝش ، ٖٓ ٛخٖٓ حُٔلون ٍهْ     
ٕ

 .ٕٕٗ، ٛـ ٕحُٔخرن ، ؽٓطَٜ ، حُٜٔيٍ  - 
ٖ

 .  ٘ٔ -ٗٔ، ٛـ  ٕ. ؛ ُرخٍس ، أثٔش ح٤ُٖٔ )ح٩ٓخّ ٣ل٠٤( ، ؽ ٓٓٔ - 11، ٛـ ٕحُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ؽ - 
ٗ

 . ٖكٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
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واعتقاالت وصلؾ  ثم ما أعقب ذلك من تنكٌل،  ألهالً وصاب ولكن ومن سٌاق األحداث وما جرى

كل ذلك من والتنكٌل بها وتعالً من العامل والحاكم والقوات اإلمامٌة وكذلك ضرب قبابل المعاصلة 

ضد التواجد اإلمامً بتهامة ، وٌعتقد الباحث أن السبب الربٌسً فً  ٌعلن الثورةاألسباب التً جعلته 

ر المصادر اإلمامٌة أن العامل محمد ثورته هو حاكم زبٌد أحمد بن عبدالرحمن األنباري ، والذي تذك

ل هذا الحاكم بالمفاوضة معه وذلك للصداقة بٌنهما ولكونهما من بالد واحدة ولكن بن علً الذاري وكّ 

نفوذه على قبابل الركب ولٌخلو له حكم قضاء زبٌد  األنباري وجدها فرصة للتخلص من شٌخ قوي ومدّ 

فشل مع هذا الشٌخ ، ورفع العامل تقرٌره لإلمام ٌحٌى ، فرجع وقد تشاهر بأنه بذل كل ما فً وسعه و

المقاومة  تالثورة الى داخل مدٌنة زبٌد وصمد تتدأملتبدأ حمالت عسكرٌة وإمدادات ضخمة من تعز و

شهوراً بعد انضمام سكان زبٌد والمعاصلة والزرانٌق ، ورؼم فشلها إال أن أؼلبٌة قادة المقاومة التهامٌة 

بالد الزرانٌق وعلى رأسهم شٌخ مشاٌخ الركب عوض بن علً زربه الذي اتخذ من  ورجالها انتقلوا الى

الهجمات الخاطفة ضد قوات اإلمام كما سٌتم ذكر التهامٌة مع حركة المقاومة منه الحسٌنٌة مقراً ٌشن 

 ذلك ، وٌالحش أن ثورة الركب ما هً إال امتداد لثورة المعاصلة وفً نفس السنة .
    

عبدالكرٌم بن أحمد  –الزٌدٌة التً ذكرت هذه الثورة ، هناك مؤرخ اإلمام ٌحٌى  المصادر من   

حمود بن محمد الدولة ،  وهووٌتبعه زبارة ، وهناك مؤرخ األمٌر علً بن عبدهللا الوزٌر  –المطهر 

)وفً شهر رجب من  -:فقال ورد الرواٌة التالٌة ونقل عنه زبارة كما هً عادته أفمؤرخ اإلمام ٌحٌى 

م ، تحرك الشٌخ عوض بن علً زربه ، شٌخ مشاٌخ الركب من 9ٕٓٔ هـ / ابرٌل8ٖٖٔ -ذا العام ه

قبابل زبٌد ، وذو النفوذ القوي فً وصاب السافل ، والمذكور ممن بادر إلى الطاعة عند دخول جند 

نقلب اإلمام إلى القضاء المذكور ، ولوحش فٌه شخص الناصح الصادق ، ولكنها كذبت فً المخٌلة ، وا

على عقبه ، وشهر بمشهر الؽاش المنافق ، فاعتدى على الطرٌق المسبلة ، ونهب أموال التجار ، 

وأعلن الخالؾ ، وسول له الشٌطان أن ٌكون من ذوي االعتساؾ ، وحمل أصحابه أهل الركب ؼارب 

فٌشتعل بذلك العدوان ، وشن أنه لن ٌقدر علٌه ، وأن ؼٌره من أهل قضاء زبٌد  سٌتابعونه على هواه ، 

قضاء زبٌد ناراً ، وٌتعذر اإلصالح والتأدٌب له وألمثاله ، تراخٌاً وبداراً ، وراسله عامل زبٌد ونصحه 

، ووكل باستصالحه حاكم قضاء زبٌد ، لما كان ما بٌنهما من الصحبة والمودة ، فخرج إلٌه الحاكم 

ل زبٌد حقٌقة الواقع إلى حضرت موالنا وبالػ فً استنزاله عن هواه ، وعاد خابباً ، فرفع عام ،وعذله 

قبل أن ٌتسع الخرق على الراقع ، فأرسل موالنا اإلمام  ،حاثا على إرسال المدد  –علٌه السالم  –اإلمام 

وقد كان الخالؾ انتشر إلى أكثر وصاب السافل ، وأمر موالنا ، األجناد المتتابعة إلى وصاب العالً 

ن أحمد الوزٌر أن ٌرسل جنداً من البالد التً بنشره ، فامتثل األمر وساق اإلمام السٌد العالمة عبد هللا ب

جنداً من البالد العتمٌة وعنس إلى وصاب السافل . وصدر األمر الشرٌؾ إلى األمٌر السٌد جمال الدٌن 

علً بن عبد هللا الوزٌر بتجهٌز األجناد من تعز إلى زبٌد لٌكون اجتماعهم مع من فً زبٌد من الجند 

مامً ، ولٌأتوا جمٌعا بالد الركب من الجهة المذكورة . فاستنفر األمٌر جمال الدٌن القبابل ، وجمع اإل

األجناد الوافرة ممن لدٌه العسكر اإلمامٌة ، ومن أهل البالد ، وجهزهم إلى زبٌد تحت قٌادة الشٌخ حمود 

لسٌد عباس بن محمد بن عبد الرب عامل العدٌن والشٌخ حمٌد بن علً باشا من مشاٌخ العدٌن ، وا

المنصور السٌد محمد بن مفضل الوزٌر ولما اجتمعت األجناد واستكمل أمراؤه جمع ما ٌلزم بالجند من 

وكذلك كان تقدم الجٌش  ،الزاد والزناد ، تقدم الجٌش اإلمامً من زبٌد إلى أن وصل قرب الركب 

ب السٌد هاشم بن ٌحٌى المرتضى اإلمامً من وصاب العالً نحو وصاب األسفل تحت قٌادة حاكم وصا
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، وجرت حروب بٌن الفرٌقٌن فً الجهتٌن ،  ٔ، وعامل وصاب السافل الفقٌه سعٌد بن أبً بكر معوضه

فٌها كلها كانت الدابرة على البؽاة ، والقوا من جند اإلمام بطشاً أحرم كالً منهم مناه ، ونفى عنهم لذٌذ 

لمواثب ، وقتل من الباؼٌن فً إحدى المعارك نحو كراه ، وهجمت علٌهم المصابب هجوم اللٌث ا

الخمسٌن ، وانتهى حال عوض علً زربه إلى فراره بعد أن هلك حزبه وجرعهم الكربة بعد الكربة ، 

واستولى المجاهدون على حصن عوض علً ، وما فٌه ، وأخربوا بٌوته واحرقوا قرى عبٌده ، وكذلك 

طش بالمخالفٌن ، وأذاقهم مرارة الحرب العوان والعذاب كان حال الجٌش المتقدم من وصاب ، فإنه ب

المهٌن إلى أن التقى الجٌشان فً الركب ، وقد ذلل كل صعب ، وكانت الؽنابم عشٌمة والمنة بهذا 

فأقبل أهل تلك الجهة إلى  ،النصر جسٌمة ، وبعد ذلك نودي باألمان لمن عاد من الفارٌن إلى األوطان 

زبٌد حصن الركب بثلة من جند الحق ، وعٌن موالنا اإلمام أمٌراً على  الطاعة سراعا ، ورتب عامل

الركب سٌدي زٌد بن علً بن اإلمام المتوكل ، وارتفعت األجناد بأمر اإلمام من هنالك ، وعاد كل فرٌق 

 .  ٕإلى بالده ، وقد أحرزوا الذكر الحسن ، وفازوا بما قدموه من السعً المستحسن.(

ٌش ، فذكر بالتفصٌل الثورة وكٌفٌة القضاء علٌها ، وأوضح دور التعصب أما مؤرخ أمٌر الج  

أتباعهم هم من )العصابة  الزٌدٌة على اإلبمةالمذهبً وأن أؼلبٌة )المجاهدٌن( وهً التسمٌة التً ٌطلقها 

بلػ م 9ٕٓٔ فبراٌر /هـ 8ٖٖٔوفً شهر رجب من تلك السنة )-، والرواٌة على النحو التالً:( الزٌدٌة

ام واألمٌر بعض حركة فً قضاء زبٌد ؼٌر مستحسنة وتؽلب عوض بن علً صاحب الركب واشتد اإلم

الذاري  على المسافرٌن وأبناء السبٌل وفً ذلك التارٌخ كان العامل فً زبٌد السٌد محمد بن علً

ٌد األنباري وكانت من المذكور التعدٌات الكبٌرة وأخذ على تجار صنعاء وزبوالحاكم فٌها السٌد أحمد

تجارات واسعة خطٌرة ، وكانت المراجعة من الحاكم والعامل فلم ٌؤثر ؼٌر إصراره ومضٌه على ذلك 

وكاتب المذكور إلى  م ٌزالوا الجمع الذنوب فً إكثارالباطل  وانضم إلٌه من أهل تلك الجهة األشرار ول

لمذكور ومن أنضم حركة اوكان فً ،  الزرانٌق فأمدوه برجالهم ورحالهم عاقدٌن بٌنه وبٌنهم المواثٌق

الفساد فً قضاء زبٌد واإلجماع علٌه ، حتى بلػ الحال بهذه الفتنة النابمة أن تقوم فً نفس  إلٌه سراٌة

زبٌد من دابها العضال قوابمه إذ بلػ إٌصال المكاتبة إلى بعض أهلها وتحرك الداعً إلى نشر عللها ، 

م وما اقبل من لٌله الهاجم ، مترددٌن فً إجراء تربٌة وهنالك تحٌر العامل والحاكم من ذلك األمر الداه

المفسدٌن ومن انضم إلٌهم وكثر سوادهم من المعاونٌن والمخاوٌٌن أو التصبر على باطلهم والتأنً على 

ذلك اإلشكال الحاصل منهم لما شنوه من أن ما كان بأٌدٌهم من القوة والمجاهدٌن ال ٌقوى على دفع 

لو كان منهم اإلقدام لكان فً ذلك شفاء االوام مع انه لم ٌكن منهم تقصٌر فً  أولبك المعاندٌن مع انه

إٌضاح األحوال إلى اإلمام واالستمداد منه بما ٌطفً ذلك الضرام وٌسكن االضطراب وٌخمد االلتهاب ، 

ر ولما علم اإلمام تفاقم ذلك الداهً وتٌقن شؤم حركة ذلك الباؼً...وأخٌرا ترجح لإلمام تكلٌؾ األمٌ

بادر فً التدبٌر لما ٌطابق مقتضى الحال ولما عرؾ أن تلك .....ولما علم أمٌر الجٌشلك المادةبحسم ت

المسألة ال تسكن أمواجها وال ٌعذب اجاجها إال بترادؾ جٌوش نافعة وترادؾ وتوارد وتوالً جنود 

ولما بلػ الناس دعاءه ..ٌةمتتالٌة باشر جمع الرجال وحشر األبطال من العصابة الزٌدٌة والقبابل العدٌن

                                                           
ٔ

ْ ػخ٬ًٓ (ًخٕ ٬٤ًًٝ ُٔلٔي رٖ ح٣َُُٞ ك٢ ػٔخُش ٝٛخر٤ٖ ػ1٘1ّٔ-11ٗٔ/ٛـ77ٖٔ-ٖٔٔٔٓؼ٤ي أرٞرٌَ رٖ ٓلٔي رٖ كٖٔ ٓؼٟٞش حُؼظ٢ٔ ) - 

ظٔٚ ُٞٛخد حُٔخكَ ٝهخى حُٔؼخٍى ك٢ كَٝد طٜخٓش ٟي ػٍٞحص أِٜٛخ ٝٓوخٝٓظْٜ كظ٠ ُوزٚ ح٩ٓخّ أكٔي ك٤ٔخ رؼي رزطَ حُوٞهَ ٝهي طؼ٤ٖ ػخ٬ًٓ ُؼ

ح٩ٓخّ أكٔي ٍؿْ  كٌخٕ ػخرض ػ٠ِ ٓزيأٙ ٓغ 1ٗػْ طؼ٤ٖ ػخ٬ًٓ ُِر٤ي كٌخٕ ًخ٬ٓكٚ ، كٔخّ حُظٜخ٤٤ٖٓ حُؼٌحد ٝحُظ٤ٌَ٘ ، ٝأٓظَٔ ا٠ُ إٔ هخٓض كًَش 

ُرخٍس ، رؼٞ أػ٤خٕ ح٤ُٖٔ  رخُوَٕ حَُحرغ ػَ٘ ، ٓوط١ٞ  -ٜٛخٍس آٍ ح٣َُُٞ ُٚ ٝك٠ِْٜ ػ٤ِٚ ٝط٤٘ؼٚ ػ٠ِ أ٣ي٣ْٜ رؼي إٔ ًخٕ ٤٘ٓخً  ، ٍحؿغ :

 .  1ٖٔٔٓ ٓئٓٔش ح٩ٓخّ ٣ُي رٖ ػ٢ِ حُؼوخك٤ش رٜ٘ؼخء ، ٛـ  C.Dُيٟ حُزخكغ كَٜ ػ٤ِٚ ك٢ هَٙ 
ٕ

 .ٖ٘-ٖٗ، ٛـ   ٕ. ؛ ُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ ٘٘ٔ - ٖ٘ٔ، ٛـ  ٕ، ؽٓطَٜ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن  - 
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وكان من األمٌر تجهٌزهم أحسن ..لذلك الشأن هرولوا إلٌه ملبٌن..فاجتمع إلٌه خمٌساً متكاثفاً ومتراكم 

وكان األمٌر قد رأى صواباً فً تفرٌقها من ثالث جهات لٌحصل  هٌز وشٌعهم العموم بتوقٌر وتعزٌزتج

 -مع ذلك اإلحاطة واالستبصال :

، وبنً جبر مع النقٌب عبدهللا الجبري الجامع شملها ٔل العدٌن مع عاملها فعصابة فٌها بعض أه -

 ، ٌكون طرٌقهم على جبل راس وما وااله ثم الكولة ووادٌها وما وراءه .

وعصابة ٌكون طرٌقها مٌراب وما ٌلٌها من تلك الشعاب ، وٌكون وصولها حٌس ثم زبٌد ثم  -

وااله وكان الرأي السدٌد وفً العصابة من خروجها من هنالك لتكون عنوتها من السوح وما 

 رؤساء العدٌن من جرب وخالط المعارك فأنجب ورٌاسة هذه العصابة ألحد السادة األمجاد .  

والعصابة الثالثة كان ترجٌح األمٌر تأخٌرها نحو أسبوع ثم عزمت فً حكم اإلمداد لٌكن تراسل  -

 الجٌوش ؼٌر مقطوع .

 ٕحتاجات فاضلة محتاط بها ألوقات المباشرة للجهاد ان ٌكون السٌاقوكان مع كل عصابة مدفعاً وم   

منقطعاً ، ...فما كان من العنوه األولى فإنها لما وصلت إلى الكولة اعترضهم سلمان زٌاد]شامً[ من 

المجاهدٌن بؽتة على ؼفلتهم عن من كان له مثٌراً  ٖتجمع حوله وكانوا جمعاً كثٌراً وقصدوا معرس

دٌن وأحاطوا علٌهم من كل بعلٌهم اللٌوث مدافعٌن ولشرهم ذا لى محطة المجاهدٌن ثاروحال هجومهم ع

ناحٌة وأخذوهم أخذة رابٌة وقتلوا فٌهم قتلة ذرٌعة وفتكوا بهم فتكة شنٌعة وقتل ربٌسهم وقابد خمٌسهم 

مرورها  مع أوالده وأخوته وكثٌر ممن اجتمع إلٌه من أهل جهته ...وما كان من العصابة الثانٌة فكان

ٌس واستقرارها فً زبٌد ولمبادرة العصابة الثالثة كان وصولها ؼٌر بعٌد ، ولما أدركت العصابة حمن 

الثانٌة هنالك كانت بٌن الجمٌع المراجعة واستحسان تأكٌد قصبة زبٌد بعصابة نافعة وعزم من بقً من 

عالم وكتبوا للعصابة األولى بان المجاهدٌن مع الرؤساء والحاكم وتحوٌل تدبٌر القدوم علٌه باألسباب  

القدوم سٌكون فً ٌوم معلوم وكان توجه الجمٌع كل من جهته فً أوابل شهر شعبان وفً الٌوم الثانً 

سلط هللا علٌهم الجٌوش كان تصادم األقران واختالط الخمٌسٌن وكانت المباشرة من البؽاة بؽٌا وعدوانا ف

سهم والدٌار موالهم وأنفأالملك الجلٌل ..استولى المجاهدٌن على  ....ومعاندة إمامهم القابم بأمرالمتوكلٌة

...ولما كمل إجالؤهم وتم للمجاهدٌن على البؽاة استٌالؤهم ذهب كل واحد إلى نقل وقتل الرجال المهمٌن

فشت باإلثبات من ؼنٌمته وتفقد كل واحد من بقً من قبٌلته ورتبت من جمٌع بالد الركب المعاقل وح

...وبعد ذلك كان توجههم مام الؽزوة نحو أسبوعٌن أو ثالثةوكان بقاء الجند هنالك بعد تل رؤساء القباب

ؼٌر من بقً فً المراتب إلى قصبة زبٌد وهنالك هرول إلى الطاعة األحرار والعبٌد وتفقدت أحوال 

القضاء واضطربت للوقعة المذكورة فسٌحات الفضاء وتتبع عاملها وحاكمها أسباب ذلك الفساد 

 .ٗداركوا اإلحاطة بأشرار تلك البالد .(وت
   

إلى جانب الرواٌات  –أما المصادر التهامٌة ، فهً شبه ؼاببة والرواٌة الوحٌدة المكتوبة بٌد الباحث  

)وفً شهر  -هً رواٌة الوشلً والتً لبعد المسافة فً ذلك الزمن جاءت مختلطة ، وهً : -الشفوٌة 

 خالؾ بٌن رجل ٌسمى عبد الرب وهو شٌخ جبل راس ولكنهوقع الم 9ٕٓٔ أكتوبر /هـ 9ٖٖٔصفر 

األنباري فاقتضى ذلك المنافرة بٌنهما ..أحمد  وبٌن ٌحٌى ..تولى فً زبٌد من طرؾ إمام صنعاء

                                                           
ٔ

 ًظذ حُٔلون)ٛٞ كٔٞى ػزيحَُد رٖ ٓ٘خٕ( - 
 ٕ

 ح٤ُٔخم : طظخرغ ح٩ٓيحى ٝحُٔظخرؼش . -
ٖ

ّ : حُٔلَ ح١ٌُ ٣ٍِ٘ ك٤ٚ حُٔٔخكَٕٝ ك٢ آهَ ح٤َُِ ٣ولٕٞ ك٤ٚ ٝهلش ٬ُٓظَحكش ػْ ٣َكِٕٞ . -  َّ  ٓؼ
ٗ

 .   1ٔٔ. ؛ ح٣َُُٞ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ ٕٖٔ-ُٖٔٔٔخرن ، ٛـحُيُٝش ، حُٜٔيٍ ح - 
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جٌش إمام صنعاء فرفع السٌد أحمد األنباري األمر إلٌه فعزل عبد الرب فلم ٌهن  ءوكالهما من رؤوسا

إلى زبٌد بأن اتفق مع بعض تجاره بأنه سٌتقبل التكالٌؾ الدولٌة التً ذلك علٌه فعمل الحٌلة فً رجوعه 

على الرعٌة من إمام صنعاء ووعدهم بالمجاوزة معهم فً طلب التكالٌؾ فوافقوه على ذلك وكتبوا له 

راضون بما تقبلهم من اإلمام فأخذ المكتوب بٌده وتوجه به إلى  مرقما بأسمابهم وأختامهم على أنه

علٌه فوافقه وتم األمر على ستمابة ألؾ لاير ٌدفعها إلٌه كل سنة عن التكالٌؾ ٌدفعها صنعاء فعرضه 

التً على أهل زبٌد وما لحقها فخرج من صنعاء إلى زبٌد فً ثمانمابة نفر من العسكر فوقؾ خارج 

ال له زبٌد وأرسل إلى السٌد أحمد األنباري ٌخبره بذلك فأنكر وصوله بالعسكر على الكٌفٌة المذكورة وق

: إذا كان قصدك ما وصلت لهم فادخل معك بعشرة نفر فقط ، فمنع إال أن ٌدخل بجمٌع العسكر الذٌن 

وصل بهم فلم تحصل المساعدة من السٌد أحمد على ذلك فارتفع عبد الرب إلى جهة العدٌن ٌجمع العدة 

بق بصنعاء وثٌقة بها وقد استخرج الباحث من المركز الوطنً للوثا،  ٔ( ..والعدد لحرب السٌد أحمد 

 . ٕأسماء المشابخ بقضاء زبٌد والذٌن سلموا رهابنهم وتم نقل الرهابن بالقلعة بوصاب العالً

 تهامة  .على القوات اإلمامٌة  سٌطرةعوامل   -

عقب الحروب التً اندلعت بٌن البٌت اإلدرٌسً ، وحالة الفوضى التً عمت أثنابها تهامة ، ثم   

التً طالت كبار القادة والمشابخ  النفًً الشاب الطابشة وحملة االعتقاالت وتصرفات األمٌر اإلدرٌس

..كل القاه مشابخ تهامة من اهانة وحبسوالعلماء والقادة الذٌن ساهموا فً بناء الدولة االدرٌسٌة ، وما 

م ٌكن تلك األمور جعلت هؤالء المشابخ ٌبحثون عن البدٌل لهذه الدولة التً كانت فً حالة احتضار ، ول

هامة وٌتنادى أتباعه بصوت كان تراوده حلم السٌطرة على ت أمامهم إال اإلمام ٌحٌى بن حمٌدالدٌن والذي

ألنها أرض تفٌض بالخٌرات ومجال واسع لنهبهم وسلبهم وفٌدهم ، ال لشًء إال  ٖأؼث تهامة(حلمه )

، فلجبوا إلٌه ، رؼم السخط ها إذا أعانوه على احتاللعلى ما هم علٌه تهامة مشابخ  قدم الوعود بإبقاءف

الدور الخفً الذي هناك ، ثم  اإلمام ٌحٌى دولةفض كل الفبات االنضواء تحت الشعبً التهامً ، ور

تتبعته الوثابق البرٌطانٌة والذي لعبه الوالً محمود ندٌم بك فً استمالة مشابخ ومناصب تهامة لصالح 

لم ٌنزل الحتالل  اإلمام حتى أن٘نحه السٌادة والسلطان أبرز شخصٌة اإلمام اإلنطوابٌة ومالذي  ٗاإلمام

وأن أؼلب  اإلمامٌة جٌوشالد ندٌم تقرٌره لإلمام بأن الوقت قد حان إلنزال وتهامة حتى رفع محم

، و)وراح  ٙالمشابخ والمناصب قد صاروا فً صؾ اإلمام ومنتشرٌن قدوم جٌوشه والتً تقدمت بحذر

ورصٌده عند القبابل والمناصب فً تهامة الٌمن ، فبعثه إلى ..ود ندٌماإلمام الذي استفاد من وجود محم

تهامة فعقد له اتفاقٌة مع منصب المراوعة عبد القادر االهدل ومنصب المنٌرة وؼٌرهما وهؤالء 

وتمت الصفقة بعد أن أقنعهم بأن اإلدرٌسً من الضعؾ بحٌث  ..المناصب لهم تأثٌر أدبً ومعنوي

البالد ، وهذه دولة مسلمة تحب أن تحمً البالد  وتقٌم الشرع ، وانتم خٌر من أطمع األجانب باحتالل 

  . 7ٌدرك خلفٌات األمور ، ومع النصح المال والوعود المؽرٌة فمهدوا لنزول جٌش اإلمام ٌحٌى(

                                                           
ٔ

 . 1ٖٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
ٕ

 ٛـ)ّ.ٝ.ع( .ٍٖٙ٘ٔؿذ  ٕٗٝػ٤وش َِٓٓش ٖٓ حَُٔطذ روِؼش حُيُٝش رٞٛخد حُؼخ٢ُ ١ٍٞٗ ٗخٕٝ ا٠ُ ٠ُٝ حُؼٜي أكٔي ، ٝٓئٍهش  -
ٖ

 . ٗٓٔٛـ ، ٛـ ٖٖٗٔثٔش حُٔـيى٣ٖ ، ٓطزؼش حُٔوخّ ح٣َُ٘ق رٜ٘ؼخء ، ُرخٍس ، ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ ٣ل٠٤ . اطلخف حُٜٔظي٣ٖ رًٌَ ح٧ - 
ٗ

ح٢ٗ ًٍٞٗٔٞح٤ُْ ، حٌُخرظٖ ٤ً٘خٛخٕ . ػ٤َٔ هزَ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ، أػظ٠٘ رَ٘٘ٙ ٝطلو٤وٚ ٝحُظؼو٤ذ ػ٤ِٚ / ػ٢ِ رٖ ٓؼي آٍ ُك٤لش حَُٜ٘ - 

 .  ّٓٙٔ ، ٛـ1ٕٓٓ،  ٔ، ١زؼٚ ػ٢ِ رٖ ٓؼي آٍ ُك٤لش حَُٜ٘ح٢ٗ ، ١
٘
 . ٖٓٗهـ ، صـ 9ٖ٘ٔالقاهرة ، طبعة  -منسى ، محمود صالح . حركة الٌقشة العربٌة فً الشرق االسٌوي ، دار الفكر العربً - 
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 . 11ٔحُؼو٢ِ٤ ، أٟٞحء ػ٠ِ طخ٣ٍن حُـ٣َِس حُؼَر٤ش حُلي٣غ ، ٛـ - 
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من دون مقاومة الباقٌة تهامة بقٌة اسٌن فً اكتساح القوات اإلمامٌة الباحث أن هناك عاملٌن أس ؤكدٌ 

 -ر ، بل ورضا من القوى المشابخٌة وقوى النفوذ الروحً ، وهذان العاملٌن هما : تذك

وهو توافق المشابخ والمناصب والنخب السٌاسٌة واالقتصادٌة على فشل الدولة  -: العامل الداخلً - 

اء االدرٌسٌة فً حكم تهامة ، كما رفضت القوى الكبرى والممثلة فً عصبة األمم آنذاك قٌام دولة ألبن

ووقفت دول المنطقة ضد هذا المشروع وعلى رأسها الدولة تلبً طموحاتهم وآمالهم الشعب التهامً 

االدرٌسٌة ودولة إمام الٌمن ٌحٌى بن حمٌدالدٌن ولن ٌنسى هذا الشعب موقؾ اٌطالٌا وبرٌطانٌا اٌضاً 

لبن كانت دولة والذي تقدمت به النخب التهامٌة ، و ٔالمعادي لطموحاتهم خاصة ضد هذا المشروع 

االدارسة مقبولة لدى بعض التهامٌٌن ، فإن هذا البعض سرعان ما انقلب على هذه الدولة بعد وفاة 

المؤسس والصراعات التً أعقبت ذلك ثم تقلبات األمٌر الشاب اإلدرٌسً والذي فقد بتهامة أشهر 

   -المشابخ والمناصب والذٌن كانوا ٌمثلون أبرز مؤٌدي االدارسة ومنهم :

ولكن)عقب انهزام  مصطفى االدرٌسً والذي وقؾ مع يعبد هللا قوز إبراهٌم شٌخ مشابخ الزٌدٌة - ٔ

السٌد مصطفى لجأ إلى أراضً اإلمام الزٌدي ٌحٌى وبٌنما هو كذلك فً تلك األراضً متخفٌاً ، إذ 

 . ٕوصلته األنباء بأن اإلدرٌسً قد قام بإضرام النار فً منازله وقتل اثنٌن من أبنابه (

مساعدة ال)وشخصٌة أخرى مهمة قدمت  -تقرٌر برٌطانً : ذكرعبده جٌالن  منصب الحدادٌة - ٕ

والعون وكان لها دور فً تمهٌد الطرٌق الحتالل القوات اإلمامٌة بتهامة أال وهً السٌد عبده جٌالن 

نذاك أن منصب الحدادٌة وهو ذو نفوذ وتأثٌر روحً واسع على قبابل تهامة الشام وبدا للعٌان آ

اإلدرٌسً قد قرر نفً هذا السٌد مدى الحٌاة مع مستشاري والده السابقٌن بعد وفاة والده ولكنه تراجع 

عن هذا القرار فً االخٌر لمعرفته أهمٌة هذا السٌد للدولة لكن السٌد عبده جٌالن أصبح ٌعرؾ جٌدا 

سم ؾ منصب المنٌرة قاك تخوّ وكذل،  ٖأنه مشكوك به من قبل األمٌر الشاب ومستاء من هذه الحقٌقة(

 . بن محمد األهدل من نفس المصٌر

مشابخ  منالشٌخ ٌحٌى علً مزرٌة شٌخ الخلٌفٌة والشٌخ إسماعٌل البؽوي شٌخ الجمادٌة وهما  -ٖ

القحرى بباجل وأمر اإلدرٌسً بالقبض علٌهما )فساروا بهما محفوشٌن إلى جازان مقٌدٌن بالحدٌد ، 

الثانً فً رجله وٌده على جمل ، فوصال إلى جازان وأودعا دار األول فً رجله على حمار و

، وفً تقرٌر برٌطانً : )بعدما هزم السٌد مصطفى كان الشٌخ البؽوي والذي كان ضمن  ٗالحبس(

الزٌدٌة وقد تممر  اإلبمةالنافذٌن والمشابخ لقبابل القحرى قد ذهب إلى عبال فً الحدود بٌن االدارسة و

قابد اإلدرٌسً الشٌخ محمد طاهر فً باجل أرسل فً طلبه وأعطاه األمان وعندما مع الزٌود ، فقام ال

 .٘وصل الشٌخ البؽوي باجل أمر بوضع القٌود على قدمٌه وأرسل إلى جٌزان (

 .ٙالشٌخ أبكر محمد صاحب جبل الضامر من قضاء باجل والشٌخ إبراهٌم صؽٌر - ٗ

مشابخ تهامة وأدهاهم ، فذكر الوشلً ضمن هادي بن أحمد هٌج أبرز  شٌخ مشابخ الواعشات - ٘

 شٌخ مشاٌخ الواعشات السٌد هادي -اإلدرٌسً-)وفٌه] شهر رجب[ طلب اإلمام  -هـ :ٖٖٗٔحولٌات 

هٌج للوصول إلٌه بجازان فامتنع من الوصول خوفاً من إلحاقه بالجماعة المبعدٌن المار ذكرهم فجهز 

                                                           
ٔ

 . ٖ٘حُٔٔؼٞى١ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
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3-Records of Yemen. Vol.6. p. 100  .               
ٗ

 .ٔٗٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 

-Records of Yemen. Vol.6. p. 79  .              5 
ٙ

 .1ٔٔ، ٛـ  ٕٔش ح٤ُٖٔ )ح٩ٓخّ ٣ل٠٤( ، ؽُرخٍٙ ، أث - 



   

 

164 

 

، فـ)الشٌخ هادي هٌج هو متمرد  ٔانبٌن ولم ٌشفروا به(علٌه اإلمام فانفتح الحرب ووقعت قتلى من الج

ورفض لقاء اإلدرٌسً ، فقد أؼضبته واستفزته سٌاسة اإلدرٌسً الشاب فً إبعاد ونفً كل الرجال 

 .ٕذوي النفوذ والذٌن أعطوا اإلمام اإلدرٌسً فرصة لصنع واستخدام نفوذه ودولته (
 

سعود ، فبرٌطانٌا التً أرادت أن تزحزح اإلمام محمد  وٌتمثل فً برٌطانٌا وابن -: العامل الخارجً  -

ي رؼم التساؤل المشروع الذ،  ٖبن علً اإلدرٌسً عن الحدٌدة بعد ما سٌطر علٌها لتسلمها لإلمام ٌحٌى

هل كانت برٌطانٌا مستعدة للتباحث فً رد الموانًء الٌمنٌة إلى طرحه أحد الباحثٌن العرب حول )

لو أرادت ذلك ما كانت تستطٌع أن تنفذ سٌاستها ألن االدرٌسً صار ٌتمسك  ؟ أننا نعتقد بأنهااإلمام 

توفً ، لكنه  ٗمن أمارته الشافعٌة بل أدعى حقه فً تهامة بأكمله(باألراضً الجدٌدة على أنها جزء 

أن خلفاء اإلدرٌسً لٌسوا كاإلدرٌسً ، ورأت  برٌطانٌا أٌقنتف، علٌه الضؽط برٌطانٌا أثناء محاوالت 

دعم اإلمام ٌحٌى لحل مشكلة المحمٌات والحدود معه ، فقد )انبرى اإلمام ٌحٌى مجدداً اإلدعاء بأن أن ت

الحدٌدة منطقة من مناطق نفوذه ، وجعل من إعادة الحدٌدة إلى مناطق نفوذه شرطاً أساسٌاً للدخول مع 

ا أن ال تتدخل أثناء من برٌطانٌ ، فاشتراط اإلمام ٘برٌطانٌا فً أي مفاوضات بشأن حدوده الجنوبٌة(

ذلك لبعدن ٌنسق  ٙاحتالله لتهامة نفذته برٌطانٌا وكان مبعوث اإلمام الدابم القاضً عبدهللا العرشً

، وهذا ما تؤكده الوثابق  7وٌمهد السبل الستالم اإلمام ٌحٌى تهامة وبتعاون أوروبً وصمت عربً

إلى  -األمٌر علً  -)توجه  -مام لتهامة :كد العقٌلً أنه بعد احتالل اإلأ، و 8البرٌطانٌة والمؤرخٌن

جزٌرة كمران طالباً المساعدة من الحكومة البرٌطانٌة ، فكان الرد فاتراً مقتضباً ، ألنها قد طمأنت 

)وأبرق إلى حكومتها شاكٌاً طلب المساعدة ، فكان الرد فاتراً  -وفً كتاب آخر له أٌضا: 9اإلمام ٌحٌى(

شر لقاء سابق اتفاق ورضا للوضع الجدٌد وإنها وافقت على ؼض الن وٌقال إن حكومة لندن كانت على

، ودعم برٌطانٌا لإلمام واضح فً تنفٌذ مطلبه بعدم تزوٌد اإلدرٌسً  ٓٔ(تجمٌد الوضع فً المحمٌات

عندما )تعهدت له أن جٌوشه إذا موقفها  تجلى، و ٔٔباألسلحة والذخابر بدعوى وقوفها على الحٌاد

مالحش حتى  االتفاقو ، ٕٔ(أي معارضة من الحكومة البرٌطانٌةة واحتلتها فأنه لن ٌجد الحتالل الحدٌد

)وال نعلم اآلن هل ٌسكت االنكلٌز لإلمام عن الحدٌدة أم ٌنازعونه العرب  تساءل الصحفٌٌنفً 

 ثم تنسقها مع اإلمام ٌحٌى لتحوٌل تصدٌر البن من الحدٌدة إلى مستعمرة عدن ومنع أتباعه ٖٔعلٌها..؟(

مما أدى إلى نضوب الخزانة المالٌة اإلدرٌسٌة المتضعضعة أصالً  ،  ٗٔ من ممارسة التجارة بالحدٌدة

 .كل ذلك ساهم فً إسقاط تهامة بٌد اإلمام ٌحٌى سرٌعاً 
 

                                                           
ٔ

 ح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
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 .  1٘ٔٝٛـ 1٘ٔ-7٘ٔ، حُٔـِي حُٔخرغ ، ٛـ  ُٔ٘يٕ ٝر٤َٝص ، ١ –ر٤ش ك٢ حُٞػخثن حُز٣َطخ٤ٗش ، ىحٍ حُٔخه٢ ٗـيس ، حُـ٣َِس حُؼَ -ٗو٬ً ػٖ :  
ٗ
 . ٖٙصـ ّ ،1ٙ1ٔؿخٓؼش حُيٍٝ حُؼَر٤ش ،  –ؿ٣َِس حُؼَد ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ، ٓؼٜي حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص حُؼَر٤ش  العقاد ، صالح . - 
٘

 . 1ّٕ ، ٛـ 11ٖٔ،  ٔح٣ٌُٞض ، ١ -هخص حُٔؼٞى٣ش ح٤٘ٔ٤ُش ، ٍٓ٘٘ٞحص ًحص ح٬َُٔٓ حُوظَٕ ، كظٞف ػزيحُٔلٖٔ . طخ٣ٍن حُؼ٬ - 
ٙ

 . 11ٔ، ٛـ  ٔح٣َُلخ٢ٗ ، ِٓٞى حُؼَد ، ؽ - 
7

 .11ٔحُٔؼٞى٣ش ، ٛـ –ٓخُْ ، َٓحكَ حُؼ٬هخص ح٤٘ٔ٤ُش  - 

   8- Gavin.R.J. Aden Under British Rule 1839-1976 .p.264.
 
            

1
 .   ٕٔٓ – ٕٓٓحَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ حُؼو٢ِ٤ ، - 
ٔٓ

 . 117، ٛـ ٕٗلٔٚ ، طخ٣ٍن حُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ، ؽ - 

  11-Records of Yemen. Vol.6. p. 118  .                
ٕٔ

 ّ .1ٕ٘ٔحر٣ََ  ٙٔٛـ / ٠ٍٖٖٓٔٗخٕ  ٖٕ، حُو٤ْٔ  11ٖٓٔؿ٣َيس حُٔوطْ حُؼيى   - 
ٖٔ

 ّ .1ٕ٘ٔٓخ٣ٞ  ٕٔرظخ٣ٍن  ّٖٔ  ؛ ؿ٣َيس حُ٘زخد ، حُؼيى٣ٔ1ٕ٘ٞ ٓخ 1ٔ. رظخ٣ٍن ٘ٓٓٔٔؿ٣َيس حُٔوطْ ، حُؼيى  - 
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 تـــهامة وســقوط الحدٌـــدة .السٌطرة على   -

لسٌطرة ٌم بأن الوقت قد حان لود ندبعدما لوح له محم -ه مقادمال -قادة جٌوشه اجتمع اإلمام ٌحٌى مع   

جبال عبال والحجٌلة  -تهامة ، فـ)ضم اإلمام إلى جانبه واستمال سلماً دون إطالق رصاصة واحدة  على

فخطته خطة بارعة فتلك القبابل والمواضع أصبحت بالدهم شاؼرة من الحامٌات واألمٌر -وبنً سعد 

صورة من اإلهمال وال وراءه سند وال إرادة الذي لدٌهم لإلدرٌسً على الوصؾ الذي وصفناه سابقاً 

ٌّرهم ، ومن هنا تشعر القبٌلة بالفراغ اإلداري ، والخواء النفسً وتجد فً الجانب اآلخر  قوٌة تس

العزٌمة الستقطابها وبراعة السترضابها ، وبعد إرسال األعطٌة والتمهٌدات ، ٌستقدمهم إلى الجانب 

انهم إال بما ٌرضً خواطرهم ، وبرفقتهم كتٌبة تحتل المكان اآلخر للمعاهدة ، وال ٌرجعون إلى أوط

أن القوم كلهم قد خالفوا ، بعضهم وصل  -وعندها ٌتقدم أحد المتبرعٌن من المشاٌخ وٌسر إلى العامل :

، ثم  ٔفٌنسحب بسرعة وٌنتهً األمر( ،انج بنفسك فإنً لك من الناصحٌن  بالجٌش إلى طرؾ القرٌة ،

شرات األلوؾ ٌقودهم أشهر قادة اإلمام ومن أخلص اتباعه وممن عرفوا نزلت جٌوش اإلمام بع

ل اإلمام كمرحلة أولى ولتثبٌت قدمه بتهامة أن ٌكون بالتعصب الشدٌد فً مذهبٌتهم وفً دموٌتهم ، وفضّ 

مع كل هذه الجٌوش بعض المشابخ والمناصب التهامٌة كداللٌن للطرق وممهدٌن لالحتالل وقامعٌن 

 وواشٌن بهم .هامٌٌن التللمقاومٌن 

 ٕم ، إلى تهامة نحو خمسٌن ألفاً 9ٕ٘ٔ مارس / هـٖٖٗٔزحفت جنود اإلمام ٌحٌى )فً شهر شعبان    

لالستٌالء علٌها ... لما خشً ..امتداد أطماع األجانب إلى االستٌالء على الخطة التهامٌة انتهز الفرصة 

نزول من حدود باجل إلى حدود تبهم فً الوجهز القوة الكافٌة ما ٌزٌد عن خمسٌن ألؾ مقاتل ، ور

فأول من بنً نشر وحرض برؤساء ومقادمة...فنزلوا إلى باجل والزٌدٌة والزهرة والواعشات و حرض

..محمد بن عبد هللا أبو منصر فدخلوها بسالم آمنٌن ومقدمهمتقدم بالنزول هم الذٌن نزلوا إلى الزٌدٌة 

على جهات الزٌدٌة جمٌعها ، وذلك ٌوم األحد العشرٌن من  و..إبراهٌم بن عبد هللا قوزي ، فاستولوا

م ، ثم تالهم الذٌن نزلوا إلى جهة الواعشات والزهرة 9ٕ٘ٔشهر شعبان/الخامس عشر من مارس

واللحٌة بٌومٌن أو ثالث وربٌسهم..عبدهللا بن احمد الوزٌر وابن عمه ..محمد بن علً الوزٌر فدخلوها 

م الذٌن من جهة باجل فدخلوها بعدهم بأربعة أو خمسة أٌام بؽٌر ضرب بؽٌر ضربه وال طعنه ، ثم تبعه

وتناولوا من هناك جبل برع فاستولوا علٌه ، ثم إن.. عبد هللا بن أحمد وابن عمه..توجهوا من الزهرة 

ومن ...منصب المنٌرة قاسم بن محمد األهدل فمكثوا لدٌه ٌوما واحدا فأكرمهم..لمنٌرة ، فنزلوا علىإلى ا

..محمد بن علً إلى الحدٌدة وذلك فً .عبد هللا بن أحمد إلى باجل لترتٌب أحوالها ، وتوجه...توجه هناك

الٌوم الثامن والعشرٌن من شعبان/الثالث والعشرٌن من مارس ، فدخلها ٌوم الجمعة ثانً شهر 

ٌها بعد رمضان/السابع والعشرٌن من مارس بؽٌر ضربة وال رمٌة ، بل جمٌع هذه البلدان استولوا عل

أن شرد منها عمال اإلدرٌسً وتركوا بها من األموال واألسلحة والمدافع والذخابر والطعام ما ال 

هم على جمٌعها فً أقل من خمسة عشر ٌوما ، فرتبوا ؤ..وكان استٌال!ٌحصى ، فأدخلوها بٌت المال 

ا على ثالثة من معادن أمورها وخفضوا عشورها وسابر التكالٌؾ الدولٌة فً األموال التجارٌة واستولو

الملح معدن القُمة ؼربً الزٌدٌة ومعدن الكشعة ؼربً الزهرة ومعدن قضبة ٌمانً الحدٌدة ثم بعدها 

من الحصون فً كل بلدة واستجدوا ؼٌرها  ىَ هَ استولوا على معدن الملح بالصلٌؾ وعمروا ما وَ 

                                                           
ٔ

 . 11ٔ-11ٔحُؼو٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

،   1ٗن حُٜ٘ي٣ش إٔ ػيى ؿ٤ٖ ح٩ٓخّ حَُٔحر٢ رظٜخٓش أٍرؼ٤ٖ أُلخً ٝأٍرغ ٝػ٣َٖ٘ أُق رؼ٤َٔ ، ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى ًًَص ؿ٣َيس ٛٞص حُل - 

 ّ .1ٕ٘ٔٓزظٔزَ  ٕٗطخ٣ٍن  
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بباجل ٌقرر أحوال برع  ر لم ٌزل مقٌماً ثم إن عبد هللا بن أحمد الوزٌتبوها بالعدة والعدد والمدافع...ور

وسابر أحوال تلك الجهات ، وفً خالل ذلك وصل  ابن عمه محمد بن علً الوزٌر من الحدٌدة إلى 

حمد بن حسٌن ؼمضان باجل بعد أن تقررت أحوالها وانتشمت ، ووصل إلٌها من صنعاء قاضٌها..م

ركون له بحفش البندر وضبطه وعقب حسٌن بن علً بن عبد القادر وبوجودهما حصل ال..وعاملها

وصوله إلى باجل أرسله.. عبد هللا بن أحمد إلى برع ..وفً خالل هذه المدة نفذت األوامر من حضرته 

إلى عمال كل بلدة بتعمٌر ما َوَهَى من الحصون والمعاقل بالحدٌدة والزٌدٌة والزهرة ومعدن الملح 

ً كحصن هباش والمخاي فعمرت عمارة قوٌة وزٌد فً بالكشعة والمعاقل التً استولوا علٌها بالجامع

بعض البلدان كالزٌدٌة حصون علوٌة وسفلٌة ولم ٌزل األمر فً زٌادة وقوة بإرسال العساكر والعدة 

 .ٔفً تهامة وقوٌت شوكته( ٌر المؤمنٌنحتى تمكن أمر أم
 

التجهٌز إلى  ) -بارة :المدن التهامٌة ، وهو لز السٌطرة علىوهذا نص لمؤرخ زٌدي ضبط فٌه توارٌخ  

م ، استولت الجنود اإلمامٌة التً 9ٕ٘ٔ فبراٌر ٕ٘ / هـٖٖٗٔتهامة وفتحها فً ٌوم األربعاء ثانً شعبان 

على بالد حجور أبو منصر وبالد بنً نشر وؼٌرها مما ..كان نفوذها بنشر سٌدي سٌؾ اإلسالم محمد

بالنفوذ  ٕمة علً بن حمود بن محمد بن اإلمامٌلٌها ، وفً آخر رجب/فبراٌر منها أمر اإلمام سٌدي العال

من البالد الكوكبانٌة فً بلوك من الجٌش النشامً وعصابة نافعة من عسكر البالد إلى بنً سعد ومن 

لدٌه من حجه ثمانمابة نفر من ...إلٌهم من قضاء حراز ، وجهز سٌدي سٌؾ اإلسالم ولً العهد أحمد

فبراٌر منها من  ٕ٘ واعشات وجهز اإلمام فً ٌوم ثانً شعبان/المجاهدٌن إلؼاثة السٌد هادي هٌج بال

صنعاء السٌد محمد بن عبد هللا أبو منصر فً نحو ألؾ مقاتل من قبٌلة انس وعصابة من ؼٌرهم إلى 

 ٕٙ ] ثم أعقبه اإلمام بتجهٌزه فً ٌوم ثالث شعبان /..جهات حجة بنشر سٌدي ولً العهد سٌؾ اإلسالم 

جٌش المنشم الشرٌؾ عبدهللا بن محمد الضمٌن فً تسعة من بلوكات الجٌش وفً فبراٌر ألمٌر عموم ال

بعض المدافع ونحو مابة وستٌن جمالً من المؤنات ونحوها ، ثم أعقبه اإلمام بتجهٌزه من صنعاء فً 

فبراٌر السٌد عبدهللا الوزٌر فً ثالثة بلوكات من الجٌش المنشم وفً عصابة  8ٕ ٌوم خامس شعبان/

حاشد وؼٌرهم وفً جمٌع المحتاجات واللوازم لهذه الجنود المشفرة ومن ذلك إحدى عشر  نافعة من

إلى ولده  جمالً من الدراهم والنقود العددي ، وأنفذ من جبل عٌال ٌزٌد ألؾ مقاتل إلى هذه الجنود وكتب

ها ، فانتقل بتدبٌر أمور حركة هذه الجنود والمراجعة بٌنه وبٌن األمراء علٌ..سٌؾ اإلسالم ولً العهد

وفً خالل ، جة وكانت المراجعة بٌنهم هنالك[ سٌؾ اإلسالم من حجة إلى بالد الشؽادرة من قضاء ح

ذلك وصلت البشرى فً العشر األولى من شعبان إلى اإلمام بدخول الصنو محمد أبو منصر ومن معه 

ربعة من المدافع وجملة من من الجند اإلمامً بالد الزٌدٌة واستالمهم لما فً مركز قضابها ، ومن ذلك أ

المؤنات وؼٌرها والرهابن التً كان قبضها اإلدرٌسً من هذه البالد وأمر بحفشها هنالك وتعقب هذا 

حركة السٌد عبد هللا الوزٌر وأمٌر الجٌش الشرٌؾ عبد هللا الضمٌن من مطرح الشؽادرة وؼٌره ، ثم 

مارس باالستٌالء على مطرح الزهرة  ٕٕ / وصلت البشرى إلى اإلمام فً ٌوم سابع وعشرٌن شعبان

ٌرة وبندر اللحٌة ومطرح ابن وعلى المدفعٌن اللذٌن فٌه والمؤنات]وؼٌر ذلك سلماً[ ، وعلى مطرح المن

                                                           
ٔ

 . ٘ٗٗ – ٕٗٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
ٕ

ة بعد وفاة والده ، وتولى السٌطرة على هـ( ولد بكوكبان ، تولى القضاء بالطوٌل7ٖٓٔ-ٖٔٔٔعلً بن حمود بن محمد بن ٌحٌى شرؾ الدٌن) - 
ل باجل ووسط تهامة ، ثم تعٌن عامالً لزبٌد ، فسام أهلها األمرٌن ، ثم تممر مع السٌؾ الحسٌن بن اإلمام وعلً بن عبدهللا الوزٌر على نق

 -ولى القضاء بالطوٌلة إلى وفاته . راجع :، فعٌنه اإلمام أحمد عامالً لرٌمه ، ثم ت 8ٗاإلمامة بعد وفاة اإلمام ٌحٌى للوزٌر، ووقؾ ضد حركة 
. ؛  الوزٌر ، 9ٔٗٔ – 9ٕٔٔ، صـ ٗ؛األكوع ، هجر العلم ، ج  8ٕٗ، صـ ٕ. ؛ زبارة ، نزهة النشر ، ج 98الجرافً المصدر السابق ،صـ

 . ٖٗ.؛ الؽزي ، عطٌة هللا المجٌد )خط( ، صـ 7ٖ٘المرجع السابق ، صـ 
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والضحً والصلٌؾ وؼٌر ذلك سلماً ، وإرسال وكالء بٌت المال الستالم ما فً هذه البنادر  عباس

ووصول البشرى باستٌالء األخ العالمة علً بن حمود  والمطارح ونحوها من األسلحة واألثقال طوعاً ،

بن محمد والشٌخ علً عمر المقداد ومن إلٌهم ولدٌهم من الجنود على مطرح عبال وفتح أهل بالد 

الفخرى ]القحرى[ ومن إلٌهم من أهل تهامة الٌمن ، ودخول األخ العالمة علً بن حمود والشٌخ علً 

تٌالبهم على ما فٌها من المدافع واألثقال سلماً ، ثم وصل فً ؼرة [مقداد إلى مدٌنة باجل واسـعمر ]ال

مارس إلى باجل السٌد عبد هللا الوزٌر وأرسل ابن عمه محمد بن علً فً ثمانمابة نفر  ٕ٘ / رمضان

مارس واستقبلهم أهلها  7ٕ من الجند اإلمامً إلى بندر الحدٌدة فدخلوها فً  ٌوم الجمعة ثالث رمضان/

 8ٕ تكرٌم وفر عامل األدارسة عنها السٌد عبد المطلب ، وفً ٌوم السبت رابع رمضان/بالترحٌب وال

مارس عزم الصنو حسٌن بن علً بن عبد القادر من صنعاء عامالً على بندر الحدٌدة ، وكذلك السادة 

وصلت والقضاة والفقهاء الذٌن عٌنهم اإلمام عماالً وحكاماً ووكالء وكتبة فً بعض الجهات التهامٌة ، و

البشرى إلى صنعاء لٌلة الثالثاء سابع رمضان بدخول أصحاب اإلمام الحدٌدة فكان إعالن هذه البشرى 

 . ٔبالتناصٌر والرمً بالمدافع والبنادق فً تلك اللٌلة بصنعاء (

ٌبٌن أن االستٌالء على تهامة كان من الشمال إلى الجنوب ودور سٌؾ ؼٌر منشور مهم آخر وهذا نص  

مد بن اإلمام فً توجٌه الجٌش وهو مخطوط نادر لمؤرخ سٌؾ اإلسالم أحمد بن اإلمام ٌحٌى اإلسالم أح

)وفً أول شهر رجب  -القاضً حسن بن أحمد اإلرٌانً ، ٌقول : –قبل تولٌته والٌة العهد  –

وهو  -علٌه السالم  -وصل إلى صاحب السٌرة م 9ٕ٘ٔ اٌرٌنالخامس والعشرٌن من  /هـ ٖٖٗٔ..سنة

جة كتب من أعٌان تهامة الٌمن منهم السٌد هادي هٌج ربٌس الواعشات ومن أعٌان تهامة بمحروس ح

الشام مثل حجور أبو منصر وبنً نشر ٌطلبون منه النهوض بالؽارة إلنقاذهم من خلؾ اإلدرٌسً 

 أعوان النصارى وٌستمدون وصول المقادمة والعمال ألخذ الرهابن وتسلٌم البالد إلٌه طوعاً ، ولم ٌستتم

علٌه  -االطالع على كتبهم حتى وصلت بعض رهابن حجور إلى مقامه الشرٌؾ تصدٌقاً للواقع ، فنهض

من حٌنه ووثب مستعٌناً باو على نصر دٌانته ، وجمع األقوام وجهز المقادمة فً أسرع وقت  –السالم 

إلى صنعاء  –لسالم علٌه ا -إلى جمٌع أقطار تهامة وأمدهم بالمؤنات وأتم الكفاٌات وكتب إلى اإلمام 

عبدهللا بن أحمد الوزٌر والشرٌؾ عبدهللا ..من حٌنه –علٌه السالم -اإلمام  ووافى كتابه إلى اإلمام..فجهز

بتلقً الجٌش إلى ناحٌة  –علٌه السالم  -بن ٌحٌى الضمٌن فً جٌش كبٌر ، وكتب إلى صاحب السٌرة 

من حجة  –علٌه السالم  -مة أراد ، فنهض الشؽادرة ووكل إلٌه زمام أمر الجٌش إلى أي جهة من تها

إلى ناحٌة الشؽادرة وتلقاه المقادمة إلى هنالك ولبث فً الشؽادرة  هـٖٖٗٔ شهر شعبان سنة ٌٓٔوم 

خمسة عشر ٌوماً حتى أتم تدبٌر أمر الجٌش والمقادمة ولم ٌلبث ٌوماً حتى وصل إلٌه جمٌع أعٌان بنً 

الطرٌق فً تهامة الٌمن ودخلوا فً الطاعة وسلموا إلٌه الرهابن قٌس الذٌن هم قفل تهامة وفتح هللا له 

..ثم وفد إلٌه مشابخ حجور أبومنصر الذٌن هم قفل تهامة الشام وفتح هللا له الطرٌق فً تهامة الشام 

ووضعوا الرهابن ..فجهز الجٌش ٌمٌناً وشماالً حتى أفحم جمٌع الجوانب من تهامة ..ولم ٌلبث حتى 

فدت إلٌه اإلعالنات بدخول المجاهدٌن بندر الحدٌدة واللحٌة ، فأما ما وصل إلٌه من وصلت البشارات و

"هذه من باجل عن أحوال صالحة وهً لصدور -:ن أحمد الوزٌر ما لفشهالسٌد العالمة المقام عبدهللا ب

ٌة ثم المؤمنٌن شارحة وو الحمد كثٌراً بكرة وأصٌال من قبل ومن بعد ، وقد كان إصالح الجهة الشام

بعد إصالح جمٌع أمورها ، وضعنا من ٌقوم باألعمال المؤقتة فً اللحٌة والزهرة والزٌدٌة ونحو ذلك ، 

                                                           
ٔ

، ٓغ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ٍٛٞس حُٔوط١ٞش ح٧َٛ ٝحُظ٢ كَٜ حُزخكغ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٓئٓٔش  ٕٓٔ-1ٔ، ٛـ  ٕل٠٤ ( ، ؽُرخٍٙ ، أثٔش ح٤ُٖٔ )ح٩ٓخّ ٣ - 

 ح٩ٓخّ ٣ُي رٖ ػ٢ِ حُؼوخك٤ش رٜ٘ؼخء ، ٟٝٝغ حُٔخه٢ ٝحُٔلٌٝف ٖٓ حُٔطزٞع ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ ] [ .   
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ثم كان التوجه وعطؾ عنان الفكر نحو الجهة الٌمانٌة إلصالحها وكان المرور بالمنٌرة ومنها أُرسلت 

]إلى[ البحر بالسواعً للدخول لمجاهدٌن من المشابخ الناصحٌن من تلكم الجهة إلى ابن عباسطابفة من ا

والتردد مابٌن مران وابن عباس للقبض على من فر من أصحاب اإلدرٌسً إلى البحر وباو التوفٌق 

وأرسل األخ عز اإلسالم محمد بن علً الوزٌر حفشه هللا مع قوة واسعة نافعة إنشاء هللا إلى الحدٌدة 

من المنٌرة بعد طلب من ٌلزم طلبه من المتولٌن وهو اآلن فٌها ، وكان ضبط أمور الجمارك والممالح 

لذلك ، وقد كان إرسال السٌد محمد بن إبراهٌم عابد جٌالن بمكاتٌب من الزهرة إلى جهة باجل لتأمٌن 

أهلها وعند وصولها إلٌهم سكنت خواطرهم وسلموا باجل طوعاً وفر من كان فٌها من اإلدرٌسٌن وهم 

ا من المدافع والحبوب والبؽال ونحو ذلك وجملة المدافع المستلمة من زهاء ثمانمابة وكان استالم ما فٌه

هنا ومن الزهرة والزٌدٌة وباجل تسعة مدافع أحدها)منتل( واثنان )برق الح( والباقً )عادي جبل( مع 

كثٌر من الجبخانة والمؤنة والخٌل والبؽال والجمال والحبوب والدقٌق الخاص واألرز وكل ذلك من 

هللا تعالى ، ونحن اآلن فً خالل  لى بحوله وقوته وفضله وجوده وبركة موالنا الشاملة بِمنِّ فضل هللا تعا

بابل الجهة الٌمانٌة ، أما الجرابح والقحرى فقد صارت فً الٌد ، واآلخرون ٌدخلون فً قإصالح 

تٌب الطاعة أفواجاً ، فقد أرسل بعض سادة المراوعة مع بعض مشابخ الضامر وملحان إلى برع بمكا

كافٌة وأمانات شافٌة وطلبنا سرعة وصول المشابخ والعقال واألعٌان ، والتزمنا لهم بالعفو الشامل 

الكامل عن كل ما سبق وعرفناهم أن الملوك إذا قدروا عفو فكٌؾ بأوالد بمن أرسله هللا رحمة للعالمٌن 

م على أحسن حال" وهم محل العفو ومعدن الحلم ونؤمل إن شاء هللا سرعة وصولهم وصالح أموره

وورد إلٌه أٌضا من السٌد هادي هٌج ربٌس الواعشات مكاتٌب وؼٌره من عقال تهامة..ومنها ، انتهى 

 . ٔاتصل المدد اإلمامً إلى كبٌر الواعشات السٌد هادي هٌج حتى دخل الجٌش إلى الزهرة..(
                      

ة والصحؾ العربٌة التً واكبت األحداث بشكل بمقارنة النصوص السابقة مع التقارٌر البرٌطانٌ  

  -ٌتضح ما ٌلً: ذكرتهومدهش ولم تدع ٌوماً بتهامة ٌمر فً تلك اللحشات التارٌخٌة إال 

أن سقوط تهامة بٌد القوات اإلمامٌة كان نتٌجة طبٌعٌة لحالة الفوضى بالبٌت اإلدرٌسً ، وحالة   -

لدى التهامٌٌن من الحكم اإلدرٌسً وسوء إدارته  االحتراب بٌنهم التً أعقبت ذلك ، والسخط الشعبً

وتفشً الفساد فً هٌكلٌته العامة ، ومحاولة القوى العشمى تشكٌل وضع جدٌد أكثر استقراراً وتعاطٌاً 

 مع الواقع ، وإعادة رسم خارطة الجزٌرة العربٌة بناًء على حكم المركز وبناء القوة .
   

لحكم اإلدرٌسً المتضعضع ٌضمن بقابهم بمشٌختهم وأنشمتهم محاولة مشابخ تهامة البحث عن بدٌل ل  -

وهذا البدٌل هو اإلمام الزٌدي فقد)شل المشابخ وأعٌان القبابل وربطها بتلبٌة احتٌاجات الحاكم الجدٌد ، 

كانت هذه بصالحٌتهم ونفوذهم على الرؼم من خضوعهم الشكلً لإلمام عالوة على ذلك ٌحتفشون 

مثلت القبابل من حٌث المبدأ حتى قٌام ثورة  من اإلمامة نفسها ، لقدالصالحٌات موضع اعتراؾ 

وهذا ما ٌتضح من مراسالتهم مع النشام اإلمامً ، وعلى سبٌل المثال ،  ٕ( سبتمبر دولة داخل دولةٕٙ

مراجعة   –علٌه السالم  -)ودار بٌنه وبٌن صاحب السٌرة مراسالت هادي هٌج مع سٌؾ اإلسالم

جانبه وحفش شرفه فإن السٌد المذكور من أهل الرٌاسة ..وعقد له الوالٌة على بالده ومقاولة فً رعاٌة 

                                                           
ٔ

أكٔي رٖ ح٩ٓخّ ، ٓوط١ٞ رٌٔظزش ىحٍ حُٔوط١ٞخص رٜ٘ؼخء ح٣ٍ٩خ٢ٗ ، كٖٔ رٖ أكٔي رٖ كٖٔ . حَُٝٝ حُزٔخّ ك٢ ٤َٓس ح٠ُُٞٔ ٤ٓق ح٬ٓ٩ّ  - 

 .ٙٔٔا٠ُ  ٔٓٔٓغ حُوٜخثي ، ٍٝهش  ٖٕٔا٠ُ حٍُٞهش  17، رو٢ حُٔئُق ، ٣ٝزظية حٌُظخد ٖٓ حٍُٞهش  ٕٖٗ، ٟٖٔ ٓـٔٞع رَهْ 
ٕ

حُؼ٣َٖ٘ ، طَ/ ٓلٔي ػزيحُٞحكي ح٤ُٔظ٢ٔ ، ٓـِش ؿِٞرلٌٔخ٣خ ، ٤ِ٣٘خ ًخٍُل٘خ . حُيُٝش ٝحُوزخثَ ك٢ ٗٔخٍ ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼوي حُٔخىّ ٝحُٔخرغ ٖٓ حُوَٕ  - 

 .  1ٕٔٛـ ، ٛـ1ّٓٗٔ / ؿٔخىٟ ح٧هَس ، ٍؿذ ، ٗؼزخٕ ، 111ٔىٍحٓخص ٤٘ٔ٣ش ، حُؼيى حُلخى١ ٝحُؼ٬ػٕٞ ، ٣٘خ٣َ، كزَح٣َ،ٓخٍّ 
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،  ٔقضاء اللحٌة جمٌعه ووضع بٌده مرسوماً شرٌفاً بعد أخذ العهد والمٌثاق على الطاعة واالمتثال (

 مرتبط ببقاء النشام المشابخً بتهامة .من خارج تهامة نشام أي فبقاء 
    

لم ٌحترم اإلنسان بتهامة وعلى رأسهم   هذا النشام ار على النشام اإلدرٌسً لكونمة ثبعض مشابخ تها  -

المشابخ ، فلجأ إلى النشام اإلمامً لالنتقام مما لحق به ، وهذا ما ٌتأكد من سٌرة شٌخ صلٌل إبراهٌم بن 

ٌخته ، ٌقول عبد هللا القوزي ، أما هادي هٌج شٌخ الواعشات فتحالفاته قابمة دابماً على بقاءه على مش

وصل إلى حضرة  -م9ٕ٘ٔ فبراٌر /هـ ٖٖٗٔ – )وفً شهر رجب -امة :ته سقوطزبارة عن سبب 

اإلمام من مشاٌخ تهامة وأعٌانها السٌد إبراهٌم بن عبد هللا القوزي شٌخ قبٌلة صلٌل من قضاء الزٌدٌة 

لضامر من قضاء من علً اإلدرٌسً فً بالد الخبت ، والشٌخ أبكر محمد صاحب جبل ا وكان هارباً 

ولً العهد سٌؾ اإلسالم  ..نجد السٌد هادي هٌج شٌخ الواعشاتباجل والشٌخ إبراهٌم صؽٌر واست

 . ٕواستمد منه اإلعانة له على من أرسلهم اإلدرٌسً من الجنود لمحاصرته واإلحاطة به (..أحمد
 

لمحافشة على دور )تصوؾ األضرحة( ومناصبه فً فتح الطرق لإلمامة الزٌدٌة لحكم تهامة ل  -

 مناصبهم وأعطٌاتهم وسلطاتهم الروحٌة .
 

  .القٌادة لولده سٌؾ اإلسالم أحمدمشهورٌن وإٌكال العقد اإلمام ٌحٌى اجتماعاً عاماً لقادته )المقادمة(  -
 

اإلعداد لحملة تهامة إعداداً جٌداً من حٌث إختٌار القادة واألفراد وضخامة هذا العدد لٌصل إلى  -

، وهذا العدد الضخم  لحربٌة واألسلحة واألموال، وكذلك المعدات اوبعضهم نشامً  اً مسلحألؾ خمسٌن 

..فزودت هذه بجنود من أبنابها  تزوٌد الجٌش التركً -القبابل الزٌدٌة  -من الزٌود هو الذي )رفضت 

 اشترك م1ٔ1ٔوبعد حصول الٌمن على استقاللها فً القبابل الشمالٌة جٌش اإلمام بجنود من أبنابها 

 . ٖقبابل تهامة(أفراد القبابل بفعالٌة فً األعمال العسكرٌة ضد 

هم ءعل هذه المنطقة أعلن مشابخها والول ةالمعتاد التوقعاتنزول الجٌش كان من الشمال بعكس  -

لإلمام ٌحٌى وأراضٌهم متصلة ببعضها وبمنطقة حكم سٌؾ اإلسالم أحمد بحجة ، واٌضاً ٌالحش سٌر 

بٌن شمال تهامة وجنوبها وسهل حصار  مرسى ابن عباس مما قطع اإلتصال الحملة بخط مستقٌم إلى

 القوات االدرٌسٌة بالحدٌدة وباجل وعجل بفرارها . 
 

حجم الؽنابم التً حصلت علٌها كان ضخماً مما ٌدل على عدم اإلستعداد للقوات اإلدرٌسً وقٌادتها  -

بدهللا بن أحمد الوزٌر القابد العام للجٌوش وافتقاد هذه القٌادات للخبرة اإلدارٌة والعسكرٌة ، ٌقول ع

)استكمل االستٌالء على  -المتوكلٌة بتهامة فً رسالة أخرى لقاضً بٌحان عاتق بن أحمد الباكري :

الحدٌدة واللحٌة والزٌدٌة وباجل برع والصلٌؾ وصلٌل والمنٌرة والقناوص وجبال الملح والواعشات 

ة على بالد متسعة والكل اؼلب تهامة ، وما كان فٌها والزهرة وكلها قضوات ومراكز ومدن واسع

جمٌعه من أموال اإلدرٌسً من المدافع والجبخانات والسالح والحبوب وأكٌاس الدقٌق الخاص والخٌل 

،  ٗل والجمال واآلالت مع ضبط وحزم أمورها وتمام صالحها عموماً على أحسن األحوال(اوالبؽ

تهامة وخاصة عبدهللا بن أحمد الوزٌر وابن عمه أمحمد بن  ىالسٌطرة علالوزٌر فً آل وشهرة أسرة 

 قالعلً الوزٌر حاضرة لدى الشعب التهامً ونتٌجة للمعاملة المشهورة التً مٌزتهم دون سواهم ، 

                                                           
ٔ

 . 9ٓٔاالرٌانً ، المصدر السابق ، ورقة  - 
ٕ

 .1ٔٔ، ٛـ  ُٕرخٍٙ ، أثٔش ح٤ُٖٔ )ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ( ، ؽ - 
ٖ

   .ٖٔٛـ، 11ٕٔ، ٤ٗٞ٣ٞ 1ٞ٤ُٞ٣ٝٝ 1ؿ٤َح٤ٓٔٞف ، أ٤ُٝؾ. ٫ٝىس كًَش حُٔؼخٍٟش ك٢ ٗٔخٍ ح٤ُٖٔ، طَ/أكٔي كٖٔ ٓؼ٤ي . ىٍحٓخص ٤٘ٔ٣ش ،حُؼيى -
ٗ

 ٝػ٤وش هط٤ش رًَِٔ حُيًظٍٞ ؿؼلَحُظلخ١ٍ ُِيٍحٓخص ٝحُزلٞع ح٢٘ٔ٤ُ طخرغ ؿخٓؼش ػيٕ كَٜ حُزخكغ ػ٠ِ ٍٛٞس ٜٓ٘خ . - 
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نزل السٌد عبدهللا بن أحمد الوزٌر مع جٌشه وملك مٌدي وما جاورها  هـٖٖٗٔ)وفً سنة  -البحر :

وابن عمه السٌد أمحمد بن علً الوزٌر ملك الحدٌدة والعبسٌة والرامٌة  واللحٌة والزهرة وباجل وبرع

 .    ٔوبلد المساعٌد وقرٌة الالوٌة والكرد(
 

 -على النحو التالً : تّم سقوط المدن التهامٌة التالٌة بٌد القوات اإلمامٌة   -
 

بن عبد هللا أبو  محمد ى هذه المدنقاد السٌطرة عل -: الزٌدٌة والمنٌرة وابن عباس والصلٌفمدن  -ٔ

منصر وإبراهٌم بن عبد هللا قوزي ، فدخلوها بسالم آمنٌن فاستولوا على جهات الزٌدٌة جمٌعها 

م والصلٌؾ فً ٌوم 9ٕ٘ٔ الخامس عشر من مارس / هـٖٖٗٔوذلك ٌوم األحد العشرٌن من شعبان 

سباب ألالً ٌحلتنً تقرٌر برٌطا وأورد الثالثاء الثانً والعشرٌن من شعبان/السابع عشر من مارس ،

مارس ، حٌث تقدمت قوات عسكرٌة تقدر بثالثة ألؾ رجل  ٘ٔ )فً -االنهٌار السرٌع لهذه المدن :

تحت قٌادة السٌد إبراهٌم قوزي بمصاحبة السٌد عبدهللا منصر ومعهم منصب الحدادٌة عبده جٌالن 

ثم احتلت مرسى ابن  ، وتقدمت هذه القوات واحتلت الزٌدٌة والمنٌرة فً السادس عشر من مارس

عباس فً نفس الٌوم ، وحقٌقة األمر أن كل تلك األماكن والمواضع قد احتلت من دون قتال ٌذكر 

وكل ذلك بسبب تواجد منصبٌن من أشهر مناصب تهامة مع هذه القوات منصب المنٌرة ومنصب 

ت واإلتصاالت كل وسابل المواصال فقد قطعتالحدادٌة ، ونتٌجة لالستٌالء على مرسى ابن عباس 

د اإلمامً فً بٌن الحدٌدة وشمالها ، وسلمت الحامٌة العسكرٌة نفسها طواعٌة فً الصلٌؾ للقاب

 . ٕ(السابع عشر من مارس
 

 السابع وعشرٌن من شعبانٌوم األحد سقطت فً  الزهرة والضحً والواعظات واللحٌةمدن  -ٕ

محمد بن أالوزٌر وابن عمه  عبدهللاالقوات وقاد م 9ٕ٘ٔ الثانً والعشرٌن من مارس / هـٖٖٗٔ

علً الوزٌر ، أما اللحٌة فقاد الحملة )الجٌوش اإلمامٌة فً الزٌدٌة والمنٌرة الشٌخ هادي هٌج شٌخ 

مشابخ الواعشات فً الثامن عشر من مارس والتً احتلت اللحٌة وارتكبت الكثٌر من الفشابع 

قمران بمالبس تنكرٌة فً العشرٌن  الشٌخ عٌسى إبراهٌم شٌخ اللحٌة ووصل إلى والمجازر ، وفرّ 

للحٌة وقرر االستقرار مدى الحٌاة بقمران ، العودة إلى امن مارس ، واخبر القابد بعدم رؼبته فً 

كان متألماً جداً من االهانة التً ألحقها الشاب اإلدرٌسً بهم ، ووصل إلى قمران ألؾ وأربعمابة 

ض العام لجزٌرة قمران قراراً امة وأصدر المفوّ الجبً من اللحٌة والمدن الربٌسٌة األخرى فً ته

 . ٖ(فر أماكن إٌواء كافٌة لهؤالءٌحشر بموجبه استقبال الجبٌن آخرٌن بداعً عدم تو
       

ٌوم األحد السابع وعشرٌن شعبان/الثانً  سقطت فًعبال العبٌد وباجل و نمدوبالد القحرى  -ٖ

المقداد ، وعلً  محمدعلً بن حمود بن والعشرٌن من مارس وقاد االستٌالء على هذه البالد 

التقارٌر البرٌطانٌة )مع اقتراب القوات اإلمامٌة من جوار باجل فً الرابع والعشرٌن من  تذكرو

مشابخ  العامل اإلدرٌسً إلى القطٌع ثم إلى المراوعة ، فاستولى الشٌخ أبو هادي أحد مارس ، فرّ 

،  ٌٗة باجل فً السادس والعشرٌن من مارس(واحتلت القوات اإلمامالقحرى على إدارة الجمرك 

                                                           
ٔ
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حربٌة بتهامة واتخذها قابد الجٌوش المتوكلٌة عبدهللا بن احمد الوزٌر مقراً إلدارة العملٌات ال

 .الثورات والمقاومة وع الحدٌدة وإرسال الحمالت ضد المناطق وقم لسٌطرة علىوترتٌب عملٌة ا
       

ل القراءة التارٌخٌة للنصوص والوقابع واألحداث أن . ٌتضح من خال والمراوعة الحدٌدة نمد -ٗ

نابب األمٌر اإلدرٌسً عبدالمطلب بن محمد هارون لم ٌكن على علم بما حدث وٌحدث آنذاك 

السرٌع دون أي عوابق أو صعاب للجٌوش اإلمامٌة ثم بقطع  المباؼت وبالهجوم المفاجا والنزول

وهذا ٌدلل على فشل اإلدارة والقٌادة ، االدرٌسٌة طرق المواصالت واالتصاالت بالعاصمة والقٌادة 

نٌة والعسكرٌة للدولة وشدة الكراهٌة التً مألت قلوب الشعب التهامً ضد هؤالء وفرض المدّ 

ل المؤرخ العقٌلً المعاصر لتلك األحداث عن قارٌبة عن الوطن والشعب التهامً ، شخصٌات ؼ

جل وصلٌل والعبسٌة والقحرى وبذلك عزل مدٌنة على با -جٌش اإلمام ٌحٌى –)استولى  -: الحدٌدة

الحدٌدة ، كل ذلك وعبد المطلب ٌؽط فً ؼفلته ولم ٌستٌقش إال وهو ٌرى نفسه فً دوامة من 

األراجٌؾ وحرب األعصاب والسالح الخامس الذي وفد إلى الحدٌدة أو استتر فٌها ، فانهارت نفسه 

تحرك أو النهضة للمقاومة ، وتوارد العمال وفلول المحطمة ومعنوٌاته الواهنة وأفقده كل أمل فً ال

الحامٌات إلى مدٌنة الحدٌدة ألن جٌش اإلمام ٌحٌى قد قطع علٌهم خط الرجعة باحتالل الزٌدٌة وابن 

م أثاثه وركب سفٌنة شراعٌة مع من وصله من العمال وؼٌرهم ناجٌاً بنفسه عباس والصلٌؾ ، فزّ 

شاهد عٌاٍن حالة اإلرتباك التً أصابت هدل وهو اال، ورأى  ٔمن ال شًء وبدون مقاومة(

)أما انسحاب الشٌخ عبدالمطلب بن الشٌخ هارون من نفس الحدٌدة  -عبدالمطلب فكتب فً مذكراته :

شاهدته بعٌنً رأسً حٌن انسحابهم وأنا متوجه إلى المٌناء القدٌمة المسماة بدكة مطٌر إلى الباخرة 

، فهروب عبد المطلب كان فً ٌوم الجمعة الخامس  ٕفً ٌوم الخامس والعشرٌن من شعبان(

م ، وهناك رواٌة للعمودي وهو معاصر ومشارك 9ٕ٘ٔ / العشرٌن من مارس والعشرٌن من شعبان

) نزلت جنود -ل:اتحدث عن محاولة عبدالمطلب الدفاع عن الحدٌدة فقوحداث الدولة االدرٌسٌة أفً 

بالمدافعة ..فلما شاهد قوة اإلمام المتوكل وخذالن قبابل  ثه نفسهاإلمام المتوكل وكان عبدالمطلب تحدّ 

تهامة أٌقن بالسقوط وأُخذت جمٌع المراتب أعشمها جبل برع ..وهكذا احتلوا كل مركز من قضاء 

رٌمه إلى آخر بالد حجور ونزلوا تهامة فاستولوا على الحدٌدة و باجل وما واالها من الوالٌات 

ل الشرٌؾ أحمد بن زٌد بن الحسٌن ومن معهما إلى البحر وتركا الٌمنٌة وشرد عبدالمطلب والعام

رجال العبوس آلة الحرب والطعن والضرب..وكان خلفهم بالحدٌدة ربٌس العبسٌة فً الحدٌدة و

اد والعمال داخلهم حماٌة منهم ومحبة للدولة االدرٌسٌة لوال أن القوّ  وربٌس الربصا وقومه

ماتؤكده الوثابق البرٌطانٌة  ووه ٖع قواد أجناد ابن حمٌدالدٌن(الفشل..ولما رأوا الؽلبة تفاوضوا م

انسحب الشٌخ عبد المطلب العامل على الحدٌدة من قبل  -مارس ٕٙ –فً نفس الٌوم )-:ذكرت التً

إلى جٌزان والشاهر أن الشٌخ عبد  هفً كمران فً طرٌق اإلدرٌسً وأثناء انسحابه توقؾ قلٌالً 

ب عن المنطقة بسبب الموقؾ الصلب للشٌخ سلٌمان سالم والذي قال المطلب قد أجبر على االنسحا

تولى شٌخ العبوس ، و ان المنطقة التً لن تستطٌع حماٌتها ٌجب علٌك أن ترحل عنها فوراً  -له:

تب إلى القابد اإلمامً ٌقول مقالٌد األمور بالحدٌدة بعد مؽادرة الشٌخ عبد المطلب فورا وكالمذكور 

ٌة وتستطٌع أن تحتلها فً أي وقت حسب بحت مدٌنة مفتوحة وؼٌر محمّ إن المنطقة أص -له:

                                                           
ٔ

 . 11ٔ. ؛ أٟٞحء ػ٠ِ طخ٣ٍن حُـ٣َِس ، ٛـ  11٘، ٛـ  ٕحُؼو٢ِ٤ ، طخ٣ٍن حُٔو٬ف ، ؽ - 
ٕ

 . ٗ، ٛـ  ٕح٫ٛيٍ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٖ

 . 7ٗ – ١7ٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ حُؼٔٞى - 



   

 

172 

 

تكم ورؼباتكم كما أعلنتم سابقا ، احتلت القوات اإلمامٌة الحدٌدة فً السابع والعشرٌن من اأمنٌ

كل دولته التً اكتسبها وامتدت من دون  مارس ، على هذه الصورة أصبح اإلدرٌسً بالفعل خاسراً 

ض حكم اإلدرٌسً فً تهامة قوّ ، العالمٌة األولى  بلهدنة التً انهت الحرسفك دماء بعد توقٌع ا

الجنوبٌة وفً حقٌقة األمر هو لم ٌستطع أن ٌحصل على دعم وتأٌٌد أي قبٌلة من قبابل تهامة فً 

هذا اإلقلٌم ضد اإلمامة الزٌدٌة والتً عارض توسعها وتمددها بتهامة كل القبابل التهامٌة لكن سوء 

ل التهامٌة له ، فً الٌوم ى حكم االدارسة هً التً أبعدت اإلدرٌسً عن تعاطؾ القبابوفساد وفوض

أرسلت هذه القوات برسالة إلى أهالً الحدٌدة أن القوات  -السابع والعشرٌن من مارس  - التالً

بـ)الخطاط( وكذلك ٌجب على كل التجار  الٌوم إلى الحدٌدة وتنذرهم فٌها اإلمامٌة زاحفة فً هذا

وتجهٌزها باألكل والشرب والمسكن ، أما  - التً ستحتل الحدٌدة -ٌد هذه القوات اإلمامٌة تزو

، كان رد التجار بأنهم على استعداد تام لتقدٌم الطعام رٌطانٌٌن فال ٌشملهم هذا اإلنذارالرعاٌا الب

 -ن مارس السابع والعشرٌن م -ولكن ال ٌستطٌعون إٌواء هذه القوات فً منازلهم ، فً نفس الٌوم 

 ٔوصلت إلى الحدٌدة طالبع الجٌش اإلمامً وكان عددها ستمابة رجل ، فسكنوا المقاهً والمساجد(

)سقوط ٌر وتتناقل الصحافة العالمٌة خبر، فدخلت القوات اإلمامٌة الحدٌدة بقٌادة محمد بن علً الوز

 - لندن -الحدٌدة  )سقوط-:على النحو التالًالخبر الحدٌدة( حسبما أوردت وكالة روٌتر ونشرت 

 -:مكاتبها فً عدن جاء فٌه ما ٌأتً نشرت جرٌدة التٌمس الٌوم تلؽرافاً من -لمراسل األهرام الخاص

دخل محمد بن علً بصحبة سبعمابة شخص من رجال اإلمام ٌحٌى إلى الحدٌدة من دون قتال 

ات اإلمام فً السواحل قد واحتلها فرحب به األهالً ، ثم إن السٌد عبدهللا عم محمد بن علً وقابد قو

قعة شمالً اللحٌة فً ٌد اعسكر فً باجل وجعلها مركز القٌادة العامة وما زالت جمٌع األراضً الو

 .  ٕاألمٌر اإلدرٌسً الذي ٌنوي أن ٌستمر على مقاومة اإلمام ٌحٌى ولكن تنقصه الذخابر(
 

نة أربع وأربعٌن ألثنً فً) شهر جمادى االخرة س الستٌالء علٌهافمٌدي كان ا مٌدي وحرض ، -٘

، وتوقفت  ٖ(قً حرضعشر خلون منه دخلت الجٌوش المتوكلٌة مٌدي لٌالً ...ودخل الجٌش المشر

 وإٌطالٌا .الجٌوش عند حرض بعد ضؽوط مورست على اإلمام من برٌطانٌا 
 

ة من جدٌد خاصة مع ممارسات تلك الجحافل التً القت كراهٌ هضتنالتهامٌة بدأت حركة المقاومة   

)خالل -اإلمام ٌحٌى لتخفٌؾ الكراهٌة ، فذكر تقرٌر برٌطانً ما ٌلً:وتندماً لدى األهالً رؼم إجراءات 

أٌام قلٌلة ، أصبح رجال قبابل حاشد الذٌن احتلوا الحدٌدة موضع كراهٌة وحقد من قبل األهالً التهامٌٌن 

الء علٌها ومن ثم المطالبة باألكل وذلك لممارسات تلك القبابل من حٌث مداهمة منازلهم بالقوة واالستٌ

امً من اإلمام ..وصدر أمر إمم بالقوة فاستحوذوا علٌه)الخطاط(والشرب والمبٌت وأخذ كل شًء أعجبه

بلدٌة الحدٌدة وقُرأ لمسبول كلشراعً الشخصٌة المحلٌة البارزة عبد القادر اٌحٌى[]ٌحٌى بتعٌٌن السٌد

إبرٌل  اكم الجدٌد إلى مقره بصورة خاصة فً الثالث عشر منوالذٌن دعاهم الحاألهالً األمر أمام هذا 

من  ٌنسابقال ٌنموشفمن الاإلمام توجٌهاته للحاكم فً الحدٌدة بعدم استبعاد أي لسماع هذا األمر وأعطى 

( ولكنه أعطى أمر آخر بخصم عام من الرواتب على م فً االتصاالت الالسلكٌة والبرق)البرٌدوشابفه

)ما زال  -آخر : تقرٌر ٌقول واٌضاً  ٗ(هذه األوامر لم تلقى أي نتٌجةالحدٌدة لكن جمٌع الموشفٌن فً 
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خالل ٌونٌو ، الكاتب السٌاسً حسن كانجونً أفندي فً الحدٌدة ٌتنبأ وٌتوقع  الوضع فً الحدٌدة هادباً 

مستفزة ة والجٌوش اإلمامٌة بسبب أفعالها االستبدادٌة ومطالب هذه الجٌوش المستبدّ لمصاعب وانزعاج ل

توفٌر والتً تمثلت فً فرض مأوى مخصص إلٌواء الجنود فً مساكن حول منطقة الحدٌدة وكذلك 

انٌة تفرض على المواطنٌن التهامٌٌن كل هذه األوامر هً إلزامٌة ومجّ  جمٌع المأكوالت والمشروبات

صدره القابد ورؼم ما أٔلمنتجاتهم ومصنوعاتهم(واسع وقد قامت القوات اإلمامٌة بعملٌة سلب ونهب 

لضرابب والرسوم والجمارك لألهالً والرعاٌا ل حمد بن علً الوزٌر من تخفٌضاتالعسكري م

الوزٌر أن لّوح بإعالنه عن  البرٌطانٌٌن فقط )عقب احتالل الحدٌدة كان أول أعمال قام به السٌد محمد

على  %ٕإلى  %ٓٔعلى والوردات ، ومن %  ٘.ٕإلى  % ٕٓ من تخفٌضات فً االستحقاق الجمارك

وكل ذلك بحسب ترتٌبه ووروده وذكره ، كما قام وفد من الرعاٌا البرٌطانٌٌن برباسة حسن  الصادرات

كانجونً أفندي بزٌارة قصٌرة للقابد اإلمامً والذي استقبلهم بحفاوة وأدب فابق وطمأنهم بأنهم بأمان 

 اٌا البرٌطانٌٌن عرٌضة من أجلوسالم كامل تحت الراٌة اإلمامٌة وقدم حسن كانجونً نٌابة عن الرع

وأبدى القابد اإلمامً استعداده لتخفٌضات أكثر فً الجمارك ...ضراببالتخفٌضات فً رسوم البلدٌة و

 بتطبٌق ما سبق بعد عرضه على األمٌر والضرابب للرعاٌا البرٌطانٌٌن ، وعلى أٌة حال هو وعدّ 

أطلت من جدٌد ، التهامٌة ال أن المقاومة ورؼم كل ما سبق إ،  ٕ(اإلمامً عبدهللا الوزٌر فً باجل

، وفً اجتماع لمشابخ تهامة رجعت أفكار حرب العصابات  ٖ هاجمت قبابل العبسٌة القوات اإلمامٌةف

 -مة البرٌطانٌة بعدن :والقتال كمفردات قدٌمة جدٌدة لتطرح ، تقول النشرة اإلخبارٌة التً تصدرها المقٌّ 

 ٌةسضم مشاٌخ تهامة ومنهم شٌخ العب موسعاً  تٌنً جنٌد اجتماعاً )عقد مؤخرا شٌخ الزرانٌق أحمد ف

والمشاٌخ المجاورٌن للحدٌدة للتشاور حول الوضعٌة التً خلقتها الجٌوش اإلمامٌة وتواجدها عقب 

وٌتمثل بشن هجوم مباشر وفوري على الحدٌدة  احتالل المنطقة ، فعرض الشٌخ احمد فتٌنً اقتراحاً 

معارضة من بعض المشاٌخ الذٌن لم ٌتفقوا معه فً هذا الرأي وأٌضا توصلوا ولكن هذا المقترح وجد 

فً الذخابر الحربٌة  مشاٌخ تهامة من نقص ٌعانً، مه هو االنتشار ومشاهدة األحداث إلى حل قوا

، وزعم كاتب سٌاسً برٌطانً أنه حصل تقارب فً هذه الفترة بٌن الشٌخ أحمد  ٗوالمعدات العسكرٌة (

 . ٘والسلطات البرٌطانٌة وبشكل سريفتٌنً جنٌد 
 
    

طلب اإلمام ٌحٌى مشابخ تهامة ومناصبها ألخذ العهد وإلعالن الطاعة ولٌشهر إبنه سٌؾ اإلسالم و  

وادي  طلب اإلمام أشراؾ -م9ٕ7ٔإبرٌل  /هـ ٖ٘ٗٔشوال  –أحمد بأنه األحق بوالٌة العهد ففً )وفٌه 

والجامعً والزعلٌة والزهرة والمعترض للوصول إلى من أهل الواعشات  بهموعرفا همومشاٌخ مور

صنعاء وبعضهم إلى حجة وطلب منهم أوالدهم فبذلوا فأخذوا من كل شرٌؾ وشٌخ وعرٌؾ ومن بعض 

، ثم  ٙوكان طلب المراهٌن بنشره.(..سٌؾ اإلسالم أحمد..الرعٌة وأرسلوهم إلى كعٌدنة جبل ٌتردد إلى

حسٌن عبدالقادر  قام الشرٌؾ بتهامة بدالً عنالبدر محمد نابباً للم أصدر قراراً بتعٌٌن ولده سٌؾ اإلسالم

 . 7م9ٕ7ٔ / ٌونٌو هـٖ٘ٗٔفً ذي الحجة 
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 ثلثاـصـل الــالـفـ
 

 أشكال حركات المقاومة فً تهامة

9114 - 9184 
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 المبحث األول

 المقاومة المسلحة لقبائل تهامة ضد

 القوات اإلمامٌة وسقوط بٌت الفقٌه
 

 قبائل العبسٌة والرامٌة والقحرى .الشعبٌة لقاومة مال  -

فً  ، فعقب وفاته ها عبدالقادر بن أحمد االهدلالقوات اإلمامٌة على المراوعة بعد وفاة منصب تسٌطر  

 اهذلكن  ٔاحتلت هذه القوات المراوعة م9ٕ٘ٔ العاشر من مارس / هـٖٖٗٔالخامس عشر من شعبان 

  . ما ثارت قبابل العبسٌة والرامٌة وخرجت عن السٌطرة اإلمامٌةإذ سرعان  دم طوٌالً ٌلم  وضعال
 

ها على األنفة والكبرٌاء ءوهً التً ربت أبنا، ٌتضح أن القبابل التهامٌة من خالل سٌاق األحداث    

ة النفس ورأت الجنود اإلمامٌة تعٌث فً بالدها وأهالً قبابلها فساداً وتجبراً قد واالستقاللٌة وعزّ 

لثأر تارٌخً  ةممارسات قمعٌة أثارت هذه القبابل ، ألنها رأت فٌها استمرارٌة ؼٌر شاهراصطدمت ب

ن وإلفتاء طابفً مذهبً مقٌت ، مازال العقل الجمعً لتلك القبابل وقادتها ومن ورابهم أبمتها مبطّ 

 .ٌقتدون بها وٌهتدون بهدٌها 
 

اللهجة التهامٌة أخبار هذه الثورات ، فتحت فً مذكرات كتبها ب -من أبناء المنطقة  –شاهد عٌان  أورد  

اإلمام ٌحٌى  وج له مؤرخ، نفى محمد بن أحمد االهدل ما روّ  "ثورة العبسٌة على اإلمام ٌحٌى"عنوان 

)المعروؾ والذي كنا نسمعه  -من كون بالد العبسٌة دخلها الجنود اإلمامٌة من دون قتال ٌذكر ، فقال :

ود اإلمامٌة عند نزولها بحرب الشٌخ سلٌمان سالم والشٌخ زٌد والقحٌم متواتراً أن العبوس حاربت الجن

، فالشٌخ سلٌمان سالم شٌخ مشابخ قبابل العبسٌة ومشابخ  ٕوحسن جبلً عاقل العامرٌة والكرادٌة(

وعقال ومقادمة الرامٌة والقحرٌة والمجاملة والمساعٌد ومعهم البطل الشعبً التهامً أحمد حسن 

تل لم والشٌخ ٌحٌى كرد وؼٌرهم ، فهؤالء هم الذٌن حاربوا الجٌوش اإلمامٌة حتى قُ وعمٌره سا يلكردا

أحمد حسن الكردي الذي رفض االستسالم وتم اعتقال الشٌخ سلٌمان سالم مع قادته وعقاله اآلخرٌن 

لهم  رؼم ضمانة المناصب التهامٌون بعد اعتقال القوات اإلمامٌة لهؤالء ، فما إن استسلموا حتى تم اعتقا

لمدة عامٌن وذاق فٌها ألوان  ل ، وقد اعتقل الشٌخ سلٌمان سالمبعد سرٌان الخٌانة من بعض عقال القباب

، والنص التالً نص نادر حصل علٌه الباحث وكتب بخط  ٖبباجل اإلبمةمتعددة من التعذٌب بسجون 

لبت بالد العبسٌة عن ) انق -رديء وٌحكً بداٌة وأحداث الثورة من منشور تهامً محض ٌقول االهدل :

طاعة اإلمام ٌحٌى وفً مقدمتهم قبٌلة الكرد ، وكان قابد االنقالب أحمد حسن الكردي ، ورجاله األبطال 

علً سالم وحسٌن شراعً والتفرور وولده ، وبعد أن عقد احمد حسن الكردي مؤتمراً برباسة العاقل  -:

طاهر فً شهر ذي الحجة العشر األول سنة مانٌة .. وعاقل قبٌلة الكرد حسن علً دؼفول عاقل الدّ 

ٌّت ٖٗٗٔ العاقل علً  -أي بقصد -حمد حسن بعد أن ذهب إلى الخلٌفة بعد أعند  -أي نمت  -هـ وب

دؼفول ، ووصل هو وإٌاه ، وفً المساء اجتمعوا داخل بٌت أحمد حسن وكان سمعً صحٌحاً ، فسمعت 

لم ، ثم سمعت العاقل علً دؼفول ٌقول : ٌا حسن طاهر وتبعهم فً مجلسهم وصهره التفرور وعلً سا

تفتح لنا باباً مؽلقاً ومن ٌجٌب من القبابل ، أجاب أحمد حسن  -أي فً هذا الوقت  -أحمد حسن ذحٌن 

                                                           
ٔ

 . 1حُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 . ٔٔ، ٛـ ٕح٫ٛيٍ ، حُوٍٞ حُلٖٔ ، ؽ - 
ٖ

 ّ .  ٕٔٔٓ/7/1ٔٓوخرِش ٓغ حُؼ٬ٓش ػزيحَُكٖٔ ٤ِٔٗٚ ح٫ٛيٍ رخَُٔحٝػش ك٢  - 
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علٌه أن العبسٌة كلها ستجٌب نسابها تطحن وتخبز ...! هذا عار ، وأخٌراً قرر العاقل علً دؼفول أن 

الكدٌد  وعمٌره سالم وٌكون االجتماع عنده ... ثم خرج وركب ٌجتمع بالمقادمة من بنً صالح ومن 

فرسه متوجهاً إلى بٌته فً الخلٌفة ، بعد أسبوع من وصولً إلى المراوعة فأصبحنا إال والناس تتحدث 

بانقالب العبسٌة على الجٌش المخطط فً الدٌور ولم ٌنج من الجند اإلمامٌة إال ثالثة أو خمسة أنفار 

تل فً كثٌر منهم نابمٌن ومن استٌقش على قارح البنادق قتل ألن كل دٌر أحاط بمن عنده فروا ، ووقع الق

وعند الفعل الفشٌع ثابوا إلى رشدهم فأصبحوا ٌحملون عابالتهم وٌسوقون مواشٌهم إلى الرامٌة ، 

هم وعندما وصلوا إلى الرامٌة قامت قبابل الرامٌة وفً مقدمتهم ٌحٌى كرد معهم...على الجنود وقابد

، وكان مركزهم شجٌنة وأحاطوا بشجٌنة  ٔعلً عمر مقداد والقاضً العالمة محمد بن ٌحٌى اإلرٌانً

حصاراً للجٌش والقابد والحاكم...والشٌخ سلٌمان سالم شٌخ العبسٌة وكان الشٌخ زٌد شٌخ الرقابه و 

، قام الرماة بمحاصرة أمحمد جابر ركبوا خٌولهم ..وبعد انقالب قباٌل العبسٌة ومخالفتهم إلى الرامٌة 

والقاضً محمد بن ٌحٌى اإلرٌانً حتى جاء  ٕالجٌش المخطط فً الرامٌة بقٌادة الشٌخ علً مجداد

هر منصب المنصورٌة السٌد ٌحٌى بن أحمد البحر والقٌم حسن بن حسن قٌم الشٌخٌن وفك الحصار ون

 ٌن ، ثم جاء جٌش بقٌادةة نحو شهرواستمرت الهدن -موضع هناك  –الرماة وطلعوهم إلى المعشور 

وقاد الحرب ابن عبدالسالم واألكوع وهاشم ومقدمً مشاٌخ القحرى الشٌخ ،  ٖإسماعٌل المرونً

إسماعٌل بؽوي وبمعٌته من قبٌلة الجمادي ومن قبٌلة الشٌخ ٌحٌى علً مزرٌة ومن الدمانٌة وسماهم 

الجٌش على المخالفٌن والرامٌة ، فتقدم عبدهللا الوزٌر ببناء حكومة بالكرد لتقدٌم  ببطون الجٌش ، أمر 

الجٌش بقٌادة ابن عبدالسالم واالكوع وانضم إلٌهم الشٌخ إسماعٌل بؽوي ، حتى كنت مع الشٌخ 

شابوك معكم أتعجب على الحرب ،  -إسماعٌل بؽوي فً بٌت العاقل أمسود فً دٌر العقم فقلت للشٌخ :

بك بعض سٌقولون هذا من المشارقه وسٌقتلوك قال: هذا قتال ما هو عجب وال لعب ، وٌنشرون ثٌا

وبدل ما نطلب من المنصب والسادة الدعاء بالنصر ٌؽضبوا علٌنا لعدم نصحنا لك ارجع . فتركتهم لما 

صاروا..وذهبت قرب كبة ثوٌب فوجدت الجٌش محاصر فوق الكبة والقحرى قد فروا من طرٌق إلى 

ٌا سٌد ارجع إلى ورابك  -ً نحوي حتى وصل وقال: دٌر العقم ، فإذا محمد عمٌر الرامً ٌسرع المش

ًُ  -جماعة -هذا مٌزاب  الجٌش  -بؽرض  –من جهة الشرق بعد  -أي قادم  -من الرامٌة والمجاملة وات

 .المحاصر وٌرموك وال ٌدرون سٌد ولد المنصب ارجع 
 

نا لما أحاطوا به ورجع وتوجهت إلى دٌر العقم ، فوجدت الشٌخ إسماعٌل هناك ، فقال : لم ٌقبل نصح 

حتى بعض من سولة سهم ولما روعوه تحصن ، فذهبوا..المخالفٌن والرماة ، طلع الكبة ودافعوا عن أنف

حبال اشتركوا فً الحرب مثل البطل عمٌره سالم المشهور بالبطولة وخالؾ مع الكرادٌة فً دٌر القماط 

                                                           
ٔ

َلٔي رٖ ػزيهللا -  ُٓ ، ط٠ُٞ حُو٠خء رـزٖ ٖٓ ر٬ى ٍىحع  ُٓٞيٙ ك٢ ا٣ٍخٕ ر٘ؼزخٕ (1ّٖٔٔ-11ٓٔ/ٛـٖٓ٘ٔ -11ٕٔح٣ٍ٩خ٢ٗ ) ٓلٔي رٖ ٣ل٠٤ رٖ 

خىطٚ ٛـ ، ػْ ػ٤٘ٚ ك٢ ه٠خء ر٤ض حُلو٤ٚ ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ىهُٜٞخ ٣ٞٓجٌ ، كؼ٤٘ٚ ح٩ٓخّ كخًٔخً ر٤ٔي١ ُٝٚ ٗؼَ حؿِزٚ ٓيحثق ُ٪ٓخّ ٣ل٠٤ ٝهٖٖ٘ٔ

 . 7ٔ - 1ٙ، ٛـ  ٔح٫ًٞع ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽ . ؛ ٙٓٙ-ٖٓٙ، ٛـ  ٕٔطزٞع" ، ؽ"حُُرخٍس ، ِٗٛش حُ٘ظَ  -، ٍحؿغ :
ٕ

 ٣٘طن رؼٞ أٛخ٢ُ طٜخٓش حُوخف ؿ٤ٔخً ٓؼِٔخ ًًَ ح٧ٛيٍ ك٢ حُ٘ٚ حُٔخرن حُٔويحى هُِذ ا٠ُ حُٔـيحى . - 
ٖ

ئٍم رخٍُ ، ُٝي رٜـَس حَُٕٔٝ ٖٓ ( هخثي ٝاىح١ٍ 1ّٗٙٓٝٔ-17ٙٔ/ ٛ ٖٙٙٔـ  1ٖٕٔآٔخػ٤َ رٖ آٔخػ٤َ رٖ ٣ل٠٤ رٖ هخْٓ آىّ ح٢َُٗٝٔ) - 

ص ٖٓ آْٗ ، ٝىٍّ ٝٗزؾ ػ٠ِ أ٣ي١ حَُٔؿؼ٤خص ح٣ُِي٣ش ، ػْ ًِلٚ ح٩ٓخّ حٍُٜٔ٘ٞ روظخٍ حُظَى ٓغ ح٤ُ٘ن ػ٠ِ حُٔويحى ، ػْ أٗخ١ رٚ هزٞ حُٞحؿزخ

ف ػْ ط٠ُٞ حُو٠خء رـزَ حَُ٘م ػْ ه٠خء حُل٤ٔٚ ػْ ػ٤٘ٚ كخًٔخ ربد ػْ ػ٠ٞحً رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خ  ٛ ٕٖٙٔرؼٞ ر٬ى آْٗ، ػْ ٫ٝٙ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤

ُٔي٤٤ٖٗ رخُل٤ٔش حُوخٍؿ٤ش ، رَُ ك٢ هظخٍ حُظٜخ٤٤ٖٓ أػ٘خء حُؼٜي ح٩ى٢ٔ٣ٍ ػْ ٍِٗٝ حُوٞحص ح٩ٓخ٤ٓش ٤ُِٔطَس ػ٠ِ طٜخٓش ، ٝحٗظَٜ رلظخثؼٚ ٟي ح

)ٍٝأ٣ظٚ ٣ّٞ ػ٤ي ح٩كطخٍ رٔوخّ ح٩ٓخّ ٝٛٞ  -ٍس:ر٢ٓٞ طٜخٓش ، كٌخٕ ؿِحءٙ ك٤ٔخ رؼي إٔ ٌٗزٚ ح٩ٓخّ ُْٝ ٣زن ُٚ ٖٓ َٓطزٚ ٓخ ٣و٤ْ كخُٚ كظ٠ هخٍ ُرخ

ك٢ أٗي ح٠ُؼق كظ٠ ًخى إٔ ٣ٔو٢ ػ٘ي ه٤خٓٚ ُِوَٝؽ ٖٓ ى٣ٞحٕ ح٩ٓخّ ٝٛٞ ك٢ كخؿش ًٔخ أٟٝق ٢ُ ُٝـ١َ٤ ػْ أهَٟٚ ٓؤط٢ لاير ٝٓخكَ ا٠ُ 

ّ ٣ل٠٤ ٓغ ًَ أطزخػٚ ح٣ٌُٖ)كظلٞح..!( ُٚ طٜخٓش ، ٓي٣٘ظٚ حُؼَ كٔخص رٜخ ، كؤٍَٓ ح٩ٓخّ ٖٓ ٣ظلَٜ ٖٓ أ٫ٝىٙ حُٔخٍ( ، ٌٝٛح ًٗٔٞؽ ُٔؼخِٓش ح٩ٓخ

 .   ٕٕٙ؛ "حُٔوط١ٞ ح٣ُِٔي " ٛـ 71ٔ، ٛـ ُٔرخٍس ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ -ُٝٚ ًٌَٓحص )ه٢(. ٍحؿغ :
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م وعاقل دٌر العقم لم ٌخالفوا واتفقوا هناك كانت إقامته عند بنً صالح إال عاقل القرٌة عبدهللا قحٌ

بالسٌد إسماعٌل المرونً فً العقبة ، وأخبروه بالمخالفٌن الحمٌضة دقن وإخوانه وبنً عمه وبعض بنً 

دمنة ناصر  -صالح والعوامر وأهل الكدٌد والخلٌفة إتباعاً للعاقل علً دؼفول العاقل العام والدمانٌة :

ص أحمد والً وعاقل الكرادٌة حسن طاهر حتى فً حصار الجٌش عاقلهم علً خاٌع وعاقل دمنة الرب

وفً الرامٌة وصل الشٌخ زٌد وأمحمد جابر الرقابً والشٌخ سلٌمان سالم شٌخ الربصة والعبسٌة إلى 

النقٌب الشٌخ علً عمر مجداد والقاضً االرٌانً وبذلوا أن ٌجمعوا من أوالدهم وٌحصلوهم إلى شجٌنة 

منصب  -ٌقصد الكاتب  –جابوهم قد طلبنا المناصب ٌحضرون إلٌنا ، وهذا ولد ، فلم ٌقبلوا منهم ، وأ

المراوعة قد ألزمناه ٌتوجه بعد المنصب ، وخرجت أنا والمشاٌخ إلى عواجه ، وكان ٌرافق الشٌخ 

سلمان سالم نحو عشرٌن مسلح من أوالده ، أما الشٌخ زٌد و أمحمد جابر على خٌولهم بأنفسهم ، 

أشراؾ الجوؾ ٌرٌدون باجل لٌأتً بمدد ، فتصدى لهم أحمد حسن الكردي ومعه من وخرجت فرقة من 

المجاملة قدر أربعٌن ولداً ، واألشراؾ عشرة خٌاله ، خرج أحمد حسن من دٌر حسن حول عواجه 

واستوت معركة بٌن األشراؾ وأحمد حسن الكردي وقومه المجاملة ، فقفزت األشراؾ الخٌل من على 

صنت بجدار المسجد واستمر إطالق النار متبادالً بٌن األشراؾ والكرادٌة .. حتى لما جدار المسجد وتح

وصلنا نحن ومنصب المراوعة تلبٌة للشٌخ علً عمر مجداد واالرٌانً ، وصلنا وقد وصل منصب 

المنصورٌة السٌد ٌحٌى بن أحمد بحر والقٌم وفكوا الحصار .. ومكثت الناس فً تلك الفترة بدون حرب 

هاب المحاصرٌن حتى جاء السٌد إسماعٌل المرونً من صنعاء ٌقود جٌشاً جراراً إلى عقٌم بعد ذ

الخاللٌة ورجع الخطاط على العبسٌة وحضر العقال وخرجت بمكتوب من منصب المراوعة إلى القابد 

زم إسماعٌل المرونً ألن أوالد المنصب األفراد كان تمام اإلجالل واالحترام للمنصب ثم أفادنً أن أل

الزم ٌلزم الجٌش أن الذٌن على  -األفراد ٌعلقون بٌارق بٌض على بٌوتهم أنهم هجر وفً أمان وقال :

 -، ٌبٌن النص السابق ما ٌلً : ٔ بٌوتهم بٌارق أن ال ٌتعرضوا لهم بسوء أذٌة أو نهب.(

ة عقدت المقاومة التهامٌة االجتماع فً قرٌة الكرد وفً بٌت أشهر رجال الكرد وأبطال تهام -

 . م9ٕ٘ٔ ٌونٌو  / هـٖٖٗٔالشعبٌٌن أحمد حسن الكردي فً شهر ذي الحجة 
 

حضر االجتماع مشابخ ومقادمة وعقال العبسٌة والكرد والرامٌة وعرض أحمد حسن الكردي الثورة  -

على االحتالل وعندما رد علٌه أحد الحاضرٌن أن الناس لن ٌجٌبوا دعوته ، راهن أحمد حسن على 

أن  -بله للثورة ولكً ٌلجم كل فاه أثار فً الحاضرٌن العار وأي عار عندما قال :الشعب التهامً وتق

ها تطحن وتخبز ...! وٌقصد بذلك )الخطاط( فنساء تهامة ٌطحن وٌخبزن ؤالعبسٌة كلها ستجٌب نسا

 للمحتلٌن لتهامة من )المشارقة( حسب النص وهم القوات اإلمامٌة . 
 

ا إلى جانب هذه الثورة ، فانضمت قبابل الرامٌة والمجاملة انضمت المقاومة التهامٌة بكل ثقله -

 .والمنافرة والقحرى والجرابح والزرانٌق ودعم أحمد فتٌنً جنٌد هذه الثورة بالعتاد والعدة الحربٌة 
 

وجهت المقاومة التهامٌة الضربة األولى والتً أدت إلى انسحاب القوات اإلمامٌة من مناطق متقدمة  -

ر كل بالد العبسٌة والرامٌة لوال تدخل المناصب ، وقد أدت إلى خسابر بشرٌة بتهامة وكادت تحر

 .ٖوقدرتها المصادر اإلمامٌة بثالثمابة ٕفً جانب قوات اإلمام قدرها التهامٌون بأربعة ألؾ جندي
          

                                                           
ٔ

 . 1ٔ -ٔٔ، ٛـ ٕح٫ٛيٍ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 ّ .ٕٔٔٓ/٘/7ٓوخرِش ٓغ ػ٢ِ ؿَرٞف ك٢ حُلطز٤ش ك٢  - 
ٖ

 .  ٕٙٔ، ٛـ  ٕح٩ٓخّ ٣ل٠٤( ، ؽُرخٍٙ ، أثٔش ح٤ُٖٔ ) - 
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، واستمرت القٌادة اإلمامٌة  م9ٕ٘ٔ / هـٖٗٗٔ هـ وبداٌةٖٖٗٔأعلنت الثورة فً شهر ذي الحجة  -

ترسل جحافلها تباعاً ، حتى تم التممر علٌها من القادة اإلمامٌٌن والخٌانة من بعض العقال ، ثم 

استسالم قادة الثورة بعد إتباع القوات اإلمامٌة ألسلوب األرض المحروقة ، فدمروا وأبادوا كل شًء 

، من القوات  والذي قاتل حتى تعب من الهزٌمتٌنالكردي أمامهم ، فاستسلم هؤالء عدا أحمد حسن 

اإلمامٌة ومن خٌانة أبناء قبٌلته ووطنه ، ثم اختار الموت األسطوري ، فقد بـ) بقً أحمد حسن 

بعد التؽلب على الكرد وإحراق ...الكردي الذي أنشد السٌد علً باري فٌه قصٌدة من شعره القبلً

بهم حتى أرهق واستشل قرى الكرد ، وفراره إلى الرامٌة وتمركزه مع رفقابه هنالك ، ولم ٌزل ٌحار

 . ٔتحت شجرة فً الرامٌة قرٌبة شجٌنة ، وجاء واحد من الجنود المتوكلٌة فرماه فقتله وهو وحده.(
 

هـ أٌضا ٖٖٗٔ)فً سنة  -ل البحر فً حولٌاته :اآخر قرٌب من منطقة الثورة ، فق ذكر مؤرخ تهامً 

ٌة وطلبت قبٌلة الرامٌة النجدة من حصلت معركة كبٌرة بٌن السٌد أمحمد بن علً الوزٌر وأهل الرام

الشٌخ أحمد فتٌنً جنٌد فأرسل لهم بمدفع وقوم لمقاومة السٌد أمحمد بن علً الوزٌر وجٌشه وحصلت 

معركة وقتلى من الطرفٌن فً قرٌة عواجه ولم ٌخرج الجٌش منها بل بقً وتمركز ، كما أُصٌب السٌد 

سه ، فلم ٌبٌن لجٌشه أنه أصٌب بجراح لبال أمحمد بن علً الوزٌر بجراح فً فخذه وهو راكب فر

ٌكرر ذكره المصدر  ، وهو ما ٌٕنكسر الجٌش حٌث كان قوي البنٌة قوي القلب شدٌد على الحرب(

بلػ الخبر بحصول  م9ٕ٘ٔ دي والعشرٌن من ٌولٌواالح / هـٖٗٗٔ - )وفً أول شهر محرم-اإلمامً:

ممن لدٌهم من العسكر ...لجرابح من تهامةالؽدر والعدوان من بعض قبابل الرامٌة والعبسٌة وا

والمجاهدٌن بنشر أمٌر باجل وكان بمركز قضاء باجل وتواترت األخبار بأن الذٌن استشهدوا من 

األجناد اإلمامٌة وعسكر خوالن والجوؾ وؼٌرهم إلى زٌادة على ثالثمابة شهٌد لحصول العدوان من 

 -، وٌؤكده الوشلً بقوله : ٖن صنعاء والحٌمة وؼٌرها (أهل البالد ؼدرا فأمر اإلمام بتعجٌل الزٌادات م

عبدهللا بن أحمد الوزٌر العدة والعدد المتكاثرة فأثخنوا ..)اشتد الخالؾ من قبابل العبسٌة فجهز علٌهم

  . ٗ)فٌهم قتالً ونهباً وإحراقاً لقراهم فتفرق أهلها فارٌن فً بالد الزرانٌق
 

ذكر أن)هناك مقدار كبٌر من هـ ٖٗٗٔ محرم ٕٙ / م9ٕ٘ٔ أؼسطس ٘ٔ فً تقرٌر برٌطانً بتأرٌخ  

االضطرابات بٌن القبابل المجاورة للحدٌدة وعلى وجه الخصوص قبابل الزرانٌق والعبوس والقحرى ، 

ٌحاول السٌطرة علٌهم واحتالل أراضٌهم وجعلهم تحت دولته  مستاءون وناقمون على اإلمام الذيفهم 

داء علٌهم وتجرٌدهم من أسلحتهم وحرمانهم من حقوقهم الطبٌعٌة التً ز لالعتر وٌجهّ ولذلك فهو ٌحضّ 

ٌتمتعون بها حتى اآلن فً ممارسة حرٌتهم على العموم ، وهناك خطة للثوار وهً شن هجوم واسع 

وتتمثل بشن الهجوم على الحدٌدة وتحرٌرها لكن القبابل الثابرة والمنتفضة اجلوا ذلك إلعطاء وشامل 

قد صفقة جٌدة لحل المشكلة لكن اإلمام قال أنه سٌرسل بإمدادات عسكرٌة ضخمة الزٌود الفرصة لع

) ثم نزل جٌش آخر بقٌادة -وذكر مؤرخ السٌؾ :،  ٘لقمع وإخضاع القبابل التهامٌة وإخماد المقاومة(

عبد هللا بن أحمد الوزٌر وتوجه إلى العبسٌة والرامٌة شرق الحدٌدة وطاعته ثم توجه إلى جبل برع من 

هة الؽرب ومن الشمال من جهة باجل فأطاعته قبابل برع ثم توجه إلى الحدٌدة ونزل فٌها وبٌنما هو ج

                                                           
ٔ

 .ٔٔ، ٛـ ٕح٫ٛيٍ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 حُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
ٖ

 . ٕٙٔ، ٛـ  ُٕرخٍٙ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن  ، ؽ - 
ٗ

 .  1ٗٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
٘
 -Records of Yemen. Vol.6. p . 111  .
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ٌرتب األمور تمردت قبابل العبسٌة والرامٌة وحصل الخالؾ والفوضى فوقعت معركة عشٌمة اشتد 

والرامٌة بعد فٌها القتال وناصرتهم فً القتال مع جٌش اإلمام قبابل الزرانٌق ثم طاعة قبابل العبسٌة 

 .ٔ(وبقٌت الزرانٌق تحت حكم مشاٌخهام اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن كقتال شدٌد واندمجت تحت ح

انتهت المعارك الحربٌة بٌن المقاومة التهامٌة والجنود اإلمامٌٌن بإرسال تعزٌزات على رأسها القابد     

الثورة ، وقد تصدت المقاومة  إسماعٌل بن إسماعٌل المرونً بعد إصابة الوزٌر إصابة بلٌؽة فً هذه

ومن أبناء تهامة مبة قتٌل حسب  ٕورجالها لهذه الحملة وقتل من الحملة الؽازٌة ثالثة اآلالؾالتهامٌة 

من هذه السنة بلػ قدوم  م9ٕ٘ٔ دٌسمبر / هـٖٗٗٔ)وفً جماد األولى -قول المصدر اإلمامً فقد قال:

ة الرامٌة والعبسٌة وحصول معركة عشٌمة هنالك انجلت الجنود اإلمامٌة التً فً تهامة الٌمن على قبٌل

عن مابة قتٌل من أهل تهامة والزرانٌق ومن إلٌهم وكسر عجلة المدفع الذي ألحمد الفتٌنً من الزرانٌق 

 . ٖوفرارهم واستٌالء الجنود اإلمامٌة على العبسٌة (

 وعبس وبنً حسن وبنً مروان وبنً نشر واسلم . ثورات قبائل الجرابح -

تهامة من قبل القوات اإلمامٌة على  السٌطرةمما ٌالحش عند الحدٌث عن الثورات التهامٌة أن سرعة   

خالل شهور  قابله سرعة فً ردة الفعل الشعبًوبدعم مشابخً وبتسهٌل وتحرٌض من مناصب دٌنٌٌن 

لرامٌة والمساعٌد على ٌد المقاومة التهامٌة فً قبابل القحرى والعبسٌة وا الشعبٌة قالبل بتفجر الثورات

،  ً حسن وبنً مروان وبنً نشر واسلموالمنافرة والكرد والجرابح وقبابل الزٌدٌة واللحٌة وعبس وبن

اإلمام وما تحمله من رؤى ضٌقة  كل ذلك مرده إلى المرارة التً ذاقها أبناء الشعب التهامً من قوات

اد والجحافل القبلٌة اآلتٌة لتهامة والقوّ  اإلبمةوطابفٌة مقٌتة وأسلوب تعامل استعالبً ونشرة من قبل 

على أنها )مدن مفتوحة( وأن كل ما فً تهامة من أرض وسماء وما بٌنهما ملك للؽازٌن الجدد وأن 

للقادم األبٌض ، فكان ال بد للثورة أن تتجدد  اإلنسان األسمر الذي اصطبػ لونه بأدٌم األرض هو عبدٌ 

ة العرٌقة أن ٌقاوم بكل إنسانٌته تلك الهجمات اإللؽابٌة ولإلنسان التهامً صاحب األرض والحضار

بت على استحالل حقوق اآلخرٌن وعلى عقلٌة الفٌد ، فكانت الثورات التهامٌة فً واإلقصابٌة التً ترّ 

وقت واحد ومتقارب للقبابل التً مهد مشابخها ومناصبها لقوات اإلمام الطرٌق الحتالل تهامة ، فبعد 

م ولم تمضً إال ثالثة أشهر حتى أعلنت قبابل 9ٕ٘ٔ مارس هـ /ٖٖٗٔ فً شعبانالسٌطرة على تهامة 

م شهر الخالؾ 9ٕ٘ٔ / ٌولٌو هـٖٖٗٔوأشهرها الجرابح ، فـ)فً شهر ذي الحجة الحرام الثورة الزٌدٌة 

من قبٌلة الجرابح واتفقت كلمتهم مع ؼالب قبابل قضاء الزٌدٌة على الخالؾ والخروج عن طاعة موالنا 

المؤمنٌن وتشاهروا على ذلك ، فأنفذ علٌهم أمٌر الجٌش ..عبد هللا بن أحمد الوزٌر الوسابط فً  أمٌر

محمد بن أ، فجهز علٌهم ابن عمه.. تسلٌم المراهٌن واالنتشام فً سلك الطاعة فما زادهم ذلك إال نفوراً 

حو نصؾ شهر ة قوٌة ، فخرجوا من باجل ووقفوا فً الخضرٌة نعلً الوزٌر ومعه جمع كثٌؾ وعدّ 

ٌوسطون علٌهم الوسابط لٌدخلوا فً الطاعة وٌحقنوا دماء المسلمٌن ، فلما رأى بعض قبٌلة الجرابح 

أنهم ال طاقة لهم بمخالفة الدولة جنحوا إلى السلم ودخلوا فً الطاعة وانقادوا وصمم بعضهم على 

سً ووقفوا لدٌه بالمواالة ، الخالؾ وهم بنو األصلع ، فخرجوا إلى اإلمام السٌد محمد بن علً اإلدرٌ

                                                           
ٔ

ظلخه٤ن رٔخ كيع ك٢ هز٤ِظ٢ كخٗي ٝحٍُِح٤ٗن ، ٓوط١ٞ رٌٔظزش ىحٍ حُٔوط١ٞخص رٜ٘ؼخء ، ٟٖٔ ح٣ٍ٩خ٢ٗ ، كٖٔ رٖ أكٔي رٖ كٖٔ . ٛخىم حُ - 

 . ٕ٘، ٍٝهش  1ٙا٠ُ  ٔٓغ حُوٜخثي ، ٍٝهش  ٖٕٔا٠ُ حٍُٞهش  17، رو٢ حُٔئُق ، ٣ٝزظية حٌُظخد ٖٓ حٍُٞهش  ٕٖٗٓـٔٞع رَهْ 
ٕ

 ّ .1ٕٓٓ/٘/7ػ٢ِ ؿ٣َٞف رخُلطز٤ش ك٢ ّ ٕٝٔٔٓ/7/1ٔٓوخرِش ٓغ حُؼ٬ٓش ػزيحَُكٖٔ ٤ِٔٗش رخَُٔحٝػش ك٢  - 
ٖ

 .1ٔ، ٛـ  ُٕرخٍٙ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
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محمد بن علً الوزٌر بمن معه من القوة إلى الضحً ، فدخلها بؽٌر حرب واستقر بها أفحٌنبذ توجه..

وأما أهل الحازة من الجرابح فهم دخلوا فً الطاعة  الجرابح أمن الخوؾ ،وانقاد أهلها ومن أطاع من 

سبباً فً دخول من خالؾ من قبابل الزٌدٌة فً بأول وهلة وسلموا مراهٌنهم إلى الدولة ، فكان ذلك 

هذه الحركات من القبابل جهز جٌوشاً ..بلؽت مسامع موالنا أمٌر المؤمنٌنالطاعة خوفاً ورهبة ، ثم لما 

م جهز..محمد بن 9ٕ٘ٔ سبتمبر / هـٖٗٗٔ عشٌمة إلى تهامة وفرقهم فً النزول إلٌها...وفً شهر صفر

كثٌرة على السٌد محمد بن محمد قحم االهدل السابق إساءات منه علً الوزٌر من الزٌدٌة الجموع ال

إلى السٌد علً بن  وعدم االنتشام فً سلك الطاعة فعسكر فً دٌر المؤذن فخرج السٌد محمد قحم فاراً 

محمد اإلدرٌسً بجازان وصحبه أكثر أهل القرى الذٌن كانوا موالٌن له كأهل المؽٌدفٌة وخوفان 

رها ، فأحرقت العساكر قراهم عن آخرها وهدموا بٌوت السٌد محمد قحم فً والجعلٌة والباردة وؼٌ

قاسم بن محمد االهدل تقدم إلٌه قبل ذلك ونصحه ؼاٌة النصٌحة فً أن ٌطٌعه فً ..المؽٌدٌفٌة وقد كان

الدخول على الدولة وٌبذل الطاعة على أنه سٌؤمنه من وصول مكروه إلٌه ٌطلب ذلك له منهم فلم ٌقبل 

على الفرار فوقع فً تعب عشٌم هو وعابلته ومن فر معه من أهل القرى المذكورة ومن لم بل صمم 

محمد بن علً الوزٌر على أنهم ٌدخلون فً أٌفر منهم أخذ لهم .. قاسم بن محمد األهدل األمان من 

 الطاعة وٌسوقون المراهٌن فقبل منه وأعطاه لهم ورقة األمان ثم عاد من دٌر المؤذن إلى الزٌدٌة

بعسكره فوصل السٌد قاسم بهم إلٌه فدخلوا فٌما دخل فٌه وأما الذٌن توجهوا مع السٌد محمد قحم إلى 

مٌدي وجازان فحصل به التعب واألشتات فتركوه وعادوا إلى أوطانهم باذلٌن الطاعة ، فدخل بهم قاسم 

ا وهو الخامس من شهر على الدولة وسلموا ولم ٌزالوا ٌرجعون على التدرٌج إلى أوطانهم إلى تارٌخ هذ

 . ٔم(9ٕ٘ٔ الثانً والعشرٌن من أكتوبر / ربٌع الثانً
 

النص السابق صرٌح كتبه مؤرخ من منطقة الحدث وإن مال إلى النشام اإلمامً ألسباٍب ذكرها ابنه   

ومنها الرقابة الشدٌدة على المؤرخ ومتابعة أنشطته العامة ، والركون إلى البحث عن  ٕللباحث

تتجلى السابق بعد حالة الفوضى بتهامة عقب وفاة اإلمام محمد بن علً اإلدرٌسً ، والنص  االستقرار

ثم إرسال اإلمام للجٌوش وللقابد ...لجرابح والزعلٌة وجزء من صلٌلفٌه ثورة قضاء الزٌدٌة بقبابلها ا

جرت ودموٌته ومن ثم ارتكبت مجازر وأحرقت وهالطابفً محمد بن علً الوزٌر المعروؾ بتعصبه أ

قرى هذه القبابل ثم دور المنصب ثم تروٌض هذه القبابل للنشام اإلمامً وشهور البطل الشعبً 

 . فً بعض البٌوت المنسوبة للقبابلوالمتمثل محمد بن محمد قحم االهدل ودور الخٌانة المتجددة 
  
 المؤرخ أحمدلم تمر فترة إال واندلعت ثورة أخرى بشمال تهامة سجلها بدقة مؤرخ سٌؾ اإلسالم    

، وذكرها الوشلً بإٌجاز رؼم كونه من أبناء المنطقة  ٖحسن بن أحمد االرٌانً فً الروض البسام

وقع خالؾ من قبابل عبس وبنً حسن وبنً  م9ٕٙٔ / هـٖ٘ٗٔ -)وفٌه  -وقرٌب من الحدث فقال :

العامل الذي فً مروان وبنً نشر واسلم على الدولة بخروجهم على الطاعة حتى أن قبٌلة أسلم قتلوا 

بلدهم ، ولما بلػ  مسامع موالنا سٌؾ اإلسالم جهز علٌهم العساكر المنصورة فقتلوا منهم ونهبوا أموالهم 

 .ٗ واحرقوا دٌارهم فتفرقوا شاردٌن فً كل جهة (

                                                           
ٔ

 . 1ٗٗ – 7ٗٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
ٕ

 ّ رٔي٣٘ش ح٣ُِي٣ش .ٕ٘ٓٓ/٘/ٕٔٓوخرِش ٓغ حُؼ٬ٓش ػزيحَُكٖٔ رٖ آٔخػ٤َ ح٢ُِٗٞ ك٢  - 
ٖ

 ٝٓخ رؼيٛخ . ٕٙٔح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حَُٝٝ حُزٔخّ ، ٍٝهش  - 
ٗ

 . . 7٘ٗ – ٣ٌَٗ٘ٙ ، ٛـح٢ُِٗٞ ، حُ - 
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 مقاومة قبائل الزرانٌق .   -

مٌىة سىابقة تتنىاول رؼىم عىدم وجىود دراسىات عل تعىد قبابىل الزرانٌىق مىن أكبىر قبابىل تهامىة وأقواهىا ،  

هامىة بأسىاً وخبثىاً )الزرانٌق أشىد قبابىل تفىـ ، ٔالعالقة بٌن الزرانٌق واإلمام ٌحٌى عدى مجموعة مقاالت

الشىدٌد  ...حاربوا الترك العثمانٌٌن مراراً ولم ٌزالوا مشاقٌن لهم لما فً مىواطنهم مىن الحىرّ وأطولها ٌداً 

 .الدولة العثمانٌة ُذكرت سابقا بهذا البحث ، وحروبهم مع  ٕواألدؼال التً ٌختببون بٌنها(
 

كمىا ٌتضىح مىن  ٖوبعد الحرب العالمٌة األولى سٌطر الزرانٌق على منطقتهم حتىى عىدت مسىتقلة تمامىاً  

، وقد رفضوا االنضواء تحىت أٌىة  ٗالعالمٌة األولى الخارطة البرٌطانٌة التً وضعت قبل انتهاء الحرب

ة ، وبحكم موقعها البري والبحري أصبحت موضع عناٌة واهتمام قوة إقلٌمٌة حلمت وطمحت بحكم تهام

من كل القوى ، فحاول اإلمام اإلدرٌسً استؽالل العامل المذهبً والتمدد إلى بلىدانهم لكنىه وجىد مقاومىة 

ورفضاً شدٌدٌن برؼم التعاون بٌنهما ، وكذلك اإلمام ٌحٌى ، فقىد )جعىل الزرانٌىق مىن أراضىٌهم منطقىة 

ً اإلمام ٌحٌى والسٌد اإلدرٌسً ، فوصلت جنود اإلمام إلى زبٌىد وضىواحٌها مىن جهىة حٌاد بٌن حكومت

الجنوب ووقؾ حشد السٌد اإلدرٌسً فىً ضىواحً الحدٌىدة مىن الشىمال وأبىت هىذه القبٌلىة دخىول إحىدى 

، ورؼم أن زعماء القبٌلة لعبوا على وتر تىوتر العالقىة بىٌن السىلطتٌن اإلدرٌسىٌة واإلمامٌىة  ٘السلطتٌن(

استفادوا من ذلك رضا تلك السلطتٌن باستقاللٌة القبٌلة إلى حىٌن ، فىـ)شٌوخهم ال ٌنقصىهم فىً السٌاسىة و

..فال عجىب دورٌن وثالثة أدوار فً وقت واحىد ودهاء ، هم دابماً ٌمثلون فً رواٌة تهامة السٌاسٌة ختل

.ولهم الجواسٌس فً الحدٌىدة إذا مال قسم من الزرانٌق إلى اإلمام ٌحٌى الٌوم وقسم إلى السٌد اإلدرٌسً.

 . ٙوفً باجل وفً بالد اإلمام ٌحٌى مثل ما للحكومات (
 

خالل مبات من السنٌن والتً لم تستطع من استقاللٌة كان المحرك للقبٌلة هو الحفاش على ما تمتعوا به   

تها علىى القوى التً وطبت قدماها تهامة أن تخضىعهم )فلىم ٌنقىادوا لدولىة مىن الىدول التىً أنفىذت سىٌطر

الٌمن إال بعد وقوعات شدٌدة ثم ٌعودون إلىى الفسىاد ومنهىا الدولىة العثمانٌىة التىً أفنىت رجالهىا فىً تلىك 

األودٌة المشلمة والشعاب المقاتلة مع أهلها وجرت حروب شهٌرة ..وأخٌىراً اسىتكفت الحكومىة بالطاعىة 

 . 7الصورٌة(
 

ربٌة التً تعشق االسىتقاللٌة فىً إدارة أمورهىا وال تأبىه فالقبٌلة بصفاتها وتكوٌنها هً امتداد للقبابل الع  

ألٌة قوة ترٌد إخضاعها وقد ٌفنى رجالها وتمحى دٌارها ولكن لن تتنازل عن حرٌتها تلىك التىً فطىرت 

)قبابىل محاربىة ذات نزعىة اسىتقاللٌة تحىدث عنهىا وهىً علٌها منذ القدم وهىذا هىو حىال قبابىل الزرانٌىق 

                                                           
ٔ
، ٌونٌو وٌولٌو  ٖٔ، السنة  ٗ، محمد عبدالرحٌم . أضواء على مقاومة الزرانٌق لنفوذ اإلمام ٌحٌى فً تهامة ، مجلة الٌمن الجدٌد العد جازم  -

؛  م.98ٗٔ، إبرٌل  ثالثة عشرالسنة ال، ٓٔٔالعدد  ، الزرانٌق و دورهم فً التارٌخ، مجلة الحكمة .الحضرمً ، عبدالرحمن عبدهللا م .؛ 98ٗٔ
م .؛ 987ٔهـ / دٌسمبر8ٓٗٔ، ربٌع ثانً  ٙٔ، السنةٕٔشجاب ، محمد سالم . قبٌلة الزرانٌق وحركتهم التارٌخٌة ، مجلة الٌمن الجدٌد ، العدد 

حث علٌه لتحامله على الزرانٌق م .؛ ورد البآٌٖٕٓونٌو٘،  8ٕٖٙزكرٌا ، محمد . زٌارة جدٌدة للتارٌخ ثورة الزرانٌق ،جرٌدة األٌام ، العدد 
م .؛ العمري ، عبدهللا خادم . قبٌلة الزرانٌق ٖٕٓٓماٌو8،  88ٖٙومعه محمد كٌال . زكرٌا وزٌارته ؼٌر الموفقة للتارٌخ ، جرٌدة األٌام ، العدد 

اضلً)الزرانٌق( ، مجلة المنارة م ؛ نفسه . خٌوط من سٌر منٕٗٓٓنوفمبرٕٔؤٔ،  ٖٖٓٗو 9ٕٖٗودورها السٌاسً ، جرٌدة األٌام ، العددٌن 
 .  الباحث آدم أحمد ٌحٌى التكروري م .؛ كتاباتٕٗٓٓوربٌعٖٕٓٓ، شتاء ٔٔوٓٔ، العدد

ٕ
 . 1ّٖ ، ٛـ11ٙٔ،  ٔىٓ٘ن ، ١ –٣ًَُخ ، أكٔي . ٍكِظ٢ ا٠ُ ح٤ُٖٔ ، ىحٍ حُلٌَ ُِطزخػش ٝحُظ٣ُٞغ ٝحَُ٘٘  - 
ٖ

 . 1ٕ-ٕ٘حُوخَٛس ، )د.ص( ، ٛـ –أػ٘خء حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ، ىحٍ حُٔؼخٍف أرخظش ، كخٍٝم ػؼٔخٕ . ٤ٓخٓش ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ ػ٤َٔ  - 
ٗ

 ( .  ٖ)حٗظَ ح٬ُٔكن ، ِٓلن هخ١ٍش ٍهْ  Records of Yemen. Vol.6. p . 111ٍحؿغ حُوخ١ٍش ٖٓ  - 
٘

 . 1ٔٔكٖٔ ، حُٔظَٜف ٣ٞٓق ري كٖٔ ، ٛـ - 
ٙ

 . 77ٕ- 7ٕ٘، ٛـ  ٔح٣َُلخ٢ٗ ،  ِٓٞى حُؼَد ، ؽ - 
7

 . ٣ٍ٫ٖٖٔخ٢ٗ ، ٛخىم حُظلخه٤ن ، ٍٝهشح - 
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وأكثرهىىا عىىدداً أشىىد القبابىىل التهامٌىىة بأسىىاً  ، فىىـ)الزرانٌق ٔوة مربعىىة"(ؾ كاسىىتل فىىً رواٌتىىه "ثىىرجىىوز

هم ال ٌطٌعون اإلمام ، فـ) ٕا(كل مدة اقامتها فً الٌمن اخضاعهوأكبرها قوة ولم تستطع الدولة العثمانٌة 

كىل ، وال ٌىأبهون بىاإلنكلٌز هىم مسىتقلون مىن كىل حكىم وكىل نشىام و -اإلدرٌسىً  -، وال ٌطٌعون السٌد 

  . ٖ(ادة ؼٌر ما لشٌوخهم منها ..سٌ
   

فة سكانٌة مختلطة وتكاد تضىاهً بٌت الفقٌه هً عاصمة هذه القبابل ومركزها ، وهً أٌضا تضم تولٌّ   

استقاللٌة قبابلها إن لم تفوقها استقاللٌة ، بل ٌذهب الباحث أن عامل تمسك هذه القبابىل باالسىتقاللٌة هىً 

اسىتطاعت أن تىدٌر شىبونها السٌاسىٌة واالقتصىادٌة والتجارٌىة  ٗمونىة هذه المدٌنة والتً شىكلت نىواة لكو

عومة بقوة قبابلها وتارٌخها الطوٌل ، فهً مدٌنة بمنتهى البراعة والدقة وان تحقق نجاحات اقتصادٌة مدّ 

ة مسىتقلة مشهورة بىالعلم والصىناعة ، بٌىت الفقٌىه حىرّ  ) تقع فً قلب تلك البقعة من تهامة كانت قدٌماً  -:

وال بأحد من األجانب ، وال بأحد من الزرانٌق سٌداً علٌها  اإلبمةسٌادة مطلقة ، ال تعترؾ بأحد من  ذات

، بل هً نفسها مقسومة إلى خمسة أقسام ، خمسة أحٌاء ، ال ٌزٌد سكان الحً الواحد على األلؾ ، وكل 

، وقىد  ٘(لة بٌنه وبٌن زمالبىه شٌٌخ ال صحً هو مدٌنة مستقلة ٌحكمه باسم هللا وباسم األلؾ حّراً مستقالً 

حتىى أنىه  7)واقعة فً وسط األرض التً ٌنبىت بهىا الىبن ( فهً  ٙ)معقل تجاري هام للبن( اشتهرت بأنها

، وعاصىمة   9)مدٌنة حربٌة( ، وهً اٌضاً    8كان) ٌقام فٌها معرض تجاري عالمً مرتٌن فً كل عام (

تحىىاط الٌىىد باإلسىىورة ، فهىىً المقىىر السٌاسىىً الزرانٌىىق ، الىىذٌن ٌحٌطىىون بهىىا مىىن جمٌىىع الجهىىات كمىىا 

-8ٓٙواالقتصادي والثقافً والروحً لها وبهىا أولٌىابهم وعلىى رأسىهم اإلمىام أحمىد بىن موسىى العجٌىل)

م كان لها دور تجاري واقتصادي حتى كانت) تأتٌها القوافل من 9ٔ( ، وفً القرن م9ٕٔٔ-ٕٕٔٔ/هـ9ٓٙ

حاملىىة بضىىابع هندٌىىة وانكلٌزٌىىة وطٌوبىىاً وسىىكراً  جمٌىىع جهىىات بىىالد العىىرب وسىىورٌة وفىىارس ومصىىر ،

فٌستبدلونها بالبن والشمع وأنواع مختلفة من الصموغ .. ومن أعشم أسباب أهمٌتها التجارٌة عٌد سنوي 

 . ٌٓٔقام مدة ثالثة أٌام على ضرٌح شٌخ بالقرب منها(

ى إٌجاد حكماً روحٌاً بٌنهم بل فإن سكان بٌت الفقٌه لجبوا إل، إذا كان مشابخ الزرانٌق ٌحكمون قبابلهم   

، والذي سٌطر  ٔٔإن هذا الحكم انقاد له حتى الزرانٌق وهو المنصب الشٌخ عمر بن عبدالهادي الصوفً

                                                           
ٔ
م ، 9ٙٓٔ،  ٔبٌروت ،ط –بٌربً ، جان جاك . جزٌرة العرب ، تر/ نجدة هاجر وسعٌد الؽز ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزٌع  - 

م ، واهتم 9ٖٓٔفً ؽامر ورحالة فرنسً ، مكث فً تهامة فترة من الزمن ممJoseph Kessel(ٔ898-ٔ979 ). أما جوزٌؾ كٌسل ٕٖصـ 

بالتحقٌق فً تجارة الرقٌق ، وكتب إحدى أجمل رواٌات المؽامرة التً كتبها " الشراع الرباعً" وبفضل كتاباته اشتهرت الممثر البطولٌة 
م(، 9ٕٓٓ-7ٓ9ٔفرنسٌون فً الٌمن ) -م ، راجع :9ٕ9ٔلقبابل الزرانٌق التً قاومت السلطة المتنامٌة لإلمام الزٌدي ٌحٌى فً تهامة فً عام 

 .      ٙٔ، صـّ 1ٕٓٓصنعاء ، –بترٌس شوفالٌه وجولٌت أونفو ، المعهد الفرنسً ل ثار والعلوم االجتماعٌة 
ٕ
 .  ٖٕ٘، صـ ٔم ، ج9ٖٙٔ،  ٔبٌروت ، ط –الدباغ ، مصطفى مراد . جزٌرة العرب موطن العرب ومهد اإلسالم ، منشورات الطلٌعة  - 
ٖ

 .  7ٕ٘، ٛـ  ٔ، ؽ ح٣َُلخ٢ٗ ،  حَُٔؿغ حُٔخرن - 
ٗ

ّ ٤ُٞ٣ٔ711ٞ ٖٞٓٞٗش ٢ٛ ٝكيس حُلٌْ حُٔل٢ِ رلَٗٔخ رَٜف حُ٘ظَ ػٖ ٓٔخكظٜخ ٝػيى ٌٓخٜٗخ ٝظَٜص ػ٤٘ش ٓو١ٞ حُزخٓظ٤َ ك٢ ـحٌُ - 

ح٤ٌُخ٢ُ ،  -ّ ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ كٌٞٓش رِي٣ش ُٜخ ٬ٛك٤خص ٝحٓؼش ك٢ كٌْ ٗلٜٔخ . ٍحؿغ :٤ٔٓٝٔ71٘ض رٌٞٓٞٗش رخ٣ٍْ ٝحٓظَٔص كظ٠ 

 . ٕٙٙ -ٕ٘ٙ ، ٛـ ّ٘ ، ؽ11ٓٔ،  ٕر٤َٝص ، ١ –خد . ٓٞٓٞػش ح٤ُٔخٓش ، حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘ ػزيحُٞٛ
٘

 . 77ٕ، ٛـ  ٔـ ح٣َُلخ٢ٗ ،  حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ  
ٙ

 . 1ٕر٣٬ل٤َ ، طخ٣ٍن  حُؼَر٤ش حُٔؼ٤يس ، ٛـ - 
7

 .   ٙ٘ٔ، ٛـ ٔٛـ ، ؿـٕٖٔٔ،  ٔزؼش ح٣َ٤ٓ٧ش رز٫ٞم ، ١َٓٛ٘ي ، ح٤َُٔ ح١٥ آٔخػ٤َ ، كوخثن ح٧هزخٍ ػٖ ىٍٝ حُزلخٍ ، حُٔط - 
1

 . ٗ٘ٓخًَٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
1

 . ّٕٙ ، ٛـ1ٗ7ٔٛـ / ٖٙٙٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –حرٞٗظ٢ ، ِٓلخطٍٞ . ٌِٓٔش ح٩ٓخّ ٣ل٢ ، طَ/ ١ٚ ك١ُٞ ، ٓطزؼش حُٔؼخىس  - 
ٔٓ

 . 7ٖٕ، ٛـُ٘ز٘خٕ ،)ى . ص( ؿـ –١َٜحٕ ، ىحٍ حُٔؼَكش  –٢ حٓٔخػ٤ِ٤خٕ حُزٔظخ٢ٗ ، حُٔؼِْ رطَّ ، ىحثَس حُٔؼخٍف ، ٓئٓٔش ٓطزٞػخط - 
ٔٔ

ػَٔ رٖ ػزيحُٜخى١ رٖ ح٤ٓ٧ٖ ٜٓي١ حُٜٞك٢ حُؼـ٢ِ٤ ، ػخُْ ٤ٓٝخ٢ٓ ِٜٝٓق حؿظٔخػ٢ ، ىٍّ ػ٠ِ ٣ي١ ٝحُيٙ ٝػ٠ِ ٣ي ٍُم رٖ ٍُم  - 

ٝؿ٤َْٛ ، ٝٗزؾ ػ٠ِ ٣ي٣ٚ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ػ٬ّ ْٜٓ٘ ح٤ُ٘ن حُؼ١ِٞ ٤ٗٝن ح٬ٓ٩ّ أٓلٔي كٖٔ كَؽ ٝحُٔلظ٢ حُٔٔخٟٝ رٖ ٓلٔي حُٔٔخٟٝ ح٫ٛيٍ 

ٛـ 7ٖٗٔٛـ ، ٝحٓظَٔ كظ٠ ٝكخطٚ ك٢ ٓلَّ ٕٕٖٔحُؼ١ِ حُلي٣ي١ ٝػزيحُوخىٍ حُلِز٢ ٝؿخرَ ٗٔخع حُؼـ٢ِ٤ ، ط٠ُٞ حُٜٔ٘زش رؼي ٝكخس ٝحُيٙ ٓ٘ش 

 .  ّٕٔٔٓ/1/1ٔٛٞك٢ ك٢ ٓلٔي كٖٔ طخّ ٝكٖٔ ، ٝه٤َ أٗٚ ٓخص ٓٔٔٞٓخً  رب٣ؼخُ ٖٓ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ .ٓوخرِش ٓغ حُٜٔ٘ز٤ٖ ػ٢ِ ػ١ِٞ حُؼ
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 قوة ، فقد حاول االدارسة اجتذابهعلى النفوذ الروحً بالمنطقة وكان رمزاً للرفض فً هذه المنطقة ألي 

وإؼراءاته ومنهم أحمد بىن عبىدالرحمن األنبىاري وإخوانىه  ففشلوا ، ثم أرسل اإلمام ٌحٌى وسابطه مإلٌه

بزبٌد ومكث بعضهم شهراً ببٌت الفقٌه فً محاولة لثنً هذا المنصىب واسىتمالته لجانىب اإلمىام ففشىلوا ، 

وأعاد اإلمام ٌحٌى الكرة بواسطة منصب المنصورٌة ٌحٌىى بىن أحمىد البحىر والىذي قىدم وقىّدم عىروض 

ل تلىىك العىىروض ، وعنىىدما طلىىب منىىه ورقىىة إلىىى اإلمىىام ٌحٌىىى ٌقىىر لىىه مؽرٌىىة إال أن الصىىوفً رفىىض كىى

قىادمون  وأتباعىه درك أطماع اإلمام ٌحٌى وٌعرؾ أنهرفض رفضاً قاطعاً ذلك ، وكان ٌ، فباإلمامة فقط 

فىىرفض  –وهىىً المكىىان المخصىىص للمناصىىب  –أن ٌبنىىوا منزلىىة  الصىىوفً ، فقىىد أراد أتبىىاعال محالىىة 

وهللا ال أبنٌهىا ، أأبنٌهىا لٌهىدمها المشىرقً فٌمىا بعىد  -لىة وقىال :ض عن المنزّ م على بناء مسجٍد عووصمّ 

ولىو بعىد حىٌن اسىتعبدنا تهامىة المشىرقً إذا دخىل بالدنىا  -ولكن أبنً مسجداً . ، وكىان ٌقىول للوسىطاء :

ار أدّ وأنىه  ر البرٌطانٌة دور الصىوفً السٌاسىًالتقارٌ تذكر، و، هللا ال ٌجمع بٌنً وبٌنه .وطردنا منها 

م بعىد حىرب أهلٌىة سىمتها النىاس بىـ)أٌام الفلىج( بعىد 9ٕٔٔدٌسىمبر / هىـٖٓٗٔ بٌت الفقٌه من ربٌىع األول

بىٌن قىرى المدٌنىة  ٔ انهٌار الدولة العثمانٌة ، والمعنى بلٌػ وشامل فالَفْلُج هو التقسىٌم والتشىطٌر والتباعىد

ولهىا وضىعٌتها وحاكمهىا ، وقىد أرتضىى وأبنابها ، وأصبحت هناك دولة فً قلب تهامة ال تتبىع أٌىة قىوة 

ولٌمتىىد نفىىوذه الروحىىً إلىىى أؼلبٌىىة بىىالد  ٕاألهىىالً بىىه حاكمىىاً لٌحىىل منازعىىاتهم ولٌفىىرض األمىىن والنشىىام

 الزرانٌق مابٌن بحرها وجبلها .
 

 محاوالت اإلمام ٌحٌى لضم الزرانٌق .  -
ٌىق بىل والىدعم المقىدم منىه للزرانٌىق بدأت العالقة بٌن اإلمام ٌحٌى والزرانٌق بالتوتر بعد التعىاون الوث  

ضد محاوالت تمدد االدارسىة إلىى بالدهىم للوصىول إلىى زبٌىد التىً سىقطت بٌىد اإلمىام ٌحٌىى ، وحسىبما 

تذكر الوثابق البرٌطانٌة أن الشىٌخ أحمىد فتٌنىً جنٌىد أعلىن أن منطقتىه عقىدت معاهىدة حماٌىة مىع اإلمىام 

سىىً ولكىىن الوثىىابق تقىىول أن ذلىىك كلىىه مىىن بىىاب ٌحٌىىى بواسىىطة عامىىل زبٌىىد وأنىىه ٌعىىارض بشىىدة اإلدرٌ

سىتؽل ا، وبالفعل حدث اتفاق مصالح بٌن اإلمام ٌحٌى والزرانٌىق و ٖالمناورة السٌاسٌة فقط ولٌس الواقع

 لسٌطرة علىكل منهما اآلخر لتحقٌق أهدافه ، وبعدما انهارت الدولة االدرٌسٌة وبدأت القوات اإلمامٌة با

التً لجىأت ومعهىا مشىابخ القبابىل التهامٌىة الثىابرة إلىى بىالد الزرانٌىق ،  امٌةتهامة ، قمعت المقاومة الته

علىً طىاهر وشىٌخ  واتخذتها حصىناً ضىد القىوات اإلمامٌىة الؽازٌىة ، فلجىأ شىٌخ مشىابخ قبابىل المعاصىلة

مشاٌخ الركب عوض بىن علىً زربىه وكىذلك عبىدهللا عثمىان المخىاوي مىع قواتىه ولجىأت قبابىل العبسىٌة 

لجرابح وبعضاً من الواعشات الذٌن رفضوا اتفاق هادي هٌج مع اإلمام ٌحٌى مروراً بأؼلب والرامٌة وا

بىذل اإلمىام ٌحٌىى كىل محاوالتىه السٌاسىٌة ، ف راهٌم شٌخ اللحٌة إلى بٌت الفقٌىهبقاع تهامة حتى عٌسى إب

علىى  فه ودخىولهم تحىت طاعتىه ، واسىتخدم كىل األسىالٌب ، وكانىت السىٌطرةالجتذاب الزرانٌق إلى ّصى

أمىٌن  حتاللىه للحدٌىدة وهىو ٌسىٌر علىى خطىىالزرانٌق بالنسبة له أقصى أمانٌه وطموحىه وخاصىة بعىد ا

)وعندي أن من ٌستطٌع  -، فقال له : ٌة األمٌركٌة فً مهمة إلى اإلمامالرٌحانً القادم من وزارة الخارج

م وٌدخلهم فً حكمه ٌستحق من اإلمامٌن ، إمام صنعاء وإمام صبٌا وجٌزان ، أن ٌؽلب الزرانٌق وٌؤدبه

أما الزرانٌق فكانت رؤٌتهم ال تتعدى رؤٌة العربً فً التمتع بحرٌته التً ،  ٗأن ٌكون صاحب الحدٌدة(
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وهبها له هللا والمحافشة على استقاللٌتهم إلى أطول فترة وعدم التفرٌط فً تلك الحرٌة على أراضىٌهم ، 

حاولة إلقامة عالقة مىع نشىام اإلمامىة ، وهىو صىراع وكان المشهد التارٌخً حاضراً ٌضرب بقوة أٌة م

 اإلبمىةطوٌل ٌمتىد إلىى مىا قبىل اإلسىالم واسىتمر الصىراع حتىى تبلىور فىً االمتىداد التىارٌخً بىٌن نشىام 

وتهامة ، وزاد فً جذوته واستعاره لجوء المقاومة التهامٌة لبٌت الفقٌه واألخبار التً ٌسىمعها الزرانٌىق 

تهامىة على ممارسة الجنود والقبابل الزاحفة و اإلبمةلبالد تهامة وأسالٌب قادة عن وحشٌة القادم الؽازي 

 .   هذه الجحافلسٌطرة علٌها ونداءات وصراخ سكان المناطق التً من الجبال 
   

ٌعتقد الباحث أن تصمٌم اإلمام ٌحٌى على السٌطرة على بالد الزرانٌق بالقوة بعد ٌبسىه مىن محىاوالت   

ات والوعود جاء كرد فعل من أبناء تهامة بعد تصدٌق هذا اإلمام بزبٌد وهىذا نىابع مىن إدخالهم باإلؼراء

معرفة النخب السٌاسٌة والدٌنٌة واالقتصادٌة ببالد الزرانٌىق ألسىالٌب اإلمىام ولمعتقداتىه التىً هىً محىل 

هامة مثلما رفض أبناء تهامة وخاصة استخدامه للنص الدٌنً الطابفً وإحالل أتباعه من مذهبه للتحكم بت

حدث فً مناطق أخرى من تهامة خدعت ، وإدراك هذه النخب أن اإلمىام ٌسىتخدم معهىم التقٌىة حتىى إذا 

، وٌرى الباحث أن إٌمان اإلمام ٌحٌى بعدم جىدوى الحلىول   ٔتمكن منهم أذاقهم الوٌالت وعشابم األمور

وعىىدم الرضىىوخ لمطالىىب  السىىلمٌة مىىع أبنىىاء بٌىىت الفقٌىىه والزرانٌىىق هىىو الىىذي عجىىل بالصىىراع المسىىلح

الزرانٌق فً تىركهم لٌحكمىوا بالدهىم ثىم فشىله الىذرٌع فىً الحصىول أو كسىب أي صىوت مىن أبنىاء هىذه 

المنطقة مثلما حدث فً زبٌد أو شمال تهامة ، بل أدرك أن هذه النخب هً نخب متعصبة جداً واشتهرت 

 عنىدما ذلىك عبىارة الرٌحىانً نفسىه بىل وٌفسىر  ها وسادتها رفضوا بٌع الكتب قدٌماً ءبذلك حتى أن علما

عمىر بىن   ، وٌتضىح ذلىك جلٌىاً فىً رفىض المنصىب  ٕ)بٌت الفقٌه مشهورة الٌوم بتعصىب سىاداتها (قال

 .  وض اإلمام ٌحٌى للدخول تحت طاعتهعبدالهادي الصوفً كل عر
 

)ولما  م وقولهمتابه من أن هناك شبه اتفاق على ترك الزرانٌق وشأنهج له مؤرخً اإلمام وكّ أما ما روّ   

استولى جاللة اإلمام على تهامة والحدٌدة ترك هذه القبٌلىة وشىأنها ولىم ٌتعىرض لهىا بخٌىر أو شىر وهىً 

لقىد ف ، فهذا ؼٌر صىحٌح وتنسىفه الوقىابع واألحىداث ،ٖ بدورها حافشت عدة سنوات على السكٌنة التامة(

ي بعىىض النزاعىىات القدٌمىىة بىىٌن اسىىتؽل اإلمىىام ٌحٌىىى وأعوانىىه ومىىنهم حاكمىىه علىىى زبٌىىد أحمىىد األنبىىار

جوها وأدرك الزرانٌىق ذلىك ، فىـ)وقع االحتكىاك الزرانٌق وجوارهم كما هً عادت القبابل العربٌة ، فأجّ 

ما بٌن الزرانٌق والقبابل المجاورة لها والتً هً تحت حكم اإلمام ٌحٌى وهاجت الفتن بٌن قبابل قضىاء 

شٌخ حسىن أمحمىد فاشىق وبىٌن القبابىل المجىاورة للطىرؾ زبٌد وبٌن الزرانٌق الطرؾ الٌمانً بزعامة ال

الشامً بزعامة الشٌخ ٌحٌى منصر معروؾ من الشمال ومن الشرق قبابل رٌمه ، فمضىت الحالىة علىى 

ذلىىك لمىىدة أكثىىر مىىن ثىىالث سىىنٌن ، واعتقىىد الزرانٌىىق أن القبابىىل التىىً تهاجمهىىا مىىن جمٌىىع الجهىىات هىىً 

شهور الشٌخ أحمد فتٌنً كشخصىٌة مشىابخٌة كارٌزمٌىة إلىى ، ولكن  ٗبتحرٌض من أمراء اإلمام ٌحٌى(

جانب مشابخ تهامة اآلخرٌن أسقط هىذه المىؤامرة وأفشىل مشىروع اإلمىام ٌحٌىى فىً اسىتنزاؾ الزرانٌىق 

هم إلى حرب أهلٌة تبعاً لنهج )فرق تسد( فجىاءت ردة الفعىل عكسىٌة فقىوى ذلىك مىن وحىدة ومحاولة جرّ 

كمىا  -فً ثىورة الرامٌىة والعبسىٌة جمٌعاً لٌة بٌن الشعب التهامً واشتركوا مة القبالمقاومة التهامٌة واللحُ 
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أن )أحد اسىباب انتفاضىة أحمىد فتٌنىً شىٌخ المستشرق السوفٌتً جٌراسٌموؾ  بل رأى –سبق ذكر ذلك 

 . ٔقبابل الزرانٌق اؼالق المدارس الدٌنٌة الشافعٌة فً زبٌد(
 

تعالٌمىه لقابىد قواتىه العىام عبىد هللا بىن احمىد الىوزٌر  أثار ؼضب اإلمام ٌحٌىى وجعىل أول ما سبقكل ف  

صدر األمر من  -م 9ٕ٘ٔ سبتمبر / هـٖٗٗٔصفر -القضاء على الزرانٌق وإخضاعهم ، ففً)هذا الشهر 

أمحمد بن علً الوزٌر إلى بلىد الزرانٌىق لكىونهم لىم ٌبىذلوا .. عبد هللا بن أحمد الوزٌر بتوجٌه ابن عمه..

لخىالؾ ، فطلىب مىن مخىالؾ الزٌدٌىة جموعىاً كثٌىرة عىالوة علىى مىن معىه مىن كمال الطاعة وأشهروا ا

العساكر المتكاثرة ، فتوجه بهم إلى بلد الزرانٌق ولما وصل بهم إلى أطرافهىا إذا هىم قىد جمعىوا جموعىاً 

كثٌرة ، فالتقى الجمعان فاقتتلوا ، فقتل من الجانبٌن جمع كثٌر وقتل من الزرانٌق رؤساءهم المشهورون 

شىىجاعة فىىانهزموا بسىىبب ذلىىك وخرجىىوا عىىن قىىراهم شىىاردٌن ، فىىدخلت الجٌىىوش المنصىىورة المتوكلٌىىة بال

 . ٕبعض بالدهم ووصلوا إلى المنصورٌة(
 

نكر مؤرخ ولً العهد أن عبد هللا بن احمد الوزٌر دخل فً حرب مع الزرانٌق رؼىم أنىه احتىل أؼلىب أ  

م وشدة قوتهم ومراسىهم رؼىم أنىه ٌقىر بتوسىعهم ، المناطق القرٌبة منهم وأنه إنما تركهم لصعوبة أرضه

عبىىد هللا بىىن احمىىد الىىوزٌر ..)وفىىً أٌىىام استفاضىىة الجىىٌش المتىىوكلً علىىى تهامىىة بقٌىىادة-فٌقىىول االرٌىىانً :

تركهم...لصعوبة أرضهم وشدة توحشهم ولم ٌوجه موالنا اإلمام إلٌهم نشره حبىاً أن ٌىدخلوا فىً الطاعىة 

ون المعاملة الحسنة للبالٌد التً دخلت فً سلك الطاعة ، فتخٌل لهم من حٌنما ٌتٌسر لهم المقصود وٌعرف

اٌة أنه تركهم استصعاباً لبالدهم وخشٌة إشىعال نىارهم ، فنىتج مىنهم كثىرة التعىدي الجهالة والبطالة والؽوّ 

وإخافة الطرق براً وبحراً وخرجىوا إلىى طىور العىدوان الرذٌىل ، وصىار الشىٌخ أحمىد فتٌنىً مهٌجىاً لهىم 

س علىىٌهم أنىىه فىىً ذلىىك القطىىر مسىىتعد بمدافعىىه النارٌىىة وآالتىىه لمنىىع كىىل مىىن ٌحىىاول س ولىىبّ وى ودلّىىومىىأ

االستٌالء علٌهم ، ولم ٌىزل الرجىل المىذكور ٌرتفىع شىأنه وتنمىو أموالىه حتىى طلىب مىا لىٌس لىه وتابعتىه 

قبٌلىة الجحبىة معشم القبابل المتقدم ذكرها المحادده لبالد الزرانٌق وبعضها قد كانت دخلت فىً الطاعىة ك

المعاصىر " عبىدالوهاب شىٌبان"، وٌقترب سىكرتٌر اإلمىام أحمىد  ٖثم نكثت وصارت ٌداً هً والزرانٌق(

)لألسؾ الشدٌد لم ٌحقق البطل المقدام)أُمحّمىد( انتصىاراً  -لتلك األحداث من الحقٌقة فٌقول فً مذكراته :

ٌحٌىى بعىد أن نقىل إلٌىه خبرهىا أن ٌلىزم ٌُذكر ، فقد ُصّد من أطرافها إثر معركة دموٌة اضىطرت اإلمىام 

عبدهللا الوزٌر بعدم التعرض للقبٌلة المشار إلٌهىا أو الىدخول معهىا فىً حىرب ثنابٌىة ، وقىد اعتمىد األمىر 

وانتقل من باجل مركز قٌادته إلى صنعاء بما وأنه قد أدى واجبه... ولذا استهان به الزرانٌق بعد صىولة 

ٌسىلبون وٌقتلىون وٌصىولون وٌجولىون وٌقطعىون ركىب السىفر مىن  الوزٌر وانتشروا فً جنوب الحدٌدة

، فإذن كمىا قٌىل للباحىث  ٗ قضاء زبٌد وما ورابه إلٌها والعكس ، فقد منعوا كل خارج منها وداخل إلٌها(

أصٌب عبد هللا بن احمد الىوزٌر قابىد الحملىة إصىابة بلٌؽىة أنهىت علىى إثرهىا  ٘من قبل معمري الزرانٌق

هامة كما هو مالحىش مىن تارٌخىه ، وقضىت علىى جٌشىه وؼنمىت معداتىه الحربٌىة ، صوالته وجوالته بت

فنجا بنفسه بصعوبة بالؽة وأثار ذلك ؼضب اإلمام ورعبه فأمر بحل القٌادة العسكرٌة التً احتلت تهامة 

 .الذي ذكر إصابة الوزٌر فً فخذه هو المؤرخ البحر  مقرها من باجل إلى صنعاء والمصدرونقل 
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ٖ

 . ٖٖح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
ٗ

 .ٔ، ٛـ ٜٗخ حُيًظٍٞ حُٔل٤َ ػزيح٢ُُٞ ح١َ٤ُٔ٘، ؽأؿِحء أٓي حُزخكغ رٍٜٞس ٤ٗٗ٘ٓزخٕ ، ػزيحُٞٛخد . ًٌَٓحطٚ ، ٍٛٞس ٓوط١ٞش ك٢  - 
٘

 ّ .ٕٓٔٓ/1/ّٗ)ٓ٘خٍى ك٢ ؿ٤ٔغ حُلَٝد( ٝػ٢ِ ؿَرٞف رخُلطز٤ش ك٢ ٕٔٔٓ/٘/ٖٕٓوخرِش ٓغ ٓخُْ ٣ل٢ ٍٜٓ٘ٞ ك٢ حُٔلَحٓش ك٢  - 
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رٌر برٌطانً إتباع السلطات اإلمامٌة ألسلوب القرصنة فً محاولة االنتقام من الزرانٌق ذكر تق   

وخاصة من الشٌخ أحمد فتٌنً جنٌد الذي تعتقد السلطات اإلمامٌة أنه وراء كل عملٌات المقاومة التهامٌة 

زٌود فً وهو الحاضن للرموزها والرافض إلؼراءات السلطات اإلمامٌة ، فقد)قامت قوات ال، ضدها 

الصلٌؾ بعملٌة قرصنة واستولت على مركب شراعً زرنوقً ثم خطفت جمٌع أفراد طاقم هذا 

هم المعتقالت اإلمامٌة ، فوجه الشٌخ أحمد فتٌنً جنٌد شٌخ الزرانٌق رسالة خطٌة إلى تالمركب وأودع

جماد ث عشر من الثال / م9ٕ٘ٔ نوفمبر الثامن والعشرٌن من حسن كانجونً الكاتب السٌاسً بالحدٌدة فً

اإلمام ، وأرسل قرصنة هـ ، وأبلؽه فٌها نٌته اللجوء إلى رد فعل مضادة أقوى فً البحر ضد ٖٗٗٔ أول

ض العام لجزٌرة كمران والذي بدوره هدد المفوّ  وبواسطته وصل إلىبهذا الخطاب إلى حسن كانجونً 

ض العام لجزٌرة كمران فوراً بتبلٌػ وّ وأنذر الشٌخ أحمد فتٌنً بعدم اللجوء التخاذ أي فعل ، ثم قام المف

تهدٌدات شٌخ الزرانٌق إلى نابب اإلمام بالحدٌدة وحاكمها العام والذي أحال الموضوع بشكواه إلى 

 .  ٔالعامل اإلمامً لقضاء الزٌدٌة حٌث والصلٌؾ تتبع قضابه وتلحق بدابرته االختصاصٌة (

الجنود الزٌود فً المنصورٌة وكاسحاً على معاقل  جوماً عنٌفاً عقب ذلك مباشرة شنت قبابل الزرانٌق ه 

جهز  - م9ٕ8ٔابرٌل  هـ /ٖٙٗٔ –وحصلت إصابات عقب هذه المعارك فً األفراد فـ)فً شهر شوال 

فعسكر بعضهم ، موالنا أمٌر المؤمنٌن الجنود الكثٌرة على الزرانٌق وكان ما قد انتشم فً سلك طاعته 

طابفة من الزرانٌق على جماعة وقت صالة الصبح فؽدروا بهم  فؽزت، منشر وبعضهم فً الحدٌدة الب

ت جماعة من الزرانٌق فً البحر وهم نابمون فقتلوا منهم جملة فٌهم الشٌخ إسماعٌل بؽوي ، وفٌه ؼزّ 

انة فوجدوا قافلتٌن هنالك ألهل الزٌدٌة أحداهما مقبلة من الشام ترٌد الحدٌدة واألخرى فنزلوا عند الجبّ 

فأخذوا جمٌع  جزٌالً  رٌد الشام وعلٌها بضابع جلود وصافً ونقود وبز مثمن بما ٌقطع ماالً من الحدٌدة ت

علموا أن قافلة مقبلة ) -: كد الشبٌلً أن الزرانٌقأ، و ٕ(به ساعٌة وتوجهوا به إلى الطابؾ ذلك وشحنوا

اإلسالم من حجة تحمل كمٌة من البن متجهة إلى مدٌنة الحدٌدة وكان أمٌر الحدٌدة آنذاك سٌؾ 

فتوجه الزرانٌق إلى شمال الحدٌدة والتقوها بالجبانة فاشتبكوا مع حراس القافلة وتؽلبوا علٌهم ..محمد

لنهب القافلة وحملوا ما علٌها وأبحروا  فنهبوا القافلة وساقوها إلى جانب سفنهم التً جاءوا فٌها استعداداً 

 . ٖبه إلى مٌناء الطابؾ بالزرانٌق. (

 . تًحملة هاشم المحوٌ -

تبدأ التحوالت فً المشهد العسكري تقترب رؼم الوجل الذي اكتسى سٌر هذه العملٌة من قبل القوات   

اإلمامٌة وتبدأ القوات اإلمامٌة باالقتراب واالحتكاك بقوات المقاومة التهامٌة واالصطدام بها ، والتدرج 

أمٌر ٌى لولده سٌؾ اإلسالم محمد كل اإلمام ٌحفً احتالل األراضً القرٌبة من بالد الزرانٌق ، وأوّ 

تهامة جس نبض تكتل قوات القبابل التهامٌة بزعامة الزرانٌق ومحاولة االقتراب من بٌت الفقٌه ، فكان 

 .أول احتكاك بٌنهما فً الدرٌهمً 
 

هاشم الشرٌؾ المحوٌتً  هوله فقد وجه سٌؾ اإلسالم محمد المتولً على تهامة من قبل والده عامالً   

قدم إلى الدرٌهمً وكانت نتٌجة قدومه مع جٌشه أن أحست قبابل الجحبى بوطأة هذا الجٌش والذي 

أحمد  فثارت بتأٌٌد كامل من، لإلنسانٌة مع أبناء تهامة واستعالبه المذهبً والساللً والقبلً اوبمعاملته 
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ٔ
  

ٕ
 . ٕٙٗ، ٛـ ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ - 
ٖ

 .ٖ٘ٗز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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لدرٌهمً السٌد )توجه إلى مركز ا -ل المصدر اإلمامً :اقناصرة المقاومة التهامٌة ، فتٌنً جنٌد وم

هاشم الشرٌؾ المحوٌتً عن أمر موالنا سٌؾ اإلسالم محمد بن أمٌر المؤمنٌن إلرشاد الناس وتفقد 

أحوالهم وقبض ما ٌلزم علٌهم من الزكوات الشرعٌة وكان من قبٌلة الجحبى التطاول وإثارة الفتن 

ً قرٌة الدرٌهمً ثم اخرج السٌد واستنجدوا بالفتٌنً لٌأمرهم بإثارة الحرب بٌنهم وبٌن السٌد المذكور ف

هاشم إلى الحدٌدة ثم عاد بجٌش إلى قضبة وهً القرٌة المتوسطة بٌن الدرٌهمً والحدٌدة وجرت هنالك 

، وهذه  ٔ معركة استشهد فٌها السٌد المذكور وهذا أحد األسباب التً أٌقش اإلمام لقتال أولبك البؽاة (

، وٌعلل البردونً  "السٌد هاشم الشرٌؾ المحوٌتً" باسم الرواٌة الرسمٌة ال تذكر من هو العامل إال

ٌم خطورة الزرانٌق ، فأؼفلت ) ربما خافت السلطة ٌوم ذاك من تجسّ  -سبب التكتم على االسم بقوله :

المدونات الرسمٌة اسم القابد حتى ال ٌشٌع قتل القادة المتوكلٌٌن ألن هذا ٌؤثر مباشرة على من واالهم 

، والحقٌقة أن البردونً أٌضاً أخطأ فً اجتهاده بذكر أن قابد  ٕقٌادات الجدٌدة (وٌبث الخوؾ فً ال

)ولٌست مرثاة سٌؾ  -بقوله : عامر ، ورد علٌه عبدالوهاب شٌبانحسٌن بن عبدالرحمن  والحملة ه

  -اإلسالم أحمد التً مطلعها : 

 الهدى من جوره الخطل هللا أكبر هذا فادح جلل                 أصاب أهل                 

بالموقع المشار إلٌه كما أشار األستاذ البردونً فً مؤلفه الٌمن الجهوري  ، لٌست لمن قتل ؼدراً  إلخ

وإنما فٌمن قتل بجبل جماد المعروؾ بؽربً جبل وضرة مركز عزلة خوالن التً تقع ما بٌن سوق 

امل الناحٌة السٌد حسٌن بن عبد هللا وفً مقدمتهم ع األمان وبنً قٌس حجة وعدد القتلى خمسون شخصاً 

  ٖ هـ (.ٖٖٗٔعامر كما قتل من الؽزاة المتحزبٌن نحو مابتٌن وهذه الحادثة بتارٌخ شهر محرم 
 

حٌث تحدث عن طلب  فذكر شاهد معاصر تهامً تسلسل األحداث وبداٌاتهاأما الرواٌة التهامٌة ،   

نقل كل ما دار داخل االجتماعات القبلٌة ألبناء عامل الدرٌهمً من شٌخ مشابخ الجحبى أحمد عمر زٌد 

فرفض ذلك بإباء بل وعدها اهانة ، فأمر العامل باعتقاله رؼم اآلمان  التهامٌة إلٌه ، تهامة والمقاومة

الذي أعطً له ولكنه نجا وتم محاصرة القوات التً ترٌد احتالل الطابؾ وخرج قابد الحملة بتوسط 

 المقاومة التهامٌة وعلى رأسها تشتركأ، و ضخم ومن ثم عاد بجٌشٌقتل والذي كاد المناصب االهادلة 

قابدها مما أثار فزع اإلمام ٌحٌى وقادته ، تقول مصرع مع  ى الحملةأحمد فتٌنً جنٌد فً القضاء عل

)كانت بداٌة الحرب أن اإلمام كان قد طلب من مشابخ  -الرواٌة التهامٌة تحت عنوان "حرب قضبة":

والسفلى وضع رهابن وٌكون بمثابة الدخول فً طاعة الدولة ..وكانت بداٌتها عامل  الجحبى العلٌا

الدرٌهمً كان وقتها السٌد هاشم وجهتها ، فقد استدعى أحد مشابخ الجحبى وهو الشٌخ أحمد عمر زٌد 

كن وطلب منه أن ٌطلعه على الخالؾ الذي حدث بٌن القبابل ، كما أمره أن ٌدفع ما علٌه للدولة ، ولم ت

الدولة تستلم من هذه القبابل أي شًء ألنها كانت بحكم العادة القبلٌة تعتبر نفسها حكومة مستقلة ٌجمعها 

أمر بحبسه  هذا الشٌخ أحمد عمر زٌدوٌحكمها العرؾ القبلً ، وحٌنما عامل الدرٌهمً سمع جواب 

حٌنما رأى جنود وكان بدون سالح ولم ٌكن معه إال رفٌقه دروٌش وهو من أسرته وكان مسلحاً و

العامل ٌعاملون الشٌخ أحمد عمر بقسوة فما كان منه إال أن وجه بندقٌته إلٌهم وأطلق رصاصة إلٌهم ، 

الشًء الذي جعل الجنود ٌتراجعون وٌخلون سبٌله وكانت هذه الرصاصة بداٌة الحرب الطاحنة الذي 

                                                           
ٔ

 . ٖٖح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
ٕ

 . 1ٗٔ -1ٗٔحُزَى٢ٗٝ ، ح٤ُٖٔ حُـ١ٍٜٞٔ ، ٛـ - 
ٖ

 ، أهطؤ ٤ٗزخٕ ك٢ حَُٜ٘ ك٢ٜ ك٢ ِٓن َٜٗ ١ً حُلـش ٤ُٔٝق ح٬ٓ٩ّ أكٔي َٓػ٤ظ٤ٖ طْ٘ ػٖ ١خثل٤ش ٕ، ٛـ  ٤ٖٗزخٕ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 

 .   ٙٙٔا٠ُ ٍٝهش  ٕٙٔٓو٤ظش ٝحٓظؼ٬ء ػ١َٜ٘ ٟي أر٘خء طٜخٓش ، حُٞحهؼش رَٔػ٤ظ٤ٜخ ك٢ ح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حَُٝٝ حُزٔخّ ، ٖٓ ٍٝهش 
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لٌوم قتل أحد القبابل وكان قتله بل ، وفً نفس ااعت القُ ذهب ضحٌتها الكثٌر ، على صوت الرصاصة تدّ 

قاموا بحصار عاملها ومن معه وكانت األعراؾ برمتها أن ٌتدخل السادة فمن جنود عامل الدرٌهمً 

والمناصب وفعلوا ما استطاعوه لكً تفك القبابل الحصار ، وكان شرط القبابل هو أن ٌؽادر عامل 

الحدٌدة وكان فٌها سٌؾ اإلسالم محمد البدر نابباً الدرٌهمً حاالً ، وفً الحال ترك المنطقة متوجهاً إلى 

لإلمام ..وما إن وصل عامل الدرٌهمً الحدٌدة وأطلع محمد البدر على ما حدث ، سارع إلى التجهٌز 

وخرج إلى منطقة خارج الحدٌدة اسمها قضبة ، وبٌنما كانت األخبار تتوارد عن خروج الجٌش وعلى 

ل الدرٌهمً كانت هناك فً الطرؾ اآلخر القبابل تتجمع تحت رأسه سٌؾ اإلسالم محمد البدر وعام

قٌادة الشٌخ أحمد الفتٌنً الذي كان ٌعد العدة لمهاجمة الجٌش الذي كان قد وصل إلى قضبة وكانت بداٌة 

التجمع من قبٌلة الجحبة والزرانٌق وقد كانوا فً الدرٌهمً وتحركوا إلى قضبة وهاجموا الجٌش وقتلوا 

وأسروا عدداً كبٌراً من الباقٌن فلم ٌعد إلى الحدٌدة إال من نجً بنفسه وبعد هذا النصر ، قابده والعامل 

وأجمعت أن تكون تحت قٌادة الشٌخ أحمد  -لعله الطابؾ -تواردت القبابل من الدرٌهمً إلى الحسٌنٌة 

 . ٔالفتٌنً(
  
األمٌر السٌد هاشم لقصد  ) جهز األمٌر محمد جٌشاً ومعه -أخرى ذكرها الشبٌلً :تهامٌة ورواٌة   

االستٌالء على قبٌلة الجحبى وأهالً الدرٌهمً المجاورٌن لقرٌة الطابؾ فما كان من قبٌلة الجحبى إال 

قام شٌخها عمر بن أحمد زٌد هو وأوالده فأطلقوا النار على الحصن الذي فٌه السٌد هاشم وجٌشه فً 

م مناصب الدرٌهمً بنً المقبول وجمع من حاصروا السٌد هاشم وجٌشه هناك فقا الدرٌهمً وفعالً 

سطوا فً خروج السٌد هاشم وجٌشه من الحصار وتهدأ السادة أهالً الدرٌهمً إلى قبٌلة الجحبى وتوّ 

ا الحصار وخرج السٌد هاشم وجٌشه ومعهم السادة محافشٌن إلى الحدٌدة الفتنة فرضً الجحبى وفكوّ 

ٌحٌى حمٌد الدٌن لما عملت قبٌلتً الجحبى والزرانٌق وهدأت الفتنة ، لم تهدأ بال لألمٌر محمد بن 

من الجنود والقبابل المجاورة لشمال الحدٌدة وشرقها وكان قابد الجنود  كثٌفاً  بالسٌد هاشم فجمع جٌشاً 

السٌد هاشم السالؾ ذكره وقابد القحرى الشٌخ إسماعٌل البؽوي وقابد قبٌلة الخضارٌه الشٌخ حسن عبد 

الشٌخ سلٌمان سالم ومعه قبابل من صلٌل وؼٌرها  اجل وقابد قبٌلة العبسٌةن قضاء بهللا خضري م

فهجمت علٌهم  إلى قرٌة قضبة على الساحل من بالد المنافرة قبٌلة من الدرٌهمً ؼرباً  وجاؤا جمٌعاً 

واشتد القتال فقتل السٌد هاشم القابد وقتل الشٌخ حسن  قبٌلتً الزرانٌق الجحبى فً ذلك المحل صباحاً 

ٌراد به الطاٌؾ فمات فً  بالؽة وأخذ أسٌراً  هللا الخضري وجرح الشٌخ إسماعٌل البؽوي جروحاً  عبد

 . ٕ( مان سالم وقتل عدد كثٌر من الجٌشأثناء الطرٌق ودفن فً الدرٌهمً كما أسر الشٌخ سلٌ
 

وبمعٌته جٌش هـ أمر السٌؾ محمد بتقدم السٌد هاشم ٖٙٗٔ)وفً سنة -البحر سٌر الرواٌة السابقة :  ٌدّ أ  

كبٌر من الحدٌدة والشٌخ البؽوي والشٌخ سلٌمان سالم مع قبابلهم المسلحٌن لٌملكوا الدرٌهمً ، فعلمت 

بذلك الزرانٌق والجحبة والمساعٌد وؼٌرهم ، فتصدوا للجٌش فً قضبة ووقعت معارك كبٌرة بٌن 

  (بقٌة الجٌش إلى الحدٌدة الم ورجعالطرفٌن وقتلى وأسر الشٌخ البؽوي وقتل ، وأسر الشٌخ سلٌمان س
)وتقدمت قبابل الزرانٌق وقبٌلة الجحبة وقبٌلة -، وفً رواٌة أخرى لمشارك فً هذه الموقعة ٌقول:ٖ

المساعٌد ودارت المعركة وأقامت الحرب أوزارها بقتال مرٌر وأخرج الجٌش من الدرٌهمً وقضبة 

                                                           
ٔ

 . ٕٔ- 1ٔ، ٛـ  ٕح٫ٛيٍ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 . ٖٙ-ٖ٘ٗز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 ٜخٛش ٓ٘ٚ ُيٟ حُزخكغ إٔ هخثي حُلِٔش ٣يػ٠ ح٤ُٔي ُرخٍس . رلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . ٣َى ك٢ ٓٔٞىس ك٤ُٞش حُزلَ ٝك٢ ه - 
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واسر  ٔمن أربعمابة قتٌل ؼٌر المحاشٌموقتل معه من الجٌش أكثر ..وقتل قابد الجٌش والشٌخ البؽوي 

وأطلقه  بعد ثالثة أٌام وتم  اً إلى أحمد فتٌنً جنٌد الزرنوقًالشٌخ سلٌمان سالم العبسً وأخذوه أسٌر

إلى أهله وبلده وقتل من الزرانٌق الجحبة والمساعٌد  -أي أتباعه  –عودته إلى الجٌش ورحل مع أوالده 

  -، فمن النصوص السابقة ٌتضح ما ٌلً : ٕلمحاشٌم (على ما ٌزٌد على مابة قتٌل ؼٌر ا

حدثت للمعارك لقبابل العربٌة تسمٌات اأن موقعة قضبة أو ما ٌسمٌه أبناء تهامة بٌوم قضبة تبعاً ل  -

 خارج الدرٌهمً وكانت لها أسبابها والتً أدت إلى هزٌمة القوات اإلمامٌة ومقتل قادتها .
 

اومة التهامٌة ورفع معنوٌاتها واالتجاه إلى تحرٌر الحدٌدة كما إتحاد قبابل تهامة تحت زعامة المق -

  .رؼم اإلؼراءات هفً وقوؾ أحمد فتٌنً لصفأمل اإلمام وقطع ٌتضح من سٌاق األحداث الالحقة 
 

تأكد النشام اإلمامً أن مشابخ تهامة المنضمٌن تحت لواء القوات اإلمامٌة كانوا هم السبب الربٌسً  -

المقاومة التهامٌة ووجود تنسٌق متكامل بٌن هذه القبابل والمقاومة كما صرح فً الهزٌمة على ٌد 

)وقد انقض الشٌخ  -فعندما ذكر الشٌخ إسماعٌل البؽوي فقال عنه :،  مبذلك نزٌه مؤٌد العش

إسماعٌل البؽوي على جٌش اإلمام ٌوم ثورة الزرانٌق وانضم مع عشٌرته إلٌهم ففتك رجال اإلمام 

، فمقتل البؽوي كان بٌد القوات اإلمامٌة وهذا ما ٌؤكده  ٖشر قتله لخٌانته وؼدره( بعشٌرته وقتلوه 

 . ٗالمشاركون والمعمرون من أبناء تهامة 
 

 المفاوضات بٌن اإلمام ٌحٌى وقبائل تهامة .  -

نتٌجة للهزٌمة التً حاقت بالجٌش اإلمامً فً قضبة ومصرع جمٌع أفراده مع قابده ، لجأ اإلمام   

كشؾ اشرة مع القبابل التهامٌة ، فثم المفاوضات المب األعراؾ القبلٌة واقتسام المصالحى أسلوب ٌحٌى إل

االرٌانً هو مؤرخ رسمً عن عروض قُدمت للشٌخ أحمد فتٌنً من قبل اإلمام ٌحٌى إال أن هذه 

ه وٌعرؾ العروض وجدت رفضاً قاطعاً )وكانت قد تحررت إلٌه خطاباٍت شرٌفة بأن ٌقؾ عند حدّ 

ار نفسه وٌبذل الطاعة وعند تحققها ستساعده الخالفة المتوكلٌة بأن ٌكون ربٌساً على من ٌنتمً إلٌه قدّ م

فأبت نفسه الخبٌثة إال العناد واالنضمام إلى راٌة الكفر والسعً بالفساد واإللحاد لٌذٌق وبال أمره 

ٌة أن اتفاق سالم بٌن اإلمام ابق وزارة الخارجٌة السوفٌت، وقد أوردت وث ٘وٌفارق األموال واألوالد(

م 9ٕ8ٔ ٌونٌوالخامس عشر من /  هـٖٙٗٔذي الحجة  السابع والعشرٌن منفً ٌوم الجمعة  الزرانٌق وقعّ و

 . ٙوهو اتفاق ٌمهد لقدوم المفاوض اإلمامً للطابؾ
 

)وصلت تقارٌر حول اإلمام إلى  -أما الوثابق البرٌطانٌة فتذكر إحدى لجان المفاوضات فقالت :  

أربعة من السادة إلى الشٌخ الوفد المفوض العام لكمران وتقول أن اإلمام أرسل وفداً مفوضاً وٌتألؾ 

أحمد فتٌنً شٌخ قبٌلة الزرانٌق بهدؾ االتفاق على عقد معاهدة سالم ، لكن الشٌخ أحمد فتٌنً أرجع 

لسخرٌة والتهكم ، عقب ذلك الوفد المفوض عقد االتفاق محمالً برده عند عودته وكان جواباً فشاً ٌمتأل با

مباشرة شنت قبابل الزرانٌق هجوماً عنٌفاً وكاسحاً على معاقل والجنود الزٌود فً المنصورٌة وحصلت 
                                                           

ٔ
 .  1ٕٗ، ٛـ 1حُٔلخ٤ْٗ ٓلَى كْ٘ ػَر٤ش ك٤ٜلش ٝطؼ٢٘ أ٤ٛذ ٝؿَف ٝأ١ًٝ ، حُِر٤ي١ ، طخؽ حُؼَّٝ ، ٓخىس )ف . ٕ .ّ ( ؽ - 
ٕ

ػ٠ِ ٍٛٞس ٜٓ٘خ ٖٓ ُٝيٙ رز٬ى حُٔـخِٓش  ٝػ٤وش ر٤لٚ رٖ ػَٔ ٍٜٓ٘ٞ رٖ ػَٔ ٓوزٍٞ ، ٢ٛٝ ٝػ٤وش ًظزٜخ حًٌٍُٔٞ رٍٞهش ٣ٞ١ِش كَٜ حُزخكغ - 

 حُٔـخِٓش ٝهي ٗخٍى ٛخكزٜخ ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كيحع حُوخٛش رٔ٘طوظٚ ٝٓـٖ ٓزغ ٓ٘ٞحص رٔـٖ ٗخكغ ًٝخٕ كخكظخً ٌُظخد هللا ٝكو٤ٜخً َٗػ٤خً. 
ٖ

 .ٖٓ، ٛـ  ٔحُؼظْ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٗ

 ّ .  ٕٔٓٓ/1/ٖٔػش ٝحُـٔخٍ رخُـخف ك٢ ٓوخرِش ٓغ ٓلظ٢ رخؿَ أٓلٔي ػ١ِ حُ٘خ١َٗ ٝػزيحَُكٖٔ ٤ِٔٗٚ رخَُٔحٝ - 
٘

 . 1ٖ - 7ٖح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
ٙ

ؿز٢ ر٤ٔ٣َ٤ز٤ٌٖ ، أ٤ُٝؾ . ح٤ُٖٔ ٝح٤٘ٔ٤ُٕٞ ك٢ ٣ًًَخص ىرِٞٓخ٢ٓ ٢ٍٓٝ ، طَ/ آٌ٘يٍ ًل١ٍٞ ٝك٬ى٤ٔ٣َ ا٣لخٗٞف ٝؿخ٤ُ٘خ أٍُٝٞكخ ٣ٍٝٝيح حَُ٘ - 

 . 1ّٙ ، ٛـٖٕٓٓ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –، ىحٍ ٌٝٓظزش ٓير٢ُٞ 
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كما ذكرت الصحؾ المصرٌة أن اإلمام )بعث  بالعلماء ،   ٔ(ابات عقب هذه المعارك فً األفرادإص

ٌواء القتلة واإلقالع عن النهب وبعض األشراؾ من سادات الٌمن ٌطلبون من الزرانٌق عدم إ

مام مما لٌد اإلوأسلحتهم وهو أحد مطالب اإلمام الربٌسٌة بتسلٌم قادة المقاومة التهامٌة  ٕوالقرصنة...!(

 .  ٖأثار استؽراب هذه الصحؾ
 

وهً شخصٌة  ٗمحمد بن أحمد الحجري أما المفاوضات التً أجبر علٌها اإلمام ٌحٌى ، فقد اختار لها  

ا معرفة تامة واطالع عام بتهامة أرضاً وشعباً وبإدارة المحادثات مع قبابل تهامة ، وتم إرساله هامة وله

م إلى الطابؾ 9ٕ8ٔ أؼسطسالتاسع والعشرٌن من  / هـ7ٖٗٔربٌع األول الثانً عشر من فً ٌوم الثالثاء 

من أمر النكبة التً )أما ما كان  -شاهد معاصر لتلك المحادثات: قال ٘حسبما تذكر الوثابق السوفٌتٌة

أصٌب بها الجٌش ، فقد قام بإرسال القاضً محمد الحجري..أرسله اإلمام كواسطة وألجل تهدبة القبابل 

، وحٌنما وصل إلى قضبة أرسل رسله إلى المشابخ وإلى القبل وطلب من الشٌخ الفتٌنً أن ٌقابله ألجل 

بلٌة واإلؼراء وكان القبول للمصالحة السالم وكان اللقاء حٌث لعب المال واستؽالل األعراؾ الق

والسالم.. وتمت على ]ٌد[القاضً محمد بن أحمد الحجري الذي استطاع بحنكته ودهابه وحكمته 

وذكر هذه المفاوضات  ، ٙ(وبالتالً إلى الدخول فً مفاوضاتٌاسٌة إلى تروٌض أولبك المشابخ الس

وضاتها مع ااتبعته القبابل التهامٌة فً مف وأورد ٌوسؾ بك حسن األسلوب السٌاسً الذي 7المؤرخ مطٌر

إلى قبٌلة الزرانٌق لتدخل فً الطاعة ،  -اإلمام ٌحٌى-رسل النذراإلمام ٌحٌى فـ)فً ذات الوقت كان ٌ

فٌجٌب رؤسابهم أنهم ال ٌخرجون عن طاعته وال ٌأبون أداء األعشار والزكاة الشرعٌة واالنصٌاع 

ولكن هذا ،  8إلى دٌارهم اتقاء لُعدة الجٌوش التً لم ٌألفوها( ألوامره الشرٌفة بشرط أال تدخل جٌوشه

مام أو ٌسد رمق الطلب ال ٌجعل معنى للوجود اإلمامً بتهامة وأٌضا ال ٌشبع قبابل الفٌد من أتباع اإل

)فمن العار أن تبقى هذه القطعة الؽالٌة متمردة  -محمد االكوع: قال هو نفسه كما قادته وال ٌرضٌه

 . 9زء ال ٌتجزأ من تهامة الٌمن وممالٌكه..!(عاصٌة وهً ج

الحجري بقطع المفاوضات ، ثم أمر مفاوضه عب التهامًهو الجواب لمطالب الش كان رفض اإلمام   

 عشر منالخامس   والعودة إلى الحدٌدة فوراً بعد مرور ٌومٌن فقط على بدء المحادثات فً ٌوم الجمعة

 .ٓٔم9ٕ8ٔ أؼسطس من نالحادي والثالثٌ هـ /7ٖٗٔربٌع األول 
 

ٌحٌى قد اعتقد أن القبابل التهامٌة بوسط تهامة حول بٌت الفقٌه بعد قبولها  ٌالحش الباحث أن اإلمام  

  -ٌن عامٍل لعاصمتهم بٌت الفقٌه فبادر إلى تعٌٌن وإرسال كالً :ٌلمبدأ الحوار والمفاوضات ستقبل تع
 

                                                           
                          

ٔ
- Records of Yemen. Vol.6. p . 140 .   

ٕ
 ّ .1ٖٓٔكزَح٣َ  ٘، رظؤ٣ٍن  ٕٔٙؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ حُؼيى  - 
ٖ

  ّٗ٘ ،ٛـ11ٖٔ،  ٔػيٕ ، ١ -٤٘ٗيٍٝف ، ك٬ى٤ٔ٣َ . ح٤ُٖٔ ٓ٘خٛيحص ٝحٗطزخػخص ، طَ/ٓؼ٤ي ٓلٔي ػزيٙ ، ىحٍحُٜٔيح٢ٗ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ - 
ٗ

( ٓئٍم ًٝخطذ ٣ُي١ ، ط٠ُٞ ُ٪ٓخّ ٣ل٠٤ حُٔخ٤ُش رخُلي٣يس ػْ حُـٔخٍى ػْ هخى 1ّٙٓٔ -111ٔ/ٛـ1ٖٓٔ -7ٖٓٔٓلٔي رٖ أكٔي حُلـ١َ ) - 

)طؤ٣ٍن ٓٔخؿي ٛ٘ؼخء(ٝ)ه٬ٛش ٖٓ طؤ٣ٍن ح٤ُٖٔ هي٣ٔخً  -ػ٤ِٔش حُظلخٝٝ ٓغ حٍُِح٤ٗن ػْ هخى حُلَد ٟيْٛ ، ُٝٚ ٓئُلخص أَٜٗٛخ :

حُلـ١َ ، ٓلٔي رٖ أكٔي . ٓـٔٞع رِيحٕ ح٤ُٖٔ ٝهزخثِٜخ، طـلو٤ن /آٔخػ٤َ رٖ ػ٢ِ ح٧ًٞع ،  -ٍحؿغ : . ح٤ُٖٔ ٝهزخثِٜخ(ٝكي٣ؼخً(ٝ)ٓـٔٞع رِيحٕ 

 )حُظَؿٔش روِْ حُٔلون آٔخػ٤َ رٖ ػ٢ِ ح٧ًٞع( . ٗٔ -7، ٛـ ٔ، ؽ 11ٗٔ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ –ٍٓ٘٘ٞحص ُٝحٍس ح٩ػ٬ّ ٝحُؼوخكش 
٘

 . 1ٙـر٤ٔ٣َ٤ز٤ٌٖ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛ - 
ٙ

 . ٕٗ - ٕٔ، ٛـ  ٕح٫ٛيٍ ، حُوٍٞ حُلٖٔ ، ؽ - 
7

 . 7ٗ – 7ٖٓط٤َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
1

 . 1ٔٔكٖٔ ، حُٔظَٜف ٣ٞٓق ري كٖٔ ، ٛـ - 
1

   ٕٔٔ، ٛـ ّٕ ، ؽ11ٙٔ،  ٔح٧ًٞع ، ٓلٔي رٖ ػ٢ِ . ك٤خس ػخُْ ٝأ٤َٓ ، ١زغ ػ٠ِ ٗلوش حُٔئُق )د . ٕ ( ، ١ - 
ٔٓ

 . 1ٙحُٔخرن ، ٛـ ر٤ٔ٣َ٤ز٤ٌٖ ، حَُٔؿغ - 
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 .ٕم9ٕ7ٔلثالثٌن من أكتوبرا / هـٖٙٗٔ ىفً السادس من جمادى األول ٔمحمد بن علً العلفً  -ٔ

 .ٖاإلقتراب منها ٌالم ٌستطع مامحمد بن ٌحٌى بن محمد االرٌانً لكنه  -ٕ
 

 حمالت متتالٌة من دون جدوى .  - 

   ًّ واإلمام ٌحٌى تحرك واسع للقوات اإلمامٌة من التهامٌة عملٌة فشل المفاوضات بٌن قوى المقاومة  تل

ام وما لم ٌؤخذ بالمفاوضات ٌؤخذ بالقوة ، فذكر مؤرخ ولً العهد أن أجل حسم المعركة لصالح اإلم

اإلمام ٌحٌى )جهز علٌهم خالل ذلك كتابب عشٌمة ٌقودها رؤساء مجربون كقابد الجٌش المتوكلً 

إسماعٌل بن إسماعٌل المرونً والقاضً األجل عامل زبٌد محمد بن عبد ..الشرٌؾ عبد هللا الضمٌم و

عبد هللا بن حسٌن الدٌلمً كلهم بقٌادة موالنا حسام الدٌن البدر ..بن احمد الحجري و محمد..هللا الشامً و

للتقدم علٌهم من أربع جهات واالستٌالء على بالدهم وجرت حروب شهٌرة نتٌجتها االستحكام  ..محمد 

،  على بعض من البالد كالدرٌهمً وؼٌرها بعد أن حل القتل الذرٌع بالمخالفٌن وطردهم إلى الشعوب

، فٌالحش من خالل تطور األحداث  ٗطت القُواد عن المعركة(وعرضت بعد ذلك حوادث وكوارث ثبّ 

وتسارعها أن اإلمام دخل فً صراع خفً مع ولده أحمد من أجل حسم والٌة العهد والذي ٌتضح من 

ذلك أن السٌاق العام أن اإلمام ٌحٌى كان مابل إلى جانب ولده سٌؾ اإلسالم البدر محمد وٌستشؾ من 

اإلمام ٌحٌى نفسه كان مؤٌداً له ومذلالً كل العقبات أمامه ومؤهالً له لتولً أعشم منصب فً دولة اإلمام 

اإلمام فً الخطة التهامٌة كما هو متداول رسمٌاً فً السلطات اإلمامٌة وكتابها وهً  وهو منصب نابب

على كل مستوٌات التصعٌد ، فأراد  ةٌأٌضاً أقوى بالد وأحدثها خضوعاً لإلمامة وهً منطقة توتر عال

اإلمام ٌحٌى أن ٌثبت أن ولده محمد أحق بتولً اإلمامة بعده متجاوزاً ابنه األكبر أحمد والطامح إلٌها 

اإلمام ولده محمد بكل اإلمكانٌات وسّهل  وكان له رأي آخر فً ولده أحمد كما ٌرى الباحث ، لذلك أمدّ 

كما فً  -رفده بأعشم القادة العسكرٌٌن اإلمامٌٌن ، وهم  عملٌة التفاوض وهً صعبة على نفسه ثم

الذٌن قامت علٌهم دولة اإلمامة بأسالٌبهم المعروفة وأدار اإلمام بنفسه  –كتابات المؤرخٌن الزٌدٌة 

 المعارك .  
  
هكذا كانت الصورة العامة فـ) كان المقدم األول إلى قضبة هو األقرب وحٌنها اشتبك مع القبابل   

ت بسرعة ...بعد مقتل قابدها ، وكان المقدم الثانً هو إسماعٌل المرونً والذي تأهب بعد خبر وهزم

الهجوم من جهة المكٌمنٌة وهً شمالٌة الدرٌهمً ، وقتها لم ٌجد  المعركة واالشتباكات فاستؽلها فً صدّ 

نفسه كانت ً الوقت من ٌقاومه واستؽلها لٌزحؾ إلى الدرٌهمً ، لٌستولً علٌها بدون مقاومة تذكر ، وف

من أتباع السٌد هاشم المحوٌتً ٌتخذون اتجاههم إلى الدرٌهمً ، إذا بهم ٌجدون بقاٌا فلول المنهزمٌن 

الدرٌهمً قد سقطت بأٌدي الفرٌق الثانً القادم من المكٌمنٌة ، فانضموا إلٌهم واستتب األمر هناك ، 

ألؾ مقاتل وكلهم  ٗٔػ ما تجمع بها ما ٌبلػ وكانت الدرٌهمً قبل سقوطها مركز التجمع الكبٌر حتى بل
                                                           

ٔ
ٖٓ أٍكذ ، ٝٗ٘ؤ رز٤ض حُ٘ـ٤ل٢ ٖٓ ر٢٘ ك٤ٖ٘ ر٘ؼذ  ٬( ُٓٞيٙ ك٢ ىحٍ أػ17ّٗٔ-111ٔ/ٛـ1ٖٗٔ-ٖٙٓٔٓلٔي رٖ ػ٢ِ رٖ كٔٞى حُؼِل٢) - 

ْ ػخٓخً ك٢ ر٢٘ حُلخٍع ػ 1ٕٝٝحَٛ ىٍحٓظٚ رٜ٘خٍس ػ٠ِ ٣ي حَُٔؿؼ٤خص ح٣ُِي٣ش ػْ حٗظوَ ُٜ٘ؼخء ٧ًٔخٍ ىٍحٓظٚ ، ػ٤ٖ رخُو٠خء ٝػَٔٙ ، 

ٛـ ، كٌخٕ ًؤ٬ٓكٚ ٝأطَحرٚ ٖٓ حُلٌخّ ٝحُؼٔخٍ ٫ٖٖٝٔٗٙ ح٩ٓخّ ك٢ طٜخٓش رؼي ٓ٘خًٍظٚ ك٢ ح٤ُٔطَس ػ٤ِٜخ حُو٠خء ك٢ ح٣ُِي٣ش ك٢ ح٠ُخُغ ٝ

ٛـ ٝٛٞ أكي حُوخىس حُٜٔخؿ٤ٖٔ ٖٙٗٔ كخًٔخً ٝػخ٬ًٓ  رظٜخٓش ، ؿخٍٝى١ حُؼو٤يس ، ٍحك٢٠ حٌُٔٛذ ، ػْ ػ٤٘ٚ ػ٠ِ ه٠خء ر٤ض حُلو٤ٚ رخ٣ٍُٜٞ٘ٔش

 َّ ٝٝهق ٓغ ػخٓخً ػْ كخًٔخً ُٔ٘لخٕ  ُٙٔٔيس ػ٘ي هيّٝ هٞحص حُٔؼٞى٤٣ٖ ًـ٤َٙ ٖٓ هخىس ٝػٔخٍ ح٩ٓخّ ػْ ػ٤ٖ كخًٔخً ُِل٤ش  ُٔي٣٘ش ر٤ض حُلو٤ٚ ، ٝك

خ ٝػخ٬ًٓ ٧ٍكذ ، ػْ ػ٤٘ٚ ح٩ٓخّ أكٔي هخ٤ٟخً رٜٔيحٕ أػٞحّ ٖٝٓـٖ  1ٗكًَش  ًٔ . ٝػخثن ٓخُْ ، ٤ٓي ٜٓطل٠  -، ٍحؿغ :ٝرؼي حُؼٍٞس أٛزق كخً

-ٔ٘ٗٔ، ٛـ ٖح٫ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ؛ . ٕٓٗ-ّٔٓٗ ، ٛـ 11ٕٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –٤٘ٔ٣ش ىٍحٓش ٝػخثو٤ش طخ٣ٍو٤ش ، حُٔطزؼش حُل٤٘ش 

ٕٔٗ٘    . 
ٕ

 . 7ٕٙ-ّٕٙٙ ، ٛـ 11ٕٔ،  ٔىٓ٘ن ، ١ –ػل٤ق ، أكٔي ؿخرَ . حُلًَش ح٤٘١ُٞش ك٢ ح٤ُٖٔ ، ىحٍ حُلٌَ  - 
ٖ

 )حُٔطزٞع ( . ٖٓٙ، ٛـ ٕ، ؽُرخٍس ، ِٗٛش حُ٘ظَ  - 
ٗ

 . ٖٖح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
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كانوا قد وقفوا تحت طابلة اإلؼراءات والهبات المالٌة والخدع السٌاسٌة ، وأما ما كان من تحركات 

بعد سقوط الدرٌهمً فقد ذهب أحمد فتٌنً ومن معه إلى الطابؾ حٌث  -التهامٌٌن  –الجانب اآلخر 

، وأحكم حصار الزرانٌق  ٔقامت إلى التجمعات واالستعدادات( أتخذها مقراً للتجمع المضاد ..ومن هناك

)وفً سنة  -من الشمال والشرق والجنوب وأمرهم بالتقدم تبعاً ألوامر اإلمام وهذا ما أكده البحر فقال :

هـ فً ٌوم االثنٌن صدر األمر من اإلمام ٌحٌى إلى ولده محمد بن ٌحٌى وإلى أحمد قٌس وإلى 7ٖٗٔ

لً العلفً وإلى القاضً محمد عبدهللا الشامً وإلى الفقٌه سعٌد أبو بكر معوضة القاضً محمد بن ع

وجمٌع المقادمة بأن ٌكون منهم كل واحد من جهته بجٌشه وقوته لٌكون قبض الزرانٌق ومدٌنة بٌت 

الفشل كان مصٌر هذه الجبهات كما ذكر الجرافً ، ، ولكن  ٕ(ه والطابؾ والحسٌنٌة فً ٌوم واحدالفقٌ

العمال المحٌطٌن ببالد الزرانٌق بتجهٌز بعض القوات علٌهم ، وتقدم عامل رٌمه إلى جهة ..مرفقد)أ

الصعٌد وتقدم عامل زبٌد إلى الحسٌنٌة واستمرت الحرب أٌاماً لوعورة البالد وتحصن أهلها بالؽابات 

 . ٖوالقصرتٌن الشمالٌة والجنوبٌة وألهلها طرق معروفة(
 

ن الوقت قد حان لٌشهر جدارته وٌترك شاعرٌته ولٌحمل السالح وٌعد رأى سٌؾ اإلسالم البدر أ   

الخطط وٌدٌر المعارك ، فاستدعى بعض خلصابه من المحابشة والتً تولى بها فترة من الزمن ومنهم  

 شباب والمعروفٌن بوالبهم للبدر محمدكأحد أبرز القادة العسكرٌٌن ال ٗأحمد بن حسن بن إسماعٌل قٌس

وؼٌرهم مع أتباعهم من القبابل و)أمر بجمع جٌش عشٌم ٌحٌط بالزرانٌق  ٘د بن حسنأخٌه محممعه و 

أمٌراً على جٌش قوامه خمسة ألؾ جندي  من جمٌع الجهات ، ثم أمر بخروج القاضً احمد حسن قٌس

، فكان خروجه إلى المحوى شمال الزرانٌق الطرؾ الشامً من الشرق ، كما أمر السٌد إسماعٌل 

على جٌش آخر وأرسله إلى المكٌمنٌة قبلة الدرٌهمً من الشرق ، ثم أمر عامل رٌمه  المرونً أمٌراً 

عبد هللا حسن الدٌلمً ومعه عمال النواحً لقضاء رٌمه عامل الجعفرٌة السٌد محمد الكبٌر وعامل بالد 

رق إلى قرٌة الجنبعٌة ش سالطعام الشٌخ علً السالمً ومعه جٌش عشٌم ، فتقدم القاضً أحمد حسن قٌ

الطرؾ الشامً والتً عادة ٌتقدم إلٌها أي أمٌر ٌنزل المحوى ، فجرت معركة أسفرت عن قتل وجرح 

من الطرفٌن وكسر الجٌش وعاد إلى المحوى بلد الوعارٌة ، ثم تقدم مرة أخرى واحتل الجنبعٌة بعد 

لدرٌهمً واحتله معركة قتل وجرح فٌها عدد كبٌر من الطرفٌن ، أما إسماعٌل المرونً فإنه تقدم على ا

 . ٙهـ .(7ٖٗٔعنوة فً سنة 
 

بدا األمر وكأنه تسابق مع الزمن ، فكل المعطٌات المادٌة والبشرٌة والمناخٌة هً فً صالح الجٌش   

 .سالم أحمد لٌحسم والٌة العهد لهاإلمامً لكن التقهقر واالنهزام هو السمة البارزة ، وتدخل سٌؾ اإل

 

                                                           
ٔ

 . ٕٔ- 1ٔ، ٛـ  ٕح٫ٛيٍ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 حُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
ٖ

 . ّٕٕ٘ ، ٛـ 11ٗٔ،  ٕر٤َٝص ، ١ –حُـَحك٢ ، ػزي هللا رٖ ػزي ح٣ٌَُْ . حُٔوظطق ٖٓ طخ٣ٍن ح٤ُٖٔ ، ٓئٓٔش ىحٍ حٌُظخد حُلي٣غ  - 
ٗ

( هخثي ٝٗخػَ، ُٝي ك٢ حُٔٞىس ٝىٍّ رؼِٔخٕ ٖٓ ح٧ّٛ٘ٞ ُيٟ ح٤ُ٘ن ُطق 1ٕ1ّٔ -111ٔ/ٛـ7ٖٗٔ-7ٖٔٔأكٔي رٖ كٖٔ رٖ آٔخػ٤َ ه٤ْ ) - 

 خٗخ ٖٓرٖ ٓلٔي ٗخًَ ُٝٝيٙ ح٩ٓخّ ٓلٔي ، ٝىٍّ رٜ٘خٍس ، ػْ ػَٔ ٓغ أه٤ٚ ُيٟ حُزيٍ ٤ٓق ح٬ٓ٩ّ ٓلٔي رٖ ح٩ٓخّ أػ٘خء ط٤ُٞظٚ ُِٔلخر٘ش ، كٌ

ٝىكٖ ر٤ٖ  هٞحىٙ ، ػْ ٫ِٗ ٓؼٚ ُظٜخٓش رؼي ط٤ُٞش حُزيٍ ٩ٓخٍطٜخ ، ٝهظَ رخُـِش رؼي إٔ أظَٜ ٗـخػش كخثوش ؿؼِض حٍُِح٤ٗن ٣لظَٓٞٗٚ  ، كـَٔ ًٝلٖ

 . ٕٓٔٓ/1/ٕٔهزٍٞ حٍُِح٤ٗن ىٕٝ ٓٞحٙ ٖٓ حُوٞحص حُٜٔخؿٔش. ٓوخرِش ٓغ ُٝيٙ حُوخ٢ٟ ٓلٔي رٖ أكٔي كٖٔ ه٤ْ ك٢ 
٘

( ػَٔ ٓغ أه٤ٚ آٔخػ٤َ ُيٟ حُزيٍ ٓلٔي رٖ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ك٢ حُٔلخر٘ش 17ّٖٔ-11٘ٔ/ٛـ1ٖٖٔ-ٖٖٓٔ) آٔخػ٤َ ه٤ْٓلٔي رٖ كٖٔ رٖ  - 

حُٔوخرِش حُٔخروش ٓغ أرٖ أه٤ٚ حُوخ٢ٟ ٓلٔي رٖ أكٔي :  كيٟ ًظخثزٚ ٟي حُظٜخ٤٤ٖٓ . ٍحؿغ٫ِٗٝ ٓؼٚ ُظٜخٓش ًٝخٕ حًٌٍُٔٞ ًخطزخ ري٣ٞحٗٚ ػْ هخثيح ٩

 .   1ٗٙٔ، ٛـ  ٗح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ؛ ٝهي ٍرخٙ ػٔٚ ٌٛح ٝحػظ٠٘ رٚ رؼي ٓوظَ أر٤ٚ . ٕٓٔٓ/1/ٕٔكٖٔ ه٤ْ ك٢ 
ٙ

 .ٖٙٗز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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 له لتهامة .تجهٌز سٌف اإلسالم أحمد ونزو  -

وبىدأت التهامٌىة لقد أٌقن اإلمام ٌحٌى أن لٌس مكان للمنافسة وإال أضاع تهامة بعىد أن قوٌىت المقاومىة   

 تومىن ثىم تقىدممىن اإلمىام ، رؼىم اإلمىدادات المتتابعىة من قبل القوات اإلمامٌىة الهجمات المتتالٌة  بصدّ 

هىـ ، قىادت 7ٖٗٔ / م9ٕ8ًٔ بداٌىة سىنة على محاصرة الحدٌدة وتحرٌرهىا ، فىـ)ف تشكحتى أوالمقاومة 

قبابىل تهامٌىىة ومعهىم الزرانٌىىق هجمىة خاطفىىة ضىىد القىوات الزٌدٌىىة المتمركىزة بىىالقرب مىن الحدٌىىدة وتىىم 

القضاء التام على الكتٌبة العسكرٌة المقدمة ببلدة المنشر جنوب الحدٌدة وبدا أن الحدٌدة ستقع بٌىد الثىوار 

نشامٌىة القىوة المىن القبابىل والزٌىود السىلطات اإلمامٌىة أتباعهىا  وعقب هذه الؽارة الخاطفة جهىزت فىوراً 

، والؽرٌىب ٔ ، توجهوا إلى تهامة تحت إمرة سٌؾ اإلسالم ولً العهىد أحمىد( رجلبعشرة آالؾ  تقدرو

ربٌىع  -مشابه لنص مؤرخ تهامً ذكر فٌه عدد قوة الجٌش النازلة لتهامة )وفٌىهالبرٌطانً أن هذا النص 

من صىنعاء إلىى تهامىة الىٌمن بجىٌش كثٌىؾ نحىو عشىرة .. سٌؾ اإلسالم أحمد..وصل  -هـ 7ٖٗٔالثانً 

آالؾ ولىىواء النصىىر علىىى رأسىىه فوصىىل إلىىى باجىىل ومنهىىا توجىىه إلىىى القطٌىىع ثىىم إلىىى المراوعىىة ثىىم إلىىى 

 . ٕالدرٌهمً فوقعت الحملة من هناك على قبٌلة الزرانٌق(
 

 ر فٌه أحمد أنه األحق بوالٌة العهد ورضا اإلمامعبّ  حواراً بٌن اإلمام ٌحٌى وولده أحمد شٌبانورد أ   

نقطة المقاومة التهامٌة والتً هاجمت) بعد أن أثبت البدر محمد أمٌر تهامة فشله فً القضاء على به

عسكرٌة وقتلوا من حرسها جندٌٌن فً رابعة النهار ، لذا اضطر محمد البدر أن ٌرفع حقٌقة هذه 

مام ، فؽضب ولم ٌتمالك حتى ٌعود ولده سٌؾ اإلسالم أحمد من مهمته االعتداءات إلى والده جاللة اإل

س صاحبها ، تعبحاشد ، فقد كان قرر فً دخٌلة نفسه أن لٌس لهذه القبٌلة كفؤاً ؼٌره ، لذا استعجل و

وأمر ولده محمد البدر بتحضٌر جٌش إلى الحدود المتاخمة لنفس مدٌنة بٌت الفقٌه لترابط هنالك كً 

السٌطرة على مخافرهم فً عن االعتداء إن لم ٌكن فً استطاعته تأدٌبهم و توقؾ الؽزاة

أحمد من حاشد إلى صنعاء بعد قمع التمردات فٌها  هـ وفً ؼمرتها عاد7ٖٗٔ..تدخل سنة مقاطعتهم

ولقد ..وفور قدومه تشرؾ بمقابلة والده اإلمام وعلى بساط هذه المقابلة طرح موضوع قبٌلة الزرانٌق

ٌُرجى لألخذ بالثأر -دٌثه بقوله : علق اإلمام ح  -، فٌنبري أحمد من مقعده منتشٌاً ، قابال :وال أدري من 

هذا الفخر ، ا وافتك بها كما قد فتكت بؽٌرها أنا لها ٌا موالنا أنا الذي بصارمك البتار سوؾ أكفٌك أمره

ٌُري اإلمام من نفسه أنه أقوى شكٌمة وعزماً وجلداً من أخ ٌه محمد البدر بل ومن كله من قبل أحمد ل

عبد هللا بن أحمد الوزٌر وابن عمه فقد كان فً الوسط منافسات فأحمد كان تواقا للخالفة بعد موت أبٌه 

ولذلك ال ٌحب أن ٌذكر أحد سواه وال بد لها من عمل ولٌس ؼٌر الجود بنفسه ...هذا وقد تجلى مالمح 

قاتل ثالثة آالؾ من الجٌش النشامً وألفان من الُبشر فً وجه اإلمام وعلى الفور جهزه بخمسة آالؾ م

قبابل حوازات صنعاء كهمدان وبنً مطر وسنحان والحٌان وبنً الحارث أٌضا ، وٌؽادر أحمد صنعاء 

فً الوقت الذي أبرق لناببه بحجة بإلزام قبلها المجاورة لها وحجور أٌضا باختٌار ألفٌن مقاتل وسرعة 

ٌة التً تضمن له النجاح بقى بهم وعلى تربتها رسم خطته الحرتجهٌزهم إلى مدٌنة باجل وفٌها الت

                                                           
1

ـ   Sinclair , Reginald W., ed. Documents on the History of South West Arabia : Tribal Warfare and Foreign 

Policy in Yemen , Aden and Adjacent Tribal Kingdom , 1920-1928 . North Carolina : Documentary 

Resources.  vol 2 . pp . 3ٕ7 – 350. 
ٕ

 .  ٘ٙٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 



   

 

194 

 

مستعٌنا بمراء الشرٌؾ عبدهللا الضمٌن فقد كان فً طلٌعة المرافقٌن له من صنعاء عن أمر اإلمام ومن 

 . ٔ باجل إلى مدٌنة المراوعة من طرٌق القطٌع(
 

أن سٌؾ اإلسالم أحمد كان حانقاً  ٌخالؾ هذه الرواٌة ما ذكره الرحالة اإلٌطالً سلفاتور أبونتً من  

ٌات الحربٌة ملل التعامل مع قادة عسكرٌٌن ؼٌره لتولً قٌادة الععلى والده اإلمام ٌحٌى والذي فضّ 

عندما سمع أن اإلمام قد عٌن ؼٌره لقٌادة الحملة فً أول األمر ومازال ٌلح على  بتهامة فـ)أشتد ؼضبه

والمهمة ثقٌلة ألن قبٌلة الزرانٌق شدٌدة المراس قاوم رجالها  أبٌه حتى واله القٌادة وكان المشروع صعباً 

األتراك زمناً طوٌالً وكانوا لتعصبهم لمذهبهم الشافعً ٌرفضون مد أٌدٌهم لمصافحة الزٌدٌٌن سكان 

.. قاد   الهضاب والمرتفعات كما أن وجودهم فً بٌت الفقٌه ٌعرقل المواصالت بٌن الحدٌدة والمخا 

له الجبلٌٌن فً ذلك السهل المحرق ضد قبابل الزرانٌق المتوحشة ورجالها األنصاؾ األمٌر أحمد رجا

ورد الشامً أ، و ٕ(قتال فً األراضً الجرداء القاحلةالعراة الذٌن تعودوا احتمال العواصؾ الرملٌة وال

ملٌة سبب اختٌار السٌؾ أحمد وأبرز العقبات التً تعترضه فً احتالل بقٌة تهامة ومشٌراً إلى فشل ع

) ال ٌخافون سلطاناً ، وال ٌرهبون تأدٌباً ،  -التفاوض بسبب التشدد فً المطالب فٌقول أن الزرانٌق:

هـ ، واستشرت أطماعهم واشتطت مطالبهم ، وشنوا 7ٖٗٔوكثر تعدٌهم على المراكز اإلمامٌة فً سنة 

ة أرضهم بؽاباتها ألن لهم من حصان بل اعتقدوا أن أي قوة مهما كانت لم تقوى على البطش بهم 

المخٌفة وكثبانها الرهٌبة ورمالها الجهنمٌة ، إلى جانب ما ٌعتزون به من كفاءاتهم الحربٌة وقواهم 

البدنٌة وبطولتهم المشهورة وما قد سٌطر على النفوس من معانً خوفهم حتى أصبح من المقرر أن كل 

رتهم وأخذهم بالتً هً أحسن محاولة فً سبٌل إخضاعهم لن تجدي وأن الكٌس والسٌاسة فً مصاب

ومداراتهم باألموال واإلرشاد حتى ٌخؾ شرهم تدرٌجاً ، ولكن عقلٌة سٌؾ اإلسالم أحمد وهو العسكري 

الخبٌر والقابد المحنك ال تفهم هذا المنطق الموهون ... لذلك فقد كان من رأٌه سرعة الفتك لهذه القبٌلة 

والده اإلمام ٌحٌى لهذا الرأي ووكل إلٌه تدبٌر ما  والقضاء على شرها قضاًء حاسماً وأصؽى جاللة

 .  ٖ ٌرمً إلٌه فجهز الجٌوش وجمع الجموع ..(
 

واكبت الصحؾ هذه الحمالت الموجة ضد تهامة باهتمام بالػ ، فبدأً من قدوم سٌؾ اإلسالم أحمد من  

وهً الصحٌفة الوحٌدة فً حجة والحفاوة المبالػ فٌها التً لقٌها من كل أركان الدولة ، فصحٌفة اإلٌمان 

وأنشأت )من أجل فهم بعض الجوانب من  عهد اإلمام ٌحٌى فً دولته التً ٌشرؾ شخصٌاً على طباعتها

أفردت أؼلب ، ف ٗالقالب الذي صّب به اإلمام شكل دولته(باسم المذهب الهادوي اإلمامة الزٌدٌة ..

 ، أما الصحؾ العربٌة فٌذكر ٘عرٌة صفحاتها ألخبار مقدم السٌؾ من حجة وما قٌل فٌه من مدابح ش

إلى صنعاء من بالد حاشد بعدما قضى على ثورتها صلحاً ..أحمد...مراسل صحٌفة المقطم )بعدما عاد

وسلماً ، اؼتنم جاللة اإلمام وجود ولً عهده فً العاصمة وتجمع الجٌش فً تهامة الٌمن ، وما لسموه 

الزرانٌق وتولً شؤونها بنفسه ، للقضاء على تمردها ، من الشدة والبأس ، فأرسله لإلشراؾ على قبٌلة 

                                                           
ٔ

 . ٖ – ٕ، صـ ٖشٌبان ، المصدر السابق ، ج - 
ٕ

 . ٖٔٔ - ٕٔٔأرٞٗظ٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 . 7ٕ -.7ّٔ ، ٛـ 1ٙ٘ٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ -أكٔي ك٤ٔي حُي٣ٖ ، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢ حُ٘خ٢ٓ ، أكٔي ٓلٔي . آخّ ح٤ُٖٔ  - 
ٗ

، رلغ ٟٖٔ ٓٔ٘خٍ هْٔ حُظخ٣ٍن ٝػِْ ح٥ػخٍ  1ٗ1ٔ -1ٓٓٔأٝرَٓخ٣َ ، ؿ٤َحُي . ؿ٣َيس ح٣٩ٔخٕ ٝح٩ٓخّ ٣ل٠٤ : حُؼو٤يس ٝحُيُٝش ك٢ ح٤ُٖٔ  - 

ّ ، ١ٝزغ رؼ٘ٞحٗٚ حُل٤خس حُل٣ٌَش ك٢ حَُٔ٘م ٤ٌ٣َٓٔ171ش رز٤َٝص ك٢ ٓخ٣ٞ ًَِٝٓ حُيٍحٓخص حُؼَر٤ش ٝىٍحٓخص حَُ٘م ح٢ٓٝ٧ رخُـخٓؼش ح٧

 . ٕٕٓ–ّٕٔٓ ، ٛـ 11ٖٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ –ّ ، طَ/ ػطخ ػزيحُٞٛخد ، ًَِٓ ىٍحٓخص حُٞكيس حُؼَر٤ش1ٖ1ٔ – 11ٓٔحُؼَر٢ 
٘

 ّ .1ٕ1ٔٓزظٔز1َٛـ /7ٍٖٗٔر٤غ ح٧ٍٝ  ٖٕؿ٣َيس ح٣٩ٔخٕ حُؼيى - 
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فسافر سموه إلى تهامة ، وقبل وصوله إلٌها بمدة كان المجاهدون قد احتلوا الدرٌهمً وقرى كثٌرة 

 . ٔ( بالقرب من مركز بٌت الفقٌه والحسٌنٌة المجاورة ألراضً تلك القبٌلة
 

ارة االستقبال الذي لقٌه سٌؾ اإلسالم من تحدث مؤرخ سٌؾ اإلسالم أحمد وهو مصاحب له عن حر  

المجتمع الزٌدي وحفاوة اللقاء من والده وعن مدى االهتمام والعناٌة التً القتها تلك الحمالت إلى تهامة 

تحدث عن م ٌحٌى بنفسه لوداع هذه الحشود ووخروج كل ممثلً السلطة اإلمامٌة وعلى رأسها اإلما

)ؼنم اإلمام فرصة -ل هذا المؤرخ :اقٌحٌى بن احمد الكبسً فجل بقٌادة حشود عسكرٌة قد سبقت ببا

وأمره بالتوجه من عاصمة الٌمن صنعاء ..ثانً ساعة من ٌوم ..قدوم نجله موالنا سٌؾ اإلسالم أحمد

الخمٌس سادس ربٌع اآلخر وجهزه أمٌر المؤمنٌن وإخوانه البدور والعلماء والسادات والرؤساء وأمامهم 

جراد المعٌنة مع سٌؾ اإلسالم واآلالت الحربٌة والجنود النشامٌة المتوكلٌة المستقرة الجنود المنتشرة كال

بالعاصمة واآلالت الموسٌقٌة وبعد ذلك الموقؾ العشٌم والمشهد المهٌب والجنود التً تسر النواشر 

وتطلب الجهاد بصدق نٌة ونشاط تلوح إماراته وحب للخدمة والسلوك فً مسلك العترة المرضٌة ، 

عند وصول موالنا أمٌر المؤمنٌن إلى عصر وقؾ فوقفت الكتابب ثم توادع هو ونجله وعاد اإلمام مع و

جنوده المشفرة ومن خرج للتشٌٌع من العاصمة ورحل السٌؾ ومعه رفقاءه من السادات األجالء 

وبعض خواصه ، وقد كانت انسحبت من العاصمة أٌام وقوؾ موالنا سٌؾ اإلسالم هنالك جٌوش 

 .  ٕة بقٌادة السٌد العماد ٌحٌى بن احمد الكبسً ووقفت فً باجل ..(جرار
 

أحمد من مناخة برسالة على شكل بالغ عام إلى كل مشابخ الزرانٌق والمقاومة وقد  السٌؾ أرسل  

االستسالم والخضوع والدخول بالطاعة وٌحذرهم الشقاق ومتوعداً ومهدداً بزحؾ  حثهم فٌه على

) هذا بالغ مّنا إتباعاً ألمر ربنا واقتداء بنبٌنا علٌه  -نص البٌان بعد البسملة :الجٌوش إلٌهم ، وهذا 

أفضل الصالة والسالم إلى كافة جمٌع مشاٌخ الزرانٌق أهل الٌمن ، أصلح هللا ما شهر منهم وما بطن 

 رب والسالم علٌكم ورحمة هللا ، وهللا سبحانه ٌحفش موالنا اإلمام أمٌر المؤمنٌن المتوكل على هللا

 –أٌده هللا  -العالمٌن آمٌن . صدورها ، واعلموا أّنـا قد وصلنا إلى هذا الطرؾ بأوامر أمٌر المؤمنٌن 

وال قصد لنا إال صالح الشأن وحقن الدماء وتسكٌن الدهماء وجمع كلمة المسلمٌن ولّم شعثهم وقد علمتم 

م فً تفرٌق الكلمة وتملك البالد ولٌس تكالب األعداء على هذه القطعة وإعمالهم كل وسٌلة وسعٌهم التا

طلبهم هذا محبة للعباد وال إلحٌاء البالد ، ال وهللا إنما ؼاٌة قصدهم إن شفروا استرقاق عبٌد هللا 

المسلمٌن واخذ أسلحتهم وطمس دٌنهم وتملك أوطانهم كما قد كان منهم فً كثٌر من األمصار كالسند 

ذا إلٌكم قبل كل شًء نلزمكم حجة هللا وندعوكم إلى والهند ومصر والعراق وؼٌرها ، وحررنا ه

الطاعة والسلوك مسلك الجماعة والدخول فٌما دخله إخوانكم المسلمون وإقامة الشرٌعة واألمر 

بالمعروؾ والنهً عن المنكر المخوؾ وتأمٌن السبالت وحقن الدماء وجمع كلمة أهل الٌمن لما فٌه 

ى الدٌن وعلى أوطان المسلمٌن وطاعة موالنا أمٌر المؤمنٌن عزهم فً الدنٌا واآلخرة والمحافشة عل

ونحذركم الخالؾ والتنكب واالعتساؾ وسفك الدماء وإثارة الدهماء فإن سلكتم طرٌق الصواب عاد 

جوابكم بالوصول وإن اخترتم أتباع الشٌطان وإؼضاب الرحمن فهذا بالغ للحجة وإٌضاح للمحجة وقد 

                                                           
ٔ

 ّ .1ٕ1ٔٗٞكٔزَٕ،  11ّٔ  ؛ ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ حُؼيى 1ٕ1ٔٓزظٔزَٕٔٛـ / 7ٍٖٗٔر٤غ ح٧ٍٝ  7ٕخء ؿ٣َيس حُٔوطْ ح٧ٍرؼ - 
ٕ

 . ٖٗ – ٖٖح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
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، ومما سبق ٌالحش  ٔصحبة السٌد المعتمد ٌحٌى بن أحمد بحر( وهذا ] بـ [ أشهدنا هللا سبحانه ومالبكته

 -على الوثٌقة السابقة ما ٌلً :

  .توجٌهه البالغ إلى كافة مشابخ الزرانٌق والتأكٌد على ٌمانٌتهم وأرسل ببٌان مماثل لقبٌلة المجاملة   -
 

مامٌىىة مىىع إضىىافة مصىىطلحات اسىىتخدم فىىً هىىذا الىىبالغ الصىىٌػ المسىىتعملة فىىً مراسىىالت السىىلطات اإل  -

فناس تهامة ٌقولىون: الطىرؾ   ٕ )التحرٌك الناحٌة من النواحً(بـ "الطرؾ"متعارؾ علٌها تهامٌاً مثل 

 .فهً عربٌة فصٌحة والطرؾ الٌمانً وٌقصدون الناحٌة الجنوبٌة ة الشامً وٌقصدون الناحٌة الشمالٌ
 

ٌّن البٌىان أن الؽىرض مىن قىدوم  سىٌؾ اإلسىالم ووالىده  - إلىى تهامىة هىو "صىالح الشىأن وحقىن الىدماء ب

 وتسكٌن الدهماء وجمع كلمة المسلمٌن" .
 

ٌة تحدث البٌان عن نشرٌىة المىؤامرة وجعلهىا ركٌىزة أساسىٌة فىً قىدوم هىذه الجحافىل القبلٌىة والعسىكر -

عبٌىد هللا المسىلمٌن واخىذ  وهدؾ هؤالء األعداء الذٌن لم ٌصرح باسمهم علناً هىو " اسىترقاقالنشامٌة 

 ى مما ذكر .وأنكّ  سلحتهم وطمس دٌنهم وتملك أوطانهم " وهو ما ستفعله هذه القوات فٌما بعد أشدّ أ
 

 -بما ٌلً :المقاومة التهامٌة طالب البٌان   -

 ندعوكم إلى الطاعة والسلوك مسلك الجماعة والدخول فٌما دخله إخوانكم المسلمون .  -ٔ

  .راألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكو إقامة الشرٌعة  -ٕ

 وحقن الدماء . -الطرق  –تأمٌن السبالت   -ٖ

 جمع كلمة أهل الٌمن لما فٌه عزهم فً الدنٌا واآلخرة .  -ٗ

 المحافشة على الدٌن وعلى أوطان المسلمٌن .   -٘

 طاعة موالنا أمٌر المؤمنٌن .     -ٙ
  

نحىذركم الخىالؾ  ختم البٌان تهدٌداً ووعٌداً من السلطات اإلمامٌة الزٌدٌة للتهامٌٌن والمقاومة بقوله "  -

والتنكب واالعتساؾ وسفك الدماء وإثارة الدهماء فإن سىلكتم طرٌىق الصىواب عىاد جىوابكم بالوصىول 

 وإن اخترتم أتباع الشٌطان وإؼضاب الرحمن فهذا بالغ للحجة وإٌضاح للمحجة " .
 

مقابلة سٌده ذكر البٌان أن حامل هذا البٌان هو منصب المنصورٌة ٌحٌى بن أحمد بحر القادم لمناخة ل  -

 .  ٌة وأحد الممهدٌن الحتالل تهامةالسٌؾ أحمد بن اإلمام ٌحٌى وهو المعتمد السلطات اإلمام

مكث السٌؾ أسبوعاً فً مناخة )الجتماع بعض الجٌوش الباقٌة فً العاصمة واآلالت وتأخر جنود   

،  ٖالمذكور وإدارته(مطلوبة من الحٌمتٌن وؼٌرها ومن أسباب البقاء وهو األهم تفقد حركات القضاء 

 الثالثٌن من  /ربٌع الثانً الخامس عشر منن الجبهة الخلفٌة وجمع القبابل لٌصل تهامة ٌوم السبت فأم

ٌلة ، وعند وصوله عقبة وسل وجد محمد بن احمد الحجري فاراً من تهامة إلى الحجّ  م9ٕ8ٔ سبتمبر

لزٌارة أهله مد أمٌر تهامة له من البدر محزاعماً أنه مرخص التهامٌة حاكٌاً هول ما رآه من المقاومة 

فأمره السٌؾ بالعودة إلى محل وشٌفته )إذ الوقت ؼٌر قابل للرخصة فهو وقت جهاد وتٌقش للمعامالت 

، وٌتضح أن السٌؾ أصبح الحاكم العسكري العام لتهامة فأعلن حالة  ٗواألحوال فعاد محل وشٌفته(

                                                           
ٔ

 . ٖٗح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
ٕ

 .  1ٖٗ، ٛـ ٗ، طخؽ حُؼَّٝ ، ؽ ؛ حُِر٤ي١ ٖٕٔ، ٛـ 1، ؿـ ٔر٤َٝص ، ١–حرٖ ٓ٘ظٍٞ ، ٓلٔي رٖ ٌَّٓ، ُٔخٕ حُؼَد ، ىحٍ ٛخىٍ - 
ٖ

 . ٖٗح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
ٗ

 حُٜٔيٍ ٗلٔٚ . - 
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التهامٌٌن " جهاد"كل مسارات الدولة اإلمامٌة نحو  الطوارئ وألؽى كل العطل واإلجازات ووجهه

توجها  بال بأخٌه البدر محمد الذي سلمه مقالٌد الحكم بتهامة ثموالقضاء على مقاومتهم ، والتقى فً عُ 

ومن باجل تحركوا إلى القطٌع بعد أن قدم السٌؾ أمامه كتٌبة وقابداً لها ،  معاً على سٌارته إلى باجل

ة التهامٌة رؼم نشر أخٌه محمد فرق عسكرٌة من الحدٌدة إلى عبال مدعومة خشٌة ضربات المقاوم

لوجستٌاً بجواسٌس منتشرٌن على طول هذا النطاق الجؽرافً ، ومع وجود الجٌش المذكور سابقاً بقٌادة 

محمد إلى الحدٌدة ، وذكر  البدرٌحٌى بن احمد الكبسً تحركت تلك الجٌوش إلى المراوعة ، ثم ؼادر 

)ومر بالحدٌدة ولكنه لم ٌدخلها إذ بلؽه أن األهلٌن قد أقاموا  -اب سٌؾ اإلسالم من العرب قابالً:أحد ُكت

له الزٌنات واستعدوا الستقباله استعداداً فخماً ..! ، وكان جوابه لهم أنه من العار علٌنا أن نقوم بمثل هذه 

ألرض فساداً وٌسلب راحة األهلٌن التشاهرات وننام على الفرش الوثٌرة وإلى جانبنا عدونا ٌعٌث فً ا

وٌعتدي على أرواحهم وحاللهم ومن المشهور عن سموه شدة دٌمقراطٌته وعلو همته وعشٌم بسالته 

وشجاعته ومٌله وعطفه على المشلوم وكرهه للشالم...سار سموه إلى بالد الزرانٌق فاحتل بالد 

 . ٔ(درٌهمً بعد مصادمات عنٌفةالمراوعة وال

مراوعة الخطط الحربٌة حٌث عرض علٌه بعض القادة العسكرٌٌن التوجه بخط ستعرض فً الا  

مستمرة لكنه عنٌفة إلى المنصورٌة إلى بٌت الفقٌه رأساً فً إطار دوامة جنوباً مستقٌم من المراوعة 

رفض تلك الخطة واتجه إلى الخطة التً ترى أن الجهة الوحٌدة التً بقٌت من دون حصار هً الجهة 

حصارها تستكمل حلقات حصار المقاومة ل ماكً الجهة المطلة على الساحل البحري وبإالؽربٌة وه

الدعاٌة اإلعالمٌة وتزٌٌؾ الوعً بوجود عالقة  ومن ثم ٌسهل ضربها والفتك بها ، وأٌضاً سهولة بثّ 

ٌة بالسٌطرة على هذه الجهة وبٌن نشرٌة المؤامرة ووجود أٌادي أجنبٌة تحرك القضٌة والمقاومة التهام

والتروٌج لهذه األكذوبة مثلما بثتها السلطات اإلمامٌة واستمرت كل السلطات الالحقة على منوالها 

الثأر من أبناء تهامة ، ٌقول مؤرخ السٌؾ)ولما وصل  لٌة السابق المسٌطر على ثناٌاهلتفكٌر الالحق بعق

الطابؾ وؼٌره من المراكز موالنا المراوعة عّن له التوجه إلى مركز الدرٌهمً لالستٌالء على مركز 

الساحلٌة المهمة ولم ٌساعد من قد أشار على جاللته وحسن لها التوجه نحو المنصورٌة ، فشحذ عزار 

ض الخٌام تتقدمه الجنود بقوادها كأمٌر الجٌش الشرٌؾ عبد هللا الضمٌم وؼٌره والقوة الحربٌة العزم وقوّ 

ابد الجٌش بالمركز المذكور السٌد إسماعٌل والجٌش الذي ، وحٌنما قاربت جاللته البلدة تلقاه أهالٌها وق

 .  ٌٕرفقه..فاستقر موالنا فً مجلسه وتفرقت الجٌوش بالبلدة ..(

 المعارك الحربٌة بٌن الجٌش اإلمامً والمقاومة التهامٌة خالل الهجوم الشامل ضدها .  -

ة التً بنا علٌها السٌؾ أحمد تعد حروب سٌؾ اإلسالم ضد أبناء الشعب التهامً هً الركٌزة األساسٌ  

واٌضاً هً  من المناوبٌن له فً المطالبة بهاشرعٌته الدٌنٌة لتولً اإلمامة الزٌدٌة وقهر خصومه 

اإلعالن واإلعالم عن شخصٌته التً روج لها الجمٌع بأنه اإلنسان الذي ال ٌقهر وال تؤثر فٌه وسابل 

ؼٌر المربً مؤمن به ومحافش علٌه ألن هذا لعالم ، فا ٖالقتل ألنه )مصرؾ( أو ألنه )أحمد ٌا جناه(

العالم خاضع للسٌؾ مطٌع ألمره ، وهكذا سٌطرة فكرة التقدٌس على السٌؾ ، فالبشر كلهم ٌخافونه وال 

ٌؤثرون علٌه والجن كذلك ، فمما سبق ٌتبٌن أهمٌة المعارك التً لهج بذكرها الناس فترة طوٌلة وما 

                                                           
ٔ

 .1ٙ، ٛـ  ٔحُؼظْ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 . 7ٖ – ٖٙح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
ٖ

 . 7ٖحُ٘خ٢ٓ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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ٌُسأل عن وقعة من زالت حاضرة فً الوعً والعقل ا لجمعً وال ٌكاد اإلنسان فً تهامة أو الٌمن 

 -هً : هاحتى ٌسرد أحداثها كأنه حاضر ومشارك بها ، وأبرز ونالتهامٌ المواقع أو ٌوم كما ٌسمٌها

 ٌوم الجلة أو وقعة القٌسً .  -1

ة أحمد إلى الدرٌهمً قام مع قادة جٌوشه المنتشرة على كل المحاور محاصر سٌؾالبعد وصول 

للمقاومة ببالد الزرانٌق بالتنسٌق للهجوم الشامل من كل الجهات فً وقت واحد وهدؾ من ذلك إلى 

تشتٌت قوى المقاومة مع الكثرة العددٌة واستخدام أحدث األسلحة اإلٌطالٌة ، مع إٌمان اعتقادي ال 

هم سٌدخل الجنة أنهم ٌجاهدون الكفار وأن من قتل من القادمة من بلدانها ٌتزعزع لدى تلك الجحافل

 برضا اإلمام كما سٌتضح فً ثناٌا البحث . 

 ٔتها ٌوم الجلةواختلفت اآلراء فً تحدٌد زمنٌّ التهامً والٌمنً من المواقع الشهٌرة التً ذكرها التارٌخ 

سٌؾ الهل هذه الموقعة كانت قبل نزول  -فكان السؤال :لتهامٌون أو موقعة حملة القٌسً كما ٌسمٌها ا

 -وٌعتقد الباحث أن مرد هذا الخالؾ إلى ما ٌلً :،   نزوله.. ؟ أحمد أم بعد
 

لتلك الحروب التً قادتها قٌادات متعصبة طابفٌة ضد شعب  اإلبمةإٌجاد مبرر قوي من قبل مؤرخً   -

هذه ، فتهامة وتبرٌر كل حمالت القتل والتدمٌر ومحو اآلخر باعتبار الخٌانة صادرة من أبناء تهامة 

حتى عدها أحد أبواق اإلمامة من الكتاب العرب )هذه الخٌانة التً ، ت حرباً سراً ولٌالمذبحة حصلت ؼد

 -الزرانٌق )طلبوا منه أن عن  همومن ذلك ما أورده أحد مؤرخٌ ، ٕلم ٌسبق لها مثٌل فً تارٌخ العرب(

اب لهم إلى فاستج، أن ٌبعث إلٌهم عامالً إلدارة بالدهم وقبض الواجبات وتسلٌم الرهابن  -البدر محمد 

ذلك وأرسل إلٌهم القاضً أحمد بن حسن قٌس الذي كان أحد قواده وهو من المحابشة مركز بالد 

الشرؾ فً جٌش من أهل الشرؾ فٌه رؤسابهم وأعٌانهم قوامه ألؾ نفر ، استدرج الزرانٌق هذه الحملة 

ن إلى هزٌع من اللٌل إلى متوسط بلدهم وقرٌب مدٌنتهم "بٌت الفقٌه" وأكرموا نزلهم وتركوهم ٌرتاحو

وقد أخذهم النوم كل مأخذ مع وعثاء السفر وحرارة تهامة ، فانقضوا علٌهم قتالً فلم ٌبقوا علٌهم باقٌة إال 

..لمــا بلػ اإلمام ٌحٌى هذه الكارثة ومن ٌقوده عماداً وؼدراً وشلماً  الشرٌد أو من أنقذه القدر وقتل القابد

رانٌق وإخضاعهم للطاعة على رأس جٌش كثٌؾ نشامً وبرانً انتدب ولده سٌؾ اإلسالم لتأدٌب الز

الذٌن سجنوا فً سجن  ٗ، وٌالحش أن الكاتب السابق هو من "األحرار الٌمنٌٌن" ٖمزوداً بالعتاد الحربً(

مؤرخ رسمً إمامً آخر أن الحادثة وقعت  أكد، ف ...!التارٌخ الٌمنً ةنافع وهو اٌضاً من صناع كتاب

)عقٌب حركته من صنعاء وصل من بعض المشابخ واألعٌان من فـسبب نزوله  قبل نزول السٌؾ وهً

أنهم سٌسلمون الرهابن وٌدخلون فً  ة المولى سٌؾ اإلسالم البدر محمدإلى أمٌر الحدٌد مدٌنة بٌت الفقٌه

الطاعة ، فكان عزم القاضً أحمد قٌس فً بعض الجند والعقال ، فؽدر بهم الزرانٌق وؼٌرهم من بٌت 

                                                           
ٔ
ه وشاِطُبه ، وُهما َجْلهتاِن ، وقاَل ابُن ِسٌَده : الَجْلَهتان  الجلة سابلة وادي شرقً بٌت الفقٌه ، فـ)جله - ُة الواِدي وجاِنُبه وضفَُّته وشطُّ ٌَ :الَجْلَهُة : ناِح

ل:ا ٌْ تا الواِدي وَحْرفاه إذا كانْت فٌهما َصالَبٌة والَجْمُع ِجالٌه وقٌَل:هو ما اْسَتْقَبلََك من الواِدي وقاَل ابُن ُشَم ٌَ واٌت من َبْطِن الواِدي لَجْلَهُة َنجَ ناِح
ْعلُها الماُء وقٌَل:َفُم الواِدي( ٌَ أَْشَرْفَن على الَمِسٌِل ، فإذا َمدَّ الواِدي لم 
 

 . مادة"ج .ل.هـ ".  8ٖ٘–8ٖٗ،صـ 9الزبٌدي، تاج العروس ،ج
ٕ
 .7ٙ، صـ  ٔالعشم ، المصدر السابق ، ج - 
ٖ
 . ٕٕٔ، صـ ٕاألكوع ، المرجع السابق ، ج - 
ٗ
حرار الٌمنٌون والمفاهٌم المتداولة مثل المعارضة الٌمنٌة أو حركة المعارضة الٌمنٌة والتً ترد فً األدبٌات الٌمنٌة كلها ذات حركة األ - 

، م 9ٕٙٔ هـ /8ٖٔٔمدلول واحد وتشٌر إلى نشاط تلك المجموعات السٌاسٌة التً ناهضت الحكم اإلمامً منذ منتصؾ الثالثٌنٌات وحتى عام
د النعمان بروز حركة األحرار الٌمنٌٌن عقب الحرب العالمٌة األولى  ومرت بمراحل متعددة وصاحبها الفشل واالنشقاقات فً حٌن ٌعٌد محم

شاهر ، خالد عبدالجلٌل . مادة األحرار الٌمنٌون )حركة(، الموسوعة الٌمنٌة  راجع: أحٌاناً ولكنها أثّرت فً مجرى التارٌخ الٌمنً بشكل عام .
نعمان ، محمد أحمد . التارٌخ اآلثم ) أسرار االنقالبات  ؛. 7ٕٔ – ٘ٔٔ، صـ  ٔم ، جٖٕٓٓ،  ٕصنعاء ، ط –الثقافٌة ، مؤسسة العفٌؾ 

 . 7م ، صـ9ٙٔٔالقاهرة ، -الٌمنٌة(، منشورات االتحاد الٌمنً
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تجهٌز حملة قوامها سبعمابة  -محمد البدر -)وكان منه -:ل بذلك من ارتبط بالنشام اإلمامًوقا،  ٔ(الفقٌه

وكان فٌه نوٌع من اإلعجاب  أؼلبهم من قضاء المحابشة وكلؾ السٌد أحمد قٌس الشرفً بقٌادتها

مدٌنة المنصورٌة .ولما علم صؽار القبٌلة األبٌة "زرانٌق" بأن المشار إلٌه قد أناخ بحملته فً ..بنفسه

طالبٌن المفاوضة معه بما فٌه  فتحوا له الطرٌق ولم ٌتعرضوا له بشًء ٌكرهه بل اتصلوا به تحرٌراً 

فانخدع صاحبنا وتقدم بحملته إلى موضع عٌنوه وٌقع بالقرب من المدٌنة الفقٌهٌة وبه ، صالح الشأن 

الشورى الصادرة بمصر مقال لمحمد ، وأوردت صحٌفة  ٕ(وبحملته وأبادوهم ولم ٌنجوا منهمؼدروا به 

)فجهز علٌهم القٌسً والشرٌؾ الضمٌن ، فعند ذلك جاء الزرانٌق وعاهدوا  -:ٌقول المحامً علً لقمان 

القٌسً على الطاعة لإلمام وسلموا له جملة من الرهابن تطمٌناً للقابد المتوكلً ، فأرسلهم إلى صنعاء 

الضمٌن أن  نا اإلمام وعند قربهم من المدٌنة شعر الشرٌؾوتوجه إلى بٌت الفقٌه لٌتسلمها باسم موال

وراء األكمة ما وراءها ، فأخبر القٌسً بذلك ، لكن القٌسً لم ٌشك فً القوم ألنهم عاهدوه على كتاب 

هللا فلم ٌحتط لنفسه حتى أحاطت به األعداء وفتكت به وبرجاله ولم ٌسلم سوى الشرٌؾ الضمٌن 

عندما أحس بالخدٌعة ، وعقب هذه الكارثة بعث اإلمام ولده سٌؾ  ه مكاناً قصٌاً وأصحابه ألنه انتبذ برفاق

اإلسالم أحمد وهو الرجل الحازم المعروؾ بشدة البأس واإلقدام وبعد النشر ، فتلقى أوامر جاللة والده 

 . ٖ(.  اإلمام بصدر رحٌب وقام برجاله من كل أطراؾ الٌمن مٌمماً نحو الزرانٌق لٌقضً علٌهم
 

أحمد بن حسن هاشم المحوٌتً والتً صاحبها الؽموض وحملة  خلط كثٌر من الكتاب بٌن حملة  -

دت عن بكرة أبٌهما ، وٌتضح ذلك بإطالق مصطلح "السٌد" ، فكلتٌهما أبٌُ  ٗاألهنومً من حاشد القٌسً

العشم ذكر ، و ٘فً كتاباتهم ، ٌقول عبدالوهاب شٌبان أن قابد الحملة هو )السٌد أحمد قٌس الشرفً(

)ؼضب جاللة اإلمام من تصرفات الزرانٌق ؼضبا شدٌدا وأرسل حملة بقٌادة أحد السادة بالتنكٌل 

بالعصاه فاجتمع شٌوخهم بالسٌد المشار إلٌه ومكروا به ووعدوه تسلٌم العصاة والمجرمٌن ودعوه إلى 

 . ٙ(دروا به وبجنوده وقتلوهم شر قتلةمكان قرٌب من بٌت الفقٌه وهناك ؼ
 

منً بٌن انتشار قوات اإلمام ٌحٌى المحاصرة لبالد الزرانٌق من جمٌع الجهات والذي ارب الزّ التق  -

سٌؾ أحمد المكلفة بالقضاء على فعل الهـ وبٌن نزول القوات اإلمامٌة بقٌادة 7ٖٗٔحدث فً ربٌع األول 

صدام كبٌر مع فتذكر الوثابق السوفٌتٌة أن تأرٌخ أول  ،هـ 7ٖٗٔ المقاومة التهامً فً ربٌع الثانً

الثامن من  / هـ7ٖٗٔ ربٌع االولالثالث والعشرٌن  المقاومة وعلى رأسهم الزرانٌق كان ٌوم السبت

ل السٌؾ ، وهً الوثابق نفسها التً أعتمد الباحث علٌها أن معركة الجلة كانت بعٌد نزو م9ٕ8ٔ سبتمبر

 أكتوبرالثامن من  / هـ7ٖٗٔلثانًربٌع ا الثالث والعشرٌن منٌوم االثنٌن )وقد حدثت هذه المعركة فً

،  7(، الزرانٌق تتحرك باتجاه الحدٌدةألؾ  ٕم قبٌلة الزرانٌق تقض مضاجع جٌش اإلمام: مقتل 9ٕ8ٔ

 والذي كان مصاحباً للحملة ومسجالً كل شاردة وواردة ."األرٌانً"  وهو ما أورده مؤرخ السٌؾ
 

من قبل القابد العام مقاومة التهامٌة طعم للٌة الباحث حول تقدٌم هذه الحملة كعدم استبعاد فرضّ  -

عن  دفاعالالحملة مما ٌؤدي إلى تقلٌل  واالنجرار لمهاجمة هذه المقاومةالسٌؾ أحمد وذلك لتشتٌت قوة 
                                                           

ٔ
  . 7ٕٔ، صـ  ٕزبارة ، المصدر السابق ، ج - 
ٕ

 . ٕ، ٛـ  ٤ٗٗزخٕ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٖ

 ّ .1ٖٓٔكزَح٣َ  ٘رظؤ٣ٍن  ٕٔٙحٍُٟ٘ٞ حُؼيى ؿ٣َيس  - 
ٗ

 . ٕٓٔٓ/1/ٕٔٓوخرِش ٓغ ُٝيٙ ٓلٔي رٖ أكٔي كٖٔ ه٤ْ ك٢  - 
٘

 ٤ٗزخٕ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
ٙ

 .7ٙ، ٛـ  ٔحُؼظْ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
7

 . 1ٙر٤ٔ٣َ٤ز٤ٌٖ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
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ا لسقوط الطابؾ من ُبعد معنوي وشهرة مَ ولِ ، أحمد فتٌنً جنٌد  الساحل وخصوصاً الطابؾ مركز

األساسٌة للسٌؾ محمد خاصة وأن الحملة كلها من الموالٌٌن  وكذلك القضاء على القوة، للسٌؾ أحمد 

للسٌؾ محمد وأؼلبٌتها من المحابشة حٌث كان متولٌاً سابقاً ، ففً إطار الصراع على تولً والٌة العهد 

 .    الطامح لإلمامة للسٌؾ محمد لصالح السٌؾ أحمد المتبقً كان القضاء على الجناح العسكري 

)فً ٌوم الثالثاء رابع وعشرٌن ربٌع الثانً  -قعة الجلة على النحو التالً :وا سٌؾالمؤرخ  عرض  

وردت األخبار الصادقة أن قابد الجٌش المتوكلً من جهة ،  م9ٕ8ٔ سبتمبر التاسع من /هـ 7ٖٗٔسنة 

المحوى وهو أحمد بن حسن قٌس األهنومً هٌا الجٌش المؤلؾ من ألفً مقاتل وتوجه من المحوى لٌلة 

نً وعشرٌن قاصدا الدخول بٌت الفقٌه بعد أن تحقق الطاعة من قبٌلة المجاملة القبٌلة الجرٌبة األحد ثا

المتصلة بالزرانٌق ووضع رهابن من بعض مشابخها كالشٌخ محمد حسن مصلح وشهور الطاعة من 

من قبٌلة قبٌلة الجربشٌة واستكفى القابد من معشم القبٌلة بالرهابن والمواثٌق التً هً زمام المؤمنٌن و

الجربشٌة بالمواثٌق فقط وأكرم رؤساء القبٌلتٌن وقربهم منه وعرفهم ما هو المراد من تجهٌز اإلمام 

الناس إخوانا  نالجٌوش علٌهم هو حقن الدماء وإصالح البالد وإزالة الفساد وتأمٌن الطرق وأن ٌكو

لمعسكر وبات فً تلك اللٌلة واستصحب القابد المذكور معه عصبة من القبٌلتٌن ومشابخهم وضمهم إلى ا

لم ٌشعر به  هو والجٌوش ببعض الشعوب)الشعاب( ومن بمعٌته من المخالفٌن ٌتواشكون وٌبرمون أمراً 

أحد وقّوض الرحٌل صباح االثنٌن وأنسابت الجٌوش بالطرٌق ؼٌر متحفزة للقتال وال مترشحة فً تلك 

ؽاة شعب كدؾ المقلوب أحاطت بهم البُ األودٌة لمكافحة حزب الضالل ولما وصلوا إلى موضع ٌسمى 

المحٌطون ببٌت الفقٌه والذٌن أشهروا الطاعة من قبٌلتً المجاملة والزرانٌق من األمام والوراء 

واستشهد القابد أحمد  وبدد من البؽاة جموعاً  شدٌداً  وقابلوهم بالرمً وارتبك الجٌش المتوكلً وقاتل قتاالً 

اإلمامٌة ورؤسابها كالشٌخ أحمد هارب والشٌخ أحمد بن حسن  بن حسن قٌس وشرذمة قلٌلة من الجٌوش

، وقد قٌل إن القاتل للقاضً أحمد هو  ٔؼوث وعامل بالد الطعام الشٌخ علً بن علً السالمً المطري

القاضً وهو  ىمردقٌته وقٌل هو أحد عبٌده وحٌنما الخابن ٌحٌى منصر معروؾ شٌخ الجربشٌة ببن

رحمه هللا ، وما  مكرماً  العبد بعد وقوع الرصاصة فٌه ومات سعٌداً  راكب وثب من فوق جواده وقتل

أوقعه إال تصدٌق العهود وعدم حزم القبٌلتٌن الحزم الكامل وترتٌب الطرق ترتٌب حذر وخٌط الرجعة 

كان مفعوال وقد كان رحمه هللا أعرض على  ولكنه جعل هّمه وطلبته الدخول بٌت الفقٌه لٌقضً هللا أمراً 

مولى سٌؾ اإلسالم بأن سكان بٌت الفقٌه ٌطلبون وصوله لدخولهم فً شل الخالفة المتوكلٌة مسامع ال

وأفاد أنها إذا سقطت بٌت الفقٌه فال أهمٌة لمن ٌبقى حولها عاصٌاً ووصؾ ما كان من طاعة المجاملة 

كد وٌتأ حباً وقبٌلة الجربشٌة ولما قدم الكتاب إلى المولى سٌؾ اإلسالم أجاب علٌه بأن ٌتخذ الحزم صا

ال بد من دخول بٌت الفقٌه فبعد ترتٌب خٌط الرجعة وضرب المحٌطٌن فً طاعة القبٌلتٌن وإذا كان و

مً الضبارٌة والقباسٌة وؼٌرها هو األهم والمقدم وكان ما كان من خدع أولبك من بٌت الفقٌه كمؽرّ 

 علً المقداد قابداً .. تعٌٌن البؽاة ، نعم وعاد معشم الجٌش إلى مركز المحوى المسمى بالقاهرة وكان

ورد زبارة برقٌة مرسلة من البدر محمد إلى والده اإلمام ٌخبره بوقعة الجلة أ، و ٕبالمركز المذكور(

هـ وفٌه ما 7ٖٗٔ)واطلعت على كتاب من سٌؾ اإلسالم البدر محمد بتأرٌخ ربٌع الثانً سنة  -فٌقول :

                                                           
ٔ

( ُٝي رو٣َش ر٤ض ح٢ٓ٬ُٔ ر٣ٌٍٔٞ ، ٝىٍّ رٜ٘خٍس ، ًٝخٕ ٤ٗوخً ٓطخػخً 1ٕ1ّٔ-17ٗٔ/ٛـ7ٖٗٔ - 1ٕٔٔػ٢ِ رٖ ػ٢ِ ح٢ٓ٬ُٔ حُٔط١َ ) - 

ح٢َُٗٝٔ ، ٓلٔي رٖ ػزيحُِٔي .  -رخُل٤ٔش  ٖٝٓ أرَُ أػٞحٕ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ٝط٠ُٞ ُٚ ػٔخُش حُل٤ٔش ٝر٬ى حُطؼخّ ، هظَ ك٢ ٣ّٞ حُـِش ، ٍحؿغ :

 .   ٕٗح٣ٍ٩خ٢ٗ ، ٛخىم حُظلخه٤ن، ٍٝهش .؛1ّ٘ٔ ، ٛـ11ٓٔ،  ٕص ، ١ر٤َٝ -حُؼ٘خء حُلٖٔ ػ٠ِ أَٛ ح٤ُٖٔ ، ىحٍ حُ٘يٟ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘
ٕ

 . ٔٗ– ٓٗح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
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الرزٌة قتل البطل أسد الدٌن أحمد بن حسن قٌس  " لدٌنا من االنشؽال ما ٌؽم النفس لسبب -نصه : 

وألعٌان الجٌش أحمد بن حسٌن ؼوب وأحمد هادي الشمري وأعٌان بالد الشرؾ وخٌران وأفلح لم ٌنج 

من المشابخ إال محمد علً نهشل مجروح خرج من طعن وضرب وعاد مرتبه جبل المطاحن من 

وكل هارب ٌخبر بما  خمسمابة ولكن ٌمكن النصؾالزرانٌق ولم ٌكن قد تحقق لدٌنا قدر المقاتٌل قٌل 

 .ٔله وإجراء األمور على ما أمر هللا " ( إلرأى ، وقد أمرنا بكل ما ٌلزم والؽرض رضا ا
 

أما الرواٌة التهامٌة ، فتورد أن أحداث هذه المعركة كانت عقب قدوم سٌؾ اإلسالم إلى الدرٌهمً   

صدر األمر من اإلمام ..هـ فً ٌوم االثنٌن7ٖٗٔـ)فً سنة وأثناء الهجوم الشامل للقوات اإلمامٌة ، ف

ٌحٌى إلى ولده أحمد بن ٌحٌى وإلى القاضً أحمد قٌس وإلى القاضً محمد بن علً العلفً وإلى 

القاضً محمد عبدهللا الشامً وإلى الفقٌه سعٌد أبو بكر معوضة وجمٌع المقادمة بأن ٌكون منهم كل 

قبض الزرانٌق ومدٌنة بٌت الفقٌه والطابؾ والحسٌنٌة فً ٌوم واحد  واحد من جهته بجٌشه وقوته لٌكون

، وهكذا)لما حمً الوطٌس بٌن الزرانٌق والجٌوش اإلمامٌة  ٕوفً الٌوم المذكور من السنة المذكورة(

..فوصل إلى باجل ومنها توجه إلى القطٌع ثم إلى الدرٌهمً وكانت بٌنه من صنعاءنزل األمٌر أحمد 

، وقد  ٌٖوش مكاتبة فأخذ قوته الهابلة التً نزل بها من صنعاء وتقدم بها إلى الدرٌهمً(وبٌن أمراء الج

قٌس سابقاً إلى الجنبعٌة ثم انهزم مع قواته ثم عاود احتاللها ، وكان من أوامر  أحمد بن حسنتقدم 

جنبعٌة وما ال مد قٌس إلى الجربشٌة بعد أن احتلالسٌؾ التقدم من الشمال الشرقً ، فـ)وصل القاضً أح

جاورها من القرى وملك الشط والعٌرٌة والجروب من القرى ، فوصل شهراً إلى الجربشٌة وكان آنذاك 

مقر الشٌخ ٌحٌى منصر مكث فٌها ، وبعد الشهر أراد التوجه إلى مدٌنة بٌت الفقٌه ، فأفهمه ٌحٌى 

وال علم له بالطرق ، منصر أن الزرانٌق الذٌن فرو من القرى وؼٌرهم ٌخشى أن ٌتصدوا له لٌالً 

دعنً أدخل بٌت  أن لدي خمسة ألؾ مقاتل -فأجابه بالحرؾ الواحد الدال على بطولة القابد أحمد قٌس:

ٌدل على نصٌحته ورفضه للنصٌحة ، فحرر له  مكتوباً  ولما صمم طلب منه الشٌخ، الفقٌه بألؾ منه 

الشٌخ ، توجه بجٌشه الكثٌؾ إلى صوب  ذلك ولٌقضً هللا أمرا كان مفعوال ، وبعد أن سلم الوثٌقة إلى

بٌت الفقٌه وكان ٌصحبه جمع من الزعماء والمشاٌخ قواد جٌشه كالزعٌم بن ؼوث والشٌخ أمحمد علً 

الخمٌسً ، فخرج من الجربشٌة بعد صالة العصر وصحبه بعض مشاٌخ الزرانٌق كالشٌخ ٌحٌى منصر 

، فوصلوا لٌالً إلى الجانب الشرق من مسٌلة  والشٌخ محمد سعٌد مقبول واعٌان وعقال رجال الزرانٌق

الجلة ، فأمر أن ٌحط الجٌش هناك حتى الصباح ، فٌتجه إلى بٌت الفقٌه وما كاد ٌطلع الفجر حتى 

أطلقت أول رصاصة من جهة بٌوت المٌابلة رعاة اإلبل ، أطلقها الزرنوقً وهٌب صاحب المربع 

عندبذ أطلق الجٌش الرصاص من سالحهم وخرج حسب الرواٌة وهو من زرانٌق الطرؾ الٌمانً ، و

الزرانٌق من الجرؾ واألشجار وأقبلت قبٌلة المجاملة مع الزرانٌق وأحاطوا بالجٌش واشتد القتال 

وحمً الوطٌس واستمر القتال حتى ما قبل الشهر وكان الجٌش ال ٌعلم إلى أٌن ٌتجه ؟ واستمر القتل 

س ما ٌدهش السامع إذ كان ٌجمع بحصانة كتل من المقاتلٌن فٌهم وقد ذكر الزرانٌق من بطولة أحمد قٌ

وٌقاتل معهم حتى بعد الشهر أو قبله بقلٌل جرح حصان القاضً قٌص وحصلت الفوضى وقتل القاضً 

أحمد قٌس وؼٌره من الزعماء وفر فالل الجٌش إلى حٌث كانوا فً قرٌة الجنبعٌة وفً هذه المعركة 

ثٌر من الجٌش وقوادهم وقتل من الزرانٌق ما ٌزٌد على سبعٌن رجال والتً ٌتؽنى بها الزرانٌق قتل ك

                                                           
ٔ

 . 1ٕٔ – 7ٕٔ، ٛـ ُٕرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 . 7رلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 .ٖٙٗز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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من القواد والمقاتلٌن ما عدى الجرحى من الفرٌقٌن وهذه المعركة ٌعدونها من أشهر المعارك فً 

 . ٔالزرانٌق(
 

الرواٌة الثانٌة لمشارك فً تلك الحرب )وفً ٌوم االثنٌن.. تقدم القاضً قٌس من القاهرة إلى الشط   

رباً إلى الجرب والمجرب والحماسٌة والجربشٌة وتتابع الهجوم إلى سابلة الجلة ، وعند الؽروب طرح ؼ

الجٌش على جروؾ سابله الجلة ، طلب الشٌخ ٌحٌى منصر والشٌخ محمد سعٌد مقبول ومحسن مشهور 

ألفٌن جندي من المنام ببٌت الفقٌه ، رد علٌهم بالعنؾ ٌتم التقدم الصباح لفتح بٌت الفقٌه ولو ٌضحً ب

الجٌش ، طلبوا منه وثٌقة بأٌدٌهم إذا حصل علٌه من القبابل شًء هم ؼٌر مسبولٌن ، حرر لهم ذلك 

ونام على أرض الجلة ، القاضً قٌس والجٌش ، وقامت الزرانٌق والمجاملة وبنً المقبول فً سواد 

لمارش العسكري بالبورزان ضرب اأصبح هللا بالصباح ٌوم الثالثاء.. اللٌل بالجموع الؽفٌرة ، ولما

بالتقدم إلى بٌت الفقٌه ، ضربت الضربة الطاحنة والتقى الجٌش والزرانٌق والمجاملة وبنً المقبول 

واختلط الجٌش والقبابل واشلم النهار واشتد القتال المرٌر حتى لم ٌعرؾ العسكري من الزرنوقً ، 

الجٌش حتى صارت ذخٌرة البارود مع  وانكسر الجٌش وهرب ٌرٌد القاهرة ودارت المعركة ومطاردة

السحاب ولم ٌصل من الجٌش القاهرة إال شًء ٌسٌر ، وأصٌب فرس القاضً قٌس]فً[قرٌة الدالشاء 

وقتل القاضً هنالك وتولى ؼسله وتكفٌنه والصالة علٌه ودفنه ]فً[قرٌة الضبٌرتٌن الفقٌه حسن عمر 

ا ٌزٌد على أربعة ألؾ قتٌل ؼٌر المحاشٌم ، معروؾ ، وقتل فً هذه المعركة مع الجٌش والزرانٌق م

 . ٕواخذوا الزرانٌق الجبخانة والسالح والجمال والبؽال والحمٌر.(
 

تتصادم مع ما رواه مؤرخً الزٌدٌة وهً الرواٌة الرسمٌة  ذكرهاتم لكن الرواٌة السابقة سواًء التً   

 سٌطرةشاهد عٌان لكنه واقع آنذاك تحت القة االهدل وهو ٌالتً أرادت تعمٌمها لكنها أٌضاً تتوافق مع وث

)وفرقة خرجت من الجانب األشٌم األعلى والمأمور حقهم ابن  -:اإلمامٌٌن وأورد ما سمعه من الجنود 

على ما ٌقولون ،  ٕٓٓٗالقٌسً وهو رجل عشٌم عالم فاضل على ما ٌقولون ومعه ألفان وأربعمابة 

ؾ الشامً والسٌد محمد سعٌد المقبولً وأهالً الطرؾ وكان رفٌقاً معهم الشٌخ ٌحٌى منصر شٌخ الطر

الشامً جمٌعاً والبعض من الٌمانً ، وقصدهم الدخول بٌت الفقٌه وخرجوا معهم بعض من المعاقٌل 

أرقدوا.. استرٌحوا  -والشٌخ ٌحٌى منصر والسٌد محمد سعٌد إلى قرب بٌت الفقٌه ، وقالوا للمشارٌق :

ى بعد صالة الفجر ، ثوروا الفتنة وهم مكمنٌن لهم ، وقتلوا من ساعة إلى وقت السحر ندخل ، وإل

المشارقة ألفان تزٌد قلٌل أو تنقص قلٌل وفٌهم العامل ابن القٌسً وكم ...وكم...؟ وال حول وال قوة إال 

باو ، ونهبوهم السالح والمال والجبخانة وكل ما معهم ، واألربع المابة هربت إلى المشرق ولحقوهم 

تقدم أحمد قٌس )ورد البحر أ، و ٖنهم ووقع من الزرانٌق قدر ثالثٌن ، فهذا ما كان منهم .(البعض م

بجٌشه وقواته من المحوى بلد الوعارٌة لٌَملََك بٌت الفقٌه ، فالتقى له الزرانٌق فً سابلة الجلة وكانت 

 رة قرٌة الضبٌرتٌنسه ودفن فً مقبالمعركة المشهورة بوقعة قٌس وقتل الكثٌر من جٌشه كما قتل هو نف

  . ٗورجع من بقً من الجٌش إلى الوراء وقتل من جٌش قٌس ألؾ جندي(

                                                           
ٔ

 . 1ٖ -7ٖحَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٛـ  - 
ٕ

 ػ٤وش ر٤لٚ رٖ ػَٔ ٍٜٓ٘ٞ .ٝ - 
ٖ

ٛـ( 17ٖٔ -ٕٖٔٔٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا ح٫ٛيٍ ، ٢ٛٝ ٝػ٤وش ًظزٜخ حُؼ٬ٓش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ رٖ ٓلٔي رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ ) - 

 ٤٘ش . ٌٓٞٗش ٖٓ ٓض ٛللخص ػزخٍس ػٖ ك٤ُٞخص ًظذ رؼ٠ٜخ رخُِٜـش حُظٜخ٤ٓش ، كَٜ حُزخكغ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٌٓظزظٚ رخُل٤ٔ
ٗ

 . 7حُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
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الشعبً  عرلقد أحدثت معركة الجلة دوٌاً شعبٌاً بتهامة تجلى فً القصابد الشعبٌة التً عبر فٌها الشا  

ت اإلمامٌة القوا سٌطرةتهامة الواقعٌن تحت شعب التهامً عن نشوته بهذا االنتصار بل وتشفى أبناء 

 بهذه القوات واستهانت بها القوات الشعبٌة وأحٌت روح المقاومة ضد قوات اإلمام ٌحٌى .
     

 ابد القوات اإلمامٌة أحمد بن حسنأما على المستوى العربً ، فقد أوردت الصحؾ العربٌة مصرع ق  

قابد ٌمانً كبٌر..وال قٌس ، فذكرت صحٌفتا الشورى والمقطم وتحت عنوان مشترك الخبر التالً )وفاة 

ٌفوتنا أن نذكر هنا الحزن الذي شمل أهل الٌمن جمٌعاً الؼتٌال المرحوم القاضً أحمد قٌس وهو قابد 

كبٌر من قواد الجٌوش المتوكلٌة ، فقد ؼدر به أشرار من قبٌلة الزرانٌق ، فذهب ضحٌة ؼدرهم وهو 

 . ٔالٌمن (معروؾ بكرم خلقه وبالؼة كتاباته وعطفه على كل عربً ٌزور 
 

 معركة الطائف .  -2

نزوالً على رأي الخبراء والده اإلمام  هشامل حسبما أمراتجه سٌؾ اإلسالم إلى خطة الهجوم ال  

الشامل العسكرٌٌن األتراك والذٌن خبروا حروب المقاومة التهامٌة ، فالهدؾ األساسً من الهجوم 

لٌة بالتحرك فً ساعة الصفر التً حددها هو سٌؾ أحمد قادة الجبهات التاالتشتٌت قوى المقاومة ، أمر

 -:م 9ٕ8ٔ/ التاسع من أكتوبر هـ 7ٖٗٔوهً فجر ٌوم االثنٌن رابع وعشرٌن من شهر ربٌع األخر 

 ه للتحرك بجٌشه الحتالل الحسٌنٌةمحمد عبدهللا الشامً عامل زبٌد وأمرقابد الجبهة الجنوبٌة  -

  وضة من وصاب بجٌشه ، سعٌد أبوبكر معل الشرقٌة عامل وصاب السافقابد الجبهة الجنوبٌة  -

 سالم قابد الحطامً ومعه جٌش شعبً .  ومعهم

قابد الجبهة الشرقٌة القاضً عبد هللا بن حسن الدٌلمً وأمره بالتحرك بجٌشه إلى الصعٌد  -

 الحتاللها وكانت قد حررتها المقاومة .

 حوى والجنبعٌةالشمال من المقابد الجبهة الشمالٌة الشرقٌة أحمد بن حسن بن قٌس للتوؼل من  -

 واألخٌر تحرك قبل ساعة الصفر مما مكن قوى المقاومة من القضاء علٌها  . 

  قابد الجبهة الشمالٌة محمد بن علً العلفً وتقدم من المنصورٌة بجٌشه إلى دٌر الوٌط  -

 إسماعٌل بن إسماعٌل المرونً إلى بالد المساعٌد .   قابد الجبهة الشمالٌة الؽربٌة -

 ابد الجبهة الؽربٌة أمٌر الجٌش عبدهللا بن محمد الضمٌن إلى قبٌلتً الجحبى والطابؾ .ق -

والجبهة األخٌرة القت نجاحاً ودوٌاً لكونها تضم رمزٌة هامة فهً مقر أحمد فتٌنً جنٌد أحد أبرز   

أكبرهم ،  المطلوبٌن للجٌوش اإلمامٌة ، فـ)الشٌخ أحمد فتٌنً من كبار مشابخ الزرانٌق وقاداتهم وهو

فهو الذي كان ٌدٌر المعارك مع رؤساء آخرٌن فً الموانا والداخل ولعب دوراً ربٌسٌاً فً هذه الحرب 

لجٌوش اإلمامٌة سٌؾ ولذلك سّوق مؤرخ سٌؾ اإلسالم االنتصار لصالح القابد العام ل،  ٕوقبلها .(

ابد الجٌش من جهة زبٌد القاضً )وأصدر موالنا سٌؾ اإلسالم أمره الفخٌم إلى ق -ل:اقف،  اإلسالم أحمد

محمد الشامً وإلى القابد من جهة رٌمه السٌد عبد هللا بن حسن الدٌلمً بالزحؾ من تلك الجهتٌن على 

، وهو الٌوم الذي سٌجهز فٌه موالنا  ٖقبٌلة الزرانٌق صباح االثنٌن رابع وعشرٌن من شهر ربٌع األخر

القابدٌن بالحزم والعزم وتدبٌر خٌط الرجعة  الجٌش على قبٌلتً الجحبى ومركز الطابؾ وأوصى

ه أنشاره لتجهٌز جٌش جرار وقوة حربٌة كاملة بقٌادة أمٌر الجٌش والحذر من مخادعة المخالفٌن ، ووجّ 

                                                           
ٔ

 ّ .1ٕ1ٔٓزظٔزَٕٔٛـ / 7ٍٖٗٔر٤غ ح٧ٍٝ  7ّٕ  ؛ ؿ٣َيس حُٔوطْ ح٧ٍرؼخء 1ٕ1ٔٗٞكٔزَ ٕ،  11ٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ حُؼيى  - 
ٕ

 . ٖٕٔ، ٛـ ٕح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٖ

  ك٢ حُٔوط١ٞ ح٧ٍٝ ٝٛٞ ٜٓٞ ٌُٞٗٚ ٣وخُق ٓخ أٍٝىٙ ٓخروخً ٫ٝكوخً . - 
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الشرٌؾ عبد هللا المقدم ذكره لالستٌالء على قبٌلتً الجحبى العلٌا والسفلى ومركز الطابؾ والقبض على 

ولما ، االثنٌن تجهز الشرٌؾ المذكور بالجٌش الجرار واآلالت الحربٌة  الطاؼٌة الفتٌنً ، وفً صباح

هم ورأحس احمد فتٌنً وأنصاره حزب الضالل الزرانٌق الجحبى زحؾ القوة نحوهم ، احتشدوا وصد

ترجؾ من الرعب ، ثم تشتتوا من الطابؾ إلى وادٌهم المسمى قرٌن ، فإلى وادي شجٌرة المسمى رمان 

وانب ، فزحفت الجٌوش المنصورة بمالتها النارٌة هاجمة علٌهم قاذفة من أفواه وهو وادي واسع الج

، ثم زحفت إلى  ٔالبنادق والمدافع والرشاشات مطر النٌران ، واحتلت دٌر الحاٌط من الجحبى العلٌا

ؼابات النخٌل بوادي شجٌرة وهنالك حمً الوطٌس واستمر الحرب ساعات عدٌدة ، واستولى الجٌش 

على دٌور شجٌرة وانكسر أهل العصٌان وصار معشمهم ما بٌن قتٌل وجرٌح وُحزت رؤوس المتوكلً 

من شهر فً ذلك الوادي تقتٌالً فبلؽت زهاء أربعٌن ، وتحقق أن المخالفٌن كانوا ٌدفنون بعض القتلى ، 

د ثم زحؾ الجٌش  ٌَ واستشهد من المجاهدٌن الشٌخ األجل ناجً بن حسٌن هّراش من كبار مشابخ الَص

إلى وادي الطاٌؾ المحتوي على ما ال ٌحصى من النخٌل ، وما كان إال بعض ساعة فاحتلت الجٌوش 

مركز بالطابؾ وقبضت القوة الفتٌنٌة وؼنمت الؽنابم الواسعة ، ومن األلطاؾ فً ذلك أنها أشلت 

، وأما  ٕ، فكانت به عالمة من عالمات الٌمن وتباشٌر النصر..!جاهدٌن سحابة وقتهم من لفح الشمسالم

هو وشرذمة من أهالً الزٌػ والعدوان وهنالك استقر ومسه  ٖالشٌخ الفتٌنً ففر بسنبوك نحو قمران

الضٌم واإلذالل وخاب شنه وأمله الذي كان توخاه من نصره شٌعة الباطل الزرانٌق لعاصمته وحماٌتها 

قدوم الجٌوش المتوكلٌة  وبذل أنفسهم فداء من أن تمسها ٌد المس .. لذلك أودع عابلته جبل زقر قبل

عد وفتح شهٌر وشهر الفرح بقلب علٌه ..وصار ٌوم انحالل مركز الطابؾ وما إلٌه من الدٌور ٌوم سُ 

اإلٌمان  الصؽٌر والكبٌر والمأمور واألمٌر ، وأوقدت بجمٌع المراكز المتوكلٌة النٌران وابتسم جذالً فمّ 

م فإن انحالل الطابؾ واالستٌالء كان عند ذوي من النصر العشٌ وبدا للناس ما لم ٌكونوا ٌحتسبون

العقول مستصعباً إال بعد معارك متعددة إلحاطة المفسدٌن ]من[ قبٌلتً الجحبى ولصعوبة القتال فً 

ؼابات فٌحاء الختبار المجاهدٌن بطرقها ، وأما قبٌلتا الجحبى فلما نتج لهما عواقب الفساد وما حل بهما 

اٌخهما من سٌدي سٌؾ اإلسالم األمان من تعدي الجٌوش ، واإلذن  بقدومهم وبالطاؼٌة الفتٌنً طلبوا مش

إلى مقامه ، فأذن لهم بالقدوم وقدم الشٌخ محمد سلٌمان ساكن دٌر الحاٌط والشٌخ ٌحٌى موسى المنقم 

والشٌخ بخٌت وهؤالء مشاٌخ الجحبى السفلى ، والشٌخ أحمد ٌحٌى كلفه شٌخ الجحبى العلٌا ، واعترفوا 

ان منهم من العدوان وقدموا الطاعة واالمتثال ولما تحقق لموالنا صدق ما فاهوا به قبل طاعتهم بما ك

وعفا عن كل سابقة منهم وطلب منهم إحضار رهابن الطاعة أبناؤهم ، فأتوا بهم مسرعٌن وصدر األمر 

 . ٗ الشرٌؾ إلى أمٌر الجٌش بتأمٌن أولبك المذعنٌن ومن انضم إلٌهم من الرعاٌا .(
 

ورد زبارة برقٌة أرسلتها قٌادة العملٌات وأرسلت فً أعرض النص السابق لوجهة النشر اإلمامٌة و  

، ووضع خطط  -الدرٌهمً –وصول موالنا إلى هنالك  -فٌها –ربٌع الثانً وورد  ٕ٘)ٌوم الثالثاء 

أفادت الحرب من جمٌع الجهات من الحسٌنٌة جهة الجنوب ، والصعٌد شرقاً ، وشماالً الطابؾ ، و

البرقٌة باستٌالء الجنود المتقدمة من الحدٌدة على الطابؾ المرسى لبالد الزرانٌق ، وعلى أربعة مدافع 

                                                           
ٔ

) ك٢ ر٬ى حُـلز٠ ػيس َٓح٢ٓ ٜٝٓ٘خ ٠َٓٓ حُلـَس ه٣َزخ ٖٓ حُ٘وِش ك٢ ٓؼيٕ ١ِذ رؼٞ ح٧ؿخٗذ اهَحؿٚ أ٣خّ حُيُٝش -ك٢ ٛخٖٓ حُٔوط١ٞ : - 

 حُؼؼٔخ٤ٗش كٔ٘ؼظْٜ حُلٌٞٓش ٌٌٛح ٝؿيص ( .
ٕ

َّ ٖٓ ٗـخ ٖٓ حُزـخس رؼي ح٫ِٜٗحّ حُلظ٤غ ٝط٘ظظٞح رخُ٘ؼٞد ٝرطٕٞ -ك٢ ٛخٖٓ حُٔوط١ٞ : -   ح٧ٝى٣ش ( . ) ٝك
ٖ

) ؿ٣َِس ػظ٤ٔش طزؼي ػٖ حُلي٣يس أػظْ ػـٍٞ ح٤ُٖٔ ٓٔخكش أٍرؼ٤ٖ ٬٤ٓ ٍِٗ ح٫ٗـ٤ِِ ك٢ ريح٣ش حُلَد حُؼخٓش ك٢ طِي  -ك٢ ٛخٖٓ حُٔوط١ٞ : - 

 حُـ٣َِس رخْٓ ح٠ٍَُٝس حُلَر٤ش حُٔئهظش ٝحٗظٜض حُلَد ُْٝ ٣وَؽ ح٫ٗـ٤ِِ ٜٓ٘خ رخكظـخؽ أْٜٗ حطوٌٝح ٓلـَحً ٛل٤خً .. ( .
ٗ

 . 1ٖ – 7ٖح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  -
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كانت بالطابؾ ، واستٌالء الجند اإلمامً النافذ من زبٌد بقٌادة القاضً محمد عبدهللا الشامً الكوكبانً 

حمد من المراوعة إلى الدرٌهمً ثم إلى على مطرح الحسٌنٌة من بالد الزرانٌق ، وانتقل سٌؾ اإلسالم أ

، وقد وضع القابد العام كتٌبة ممتدة على طول الجبال المحٌطة ببالد الزرانٌق خشٌة وصول  ٔالطابؾ (

اإلمدادات من الجهة الشرقٌة ، ورواٌة سمعها سكرتٌر اإلمام أحمد عبدالوهاب شٌبان والتً سمعها من 

دارت بها معارك حامٌة الوطٌس تجلت فٌها بطولة الزرانٌق  )الدرٌهمً..فً  اإلمام أحمد نفسه بأن

لى وكانت الدابرة علٌهم بعد كر وفر ومقتل ما ٌنوؾ عن ستة مابة جندي من جٌش اإلمام بقٌادة احمد ع

به ٌقع مسكن أحمد فتٌنً زعٌم المنطقة الزرنوقٌة .. ولما كانت أؼلب حد قوله...أما مٌناء الطابؾ و

من ألؾ قتٌل أكثر زرانٌق فٌه فقد وجد أحمد مقاومة عنٌفة طالت أٌامها كان ضحٌتها المعدات الحربٌة لل

ٌه لألسر والبعض فروا إلى بٌت الفق فر أحمد فتٌنً إلى كمران وٌستسلم بعض أصحابهٌوشاء هللا إال أن 

تفتاح معتصمٌن بها كأمثالهم فٌمن فر من القوقر والدرٌهمً وللشرٌؾ عبد هللا الضمٌن مشاركة فً اس

ملكها قبٌلة الزرانٌق تهذا المٌناء و به أمر سٌؾ اإلسالم احمد باحتجاز جمٌع السفن الشراعٌة التً 

وؼٌرها وصحبتها إلى الحدٌدة واستمرت مجمدة عن العمل .. إلى أن انتهت الحرب وبهذا المٌناء 

د الوشلً أحداث معركة ورأ،  ٕ( محكماً  وبالدرٌهمً أٌضا انشأ أحمد عدة قالع حصٌنة ورتبها ترتٌباً 

) الدرٌهمً  -الطابؾ نقالً عن الضمٌن أثناء زٌارته لمنصب المنٌرة ، فقال أن السٌؾ بعد وصوله :

وقعت الحملة من هناك على قبٌلة الزرانٌق ، فبعض الجٌش تقدم إلى بٌت أحمد فتٌنً بالطابؾ ، 

نهم وبٌن الزرانٌق فً حال سٌرهم وبعضهم تقدم إلى بٌت الفقٌه ابن عجٌل ، فكان القتال واقعاً بٌ

ت ، فدخلوا إلى بٌت الفتٌنً بالطابؾ واستولوا علٌه وعلى وإقدامهم ، فلم ٌهابوا الموت ولم ٌخشوا الفوّ 

ما فٌه من الذخابر والسالح والبنادق ، ومن ذلك مدفع عشٌم ، واستولوا على سابر بلدان الزرانٌق ولكن 

الجانبٌن جمع كثٌر ، واسروا من الزرانٌق جمعاً ، وربٌس القوم بعد وقوع ملحمة عشٌمة قتل فٌها من 

عبد هللا بن محمد الضمٌن ، ثم دخل حضرة سٌؾ اإلسالم ومكث بها ..حٌن دخلوا الطابؾ هو الشرٌؾ

ثالثة أٌام ، ثم عاد إلى الدرٌهمً ٌرتب أمر العساكر من هناك وٌدٌر األمور الحربٌة وقد أمر بعمارة 

برة بٌنه وبٌن لتلؽراؾ من بندر الحدٌدة إلى الطابؾ لٌتم االستحكام وتتصل المخاحصن الطابؾ ومد ا

فاراً إلى  سٌؾ اإلسالم بالحدٌدة...وقد خرج احمد فتٌنً..بصنعاء وبٌنه وبٌن أخٌه والده حضرة موالنا

رانٌق صار تحت األسر قمران فبنا له بٌتاً من القشاش خارج قمران إلى جهة الؽرب وبعض الز

 .  ٖ(..هم فرواوبعض
 

 -االهدل من جنوب بالد الزرانٌق ما ٌلً : ذكر سلٌمانالطابؾ ، ف سٌطرة علىأما الرواٌة التهامٌة لل  

)وأما الفرقة الشوما السفلى ، فخرجوا من الحدٌدة ومن الدرٌهمً ومن المنشر والعامل علٌهم سٌؾ 

من قومه قدر أربعمابة وله مدافع وجبخانة اإلسالم ابن اإلمام ، وفً الطابؾ أحمد فتٌنً جنٌد ومن معه 

كثٌرة ، وهو متكبر على ما ٌقولوا ، فهجموا علٌه ، ولم تنفعه المدافع والدروب والبنادق  ٗودروب

لهم الطابؾ ، وركب فً صنابٌقه وسواعٌه هو وأوالده وماله وما معه ، فطلع البحر ،  بشًء ، فخلىّ 

)حٌنها  -االهدل ما ٌلً : ذكر محمد، ومن شمالها  ٘.(.ماكثٌن بهقوه ، وٌومنا وهم ملكوا نوبه وبٌته حرّ 

                                                           
ٔ

 . 7ٕٔ، ٛـ ُٕرخٍس ، أثٔش ح٤ُٖٔ )ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ( ، ؽ - 
ٕ

 .ٙ، ٛـ  ٤ٗٗزخٕ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٖ

 . ٙٙٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
ٗ

 .  ٖٔٔحُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـه١ٍٞ ، ٍك٤ن  -حُيٍٝد ٣وٜي رٚ حُو٬ع ٝحُلٜٕٞ ٢ٛٝ ٓ٘ظوش ٖٓ ًِٔش )ىٍٝر٘ي( حُظ٤ًَش . ٍحؿغ : - 
٘

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ . - 
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خرج ٌا جناه إلى الدرٌهمً على رأس جٌش من جندهم من القبل إلى الدرٌهمً ومكث بها شهر كامل 

 جنوباً وتحركت وقتها كٌلومترات ٗللهجوم على الطابؾ ورمال التً تبعد عن الدرٌهمً ٌعد وٌستعد 

ت وكان ٌخرج ..أرسل رسله إلى كل مكان من زبٌد ورٌمه وكل الجهار ال سٌماالوسابط ولكنها لم تثم

دة لؽزو الطابؾ عن وفً الوقت نفسه أن عامل زبٌد القاضً محمد الشامً ٌعد الع..مع المشابخ الموالٌة

زل واستولى عن طرٌق الجاح كما أن هناك فً الجانب اآلخر الدٌلمً عامل رٌمه قد نطرٌق الحسٌنٌة..

بجٌش جرار من  كان نزول السٌؾ أحمد) -:بقولهاألحداث ص البحر تلك لخّ ،  ٔ(عض المساكن على ب

تقدم السٌؾ  حجة وتقدم وَملََك قضبة ورمان والدرٌهمً وبقً ساكناً فً الدرٌهمً برهة من الزمان ثم..

فتٌنً جنٌد  أحمد من الدرٌهمً بجٌشه جرار وقواته وبمعٌته السٌد عبدهللا الضمٌن وَملََك طابؾ أحمد

الوحٌد الذي ذكر أعداد  ، وٌكاد ٌكون المأمون بٌحص ٕبعد معركة كبٌرة وقتلى كثٌرة من الطرفٌن (

أن السٌؾ تقدم )فً ثمانٌة وعشرٌن شهر ربٌع ثانً إلى الدرٌهمً وملكه والطابؾ  -القتلى فقال :

ما ٌزٌد على ألؾ قتٌل وقتل من  واقتتل الجٌش والزرانٌق قتاالً مرٌراً ، قتل من الجٌش فً هذه المعركة

 . ٖ.(ر من أربعمابة قتٌل ؼٌر المحاشٌمالزرانٌق أكث
 

على هذا الخبر ، فأوردت صحٌفة المقطم الخبر لمراسلها  هاأما الصحافة العربٌة فقد ركزت أؼلب  

 ) ولما وصل سمو ولًم 9ٕ8ٔسبتمبر/الثالث عشرمن  ربٌع الثانًالثامن والعشرٌن من بالحدٌدة فً 

العهد إلى الدرٌهمً أرسل الجٌش للزحؾ على مٌناء الطابؾ ومركز شٌخ الزرانٌق المدعو أحمد فتٌنً 

ربٌع الثانً سقطت الطابؾ وتم  ٕٗوذلك بقٌادة الشرٌؾ الضمٌن من أشهر القواد وبعد قتال شدٌد ٌوم 

وفً الوقت نفسه  للجٌش احتاللها وفر الشٌخ أحمد فتٌنً ملتجباً إلى إحدى الجزر بالبحر األحمر ،

زحفت قوة أخرى من جهة قضاء زبٌد واحتلت الحسٌنٌة وعند ذلك انتهت ثورة الزرانٌق ، وقدمت 

الخضوع والطاعة والرهابن المعتاد أخذها من القبابل واستتب األمن فً تلك الربوع والجهات والحالة 

ط الطابؾ ا سبق ٌتضح أن سقو، مم  ٗ(الهدوء والسكٌنة  اآلن فً أنحاء الٌمن على أحسن ما ٌرام من

  -ل تقدماً نحو إكمال حلقة الحصار وتتبٌن المعطٌات التالٌة :بٌد القوات اإلمامٌة شكّ 

مقدم القابد العام للقوات اإلمامٌة سٌؾ اإلسالم أحمد بن اإلمام ٌحٌى إلى الدرٌهمً كان فً ٌوم   -

 مع قادته تبعاً ألوامر والده .االثنٌن السابع عشر من ربٌع األخر وبدأ بوضع الخطط الحربٌة 
 

التجهٌز للهجوم الشامل فً وقت واحد وتحدٌد ساعة الصفر ، واستؽالل فشل حملة القابد أحمد بن   -

الهجوم الشامل على كل بقاع بالد  بذلك ومن ثم انشؽالها بصدّ التهامٌة حسن قٌس وانشؽال المقاومة 

سٌطرة على الطابؾ بقوات هجومٌة نشامٌة وبقادة الزرانٌق ، والهجوم المتتالً لمدة ثالثة أٌام لل

أتراك وقادة ٌمنٌٌن تعلموا وتدربوا فً مدارس تركٌا العسكرٌة وبزحؾ من الملٌشٌات القبلٌة تفوق 

أحمد فتٌنً مما  خٌانة فً األخٌر داخل معسكرالقوة المدافعة عشرات المرات ، إلى جانب حدوث ال

دة المقاومة فً الطابؾ لالنسحاب التكتٌكً إلى الجزر التهامٌة أدى إلى تفجٌر الجبخانة ، وتفضٌل قا

 وانتقال المقاومة إلى جزر المجاملة وزقر وحنٌش ومن ثم توجٌه ضربات موجعه للقوات اإلمامٌة .

 

                                                           
ٔ

 . ٕ٘ - ٕٕ، ٛـ  ٕح٫ٛيٍ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 . 1حُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 ٝػ٤وش ر٤لٚ رٖ ػَٔ ٍٜٓ٘ٞ . - 
ٗ

 ّ  .1ٕ1ٔٗٞكٔزَ ٕ،  11ٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ حُؼيى ّ ؛ 1ٕ1ٔٓزظٔزَٕٔٛـ / 7ٍٖٗٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  7ٕؿ٣َيس حُٔوطْ ، رظؤ٣ٍن ح٧ٍرؼخء  - 
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 أحمد فتٌنً جنٌد ولجؤه إلى قمران حتى وفاته وهذا ة الرسمٌة اإلمامٌة عن فرارتكذٌب الرواٌ  -

أو وفاته بمنطقته  ٔمن كونه رجع وحارب فً صؾ العاهل السعودي تم إٌرادهٌتناقض تماماً مع ما ٌ

حسبما صحح السٌؾ عبدهللا بن اإلمام ٌحٌى فً كتاب "مملكة اإلمام ٌحٌى"الذي ذكر)وربٌسهم هو 

وٌعٌش هذا الزعٌم آمناً مطمبناً فً قرٌته الساحلٌة الطابؾ على أن هدوءه فٌه  ٕالشٌخ أحمد الفتٌنً

  .دق التحاقٌق"كما سٌذكر الحقاً "صاأحمد أو حتى ما ٌرد فً تارٌخ السٌؾ  .ٖواالنتشار( طعم التربص
 

 مقراً بعد أن نقل جمٌع مدافعه التهامٌة المقاومة بعض من أحمد فتٌنً من جزر تهامة مع اتخذ   -

 وأسلحته إلٌها وقاعدة للتموٌل المستمر والهجمات الخاطفة . 
 

لعمل السٌاسً واالتصال بالقوى اإلقلٌمٌة والعربٌة والدولٌة ومناشدة إلى أسلوب ااتجهت المقاومة   -

القوى اإلنسانٌة من أجل إٌقاؾ اإلبادة الجماعٌة للشعب التهامً ، وأرسلت برسابل عطفاً على ما  قد 

اكات ضد تهامة وبحق سبق إرساله من النخب بالحدٌدة إلى عصبة األمم مطالبة بوضع حٍد لهذه االنته

)قدم الشٌخ أحمد الفتٌنً كبٌر شٌوخ قبٌلة الزرانٌق إلى جمعٌة األمم احتجاجا على فـ،  ٗمصٌرتقرٌر ال

تكوٌن مملكة شافعٌة فً تهامة وتكون الحدٌدة بو)،  ٘(اإلمام ٌحٌى على تهامة والحدٌدة استٌالء

رد الؽزاة األلمانٌة أن المقاومة التهامٌة سعت لطورجحت بعض الدراسات السوفٌتٌة و،  ٙعاصمة لها(

 .  7(من خالل عصبة األمم بتهامةمستقلة عاصمتها الحدٌدة الزٌود تمهٌداً)إلقامة دولة شافعٌة 
 

استخدام اإلعالم كما ٌتضح ذلك جلٌاً من متابعة الصحؾ العربٌة والعالمٌة ، وهو ما حذا بصحٌفة   -

هددت ، و 8التهامٌةاإلمام ٌحٌى)اإلٌمان( إلى تحذٌر كل الصحؾ من التعرض إلى ذكر المقاومة 

وخاصة العربٌة والمجالت "الزرانٌق والوحدة الٌمانٌة" الصحؾ صراحة فً افتتاحٌتها بعنوان

ً واإلسالمٌة واعتبرت أن الخبر عن تهامة ال ٌأتً إال من صنعاء فقط فقالت)إن جرٌدتنا التً ه

كر والتصرٌح بأنه حصل ترى جرٌدتنا أٌضا أنها مضطرة إلى الذو...الواسطة النشرٌة الوحٌدة للٌمن

التأثر مع األسؾ مما عند المطالعة مما انتشر فً بعض الجرابد اإلسالمٌة من األخبار الكاذبة عن 

حادثة الزرانٌق الزابلة بأسماء وإمضاءات إسالمٌة مما كله مخالؾ للحق والعفة والناموس والشرؾ 

جانب ومقاصدهم أنه ٌحق التأثر اإلسالمً والؽرض منه التوسط إلعالن ضمابر أعداء الدٌن واأل

 .  9والتألم من وجود وسابط ألعداء الدٌن بٌن اإلسالم(

 

                                                           
ٔ

 .  1ّٕ٘ ، ٛـ1ٙٗٔ،  ٕحُوخَٛس ، ١ –َٗف حُي٣ٖ ، أكٔي ك٤ٖٔ . ح٤ُٖٔ ػزَ حُظخ٣ٍن ، ٓطزؼش حُٔ٘ش حُٔلٔي٣ش  - 
ٕ

 )طٞك٢ ٌٛح ح٤ُ٘ن ٖٓ ٗلٞ ٓض ٓ٘ٞحص( . -ك٢ ٛخٖٓ ُِٔظَؿْ ر٘خء ػ٠ِ ٓؼِٞٓخص ٖٓ ح٤ُٔق ػزيهللا رٖ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ : - 
ٖ

 .  7ٕ- ٕٙأرٞٗظ٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

   1ٕ-7ٕ،ٛـ171ٔ،  ١ٕر٤َٝص ،–ؼي ٓل٤ٞ ، ىحٍ حرٖ هِيٕٝٛخ٤ُي١ ، كَى . حَُٜحع ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش، طَ/كخُّ ٛخؿ٤ش ٝٓ -
٘

حٗي . ح٤ُٖٔ : ٍٓٞٝع طخ٣ٍو٢ ّ ؛ ٤َٓٓٚ ، ك1ٕ1َٔى٣ٔٔزَّٕٔ ، ٕ٘ٓ. ؛ ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ حُؼيى 7ٙ، ٛـ  ٔحُؼظْ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 

أ ، رلغ أُو٢ ك٢ ٗيٝس رؼ٘ٞحٕ )ح٤ُٖٔ ك٢ ٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش( ػويص رٜخٓزٍٞؽ ك٢ أُٔخ٤ٗخ ػْ ١زؼض ح٧رلخع رؼ٘ٞحٕ)ح٤ُٖٔ حُٔؼخَٛ( ِّ  ٓـ

 . ّٖٖ ، ٛـ1ٕٓٓ،  ٔر٤َٝص ، ١ –ربَٗحف ٢ٔ٣ٍ ُٞكٞ ٝٛٞؿٞ ٓظخٗزن ، طَ/ػ٢ِ ٓلٔي ٣ُي ، حُلَحص َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 
ٙ
.؛   9ٓم ، صـ97ٕٔ،ٔالقاهرة ،ط –سطٌحة ، محمد محمد . الٌمن شماله وجنوبه ، معهد الدراسات اإلسالمٌة ، دار اإلتحاد العربً للطباعة  - 

 .  8ٔم ، صـ9٘٘ٔ، ٕالقاهرة ، ط –عبدالحمٌد ، محمد كمال . االستعمار البرٌطانً فً جنوب الجزٌرة العربٌة ، مطبعة السنة المحمدٌة 
7

. ؛  7ٕ – ّٕٙ ، ٛـ11ٕٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ –ٓزظٔزَ ك٢ ح٤ُٖٔ ، طَ/ هخثي ٓلٔي ١َرٕٞ ، ىحٍ حرٖ هِيٕٝ ُٕٙٞٞرٞكٌٔخ٣خ ، ا٤ِ٣٘خ . ػٍٞس ؿ - 

. ؛  ٗٙٗ-ٖٙٗ، ٛـ  ّٔ ، ؽ17٘ٔ،  ٌٔٓٞٓٞ ، ١ –٤َٓح٤ٗخٕ . د . ؽ . ح٤ُٖٔ ، ٟٖٔ ًظخد طخ٣ٍن ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛ ، ىحٍ حُظويّ 

ّ ، )١زؼش رخ٧ٓظَ٘ٔ( ، ٛـ 11٘ٔرٞكٌٔخ٣خ ٝؿ٤َح٤ٓٔٞف ، طخ٣ٍن ح٤ُٖٔ حُٔؼخَٛ ، طَ/ ٜٗخى ػزيحُـ٤َِ ه٤َِ ، ؿخٓؼش ػيٕ ، كخٌُٞكخ ٝؿُٞٞ

. ؛ ٍحطٔخٕ ، ُٞػَ ٝآه٣َٖ . طخ٣ٍن حُؼَد ٌٓ٘ حُويّ ٝكظ٠ حُٞهض حَُحٖٛ ، طَ/ ػزيحُلظخف ٤ٌَٛٝ ٝآه٣َٖ ، أ٣ٍٝ٘ظخٍ َُِ٘٘ٝحُطزخػش  7ٔ

 .   ٕ٘ٓ، ٛـ ّٖ ، ؽ11٘ٔ،  ٔٓي٣ٍي ، ١ -ٝحُظ٣ُٞغ
1

 ّ .٣ٔ1ٖٓ٘خ٣َ٘ٔرظؤ٣ٍن  1ٕ٘ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ حُؼيى  - 
1

 . ّٔ ،  ح٫كظظخك٤ش رؼ٘ٞحٕ حٍُِح٤ٗن ، ٛـ 1ٕ1ٔٛـ ، ٣٘خ٣َ 7ٖٗٔ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، ؿٔخى ح٥هَس  1ٕٛل٤لش ح٣٩ٔخٕ ، حُؼيى  - 
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 معارك الجبهة الجنوبٌة والشرقٌة والشمالٌة . -3

 والقصرة . معركة الحسٌنٌة  -

/التاسع من هـ7ٖٗٔبدأ الهجوم الشامل فً ٌوم صباح االثنٌن رابع وعشرٌن من شهر ربٌع األخر   

الشامً ومعه حاكم زبٌد األنباري ومعهم  هت الجبهة الجنوبٌة بقٌادة عامل زبٌد، واتج م9ٕ8ٔأكتوبر

ة للمقاومة ٌة باعتبارها أحد المعاقل الربٌسحشود قبلٌة إلى جانب الجٌش النشامً بالهجوم على الحسٌن

مر الشٌخ حسن أمحمد فاشق وع كان بروز قادة المقاومة التهامٌة ومنهم والموصلة إلى بٌت الفقٌه ، و

معوضة معروؾ وحسن عٌاش مشٌخً ، وٌالحش شاهد من المنطقة أن الهجوم كان من عدة محاور ، 

/التاسع من هـ 7ٖٗٔالموافق ٌوم االثنٌن سنة  ٕٗ)لما كان بتأرٌخ شهر ربٌع آخر فً نحو  -فٌقول :

أحدهم -: لبلد الزرانٌق ، فكانوا ثالث فرق أو أربع...كان هجوم جٌوش اإلمام ٌحٌى،  م9ٕ8ٔأكتوبر

العلٌا د البداوٌة ومن بلد القراشٌة المقدم علٌهم عامل زبٌد محمد بن عبدهللا الشامً وكان نزوله من بال

القراشٌة السفلى ، فالذي نزل من بلد البدوة وصل إلى الحسٌنٌة ومعه البعض من المحط ووقع والمحط و

ض على معروؾ وهو الذي كان ٌحرّ  عمر معوضة -الزرانٌق ، فكان من الزرانٌق : قتل منه كثٌر ومن

الحٌن وسالم أمحمد بن أمحمد ناصر الحجري وولده سلمان وهما رجلٌن ص جمع العرب وؼٌرهمالقتال ب

وقلٌل محاشٌم ، فلحق نفر واحد من المعروؾ وقتل أبن  واثنان من بنً األشرم فال حول وال قوة إال باو

رجعوه إلى األربعٌن ووقع منهم قتل كثٌر  -قرٌة -عواش المشٌخً...والذي نزل من األربعٌن

والزرانٌق سلمت والذٌن نزلوا من المحط األسفل والقراشٌة السفلى رجعوهم إلى المحط وقتل واحد 

 . ٔقرشً ووقع محشوم من القراشٌة ، وعلً سهل المشٌخً حشم(
      
بجٌش جرار بعد معركة )تقدم القاضً محمد الشامً  المهاجمٌن من جٌش اإلمامذكر البحر كثرة    

مشارك آخر أن  كدّ أ، و ٕجملة من الجانبٌن وقتل فً هذه المعركة عمر معوضة معروؾ ( وقتلتكبٌرة 

)وتقدم فً ذلك الٌوم ابن الشامً من البدوة من قضاء زبٌد إلى الحسٌنٌة ورتبها  -قتلى المقاومة قلٌل :

أمحمد فاشق بعد مقتل عمر معوضة ، وبرز الشٌخ حسن  ٖبالجٌش ووقع قتل لطٌؾ وحشم لطٌؾ (

القاضً محمد عبد هللا )وفً نفس الوقت توجه  -كخلٌفة له :التهامٌة معروؾ القابد الفعلً للمقاومة 

ة بعد القتل مع الجٌش الذي قاده إلى قرٌة الحسٌنٌة فً الطرؾ الٌمانً فدخل الحسٌنٌة عنوّ  الشامً

 .  ٗ نً بزعامة حسن أمحمد فاشق (والجرح من الجٌش والزرانٌق أهالً الطرؾ الٌما
   

 أما مؤرخً السلطة اإلمامٌة ، فقد تفاوتت لهجاتهم الكتابٌة ، فاالرٌانً صّب ؼضبه على قابد المقاومة  

)وأفادت األنباء  -حسن أمحمد فاشق ثم اإلجراءات التً اتخذها الشامً عقب احتالل الحسٌنٌة فقال :

ٌش العشٌم من جهة زبٌد بقٌادة القاضً محمد الشامً عقٌب االستٌالء على الطابؾ زحؾ الج

 واالستٌالء على مدٌنة الحسٌنٌة قسراً بعد معركة شرب أكثر البؽاة كؤوس المنٌة ، وانهزم الباقون وفرّ 

من البلدة ربٌسها الضلٌل الفاسق حسن أمحمد فاشق وأبناء عمه وذوٌه نحو بٌت الفقٌه ، وؼنم 

ت أحوال المدٌنة وإداراتها بحزم القابد المذكور وثباته وأّمن الباقٌن من المجاهدون ؼنابم واسعة وترتب

                                                           
ٔ

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ .  - 
ٕ

 . 1حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ حُزلَ ، - 
ٖ

 ٝػ٤وش ر٤لٚ رٖ ػَٔ ٍٜٓ٘ٞ . - 
ٗ

 . 7ٖ -ٖٙٗز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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أهلها وشرع ببناء معاقل محمٌة منٌعة من الجهات الالزمة جنوباً وشماالً وازداد السرور بسقوط تلك 

 الحسٌنٌة .سٌطرة على لونتج عن هذا الهجوم ا ، ٔالمدٌنة وخذالن المخالفٌن..(

لكنٌدة فهً معروفة النتابج سلفاً ، فالوضعٌة الجؽرافٌة لهذه المنطقة هً أما معارك القصرة وا  

المسٌطرة ولصالح قوى المقاومة ، فهً عبارة عن أشجار ونباتات وحشابش شوكٌة أشبه ما تكون 

بؽابات كثٌفة ومتاهات ال تعرؾ أولها من آخرها ، وكان الموكل إلٌه أمر هذه الجبهة هو عامل وصاب 

سالم قابد  أبوبكر معوضة قابد الجبهة الجنوبٌة الشرقٌة وقدم بجٌش نشامً ، ومعهمسعٌد  السافل

الحطامً ومعه جٌش شعبً إلى القصرة والكنٌدة فً نفس الٌوم والتوقٌت صباح االثنٌن رابع وعشرٌن 

 .  م9ٕ8ٔ/التاسع من أكتوبرهـ7ٖٗٔمن شهر ربٌع األخر
      
مقاومة فً بداٌة الزحؾ للمراوؼة ولاللتفاؾ على القوى ذكرت المصادر التهامٌة تراجع قوى ال  

 ًاإلمامٌة المتقدمة وهو أحد األسالٌب الحربٌة التً أتبعتها المقاومة التهامٌة حتى نهاٌة الحرب وه

السمة الؽالبة على التكتٌك التهامً المناسب لألراضً الواسعة ، فـ)تقدم الفقٌه سعٌد أبو بكر معوضة 

، ثم بدأت هجمات المقاومة بعد حصر القوات  ٕبعض من قُصرة الكنٌدة والؽوادر( عامل وصاب وَملَكَ 

اإلمامٌة فً نطاق جؽرافً ضٌق وطرق مؤدٌة إلى متاهات القصرة )وتقدم عامل وصاب ابن معوضة 

بمن معه من الجٌش ٌقصد القصرة من الزرانٌق الطرؾ الٌمانً وتصدى له الزرانٌق هناك وهزم 

،  ٖ لزرانٌق ثالثة أشخاص ، وقتل عدد من الجٌش ما عدى الجرحى من الطرفٌن. (جٌشه ، فقتل من ا

نزلت قرٌة الؽوادر وبأعلى ، ورجعت   -قوات سعٌد أبوبكر معوضة  –فرقة  أن) ورد شاهد العٌانأو

 .  ٗ(.  مقتولة مذمومة المأمور علٌهم أبن عوضة وسالم قاٌد

 معركة الصعٌد ومربع وهٌب .  -

لصعٌد معقل المعازبة وهً أصل قبٌلة الزرانٌق وقد اشتهرت فً القرون الوسطى بحروبها ابلدة تعد    

ضد الدول الحاكمة لتهامة ، أما قبٌلة بنً أمحمد فمعقلهم نفحان ، لذلك سعت القوات اإلمامٌة الحتالل 

) نزول  -: ذكر البحر أن احتالل أراضً القبٌلتٌن تم عقبفلتٌن وإخضاع أهالٌها ، ٌأراضً هاتٌن القب

السٌد عبدهللا بن حسن الدٌلمً من رٌمه مع جٌش كبٌر وحصلت المعركة بٌنه وبٌن المعازبة بعد حرب 

وقتلى ، ووصل جبل جبان من بلد المعازبة وَملََك المعازبة إلى قرٌة الصعٌد وبنً أمحمد وبنو ؼالب 

وكان ٌرافقه  ى من الجانبٌنبعد حرب ووقع قتل وقرٌة المربع بٌت وهٌب محبوب والمزٌوي والجماعٌة

)أما عامل  -كده مؤرخ آخر بقوله :أما  و، وه٘ (السٌد محمد الكبٌر النهاري وجٌشهعامل الجعفرٌة 

رٌمه عبد هللا بن حسن الدٌلمً نزل واحتل بلد المعازبة حتى وصل إلى قرٌة الصعٌد بجوار الطرؾ 

الصعٌد بقٌادة قابد الجبهة  على اإلمامٌةالقوات  سٌطرة، ثم  ٙالشامً بعد قتل وجرح من الطرفٌن.(

عبد هللا الدٌلمً حٌث أمره السٌؾ بالتحرك بجٌشه إلى الصعٌد الحتاللها وكانت قد حررتها  الشرقٌة

االهدل سلٌمان ل قاقرٌة مربع وهٌب ، وهً المقاومة قبل ذلك ثم احتل قرٌة ذات موقع استراتٌجً 

( ه وهو جالس فً بٌتهمحبوب من محل )الدٌلمً قد أخرج وهٌب علً
7. 

                                                           
ٔ

 ح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش - 
ٕ

 . ٘رلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 . 7ٖٗز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ . - 
٘

 . ٘حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ رلَ ، - 
ٙ

 . 7ٖحُ٘ز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
7

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ ،٤ٛٝذ ػ٢ِ ٓلزٞد ٖٓ أَٜٗ حُٔوخ٤ٖٓٝ حُظٜخ٤٤ٖٓ ٟي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ أٝ ح٩ثٔش أؿظ٤َ رٔـٖ ٗخكغ رؼي أَٓٙ . - 
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 معركة  دٌر الوٌط .  -

-ولها ، فذكر الشبٌلً:تقدمت القوات اإلمامٌة إلى المنصورٌة واحتلتها رؼم قوة المقاومة التهامٌة ح  

محمد العلفً زحؾ بجٌش مزوداً بالقوات الهابلة بقصد مدٌنة المنصورٌة فدخلها بعد قتال عنٌؾ ..)أما

، لكن عامل الخٌانة من  ٔفً ٌوم واحد لقصد الدخول إلى بٌت الفقٌه .( وكل هذه المعارك كلها كانت

ل احتاللها مع إخضاع قبابلها لكونهم ٌتبعون هذا المنصب وٌعتقدونه باعتباره منصب المنصورٌة سهّ 

محمد بن علً العلفً بجٌشه وعلً عمر  ) سٌطرأهم رجل ٌتمٌز بنفوذ روحً وسٌطرة كاملة علٌهم ، ف

 .ٕ (.مناصرة والوعارٌة قرٌة المنصورٌةا الالمقداد وملك
    

وقد دخلها دون أن ٌجد أٌه مقاومة رؼم أنها من )وهذا ما أكده سكرتٌر السٌؾ احمد بمذكرات   

الزرانٌق والفضل فً التمهٌد للسٌد ٌحٌى بن أحمد البحر منصوبها ومعتقدها ومنها زحؾ بجٌشه نحو 

وهو من  ذكر بٌحصو ، ٖدٌدة فقد خالفها متجهاً نحو الشرق(المدٌنة الفقٌهٌة ال عن طرٌق محجة الح

المنطقة أن القوات اإلمامٌة )تقدمت  من السخنة إلى جهة الجنوب وتولى على قبٌلة الرامٌة العلٌا 

والسفلى وقبٌلة المناصرة وقبٌلة الوعارٌة العلٌا واتخذ مقر قٌادته المحوى ، و...من بلد الوعارٌة إلى 

الكلب والؽزالٌة والقاهرة والكدؾ ومقر قٌادته الكدؾ والقتال  والمطاحن وكوكبان وخدّ عرؾ والجنبعٌة 

، وعلى ذلك توؼلت القوات فً بالد الزرانٌق وأرادت الوصول لمقر  ٗالعنٌؾ ساري المفعول .(

ٌشه علً العلفً من المنصورٌة بج، وتقدم قابد الجبهة الشمالٌة محمد بن المقاومة وعاصمتها بٌت الفقٌه 

ربٌع اآلخر)تقدم  محمد بن علً العلفً بجٌشه من الرابع والعشرٌن منإلى دٌر الوٌط فً صباح االثنٌن 

 . ٘قرٌة المنصورٌة وَملََك قرٌة بنً الوٌط  من الطرؾ الشامً ووقع قتلى كثٌر من  الطرفٌن(
 

 . )غالفقة والجاح(لسٌطرة علٌه حروب الساحل التهامً وا  -

شنته القوات اإلمامٌة من جمٌع الجهات ، وتكبٌد المقاومة التهامٌة لهذه القوات  الذيبعد الهجوم الشامل  

للقوات الؽازٌة خسابر بشرٌة ومادٌة فادحة ، بدأ االتجاه إلى استكمال حلقات الحصار وأتخذ القابد العام 

 -اإلجراءات التالٌة :اإلمامٌة السٌؾ أحمد 

من الحدٌدة إلى الدرٌهمً إلى الطابؾ ، فـ)صدر  (طوط االتصاالت )التلؽراؾ البرقًتمدٌد خ -ٔ

خٌط التلٌؽراؾ البرقً من الدرٌهمً إلى الحدٌدة وإلى مركز الطابؾ لمواصلة  أمره الملكً بمدّ 

ل قا، و ٙالمخابرات المهمة فامتد السلك فوق أخشاب حدٌد وثٌقة وتم المطلوب بأٌسر مدة(

طابؾ لٌتم االستحكام وتتصل المخابرة بٌنه وبٌن )ومد التلؽراؾ من بندر الحدٌدة إلى الالوشلً

 . 7( خٌه السٌد سٌؾ اإلسالم بالحدٌدةوالده حضرة موالنا أمٌر المؤمنٌن بصنعاء وبٌنه وبٌن أ
 

لة )الهجانة( بناء قواعد عسكرٌة ثابتة واستحكامات حصٌنة وإنشاء معسكرات ونشر قوات راجّ  -ٕ

 -المنطقة ، ومن أهم االستحكامات ما ٌلً :بس" الجواسٌ"تأسٌس شعبة للمخابرات ببث العٌونو

 تسمى"القفل"والؽربً تسمى" المفتاح ".فً جانبٌها الشرقً الدرٌهمً ب بناء قلعتٌن عسكرٌتٌن   1- 

                                                           
ٔ

 . 7ٖحُ٘ز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 . ٘رلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 . ٖ، ٛـ  ٤ٗٗزخٕ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٗ

 ٝػ٤وش ر٤لٚ رٖ ػَٔ ٍٜٓ٘ٞ . - 
٘

 . ٘رلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٙ

 . ٘ٗح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
7

 . ٙٙٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
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  بناء قلعة فً منطقة شجٌرة على البحر األحمر -ٕ      

 بناء قلعة فً قضبة بٌن الحدٌدة والدرٌهمً . -ٖ        

 طقة الطابؾ .بناء قلعة فً من  -ٗ

ل قاوكل تلك القالع والتحصٌنات تمت تحت اإلشراؾ المباشر من القابد العام السٌؾ أحمد ،   

لفت موالنا أنشاره إلى بناء  -جماد األولى  -)وفً أوابل الشهر المذكور  -مؤرخ السٌؾ :

ا وصلوا مركز الدرٌهمً وؼٌره وأمر بجلب البنابٌن فلمباستحكامات محصنة بالمحالت الالزمة 

ببناء معقلٌن شامخٌن بمركز الدرٌهمً معقل بالجهة الؽربٌة ٌكون بناؤه من اآلجر ٌكون  مأمره

الصلب ومعقل بجهة الشرق من زابور محكم الصنعة بعد أن جال فً البلد بنفسه ونشر بفكره 

الشرقً الصابب أي الجوانب فٌها البناء المناسب ، فتم بناء المعقلٌن بأقرب مدة وسّمى المعقل 

كل منهما جهة الحراسة التامة وفً  سالمعقالن مرتفعان على المركز ٌحربالقفل والؽربً المفتاح و

ببناء معقل بدٌر شجٌرة  كل منهما األماكن الوسٌعة والمتارس الجٌدة المحكمة واآلبار العذبة وأمر

قضبة شمال على ما ٌرام ومعقل بقرٌة  محل بساحل البحر األحمر قرٌب من الدرٌهمً فتمّ 

ومعقل متوسط بٌن القرٌة المذكورة ومركز من المحالت العابدة إلى اللواء  الدرٌهمً وهً

وأن من هّمة موالنا وحزمه ...الدرٌهمً ثم عمل على كل ذلك على أحسن وصؾ وأتقنه وأجمله 

تارة على هو الجوالن بنفسه الشرٌفة أٌام بناء المعاقل المذكورة لتفقدها تارة فوق جواده السابق و

 . ٕ، و)وقد أمر بعمارة حصن الطابؾ( ٔ( ة للرٌح تسابق وأكثر حاالته ماشٌاً مطٌّ 
 

 ك إلى الحدٌدة ، وزاد فً التشدٌدمصادرة كل السفن الشراعٌة والقوارب التهامٌة وإرسال كل ذل  -ٖ

إحراق المطلة على البحر وتبع ذلك ب بمنع االقتراب حتى من البحر لكل أبناء تهامة وإحراق القرى

 . قاومة المتأهبة بالجزر التهامٌةاألشجار والنباتات لمنع تواصل المقاومة الداخلٌة مع الم
 

خرة على أبناء تهامة فكل القوى البشرٌة فرض حالة الطوارئ فً كل تهامة ، وكذلك فرض السُ   -ٗ

أهمل أو  بتهامة عملت كعبٌد من دون أي مقابل والعمل أربعاً وعشرٌن ساعة والوٌل لمن تباطأ أو

 قصر أو ٌبن فً عمله .
 

أمر القابد العام للقوات اإلمامٌة أحمد بن اإلمام ٌحٌى بنزع األطفال من أمهاتهم وإرسالهم فوراً إلى   -٘

ؤٌدة والمرحبة بالوجود سجون الحدٌدة تحت حراسة شدٌدة بصفة رهابن ، وخاصة من القوى الم

فتعاونوا  -النسب أقوى من صلة الوطنٌة  شانة أن صلة -وهً قوى شنت وخاصة السادة  اإلمامً

مع الؽازٌن ضد أبناء وطنهم وشعبهم التهامً ، وسقط وهمهم بحكم السادة ووهم مساواة سادة الجبال 

وسادة تهامة ، وكذلك قوى التجار  – دون سواهم الذٌن ٌعتقدون أنهم سادة حقٌقٌون -الزٌدٌة 

وأٌضا عقاباً ،  ء هؤالءالثقة من القادمٌن فً واللعدم د ذلك والطبقات العمالٌة الكادحة ، ومرّ 

)أصدر أمره فً جماد األخرى على السادات بنً األهدل فـالنضمام أبناء تهامة إلى المقاومة ، 

ساكنً مركز الدرٌهمً والتجار والنساجٌن بالمراكز المذكورة بوضع رهابن ، سبب ذلك ما شاع 

وانضموا إلى عصبة البؽاة  ا حٌنما قدم موالنامن المركز فرووذاع وتحقق أن بعض الؽوؼاء 

                                                           
ٔ

 . ٖ٘ح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
ٕ

 . ٙٙٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
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وحاربوا معهم ٌوم زحؾ الجٌوش على مركز الطابؾ وألسباب أخرى تنبا أنها ال تتم الطاعة 

 . ٔوٌدب السكون التام والهدوء إال بأخذ رهابن فكان أخذها وإٌداعها مركز الحدٌدة ..(
 

ال المقاومٌن وحرق منازلهم ونخٌلهم جٌوش اإلمامٌة بمصادرة أمولاألمر من القابد العام ل  -ٙ

أحمد فتٌنً  ومزارعهم ، ومن األمثلة على ذلك مصادرة أموال وأراضً زعٌم المقاومة فً الساحل

فً شأن ..صدر األمر )-، ٌقول مؤرخ السٌؾ : ٕبعد دك منازله وحرقها وحرق منازل المقاومٌن

الطابؾ إلى مركز الدرٌهمً فسحبت على المدافع النارٌة وجمٌع القوة الفتٌنٌة أن تسحب من مركز 

رؤوس األشهاد وناهٌك عشم موقع سحبها فً قلوب الرأٌٌن من رعاٌا تلكم البالد ثم أودعت فً 

محل من زواٌا المقام المكرم ال أهمٌة لموالنا بها وإنما أمر بسحبها ألمر ّما ٌعلمه من ٌعلم ..وفً 

من[ الضٌاع النخٌل فً وادي شجٌرة ]مد فتٌنًبضبط مقدار ثروة أح الشهر المذكور أمر موالنا

والقرٌن بعرٌضة موضحة ، فكانت المبادرة من المأمون بذلك الشأن إلجراء ما أمر به وسارت تلك 

 . ٖاألموال من أموال بٌت مال المسلمٌن..!(
 

 غلٌفقة .لسٌطرة على ا  -

على البحر األحمر اشتهر  مرسى من مراسً التهامٌٌن –وتسمى فً التارٌخ ؼالفقة  –تعد ؼلٌفقة   

مالح المنتشرة على شواطبها من معاقل الزرانٌق ومصدر رزق هام ، ففٌها المّ  هًمنذ القدم بذلك ، و

التً ٌمتلكها أبناء تهامة ، وهً اٌضا أبرز منافذ المقاومة التهامٌة ، لذلك سارع القابد العام إلى إرسال 

الثانً  / هـ7ٖٗٔم ذلك فً ٌوم الخمٌس ثامن جماد األخرىالمرونً الحتاللها وت جٌوشه بقٌادة إسماعٌل

م ، وقد واجهت القوات اإلمامٌة مقاومة ضارٌة من البحر والبر من 9ٕ8ٔ والعشرٌن من نوفمبر

ة القابد اإلمامً المقاومة ، لكن المدفعٌة اإلمامٌة التً لم تهدأ لم تبقً من ؼلٌفقة إال أطالالً ، ثم قسوّ 

ل وجالفة القبابل الؽازٌة جعلت المقاومة تنسحب وأمر القابد العام بجملة من المرونً بعد االحتال

 -الدرٌهمً والطابؾ ومنها :لسٌطرة على اإلجراءات تشابه ما سبق ذكره بعد ا

 حصل علٌها المجاهدون وهً تسمٌة ؼنٌمة واعتبارها –در رزق األهالًمص –مصادرة الممالح -ٔ

 .  ٗالسفن الشراعٌة والقوارب وإرسالها إلى الحدٌدةومصادرة القوات والملٌشٌا الزٌدٌة 

 . ٘على شاطا البحر تسمى بعٌن الضبًعذب حشر استخدام أو االقتراب من عٌن ماء   -ٕ

ها المؤرخ هم وعدّ أراضٌ لسٌطرة علىلكات المواطنٌن التهامٌٌن وانهب وسلب كافة ممت  -ٖ

أو ألحٍد من  ةمن المقاوم من ٌشك أنهكل ق منازل ومصادرة روح)ؼنابم للمجاهدٌن(الرسمً

   . األهالً صلة بها

 . ٙانهبناء استحكامات عسكرٌة وقلعتٌن حربٌتٌن مطلتٌن على البحر ونشر قوات إمامٌه وهجّ   -ٗ

)وفً صباح  -: "انحالل مركز ؼلٌفقة" المؤرخ الرسمً للقابد العام السٌؾ أحمد تحت عنوان قال  

تحرك سمو موالنا من مركز  م9ٕ8ٔ ٌن من نوفمبرالحادي والعشر / الخمٌس ثامن جماد األخرى

نً ، تحرك موالنا إسماعٌل المرو..ل وقابد لهم وهو سّ ى مركز الطابؾ وأمامه مّد جنود بُ الدرٌهمً إل

                                                           
ٔ

 . ٢ٕٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ح٣ٍ٫خٗ - 
ٕ

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ . - 
ٖ

 . ٕٗح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
ٗ

 .ٕٕ٘- ٕٕٗ، ٛـ  ٕ. ؛ ُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ1ٙ، ٛـ ٔ. ؛ حُؼظْ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ ٕٕ٘حُـَحك٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

 ٤ٖ ٓخء ػٌد طوغ ػ٠ِ حُ٘خ١ت رخُوَد ٖٓ ؿ٤ِلوش ٝهي ٠ٗزض ٝحٗيػَص ، ٝهي ػؼَ حٓظيٍ ػ٠ِ أػخٍٛخ رٔٔخػيس حُٔؼ٣َٖٔ .ػ٤ٖ ح٠ُز٢ ػ - 
ٙ

 ٍِٗٝ ٤ٓيح٢ٗ ُِزخكغ ٣ُٝخٍحص ٓظؼيىس ُٚ ٌُٜٙ حُٔٞحهغ .    - 
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تفقد شؤون مركز الطابؾ ثم تجهٌز الجنود المذكورة لالستٌالء مركز ؼلٌفقة وهً أحد  -ألمرٌن مهمٌن:

ى الزرانٌق بٌنها وبٌن الطابؾ سبعة أمٌال تقرٌبا وفً أنحابها الممالح المراكز الساحلٌة الناعشة لقر

وحٌنما استقر موالنا سٌؾ اإلسالم بالطابؾ ، طاؾ جمٌع أنحابها ورتب الكثٌرة الجٌدة النشٌفة اللون 

عٌن الضبً الذي أموره ثم جهز الجنود وقابدها على ؼلٌفقة ، فزحفت بقوتها الحربٌة وقبضت مركز 

للمخابرات وأمر موالنا ببناء قلعة محكمة بالمركز المذكور ثم زحفت الجنود وبأقرب وقت  محالً  كان

استولت على ؼلٌفقة بعد قتل وجرح المخالفٌن ولم ٌنجوا إال من فر بالفدافد وؼنم المجاهدون ؼنابم 

ل المطرح واسعة من اإلبل والبقر والؽنم والذخابر واستقرت الجنود وقابدها هنالك بعد أن رتب أحوا

 سقوط، وذكر الوشلً فً حولٌاته  ٔ(ٌدة التً هً أحسن ثروة للمخالفٌنواستحكم على الممالح العد

د األولى دخل جٌش )وفً شهر جماكل الرواٌات التهامٌة معاكساً لالمقاومة دور ؼلٌفقة مقلالً من 

 . ٕ.( بعد قتال خفٌؾ واستقر بها الجٌش واستولوا علٌه..المنصور ؼلٌفقة
 

 جوم مضاد للمقاومة التهامٌة فً الحسٌنٌة وغلٌفقة والطائف والالوٌة .ه  -

أن بعد الهجوم الشامل من قبل القوات اإلمامٌة والتصدي  له من قبل المقاومة التهامٌة ،  لكن حدثت  

بدأت المقاومة تعد نفسها لحرب طوٌلة األمد ، تستنزؾ القوات اإلمامٌة بشرٌاً ومادٌاً ، وتالقى طرحها 

 .عب ، فكانت حرب شعب فً التحرر مع طموح الش
 

كما ذكر المؤرخٌن الرسمٌٌن للسلطة ألستردادها الحسٌنٌة كانت هجمات المقاومة على  لسٌطرةفبعد ا  

وصلت تلؽرافات من  -هـ 7ٖٗٔ -)وفً ٌوم االثنٌن ؼرة شهر جمادى األولى  -اإلمامٌة ، فذكر زبارة :

الكوكبانً ومن الحاكم األخ أحمد األنباري مفٌدة فً الٌوم المذكور عامل زبٌد محمد عبدهللا الشامً 

حصل التعدي من بعض قبٌلة الزرانٌق على مطرح أصحاب اإلمام بالحسٌنٌة ودخلوا إلى وسط المحطة 

، أما  ٖ، فكانت ملحمة جسٌمة قتل فٌها نحو األربعٌن من الزرانٌق وأخذت أسلحتهم وفر بقٌتهم ( 

رخ السٌؾ فذكر هجمات المقاومة تحت عنوان " تخٌٌب آمال الزرانٌق" وهو عنوان المرافق للحملة مؤ

)وفً ٌوم االثنٌن ثالث جماد األولى نشر الزرانٌق ..راٌة  -ٌنم عن الؽرض من االحتالل ، فٌقول :

ة ضاللهم وتألبوا وأرادوا ما ال ٌكون ذلك المراد الخبٌث هو إجالء الجٌوش المتوكلٌة من مدٌنة الحسٌنٌ

وزحفوا إلى بعض أزقتها فكرَّ علٌهم المجاهدون كرة رجل واحد وصّبوا علٌهم الرصاص كالبرد 

الثٌن واألسرى والجرحى كثٌرون وتبعوهم إلى ؼابات القصرة وانهزموا .. وبلؽت القتلى منهم نحو الث

 -الرواٌتٌن السابقتٌن ما ٌلً : ، وٌستنتج من ٗت الرؤوس ..(زّ وحُ 
 

كان فً ٌوم االثنٌن مع االختالؾ فً تأرٌخ الٌوم فهو عند زبارة حسب البرقٌة  أن الهجوم الشامل -

 المرسلة من الشامً واألنباري فً األول من جماد األولى ، أما مؤرخ السٌؾ فهو فً الثالث منه .
 

 سٌطرة علٌهامٌة فً داخل المناطق التً الهجوم الشامل فً القضاء أو الحد من المقاومة التها فشل -

وات اإلمامٌة ومن خارجها وكان هدفها كما ذكر مؤرخً السلطة هو )إجالء الجٌوش المتوكلٌة الق

 تهامة . فًالتهامٌة  قوى المقاومةكل من مدٌنة الحسٌنٌة( وهو الهدؾ الذي عملت على تحقٌقه 

                                                           
ٔ

 . ٕٗح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
ٕ

 . 7ٙٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
ٖ

 . ٕٕٗ، ٛـ  ٕٔخرن ، ؽُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُ - 
ٗ

 . ٕٗح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
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مما جعلها تحرر الحسٌنٌة  اإلمامٌةكانت ضربات المقاومة مباؼتة قوٌة وموجعة وفً عمق القوات  -

ت لوال وصول اإلمدادات المتتالٌة لت األدبار وفرّ حسب النصٌن السابقٌن ، أما القوات اإلمامٌة فوّ 

بعدما أرسل قابد الجبهة الجنوبٌة محمد الشامً نداءات إلى صنعاء رأساً ولم من مناطق شتى بالٌمن 

 ٌرسل إلى القابد العام .
 

ذكر أن القتلى من المقاومة ثالثٌن ؼٌر تفاوتت خسابر المقاومة بٌن المصدرٌن ، فاألرٌانً   -

 زّ )حفضالً عن ٌن وأنسحب الباقً ، األسرى والجرحى ..! أما زبارة فحسب البرقٌة أن القتلى أربع

الرؤوس( وهو التمثٌل بالقتلى بقطع رؤوسهم أو أي أعضاء بشرٌة أخرى إلشباع وإرضاء القادة 

عضاء إلى اإلمام بصنعاء الستكمال الطقوس والجنود والقبابل المهاجمة لتهامة وإرسال تلك األ

أتباعه ثم تعلٌق ذلك بعد التمثٌل به على باب من أبواب صنعاء ووعرضها على مرجعٌات مذهبه 

 الزٌدٌة . اإلبمةحتى تأكله الطٌور وهو نهج دابم لدى 

        

تمٌز بالموضوعٌة ، تنٌة والحسٌ االهدل وهو من ة فهً التً أوردها سلٌمانأما الرواٌة التهامٌة الوحٌد  

 -الجٌش اإلمامً  –ولما كان ثان شهر جماد أول فً ٌوم االثنٌن ؼزوا بعض الزرانٌق علٌه ) -ٌقول:

فً الحسٌنٌة ، ووقع قتل كثٌر من المشرقً ومن الزرانٌق أربعة أنفار كلٌب هبل منهم ، وحكمهم 

 -قد بنوا : ٖوقشالت ٕفً الحسٌنٌة ، وٌبنوا نوب ٔطارحٌن
 

 نوبة فً قرب بٌت عبدهللا حسن عرجاش فً قبلة الحسٌنٌة .  -ٔ
 

 وواحدة فً قرب ببر الهادي عمر زبٌدي فً ٌمن الحسٌنٌة .  -ٕ
           

كثٌر وبنى نوبة  ٘الذي قد جعله زمان الهبه علً معروؾ ، وخّرج منه قالب ٗونقبوا المحرب  -ٖ

 شٌخ الزرانٌق حسن أمحمد فاشق .  ٙفً الوادي فً قرب زاهٌب

  اتٌهفً قرٌتنا من التحّ   جالس فً الحسٌنٌة ، وله رتب ٖٔ [ الثالث عشر] وهو ٌومنا هذا فً   

،  موا األطواؾوهدّ ، قوا بٌوت األشراؾ وأصحاب القرٌة والمشارٌق ما ٌزٌد على األلؾ ، وحرّ 

اجد كلها قوا..وُرتب بٌت الشٌخ وبٌت الناصر محمد ، والمسلوا وحرّ روا وبدّ وتمٌّ  7وجعلوه محارٌب

                                                           
ٔ

ُف ٛٞ حُٔـِْ ٝحٌُٖٔٔ ٝ -  ََ ْط َٔ حُف ٛٞ ٓؼٌَٔ حُـ٤ٖ ػ٘ي أٛخ٢ُ طٜخٓش ٢ٛٝ ٗلٜٔخ ك٢ حُِـش ، كخُ ََ ْط َٔ ُف ٝحُ ََ ْط َٔ ٗلٞٛٔخ ١خٍك٤ٖ أ١ ؿخ٤ُٖٔ ٝحُ

ٗلٞٛٔخ ٓطَف ٝحٌُٔخٕ حُزؼ٤ي ٜٝٓيٍ ٢ٔ٤ٓ رٔؼ٠٘ حُطَف ) ؽ ( ٓطخٍف . ، ٝحُٔطَف ح٠٣خً حْٓ ٌٓخٕ ٖٓ ١َكٚ ٝٓ٘ٚ ه٤َ ٌُِٖٔٔ ٝحُٔـِْ ٝ

ارَح٤ْٛ ٜٓطل٠ ٝأكٔي كٖٔ ح٣ُِخص ٝآه٣َٖ ، حٌُٔظزش ح٤ٓ٬ٓ٩ش  -ٓـٔغ حُِـش حُؼَر٤ش رخُوخَٛس ، حُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ ،  هخّ ربهَحؿٚ : -ٍحؿغ :

 . ٓخىس ) ١ . ٍ . ف ( . ٖ٘٘،  ّٕ ،ؽ17ٕٔ،  ٕحٓظخٗزٍٞ/ ط٤ًَخ ، ١ –ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 
ٕ

 حُ٘ٞرش ك٢ طٜخٓش ر٘خء أٓطٞح٢ٗ أٝ َٓرغ ٜٓـَ ٣ظؤُق ٖٓ ى٣ٍٖٝ أٝ أًؼَ ٣ٌل٢ ُؼيى ٓليٝى ٖٓ حُـ٘ي طلظق رٚ ٗٞحكٌ ٛـ٤َس ك٢ أػ٬ٙ ُِ٘ظَ، - 

رَشُ :حُ ْٞ ٌد ، ٝحَُّ٘ َٞ َُشُ ٝحُـٔغ : ُٗ ْٝ شُ ٝحُيَّ َٛ َْ رَشُ رخُلظق : حُلُ ْٞ رَشَ ُي ٝا٬١م حُ٘خٍ ٝك٢ حُِـش حَُّ٘ ْٞ ٍُ : أَٛزْلَض ٫ َٗ سُ ، ٣ُوَخ َّٞ ُد :حُوُ ْٞ ِّ ٝحَُّ٘ خَػشُ ٖٓ حُّ٘خ َٔ ـَ
سَ ُي ، ٝأ١ِوض ك٢ حُيُٝش ح٤ًُِٞٔٔش ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠ ػ٠ِ كَم حُـ٘ي حُظ٢ طظ٘خٝد ػ٠ِ حُلَحٓش ، ٝك٢ حُِـش حُؼؼٔخٗ َّٞ ٤ش ٗٞرظـ٢ ، أ١َ : ٫ هُ

.؛  ٢ٖ1ٗ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـٟٞٓ )ٕ. ٝ. د( .؛ 1٘ٗ – 1ٗٗ، ٛـ ٔؽخؽ حُؼَّٝ ، حُِر٤ي١ ، ط -١ كخٍّ ٝهل٤َ ، ٍحؿغ ٓخ ٢ِ٣ :أ

 . 11ٕه١ٍٞ ، ٍك٤ن حُؼؼٔخ٢ٗ ، ٛـ 
ٖ

حُوِ٘ش ك٢ طٜخٓش حُوِؼش حٌُز٤َس ، هِ٘ش= هِ٘ن ٓؼٌَٔ ٗظ١ٞ ٝٛٞ ُلع ط٢ًَ ٝهِ٘ش ٝه٬٘ ٖٓ ًِٔش ه٤ٖ رٔؼ٠٘ ٗظخء ٝحُـٔغ ه٬٘ص ٝه٬٘  -

 .   ٕٗٔ( حُيٛخٕ ، ٓؼـْ ح٧ُلخظ ، ٛـٕ. ؛  1ٕٗٝ ٖٕٗ( حُو١ٍٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ ٔ -. ٍحؿغ :ٍِٓ٘ حُؼٔخًَ ٌٝٓخٕ ٌْٜٓ٘ 
ٗ

د حُٜزٚ ػ٢ِ ٢ٛ هِؼش ػ٣ٌَٔش هخّ رز٘خثٜخ ٤ٗن حٍُِح٤ٗن حُٜزٚ ػ٢ِ ، ٍٝٝى ًًَٛخ ك٢ كَٝد ح٣َُ٘ق كٔٞى ٝٓؼٚ هزخثَ ٣خّ ٟي هزخثَ  -  َّ ٓل

 .    1٘ – ٘٘ٓوَ٘ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ -وِؼش رٔخ ك٤ٜخ . ، ٍحؿغ :ٛـ ُٝٔخ ؿِذ ىَٓ حُٕٕ٘ٔحٍُِح٤ٗن ك٢ ٓ٘ش 
٘

 حُوخُذ ك٢ طٜخٓش ٣طِن ػ٠ِ كـَ ح٤ُخؿٍٞ ح٧كَٔ حُٔلَٝم . - 
ٙ

ح٧ٍٝ حُٜخُلش ٍُِِحػش ػ٘ي حُظٜخ٤٤ٖٓ ط٠ٔٔ رـخُِٛذ ؿٔغ ُح٤ٛذ ، ٝحُِٛذ ك٢ حُِـش ٢ٛ حُوطؼش حُٞحكَس ٖٓ حُٔخٍ ٝ ح٧ٍٝ. ٍحؿغ ٓوَ٘  - 

 .  1ٔغ حُٔخرن ، ٛـ ، حَُٔؿ
7

حُٔلخ٣ٍذ: ؿٔغ ٓلَحد، ٝٛٞ حُلٜٖ ح١ٌُ ٣لخٍد ٓ٘ٚ حُؼيٝ ٝحُٜٔخؿْ ُِٔي٣٘ش، أٝ ٧ٗٚ ٢َٓ٣ َٗكخطٚ رخُلَحد ، ػْ أ١ِن ػ٠ِ حُوَٜ  - 

، ٓلٔي  حرٖ ػخٍٗٞ حُظ٢ٔٗٞ -حُل٤ٜٖ ، ٝهي ٓٔٞح هٍٜٞ ؿٔيحٕ ك٢ ح٤ُٖٔ ٓلخ٣ٍذ ؿٔيحٕ ، ٝحٌُٔرق ٝحُٔلَحد ٓوظزٔش ٖٓ ح٤ُٜٞى ، ٍحؿغ :

 . 1ٕ،ٛـ ٕٕ،ؽٕٓٓٓ، ٔر٤َٝص ، ١ –حُطخَٛ رٖ ٓلٔي .حُظل٣ََ ٝحُظ٣َٞ٘ حُٔؼَٝف رظل٤َٔ حرٖ ػخٍٗٞ ، ٓئٓٔش حُظخ٣ٍن حُؼَر٢
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الذي فً قرٌتنا وقرٌة الشٌخ وقرٌة بنً الجبلً وقرٌة بنً الناصر جعلوا علٌها قشالت ومحارٌب 

ومنعوا المصلٌن واتخذوها مساكن لهم وألرحال دوابهم وأمتعتهم فال بالغ إال باو ، وهــم ٌقولون أنهم 

ِ أَْن -ّتاب ، وكأنهم لم ٌقربوا قوله تعالى : كُ  راءعلى الشرٌعة وكلهم قُ  ْن َمَنَع َمَساِجَد هللاَّ } َوَمْن أَْشلَُم ِممَّ

ْدُخلُوَها إاِلَّ َخاِبفٌَِن ...{ ٌَ ٌُْذَكَر ِفٌَها اْسُمُه َوَسَعى ِفً َخَراِبَها أُولَِبَك َما َكاَن لَُهْم أَْن 
إلى آخر اآلٌة ، حتى  ٔ

 -ٌستنتج ما ٌلً :، ومن الرواٌة السابقة   ٌٕحكموا على أنفسهم بما أنزل هللا هذا .(

 ٌة الكاتب المنتقد لهذه الوضعٌة . الرواٌة كتبت باللهجة التهامٌة من دون تكلؾ وعبرت عن نفسّ   -
 

حددت هجوم المقاومة فً ٌوم االثنٌن كما ذكرت المصادر الزٌدٌة إال أن الخالؾ فً تأرٌخ الٌوم   -

حٌن ذكر زبارة أن الهجوم كان  هو السابد فقد ذكر أن الهجوم كان فً الثانً من جماد األولى فً

فً األول واالرٌانً قال فً الثالث ، وتبرٌر هذا الخالؾ بٌن المصادر الثالثة هو فً رأي الباحث 

فهجمات المقاومة التهامٌة  ل واحد منهم وكذلك لحشة الهجوم ،فً ساعة تلقً وكتابة الحدث لدى ك

 دابماً تتم فً منتصؾ اللٌل والفجر .
     

عدد قتلى المقاومة بأربعة مقاتلٌن وهو ما ٌتفق فً مقابلة للباحث مع المعمرٌن  النصحدد   -

والتً ٌتؽنى الناس التهامٌة  ذكر أشهرهم وهو كلٌب هبل أحد أبطال المقاومة ٖوالمشاركٌن

فعبر عنه بلفشة )ووقع قتل كثٌر( وهو تعبٌر تهامً  –الزٌود  –ببطوالتهم ، أما قتلى المشرقً 

 إحصاء القتلى .عن العجز عن 
 

 تحدث الكاتب عن بناء نوب للحراسة ونشرها فً الحسٌنٌة ووادي رمع وكذلك بناء قشالت .  -

مختزل بعض ممارسات القادة والقوات اإلمامٌة فً الحسٌنٌة بعد هجوم  ذكر الكاتب بشكل  -

 -ها :نالمقاومة كنوع من اإلنتقام من المدنٌٌن وم

 حسٌنٌة والوادي على شكل رتب .وضع مجامٌع عسكرٌة على كل قرى ال  -

 إحراق منازل األشراؾ وهم هجر .  -

 بهدم المنازل والجدران وجعلتها قالعاً ونوباً وأماكن للقتال . إلمامٌةقوات االقامت   -

 فرضوا الخطاط على السكان المدنٌٌن . -

حولوا المساجد إلى ثكنات عسكرٌة ومعسكرات ومنعوا اآلذان والصالة فٌها وجعلوها   -

 .وأمتعتهم وهذا ما أستفز الكاتب  بالت لخٌولهم ولبؽالهم وحمٌرهمإسط

العلم رؼم أنهم ٌّدعون أنهم قرأوا وكتبوا شًء على  القادة اإلمامٌون ستنكر الكاتب أن ٌكونأ  -

دعون قضاة وٌنادون بالقاضً ، وما جهله الكاتب أن الخالفات العقدٌة هً المسٌطرة على وٌُ 

 . المسلمٌن كفرٌة من ٌقاتلونهم حتى أن مساجدهم لٌست بمساجد ذهنٌة هؤالء واعتقادهم ب
 

    ج
بها القوات  باؼتتتلك الهجمات المتتالٌة والمفاجبة التً  ومنها هجمات نوعٌةنفذت المقاومة التهامٌة   

هـ/الثالث 7ٖٗٔحررتها فً ٌوم الجمعة التاسع من جماد األخرىفؼلٌفقة  اإلمامٌة بعدما حاصرتها فً

م بعد ٌوم واحد من احتاللها ، ثم هجمت بقوة على الطابؾ ، ففر منه القابد 9ٕ8ٔرٌن من نوفمبروالعش

 الخامسوم االثنٌن حادي عشر جماد األخرى/العام سٌؾ اإلسالم أحمد إلى الدرٌهمً فً صباح ٌ

ٌادة لوال قدوم تعزٌزات قوٌة بق ٌّدي المقاومة أن ٌقع فرٌسة بٌنوكاد م 9ٕ8ٔوالعشرٌن من نوفمبر

                                                           
ٔ

 .ٍٗٔٔٓٞس حُزوَس، ح٣٥ش  - 
ٕ

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ . - 
ٖ

 ّ .ٕ٘ٓٓ/ٔٔ/ٙٓوخرِش ٓغ حُٔؤٕٓٞ حُلظ٢٘٤ أَّٗ ك٢  - 
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، ٔأحمد فتٌنً تجلت فً تلك الهجماتكد المشاركٌن أن عبقرٌة أوالضمٌن والمرونً واستخدام المدفعٌة 

)ولما رأى الزرانٌق -ا هً وضعٌة المؤرخٌن الرسمٌٌن:ب الحقابق كمل مؤرخ السٌؾ الذي قلّ قا

ت البحرٌة المعٌنة االستٌالء على ؼلٌفقة وتتابع الضرر فٌهم بسقوط المراكز التً هً محالت المواصال

على الفساد تحّزبوا بجموعهم وخٌولهم وإبلهم وأرادوا ما ال ٌدخل تحت أماكنهم الفتك بجنود المتوكلٌة 

وناوشوهم من بٌن األشجار الضبٌلة ففاجبهم الجنود المنصورة وصبت علٌهم وابل البنادق والرشاشات 

...وفً صباح ٌوم االثنٌن حادي ٌرونلى منهم ال ٌحصون والجرحى كثوروت األرض من دمابهم فالقت

ولتخفٌؾ ضراوة ،  ٕعشر الشهر المذكور عاد موالنا سٌؾ اإلسالم من مركز الطابؾ إلى الدرٌهمً(

  -ت حمالت سرٌعة منٌت بالفشل منها :هزّ وبالذات على الساحل جُ المقاومة التهامٌة هجمات 

رك من مقر الجبهة بالمحوى فً جماد علً المقداد الذي تحد الجبهة الشمالٌة الشرقٌة حملة قاب -

 األخرى واتخذ موقع المهاجم بدل المدافع وتقدم إلى قرى متعددة.

حملة ضد قبابل المساعٌد حٌث قام القابد العام عقب فراره ونجاته فً ٌوم االثنٌن حادي عشر جماد  -

عٌد التً أعتقد م بتجهٌز جٌش إلى قبٌلة المسا9ٕ8ٔالرابع والعشرٌن من نوفمبر  / هـ7ٖٗٔاألخرى

أن مشابخها معه بعدما أعلنوا الطاعة مع قبابل الوعارٌة وألجل التخفٌؾ من الهجمات وسرعة 

كقابد للجبهة  ٖإسقاط بٌت الفقٌه ، جهز الحملة وعٌن قابداً لها هو القابد علً بن ناصر السٌانً

ملة أُبٌدت عن بكرة أبٌها الشمالٌة الشرقٌة بدالً عن المرونً الذي أصابه المرض والوهن ، لكن الح

بعدما شن السٌانً أن الطرٌق سهل وسرٌع إلى بٌت الفقٌه وإخضاع المقاومة والقضاء علٌها ، 

فتوؼل فً عمق بالد الزرانٌق ثم انقلبت القبابل التً أعلنت الطاعة وهً المساعٌد وبنً موسى 

الحملة ونجا قابدها بأعجوبة كما والوعارٌة وشاركوا الزرانٌق والمجاملة فً القضاء التام على هذه 

، وهً معركة ضرب  ٗحكى ذلك للباحث المشاركٌن فً تلك المعركة لكنهم بالؽوا فً عدد القتلى

وفً )-مؤرخ السٌؾ: قالوالمادٌة ، علٌها القابد العام تعتٌماً إعالمٌاً كامالً رؼم خسابرها البشرٌة 

علً بن ..قاتل ، ومعدات قوٌة بقٌادةوخمسمابة مبادر موالنا وجهز جٌشاً ٌبلػ ألؾ  الٌوم المذكور

وصدر األمر للقابد بالبقاء فً قرٌة الالوٌة وأن  ..أمره بالتوجه ]إلى[ قرٌة الالوٌةناصر السٌانً و

ٌجمع الرعاٌا وٌرشدهم وٌعنى بتنشٌم أحوال البالد وٌتتبع طاعتها هل هً كاملة أم قرٌبة إلى النقص 

فاستقر القابد المذكور .. والحطبٌة تٌالء على قبٌلة القوقر والعباسً؟ وبعد ذلك ٌزحؾ الجٌش لالس

.. وتدبٌره ثم ؼزا الجٌش إلى ور أحسن ترتٌب على إرادة موالنا بقرٌة الالوٌة أٌاماً ورتب األم

الحطبٌة والقوقر وأحرق دٌوراً منها وشتت أهلها ونفذ األمر من موالنا إلى السٌد علً خالل ذلك 

 . ٘حة رآها ( بأن ٌعود لمصل
 

 معارك الجاح .  -

ن ، بل هً مزارع ون والُكتاب اإلمامٌوالجاح فً تلك الفترة لٌست مدٌنة أو بلدة كما صورها اإلعالمٌ  

تؽلٌن جؽرافٌة المكان وتضارٌسه للنخٌل تمتد على مساحات شاسعة ، تمٌز أهلها بالصالبة فً القتال مس

بأي تكلفة كانت التهامٌة على حركة المقاومة  ورة إحراز نصرالسٌؾ أحمد إلى ضر أتجه القابد العام، و

                                                           
ٔ

 ّ .ٕٓٔٓ/1/ِٖٕش ٓغ ػ٢ِ آٔخػ٤َ َٓىك٢ ه٢ ٓوخر - 
ٕ

 . ٙ٘ح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
ٖ

ٛـ( ، ط٠ُٞ ه٤خىس حُوظخٍ ٟي حُظٜخ٤٤ٖٓ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔٞحهغ ٝط٠ُٞ ػٔخُش كَٝ ٝكَ أٓخّ 1ٖٓٔؿٔخٍ حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ ٗخَٛ رٖ حُل٤ٖٔ ح٤ُٔخ٢ٗ) - 

 .7ٖ٘. ؛ ح٣َُُٞ، ك٤خس ح٤ٓ٧َ ، ٛـ 1ٕ1، ٛـ ٕ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽح٧ًٞع  -ػٍٞس ح٧ٛخ٢ُ ٝطويّ حُٔؼٞى٤٣ٖ . ٍحؿغ:
ٗ

 ّ .1ٕٓٓ/7/ٕٕٓوخرِش ٓغ ٓخُْ ٣ل٠٤ ٍٜٓ٘ٞ ك٢  - 
٘

 .7٘ح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
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خاصة مع الجمود الحاصل فً كل الجبهات والتأهب القتالً للمقاومة التً ما فتبت تضرب وتتقدم 

)والقتل كل ٌوم ولٌله من  -وتنسحب فتصٌب القوات اإلمامٌة بالذعر والخوار وكما ٌقول شاهد عٌان :

 . ٔالمشارٌق بال عدد (

قرر القابد العام التقدم بعد موافقة اإلمام ٌحٌى من الشمال وأن ٌتقدم قابد الجبهة الجنوبٌة محمد بن   

عبدهللا الشامً من الجنوب منطلقاً من الحسٌنٌة ، وتحددت ساعة الصفر ، فً شهر ٌوم االثنٌن السابع 

شٌن من الشمال بقٌادة م ، تحرك الج9ٕ8ٌٔالعاشر من دٌسمبر / هـ7ٖٗٔوالعشرٌن من جمادى األخرى

وهً  الجاح بهة الجنوبٌة ، وتم احتالل أسواقالقابد العام السٌؾ أحمد ومن الجنوب الشامً قابد الج

أماكن تجمع أهالً الجاح بسهولة لكون أؼلب القاطنٌن للجاح ؼٌر موجودٌن بعد أن انتهى موسم جنً 

خٌل وممتدة على مساحة شاسعة وكان ٌوم النخٌل وكذلك لكون الجاح أراضً زراعٌة ممتلبة بأشجار الن

للناس بسوق الحسٌنٌة ، فدخلوا الجاح من دون حرب وهً حقٌقة ال جدال علٌها ؼٌر  ٕاالثنٌن ٌوم وعد

الجاح تم)بعد تضحٌات كثٌرة من لسٌطرة على وأن ا هلوأن بعض الُكتاب صّور األمر بحروب مه

فً جماجم الرجال وأخذت منهم كل مأخذ افتض الجانبٌن ومعارك حامٌة وارتعت البنادق والمدافع 

 أن األمر قد تم ، ولكن ذلك كان البداٌة . ت القوات اإلمامٌةواعتقد  ٖ الجاح ودخلها منتصراً (
 

ٌعتقد الباحث على ضوء األحداث الالحقة وشدة ضراوة المقاومة التهامٌة أن دخول القوات اإلمامٌة    

ٌس الحربٌة للمقاومة التهامٌة ، فلقد ُكبدت القوات الؽازٌة خسابر كان كتكتٌك عسكري ناجح بكل المقاٌ

قد استمرت تلك دولة المتوكلٌة حروب استنزاؾ ، فمن جمٌع النواحً وكانت حروب الجاح بالنسبة لل

جؽرافً كل ما فٌها الحروب خمسة أشهر ، فما أسهل الدخول وما أصعب تثبٌت االحتالل فً نطاق 

 سماء والهواء والماء ، وهذا ما حدث فً تهامة وبرزت صورته بالجاح .  حتى ال سٌطرمعادي للم
     

ذكرت المصادر الزٌدٌة ، أن توجه الجٌوش اإلمامٌة كان )فً صبٌحة خامس وعشرٌن جمادى   

األخرى تحرك موالنا.. من الدرٌهمً إلى مرسى الطابؾ بقوته الملكٌة المعهودة بعد أن استناب فً 

ن ٌتفقد أحوال الجٌش المقٌم هناك ، وأقام موالنا بمركز الطابؾ ٌوماً واحداً ، ثم مركز الدرٌهمً م

تحرك إلى مرسى ؼالفقة مستصحباً معه أمٌر الجٌش الشرٌؾ عبد هللا بن محمد الضمٌم ، واستحسن 

إبقاء السٌد عباس بن محمد المنصور فً مركز الطابؾ إلدارة أحوال الجند المقٌمٌن هناك ، وحٌنما 

ل موالنا إلى ؼالفقة رتب أمورها كما فعل بالطابؾ وتحرك بجٌوشه لالستٌالء على وادي الجاح وص

وادي النخٌل المشهور ودٌوره العدٌدة بعد أن مد خٌط الرجعة ، وزحفت الجنود..وكان االستٌالء على 

ب األجناد على الجاح ووادٌه ... وبدخول الجٌش البلدة دخل موالنا بهٌبته الحربٌة وتفقد األحوال ورت

ن الباقٌن من  الترتٌب الموافق وكان الجاح آخر مرسى سقط من أٌدي الزرانٌق ولقد التفت موالنا وأمَّ

أهل البلدة ، وأمَّن روعهم ، وجال بأنحاء البلد وأمر ببناء معقل منٌؾ مشرؾ على ؼابات النخٌل 

استٌالء الجنود اإلمامٌة على  -رىجمادى األخ -)وفٌه  -، أما زبارة فأورد ما ٌلً : ٗوساحل البحر(

مطرح ؼلٌفقة وهو على ساحل البحر األحمر من بالد الزرانٌق ، وبعد ذلك اتصلت المحطات اإلمامٌة 

من جهة ؼربً بالد الزرانٌق على ساحل البحر األحمر من الدرٌهمً ثم الطابؾ ثم إلى ؼلٌفقة ثم إلى 

                                                           
ٔ

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ . - 
ٕ

َػي ك٢ طٜخٓش ٛٞ طلي٣ي ٣ّٞ ٖٓ أ٣خّ ح٧ٓزٞع ُٔ٘طوش ٖٓ حُ -  َٞ ٔ٘خ١ن ًٔٞم ٣زظخع حُ٘خّ ك٤ٚ أ٤ٗخثْٜ ٣ٝ٘ظَٕٝ أؿَحْٟٜ ، ًَٝ ٓ٘طوش ٓظوخٍرش حُ

 ٓظلوش ػ٠ِ ٌٛح ح٤ُّٞ حُٔؼ٤ٖ ُِٔ٘طوش ٝأًزَ أٓٞحم طٜخٓش ٣ّٞ حُـٔؼش ك٢ ر٤ض حُلو٤ٚ .  
ٖ

 .ٕٗٔ، ٛـ  ٕح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٗ

 . ٘ٗح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
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لحسٌنٌة ، وكان االستٌالء علٌه فً هذا الشهر ، ثم من الجاح بعد أن استولت علٌه القوة التً من جهة ا

الجاح إلى الحسٌنٌة والقراشٌة والمجٌلس وهذٌن المطرحٌن من بالد زبٌد مرتبة بقوة وانحصرت قبٌلة 

الزرانٌق فً بٌت الفقٌه وجهاتها ، وفً ٌوم الثالثاء منه ، كان اإلعالن بالبشرى وإشعال النٌران 

نقم وضرب الطبول الستٌالء سٌؾ اإلسالم ولً العهد على الجاح وؼٌره  بالتناصٌر فً صنعاء وجبل

ً من محالت النخٌل والؽابات من بالد الزرانٌق وقتل السٌد مقبول وابن أخٌه وعبده وؼٌرهم من قاتل

 .  ٔ (القاضً أحمد قٌس وؼٌره ؼدراً 
   

مد الشامً هو الذي أحتل ٌالحش على نص زبارة التركٌز على أن جٌش قابد الجبهة الجنوبٌة مح  

الجاح ، فً حٌن أن أن مؤرخ السٌؾ أعطى الدور كامالً للسٌؾ أحمد وإن كان تالفى هذا األمر فذكر 

الشامً وذكر قدوم مدد كبٌر من القبابل الزٌدٌة بقٌادة محمود الزبٌري حاكم المخا والذي قدم بتنسٌق 

المتٌنة والمجٌلس  ل قرى الساحل التهامً ومنهاوأحتكامل مع الشامً ، فصار الزبٌري بمحاذاة الساحل 

والقراشٌة والمحامرة ثم أمر بإحراق هذه القرى بعد مصادرة قوارب األهالً وممتلكاتهم واعتبارها 

ل بجثث المقاومٌن التهامٌٌن واعتقل من شن أنه ٌنتمً د أهالً تلك القرى ومثّ وشرّ  "ؼنابم للمجاهدٌن"

)وفً ٌوم الربوع جهز جٌشاً بقوته الحربٌة على بقٌة قبابل  -خ السٌؾ :ل االرٌانً مؤرقا،  ٕللمقاومة

الجاح زرانٌق الٌمن الممتدة دٌورهم من مرسى الجاح إلى قرب الحسٌنٌة تبلػ مابة دٌر وٌنقسمون إلى 

اثنً عشر مؽرماً والمؽرم عبارة فرقة منفردة ٌقودها ربٌس..فزحؾ الجٌش واستولى على دٌور تلك 

ت جموع أهالٌها والبعض حل بهم القتل والبعض أسروا والبعض فروا ، ولما بلػ قابدي القبابل وشت

على الجاح ودٌوره ، زحفت جنود جمة من جهتً  ً وصاب والحسٌنٌة استٌالء موالناالجٌش من جهت

القابدٌن وكان مقرهم ببٌت المشٌخً وهناك اتفقوا بالجٌش األحمدي وسقطت تلك الدٌور وما فٌها من 

، وأما ما كان من المخالفٌن الفارٌن ،  تاماً  ش المنصورة واستحكموا علٌها استحكاماً ول بأٌدي الجٌأموا

فمنهم من فر إلى القصرة ومنهم من دخل إلى بٌت الفقٌه وبخالل ذلك وصل من مركز الحسٌنٌة إلى 

راجعته فً مواد مقام المولى ولً العهد عامل زبٌد محمد بن عبد هللا الشامً طلبته رؤٌة موالنا وم

، وهذا  ٖمهمة وبرفق العامل المذكور حاكم المخا القاضً محمود الزبٌري قاصداً الزٌارة وبقٌا مدة .(

التقلٌل من أدوار اآلخرٌن من القادة هً صفة الزمة للمؤرخ الرسمً كما ٌتضح من النص السابق 

رة إال أن هذه الحركات الفسادٌة )وفً الحقٌقة أن فً بالد الزرانٌق من سنٌن عدٌدة بعض مفاسد مستم

مع األسؾ كانت بتأثٌر التموٌالت الراقٌة من طرؾ أعداء الدٌن والوطن ، بل هً محصورة فً دابرة 

ت حمٌتهم وال ٌملكون قوة ضٌقة وعبارة عن ترتٌبات بعض األشخاص اللبام من الذٌن ضعؾ دٌنهم وقلّ 

هدة ذهب األعداء المعمول من السم القاطع فً نفوسهم ٌستعٌنون بها على حرصهم وطمعهم عند مشا

المهلك ، أما أهل الزرانٌق عموماً فهم جزء من الٌمن ، من أصلب أهله وأنقاهم ومن المشهورٌن من 

ة الوطنٌة وبالشجاعة والبأس إال أنهم تحت تجبر وتحكم بعض أناس مأجورٌن صاروا كملة القدٌم بالحمٌّ 

الٌمن ومنهم عموم الزرانٌق الذٌن هم إخوانهم فً الدٌن والوطن  لألعداء ، ومن هذا ٌعلم أن كافة أهل

 . ٗ(اً وفكراً فً المحافشة على الٌمنوالعرق والدم متحدون قلباً وقالباً ووجدان
   

                                                           
ٔ

 . ٕٕ٘.؛ حُـَحك٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  ٕٕٙ - ٕٕ٘، ٛـ  ُٕٔخرن ، ؽُرخٍس ، حُٜٔيٍ ح - 
ٕ

 ّ . ٕٓٔٓ/1/ٕٔٓوخرِش ٓغ ػ٢ِ ؿَرٞف ك٢ ه٣َش حُٔظ٤٘ش رخُٔخكَ ك٢  - 
ٖ

 . 7٘ح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
ٗ

 ، ح٫كظظخك٤ش رؼ٘ٞحٕ "حٍُِح٤ٗن" . ّٔ ، ٛـ 1ٕ1ٔٛـ / ٣٘خ7َ٣ٖٗٔ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، ؿٔخى ح٥هَس  ٕٙؿ٣َيس ح٣٩ٔخٕ ، حُؼيى  - 
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)وعقب هذا ، تقدم السٌؾ بجٌشه إلى الجاح من  -سلٌمان االهدل : أما المصادر التهامٌة ، فذكر   

البعض من النخل عوا قوه وقطّ ش ابن الشامً وملكوه من دون حرب وحرّ جٌ ، ومن الٌمن الجهة الشوما

ومن بعد حاصروا الزرانٌق العساكر التً فً نوبة المشٌخً أشد المحاصرة ووقع ..من الجانب األسفل

شوال ماكث السٌؾ وابن  ٗقتل من العرب أهالً السوح والعساكر ، وؼار السٌؾ وأنقذهم ، وفً

وٌقول ،  ٔ(حسٌنٌة ونوبة المشٌخً وفً الحدودجنود كثٌرة ولهم مراتب فً ال الشامً فً الجاح وعندهم

)تقدم السٌؾ أحمد بجٌش جرار من الطابؾ وَملََك الجاح وؼلٌفقة وجمٌع الساحل من بالد -البحر:

 . ٕ(قً الحرب مناوشة من جمٌع األطراؾالزرانٌق ووقع قتلى كثٌر من الطرفٌن وب
 

 فً الصحف العربٌة .قضٌة حرق القرى والغابات   -

الحش الباحث أن حروب الجاح أحدثت دوٌاً قوٌاً على كل المستوٌات وبٌن الطرفٌن المقاومة التهامٌة   

والقوات اإلمامٌة ، ووصل صداها إلى الصحافة العربٌة والتً ركزت على الجانب اإلنسانً فً تلك 

شجار ، وتناولت صحٌفة المقطم الحروب ، واهتمت هذه الصحؾ بهذه الحروب حتى بالنباتات واأل

قضٌة إحراق القرى والمزارع والؽابات التً تنفذها القوات اإلمامٌة بدقة ثم أسلوب التمثٌل بجثث القتلى 
، أما جرٌدة الشورى فنشرت مقاالً تحت عنوان )هل هذا صحٌح ٌا جاللة اإلمام ..؟.؟ الفشاعة فً  ٖ

)إن حوادث الٌمن ال  -بً فً الصفحة األولى قال فٌه:الٌمن والتمادي فً الجبروت( لكاتب سوري عر

ٌتحملها عربً ، وال ٌرٌد أن تصل اإلحن بأولً األمر فً الٌمن إلى درجة ٌسهل عند اإلمام جاللة 

الملك الٌمنً تقتٌل العرب الخلص ألنهم عصوا على عماله وأتباعه الذٌن لم ٌتركوا سٌرة حسنة فً 

وال رجال ذوي حمٌات إال وأرهقوهم بما ال ٌطاق ، كان الواجب علٌنا الٌمن إال واجتثوها من أصولها 

ونحن عرب ونعطؾ على كل وطنً عربً أن نسكت لو كان األمر هٌناً ولكن األمر أشد ما سمعناه 

)قبٌلة الزرانٌق  -حتى الٌوم( ، ثم تحدث الكاتب متسابالً عن مؽزى هذه الحروب ضد الشعب التهامً:

قوم عرب أنؾ صانوا بالدهم من كل ؼاصب بما أعطاهم هللا من فتوة وعروبة وبأس أو قبابل الزرانٌق 

فهم ٌعٌشون بما ٌرد إلٌهم من الساحل من رزق وتقتات بهابمهم ما تجده فً أحراش الزرانٌق من كأل 

ر وأرزاق أشجار الؽابات ، الؽابات للزرانٌق قبل أن تطأ عابلة اإلمام ٌحٌى الٌمن ، والزرانٌق لم تتؽٌ

حالهم فهم هم ال ٌدٌنون لعمال الترك وماذا عندهم حتى ٌؤخذ منهم ولم ٌجدوا من كل ما فً األرض إال 

هم ٌحمون شجٌرات تفٌبوا شلها وكأل رعوا به أؼنامهم ، فماذا ٌرٌد منهم اإلمام ملك الٌمن ؟ هل زكاة و

مام أن ٌكونوا تابعٌن له ؟ أو هل ٌرٌد اإل.. آلل حمٌدالدٌن اسم فً الٌمنعرٌنهم من قبل أن ٌكون 

والترك أنفسهم لم ٌحلموا وال دقٌقة واحدة أن ٌكون لهم أقل سلطة أو شبه حماٌة أو أدنى عالقة 

بالزرانٌق ؟ مع أنهم كانوا كلما رأوا تعنتاً من آل حمٌدالدٌن ساقوا جٌوشهم من عرب وؼٌرها ...وكنا 

ابع الجٌش العثمانً أو شالٌوم سارداً لهم فنشن أن اإلمام ٌحٌى الذي كان ٌكاتب رجال العرب ذلك 

األروام على تعبٌر أهل الٌمن مستنجداً إٌاهم أن ٌنصحوا من فً فروق أن ٌكفوا عن أذى العرب 

والمسلمٌن أن ٌكون متعشاً بما سلؾ فال ٌجمع قواه وٌسد الطرق على الزرانٌق ثم ٌنتشر رحٌل الصٌؾ 

لقارئ من هذه الكلمة فإنها نار موقدة ٌعدها جاللة اإلمام وحفٌد أقول بالنار وال ٌعجب ا، فٌهاجم بالنار 

النبً العربً الهاشمً وسٌد البشر محمد الذي أتى رحمة للعالمٌن ، نعم إن أخبار الٌمن تنببنا أن جموع 

اإلمام ستحرق بما معها من صفابح القاز والبنزٌن جمٌع ؼابات ومساكن الزرانٌق لٌسهل علٌها الزحؾ 

                                                           
ٔ

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ . حُ٘ٞٓخ أ١ حُ٘ٔخٍ رؼٌْ ح٤ُٖٔ أ١ حُـ٘ٞد . - 
ٕ

 .1حُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 ّ .1ٕ1ٔٓخ٣ٞ  ٕٓ، طخ٣ٍن  1ٖٓٔٔؿ٣َيس حُٔوطْ ، حُؼيى  - 
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العرب الخلص الذٌن ال ٌملكون إال الؽابات والكأل وهذا ال ٌكفً بل ٌرٌد اإلمام أن ٌقدم رؤساء ، فتقتل 

هذه القبابل الخضوع له  ، أٌن عهد النبً فً العرب ٌا جاللة اإلمام ؟ أٌن الجامعة العربٌة التً كنت 

ربً ٌكرم هؤالء العرب تتوخاها أٌام كان ٌدحركم جٌش الدولة العثمانٌة ؟ لٌت اإلمام حفٌد النبً الع

 وٌواسٌهم بمقدار ما ٌواسً الطالٌنة واألجانب ؼٌرهم . 
   

قت األحراش وقتلت الزرانٌق فهل تبقً دٌارهم إال بالقع ؟ وهل إذا ٌا سٌدي جاللة الملك لو حرّ   

ال محوت هذه القبابل هل نفوس الٌمن على تزاٌد حتى تقٌم مقامها ؼٌرها ؟ وهل لم ٌبق شؽل لجاللتكم إ

محو هذه القبابل التً هً أفقر قبابل العرب من حٌث المال وهل نضبت موارد الزٌود ؟ ثم الشافعٌة من 

الزكاة وأفقرت الٌمن الٌوم من التجارة والصناعة وما بــقــً ؼٌر عند هؤالء البؤساء حتى جمعت جٌشاً 

لٌمن من فقٌر وؼنً وإنسان ٌمانٌاً رابده الفاقة والموحى له تحرٌضك إٌاه أن ٌؤمن بك كل من فً ا

ن لم ٌحن وشجر أنك أنت أنت المتوكل على هللا السٌد السند إمام الزٌود وقاهر الشوافع والفاتك بكل م

ختم حدٌثه ناصحاً القٌادة اإلمامٌة بالتعقل )إن هذه الحروب ولو أنها أبادت ( ، ورأسه لعشمتكم..!

ٌماً وأعشم منه أننا ننبه الشوافع إلى أمر هام وهو األشجار والبشر فإن وقعها عند كل عربً سٌكون عش

أن اإلمام الذي عامل الفقراء الزرانٌق من أجل الطمع فً ما أٌدٌهم من مال قلٌل معاملة الؽاصب القوي 

للبابس األبً ، سوؾ ال ٌحجم أن ٌأمر بإفناء ما بقً من الشوافع والمستقبل كشاؾ الحقابق ، وأن هذه 

نٌق إن لم ترجع عن تصمٌمها فسٌكتب العرب لجاللة اإلمام ٌحٌى ملٌك الٌمن على الحملة المعدة للزرا

صحابؾ التارٌخ بأحرؾ من نار أسطر الخزي الممقوت الذي كان سبباً الضمحالل العرب الزرانٌق 

وكان ٌسع اإلمام ٌحٌى فً هؤالء ما وسعه باألجانب والطالٌنة من العطؾ والرفق وإعطاء االمتٌازات 

أ الزٌود أنفسهم ٌسمعون حسها واإلمام معرض ال ٌهمه ؼٌر جباٌة المال وقتل الرجال ولو أدى التً بد

ذلك إلى ذهاب الٌمن وأهل الٌمن وهللا أحكم الحاكمٌن .( وٌعلق ربٌس الجرٌدة محمد علً الطاهر قابالً 

ك الواحد منهم قوت )هذا عمل شنٌع جداً واألجانب ال ٌعملون أشنع منه ، إن الزرانٌق فقراء ال ٌمل -:

اإلمام  ٌومه ، ولوال أشجار الؽابات هذه التً تركها لهم اآلباء لماتوا جوعاً ، ولٌت شعري ماذا ٌأخذ

إنه ال ٌأخذ أكثر من ألفً لٌرة فً السنة ولكن ثمن الؽابات التً ٌحرقها  منهم لو خضعوا لجاللته ؟

الحصون الطبٌعٌة للٌمن .( ثم ٌحذر من حروب اإلمام تقدر بالمالٌٌن ، هذا فضالً عن كونها من اكبر 

اإلبادة للعنصر التهامً )فإحراق الؽابات وإبادة الزرانٌق معناه تمهٌد البالد للطلٌان حتى إذا جاء الٌوم 

الموعود وهاجموا الٌمن وهذا ال رٌب فٌه وجدوا الطرٌق سهلة ..!  فنحن نناشد جاللة اإلمام اإلقالع 

 . ٔه فالعبرة بما أصاب الدولة العثمانٌة بالؽة ناطقة .(عن الشدة فً معاملة قوم
    

أحدث المقال السابق ردة فعل شدٌدة حتى من الكتاب الموالٌن والمتأثرٌن باإلمامة ، فنفى مباشرة    

، وكانت السلطات اإلمامٌة قد أوفدت إلى مصر مجموعة من  ٕنزٌه مؤٌد العشم أٌة صلة له بالمقال 

 والمجالت المصرٌة عنٌكتب فً الصحؾ كل المٌٌن ٌرفعون التقارٌر لإلمام فً كتاب الزٌدٌة كإع

تهامة األنشار ، فأرسل عبدالواسع بن  لسٌطرة علىاألحداث بتهامة خاصة بعد أن استقطبت حروب ا

لكونه لم ٌذكر الخلٌفتٌن أبوبكر  –فرجة الهموم  –ٌحٌى الواسعً ، والذي انتقدت الصحؾ كتابه بقوة 

ً هللا عنهما ، واٌضاً أرسلت أحمد بن محمد زبارة ، فالواسعً نفى حصول أي قتال أو وعمر رض

)وقال فٌه إن مسألة إحراق ؼابات الزرانٌق  -إحراق للؽابات والقرى فً مقابلة معه بجرٌدة المقطم  :

                                                           
ٔ

 ّ .1ٕ1ٔ ٓخ٣ٞ ٕٗ، رظؤ٣ٍن  1ٕٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
ٕ

 ّ .٤ٗٞ٣ٔ1ٕ1ٞ  ٗٔ، رظؤ٣ٍن  1ٗٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
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قمان أعمال ، ثم بعد سقوط بٌت الفقٌه بٌد القوات اإلمامٌة برر محمد علً ل ٔبأمر اإلمام ال صحة له ( 

..! ، أسالكاً شابكة حول بالدهم تضعالتهامٌة والنشام اإلمامً بأسلوب مضحك متصوراً أن المقاومة 

من كل أطراؾ الٌمن مٌمماً نحو الزرانٌق لٌقضً علٌهم  -أي السٌؾ أحمد  –)وقام برجاله  -قابالً :

لألسالك الشابكة من الفابدة وعند ما قرب منهم وجد األرض مكسوة بالشوك وكأن الزرانٌق فهموا ما 

فً عرقلة سٌر الجٌوش فاستعملوا الشوك على طول األرض وعرضها بطرٌقة بدوٌة هندسٌة تعجز 

الكثٌرٌن عن القٌام بوضعها على ذلك النمط الجهنمً البدٌع ، ولذا فإن عدداً ال ٌستهان به من رجال 

ا وقتالً ، وإما جوعاً وشمأً بعد العجز اإلمام وجٌوشه ذهب ضحٌة األشراك إما ضٌاعاً بٌن منعطفاته

عن الخروج من تلك الممزق الشابكة ،فاضطر سٌؾ اإلسالم أن ال ٌطوح بجٌوش الٌمن بل أن ٌستعمل 

األناة والتبصر للقضاء على هذه الفرقة العاصٌة ، فابتدأ بؽزو الموانا واحتل الساحل كله وكان ٌحصن 

الزرانٌق عن البحر كما حصرهم عن البر وؼنم منهم  كل مركز وقع تحت ٌده وبهذه الواسطة حصر

بضعة مدافع وأسلحة أضعفت شوكتهم نوعاً ما ثم رجع أدراجه بعد التحصٌن الالزم لكل مركز نحو 

الشمال وانحدر على الزرانٌق من جهة رٌمه على الصعٌد كجلمود صخر حطه السٌل من عل ، وكان 

حرقها وٌقٌم االستحكامات بدالً عنها وهذا هو الذي كان ٌسٌر ببطء وتؤده وهو ٌقطع أشجار الشوك وٌ

ٌقول عنه بعض الكتاب أن اإلمام أمر بإحراق األشجار وما كان إال إحراق الشوك للوصول إلى الؽاٌة 

 .    ٕالعسكرٌة من اكتساح األرض وتطهٌرها(

 أشتداد المقاومة التهامٌة بالجاح والعملٌات الفدائٌة . -

الجاح بدأت المقاومة التهامٌة عقب نجاحها فً إدخال الجٌش اإلمامً إلمامٌة على سٌطرة القوات ابعد  

فً مربعها الذي ترٌده ، فبدأت فً تنفٌذ ضرباتها ، وأشتدت الممارسات القمعٌة للسلطات اإلمامٌة حتى 

بار أعلن بعض المشابخ والبهم للدولة اإلمامٌة كنوع من التكتٌك المستمر ، فـ)قدم إلى مقامه من ك

مشابخ الجاح ، شٌخ الحسٌنٌة حسن أمحمد فاشق والشٌخ محمد حسن جمال والشٌخ مهدي علً األشرم 

وحسن عباس]عٌاش[ المشٌخً وعبد هللا بن ٌحٌى الحسام وإسماعٌل محمد وؼٌرهم بعد أن سبق تأمٌنهم 

هم المواد الذي من موالنا...ومنع الجٌوش أن ٌمدوا ٌد االعتداء علٌهم ، وعند حضورهم بٌن ٌدٌه عرف

طالما ساقه إلٌهم صٌانة لحقن الدماء ورأفة بالشٌوخ واألطفال والنساء ذلك المراد هو طاعة أمٌر 

المؤمنٌن وأداء الواجبات ورفض المقبحات وتأمٌن الطرقات واالتحاد وترك الهمجٌة والوحشٌة والنفور 

ا الطاعة وطلبوا تأمٌن مؽارمهم ، الذي منشؤه سوء التفاهم ، فعرفوا أنه كالم من حسام منصؾ وبذلو

فأمنها وطلب من أولبك الرهابن فامتثلوا ، ثم إن موالنا رتب الجٌوش فً هاتٌك الدٌور ترتٌب ٌقش 

حازم وأبقاه إلى استقرار الحالة استقراراً محموداً ، ..ولما كان نهار الثالثاء ثالث عشر رجب ، رحل 

قوة الحربٌة عابداً مركز الدرٌهمً لتفقد بعض األحوال هنالك موالنا..وأمامه مقدار كافً من العسكر وال

بعد أن شفر بإخماد زرانٌق الٌمن ورتب األمور ، وفً ٌوم السبت ؼرة شعبان رحل موالنا سٌؾ 

اإلسالم ..مرٌداً مركز الجاح لسد بعض خلل ولقمع المقاتلٌن من الزرانٌق بجانب بٌت المشٌخً 

اهدٌن لما بلػ مسامعهم أن تلك الجٌوش المنصورة فً البلد المذكور وطمعهم لمناوشة من فٌه من المج

أصابها المرض الذي سببه اختالؾ الهواء وفساده بتلك المهامة الردٌة الؽبراء التً هً بالحقٌقة محاربة 

مع ذوٌها وقد كان األعداء جمعوا جمعاً عشٌماً وأحاطوا ببٌت المشٌخً وتحاصر من فٌه وقلت بل 

                                                           
ٔ

 ّ .٤ٗٞ٣ٔ1ٕ1ٞ  ٗٔ، رظؤ٣ٍن  1ّٗٔ .؛ ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى 1ٕ1ٔٓخ٣ٞ  1ٕ، رظؤ٣ٍن  1ٖ٘ٔٔؿ٣َيس حُٔوطْ ، حُؼيى  - 
ٕ

 ّ .1ٖٓٔكزَح٣َ  ٘، رظؤ٣ٍن  ٕٔٙؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
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المٌرة وكان عامل زبٌد المتولً لألمر هناك هنالك ٌسوق الؽارات والكفاٌات مراراً عدمت علٌهم 

متعددة ولكنها لم تصل المرتب لصد البؽاة لها ومنعها عن المرور ، ورفع عامل زبٌد الحقٌقة إلى أمٌر 

المشٌخً أحمد األنباري بجمع جٌش من قضاء زبٌد للؽارة إلى بٌت ؤمنٌن .. فأمر موالنا حاكم زبٌد الم

، ففعل الحاكم ما كان به األمر ولكنه لم ٌؽنً شٌبا، بل ؼاٌة أمره وصوله بذلك الجٌش إلى قرٌة المحط 

افعة ، فمنع وبقً هناك ، فكتب أمٌر المؤمنٌن إلى عامل رٌمه عبد هللا الدٌلمً بالؽارة من لدٌه بجنود ن

 .من ذلك ألمرٌن البعد وخطر الطرٌق
  
أخٌراً إلى ولده موالنا سٌؾ اإلسالم وأٌده تلؽرافا وصل إلٌه لٌلة السبت ؼرة فكتب أمٌر المؤمنٌن   

شعبان ، وفً صباحها توجه نحو الجاح بعد أن رتب األمور بالدرٌهمً واستصحب معه المقدار الكافً 

من األجناد والقوة وحٌنما وصل بادر إلى تجهٌز جٌش لضرب المتجمعٌن ، فزحؾ الجٌش وأذاق 

ل والثبور ، أسر منهم بعد حرب كل باغ جسور ، وصدر األمر من موالنا سٌؾ اإلسالم العاصٌن الوٌ

بإحضار كبار مشابخ الجاح الذٌن وصلوا إلٌه سابقا ، ولما حضروا بٌن ٌدٌه أخبرهم بما بلؽه من نكث 

ن بعضهم وانضمامه إلى الذٌن تألبوا بجانب بٌت المشٌخً بعد أن أرسلوا نسابهم واألطفال إلى مساك

مهم موالنا بفتح ما صدر منهم بعد بذل الطاعة وصرح لهم أنه من أراد حقن دمه أفهالمخالفٌن ، و

وإبقاء مسكنه وسالمة نخٌله من القطع فلٌطع طاعة كاملة وٌرجع أهله الفارٌن ومن كان عنده ؼٌر ذلك 

هم ٌحبون الطاعة فال احترام لدمه وال ماله إذ المنع ٌفٌد عدم صدق الطاعة ، فأجاب المذكورون أن

وطلبوا وعداً معٌناً رٌثما ٌجمعون من بقً من أصحابهم وٌعلمونهم بخاطب موالنا ..وإرادته وفً الوعد 

المعٌن عاد بعضهم طابعٌن وبذلوا كلما ٌؤكد الطاعة والبعض الح سوء اعتقادهم وفساد نٌاتهم فلم ٌأتوا 

 -، ٌتضح من النص السابق ما ٌلً : ٔمذعنٌن .(
 

 شابخ المتكرر لممارسات السلطات اإلمامٌة القمعٌة ورفضهم االنضواء لها.رفض الم -
 

بحجج متعددة ومنهم أمٌر الجٌش عبدهللا بن من ضربات المقاومة  تهكبار قادوفرار القابد العام   -

محمد الضمٌن الذي توجه إلى اللحٌة للقضاء على ثورة شعبٌة مؤازرة للمقاومة التهامٌة فً رمضان 

، ثم فرار القابد البارز إسماعٌل بن إسماعٌل المرونً بحجة مرضه  م9ٕ9ٔ فبراٌر / هـ7ٖٗٔ

ومصرع محمود  ٖعامل برع ٕو)لتبدٌل الهواء وتفقد بعض أحواله( وكذلك القابد ناصر الدرة

وأخٌراً إعالن الشامً فشله وعجزه فً صَد المقاومة  الزبٌري بٌد المقاومة التهامٌة فً كوٌزي

 . قٌة أرسلها إلى اإلمامالتهامٌة فً بر
      

الٌهود ، فقد حذا خطورة الوضع وانهٌار القوات اإلمامٌة باإلمام ٌحٌى إلى طلب المساعدة من   -

الجمل أن اإلمام ٌحٌى أستدعى جده سعٌد نقالً عن حاخام الٌهود سلٌمان ذكرت كاملٌا أبو جبل 

ماذا ) -:وسأله دعم الٌهود ومؤازرة النجوم طالباً إلى دٌوانه إبراهٌم البدٌحً حاخام الٌمن األكبر 

مؤٌداً وداعٌاً له على القضاء على فأجابه البدٌجً  قبٌلة الزرانٌق هل نتابع القتال ضدها ؟( بشأن 

حاكم ، وطلب اإلمام مساندة   ٗالبد من االنتصار علٌهم والنجاح من عند هللا ( ) -:المقاومة التهامٌة 

                                                           
ٔ

 . ٓ٘ – ٘ٗ، ٍٝهش ح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن  - 
ٕ

( ُٝي رؼَٔحٕ ٝٗ٘ؤ رٜخ ١ِٝذ حُؼِْ رٜ٘ؼخء ٝػِٔخٕ ٖٓ ح٧ّٛ٘ٞ ٝط٠ُٞ 1ّ٘ٙٔ-11ٖٔ/ٛـ7ٖٙٔ -ٖٓٓٔٗخَٛ رٖ كٖٔ رٖ ٗخَٛ حُيٍس ) - 

 .7ٔٙ،ٛـ ٕ، ؽ ػْ رَع ٝح٠ْٗ ػ٠ٞحً رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ػْ ط٠ُٞ حُٞهق كظ٠ ٝكخطٚ ، ُرخٍس ، ِٗٛش حُ٘ظَ ُ٪ٓخّ ٣ل٠٤ حُو٠خء رؼَٔحٕ
ٖ

 . 1ٗ – 1ٗح٣ٍ٫خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  - 
ٗ

٤َُٔ٘ أرٞ ؿزَ ، ًخ٤ِ٤ٓخ . ٣ٜٞى ح٤ُٖٔ ىٍحٓش ٤ٓخ٤ٓش ٝحهظٜخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٌٓ٘ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ٝكظ٠ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ، ىحٍ   ح - 

 .  ٘٘ – ّٗ٘ ، ٛـ111ٔ،  ٔىٓ٘ن ، ١ –ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 
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جمع جٌش من أبناء تهامة لضرب المقاومة واتخاذ اإلجراءات القمعٌة األنباري وأمره ب زبٌد أحمد

ان على بحق الممتنعٌن وهً سٌاسة أثبتت فشلها ، فالتهامً ال ٌقتل التهامً ، ٌقول شاهد العٌ

)هذا ومن بدابعهم الؽرٌب القبٌح ، أنه من أطاع من القبابل أو  -: ممارسات السلطات اإلمامٌة

واحد ٌجلس  "بقا"ومن لم ٌخرج ٌجعلوا علٌه ،  أخرج معنا على من لم ٌطع -له :ؼٌرهم ، ٌقولوا 

عنده ٌكفٌه كفاٌة تامة ، وٌجعل له كل ]ٌوم[ ربع لاير إن أطاع عن قرٌب وإال ٌزٌدوه اثنان أو ثالثة 

أو أربعة أو أزٌد حتى ٌفقروه ، وإال ٌخرج وله كل ٌوم ربع كٌله طعام دفٌن ونصؾ الثمن زلط ، 

، وٌتسلموا من الناس العشر من الطعام برأٌهم والدواب األؼنام كل عنز علٌها كل سنة  وعلى هذا 

،  ٔنصؾ الثمن أو ثمن والجمال لاير إال ربع ، وبنً آدم الجعٌل قرشٌن وربع ، ولهم بداٌع كثٌرة.(

 إلى جانب شكالتهامٌٌن ذكر المؤرخ الرسمً للسٌؾ رفض التقدم على إخوانه لكن هذا الجٌش كما 

المؤرخ ٌصب جام ؼضبه على هذا القوات اإلمامٌة فً والء التهامٌٌن للدولة اإلمامٌة مما جعل 

فً احتالل  األنباري وٌشكك فً إخالصه رؼم ما قدمه األنباري من خدمات لهذه السلطات ومساعدة

 . أجزاء واسعة من تهامة
 

 -والذي رفض نداء اإلمام لسببٌن : مستؽٌثاً بقابد الجبهة الشرقٌة عبد هللا الدٌلمً توجه اإلمام  -

 ُبعد المسافة بٌن جبهته وبٌن القوات المحاصرة بالحسٌنٌة . -ٔ           

 الخوؾ من الكمابن وخطورة الطرق للوصول إلى المحاصرٌن . - ٕ          

 .اهٌٌن لمن ٌعرؾ جؽرافٌة المنطقة وٌالحش أن كال السببٌن و       
 

منٌاً لهم بفٌد مكل أتباعه من المذهب الزٌدي داعٌاً إٌاهم إلى إنقاذ مذهبهم وجه اإلمام ٌحٌى نداء ل -

وافر ، وفً اآلخرة بالجنة ، ولقد رأى الباحث فً زٌارته لمنطقة الشفٌر بحجة رسالة من اإلمام  

 . ٕإلى أحد علمابها ٌستنجد بطلب المدد الَمدد والؽارة الؽارة إلى الجاح  وبنفس المضامٌن السابقة
 

على امتٌازات  مأطلق اإلمام ٌحٌى وعوداً لكل من ٌشارك من المشابخ من الٌمن األسفل بحصوله -

عبدالوهاب نعمان من ومنهم دم أبرز المشابخ بالٌمن األسفل فقالتهامٌة بعد القضاء على المقاومة 

مد الحجرٌة مع جٌش من منطقته وشارك أبن أخٌه األستاذ محمد أحمد النعمان وأعطاه السٌؾ أح

محمد بن لطؾ بن عبدالرب الشهاري مع أتباعه من العدٌن وأصٌب بطلقة و ٖبندق هدٌة منه لقتاله 

اً عودته لتولً القٌادة وحاسماً طالبرقٌات متتالٌة إلى ولده أحمد أرسل اإلمام بب، و ٗاخترقت كتفه 

عززاً إٌاه بجٌوٍش من لموقفه بتعهده بوالٌة العهد له بعد انتهاء المعارك والقضاء على المقاومة وم

 كل بقاع الٌمن .
 

عودة السٌؾ أحمد القابد العام لممارسة معاركه وتشجعه وسط جحافل جدٌدة من القبابل الٌمنٌة  -

محمد  وخصوصاً قبابل الهضبة الشمالٌة ومنهم قبابل حاشد وخوالن وبكٌل واألخٌرة قدمت بقٌادة

 من القبابل الشمالٌة . ، وؼٌرهم ٘بن ٌحٌى الشابؾ وٌحٌى بن ٌحٌى الشابؾ 
 

                                                           
ٔ

 رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ .ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ  - 
ٕ

 ّ .ٍٝكٞ ٓخُي حُٞػ٤وش ط٣َٜٞٛخ أٝ ًًَ أٓٔٚ .ٕٓٔٓ/٣ُٕٔ/7خٍس حُزخكغ ُِظل٤َ ك٢  - 
ٖ

 .7ّٙٔ ، ٛـٕٗٓٓ،  ٔٛ٘ؼخء ،١ -ٗؼٔخٕ ، أكٔي ٓلٔي . ًٌَٓحص ، اػيحى ػ٢ِ ٓلٔي ٣ُي ، حُٔؼٜي حُل٢َٔٗ ُِؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٥ػخٍ - 
ٗ

 .  ٖٔ، ٛـ َٜٗ ، ٗؼَ ٣ًًَٝخص - 
٘

 ٛـ )رٍَٔٝ ٓلطش حُـٜخى ٝحى١ حُـخف( رو٢ ح٤ُٔق.  ٠ٍٖٓٔٗ7خٕٖٔٝػ٤وش ُيٟ حُزخكغ طوٚ حُ٘و٤ذ ٓلٔي ٣ل٠٤ حُ٘خثق ٝٓئٍهش ك٢ - 
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عودة التشكً من القابد العام السٌؾ أحمد من انتشار األمراض واألوببة وعدم وجود دافع لدى  -

القبابل للقتال ، فقبابل تهامة ال تملك إال األرض ومنازل من القش أو الطٌن ، حٌاتهم بسٌطة جداً 

بما فً بٌت الفقٌه من الفٌد ، فٌرونه بعٌد وعٌشتهم هادبة مستقرة رتٌبة ، أما تمنٌة القبابل الؽازٌة 

محال الوصول إلٌه وسط تلك المقاومة التهامٌة الداببة عن عاصمتهم ، عاصمة المقاومة والرمق 

 -األخٌر لها ، قال السٌؾ فً قصٌدته الدالٌة شاكٌاً من حروب الجاح ومن األمراض التهامٌة :

 صىىىىىىاح أن الجىىىىىىاح قىىىىىىد أضىىىىىىنى فىىىىىىؤادي

 ع السىىىىىىىىىىىىىىهادوكسىىىىىىىىىىىىىىا عٌنىىىىىىىىىىىىىىً أنىىىىىىىىىىىىىىوا  

   
 وبىىىىىىه الكىىىىىىرب علىىىىىىى القلىىىىىىب احتىىىىىىوى

 لسىىىىىىىىىىىىكون الجىىىىىىىىىىىىٌش والبؽىىىىىىىىىىىىً ٌعىىىىىىىىىىىىادي  

   
 وسىىىىىىىىىىكوتً صىىىىىىىىىىح هىىىىىىىىىىذا عىىىىىىىىىىذره

  
 قلىىىىىىىىىىىىىة الجىىىىىىىىىىىىىٌش وأعىىىىىىىىىىىىىوان الجهىىىىىىىىىىىىىىاد

   
 لىىىىىىىىم أجىىىىىىىىد جٌشىىىىىىىىا وعونىىىىىىىىا للىىىىىىىىذي

 رمتىىىىىىىىىىىىه إن خضىىىىىىىىىىىىت بحىىىىىىىىىىىىرا للجىىىىىىىىىىىىالد  

   
 فجمٌىىىىىىىىىع الجىىىىىىىىىٌش عنىىىىىىىىىدي نصىىىىىىىىىفه

ه السىىىىىىىىىىىىىىىىقم بمفىىىىىىىىىىىىىىىىات شىىىىىىىىىىىىىىىىداد    هىىىىىىىىىىىىىىىىدَّ

   
 وهىىىىىىىىو جىىىىىىىىٌش مىىىىىىىىن نشىىىىىىىىام حبىىىىىىىىذا

  
 إذا قىىىىىىىىىىىىىىىام بىىىىىىىىىىىىىىىوادذلىىىىىىىىىىىىىىىك الجىىىىىىىىىىىىىىىٌش 

   
 وكىىىىىذا " الحٌمىىىىىىة" أهىىىىىل المجىىىىىىد مىىىىىىن

 فعلهىىىىىىىىىىم قىىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىىّت أكبىىىىىىىىىىاد األعىىىىىىىىىىىادي  

   
 وكىىىىىىذا "ابىىىىىىن الهىىىىىىٌج" مىىىىىىع أصىىىىىىحابه

 أول القىىىىىىىىىىىىىىىىىوم إذا نىىىىىىىىىىىىىىىىىادى المنىىىىىىىىىىىىىىىىىادي  

   
 وبقىىىىىىىىىىىىىىىىً نصىىىىىىىىىىىىىىىىؾ إذا عاٌنىىىىىىىىىىىىىىىىه

  
 أحىىىىىىىىىىىىىىد قىىىىىىىىىىىىىىال جمىىىىىىىىىىىىىىوع ال أحىىىىىىىىىىىىىىادي

   
 وهىىىىىىىو جىىىىىىىٌش قىىىىىىىىد أتىىىىىىىى محتشىىىىىىىىدا

 مىىىىىىىىن "تعز"بىىىىىىىىل ومىىىىىىىىن أقصىىىىىىىىى الىىىىىىىىبالد  

   
 أنصىىىىىارنا فٌىىىىىه نصىىىىىؾ النصىىىىىؾ مىىىىىن

 وارثىىىىىىىىىً المجىىىىىىىىىد إلىىىىىىىىىى ٌىىىىىىىىىوم التنىىىىىىىىىادي  

   
 مىىىىىىىن بنً"همىىىىىىىدان" أعنىىىىىىىً "حاشىىىىىىىدا"

 "وبكىىىىىىىىىىىٌال" حاضىىىىىىىىىىىرا مىىىىىىىىىىىنهم وبىىىىىىىىىىىادي  

   
 وتىىىىىىرى البىىىىىىاقً ربىىىىىىع األصىىىىىىل مىىىىىىن

 "مىىىىىىىىىىىذحج" بىىىىىىىىىىىورك فىىىىىىىىىىىً ذاك الّسىىىىىىىىىىىواد  

   
 

، كما ٌتبٌن من القصٌدة الدالٌة ومنهم قبابل  عدم الثقة من القابد العام من القبابل الشافعٌة تسٌطر -

الٌمن األسفل ، وتتجسد عدم الثقة والشك إلى درجة الٌقٌن فً قبابل تهامة المنضوٌة تحت لوابه ، 

ومة التهامٌة أبناء جلدتهم وتتعاون سراً معهم وٌصفهم اوالتً ذكر أنها تتهرب من المواجهة مع المق

الناس وأحطهم ء المذهبً وبأن القبابل الشافعٌة ومنهم االشاعرة هم من أخس البالجبن وعدم الو

أناس من بهم رهم بالجبن فً حٌن أنه ٌقاتل ولدٌهم االستعداد لبٌع أي شًء من أجل المال وٌعٌّ 

    -تهامة منهم :

 كىىىىىىم تىىىىىىرى ٌىىىىىىا صىىىىىىاح فىىىىىىٌهم جملىىىىىىة

 األشىىىىىىىىىىىىىىىىىعرٌٌن طىىىىىىىىىىىىىىىىىوٌلٌن النجىىىىىىىىىىىىىىىىىاد  

   
 وهىىىىىىم ٌىىىىىىا صىىىىىىاح فىىىىىىً التحقٌىىىىىىق مىىىىىىن

  
 النىىىىىىىىىىىاس وأشىىىىىىىىىىىباه الجمىىىىىىىىىىىاد ٔسفسىىىىىىىىىىىؾ

   
 أخىىىىىىىىىىىىذوا المىىىىىىىىىىىىىال قبحىىىىىىىىىىىىىا للىىىىىىىىىىىىىذي

 األلفىىىىىىىىىىىىاؾ ٌىىىىىىىىىىىىوم االحتشىىىىىىىىىىىىاد أجىىىىىىىىىىىىرّ   

   
 وانثنىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىىالخزي واللىىىىىىىىىىؤم معىىىىىىىىىىا

 مختىىىىىىىىؾ ٌرجىىىىىىىىؾ مىىىىىىىىن أسىىىىىىىىم الجهىىىىىىىىاد  

   
 تركىىىىىىىىىه نصىىىىىىىىىرة دٌىىىىىىىىىن المصىىىىىىىىىطفى

 عنىىىىىىىىىىىىىده الفىىىىىىىىىىىىىوز بؽاٌىىىىىىىىىىىىىات المىىىىىىىىىىىىىراد  

   
 فعلىىىىىىىىىىىىىه أوضىىىىىىىىىىىىىح منىىىىىىىىىىىىىه كامنىىىىىىىىىىىىىا

  
 مىىىىىىىىىن نفىىىىىىىىىاق الح مىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىوء اعقىىىىىىىىىاد

   
 فهىىىىىىىو ٌهىىىىىىىوى الخسىىىىىىىؾ للىىىىىىىدٌن كمىىىىىىىا

 أنىىىىىىىىىىىىه ٌرجىىىىىىىىىىىىو اعتصىىىىىىىىىىىىاما بالفسىىىىىىىىىىىىاد  

   

                                                           
ٔ

ُْ حُطز٤ؼِش ، حرٖ ٓ٘ظٍٞ ، ُٔخٕ حُؼَد ، ؽ -  َُ حُلو٤َِٝحُِج٤ ِى١ء ٖٓ ًَ ٢ٍٗء ٝح٧َٓ ََّ َّْٔلٔخُف حُ  ، ٓخىس )ّ .ف .ف( ٕ٘ٔ، ٛـ 1ٝحُ
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 دٌدنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهأبعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد هللا الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذي 

  
 مثىىىىىىىىىل هىىىىىىىىىذا ٌختفىىىىىىىىىً حىىىىىىىىىال الطىىىىىىىىىراد

   
 مىىىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىىىأن الىىىىىىىىىىىىىدٌن إال حلّىىىىىىىىىىىىىة

 تحتهىىىىىىىىا البؽضىىىىىىىىاء لمىىىىىىىىن للىىىىىىىىدٌن هىىىىىىىىاد  

   
 ورمىىىىىىىىىىىىىاه الىىىىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىىىً عٌشىىىىىىىىىىىىىىته

 افتقىىىىىىىىىىىىىىار داٌىىىىىىىىىىىىىىم بىىىىىىىىىىىىىىٌن األعىىىىىىىىىىىىىىادي  

   
 منىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع هللا علٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه خٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىره

  
 والىىىىىىىىىىىىىىدهى أحوالىىىىىىىىىىىىىىه كىىىىىىىىىىىىىىل النفىىىىىىىىىىىىىىاد

   
 ضىىىىىىىىىىىىىىىر بىىىىىىىىىىىىىىىاو علٌىىىىىىىىىىىىىىىه ذلىىىىىىىىىىىىىىىة

 تلحىىىىىىىىىىق االبنىىىىىىىىىىا إلىىىىىىىىىىى ٌىىىىىىىىىىوم المعىىىىىىىىىىاد  

   
 به كمىىىىىىىىىىىىاعىىىىىىىىىىىىزه ٌىىىىىىىىىىىىا رب فأسىىىىىىىىىىىىل

 أنىىىىىىىىىىه عىىىىىىىىىىن نصىىىىىىىىىىرك الٌىىىىىىىىىىوم معىىىىىىىىىىاد  

   
 جاهىىىىىىىىىىدوا بىىىىىىىىىىالنفس والمىىىىىىىىىىال أمىىىىىىىىىىا

  
 ذاك فىىىىىىىىً القىىىىىىىىرآن هىىىىىىىىل مىىىىىىىىن اعتقىىىىىىىىاد

   
 جاهىىىىىىىىىىدوا بىىىىىىىىىىىالنفس والمىىىىىىىىىىىال ألىىىىىىىىىىىم

 ٌىىىىىىىىىىك حقىىىىىىىىىىا وٌىىىىىىىىىىح أربىىىىىىىىىىاب العنىىىىىىىىىىاد  

   
 قىىىىىىىىاتلوا البىىىىىىىىاؼً أمىىىىىىىىا قىىىىىىىىد سىىىىىىىىمعت

 "وأطٌعىىىىىىىىىىوا هللا " هىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىن اعتمىىىىىىىىىىاد  

   
 مىىىىىىا اعتىىىىىىذار الحىىىىىىً مىىىىىىن أهىىىىىىل اللىىىىىىوا

 ل االنتقىىىىىىىىىىىىادابىىىىىىىىىىىىرزوا العىىىىىىىىىىىىذر ألهىىىىىىىىىىىى  

   
 ألكىىىىىىىىىىم شىىىىىىىىىىٌك لمىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىد صىىىىىىىىىىنعت

  
 عصىىىىىىىىىىىىبة البىىىىىىىىىىىىاؼً بهاتٌىىىىىىىىىىىىك الىىىىىىىىىىىىبالد

   
 كىىىىىىىىىم دمىىىىىىىىىاء أهرقىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىا بٌنهىىىىىىىىىا

 كىىىىىىىىىم ضىىىىىىىىىعاؾ قتلىىىىىىىىىوا فىىىىىىىىىً كىىىىىىىىىل واد  

   
 كىىىىىىىىىم حقىىىىىىىىىوق مىىىىىىىىىنهم قىىىىىىىىىد نهبىىىىىىىىىت

 كىىىىىىىىىىم ٌتىىىىىىىىىىٌم مالىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىً االصىىىىىىىىىىطٌاد  

   
 حكىىىىىىىم الطىىىىىىىاؼوت فىىىىىىىً دٌىىىىىىىن وفىىىىىىىً

  
 أنفىىىىىىىىىىس والمىىىىىىىىىىال مىىىىىىىىىىا أعمىىىىىىىىىىال عىىىىىىىىىىاد

   
 ولهىىىىىىىىىم كىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىن ذنىىىىىىىىىوب ارتكبىىىىىىىىىوا

 فىىىىىىىىً اإلمكىىىىىىىىان حصىىىىىىىىر االعتٌىىىىىىىىاد لىىىىىىىىٌس  

   
 اٌهىىىىىىىىا األقىىىىىىىىوام مىىىىىىىىن أهىىىىىىىىل النهىىىىىىىىى

 أٌىىىىىىن أنصىىىىىىار الهىىىىىىدى مىىىىىىن كىىىىىىل جىىىىىىواد  

   
 انهضىىىىىىىىوا بىىىىىىىىالجٌش ٌىىىىىىىىأتً مسىىىىىىىىرعا

  
 وبىىىىىىىىىىه القىىىىىىىىىىواد مىىىىىىىىىىن أهىىىىىىىىىىل السىىىىىىىىىىداد

   
 أٌىىىىىىىىن أهىىىىىىىىل المجىىىىىىىىد طىىىىىىىىالب العىىىىىىىىال

 أٌىىىىىىىىىن أهىىىىىىىىىل الهمىىىىىىىىىم ال أهىىىىىىىىىل الرقىىىىىىىىىاد  

   
 شىىىىىىمروا ٌىىىىىىا قىىىىىىوم هىىىىىىل مىىىىىىن ؼىىىىىىارة

 تحفىىىىىىىىىىىىىش الىىىىىىىىىىىىىدٌن بأسىىىىىىىىىىىىىٌاؾ حىىىىىىىىىىىىىداد  

   
 

ٌستنجد فً القصٌدة الدالٌة بأتباع مذهبه مستؽالً الدٌن وبأن الذٌن ٌحاربهم هم بال دٌن والدٌن      

عنهم ؼرٌب لذلك عده جهاد ٌخرج اإلنسان من بالده بسالحه وبأي شًء إلنقاذ الدٌن ، ٌقول شاهد 

الجحافل التً رق التهامٌة عن صورة اعٌان بذمار وأبن لموشؾ فً السلطة ساقوا الناس إلى المح

 ٔخرجت أن) اإلمام ٌحٌى على اتصال دابم ٌتتبع أخبار ابنه خطوة خطوه ٌبعث إلٌه الجنود البرانٌٌن

دفعاً شدٌداً وهم فً حالة ٌرثى لها ُعراة وُحفاة علٌهم أسماالً بالٌة وعلى عواتقهم بنادق فرنسٌة قد 

ل حنارٌة قد أكل علٌها الدع عٌارات أكل علٌها الدهر وشرب وفً حقوة حزام متخرق فٌه بض

وقوت من ال ٌموت فال ٌصل إلى أرض المعركة بعد سفر طوٌل إال وٌلقً نفسه إلى التهلكة والموت 

المحقق لٌتخلص من الحٌاة شاهدت ذلك عٌاناً وأنا فً ذمار فً مرة من المرات ولقد كنت أسمع ما 

                                                           
ٔ
وهو الذي ٌدعى بأمر اإلمام فً حالة الطواريء وهو الجٌش االحتٌاطً العام بعد الجٌشٌن المشفر والدفاعً ، وٌتكون من  حُـ٘ٞى حُزَح٤٤ٖٗ - 

ش جٌأفراد القبابل الذٌن ال ٌرؼبون فً الخدمة المستمرة وٌنفرون من قوانٌنه وتعلٌماته وتدرٌباته وله تعلٌمات الخاصة ال تصل بتعلٌمات ال
ٌُشرط علٌه شراءالبندقٌة والعتاد لنفسه وبلػ عدد الجٌش  النشامً ، وتعنً كلمة البرانً الشًء الخارجً أو المنفرد والجندي المنتسب له 

رجل كلهم من مناطق الشمال)الزٌود( والذٌن عافوا أي مصدر للرزق إال من فوهات البنادق واستعابوا ممارسة  ( ٓٓٓٓ٘) خمسون ألؾ 
ٗخؿ٢ .؛  ٔٗٔ-ٓٗٔم ، صـ 9ٗ7ٔ،  ٔبؽداد ، ط –حسن ، محمد . قلب الٌمن ، دار المعارؾ  -لتجارة إال على أسلحتهم . راجع :الزراعة وا

.؛ الضالعً وصالح ، مراحل بناء  ٘ٔٔ، صـّ 111ٔ،  ٕر٤َٝص ، ١ -ّ ، ىحٍ حُؼٞىس 1ٙ7ٔ - 1ٖ1ٔ، ِٓطخٕ . حُظخ٣ٍن حُؼ١ٌَٔ ٤ُِٖٔ 
، مطابع دابرة  9ٙ9ٔ-9ٔ9ٔ.؛ األشول ، اللواء الركن ناجً علً . الجٌش والحركة الوطنٌة فً الٌمن  ٙٔوتوحٌد القوات المسلحة ، صـ 

 . ٔ٘ٔ-9ٗٔم ، صـٕ٘ٓٓ،  ٖصنعاء ، ط –التوجٌه المعنوي 



   

 

226 

 

 ألدوٌة ما ٌندى له جبٌن اإلنسانٌة.(ٌالقٌه هذا الجٌش من الخسؾ والعسؾ واالضطهاد وقلة الزاد وا

 -، ٌقول السٌؾ فً استنجاده بأتباعه ومنهم أمٌر الجٌش : ٔ

 عجلىىىىىىىىىوا ٌىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىوم فىىىىىىىىىالعقبى لكىىىىىىىىىم

  
 دٌىىىىىىىىنكم أضىىىىىىىىحى ؼرٌبىىىىىىىىا فىىىىىىىىً الوهىىىىىىىىاد

   
 ٌىىىىىىىىىا جمىىىىىىىىىال الىىىىىىىىىدٌن ٌىىىىىىىىىا خٌىىىىىىىىىر أخ

 أصىىىىىىىىبح المجىىىىىىىىد لىىىىىىىىه فىىىىىىىىً كىىىىىىىىل نىىىىىىىىاد  

   
 ٌىىىىىىا جمىىىىىىال الىىىىىىدٌن هىىىىىىل مىىىىىىن ؼىىىىىىارة

 تنصىىىىىىىىر الىىىىىىىىدٌن وتىىىىىىىىروي كىىىىىىىىل صىىىىىىىىاد  

   
 ٌىىىىىىا جمىىىىىىال الىىىىىىدٌن هىىىىىىل مىىىىىىن نصىىىىىىرة

  
 ترسىىىىىىىىىل أبىىىىىىىىىاؼً إلىىىىىىىىىى نىىىىىىىىىار الرمىىىىىىىىىاد

                     

  

 . ردة الفعل علٌهالنخٌل وقطع ا  -

حمالً إٌاهم أسباب فشله بعد انضمام بعض مبدأ القابد العام ٌصب جام ؼضبه على المشابخ واألهالً    

بوا علٌها وانضموا للثوار، فأعد حملة مداهمات المشابخ الذٌن أعلنوا والبهم للدولة المتوكلٌة ثم انقل

خٌل فً ٌوم الجمعة السابع من شعبان نواعتقاالت وممارسات تعسفٌة وقطع مصدر رزقهم من ال

م ، قال المؤرخ الرسمً الذي ساق من القرآن اآلٌات النازلة فً 9ٕ9ٔ الثامن عشر من ٌناٌر / هـ7ٖٗٔ

)وفً ٌوم الجمعة سبعة  -وٌبرر هذه الممارسات: تهممقاومو نالتهامٌٌ الكفار والمنافقٌن لٌحملها على

شعبان جهز موالنا سٌؾ اإلسالم جٌشاً للقبض على الناكثٌن وكان األمر منه لمقدار من الجٌش النشامً 

بتجرٌد سٌوفهم العدٌدة وقطع نخٌل من تحقق نكثه وعتوه ، فقطعت من نخٌلهم البواسق وحل الدمار 

َنٍة أَْو َتَرْكُتُموَها َقاِبَمًة بكل ناكث مارق وذوات  آمال العصاة وكأن فً تلك الحالة نزول "َما َقَطْعُتم مِّن لٌِّ

ٌُْخِزَي اْلَفاِسِقٌَن" ِ َولِ َعلَى أُُصولَِها َفِبإِْذِن هللاَّ
ٕ )7 . 

 

ً امتداد تمت خالل المقاومة التهامٌة بعض العملٌات الفدابٌة ، ٌرى الباحث أن تلك العملٌات الفدابٌة ه  

للعملٌات الفدابٌة التً نفذتها المقاومة ضد العثمانٌٌن وما قبلهم وهؤالء ٌقتدون بشٌخهم وأسطورتهم فً 

على  تجر، وقد حدثت عملٌات فدابٌة  ٗالقرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر المٌالدي الهبه علً

أما فً حروب الجاح فتحدث المؤرخ حدث الناس عنها كأساطٌر للبطولة والفداء ، ألسن العامة بتهامة وت

فً حٌن ٌتحدث الناس أنها عملٌة فدابٌة  ..!الرسمً عن هذه العملٌة باعتبارها محاولة ألخذ فرس القابد

)وفً لٌلة األحد -ضد القابد العام وكاد القابد العام فٌها أن ٌلفش أنفاسه لوال تدارك األمر ٌقول المؤرخ :

د أدٌم الم عبد هللا من مشابخ الجاح فً أطراؾ المركز ، ولما اسوّ تسعة تاسع شعبان ، كمن الشٌخ س

اللٌل مضى خفٌة إلى بعض العشش المقٌم بها شرذمة من الجنود الحراس وأراد فك رباط جواد وأخذه 

وأحرق العشش ، فشعر به بعض الحراس فقتلوه وقطع رأسه واتً به إلى موالنا سٌؾ اإلسالم وبقً 

انشر أٌها القارئ إلى بسالة وصالبة وشدة سالم عبد هللا ، ، مقامه الشرٌؾ أٌما الرأس معلقاً فً باب 

ذلك البدوي الوحشً ما أثبت جأشه ، ما أقوى بأسه ، ما أعشم بسالته ، كٌؾ ٌرى الجٌوش العدٌدة 

محٌطة بالمركز إحاطة الهالة بالقمر ، إحاطة السوار بالمعصم ، وٌتخطى رقابهم ؼٌر مكترث بما 

منها وال متأسؾ على حٌاته الؽالٌة الثمن حقا إنها لشجاعة ؼرٌزٌة وهكذا أمثاله من أولبك  ٌالقٌه

                                                           
ٔ

 . 7ٕٔ، ٛـ ٕح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 . ٍ٘ٓٞس حُلَ٘ ، ح٣٥ش  - 
ٖ

 . ٓ٘ح٣ٍ٧خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ٍهْ  - 
ٗ

 .  ٖٙٔٓوَ٘ ، حٍُِح٤ٗن ٝحُلٌْ حُؼؼٔخ٢ٗ حُؼخ٢ٗ ، ٛـ - 
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وتحدث سكرتٌره عن تشكً السٌؾ أحمد من)مرارة  ٔالمتوحشٌن المتعصبٌن الناكبٌن المتعجرفٌن .(

 . ٕ(.  الحرب وما كان للزرانٌق فٌها من مؽامرات انتحارٌة
 

 فً الكوٌزي . ق المواصالتٌالمقاومة تقطع طر  -

أحمد فتٌنً جنٌد الجزر التهامٌة مقراً  تعددت هجمات المقاومة التهامٌة فً البر ومن البحر ، فقد أتخذ 

 -القوات اإلمامٌة ومنها هذا الهجوم الذي ذكرته الصحؾ ومؤرخ السلطة ومنها : ضدلشن الهجمات 
  
)وفً ً أكدها مؤرخ السٌؾ التم 9ٕ9ٔ مارس/  هـ7ٖٗٔفً شوال الهجمات على ساحل الكوٌزي  -ٔ

أواخر شوال بلػ موالنا من الرؤٌة الصادقة أن إرادة بؽاة الزرانٌق ٌتألبون بقوتهم لمواجهة 

الطاؼٌة أحمد فتٌنً إلى ساحل الكوٌزي المتوسط بٌن مرسى الطابؾ وؼلٌفقة ، فقد وعدهم 

لتً ٌتمكنون منها بخروجه من البحر وتقوٌتهم وإمدادهم ببعض المطلوبات واألرزاق والقوة ا

الهجوم على مركز الطابؾ وؼٌره من المراكز وٌستعٌنون بها على تطوٌل الفساد ، فتحرك موالنا 

أول نهار الٌوم الذي ورد فٌه الخبر بجٌش إلى ساحل الكوٌزي ، ولما وصل طاؾ جهاته ورتب 

اج إلٌه الجٌش بمحالت للزوم وأمر من ساعته بإصالح أماكن ومعارٌش للجٌش وسوق ما ٌحت

 . ٖوأوصاه بالحزم والعزم لٌالً ونهاراً والترقب للبؽاة والفتك بهم .(
 

م قال المؤرخ الرسمً 9ٕ9ٔ هـ/ إبرٌل7ٖٗٔهجمات مستمرة على ساحل الكوٌزي فً ذي القعدة  -ٕ

)وفً تاسع ذي القعدة ، كان خروج بؽاة الزرانٌق إلى ساحل الكوٌزي لتلقً الطاؼٌة أحمد فتٌنً  -:

لمجاهدٌن المرتبٌن هناك ، والهجوم على مركز الطابؾ ، فأحس بهم المجاهدون وقامت والفتك با

الحرب على ساق وجرت معركة كان النصر للجٌش..، بلػ عدد القتلى من أعٌان البؽاة وأشرارهم 

سلت األبطال إلى نحو مابة وثالثة عشر قتٌال والذٌن حزت رؤوسهم ستة وثالثون نفراً ، أر

الجٌش بعد أن كانوا ٌشنون محو الجٌش وبعض المراكز واستشهد من د والحدٌدة..الرؤوس إلى زبٌ

)ومــا كان  -، وهو ما ذكره شاهد تهامً قرٌب من الحدث فقال :  ٗ(نحو تسعة عشر نفرا ال ؼٌر

ه الزرانٌق ولقفوم 9ٕ9ٔ هـ/ إبرٌل7ٖٗٔمن أحمد فتٌنً إال خّرج من البحر فً القعدة الحرام سنة 

اصدموا المراتب . ، وكان خروجه عٌن الضبً ، فصدموا  -ه ، قال لهم :نه ومن ؼٌرعلى موعد م

ؼارت  –على ما بلؽنا  –أول مرتب وأفنوه ، وثانً ، والثالث قام على نفسه والدوارة الهجانة 

ووقع من الزرانٌق خمسة عشر نفر ، وبقٌوا هناك بال دفن ، منهم العاقل سالم ٌحٌى ؼانم ، عاقل 

 . ٘.( صلح بٌن الناس ، ولكن قد قدر هللا ما قدر عارؾ ، م
       

أحمد فتٌنً جنٌد وتصدى  م بقٌادة9ٕ9ٔماٌو / هـ7ٖٗٔذي الحجةبذكرت الصحؾ حدوث هجمات  -ٖ

 لسٌؾ أحمد من حسم األمر وإسقاط بٌت الفقٌه ، فذكرت الخبرالها السٌؾ محمد أثناء اقتراب 

محمد عرؾ أحمد فتٌنً جاء بقوة إلى الطابؾ ولما  أن)الشٌخ الشورى نقالً عن مراسلها فً عدن

                                                           
ٔ

 .  ٔ٘ح٣ٍ٧خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ٍهْ  - 
ٕ

 . ٤ٗ7زخٕ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 .  ٖ٘ح٣ٍ٧خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ٍهْ  - 
ٗ

 . ٙ٘حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٍٝهش ٍهْ  - 
٘

 ح٫ٛيٍ .ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١  - 
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له العدة وبالمساعدة مع أخٌه أحمد سٌؾ اإلسالم أجبره على التسلٌم إال  سٌؾ اإلسالم بقدومه فأعدّ 

 . ٔأن أحمد فتٌنً اختفى وٌقال أن بٌت الفقٌه استسلمت نهابٌاً ؼٌر أن األخبار لم تتواتر( 
     

) وفً تاسع  -ت المقاومة استمرت حتى قبٌل سقوط بٌت الفقٌه:المؤرخ الرسمً أن هجما أعترؾ -ٗ

كلمات الزرانٌق وأرادوا أخذ الجاح والفتك بمن فٌه من المجاهدٌن ، فشعر بهم  تصفر اجتمع

المجاهدون ، وثار الحرب ونصر هللا الحق قتل من الزرانٌق ثالثة عشر قتٌال وحزت رؤوسهم 

 . ٕس عشر صفر .(وصاروا عبرة ، وسكنت الحركات إلى ساد
 

 االنتقال إلى زبٌد ثم إلى الصعٌد .  -

فً حصر تلك الجٌوش فً شرٌط التهامٌة بعد الفشل الذي منٌت به القوات اإلمامٌة ونجاح المقاومة    

ساحلً ضٌق من خلفه البحر وأمامه صحاري وكثبان وبالء ووباء دمرت تلك األجساد الباردة والتً 

متحركة ؼٌر ثابتة أو ساكنة إال ورمال صلبة فإذا بها تقؾ على أرض  اعتادت على الوقوؾ على أرض

)انتقل إلى واد الجاح فً الجنوب  -ألهلها ، رؼم ما أبداه القابد العام كما قال مؤرخه الشامً فٌما بعد:

الؽربً من مدٌنة بٌت الفقٌه عاصمة الزرانٌق وٌبعد عنها بنحو عشرٌن مٌال وهنا ٌدور الصراع الهابل 

لمالحم التً تشبه حكاٌات الخٌال واستبسل الزرانٌق فً الدفاع عن أرضهم وقاتلوا قتال األسود وا

الضواري دٌس عرٌنها واستقتل الجٌش اإلمامً مع قابده الشجاع المقدام الذي كان ٌرمً بنفسه أمام 

ً ٌشه ال ٌرهب حر الرمل وال أزٌز الرصاص والجثث تتساقط عن ٌمٌنه وشماله وهو ال ٌبالج

 .  ٖوالرؤوس تتدحرج أمامه وهو ال ٌلوي (

فً كل الجبهات التً تحركت قواته منها وإن حدث نصر  نصٌبهرؼم كل ذلك رأى أن الفشل هو   

فمحدود وخسابره البشرٌة والمادٌة ال توازي قٌمة هذا النصر ، ورأى أن التوؼل عبر وادي الجاح 

كس الساحل التً تكبدت قواته فٌها خسابر من هجمات فاشل ، فاتجه إلى جبهة ٌستطٌع تأمٌن خلفٌته بع

المقاومة التهامٌة البرٌة والبحرٌة ، ثم إن فصل الصٌؾ قادم وٌدرك صعوبة بل استحالة بقاء الجٌوش 

سٌؾ وهو ل، ولهدؾ ذكره المؤرخ الرسمً لوتؽٌر الهواء فً الساحل وتحمل الرطوبة والحر والجو 

أنتقل وهو معتقد ٌ أنه أحكم الحصار على المقاومة حتى قال ، ب قبٌلتً المعازبة وبنً أمحمد ضر

)والمشارق حاصروا بلد الزرانٌق ال دخول وال خروج ال  -االهدل وهو شاهد عٌان من المنطقة :

، فإذا كان هذا ما سجله على تلقابٌته بعد احتالل الجاح فأنه عاد لٌسجل فً  ٗ.(ؾ وال سٌد أبًداضعٌ

)وأما الساحل ، فهو مرتب قشالت من  -من اإلجراءات اإلمامٌة ما ٌلً : هـ ضاحكاً 8ٖٗٔمطلع عام 

، فالشرٌط  ٘المنشر إلى الفازة ..!، والزرانٌق تسري له بعد الملح ، بعد التمر ، بعد الدواب كل لٌله(

 الساحلً التهامً كبٌر وممتد وال ٌعرؾ دروبه ومسالكه إال أبناء تهامة حتى ٌومنا هذا .

لبداٌة سراً قابد الجبهة الجنوبٌة محمد بن عبدهللا الشامً إلى قابد الجبهة الشرقٌة عبدهللا بن أرسل فً ا  

خرج  م9ٕ9ٔمارس من من عشر اث/الشوال  السابع من)وفً  -حسن الدٌلمً والذي رآه االهدل فقال :

موجود هناك عند العامل الابن الشامً إلى الترٌبه إلى الدمنه فً عسر الجبل إلى نفحان والصرٌح 

                                                           
ٔ

 ّ .٤ٗٞ٣ٔ1ٕ1ٞ  ٘،   1ٕٕؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
ٕ

 . ٙ٘ح٣ٍ٧خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ٍهْ  - 
ٖ

 . 7ٖحُ٘خ٢ٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ . - 
٘

 روٜي .حُٞػ٤وش ٗلٜٔخ  .، ٝٓؼ٠٘ ط١َٔ ك٢ طٜخٓش طٌٛذ ٬٤ًُ ٝٓؼ٠٘ رؼي أ١   - 
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ثم بعد رجوع الدٌلمً ، وصل إلى زبٌد القابد العام السٌؾ أحمد فً ٌوم األربعاء التاسع  ٔ(الدٌلمً

ه فً التحٌتا ٌقول المؤرخ ، بعد أن بات لٌلت م9ٕ9ٔ التاسع من ابرٌل / هـ7ٖٗٔ والعشرٌن من شوال

موالنا أمٌر المؤمنٌن من  ةنذا)فً ٌوم الثالثاء ثامن وعشرٌن من شوال توجه موالنا بعد مؤالرسمً

الجاح قاصد مدٌنة زبٌد ألسباب عدٌدة وسٌاسة حمٌدة منها إصالح بعض أحوال البلدة وتدبٌر الحركة 

...وبعد عصر ذلك الٌوم توجه اللٌلة بالتحٌتا وصباح األربعاء على قبٌلة الزرانٌق وكان مبٌته فً تلك

ٌة وجٌوش جمة واستقر بالحكومة المتوكلٌة ولما استقر للدخول للمدٌنة ، فدخلها دخوال ملكٌا بهٌبة رسم

موالنا  طاؾ محالت اللزوم بالمدٌنة ، واطلع على معامله المالٌة الجارٌة هناك ، وكٌفٌة ترتٌبها 

 . ٕوأعمال موشفٌها ، وأمر فً بعض المعاملة بما اقتضاه رأٌه السدٌد وتفقد كثٌرا من األعمال المهمة(

 

دخول زبٌد بتلك الهٌبة على القارئ لوضعٌة هذه المدٌنة كأحد معاقل المقاومة وال ٌخفى الؽرض من  

ستمر القابد العام أسبوعاً اوأشد مدنها تعرضاً للممارسات القمعٌة من قبل السلطات اإلمامٌة وأعوانها و

مؤرخ مارس فٌها القمع بأنواع متعددة ومنها فرض شعابر المذهب الرسمً للدولة المتوكلٌة كما ذكر ال

الرسمً ، وكذلك لفرض التجنٌد اإلجباري وتلقً الجٌوش من الٌمن األسفل والهضبة الٌمنٌة من أتباع 

ورؼم أنه مكث بزبٌد أسبوع إال أن االهدل ذكر)وعقب هذا ارتحل سٌؾ اإلسالم إلى زبٌد  مذهبه ،

 .  ٖومكث هو والعسكر ثالثة أٌام .(
     

الكامل بٌن قادة الجبهات ومعهم القابد العام إال أن المؤرخ الرسمً الزٌارة السرٌة والتنسٌق أن رؼم    

)ولم ٌزل موالنا منذ قدم مدٌنة  -تخذ بزبٌد فقال:اٌتحدث أن قرار التوجه إلى الجبهة الشرقٌة كان قد 

زبٌد ٌجهز الجٌوش وبعضا من القوة الحربٌة كالمدافع ومؤنات وؼٌرها إلى مركز قبٌلتً المعازبة قرٌة 

ٌد وهً شرق بٌت الفقٌه ، واستحسن واستصوب ورأى بثاقب نشره أن االستبصال بمن بقً الصع

مفسداً من الزرانٌق وفتح بٌت الفقٌه وضرب قبٌلة المجاملة ٌكون من هناك أولى وألمر مهم هو ضبط 

ً كانت أمور القبٌلتٌن المهمتٌن المعازبة وبٌن أمحمد ، فقد ضبطت جمٌع القبابل المحٌطة بالزرانٌق الت

هً وإٌاها ٌداً على الباطل وساعداً وما بقت إال تلك القبلٌتان لم تضبط أمورهما االنضباط الكلً الذي ال 

مس عشر ذي القعدة ، ٌرجً معه حصول نكث فإنهما أهل خدع ومكر وحٌل ، فً لٌلة الخمٌس خا

ة..، فاستقر بكبة األشراؾ من مدٌنة زبٌد .. قاصداً الصعٌد بجٌشه الجرار وقوته الحربٌ ارتحل موالنا

 . ٗتابعة لحكومة وصاب والتقاه بها وكٌل العامل واقتضى الحال بقاء موالنا هنالك عصر ٌوم الخمٌس.(

أعدت المقاومة التهامٌة كمٌناً لضربه مع قواته أثناء توجهه وانتقاله بسرٌة بكامله ، ونجا منها   

 . ٘بصعوبة بعد أن تكبدت قواته خسابر جسٌمة

 

)وتحرك بعد أن رتب جٌشه الترتٌب الالزم لما تحقق أن بؽاة الزرانٌق  -كر ذلك المؤرخ الرسمً :وذ 

، وإرادتهم التعرض له إلى الطرٌق ، فجعل  هٌنما بلؽهم مسٌرالمتوحشٌن تحزبوا وجمعوا جموعهم ح

                                                           
ٔ

 حُٞػ٤وش ٗلٜٔخ .  - 
ٕ

 .1٘ح٣ٍ٧خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ٍهْ  -
ٖ

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ . - 
ٗ

 . 1٘ح٣ٍ٧خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ٍهْ  - 
٘

 ّ . ٕٓٔٓ/1/ٕٗٓوخرِش ٓغ ٓؼي ػ٢ِ ك٤ٌٔش ك٢  - 
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 ن ومطاٌابجٌش كاؾ وسوارٌه فرسا ٔالحوثًعلى مٌمنته عامل الشؽادرة السٌد العابد حسٌن بن أحمد 

وهجانه ، وجعل األثقال والمؤنة الحربٌة بالقلب وخرج موالنا بمٌمنتها ولم ٌمشً بجٌشه إال قلٌال ، 

فشهرت جموع الزرانٌق وعند ذلك قابلتهم بالرمً طابفة من الجٌش وتبعتهم إلى ؼاباتهم وباءت 

ن أحد مراكز الزرانٌق خاببة األمل مرمٌة بالفشل ، ومشً موالنا بجٌش حتى وصل سوق نفحا

الزرانٌق المنحلة المحادده لرٌمه ، فتلقى موالنا بها السٌد األجل عبد هللا بن حسٌن بن المنصور ومن 

لدٌه من الجنود مع مشابخ وعقال قبٌلة بنً أمحمد وقابلهم موالنا..المقابلة الالبقة بهم وتوجه من ساعته 

الدٌلمً فٌمن لدٌه من جٌوش والجٌوش التً  الصعٌد وخرج لتلقٌه عامل رٌمه السٌد عبد هللا بن حسٌن

ستة عشر القعدة  ٙٔخرج بها موالنا من زبٌد وأمراؤها ودخل موالنا الصعٌد بعد المؽرب لٌلة الجمعة 

 .ٕ، واستقر بمسجد الصعٌد.(
 

-المصادر التهامٌة توجه السٌؾ إلى الصعٌد ، فإلى جانب االهدل ٌقول البحر فً حولٌاته : تذكر   

هـ عزم السٌؾ أحمد مع جٌش جرار وقوة هابلة من الجاح إلى زبٌد عن طرٌق 7ٖٗٔك فً سنة )بعد ذل

 . ٖالساحل ومن زبٌد إلى الصعٌد عن طرٌق السوح ونفحان ثم وصل إلى قرٌة الصعٌد(
 

 المعارك الشرقٌة والشمالٌة بٌن القوات اإلمامٌة والمقاومة التهامٌة .  -

قرٌة إستراتٌجٌة مطلة على بٌت الفقٌه ، والواقؾ بها ٌرى بٌت الفقٌه الصعٌد مقر قبٌلة المعازبة  دتع  

 هـ /7ٖٗٔعلى مد البصر ، فعند وصول القابد إلى الصعٌد فً ٌوم الخمٌس خامس عشر من ذي القعدة 

م ، وتم االجتماع بالقادة وقرروا توجٌه الضربات للمقاومة التهامٌة 9ٕ9ٔ من إبرٌل نالرابع والعشرٌ

فـ)عند استقرار موالنا دارت بٌنه وبٌن العامل  -ل مؤرخ السٌؾ :قاالفقٌه من هذه الجبهة  وإسقاط بٌت

السٌد عبد هللا الدٌلمً المخابرة ، ومما أخبره العامل أن عادة البؽاة الؽزو فً كل لٌلة إلى الصعٌد ، فما 

بؽاة فً الجهة التً ٌأتون النشام األبطال ومن ؼٌرهم بالكمٌن للمن أكمل الخبر إال وقد أمر..مابة رام 

منها ، فإن أتوا كان الفتك بهم ، فتوجهوا إلى تلك الجهة وفً الساعة الرابعة أراد البؽاة الؽزو حسب 

عادتهم الوحشٌة وصالبتهم الصخرٌة ، ففاجبهم بالكمٌن وأنشعلت نار الحرب فانهزم البؽاة هزٌمة 

ن ورجع الكمٌن سالماً شافراً وفً صباح الجمعة فاضحة وكانت الؽلبة للمجاهدٌن والعزة و وللمؤمنٌ

سادس عشر أكد األسباب الموصلة إلى الطاعة الكلٌة من قبٌلتً المعازبة وبنً أمحمد وخرج لطٌافة 

الصعٌد وترتٌب الجهات الالزمة وكشؾ محالت األعداء وتجهٌز قوة على أحد مشابخ الزرانٌق السٌد 

 . ٗالبؽاة .( محمد سعٌد المقبولً ومن انضم إلٌه من

فهجمات المقاومة من كل الجهات كل لٌلة من دون أن تكل أو تمل ، وبرزت خالل األحداث الالحقة   

قال الوشلً  اً لسطوع وشهرة سٌؾ اإلسالم أحمدوسببالتهامٌة معارك ُعّدت من أشهر معارك المقاومة 

ن جٌش اإلمام السٌد العالمة وقعت حروب متكررة بٌ -م 9ٕ9ٔ إبرٌل /هـ 7ٖٗٔذو الحجة  –)وفٌه  -:

                                                           
ٔ

( هخثي ػ١ٌَٔ ُٝي رخُ٘ـخىٍس رلـش ، 1ّٙٙٔ-11ٙٔ/ٛـ1ٖٙٔ – ٖٗٔٔحُلٖٔ حُلٞػ٢ ) حُل٤ٖٔ رٖ أكٔي رٖ هخْٓ رٖ ك٤ٖٔ رٖ ٓلٔي رٖ - 

٠ِ ٝطؼِْ رٜخ ػْ ىٍّ رٜ٘ؼخء ٝحُظل٤َ، ػْ ٓخف رؼيٕ ٝحُٜ٘ي ٝحُؼَحم ٝؿ٤َٛخ ، ٝػخى كؼ٤٘ٚ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ػخ٬ًٓ رخُ٘ـخىٍس ، ٝهخى ح٤ُٔطَس ػ

ٓ٘ٞحص ػْ ٫ٝٙ 7ٝٓـٖ  1ٍِٗح٤ٗن ًٝخٕ ُٚ ىٍٝ أٓخ٢ٓ ك٢ ًَ ًُي ٝىػْ كًَش ٤ٓي١ ٝكزَ ػْ هخى حُلَٝد ٟي حُٔوخٝٓش حُظٜخ٤ٓش ك٢ ر٬ى حُ

ُرخٍس ، ِٗٛش  -أكٔي ٣َ٣ْ ػْ ُر٤ي كـٔغ ػَٝس ٛخثِش ٝػخى ا٠ُ حُ٘ـخىٍس ٝرؼي حُؼٍٞس ا٠ْٗ ا٤ُٜخ ػْ حٗوِذ ٓغ ح٤ٌُِٔش كظ٠ ٝكخطٚ ، ٍحؿغ :

 . ٕٙ٘ – ٕ٘٘، ٛـ ٔ؛ ح٧ًٞع ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽ 7ٕ-7ٔ؛ ٝرظٞٓغ ك٢ "حُٔوط١ٞ ح٣ُِٔي" ، ٛـ ٕ٘٘، ٛـٔحُ٘ظَ"حُٔطزٞع"، ؽ
ٕ

 . ٔٙح٣ٍ٧خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ٍهْ  - 
ٖ

 . ٙحُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٗ

 . 1٘ح٣ٍ٧خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ٍهْ  - 
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، ومن  ٔأمٌر المؤمنٌن ٌحٌى بن محمد بن حمٌد الدٌن وبٌن الزرانٌق قتل بها من الجانبٌن جمع كثٌر(

 -هذه المعارك الشهٌرة ما ٌلً :

 .   معارك الحمراء  -ٔ

فرق أعتقد السٌؾ أحمد أن الوصول إلى بٌت الفقٌه سهالً فهً أسفله كما ٌرى الرابً من الصعٌد ، ف  

كل فرقة علٌها قابد وكان تقسٌم تلك الجٌوش على أسس قبلٌة بحتة ، ثم أتبع ، وكتابب  قجٌوشه إلى فر

مهمتها القضاء على القبٌلتٌن  –خاصة قبابل المعازبة وبنً أمحمد  -تلك الجٌوش بفرق نشامٌة خلفها 

بت المدافع فً أماكن عدٌدة فً حال الشك بتحولهم إلى أبناء جلدتهم ، وكانت فرقة من المدفعٌة قد نص

ومنها المدفع العمالق المنصوب بجانب جامع الصعٌد والذي أستمر بقصؾ بٌت الفقٌه والقرى الواقعة 

)ولما  -بٌنها وبٌن الصعٌد لٌل نهار حتى سقوط بٌت الفقٌه مع بقٌة المدافع ،  فذكر مؤرخ السٌؾ أحمد :

راً وفرقه فرقاً ، كل فرقة تحت قابد لها وعٌن إلى كان لٌلة السبت سابع عشر جمع موالنا جٌشاً جرا

جهة القابد جٌش قبٌلة الحٌمة السٌد أحمد بن علً الصعٌدي وقابد جٌش الواعشات السٌد أحمد تركً 

هٌج لجهة قرٌة الفقٌهٌة العلٌا ، ومن حزم موالنا.. جهز بعدهم عامل الشؽادرة السٌد حسٌن بن أحمد 

ومدفع ناري شهراً وعوناً وتقوٌة لذلك الجٌش وجهز قبٌلتً بنً أمحمد الحوثً ومعه عصبة من النشام 

إن ا كانت قرٌب عهد بالطاعة أتبعهما بجٌش من النشام ردأً والمعازبة جهة الحمراء وهاتان القبٌلتان لم

نصحت ومراقباً ومكافحاً إن حصل من القبٌلتٌن خٌانة وانضمام إلى األعداء أو رضا بأن تفرا من تلك 

ة إلى جهة موالنا أو ؼٌره من القواد على حٌن ؼفلة وجهز موالنا عامل رٌمه قابداً للجٌش الذي الجه

وقد كان موالنا منع  ، أمسعد ودٌر السٌد عبد هللا مشهوركان معه وطابوراً للنشام وقوة على جهة دٌر 

بالثبات  عموم الجٌش من اللؽط والصٌاح والضرب بالبرزوانات لبال ٌشعر بهم العدو وأوصاهم

وإخالص النٌات والحزم بكل الحاالت ومن حزمه المعهود أنه أمر بعد خروج الجٌش المذكور من 

داء خبر الصعٌد بحرس على الطرقات الالزمة لمنع الخارج من الصعٌد خشٌة من ٌبلػ مبلػ إلى األع

تجهٌز نفسه وبعد أن تم لموالنا تجهٌز الجٌوش ..وبادر بسرعة إلى ، توجه الجٌوش نحو دٌورهم 

بجٌش من النشام ومن جٌش ؼوارهم وقوة حربٌة وتحرك مرٌداً االستٌالء على جهة دٌر القاصر 

والمرامٌد ، وسحر تلك اللٌلة ارتحل إلى المهد .. وجد من حٌنه ببناء ترس محكم بالمدفع بالمحل 

ز..جٌشاً نحو ألؾ المناسب وتم ووضع فٌه المدفع وجعل موالنا علٌه عصبة من النشام لحراسته ، وجه

وعساكر آخر كل أولبك من الجهة التعزٌة وأمرهم بالتقدم نحو دٌر القاصر ، وكان البؽاة  مقاتل نشاماً 

قد بنوا متارٌس حربٌة عشٌمة جداً حول دٌر القاصر وما إلٌه حسب عادتهم وهم دابماً على استعداد 

الحرب بٌنهم وكانت معركة عشمى ووقعت للقتال فما شعروا إال بإقبال الجٌش المجهز نحوهم ، فثارت 

مهمة خاض ؼمراها موالنا بنفسه ، وبعد برهة ثار الحرب من جهة جٌش الفقٌهٌة وحمً الوطٌس من 

جهة الدٌلمً ولقد استدام الحرب مقدار ساعة وما أدراك ما الساعة ؟ ..وكان بتدبٌر موالنا وأمره الرمً 

فً جوفه فأخذت القلة ثالثة من أبطالهم وتحرك عامل بالمدافع على ترس البؽاة وقذؾ المدفع ما 

الشؽادرة وأصاب المدفع الذي لدٌه ترساً آخر وكانت النتٌجة انهزام البؽاة الذٌن تدربوا على الحروب 

وتقدموا إقدام من ال ٌبالً وال ٌخاؾ من شعوب .. وتبع موالنا..بجٌش وراء البؽاة وبلػ كبة المرامٌد ثم 

هٌة السفلى وحٌنما اعتالها َنشر نًشر الخبٌر العارؾ إلى الجهات التً ثار منها وصل إلى كبه الفقٌ

الحرب ورأى الحرب مستمرة فً جهة الحمراء والحالة خطرة ، ولما رأى ما رأى أرسل من جٌشه 

                                                           
ٔ

 . 7ٖٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ  - 
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عصبة من النشام ومن جٌشه المدرب العاكؾ لدٌه الخاص به مدداً للمجاهدٌن بالحمراء...على العدو 

رى ، فكان بذلك التدبٌر الجٌد ضرب البؽاة وفرارهم اشتد الحرب من جهة عامل رٌمه من جهة أخ

فجهز موالنا طابفة من جٌشه عونا لتلك الجهة..وزحؾ بجٌشه إلى كبة المرامٌد وكبة دٌر أمسعد وكبة 

 الدوكعً وكبه الكرعمً .
 

م القتل الذرٌع وحزت سكن الحرب بعد استمراره ست ساعات وانهزمت جموع البؽاة بعد أن حل به 

رؤوس من رؤسابهم كمشاهٌرهم وقدمت إلى موالنا وأرسل من تلك اثنً عشر رأساً إلى الحدٌدة] نعم 

أما الحركة من جهة الدٌلمً فلم تسكن سكون الجهات األخرى بل استمر الحرب برهة فكانت الٌد 

دد القتلى والجرحى بالجهات الطولى للجٌش المرسل من موالنا بعده ثم سكن بعد ساعة[ وانكشؾ أن ع

الثالث من الزرانٌق مابة وعشرون نفراً ومن المجاهدٌن الذٌن حازوا الشهادة العشمى نحو خمسة 

وستٌن ، والقرى المنحلة بأٌدي المجاهدٌن ثالث وعشرون قرٌة ما عدا الحمراء فلم ٌتم االستٌالء علٌها 

لك الٌوم ركب موالنا على جواده وعاد إلى لخور أصاب قبٌلتً بنً أمحمد والمعازبة ، وفً شهر ذ

مركز الصعٌد بسبب اقتضى ذلك بعد أن جال بنفسه فً جمٌع الجهات وحرض المجاهدٌن على الثبات 

والبقاء فً تلك المراتب التً سقطت ، وفً عصر ذلك الٌوم تحرك من الصعٌد بفرسانه وركبانه لٌتفقد 

وتفقدها بسرعة وعاد من حٌنه ، وفً صباح األحد أمر  أحوال المجاهدٌن وما هم علٌه كما تلك عادته

موالنا بسوق كل ما ٌحتاجه المجاهدون من قوت وآنٌة ودالء لماء وحبال فسٌقت كما أمر 

وتحرك..لٌتفقد المراتب بنشاط وعزم ٌسامً الكواكب أمر ببناء معاقل بالمحالت الالزم تحسٌنها وكان 

عٌد وأقام ذلك الٌوم ٌدبر الحركة على الحمراء ودٌورها إذ الشروع فً العمل بسعٌه ، وعاد إلى الص

وفً  ، تدبٌر الحركة والقدوم علٌها ؼٌرههً من المهمة والزرانٌق متألبون إلٌها ورأى أن ال ٌقوم ب

صباح االثنٌن ثامن عشر الشهر عٌن موالنا..جٌشاً من المراتب من النشام المنصورة ومن قبٌلتً 

م بالتأهب واالنتشار بقدومه فً عصر ذلك الٌوم ، ولما دنا العصر تحرك الواعشات والحٌمة وأمره

موالنا بفرسانه وركبانه وعند مواجهته للجٌش المعٌن صرح له بالمراد وأوصاه بإخالص النٌة فً 

له بالنصر من رب العباد وانتهض موالنا الساعة  الجهاد والحزم والعزم فً اإلصدار واإلٌراد ودعا

الجٌش واستصحب السٌد الشرفً حسٌن بن أحمد الحوثً ومدفعاً جبلٌاً من المدافع العشام التاسعة بذلك 

والمترالٌوز وقصد الهجوم على الحمراء والدٌور المحٌطة بها ففرق موالنا الجٌش المتقدم كل فرقة 

 أمرها بالزحؾ من جهة ، فزحفت ولما قاربت الحمراء خرج المخالفون للقتال الشدٌد واشتعلت نار

الحرب الحمراء واستدامت نحو ساعة وٌا لها من ساعة ؟ وأراد البؽاة مخادعة المجاهدٌن والتقدم علٌهم 

من جهة محل صنٌؾ العمارى ، ولتٌقش موالنا المشهور وفطانته التً هً نور قارنها من هللا نور رآهم 

صد أولبك وضرب وعصبة من الركبان والفرسان ل ٔبالناشور ومن ساعته جهز السٌد حسٌن الحوثً

موالنا السٌؾ بالمدفع على الصنٌؾ فأصابت قلة بعض عشش المفسدٌن فاحترقت ولما شعروا بذلك 

الحرٌق المدهش فً بٌوتهم بالصلٌؾ رجعوا إلطفابه وعقب ذلك ضرب موالنا بالمدفع ومترالٌوز إلى 

الجٌش على الحمراء  الحمراء وزحؾ المجاهدون نحوها ولما رأى البؽاة الجد انهزموا وكان استٌالء

وإحراقها ولم ٌبقى منها إال ٌسٌراً وؼنم الجٌش ؼنابم واسعة من الحبوب والجلجالن والقاز والسلٌط 
                                                           

ٔ
ٛـ( ُٓٞيٙ رلٞع، ٝٗ٘ؤ رٜخ ٝأهٌ ػٖ ػِٔخءٛخ،  ط٠ُٞ ه٤خىس حُـ٤ٖ ٖٓ هزَ ٕٖٙٔ-11ٕٔك٤ٖٔ رٖ ٓلٔي رٖ هخْٓ رٖ أكٔي رٖ ٣ُي حُلٞػ٢) - 

ي ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ػ٠ِ حٍُِح٤ٗن ك٤٘ٔخ ٝهغ ْٜٓ٘ حُٔوخُلش ، ٝٛخٍ رخُـ٤ٖ ا٠ُ ٟٓٞغ حٍُِح٤ٗن ٝرو٢ ٛ٘خى ٓيس ، ًخٕ ط٘وَ ٖٓ حٍُِح٤ٗن ا٠ُ ُر٤

حُـ٤ٖ ا٠ُ حُز٠٤خء، ٝٛخٍ رخُـ٤ٖ ا٠ُ حُز٠٤خء ٝرو٢ ٓيس أٍرغ ٓ٘ٞحص، ٝك٢ كظ٠ حٗوخىٝح ا٠ُ حُطخػش، ػْ رؼي ًُي ١ِذ ٓ٘ٚ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ه٤خىس 

حَُٔحؿ٢ ، هخْٓ رٖ حُلٖٔ رٖ حُوخْٓ . ٍٝحثغ حُزلٞع ك٢ طخ٣ٍن ٓي٣٘ش  -ر٬ى حُـٞف، ػْ حٗظوَ ا٠ُ رِيطٚ ٓي٣٘ش كٞع ٝطٞك٢  رٜخ .ٍحؿغ:

 . ٕٕٗ،ٛـٔرٖ ػ٢ِ حُؼوخك٤ش، ؽ كٞع،)ٗٔوش ٓطزٞػش ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس(كَٜ حُزخكغ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٓئٓٔش ح٩ٓخّ ٣ُي
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، وذكر مصدر تهامً أن السٌؾ)خرج إلى مرتب الدٌلمً فً جهة بنً  ٔوأثاثات البٌوت المتنوعة (

 . ٕولً ووقع قتل كثٌر.(أمحمد ، وكان التقدم من الصرٌح إلى بٌت السٌد محمد سعٌد المقب
 

 ( .ملة )القحمةمعارك المجا  -2

بعد التقدم فً الحمراء أن الخسابر البشرٌة والمادٌة أكبر بكثٌر من قرٌة صؽٌرة أو أدرك القابد العام   

دٌر أو موضعاً سرعان ما تستعٌده المقاومة التهامٌة ، فاتجه تفكٌره إلى أن الوصول إلى بٌت الفقٌه من 

الٌة أٌسر وأسهل وأقل كلفة من الجبهة الشرقٌة خاصة ، وزاد من عزمه وصول برقٌة من الجبهة الشم

أحمد بن حسن قٌس ، وقبٌلة المجاملة أحد المجاملة لما فعلوه بحملة  والده اإلمام ٌحٌى طالباً الثأر من

مة التهامٌة ، فروع الزرانٌق تمٌزوا بأنهم أشد وأصلب قتاالً مع عدم التفرٌق بٌن جمٌع مكونات المقاو

وكشؾ المؤرخ الرسمً أن هناك رسابل قد بعث بها اإلمام والقابد العام السٌؾ إلى المجاملة للدخول 

عٌة األسلحة الثقٌلة أٌضاً عن نوّ كشؾ لكن القبٌلة رفضت ، و تحت طاعة اإلمام والقابد العام من قبل

 -المستخدمة فً تلك الحروب ومنها :

 عشام .مدافع جبلٌة من المدافع ال -

 .الٌوز مدافع المتر  -

جدٌدة على الساحة العالمٌة الرشاشات اآللٌة المسماة بالسرٌع ، والرشاشات اآللٌة كانت أسلحة  -

اإلٌطالٌة وجربها اإلٌطالٌون له حصلت علٌها السلطات اإلمامٌة من الدولة الصدٌقة  آنذاك

ن عمر المختار ، ٌقول جاد طه الفاشٌون فً حروبهم ضد المقاومة اللٌبٌة بقٌادة شٌخ المجاهدٌ

فً دراسة له عن الجٌش المصري أن هذا السالح شهر فً مطلع العشرٌنٌات من القرن 

 ا للمعاٌٌر الحالٌة فً التسلٌحال ٌجب أن نخضعه )وفً مجال تقٌٌم هذه األسلحة اآللٌة العشرٌن

ش..بالنسبة للتسلٌح فً تسلٌح الجٌو"ثورة"فالواقع أن الرشاشات كانت فً ذلك الوقت بمثابة ،

)المدفع  -شكٌب أرسالن قابالً : تحدث عنهاو، وعرفت آنذاك بالمدفع السرٌع  ٖ(الذي كان قابماً 

قذٌفة ، تنفجر فً الجو فتقتل الواحدة منها خلقاً كثٌراً  ٕ٘ السرٌع التً ٌخرج منها فً الدقٌقة

 . ٌٗدٌرها ضباط معلمون وجنود ٌمانٌون ممرنون(
 

)ولما سكن الحرب بالحمراء وتم االستٌالء علٌها وترتٌبها  -سٌؾ عن معارك المجاملة :ٌقول مؤرخ ال  

الترتٌب التام ، عاد موالنا سٌؾ اإلسالم ]إلى[ مركز الصعٌد ثانً ساعة فلكٌة من لٌلة الثالثاء ، وفٌها 

ضه بالحركة ورد إلٌه تلؽراؾ من موالنا أمٌر المؤمنٌن شكر همته وما تم على ٌدٌه من الفتوح وٌحر

على قبٌلة المجاملة الذٌن تمالبوا هم وقبٌلة الزرانٌق وخفروا ذمتهم وؼدروا بالقاضً الشهٌد احمد قٌس 

المتقدم ذكره والجٌش الذي معه ، والمجاملة قبٌلة جرٌبة أهلها بؽاٌة من التوحش والصالبة األعرابٌة 

سٌؾ اإلسالم إلى الدخول بالطاعة أول وعدم اإلتباع للحق ، وطالما أرشدهم وأبلؽهم الحجة موالنا 

إبالغ وهو إذ ذاك فً مركز الدرٌهمً ، فلم ٌذعنوا ، وعند ورود التلؽراؾ الساعة الخامسة ، حرر 

المقداد وإلى عرابؾ الجٌش ، وأرسله مع بعض  وهو الشٌخ علً..موالنا أمرا إلى قابد جٌش المحوى 

سبعمابة مقاتل مختارٌن من جمٌع مراتب المحوى ،  الركبان على المطاٌا ، فعاد األمر بأن تجمعوا

وٌتأهبون إلى وصوله ، وتوجه موالنا فً الساعة الثامنة من اللٌلة المذكورة بعد أن رتب أحوال الصعٌد 
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 . ٓٙ – 1٘ح٣ٍ٧خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ٍهْ  - 
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واستصحب بمعٌته طابوراً من المجاهدٌن النشام والمدفع السرٌع المذٌق البؽاة الموت الزؤام والمعدات 

ل مركز المحوى ضحى الثالثاء وتلقاه الشٌخ علً المقداد والجٌش المتأهب الحربٌة الالزمة ، ووص

ومن ساعة وصوله بادر إلى تفرٌق المؤنة بٌن الجٌش ولم ٌمل إلى شًء من أسباب الراحة بل تحرك 

قاصداً االستٌالء على دٌور قبٌلة المجاملة والجبل المسمى جبل قحمة وهو الجبل الذي قد أعٌا المقداد 

بل لضعؾ التدبٌر فً الحركة علٌه وعدم التكتم ..الء علٌه لٌس لمنعته وصعوبتهن القواد االستٌوكثٌر م

عند إرادة الهجوم ولذلك كان ال ٌتوجه نحوه المجاهدون إال وقد استعد البؽاة للقتال وتجمعت منهم 

  -األبطال فٌهزمون المجاهدٌن ، ولما قرب موالنا من دٌار األعداء فرق الجٌش :

لشٌخ علً المقداد وبلكان من النشام وستمابة مقاتل من ؼٌرهم أمرهم ٌزحفون جهة محل طمطام فا -

 وما إلٌه من الدٌور جنوب جبل قحمة .

 والمجاهدون من قبٌلتً الواعشات وجبل الشاهل من جهة شمال الجبل . -

 وموالنا وجٌش من النشام من جهة وقبٌلة الشرؾ من جهة ،  -

دفع وراءه وعلٌه طابور من النشام وزحفت كل فرقة ]إلى[ الجهة المعنٌة ، وثارت وأمر بأن ٌكون الم 

الحرب ، ونصر هللا المجاهدٌن وهزم الباؼٌن وما شعر البؽاة إال وبعض الجٌش المنصور ٌصعد الجبل 

وبصعوده صعد موالنا بجٌشه فً الساعة الثانٌة من صباح الثالثاء ، ولما وصله موالنا ضرب منه 

فع ومترالٌوز على دٌور المجاملة ، ودب بعض الجٌش بالد المجاملة ، فدخل كل الدٌور بعد أن بالمد

جرت وقعة بلػ القتلى والجرحى من البؽاة إلى عدد كثٌر ، وأما المجاهدون فلم ٌكن منهم إال أربعة 

ن الحبوب مجارٌح ، وفر البؽاة بأهلٌهم وأوالدهم ومواشٌهم ال ؼٌر ، ووجد الجٌش بدٌور البؽاة م

والعلؾ وأثاث البٌوت كالملبوسات ونحوها شًء واسع جداً ، وأما موالنا سٌؾ اإلسالم فإنه رتب الجبل 

ترتٌباً محكماً ودأب فً تدبٌر مستعمرات هنالك ، فنزل إلى شرقٌه واستشل تحت شجرة هنالك وجد 

روة الجبل ، وأمر بإحضار وما ٌحتاج ؼٌرها من أعواد للبناء ، وأمر بنقل تلك إلى ذ..ع أخشاب ولجم

البنابٌن ، وفً عصر ذلك الٌوم عاد موالنا إلى الجبل وجمع الجٌش الذي بمعٌته وبنا برأس الجبل سوراً 

ومترالٌوز وبعلو همته وحسن  -السرٌع -واسعاً من أحجار الجبل المذكور ومتارٌس محكمة للمدفع 

ربعاء ، توجه بنحو ستمابة مقاتل إلى أطراؾ وفً صباح األذلك وبات تلك اللٌلة بالجبل ... سعٌه تم

بالد المجاملة المحٌطة ببالد الزرانٌق المسماة فوٌة الصدقة وهً تحتوي على جملة دٌور ومحالت 

ومزارع واسعة ، ولما قرب منها موالنا وقع حرب ٌسٌر ودخلها عنوة وؼنم الجٌش حبوباً كثٌرة 

ه لسٌاسة حمٌدة رآها نشره ودبرها فكره إال ما كان وؼٌرها وأحرق موالنا..كل محل دٌر استولى علٌ

 المقداد وجٌشاً ها ورتب بها الشٌخ علً ءن إبقامعموراً من اآلجر كقوبة الصدفة نفسها ، فإنه استحس

بمعٌته ، ثم عاد موالنا إلى جبل قحمة فً الساعة الثامنة من لٌلة الخمٌس وفً صباح الجمعة جهز 

على دٌر عبار فتوجهت العصبة واستولت على الدٌر المذكور وأحرقته  موالنا عصبة نافعة لالستٌالء

شهر ذي القعدة ، أرسل ثلة من الجٌش المنصور لالستٌالء على  ٖٕوفر منه البؽاة ، وفً صباح السبت 

مساكن قبابل بنً الوٌط وبنً الشجاب من قبٌلة الزرانٌق فزحفت تلك الثلة وكان االستٌالء على القبٌلتٌن 

المصادر التهامٌة معركة القحمة ، فقد ذكر شاهد عٌان من  تذكر،  ٔالدٌور الترتٌب المحكم.( وترتٌب

)وفً شهر ٌوم االثنٌن تحرك من مقر قٌادته فً  -المجاملة فً وثٌقة مكتوبة له قدوم السٌؾ فقال :

عله مركز المحوى الوعارٌة العلٌا ؼرباً إلى جبل قحمة ودخله على حٌن ؼفلة من القبابل ورتبه وج
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الؽاوي وطمطام والموسٌة ودٌر الزلٌل والعٌسٌة وقزعة أمجارٌة ، وفً ٌوم ]قرى[لقٌادته ، واحرق 

الثالثاء زحؾ أحمد ٌا جناه بالجٌش على قبٌلة المجاملة وامتد الجٌش لكثرته إلى خبت القوابع بالحرٌق 

هـ توجه 7ٖٗٔ)فً سنة  -ما ٌلً : ، أما البحر فذكر فً حولٌاته ٔوالنهب والطرد للقبابل حتى القوقر.(

 -ل الشبٌلً :قا، و ٕالسٌؾ أحمد إلى بلد المجاملة وَملََك جبل قحمة وبنً عرٌشاً فوقه وسكن فٌه(

)وبعدها توجه اإلمام أحمد حمٌد الدٌن من الصعٌد إلى قرٌة المحوى وجمع جٌشه وجٌش علً عمر 

 . ٖفملكه بعد عراك مع المجاملة والزرانٌق(مقداد وتقدم بالجٌش إلى جبل قحمة من بالد المجاملة 
 

 معركة القوقر .  -3

تعد معركة القوقر من أشهر معارك المقاومة التهامٌة فً تصدٌها للقوات اإلمامٌة ، وقد نالت شهرة   

،  وتعد مفتاح مدٌنة بٌت الفقٌهبٌت الفقٌه شمال  تقعقرٌة القوقر واسعة لدى الُكتاب بشكٍل عام ، و

م 9ٕ9ٔ السادس من ماٌو / هـ7ٖٗٔصباح الثالثاء السادس والعشرٌن من ذي القعدة فً ة المعركوكانت 

الجٌوش اإلمامٌة هزٌمة كبٌرة وكبدتها خسابر فادحة ، وقضت على التهامٌة ، وهزمت المقاومة 

مجموعة من القادة المشهورٌن فً الحروب اإلمامٌة ضد العثمانٌٌن أو القوى المحلٌة ، كما فرضت 

بسالسل حدٌدٌة د بعض المقاومٌن ألنفسهم ٌات حربٌة للمقاومة التهامٌة لم تستخدمها من قبل كتقٌتكتٌك

والقتال حتى الموت ، وكاختٌار مابة من النخبة المقاتلة كمشارٌع هجومٌة فدابٌة ، كل تلك األسالٌب 

تصت المقاومة وؼٌرها دفعت الجٌوش اإلمامٌة إلى الفرار والهروب من ؼٌر هدى ، خاصة بعد أن ام

بعض تلك الجٌوش وأفنتها ، ثم قصص البطوالت عن أفراد  حولالتهامٌة الضربة األولى ، والتفت 

وجهاً لوجه وكاد ٌقتل هذا القابد   قابد القوات السٌؾ أحمدفدابٌٌن حاربوا من أجل حرٌتهم وواجهوا 

، وتنتهً بفرار القابد العام إلى مرات عدة ، وتبدأ المعركة بتلقً السٌؾ أحمد للدعم البشري من والده 

ل المؤرخ الرسمً والذي ٌعد الوحٌد من مؤرخً الزٌدٌة الذي قاالصعٌد بعد فشله فً الجبهة الشمالٌة ، 

 / هـ7ٖٗٔ ذي القعدة ٕٗ)وفً آخر نهار األحد  -:حسب ما ترٌده السلطات اإلمامٌة أورد األحداث 

والنا السٌد القابد عبد هللا بن ٌحٌى أبو منصر والجٌش قدم إلى المحوى مقام م م9ٕ9ٔ من ماٌو رابعال

الذي تجهز معه إلى ملحان نحو مابة مقاتل من البرانٌٌن والنشام ...وفً تلك اآلونة وموالنا ٌدبر القدوم 

على الجهة الشامٌة من الزرانٌق من وخمد نارهم وإماتة باطلهم ومن أهمها القوقر أهلها قبٌلة مقاتلة 

دة التربة ، وفٌها مساكن شٌخً زرانٌق الشام الشٌخ ٌحٌى منصر معروؾ والشٌخ وأرض خصبة جٌ

أمحمد حسن معروؾ ، ولما كان صباح الثالثاء ، جرد موالنا عزٌمة صادقة وأمتطى باسقه وترشح 

  -للقتال واستعان بذي الجالل وجمع قواته الحربٌة  ، وجهز :

 نها بلكان نشام من جهة جنوب القوقر .القابد علً عمر مقداد ونحو تسعمابة مقاتل م -

 وجٌشاً من قبٌلتً الواعشات والشاهل من جهة الشمال . -

ر . -  وهو حفشه هللا ونصره تقدم بجٌش جهة الوسط إلى القوقر بعد أن أحكم خٌط الرجعة وما قصَّ

علً عمر فما طلعت شمس ذلك الٌوم إال والجٌوش محٌطة بالقوقر وقبضة المجاهدٌن ، ودخل القابد  

المقداد إلى مسجده وهو وعصبة من النشام ، وأكثر الجٌش صعد الربوات المرتفعة من جهة الؽرب 

وٌسمونها األكداؾ ، وعند ذلك أقبلت جموع الزرانٌق من كل جهة تتنمر ، وأقدموا إلى القتال فما منهم 

اهدٌن من القوقر من تأخر ، فجرت معركة عشمى ، شرب الرمل من دم القتلى وأجلى البؽاة المج
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وتبعوهم تبعة رجل واحد ، وأحس موالنا بفرار الجٌش وهجوم البؽاة ، وكان هو وجٌش قلٌل ومدفع من 

المدافع النارٌة وقوه قرٌب جداً من البؽاة ، وأسرع إلى تأمٌن روع الجٌش وأمر بعض الخٌالة برد من 

هم به فً تلك األودٌة الحارة ولم ٌبقى إال جّد فً الفرار ، فلم ٌجدي ذلك بل فروا حٌن رأوا ما ال قبل ل

موالنا وشرذمة ، ]فـ[دنت البؽاة منهم فال حابل بٌنهم إال خطوات ٌسٌرة لكن ذلك الؽضنفر الرببال 

والبطل الذي ال ٌبالً إن دارت رؤوس المناٌا فً حومة القتال قاتل البؽاة بالرمً المتتابع  وأقدم إقدام 

ع والقوة محاماة كلٌة وأكثر الجٌش فروا ، وهو مع هذا ٌرسل من بطل مصارع ، حامى على المدف

ٌنادٌهم بأن ٌرجعوا فما رجعوا وال وعوا بل شالت نعامتهم وتركوا ابن إمامهم ، وهو ٌجالد البؽاة 

ببندقٌته وٌصارع الكماه والرصاص به محدقة وجرت له عجابب عدٌدة ، ألنه لما عرؾ بعض رؤساء 

هو موالنا ، كادوا ٌلقون بأنفسهم علٌه ، فمنهم من ٌقابله بالرمً ، ومنهم من ٌسٌر  البؽاة أن المكافح لهم

إلٌه بأن ٌدنً منه ، ومنهم من سعى إلى موالنا سعٌاً بال اكتراث وهو الشٌخ عمر أحمد من مشابخ قبٌلة 

إرادة خبٌثة  الجحبى المنضمٌن إلى الزرانٌق لم ٌبقى بٌنه وبٌن موالنا إال قدر خطوات ٌسٌرة وكانت له

فما نال إال ما ٌستحق وما شفر بما لم ٌطق ، ولما حل بالبؽاة ما أوهنهم انكسروا بعد استمرار الحرب 

 إلى الساعة الخامسة .
   

فً تلك الوقعة قتل جماعة من البؽاة واستشهد جملة من المجاهدٌن بجهات متعددة ومنهم السٌد الجلٌل   

عوان موالنا .. ، وعاد إلى جبل قحمة بعد سحب القوة الحربٌة عبد الرحمن بن محمد المتوكل من أ

والمدفع ، وفً صباح األربعاء طلب إلى مقامه عموم الجٌش حٌن رأى عدم النصح من البعض وطلب 

رهابن من عموم الجٌش حٌن رأى عدم النصح من البعض وطلب الرهابن لسٌاسة ال ٌخفى على الفطن 

ق المؤنة وصم م بعض ، ولما أخذها فرَّ م بأن ٌعٌد الحركة على القوقر ، وفً آخر نهار األربعاء قدَّ

الجٌش إلى موالنا أن القدوم على القوقر فٌه صعوبة وٌحتاج إلى زٌادة جٌش وقوة ، ولما طرق سمع 

موالنا ذلك الخبر ، رأى بثاقب نشره السكون فً تلك الحالة وعدم القدوم على القوقر ، والتفت إلى 

مجاملة بالمراتب وأمنها وأمر بسوق جمٌع ما تحتاجه من المطالب . ولقد أحببت إثبات تحصٌن بالد ال

 ٔ..(طرفا من قصٌدة قالها ارتجاالً واصفاً تلك الوقعة ومتحدثاً بما أنعم هللا علٌه من الثبات الذي ال ٌنكر 

  -ومطلعها :والتً تنم عن طابفٌة القادم ، قصٌدته المٌمٌة  فٌهاالسٌؾ ، وقال 

    ٕولما رأٌت الجٌش قد فل حّده          وقد نكص االعقاب بعد التقدم              
            

 )فً سنة -أما المصادر التهامٌة ، فٌطنب البحر على ؼٌر عادته فً ذكر معركة القوقر ، فٌقول :  

وبٌن الزرانٌق  ؼزا السٌؾ أحمد القوقر من الطرؾ الشامً ودارت معركة حامٌة الوطٌس بٌنه هـ7ٖٗٔ

ووقع قتلى كثٌر من الطرفٌن ، ثم إنه كان من أحمد شالع معروؾ ومحمد ٌحٌى بن دحٌا مجملً بأن 

هجما على المدفع ٌرٌدان أخذه وقتل شالع ودحٌا بعد معارك جرت بٌنهما ٌطول شرحها الخ ، فعند ذلك 

م ٌكون عار على جمٌع صاح السٌؾ أحمد على جٌشه ٌعٌرهم بأن الزرانٌق إذا أخذت مدفع اإلما

، فرجع الجٌش بحماسة إلى المدفع ، بعد ذلك أمر السٌؾ أحمد بالرجوع إلى جبل  -الزٌود  -المشرق

، فرأى نجدة كبٌرة واصلة  -الجنوب –قحمة حٌث كان راكباً على فرسه وٌنشر بناشور إلى جهة الٌمن 

مدفع ورموا بالمدفع فً ببر هنالك ، الجٌش قامة ال وامن جهة الٌمن الطرؾ الٌمانً ، وعند ذلك أخذ

                                                           
ٔ

 . ٗٙ – ٔٙح٣ٍ٧خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ٍهْ  - 
ٕ

ٛـ ٛـ 7ٖٗٔػيٕ ،  –ي رٖ كخٓي . حُزيٍ حُٔخ١غ حُزخَٛ ك٢ طخ٣ٍن ح٫ٓخّ أكٔي حُ٘خَٛ ، ىحٍ حُـ٘ٞد ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ حُٔوخف ، ػزيهللا رٖ ٓلٔ - 

.  ٕٗٗ - ٔٗٗ، ٛـ ٕٛـ ، ؽ71ٖٔ. ؛ حُز٤لخ٢ٗ ، ٓلٔي رٖ ٓخُْ . أٗؼش ح٧ٗٞحٍ ػ٠ِ ٣َٝٓخص ح٧هزخٍ ، ١زغ رٔطخرغ حُٔي٢ٗ رَٜٔ ،  1ٔ- 1ٔ

 ّ ، ح٧كظظخك٤ش " ٤ٟق ػيٕ حٌُز٤َ ٢ُٝ ػٜي ح٤ُٖٔ " .  1ٗٙٔار٣ََ  ٗٔٛـ/ ٖ٘ٙٔؿٔخى أٍٝ ٖٔ،  7ٖٔيى ؛ ؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼ
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حٌنبذ رجع القهقهرى السٌؾ أحمد وجٌشه إلى جبل قحمة بعد أن وقعت جملة قتلى من الطرفٌن فً 

وقعة القوقر ، ثم بعد وقعت القوقر رجع السٌؾ أحمد إلى قرٌة الصعٌد وأمر بإٌقاؾ التقدم وأمر 

ها وكانت المناوشة بٌن الزرانٌق والجٌوش كل ٌوم المقادمة أال ٌتقدموا بل ٌبقوا فً مراتبهم وٌتابعون

)فً القوقر استخدم المدفع والمكاٌن والبنادق ، والتقى الجٌش  -، وذكر مشارك فً المعركة : ٔولٌلة (

والزرانٌق والمجاملة وبنً المقبول وجه بوجه واستخدموا السالح األبٌض ، واشتعل الحرب وحصد 

ٌا جناه مع جٌشه إلى جبل قحمة وقتل فً هذه أكثر من ستة ألؾ من  القتل بٌن الجانبٌن ، وهرب احمد

إلى الصعٌد واتخذه مركزا هـ من القاهرة 7ٖٗٔالجانبٌن ، وتقدم ولً العهد أحمد ٌا جناه ٌوم السبت سنة 

 . ٕ(للقٌادة
   

قحمة  )مكث أحمد حمٌد الدٌن فً جبل -ل :قافبٌلً برواٌة هذه المعركة نفرد الشأوفً نفس السٌاق  

ٌجمع جٌشه وٌعد عدته وٌدبر شؤونه ، وجمع جمٌع أمراء الجٌوش ، كل مع جٌشه المسبول عنه ، وبعد 

ٌومٌن كتب كتاباً إلى الشٌخ ٌحٌى منصر ورؤساء الزرانٌق حسبما حكى لً ذلك الشٌخ ٌحٌى منصر 

حربهم وإنما ٌرٌد ٌدعوهم إلى الطاعة والدخول فً حكم والده اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن وانه ال ٌرٌد 

رؾ الشامً وهو ومن معه السالم والطاعة ، فجاء الكتاب إلى ٌحٌى منصر معروؾ شٌخ الزرانٌق الط

الذي بجانب ببر الصمٌة ..فلما عرؾ الكتاب دعا الزرانٌق وأفهمهم أن احمد وجناه  "الكثٌب"فً الؽرٌؾ

ؼٌر ، فأمروه أن ٌرد علٌه فرد علٌه  سٌزحؾ علٌهم ؼداً وٌقتلهم جمٌعاً وأن كتابه هذا خدعة حربٌة ال

وأرسل بالجواب رسوالً هو أحمد ٌحٌى الصردحً من أهالً الصبرة وكان نسٌباً للشٌخ المذكور ، 

وذهب الرسول إلى جبل قحمة مقر القابد العام أحمد ، وعند وصوله وجد الجٌش ٌتأهب للزحؾ على 

م الكتاب رٌق قرٌة القوقر ، فعرؾ الحقٌقة وسلّ الزرانٌق للدخول على بٌت الفقٌه من جهة الشمال عن ط

وعاد إلى رفاقه لٌخبرهم بحقٌقة األمر ، فوجد القوم قد أٌنذروا وأخذوا الحذر ، وعند صالة الصبح 

تحرك ولً العهد واجناه ومعه نحو خمسة ألؾ مقاتل مع القادة والقوات ومدفع ورشاش ، فكان الزحؾ 

ناه ، ومن الؽرب بقٌادة السٌد أحمد السٌانً وؼٌره والذٌن أخذوا من الشرق الشمالً بقٌادة احمد واج

طرٌق العباسً ، والتؾ الزرانٌق ، أما السٌانً فقضً على جٌشه مبكراً ، أما أحمد حمٌد الدٌن فاستمر 

فً الزحؾ ومعه المدفع والرشاش ودخل القوقر وملك القرى شمال القوقر كالباردة والحٌدرٌة وؼٌرها 

صل إلى القوقر وٌحرق مساكنه والمساكن التً حوله كالحٌدرٌة والقزعة حتى هاجمة ، وما كاد ٌ

الزرانٌق ببسالة منقطعة النشٌر والتحم القتال وقامت معركة عارمة استبسل فٌها الجٌش والزرانٌق معاً 

لباكر فً قرٌة القوقر ، وكان الزرانٌق ال ٌؤمنون باألسر ، واستمرت المعركة على أشدها من الصباح ا

حتى الساعة الخامسة بالتوقٌت القدٌم أي قبل صالة الشهر بدأ جٌش ولً العهد فً التقهقر وكر علٌهم 

الزرانٌق ولم ٌزالوا كذلك حتى أن أحد الزرانٌق من الجحبى جعل الحذاء فوق رأسه وصاح بالزرانٌق 

حب فً ؼمار المعركة للهجوم على أحمد حمٌد الدٌن ومن بقً معه من الجٌش ، حٌث أن الرشاش قد س

وحمً الوطٌس وبقً أحمد حمٌد الدٌن إلى جانب المدفع والمدفع ٌرسل قذابفه على الزرانٌق وقد ابتدر 

المدفع ثالثة من الزارنٌق هجموا على المدفع ألخذه وهم احمد شالء جروب والجحبً والدحٌى وكان 

د العام أحمد حمٌد الدٌن وهنا استعمل أشدهم بأساً أحمد شالء جرب والذي توجه لقتل ولً العهد القاب

أحمد القً أحمد ، وهنا ابتدره القوم  -السالح األبٌض حتى قال أحمد شالء جرب ألحمد حمٌد الدٌن :

                                                           
ٔ

 . 1حُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن .ٛـ - 
ٕ

 ٝػ٤وش ر٤لٚ رٖ ػَٔ ٍٜٓ٘ٞ. - 
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وعرؾ ولً العهد أحمد حمٌد الدٌن أن ال ، الذٌن ٌحٌطون بالقابد أحمد حمٌد الدٌن بالقتل فوق المدفع 

رأى الجٌش والزرانٌق ٌحطم بعضهم بعضاً فً المعركة فأخذ  جدوى من االستمرار فً المعركة بعد أن

فً العودة إلى حٌث أتى فً جبل قحمة وقد قتل وجرح ما ٌوازي أربعة ألؾ مقاتل من الفرٌقٌن ، منهم 

من خٌرة شباب الزرانٌق مابة شاب وأخذت رؤوسهم ولكن الزرانٌق استنقذوها من الجٌش وقتلوا كل 

أحدهم لحق أحد الجنود على زبٌر المعولٌة من بالد المجاملة ، فدعاه لترك  حتى أن من كان ٌحمل رأساً 

الرأس والذي كان ٌحمله بأذنه ، إال أن الجندي أطلق الرصاص على الزرنوقً ، إال أن الزرنوقً قتل 

الجندي وعاد بالرأس إلى الزرانٌق ، واستمرت المتابعة للفارٌن إلى بعد صالة الشهر وقتل من كبار 

 . ٔش قادة كبار مثل أبو نٌب وؼٌره ، وبقٌت جثت القتلى مرمٌة على وجه األرض(الجٌ
 

 معارك ما قبل سقوط بٌت الفقٌه .  -4

تعد معارك الجبهة الشرقٌة لبٌت الفقٌه األكثر دموٌة واألشرس بٌن المقاومة التهامٌة والقوات اإلمامٌة   

تهً باحتالل بٌت الفقٌه فً ٌوم الخمٌس الثانً مـ وتن9ٕ9ٔ ماٌو / هـ7ٖٗٔبتهامة ، وتبدأ من ذي الحجة 

م ، وٌتضح من خالل نص المؤرخ 9ٕ9ٔالسادس والعشرٌن من سبتمبر  / والعشرٌن من ربٌع الثانً

مقاومة حتى آخر لحشة ووقفت بوجه الجٌوش المتتابعة الالرسمً أن المقاومة التهامٌة حسمت أمرها ب

ستسلم ، وهذا ما أثار إعجاب الجمٌع ، وقؾ القابد عاجزاً والمستمرة من كافة أنحاء الٌمن دون أن ت

خابراً أمام هذه المقاومة وأمام الخالفات التً ضربت قواده فً كٌفٌة التعاطً مع هؤالء البشر 

المقاومٌن ، بل انتفض بعض الجٌوش ضد قادتهم مثل قبابل الواعشات وهً القبابل التهامٌة الوحٌدة ، 

مد تركً هٌج وكادوا أن ٌقتلوه لوال فراره ثم ممارسته مع القوات اإلمامٌة فانتفضوا على قابدهم أح

لكون وإب ، ثم انتفضت قبابل الحجرٌة  ٕالتً عند اإلمام المنتفضٌن القمع والتهدٌد بقتل رهابنأسالٌب 

وفشل كل القتالٌة على قدرات القابد العام السٌؾ أحمد  هؤالء ثم خالؾ اإلمام خدعهم مع مشابخهم ،

بعكس المقاومة التً فكرت بالعقل الجمعً وهً صفة ى المقاومة التهامٌة خططه الحربٌة للقضاء عل

أحد المشابخ المقاتلٌن  -فٌلسوؾ الثورة الٌمنٌة فٌما بعد  -حسن الدعٌس  الزمة بالمجتمع التهامً فقال

قٌه وجبهاتها سنة )وقؾ الجٌش اللجب اإلمامً وعلى رأسه ولً عهد الٌمن محٌطاً ببٌت الف -: ضدهم

ونصؾ حابراً خاسراً ، فاستفهمت عن قٌادة الزرانٌق ونشامهم الذي أحرزوا بهما هذا الموقؾ وعلى 

مددهم الضروري الذي ساعدهم هذه المدة الطوٌلة ، فاستفدت أن ال قابد وال مقود ، وقد كان كل فرد 

عٌة أٌضاً ، وال مدد فقد كانت اإلحاطة بهم منهم قابداً ومقوداً فً ؼالب وقابع المقاومات الهجومٌة والدفا

كالسوار بالمعصم ، وانقطع عنهم كل صلة واتصال ، فكل فرد ٌمد نفسه أو ٌمده أخوه ، وهنا تجلى لً 

سر التضامن وقوته العشٌمة ، وسر ثقة المرء بنفسه أوالً وثقته بأخٌه ، إذا كانت قبٌلته محصورة ال 

تها بنفسها أن توقؾ جٌش دولة ٌبلػ عدده إلى ستٌن ألفاً ، متوفر عدد ال مدد استطاعت بتضامنها وثق

مشكلة ، ثم هناك  ٖ(المعدات والحاجات ، ومستدٌم اإلمدادات والنجدات أوقفته سنٌن حابراً خاسراً 

أبسط حٌاة وأقل مؤنة وأسهل بناء ، فال ٌوجد هم الؽنابم )الفٌد( فناس هذه األرض التً ؼزوها هؤالء 

وهً التً ٌدافعون شعب تهامة إال كرامتهم وحرٌتهم فقط  ٌملك ، فما طعامهم ودوابهم ما ٌسرق إال

  عنها دابماً عبر تارٌخهم .

                                                           
ٔ

 ٗز٢ِ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن . - 
ٕ

 ّ .ٕٔٓٓ/7/ٖٔٓوخرِش ٓغ كظ٢٘٤ أَّٗ ك٢  - 
ٖ

 .7ّٔ ، ٛـ11ٕٔٓزظٔزَ  –، ٤ُٞ٣ٞ  ٤ُٗ7ٖٔ ح٤ُ٘ن كٖٔ حُيػ٤ْ ، ىٍحٓخص ٤٘ٔ٣ش ، حُؼيى حُٔوخُق ، ػزيحُؼ٣ِِ . ك٤ٌْ ح - 
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بكل قوة وشجاعة لٌثبت أنه األجدر بتولً اإلمامة وبكى كثٌراً أمام السٌؾ أحمد حارب القابد العام   

)الحق ٌقال إن ولً العهد قد بذل  -كوع :فً أرض تهامة وبٌد المقاومة التهامٌة ٌقول اال  ٔهزابم جٌوشه

من نفسه وبطولته وشجاعته أقصى ما ٌمكن ...فقد كان ٌحمل بندقٌته وٌقاتل الزرانٌق وجهاً لوجه ، 

ولقد أخبرنً شاهد عٌان أن السٌؾ أحمد كان ٌنبري إلى المدفع وٌشحنه بنفسه مع آخرٌن ثم ٌصوبه 

ون علٌه وٌدعونه "أحمد الجنً" وٌجاوبهم ، وأخبرنً آخر على الزرانٌق وبندقٌته على كتفه وهم ٌزحف

،  ٕ (للبكاء وذرفت عٌناه ؼٌشاً وؼلبة ممن أثق به أن فً مرة من المرات ؼلب على أمره وقهر فأجهش

المؤرخ الرسمً للسٌؾ  وٌتضح من النص التالً مدى الجهد الذي بذله القابد العام وقوة المقاومة ، ٌقول

إلى الصعٌد سابع ذي الحجة واستقر مدة ، ثم كتب إلى الجٌش بأن ٌواجهونه فً  )وعاد موالنا-أحمد:

رابع عشر ذي الحجة إلى قرٌة األمٌرٌة ، وفً عصر ذلك الٌوم عزم موالنا لمواجهتهم ، فوجدهم 

، مجتمعٌن ، واخبرهم أن المراد هو استرجاع الحمراء ، وجهز جٌشاً ، فدخل الحمراء بعد حرب ٌسٌر 

شات ، حمراء السٌد أحمد بن علً الصعدي وجٌشاً من قبٌلة الحٌمة والحدأ وأرحب والواعورتب بال

أصدر موالنا بجمع الجند من محالتهم ومواجهته إلى األمٌرٌة ، بعد أن وفً ثالث وعشرٌن ذي الحجة 

أبقى بكل مرتب من ٌحرسه ، وتوجه نحو الجٌش وجهزه عفوا من جهات متعددة لالستٌالء على صنٌؾ 

لعمارى وتحرك بجٌش بعد عصر ذلك الٌوم ولما قارب الجٌش الصنٌؾ ثار الحرب ، فهجم ا

المجاهدون بنٌات صادقة قوٌة ، فدخلوا المحل المذكور عنوة وترتب أحسن ترتٌب ، وتعٌن للبقاء فٌه 

السٌدان علً بن عبد هللا الشهاري وأحمد بن لطؾ المؤٌدي ، وفً خامس وعشرٌن ذي الحجة تحرك 

نا إلى الحمراء لتفقد المراتب فتفقدها وأحسن ترتٌبها الحربً ودبر القدوم على كدؾ سال وكدؾ موال

ح الخمٌس سابع النهاري وكدؾ األخفش من جهتً صنٌؾ العمارى والحمراء ، وكانت الحركة صبا

معت فتقدم المجاهدون من الجهتٌن واستولوا على الثالثة األكداؾ وأحرقوها ، واجتوعشرٌن ذي الحجة 

الزرانٌق وخرجت الؽارة من بٌت الفقٌه واشتد الحرب شدة عشٌمة واستمر إلى الساعة السادسة ولبعد 

وكان عدد القتلى من البؽاة نحو  ٌن إلى محالتهم بعد مشقات عشٌمةالماء فً االكداؾ كان إٌاب المجاهد

 ثون .مابة وأحد عشر وجملة من الخٌل والمطاٌا واستشهد من المجاهدٌن خمسة وثال
 

تحرك موالنا بجٌشه من الحمراء واستولى على محالت قبٌلة المرادفة هـ 8ٖٗٔ وفً ؼرة محرم سنة 

من الحبوب والبقر والدواب  والمشاٌخة وهً دٌور كثٌرة متفرقة وكان إحراقها وؼنم الجٌش منها كثٌراً 

ء فقتل منهم ثالثة عشر ، وأثاثات البٌوت ، وعاد الجٌش بالسالمة لٌس فٌه ؼٌر جرٌحٌن ، وأما األعدا

وبقً موالنا بالحمراء إلى عاشر محرم وبعد تنشٌم أحوالها عٌن للبقاء بها مع الجٌش السٌد شرؾ الدٌن 

وانتقل موالنا إلى األمٌرٌة عاشر محرم ودبر القدوم على كدؾ أردم ، بن علً بن المتوكل على هللا 

بع عشر محرم واستولى على الكدؾ وهو من محالت العمارى فوق الصنٌؾ ، وجهز الجٌش را

وفً لٌلة سابع عشر محرم توجه موالنا إلى محل القابم ودبر الحركة من هناك على كدؾ ، المذكور 

جهة كدؾ أردم فجهز له جٌش  ر ، وجمع الجٌش وجهزه من جهتٌن :الطبالٌة وكدؾ حنب وكدؾ خضٌ

وجهز جٌشا من جهة  سٌد أحمد تركًوجٌش الواعشات وقابده الحٌمة وقابده السٌد أحمد الصعدي ال

وكانت الحركة عصر ذلك الٌوم واستدام الحرب الشدٌد ، القابم وتولى تلك الجهة موالنا بنفسه لخطرها 

وال سٌما فً جهة كدؾ أردم ، واستولى الجٌش على جمٌع المحالت ولكنهم فرطوا فٌما أمرهم موالنا 

                                                           
ٔ

 ّ .1ٕٓٓ/٘/1ٓوخرِش ٓغ ػ٢ِ ٓؼي ك٤ٌٔش ك٢  - 
ٕ

 . ٕٗٔ، ٛـ ٕح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
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مراتب ، فما دخلوا محالً إال أحرقوها ، فعادوا  من حفش المحالت التً ٌستولون علٌها لتكون لهم

بهزٌمة شنٌعة ، ورجع الصعدي ومن معه إلى كدؾ أردم ، وتركوا تلك المحالت واستشهد من 

 المجاهدٌن فوق العشرٌن ومن البؽاة نحو ثالث وسبعٌن قتٌالً . 
 

محرم جهز موالنا وفً لٌلة سادس عشر المحرم رجع موالنا إلى األمٌرٌة ، وفً سابع وعشرٌن من 

القدوم على كدؾ خضٌر وكدؾ حنب مرة ثانٌة ، فكانت الحركة صباح ذلك الٌوم ، وجهز أمٌر اآلالي 

جودت بمفرزة تعز النشامٌة إلى كدؾ أردم زٌادة وتقوٌة لمن فٌه من المجاهدٌن وأمرهم بالزحؾ من 

ش صباح ذلك الٌوم بحرب ٌسٌر تلك الجهة ، وتوجه موالنا بجٌشه من جهة الهبالٌة ، فكان دخول الجٌ

وثبت بمكانه وتدبٌر موالنا وأبقى بكدؾ خضٌر قبابل الحٌمة والواعشات وآنس وحجور أبو منصر 

نحو ستة عشر مابة رام ، وبكدؾ أردم أمٌر اآلالي والجٌش النشامً وعصبة من قبٌلتً الحٌمة 

هادي وجٌش الصنٌؾ ألن المحالت والواعشات نحو سبعمابة رام وتولى تلك الجٌوش تبعا السٌد علً ال

وبعد الترتٌب الالزم ، رجع موالنا فً الساعة الخامسة من ذلك الٌوم إلى األمٌرٌة وقد كان ، متقاربة 

االختالؾ فٌما بٌن المجاهدٌن بكدؾ خضٌر وكدؾ حنب من قبابل الحٌمة والواعشات وآنس وحجور ، 

ؾ تجمعوا آخر نهار ٌوم سابع وعشرٌن ، وتقدموا ولما علم الزرانٌق بما هم علٌه من اللؽط واالختال

فدارت رحى الحرب العشٌمة ولالختالؾ الكابن بٌن الجٌش المجاهد لم ٌقع إال بعض مدافعة منهم 

للعصاة ، ثم انهزم المجاهدون وسلكوا طرٌقا ؼٌر طرٌق كدؾ أردم ، وكان انهزامهم إلى األمٌرٌة 

 تجموا بأجمعهم على كدؾ أردم فخرج منه أمٌر اآلالي جودودٌر الرٌب ، فؽنم الزرانٌق الفرصة وها

 والرٌبة . -الهجوم  –مجرد الهجان 
 

وعند ذلك حصل مطمع للزرانٌق ، فتقدموا إلى نحو صنٌؾ العمارى ، وهنالك اشتد الحرب واختلط  

نفٌس الفرٌقان بالطعن والرمً والضرب وحمً الوطٌس ، وبذل كل من المتبارزٌن فً نكاٌة اآلخر كل 

، وحٌنما رأى الزرانٌق ثبات المجاهدٌن وعدم تزعزعهم ، بادروا بسرعة إلى إحراق المحل وتلك عادة 

لهم فً معرفة الحرب والتحٌل بكل حٌلة إلتالؾ العدو ، ولما أحس المجاهدون بالحرٌق لم ٌنج منهم 

اً قتل فٌه من المجاهدٌن من نجا إال بالسباق ، وعند ذلك تبعهم البؽاة واشتد الحرب وكان ٌوماً عصٌب

بالرصاص والحرٌق نحو الثمانٌن ومن األعداء أكثر قتلى وجرحً ، وترك المجاهدون كدؾ خضٌر 

وحنب وكدؾ أردم وصنٌؾ العمارى وتفرقوا ، فالبعض توجه الحمراء ، والبعض دٌر الرٌب ، 

الحمراء واشتد هنالك الحرب  والبعض األمٌرٌة مقام موالنا ، وتبع البؽاة المجاهدٌن المنهزمٌن إلى جهة

من الساعة األولى لٌلة ثامن وعشرٌن الشهر إلى الساعة الثامنة وأحاط البؽاة بالجٌش بكل جهة وقاتل 

الجٌش فً تلك الحالة قتاالً شدٌداً ورأى الموت على الشهادة خٌر من عار الفرار ، وأما موالنا ، ففً 

إلى الساعة التاسعة ، ولما اجتمعوا قّواه بجٌش وجهز  خالل الحرب ما زال ٌسعى بجمع الجٌش المنهزم

الجمٌع إلى الحمراء فدخلوها بحرب ولما علم بهم الزرانٌق لم ٌسعهم ؼٌر الفرار وسكنت الحركات 

حول الحمراء ، وصمم موالنا على استرجاع صنٌؾ العمارى ، وتوجه بجٌشه ثالث صفر بعد عصر 

ٌؾ عنوة ، ولكن الجٌش وجد اآلبار مدفونة والمحالت محروقة ذلك الٌوم ، فكان االستٌالء على الصن

منتنة من جثث القتلى فً سابع وعشرٌن محرم ، فرجح موالنا عود الجٌش فعاد فً لٌلة رابع صفر ، 

وفً لٌلة تاسع صفر أجتمع كماة الزرانٌق وأرادوا أخذ الجاح ..، وفً آخر نهار ذلك الٌوم اجتمع نحو 

رانٌق وأرادوا الهجوم على مراتب القابم والكدٌد ، فتقدموا بال مباالة وال وجل ، األلفٌن من قبٌلة الز

واستمر الحرب إلى ساعة واحدة من لٌلة سابع عشر ، وخرج المجاهدون من المراتب ، وكان موالنا 
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فً الصعٌد ، فلما أخبر بالحقٌقة توجه صباح ٌوم سابع وعشرٌن بهمة سامٌة نحو الكدٌد ، فدخله عنوة 

ورتبه الترتٌب التام ، ثم توجه إلى القابم ورتبه ترتٌبا حربٌاً كمثل ما رتب الكدٌد ، ورجع إلى الصعٌد 

فً الساعة السابعة من نهار ذلك الٌوم ولم تزل الحركات والمؽازي مستدٌمة من الجانبٌن مدة بقٌة 

إلبل والبقر وإحراق صفر وشهر ربٌع األول وفً تلك المؽازي المجاهدون الشافرون بالؽنابم من ا

تعز أٌضاً الجٌش والوزٌر فً كتابه أن األمٌر علً الوزٌر أمٌر، وقد ذكر  ٔالدٌور وإذهاب مزارع .(

أرسل بحمالت متتالٌة إلنقاذ موقؾ القوات اإلمامٌة المتداعً والمنهار إلى تهامة بدءاً من حروب الجاح 

ومنهم اآلالي أحمد  ٕبرز القادة العسكرٌٌن لدٌهباألمٌر علً وأن األخٌر أرسل أ أحمد سٌؾالواستنجاد 

 . ٗمحمد سري شابع و ٖجودات 
 

) وكان التقدم من الصرٌح  -، فٌقول معاصر لتلك األحداث : ذكرت المصادر التهامٌة هذه المعارك   

املة إلى بٌت السٌد محمد سعٌد المقبولً ووقع قتل كثٌر وملكوا دٌر القاصر والفقٌهٌه والحمرة وبلد المج

ق قدر ثالثٌن والقابم كلها فً ٌوم واحد ، ووقع الؽارة من الزرانٌق وتمانعوا ، ووقع قتل من الزرانٌ

السٌؾ ماكث م 9ٕ8ٔ ٌونٌو 7ٕ/ هـ8ٖٗٔمحرم الحرام سنة  ٕٓوٌومنا هذا فً ، ومن المشارٌق كثٌر 

هً األمور على خٌر ، والقتل فً الحمره ، والزرانٌق جامعه فً الحلة وبٌت المرادفة والمدٌنة ، وهللا ٌن

، أما بٌحص بن عمر مشهور وهو مشارك فً تلك الحروب  ٘(ل ٌوم ولٌل من المشارٌق بال عددك

)وزحؾ بالجٌش إلى السٌد محمد سعٌد وسود الفقٌهٌة والكرعمٌة وصنٌؾ  -فذكر فً وثٌقته التً كتبها :

، وذكر البحر أن  ٙ(ابلة ومرارة بٌن الجٌش والقببخسار الدواكع والكدٌد والقابم ، والفتنة والقتال مندلعاً 

)تقدم من قرٌة الصعٌد إلى دٌر القاصر وؼزا بنً المقبول بالد محمد سعٌد وقومه وفتحه عنوة -السٌؾ :

بعد معارك كبٌرة وقتلى كثٌرة من الطرفٌن ، ثم تقدم بعض المقادمة إلى الحمراء ووقعت معارك 

اإلمام وملكت قوات اإلمام صنٌؾ عبدهللا عمر، وكانت  ضارٌة وملكت قرٌة الحمراء مع جٌش

المناوشة من جمٌع الحدود ، أخٌراً تقدم الجٌش المرابط فً بنً المقبول وَملََكوا قرٌة الحمراء وصنٌؾ 

عبدهللا عمر بعد معارك كثٌرة حصل من جرابها قتلى كثٌر من الطرفٌن ، ثم بعد كانت المناوشة كل 

طراؾ التً تلً المدٌنة من الشرق والقبلة والٌمن ثم بعد ذلك ، وفً ٌوم االثنٌن ٌوم ولٌلة فً جمٌع األ

، تقدم السٌؾ أحمد وجٌش اإلمام بهجوم عنٌؾ بؽٌر إنذار ما  م9ٕ9ٔ سبتمبر / هـ8ٖٗٔمن ربٌع الثانً 

ٌنة بنً المقبول والحمراء والمعازبة وهو جٌش كبٌر ، فالتقى بهم الزرانٌق فً موقع الجلة شرقً المد

ل الزرانٌق وكانت معركة عشٌمة قتل فٌها جٌش كبٌر من جٌش اإلمام وقتل نحو مابتٌن قتٌل من أبطا

ثم كانت الكسٌرة بجٌش اإلمام ورجع إلى القهقرى إلى أن تحصن بحصن  حٌث التحموا بالنصال

                                                           
ٔ

 . 7ٙ – ٗٙح٣ٍ٧خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ٍهْ    - 
ٕ

 . ٕ٘ٙ – 1ٕ٘ح٣َُُٞ ، ٛـ ح٣َُُٞ ، ك٤خس ح٤ٓ٧َ ػ٢ِ رٖ ػزيهللا  - 
ٖ

٤ش ٗخ٤ٓش ، هيّ ٓغ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ، ٝأكظَ ٓ٘خٛذ ػ٣ٌَٔش ػي٣يس ، ػْ رؼي هَٝؽ رحُِٞحء أكٔي ؿٞىحص حُوط٤ذ ، هخثي ػ١ٌَٔ ، ٖٓ أٍٛٞ ػَ - 

َ ، ٝٗخٍى ك٢ كَٝد حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ك٠َّ حُؼ٤ٖ رظؼِ ، ٝط٠ُٞ ُ٪ٓخّ ٣ل٠٤ حُِٞحء حَُحرغ رخُـ٤ٖ ح٩ٓخ٢ٓ ك٢ طؼِ رؼي ٝكخس كٔي١ ري ، ػْ كٜ

،  ٔطؼِ ، ١–حُٔـخٛي ، ٓلٔي رٖ ٓلٔي . ٓي٣٘ش طؼِ ؿٜٖ ٤٠َٗ ك٢ ىٝكش حُظخ٣ٍن حُؼَر٢ ، حُٔؼَٔ حُل٢٘ ُِطزخػش  -حٍُِح٤ٗن ، ٍحؿغ :

 ّ .    ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٖٕ.؛ ٓوخرِش ٓغ حُٔٔظ٘خٍ كٖٔ ١ٌَٗ رٜ٘ؼخء ك٢  ٖٕٓٝ  ّٕٓٔ ، ٛـ117ٔ
ٗ

س حُؼَر٤ش ٟي ح٧طَحى ٤َُٓٝ ُؼ٣ِِ ح١َُٜٔ رخ٤ٌُِش حُلَر٤ش رخٓظخٗزٍٞ ، ًخٕ ٣ـ٤ي حُظ٤ًَش ، هخطَ ٓغ حُِٞحء ٓلٔي ١َٓ ٗخثغ ٖٓ ٍؿخٍ حُؼٍٞ - 

ٓخ٢ٓ ، ح٣َُ٘ق حُل٤ٖٔ ك٢ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ، هيّ ٓغ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝرؼي هَٝؿْٜ ػَٔ ٓغ ح٩ٓخّ ، ػ٤ٖ أ٤َٓحً ػ٠ِ حُِٞحء حَُحرغ رخُـ٤ٖ ح٩

ّ ٝهظَ رؼي 1ّٗ ك٢ طؼِ ٝاد ٝأػيّ رظؼِ ك٢ 1ٗ1ٟٔي حٍُِح٤ٗن رخُـخف ، ػْ ػ٤ٖ هخثيحً ػ٣ٌَٔخً ٝهخى كًَش  ٝأٗوٌ ح٩ٓخّ رِٞحثٚ ك٢ كَٝرٚ

. 7ّ ، ٛـ 1٘٘ٔحُوخَٛس ،  –ٍٓ٘٘ٞحص ح٫طلخى ح٢٘ٔ٤ُ ، ٌٌٛح ٣ٌرق أر٘خء ح٤ُٖٔ ، ٓطزؼش أكٔي ٓو٤َٔ  -حٗظٜخٍ أكٔي ػ٠ِ حُؼٞحٍ . ٍحؿغ :

 .  1ٓ٘.؛ ح٣َُُٞ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ ٖٕٓ؛حُٔـخٛي ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ 
٘

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ . - 
ٙ

 ٝػ٤وش ر٤لٚ رٖ ػَٔ ٍٜٓ٘ٞ . - 
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ً الصعٌد مدة قلٌلة )ٌعد العدة وٌنشم الجٌش ومكث ف -، أما الشبٌلً فذكر أن القابد العام بدأ: ٔالمرامٌد(

، ثم وجه الجٌش إلى بٌت الفقٌه فزحؾ الجٌش حتى وصل إلى العمارى والمرادفة محالت شرق بٌت 

الفقٌه الجنوبً ، فحصلت معركة بٌن الجٌش والزرانٌق ، قتل فٌها الكثٌر من الجٌش والزرانٌق وعاد 

رٌة الصنٌؾ بعد عودته...نفسه مكث الجٌش فً مرتبه ق،  ى مراتبه شرق العمارى والمرادفةالجٌش إل

للهجوم على بٌت الفقٌه ثم تقدم مرة أخرى على العمارى وقرٌة القابم فملك قرٌة كدؾ خضٌر من 

العمارى شرق مدٌنة بٌت الفقٌه تبعد ثالث كٌلو متر ورتبها وهم  أن ٌتوجه ؼربا إلى بٌت الفقٌه ولكن 

انٌق لم ٌبرحوا من حدود مواجهة الجٌش ، الزرانٌق من الطرؾ الٌمانً والشامً وؼٌرهم من الزر

فاشتبكوا مع الجٌش وقادته ونشبت المعركة واستمرت من الساعة الثالثة صباحا بتوقٌت القدٌم حتى 

الساعة التاسعة وقت صالة العصر وتكاملت جموع الزرانٌق وهجموا على الجٌش فً مرتبه فً كدؾ 

اد إلى مقره فً قرٌة الصنٌؾ وقتل فً هذه خضٌر واستمروا إلى ؼروب الشمس وانسحب الجٌش وع

المعركة وجرح جمع كثٌر من الطرفٌن ، فلما انسحب الجٌش إلى مقر مرتبه فً قرٌة الصنٌؾ المرتب 

الكبٌر حٌث توجد به قواته وعتاده الحربً وجموعه الكثٌفة هجم علٌه فً القرٌة المذكورة الزرانٌق 

فً معركة شرسة هنالك واستحر القتال بٌن الطرفٌن على إثر  الساعة الثالثة لٌالً والتحموا مع الجٌش

ذلك اضطر الجٌش إلى االنسحاب إلى قرٌة الحمراء بعد قتل من الطرفٌن وجرح عدد كبٌر وترك 

الزرانٌق ٌنسحب إلى قرٌة الحمراء فبدأ الجٌش ٌصلح وجبة العشاء فتكتل الزرانٌق وتجمعوا وهجموا 

رت المعركة وكانت أشرس من األولى حٌث تم القتال من منزل إلى على الجٌش فً قرٌة الحمراء وج

منزل وفً أزقة القرٌة فقتل جمع كثٌر وجرح من الطرفٌن وتسمى هذه المعركة بلٌلة الحمراء كل هذا 

  . وأحمد حمٌد الدٌن فً مقر قٌادته بقرٌة الصعٌد وطلب مددا من تعز لٌؤازر جٌشه
 

صل من تعز قابد اسمه جودات وكان من بقاٌا األتراك وكانت تصحبه فً أثناء احتدام هذه المعارك و  

قوات عسكرٌة وعتاد حربً وعند وصوله إلى الصعٌد مقر القٌادة العامة التقى بالقابد أحمد حمٌد الدٌن 

وأمره بالتوجه إلى بٌت الفقٌه فأخذ جٌشه وقواته ومن جٌش أحمد حمٌد الدٌن جمع الكثٌر وشد عتاده 

وتوجه إلى بٌت الفقٌه بعد صالة العصر وعلمت الزرانٌق بذلك فتحركت والتقت معه على الجمال 

بجوار الجلة شرق بٌت الفقٌه وجرت المعركة هناك ...القتل والجرح ولم تزل الحرب مستمرة ومشتعلة 

إلى الساعة الثالثة لٌال بالتوقٌت )الؽروبً( وأسفرت المعركة عن قتل جمع عشٌم وجرح من الجمٌع 

سحب جودات إلى قرٌة المرامٌد ؼرب قرٌة الصعٌد من حٌث تقدم ثم جمعت الزرانٌق وهجمت على وان

قرٌة القابم والكدٌد المرتبة من قبل الجٌش المتوكلً وقتل وجرح كثٌر من الطرفٌن وانسحب الجٌش 

 .ٕالمرتب إلى قرٌة المرامٌد وما إلٌها من القرى المجاورة .(

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
ٔ

 . ٓٔحُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 . ٖٙٗز٢ِ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
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 د القوات اإلمامٌة .سقوط بٌت الفقٌه بٌ  -

القوات اإلمامٌة نهاًٌة للمقاومة التهامٌة ، وقضاء على الدور السٌاسً ألقوى  بٌدبٌت الفقٌه  سقوطُعّد  

،  ٔب متعمد من قبل السلطات الحاكمة ألهالً تهامةٌقبابل تهامة وهً قبابل الزرانٌق ، ومحاولة تؽٌ

شل السؤال كٌؾ سقطت هالً تهامة ومنـّا الجٌش( لكن )منكم العٌش ٌا أ-وتكرٌساً لمقولة هذه السلطات:

 .وكٌؾ عاشت هذه المدٌنة الساعات األخٌرة  قبل إخماد نٌرانها التً ال تخمد ؟  بٌت الفقٌه ؟
     

تأرٌخه لبطوالت القابد العام سٌؾ  فًحدد المؤرخ الرسمً لحشات السقوط وكٌفٌة احتالل بٌت الفقٌه  

كان موالنا أمٌر المؤمنٌن قد وعد ) -ل :قاجراءات التً اتبعها هذا القابد فاإلسالم أحمد بن ٌحٌى واإل

ولده موالنا سٌؾ اإلسالم بإرسال]و[ نقل للمجاهدٌن من قبٌلتً الحدأ والحٌمة وؼٌرهم لما حدث 

بمعشمهم مرض وفتور سببه تؽٌر الهواء وشدة الحر ، ووصلت عصبة من النقل فً ربٌع األول 

ماً فٌوماً إلى أوابل ربٌع اآلخر..وموالنا بتلك األٌام ٌفكر وٌدبر القدوم على مدٌنة واستمر الوصول ٌو

الزرانٌق ، واهتم موالنا إذا سقطت فبسقوطها تسقط عموم بٌت الفقٌه التً هً بالحقٌقة األهم المقدم و

ؤنات بأعمال الحركة مكتوماً عن كل الجٌش ، وحتى أعوانه وبادر إلى تحصٌل لوازم القدوم من م

وكفاٌات إلى آخر نهار األحد ثامن عشر ربٌع الثانً ، وفً ذلك التارٌخ كتب إلى الجٌوش التً 

بالمراتب بأن ٌواجهونه إلى األمٌرٌة لعمل فٌه خٌر وتحرك من الصعٌد فً لٌلة االثنٌن تاسع عشر شهر 

نتشرٌن قدومه ، فجمعهم ربٌع الثانً ولما وصل إلٌها وجد أمراء الجٌوش النشامٌة ومقادمة البرانٌٌن م

بر سوق الكفاٌات وجمٌع المحتاجات وقدم لعموم  وأعلمهم بالحقٌقة وعٌن كل كتٌبة من جهة بعد أن دَّ

ة االثنٌن تحرك الجٌش مع موالنا إلى العتوة من جهة داً..وفً الساعة التاسعة من لٌلالجٌش كفاٌة ٌوم زا

دم قبله عنوة من قبٌلتً الحدأ والحٌمة وبعض القابم وهً على كدؾ الطبالٌة وكدؾ الصرادحة ، وق

 النشام نحو ألؾ رام وزٌادة من جهة الطبالٌة وهً على كدؾ خضٌر وكدؾ حنب . 
   

ولما وصل موالنا إلى القابم أدى هنالك صالة الفجر وفرق الجٌش بعد الصالة وقد كان تقدم منه علٌه  

جهة المحوى على القوقر وما إلٌه وأمراً إلى عامل السالم أمر إلى الشٌخ علً عمر المقداد بتحركه من 

المنصورٌة القاضً محمد بن علً العلفً بتحركه من جهته وإلى عامل زبٌد الفقٌه محمد الشامً 

وعامل وصاب سعٌد أبو بكر بن معوضه ٌتحركان ، ولم ٌرد موالنا من تحرك هؤالء األمراء إال 

بمن حولها من المجاهدٌن ، وزحؾ الجٌش حتى وصل لتفرٌق قوة الزرانٌق واشتؽال بؽاة كل جهة 

الجلة ... وهنالك ثار الحرب والمجاهدون ٌقدمون حتى بلػ أولهم إلى أطراؾ المدٌنة وأحرقوا بعض 

الدٌور التً حولها ، وشهر الحرب من جهة أمراء الجٌوش الذٌن أمرهم موالنا بالتقدم وتأخر بعضهم 

فٌما بٌن البؽاة والمجاهدٌن الذٌن بمعٌة موالنا وفً جهة قبابل الحٌمة ألمر اقتضاه هللا ، واستدام الحرب 

والحدأ ومن إلٌهم إلى الساعة الرابعة من نهار ذلك الٌوم ، واشتد عشم حر األرض والسماء وحر 

الحرب الشدٌد وتوارد البؽاة إلى فرقة المجاهدٌن من جهة الهبالٌة ، واصطدم الفرٌقان وهبت رٌح 

ٌن ثم انعكست علٌهم فانهزم الحدأ والحٌمة وجد موالنا فً متابعة إرسال الؽارات إلٌهم النصر للمجاهد

وتوصٌتهم بالثبات فلم ٌنجح شٌبا ، ولما انهزمت تلك الفرقة اجتمع البؽاة على العفوة األخرى واشتد 

ء الحرب حتى سمعت أصوات المدافع كالرعود بل أصواتها أقوى وشلل ؼمابم البارود تلك األرجا

والتقى الجمعان واستمات الجٌشان وبلؽت القلوب الحناجر ، وعلى الجملة فإنه لم ٌكن قد وقع مثل ذلك 

                                                           
ٔ
- WENNER , W . MANFRED . MODERN YEMEN 1918 – 1966 , THE JOHNS HOPKINS PRESS – 

BALTIMORE , U.S.A , 1967 . PP . 73-75 .   
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الحرب ، وتقهقر وانسحب موالنا بجٌشه إلى القابم بانتشام تام وبعد أعمال محمودة وثبات كامل قاتل 

وكان مقدار القتلى من البؽاة  موالنا بنفسه قتاالً شدٌداً وثبت ثباتاً عشٌماً حتى كل الخصمان من الحرب

فً ذلك الٌوم مابتا رجل وثالثة عشر هكذا وجد فً بٌان تعدادهم بأحد بٌوت بٌت الفقٌه بعد دخولها 

واستشهد من المجاهدٌن سبعون ، وعند وصول موالنا إلى القابم أمر باجتماع الجٌش إلى هنالك ومن 

رأى أن ترتٌب القابم مهم برجال ؼٌر الذٌن  حسن تدبٌره وحزمه ومعرفته بالمعارك وفهمه وسٌاسته

حضروا الحرب فطلب جٌشا من المراتب ورتبه بالقابم وأذن للجٌش اآلخر بعودته إلى األمٌرٌة وتوجه 

إلى هنالك وأمر بإعطاء الجٌش مؤنات وإعداد معدات للحرب ، وأخبرهم بأنه ال بد من الكر على العداة 

ما داموا فً لؽوب وأي لؽوب وسلب فأجاب الجٌش باالمتثال  ففً ذلك إرضاء الرب وسٌتقدم بنفسه

والمبادرة إلى القتال ، ولكنه دبر موالنا برأٌه بعد جمع الجٌش وإعالمه بالقدوم تدبٌراً حسناً وطلب 

جٌشاً من المرتبٌن فً المراتب وأرسل الجٌش المتولً حرب ٌوم االثنٌن إلى محالته لٌرتاح من 

ب ، وتحرك من األمٌرٌة بالجٌش فً الساعة الثامنة من لٌلة األربعاء إحدى المتاعب وإنه لرأي ثاق

وعشرٌن شهر ربٌع الثانً وقد كان نفذ أمره إلى جمٌع قواد الجٌوش الذٌن بالمراكز المحٌطة بالزرانٌق 

أن ٌتقدم كل قابد بجٌش من جهته ، ولما قدم موالنا القابم وطابر الفتح والسعد علٌه حابم رتب قدوم 

لقابم ، وكتٌبة من جهة الهبالٌة كتٌبة من جهة ا -:الجٌش من جهتٌن مهمتٌن ترتٌبا كامال لٌس فٌه شٌن

بادر إلى تجهٌز الجٌش وتحرك معه وزحفت الكتٌبة التً من جهة القابم وقطعت الجلة وموالنا على ..

ستصعبا ألنه ربوة رأسها ومدٌر زحفها ثم زحفت إلى كدؾ الطبالٌة بعزٌمة عالٌة وكان ذلك الكدؾ م

حصن للفبة الباؼٌة ودخلت كدؾ حنب الكتٌبة المتجهزة من جهة الهبالٌة وهنالك اشتدت الحرب 

العشمى والسٌؾ على أثر الجٌش ٌكافح فً تلك المعركة وٌحرض الجٌشٌن بالقدوم وٌأمر بضرب 

رٌاح الفتح وكان البؽاة البورزانات وٌمد الجٌشٌن باإلمداد الالزم وعند ذلك نصر هللا المجاهدٌن وهبت 

ٌصعدون االكداؾ وال ٌلون ، والجٌش المنصور ٌصعد بعدهم حتى أحاط الجٌشان من الجهتٌن بالمدٌنة 

فتقدم أوابل الجٌش وأحرق كثٌراً من أطراؾ المدٌنة ، فلما الح لموالنا الحرٌق بادر إلى الجٌش وأمرهم 

، وقدم إلى جامعها أوالً ، ورتب الصومعة المرتفعة بعدم الحرٌق ، ودخل موالنا مدٌنة بٌت الفقٌه عنوة 

بمقدار كاؾ من الجٌش الذي بمعٌته ، وبعد خروجه من الجامع توجه نحو بٌت البهكلً ، وقد سبق 

األمر بأن ذلك البٌت ٌكون له ، ولم ٌزل الحرب ثابراً فً أوساط المدٌنة وأطرافها ، والبؽاة ما بٌن 

قٌن ، وأمر السٌؾ باألمان ، وحزم الجٌش من العدوان ، وإرجاع ما هارب ومختفً بعد قتل من الفرٌ

قد أخذوه من المال وأثاثات البٌوت فراشاً ونحاساً وملبوساً من بٌوت بعض المؤمنٌن وؼٌرهم من أهل 

المدٌنة وإحرازه فً محل حرٌز بنشر مأموراً ونشم أحوال المدٌنة ورتبها أحسن ترتٌب وحصنها من 

ود عدٌدة ، ولما نادى منادي األمان ، وسمع الفارون من أهل المدٌنة والدٌور جمٌع الجهات بجن

المحٌطة بها ما صنع موالنا عند قدومه من تسكٌن ثورة الجٌش فً بعض آن وضبطه ومحاٌل أن 

ٌنضبط فً تلك الحالة ألحد ؼٌر الحسام هادم الطؽٌان ، فرجع أهل المدٌنة رجاالً ونساًء من الفضاء 

المدٌنة ، ٌراهم الرابً بحراً فً ذلك الفضاء أو سحابة سوداء وعادوا إلى بٌوتهم ، وطلب الخارج عن 

موالنا أهل المدٌنة المذكورة أعٌاناً وسادة وفقهاء ، وأفهمهم مقاصد موالنا أمٌر المؤمنٌن باالستٌالء 

اد كل إنسان إلى على تلك البالد ومقاصده وقبح ما ارتكبوه من العصٌان والمعاندة وأّمن روعاتهم وع

بٌته ثم إن موالنا..أمر بإحضار أهل المدٌنة لٌعرؾ كل فرد المأخوذ علٌه ، فحضروا إلى مقامه ، 

وأستفهم كل شخص بما فات علٌه ومن تحقق صحة مقاله تسلم إلٌه ماله ، وزاد سرور الناس وحصل 

لرجال والحركات والسكنات الفرح بعد الشدة واإلٌاس ، وما زال ]ٌتابع[ األحوال وٌبحث عن حقابق ا
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واألقوال واألعمال ووّقؾ كثٌراً من مشابخ الزرانٌق فً الحبس ومن مشابخ قبٌلة المجاملة وما مضى 

أسبوع إال وقد انكشؾ له الحقابق وعرؾ من هو من القبابل والمشابخ أس للفساد ومازال ٌشاقق ، 

سالح من أهل المدٌنة وقبٌلة الزرانٌق ألنه وعرض لموالنا..الرأي السدٌد وهو أوالً قبل كل شًء أخذ ال

ٌُؤمن سكونهم ، فقد عجنت طٌنتهم من الشر وُجبلوا على حب سفك الدماء وعدم المباالة بما ٌقع فٌهم  ال 

من القتل واألسر والعناد ، دبر أٌده هللا ما فٌه الصواب وأرسل إلى مشابخ الزرانٌق المودعٌن بالحبس 

خ عدد قبٌلته ومعها من سالح كابنا ما كان بندقاً أو سٌفاً أو نصله أو مدٌة ٌأخذ عوانه ٌتبٌن من كل شٌ

وٌكتب الكاتب كل ذلك وإال فستزحؾ الجٌوش إلى دٌارهم وٌأخذون السالح بإهانة لهم وتلكأ بعض 

المشابخ فصار اإلؼالش علٌه بالحبس والتهدٌد فبٌنوا جمٌع ذلك وعند كمال التبٌٌن ألزم موالنا سٌؾ 

م كل شٌخ بإٌصال سالح أصحابه وضرب له وعداً وأخبره بأن التأخر عن الوعد المضروب اإلسال

موجوب إلهانته وعذابه ولما علموا الجد علٌهم بإحضارها كتب كل شٌخ إلى أهل قبٌلته بما جرى وأنهم 

نا ٌوصلون األسلحة إلى بٌت الفقٌه بالوعد وعند الوعد وصل أكثر السالح من بنادق ونصال وأمر موال

أٌده هللا باستالمها بعد أن تفقدها بنفسه واستدام التسلٌم أٌاماً وسلم أهل بٌت الفقٌه جمٌع ما ٌملكون من 

سالح وحمدوا نعمة األمن فقد كانوا بلٌل من الخوؾ ال ٌرجون بعده صباح نعم وخالط الناس بذلك الفتح 

الء على بٌت الفقٌه فً جمٌع مدن الٌمن الشهٌر البشر التام واالرتٌاح وأوقدت نٌران النصر عند االستٌ

 وقراها وال ٌبعد أن ٌقال اتخذه الناس ٌوم عٌد...
 

ولما استقر موالنا سٌؾ اإلسالم وتم له أخذ معشم السالح أراد استكمال أخذه من دٌور المخالفٌن    

ال والقبض على من عرؾ سوء نٌته بأمر مستبٌن وال ٌتم ذلك المطلب وٌحصل المأرب إال بإرس

الجٌوش إلى محالتهم وسٌنكشؾ إذعانهم فأمر قواد الجٌوش لسحب كل قابد من جهة بجٌشه لتخطٌطه ، 

فزحؾ عامل زبٌد من جهة الحسٌنٌة وفرق جٌشه لدٌور القصرة وما جاورها إلى قرب مدٌنة بٌت الفقٌه 

جٌش من مركز ، وعلً عمر المقداد تحرك بجٌشه إلى دٌور المجاملة ، والسٌد علً السٌانً تحرك ب

الدرٌهمً وفرق الجٌش ببالد الحجبى والمساعٌد فإلى بنً موسى وبعض قبٌلة الزرانٌق ، وجٌش 

تحرك من مقام موالنا على بقٌة بالد الزرانٌق واستقرت الجٌوش بالمحالت نحو أربعة أٌام وحّصلوا ما 

شهر منه عدم الصالح  بقً من السالح وأماتوا ما بقً من عصبٌة األجالؾ وقبضوا بأمر موالنا من

وعند ذلك أمرهم موالنا بالقدوم إلٌه فقدموا إال بعض القواد فعاد إلى مركزه لمصلحة رعاها موالنا وما 

مرت ثالثة أسابٌع إال وقد طوى موالنا شٌاطٌن تلك البالد طً السجل للكتاب وجرعهم العلقم الوصاب 

هل المدٌنة والقرى وقبض الرهابن األكٌدة وكؾ بسٌاسته وفتكه وأفعم السجون بأهل الجرابم مبات من أ

ٌد كل شالم وحزم البالد بصنعه الجمٌل بأنهم أهل خدع وبسالة من زمن متقادم فلوال فتكه وسرعة 

حركته ما استسلموا االستسالم الكامل وصدر أمره الكرٌم بقبض األسلحة من بالد العبسٌة والرامٌة 

خذت بأجمعها وقمع كل معاند وأمر بحمل األسلحة إلى مقام والده والقحرى وما إلٌها من تلك البالٌد فأ

أمٌر المؤمنٌن .. فحملت على شهور الجمال وبادر بإرسال من تحقق طؽٌانهم من الزرانٌق والسٌد 

محمد المقبولً والشٌخ وهٌب وكثٌر من أمثالهم إلى حبس حجة بعد مؤاذنة والده أمٌر المؤمنٌن وسلمهم 

وأمر موالنا إلى ربٌس أعوانه فً حجة بأن ٌتفقد شؤونهم وٌوجد ، ودعوهم السجن لجٌش من النشام فأ

من ٌصنع لهم الطعام وال ٌقصر فٌما ٌحتاجون إلٌه فأجرى األمر على ما ٌرام ، وفً جمادى رأى 

موالنا سٌؾ اإلسالم من الواجب هدم قبة أحمد بن موسى بن عجٌل لتنقطع الزٌارة والعقابد الزاٌؽة .. 
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ٌضع المعابر  ٔقدوا بأن الولً حافش للبلدة فال ٌدخلها موالنا وجٌوشه وكان قٌمه الصوفًواعت

والرصاص فً التابوت وٌشٌع عند العوام الزابرٌن له بأن الشٌخ ٌأمركم بالقتال لألمٌر ووالده وانشروا 

فهدمت القبة  بة للقتالما فً التابوت فٌنشرون المعابر ولشدة عقٌدتهم ٌصدقون المقال وٌخرجون بصال

قدٌن وفً ذلك إماتة لعقٌدتهم ت...ونقل أكثر اآلجر الذي ٌنتفع به إلى المدٌنة على شهور المعفً بعض آن

...ولما أكمل موالنا قبض الرهابن المختارة وجرع ذوي الفساد كؤوس المرارة وأمن البالد وصد كل 

ومو مة هنالك وعمارة أماكن سجن]لمنهداعتداء على األهالً بعد اإلذعان..وأمر بإصالح الحكومة ا

وسعٌه تم اإلصالح على ما ٌرام وفً سلخ جماد األخرى أمر ببناء قلعة محكمة شرقً المدٌنة  ٕ...[

سارحة بمكان مرتفعة تحتوي على عدة أماكن وقالع ومسجد وببر عذبة وباشر البناؤن بنابها وأمر أهل 

بإدخال أوالدهم القابلٌن التعلٌم ٌتعلمون بذلك المكتب البالد بعد تحصٌل مكتب منتشم ومعلم من الكاملٌن 

علم الخط واألخالق والتجوٌد والنحو والحساب والجؽرافٌا والتوحٌد وصمم على كل من الح منه عند 

الرؼوب بإدخال ولده أن ال مفر من الدخول ولحزمه اجتمع من أبناء المدٌنة طلبة كثٌرون علٌهم سٌما 

صؾ من األصناؾ التعلٌم.. ، ثم إن موالنا اهتم ؼاٌة االهتمام بجمع الكتب النباهة ودخل كل فرٌق ٌن

الموقوفة والصابرة فً زواٌا اإلهمال عند من ال ٌقرأها وٌتفقدها من الجهال قد أكلت جلود وأوابل 

معشمها األرضة وتفرقت ، فاستحسن موالنا جمعها وترمٌمها وتجلٌدها وإصالح ما تؽٌر منها وهً 

ع الفنون بخطوط بدٌعة ومنها ما هو بالمطبع وأمر بصنع خزانة وسٌعة من األخشاب كتب من جمٌ

القوٌة بمقصورة فٌه صرح الجامع وأمر أن ٌكون فً الخزانة ذات بٌوت معددة كل بٌت لكتب فن من 

الفنون ، ولما تم إصالحها وإصالح الكتب وضعت بتلك الخزانة وجعل النشر بحفشها لبعض الفقهاء 

لمدٌنة واستلم له منه الكتب المذكورة وأمره بإعطاء من ٌرٌد القراءة بأي كتاب بشرط أن من أهل ا

. هذا النص هو النص الرسمً الذي ّقدم معلومات وافٌة عن  ٌٖضمن بحفشها وال ٌفرط فٌما أخذه منها(

  -لحشات ما قبل السقوط وما بعده وعّبر عن وجهة النشر الرسمٌة ومنه ٌتضح ماٌلً :
   

ستمر بشكل ٌومً ٌتدفق هذا السٌل اتأنٌب المستمر من اإلمام لولده القابد العام ، ومّده بجسر بشري ال  -

 .حتى احتالل بٌت الفقٌه وخاصة بعد تمرد القادة والقبابل على أوامر السٌؾ 
 

تمسك القابد العام بخطة والده الحربٌة بالهجوم الشامل من كافة الجهات فً وقت واحد لتشتٌت قوى   -

 ى بعد انهزام بعض قادة الجبهات .المقاومة وفشل هذه الخطة مرة أخر
 

استبعاد قبابل تهامة الخاضعة للسلطة اإلمامٌة من المشاركة فً تلك الجٌوش بعد تمرد بعضها والشك  -

 من قبل هذه السلطات فً والء البعض اآلخر ومثل ذلك قبابل رٌمة والحجرٌة .
 

بسهولة إلى بٌت الفقٌه رؼم أحمد السٌؾ ول القابد العام صمت المؤرخ الرسمً عن كٌفٌة وص  -

الهزابم التً منً بها هذا القابد العام فً المحٌط البعٌد للمدٌنة ، خاصة أن هذا المحٌط من المقاومة 

 التهامٌة وقبابله كان سٌاج بشري وحصن طبٌعً ال ٌمكن الوصول إلى المدٌنة إال بعد اجتٌازه . 
 

ر خامس بالمدٌنة سابقاً أثناء مقدم الجٌوش اإلمامٌة بقوله فً أسباب عدم حسم اعترافه بوجود طابو -

بأنهم  ..)مكاتبة أهل بٌت الفقٌه المتابعة إلى موالنا والده أمٌر المؤمنٌن  -القابد الحرب لصالحه :

                                                           
ٔ

 كٞم ًِٔش )ه٤ٔٚ حُٜٞك٢ ( ٟٝؼض ًِٔش ) حُو٤ْ ُِلو٤ٚ ( ُظٜزق حُؼزخٍس )ًٝخٕ ه٤ٔٚ حُو٤ْ ُِلو٤ٚ حُٜٞك٢ (.  - 
ٕ

 أرو٠ حُٜٔ٘ق رؼي )ٓٞ... ( ر٤خٟخً هيٍ ًِٔظ٤ٖ .  - 
ٖ

 . 1٘ – 7ٙح٣ٍ٧خ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش ٍهْ   - 
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باذلون الطاعة المحققة محبون التمسك بالراٌة التً شموس عدلها مشرقة هً راٌة موالنا أمٌر 

ؤمنٌن وولده سٌؾ الدٌن ، وإنما منعهم من جذب زمام األمان وصدقهم ولوج باب العدالة واإلٌمان الم

ألن معشم الزرانٌق قد ...المحٌطون من قبٌلة الزرانٌق .هذا مقالهم الذي أبرزه مرة بعد أخرى 

الشرقً من  تجمعوا إلى المدٌنة المذكورة وما جاورها من الدٌور.( ، وٌعتقد الباحث أن سقوط الجانب

إرباك أدى إلى مسافة كبٌرة زمن وباإلمامٌة المدٌنة بعد اندالع الحرابق فٌه قبل وصول الجٌوش 

بفعل وترتٌب تام تم دخول السٌؾ للمدٌنة قبل سقوطها كل ذلك لشابعة والتروٌج التهامٌة  المقاومة

وهً عناصر  السٌؾٌن بٌن هذه العناصر التً نشر إلٌها أبناء المدٌنة بنشرة الخٌانة وبومسبق 

 .ادت من النشام اإلمامً فٌما بعد استف
 

 ومبرراً لذلك .ضد اإلنسان التهامً اعتراؾ المؤرخ بحدوث عملٌات سلب ونهب وخروقات كبٌرة   -
 

المدٌنة وقتال أهل المدٌنة قتاالً مستمٌتاً حتى السقوط النهابً عن  فاعدالفً التهامٌة اشتداد المقاومة  -

 .  ٔم9ٕ9ٔ/ السادس والعشرٌن من سبتمبر  هـ8ٖٗٔ الثانً والعشرٌن من ربٌع الثانًفً ٌوم الخمٌس 
 

 ، وهً كما ٌلً : السٌؾ انجازات القابد  ٕالزٌدٌة اإلبمةعّدد المؤرخ الرسمً مع أمثاله من مؤرخً  -

 إصدار العفو العام وتأمٌن كل الناس لعودتهم لدٌارهم لٌنعموا بعدل الدولة المتوكلٌة .  -ٔ

 الجٌوش الؽازٌة من التعدي على المواطنٌن ومصادرة كل المنهوبات . منع  -ٕ

 نشم أحوال المدٌنة ورتبها أحسن ترتٌب وحصنها من جمٌع الجهات بجنود عدٌدة .  -ٖ

 وأخذ من الشالمٌن الرهابن .األشرار قبض على المبات من المجرمٌن   -ٗ

 . جدٌدة ومة( وأنشأ مبانً لسجون أمر بترمٌم المواقع الرسمٌة وإصالح المبانً اإلدارٌة )الحك  -٘

 سجد وببر وزدها باألسلحة الثقٌلةأمر ببناء قلعة شرقً المدٌنة تحتوي على عدة أماكن وقالع وم  -ٙ

نشامً وأربعمابة من الجٌش والخفٌفة وحماها بما ٌقرب من ستمابة مقاتل من الجٌش ال

  .القبلً)برانً(

 ٌم إجباري .متوكلٌة وجعل التعل)مكتب( أفتتح أول مدرسة   -7

أنشأ المدرسة العلمٌة بالجامع الكبٌر بمدٌنة بٌت الفقٌه وفرض على العلماء التعلٌم بها بمرتب معلوم   -1

 . وأستقدم علماء من صنعاء لتدرٌسه )المذهب الزٌدي( وكذا فرض تدرٌس المذهب الشرٌؾ

 أنشأ مكتبة ضخمة وجعلها على النمط الحدٌث وعٌن لها موشفٌن .  -1

 ؾ بعد حصرها وعٌن لها موشؾ ٌرسل عابدات األوقاؾ إلى صنعاء رأساً .ضبط األوقا  -ٓٔ

 م بناء المدارس وأرسل المعلمٌن إلى كل البالد .مع  -ٔٔ

 مساعدة الفالحٌن على إحٌاء األرض وعمارتها .  -ٕٔ

 عٌن من فقهاء البلد فً كل مسجد من مساجدها مرشدٌن ٌعلمون الناس   -ٖٔ

 زالً للعامل والحاكم وسابر موشفً القضاء .بنا قصراً فخماً باسم الدولة وجعله ن  -ٗٔ

 أقام شرع هللا وطبق الشرٌعة على أبناء تهامة وثبت األمن واألمان .  -٘ٔ
 

                                                           
ٔ

 .1ٕٗ، ٛـ  ّٕ ؛ ُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ1ٕ1ٔٛـ / ٓزٔظز1َٖٗٔ، ٍر٤غ ح٥هَ  ٖٙؿ٣َيس ح٣٩ٔخٕ ، حُؼيى  - 
ٕ

.؛  ٖٕ٘ - ٕٕ٘، ٛـ  ّٕ .؛ ُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ1ٕ1ٔٛـ / ى٣ٔٔز1َٖٗٔ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، ٍؿذ ٓ٘ش  1ٖؿ٣َيس ح٣٩ٔخٕ ، حُؼيى  - 

 . 1، ٛـ  ٗ.؛ ٤ٗزخٕ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ7ٙ -7ٗ حُ٘خ٢ٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ
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 )استمر الصراع رهٌباً  -وهذه الرواٌة لمؤرخ اإلمام الناصر لدٌن هللا أحمد لسقوط بٌت الفقٌه  فٌقول :   

أخبار الزرانٌق وتقارٌرهم  قٌه كانت تنقل إلٌه سراً فً بٌت الف واستطاع أن ٌتخذ له عٌوناً  مطبقاً  فشٌعاً 

وبعد معركة طحون استمرت أٌاماً من ءته اإلمدادات تلو اإلمدادات...وحالتهم المادٌة والمعنوٌة وجا

...فً تلك رجع كل من الفرٌقٌن إلى معسكره موهوناً  م9ٕ9ٔ رسبتمب / هـ8ٖٗٔشهر ربٌع اآلخر سنة 

رسابل من عٌونه ببٌت الفقٌه بأن خسابر الزرانٌق فً النفوس والعتاد  اللٌلة وردت إلى اإلمام أحمد

وهنا انتبهت فً القابد الشجاع العبقرٌة العسكرٌة التً ن قواهم المعنوٌة محطمة ، وأن..وأن..فادحة وأ

قل أن ٌتخلق بها قابد شجاع فجمع رؤساء جنده وقال : إنه ٌرى أن ٌكون الهجوم على بٌت الفقٌه فجر 

للٌلة فاندهش الجمٌع لهذا التصرٌح وحاول بعضهم أن ٌحول من تصمٌم جاللته من تعب الجنود تلك ا

وكثرت الجرحى وقلة العتاد ولكنه صمم على خطته وقال : أرجوا هللا أن ٌكون هذا الٌوم آخر ٌوم فً 

بوا فً فجر هذه الحرب..واختار الفرقة الصالحة ممن لم ٌزالون أشداء وولى علٌهم قواده الممتازٌن ود

الٌوم التالً دبٌب الصالل وما هً إال جولة أو جولتان حتى احتلوا بٌت الفقٌه ودخلها القابد العشٌم فاتحا 

رؾ عمنصورا وكان خطة موفقه وكان تدبٌرا حكٌما وكان قضاء مبرما وانتصارا ساحقا على قبٌلة لم ت

األشرار واللصوص وأشاد المدارس  الهزٌمة منذ أمد طوٌل ، والتفت بعد ذلك لفتة اإلصالح فطارد

إلى صنعاء وال أزال أذكر ٌوم قدومه إلى صنعاء  لمن السبل ثم قفأوالمساجد والمعاقل وبث المعلمٌن و

ع تحٌة له وأشعلت من هذه الحرب الضروس وكٌؾ خرجت الجموع المحتشدة لمالقاته وضربة المداف

ٌتجاوز السابعة من عمره أرنوا إلى صورته وكأننً لمقدمه ووقفت حٌنذاك وأن طفل لم  اً النٌران ابتهاج

، وذكر مؤرخه شرؾ الدٌن بعض ممارساته مادحاً إٌاها  ٔ(أشاهد معجزة مجسدة فً هٌكل محبوب

)وجرت بٌنه وبٌنهم حروب كبٌرة ومالحم كثرة شربت فٌها الرجال رحٌق اآلجال من اكؾ  -فقال:

لم  لبواتر والبوارق وطالت المدة لحربهم وقاتلوا قتاالً األبطال على سماع المدافع والبنادق ورٌاحٌن ا

ٌُعهد من أحد قبلهم وال من بعدهم وما زال أٌده هللا ٌباكرهم بالقتال وٌراوحهم بالنزال وٌعد علٌهم بنفسه 

عدوات الرٌبال حتى استأصل عموم بالدهم بعدما أذاقهم العذاب الشدٌد وأسر ما أبقته ٌد القتل من 

هم بالحدٌد ، وأوعدهم سجن نافع وسأل سابل بعذاب واقع وقطع دابر القوم الذٌن شٌاطٌنهم وصفد

 . ٕشلموا.(
 

)أن أحمد قد أمر  -:بعض الحقابق فقال منصفاً للجمٌع وذكر سكرتٌر أحمد القابد العام نقالً عن القابد  

هً المعركة الفاصلة ، من جهاتها األربع بالثبات واالستبسال ، ف -بٌت الفقٌه  –جٌوشه الزاحفة علٌها 

فوزعها توزٌعاً منشماً ورتبها ترتٌباً محكماً بقٌادة الشرٌؾ عبد هللا الضمٌن وٌحٌى بن إسماعٌل الردمً 

أحد ضباط الجٌش النشامً وأحمد جودت وؼٌرهم من المشاٌخ المشهورٌن بالبأس والذٌن أتوا فً 

فً مقدمة  -أي أحمد -دا حاشد ، وكان هومقدمة الجٌوش الشعبٌة المنتخبة من سابر القبل الٌمنٌة ع

بما سندته لها فً  الجمٌع ٌخوض المعمعة على صهوة جواده ولذلك كانت كل قٌادة تعتقد أنه ٌخصها

حٌن أخرى كذلك وما ذلك إال أنه لم ٌستقر فً قٌادة معٌنة ، بل كان ٌجول وٌصول فً القٌادات األربع 

، وعلى هذا المنوال قطع الزحؾ شوطاً طوٌالً من أٌام شهر  الزاحفة بضواحً المدٌنة من جهتها األربع

واألشالء تتناثر من الفرٌقٌن وعلى مداخل المدٌنة بلؽت القلوب الحناجر ول محرم وصفر وربٌع األ

وسالت أنهر من الدم للبطولة القتالٌة التً أبداها أبناء القبٌلة األبٌة الشجاعة وشاءت األقدار اإللهٌة إال 

                                                           
ٔ

 . 7ٙ -7ٗحُ٘خ٢ٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

َٗف حُي٣ٖ ، ٓلٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ . حُزَم حُٔظؤُن ك٢ ٍكِش ٫ٞٓٗخ ٤ٓق ح٬ٓ٩ّ ا٠ُ حَُٔ٘م ، ٍٛٞس ٗٔوش هط٤ش ُيٟ حُزخكغ ٖٓ ح٧َٛ  - 

 .  1 -7" ، ٍٝهش ٔخروخً( ، ط٤ٜ٘ق ؿـَحك٤خ..! رَهْ "ٛ٘ؼخء ، )حٌُٔظزش حُـَر٤ش ٓ –ريحٍ حُٔوط١ٞخص 
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لؽلبة ألحمد وجٌوشه وٌستفتح المدٌنة عنوة وٌدخلها فً ٌوم األربعاء الموافق الحادي أن تكون ا

والعشرٌن من شهر ربٌع األول من السنة المذكورة آنفا وكان إحصاء القتلى فً المعارك التً وقعت فً 

علم ضواحً المدٌنة ومداخلها بل وفً قلبها وبلػ خمسة ألؾ قتٌل من الجانبٌن عدى الجرحى وهللا أ

بصحة هذه الراوٌة من عدمها إال أن المعارك وال شك فٌها كانت ضاربة ٌعجز الكاتب البلٌػ عن 

وصفها والقلم عن شرحها وهً التً رفعت من معنوٌة أحمد وخلدت ذكره وجعلت القبٌلة الزرنوقٌة 

ددهم ألؾ تلقبه بأحمد الجنً واستولى التنوٌه بذلك مبلػ عدد األسرى ومن المؤرخٌن من ٌقول أن ع

أسٌر وقٌل سبعمابة والحق فٌما قلت بما وأنً من مواطنً حجة وكنت كشاهد عٌان عندما وصلوا إلٌها 

الٌوم التاسع عشر  /هـ8ٖٗٔمؽلولٌن هذا وقد عاد أحمد إلى حجة فً الٌوم التاسع عشر من شهر شوال 

 . ٔ( م9ٖٓٔ مارسمن 
 

ط وتكاد تجمع المصادر المكتوبة والشفوٌة إلى أن أما المصادر التهامٌة ، فركزت على كٌفٌة السقو   

السبب الربٌسً لسقوط المدٌنة هو الخٌانة المشتركة بٌن بعض أهالً مدٌنة بٌت الفقٌه وبعض مشابخ 

وعقال الزرانٌق والتنسٌق الكامل بٌن هذه المكونات مع القوات الؽازٌة بواسطة بعض المناصب ، وهذه 

ابخٌة ووجاهٌة وتجارٌة وروحٌة ترٌد الحفاش على مكتسباتها المكونات هً فبات اجتماعٌة مش

االجتماعٌة وأعتقدت أن الدولة اإلمامٌة الؽازٌة ستحافش لها على هذه المكانة وتقصً خصومها وتصبح 

)السٌؾ أحمد  -وأكد أن: -وهو من أبناء المدٌنة  -لها مكانة فً الدولة الجدٌدة ، وهذا ما أورده البحر 

هم وأوعدهم بأنه سٌكون لهم لدٌه العز الكامل على أن ٌعطوه الشورى زرانٌق وأمنّ أتفق ببعض ال

هـ 8ٖٗٔربٌع الثانً  ٕٔوالرأي الذي ٌمكنه الدخول بٌت الفقٌه ، فأرشدوه أنه ٌتقدم ٌوم األربعاء الموافق

ردمً ، حٌث أن الزرانٌق ما تحصلت على ذخٌرة ، فاعتمد ذلك ، وتقدم جٌش السٌؾ أحمد وٌرأسهم ال

إلى بٌت الفقٌه خدعة بدون علم الزرانٌق وهجموا هجوماً مباشراً وؼارت الزرانٌق والمجاملة 

والعمارى وبنو المقبول وأهالً بٌت الفقٌه وحصلت معركة ٌطول شرحها وأرجعوا السٌؾ أحمد من 

ى قرب المدٌنة من بعد حرب وقتلى كثٌرة من الطرفٌن ، وحصلت معركة أخرى حول المدٌنة وقتل

كثٌرة ، أخٌراً تمكن من دخول المدٌنة بٌت الفقٌه وصعد بعض الجٌش إلى المنارة وأشعلوا النار هنالك 

فً رأس المنارة إشعاراً لبقٌة الجٌش بأنهم قد تمكنوا من قبض المدٌنة ، فعند ذلك تحركت الجٌوش من 

حمد قبل شهر ذلك الٌوم وصل ثم إن السٌؾ أدٌنة وتحركوا إلى بٌت الفقٌه..جمٌع المراتب التً حول الم

المدٌنة ، وأعلن باألمان ورجع من فر من المدٌنة إلى بٌته وقد كان من الجٌش أن نهبوا بعض البٌوت 

وقتلى من   وأمر السٌؾ بإرجاع النهب ، فرجع الٌسٌر فً النهب ووقعت معركة كبٌرة فً نفس المدٌنة

 . ٕالطرفٌن كثٌرة حٌن الدخول لبٌت الفقٌه(
 

ربٌع آخر ٌوم  ٕٗ ]الرابع والعشرٌن[ )هذا ولما كان بتأرٌخ -ذكر ما ٌلً :االهدل ف سلٌمان أما   

، دخل أبن اإلمام ومن معه من الجنود المجندة ، ودخلوا بٌت الفقٌه ، وكان مصاحباً لهم  8ٗالربوع سنة

رهنوا الزرانٌق الشٌخ ٌحٌى منصر شٌخ الطرؾ الشامً ، ودخلوا الزرانٌق وأمّنوا ، وأخذ محابٌس ، و

والمحابٌس دق والرصاص والجنابً والسالح ..، وأخذ أكثرهم محابٌس عقال وجهال ، وأخذ منهم البنا

، والبعض فً المدٌنة بٌت  والمراهٌن الصؽار فً الحدٌدة –بلدة فً الجبال  –العقال رفعهم إلى حجة 

                                                           
ٔ

 . 1 – 1، ٛـ  ٤ٗٗزخٕ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 .7-ٙرلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
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قصة انضمام الشٌخ إلى  ٕنصروضح الشبٌلً الذي كتب أؼلب كتابه رواٌة عن ٌحٌى مأ، و ٔ(الفقٌه

طرٌقة أخرى وكانت -السٌؾ–)لما اشتد الحرب بٌن الزرانٌق والجٌش ، اتخذ  -ل :قاالقوات اإلمامٌة ، ف

هً الناجحة لدخوله مع جٌشه وقواته إلى بٌت الفقٌه حٌث جمع السادة والمناصٌب والذٌن ٌقدسونهم 

ن بإرشادهم وإفهامهم بأن الجهل والعناد والقتال الزرانٌق وطلب منهم أن ٌنتشروا فً الزرانٌق وٌقومو

سٌؤدي بهم إلى زٌادة من إراقة الدماء وخراب الدٌار وتشرٌد النساء واألطفال والضعفاء والمساكٌن 

وان "حرب القبٌلً للدولة محال" وٌفهموهم بأنهم إذا دخلوا فً طاعة اإلمام سوؾ ٌؤمنهم وٌعٌدهم إلى 

ش من بالدهم وأن لهم األمان والحفاش علٌهم وعلى ممتلكاتهم ..وأن دٌارهم ومساكنهم وٌسحب الجٌ

اإلمام سوؾ ٌعفو عنهم وٌجل مشابخهم وٌحترمهم.. وطلب من السادة والمناصب أن ٌرشدوهم إلى 

الخٌر وٌقودنهم إلى سواء السبٌل فتوجه السادة والمناصب إلى قرى الزرانٌق ومحالت تجمعهم وبدءوا 

اشترط بأن ..ف، فتوجه السٌد أحمد بحر منصب المنصورٌة ، إلى الشٌخ ٌحٌى منصرالعمل بما أمروا به 

ٌعفو عنه القابد العام فً كل ما جرى وٌوفً معه بالشرط ، فذهب أحمد إلى الصعٌد وأخبر القابد بما 

 التزم به الشٌخ فوافق القابد على جمٌع الشروط فجاء إلى الشٌخ وذهب وإٌاه إلى الصعٌد مقر القٌادة

فتلقاه أحمد بكل ترحاب وحرر له عهد أمن وسالم وعفو تام له ولمن تبعه من الزرانٌق حرره أٌضا 

بذلك .. ومنافعه وصالح شأنه وأحسن إلٌه وأكرمه ثم رجع إلى أهله الزرانٌق ودعاهم إلى الطاعة فلبى 

الجربشٌة وما  ٌةدعوته جمع كثٌر فأخذهم من مقر تجمعهم بالخبت ومن حٌث إطالقهم للقتال إلى قر

وبعد أن تم االتفاق جمع أحمد جمٌع قواته وعتاده وتقدم إلى مدٌنة بٌت الفقٌه ٌوم حولها من القرى 

االثنٌن ربٌع األول فتلقاه الزرانٌق..واستمرت من قبل صالة الفجر الساعة الحادي عشر حتى الساعة 

انٌق وقتل من الجٌش الكثٌر وقتل من الخامسة قبل الشهر والقتال والجرح مستمر فٌما بٌن الجٌش والزر

الزرانٌق مابة وخمسون رجال ما عدا الجرحى من الطرفٌن فكان ممن تقدم مع أحمد الشٌخ ٌحٌى 

منصر وتوقؾ القتال وعاد الجٌش وكان الشٌخ ٌحٌى منصر ممن تقدم مع الجٌش لفتح بٌت الفقٌه ، 

 ُ واحداُ هو ٌوم الثالثاء وفً الٌوم الثانً وهو  توقؾ الجٌش والقواد عن الحرب ومهاجمة بٌت الفقٌه ٌوما

ٌوم األربعاء تقدمت الجٌوش والقواد لفتح بٌت الفقٌه وفً أخبار الزرانٌق أن الشٌخ ٌحً هو من أشار 

على القابد أحمد بمواصلة المعركة وقد التقى الجٌش والزرانٌق على مشارؾ بٌت الفقٌه وجرت معركة 

لجٌش والزرانٌق وجرح من الطرفٌن خلق كثٌر واستمر الزحؾ حتى عشٌمة سقط فٌها جمع كبٌر من ا

دخل بٌت الفقٌه وجرت معركة أخرى فً نفس المدٌنة حتى أن رجال المدٌنة كان احدهم ٌسقط قتٌال 

على باب منزله ونزل ولً العهد فً دار إسماعٌل بهكلً وسمى ذلك المنزل بالمقام وبقً فٌه ٌدٌر 

سلحة من الزرانٌق..وبعد أرسل أكثر من ألؾ أسٌر إلى سجن نافع بحجة أموره ، ثم بدأ فً جمع األ

حجة ، ولما وصلوا إلى مدٌنة حجة أدخلوا فً سجن  –الزٌدٌة  –مكبلٌن باألؼالل عن طرٌق الحدٌدة 

 . ٖنافع ولم ٌعد منهم إال الٌسٌر(
 

ٌد الذي انفرد بذكر ٌتضح أن المصدر الوح –وكلها مخطوطة  –ومن خالل قراءة المصادر التهامٌة  

)تم فتح بٌت الفقٌه على تضحٌة عشرٌن ألؾ قتٌل من  -الضحاٌا هو المأمون بٌحص والذي ذكر أنه :

الجٌش والقبابل ، من الجٌش ثالثة عشر ألؾ قتٌل ، ومن القبابل سبعة ألؾ قتٌل ، وولً الشٌخ علً 

وتصدٌرهم إلى الصعٌد بعد تسلٌم عمر مقداد على المجاملة فً جبل قحمة مقر القٌادة لقبض األسرى 

                                                           
ٔ

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ . - 
ٕ

 ّ .ٖٕٓٓ/1/ٖٕٗز٢ِ٤ ٓلٔي حُؼط١ٞ ك٢ ح٣ُِي٣ش ك٢ ٓلٔي ٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً  - 
ٖ

 ٢ِ ، حَُٔؿغ حُٔخرن .ٗز٤ - 
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[ الحبس خمسمابة ولً العهد أحمد ٌجناه ، وتكامل ]فًالبنادق والسالح األبٌض وبقٌة القبابل توالها 

وخمسٌن رجل ، قام من فجرهم وأرسلهم إلى سجن حجة ، وأخذ فً الخطاط ، واألطفال أخذهم رهابن 

ر ، ولم ٌبقى فً القبابل ؼٌر العجزة والنساء ]إلى[ الحدٌدة ولم ٌخرج من سجن حجة إال طوٌل العم

 .ٔالذٌن ال قدرة لهم على شًء من الدفاع عن أنفسهم وال عن أوالدهم وال عن ممتلكاتهم .(
   

أما الصحؾ العربٌة ، فقد تحدثت أؼلبها عن سقوط بٌت الفقٌه كأمر حتمً نتٌجة الدعم الالمحدود من  

ن الشعوب العربٌة والصحؾ بسبب الفشابع والمجازر ضد إٌطالٌا وزعٌمها موسولٌنً والممقوت م

الشعب العربً فً لٌبٌا وقابد كفاحها شٌخ المجاهدٌن عمر المختار وركزت الصحؾ أٌضا على دور 

اإلتحاد السوفٌتً  ، وإمداد كال النشامٌن نشام اإلمامة باألسلحة والذخابر والمشتقات النفطٌة التً 

 .  ٕبرى لبالد تهامة وتطبٌق النشرٌة العسكرٌة األرض المحروقة ساهمت فً عملٌات اإلحراق الك
 

عند سقوط بٌت الفقٌه ذكرت الصحؾ قوة المقاومة التهامٌة وصدها لهذه الجحافل ، فكتب مراسل   

)أن بٌت الفقٌه سقطت بأٌدي الجٌوش المتوكلٌة وهذا النصر لجٌش اإلمام هو -جرٌدة الشورى بعدن :

ة الٌمن فً الشمال ؼٌر أن البعض ٌروون أن الزرانٌق أعادوا الكرة على بٌت الفقٌه بمثابة استقرار لحال

بقصد استرجاعها ولكن القرابن تدل على استحالة األمر ألن اإلمام جرد الزرانٌق من السالح وبقوا 

) ٌسرنا أن نبشر قراء  -، ثم تحدثت هذه الجرٌدة وقالت فٌما بعد : ٖكطٌور مقصوصة األجنحة (

، وانفردت بنشر  ٗورى بأن الزرانٌق فً الٌمن قد استسلموا لإلمام ٌحٌى وبذلك انتهت ثورتهم (الش

)ؼنم من األسالب والسالح من -)ؼنابم المجاهدٌن( عن طرٌق مراسلها بالحدٌدة فقالت أن اإلمام :

جمالً  ٖٖٓل الزرانٌق بعد نزع السالح منهم شٌباً كثٌراً حملته الجمال إلى صنعاء وٌقدر جملة ما حم

، ثم كان لها السبق فً  ٘ ألؾ جنبٌة (8ٔبندقٌة وٓٓٓٓٓٔوهً  "السكاكٌن الٌمنٌة"من البنادق والجنبٌات 

وصلت األخبار أن اإلمام أمر بنزع السالح من الزرانٌق والعبسٌة  -)الحدٌدة  -ذكر عدد األسرى:

من رؤسابهم ولم ٌأمر بمعاقبة نسمة من الزرانٌق بصفة رهابن مع كثٌر  7٘٘والزٌدٌة وصلٌل وأخذ 

وتحدث ربٌس  ،  ٙأحد منهم سوى الذٌن نكثوا عهد القٌسً وخدعوه عند وعدهم بتسلٌم بٌت الفقٌه (

وقسوة لجٌوش اإلمام إلخضاع تهامة وإسقاط بٌت الوفد العراقً للٌمن طه الهاشمً عن حروب شدٌدة 

ٌن حلٌمٌن فً تعاملهما مع القوى الشافعٌة وأملت كل هذه الصحؾ أن ٌكون اإلمام وولده رشٌد 7الفقٌه

 مثلما ٌتعامالن مع القوى الزٌدٌة . 
 

تكاد تقارٌر المخابرات البرٌطانٌة أن تخلو من اإلشارة إلى تلك الحروب ، وتجمل هذه الحروب فً ال   

مازالت )-فقرات وبشكل مقتضب ، ففً أحد التقارٌر ٌجمل المعارك األخٌرة واحتالل بٌت الفقٌه فٌقول :

 و 7ٕرجال قبابل الزرانٌق تتصدى بقوة لهجمات القوات اإلمامٌة الزٌدٌة ضدهم بكل قوة خالل ٌومً 

 ٗ هـ وتواصل تصدٌهم لهذه الهجمات من القوات الزٌدٌة حتى 7ٖٗٔ شوال ٙٔ / م9ٕ8ٔ من مارس 8ٕ

اء انتقل سٌؾ اإلسالم الموبوءة وتؽٌر الهو هـ ، ونشراً للحالة المناخٌة7ٖٗٔ شوال ٕٗ / م9ٕ8ٔ إبرٌل
                                                           

ٔ
 ٝػ٤وش ر٤لٚ رٖ ػَٔ ٍٜٓ٘ٞ . - 
ٕ

 1ٕ،   ّٕٓٗ ؛ ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى ٤ٗٞ٣ٔ1ٕ1ٞ  ٕٗ، 7ٖ٘ٔٔ،؛ ؿ٣َيس حُٔوطْ ،  حُؼيى ٤ُٞ٣ٔ1ٕ1ٞٗٔ، 1ٕ٘ٔؿ٣َيس ح٧َٛحّ ، حُؼيى  - 

 ّ .1ٕ1ٔٓزظٔزَ 1ٔ،   ّٖٕٗ .؛ ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى 1ٕ1ٔأؿٔطْ 
ٖ

 ّ .1ٕ1ٔٗٞكٔزَ  ٙ،   1ٕٗيى ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼ - 
ٗ

 ّ .1ٕ1ٔٗٞكٔزَ 7ٕ،  ّٕٔ٘ . ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ حُؼيى 1ٕ1ٔأًظٞرَ ٙٔ،   ٕ٘ٗؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
٘

 ّ .1ٕ1ٔى٣ٔٔزَ ٔٔ،   ٖٕ٘ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
ٙ

 ّ .٣ٔ1ٖٓ٘خ٣َ٘ٔ، رظؤ٣ٍن  1ٕ٘ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
7

 ّ .1ٖٔٔك٣َِحٕ"٤ٗٞ٣ٞ"  1ٔؤ٣ٍن ؿ٣َيس ح٧هزخٍ حُزـيحى٣ش ، ػيى رظ - 
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أحمد من مقره بالجاح إلى الصعٌد شرق بٌت الفقٌه فً األسبوع الثانً من إبرٌل ، من المؤكد أن 

، ثم  ٔالزرانٌق  استولوا على قافلة ضخمة محملة بالذخابر والمؤن وتقدر بستٌن جمالً قرب بالحسٌنٌة.(

ت المقاومة التهامٌة لقبابل الزرانٌق مقدرة )أشهر -المدٌنة قالت تلك التقارٌر: فً تقرٌر عن احتالل

و  ٌٗٔومً فابقة ونجاح منقطع النشٌر فً التصدي لزحؾ القوات اإلمامٌة الزٌدٌة على بٌت الفقٌه فً 

بذال منصب المنصورٌة  ولقد ،هـ 7ٖٗٔمحرم ٕهـ وٖٙٗٔذو الحجة  ٕٙم / 9ٕ8ٔمن ٌونٌو  ٕٓ

بٌن سٌؾ اإلسالم وقادة الزرانٌق لكن كل تلك وعامل زبٌد محاولة لتسوٌة الخالفات والتوسط 

وفٌما بعد طالب عامل ، ى أو التوصل لتقرٌب وجهات النشر المحاوالت انتهت بالفشل ومن دون جدو

زبٌد سٌؾ اإلسالم أحمد وناشده لكً ٌتدخل سراً لدى والده اإلمام لٌوضح لوالده الحالة الخطٌرة التً 

أحمد ركب رأسه وأستمر بعناده فً محاولة  سٌؾالالفقٌه لكن  تمر بها القوات اإلمامٌة بمحٌط بٌت

تم احتالل مدٌنة بٌت الفقٌه من قبل القوات اإلمامٌة بقٌادة ،  طرٌق العملٌات العسكرٌة القتالٌةالحسم عن 

 ، ٕوعاد السكان المدنٌٌن إلى مدٌنتهم .( هـ8ٖٗٔ ربٌع الثانً ٕٔ / م9ٕ9ٔ سبتمبر ٕ٘سٌؾ أحمد فً ال

تقرٌر آخر أن المدٌنة فقدت على أعتابها خمسة شٌوخ ومابتٌن وثالثٌن رجالً وطفالً وامرأة ، ذكر ثم 

وكشفت تقارٌر القنصل األمرٌكً بعدن عن معلومات حول قسوة الجٌش اإلمامً عند اقتحامهم بٌت 

ٌوخ الشالفقٌه )فأبدى المهاجمون للمدٌنة وحشٌة مفرطة ، حٌث لم ٌفرقوا بٌن الرجال المقاتلٌن و

ألؾ لاير  ٓٓٓٓٗأن األمٌر أحمد طالب الزرانٌق بدفع ؼرامة مالٌة مقدارها  -وٌشٌر التقرٌر -واألطفال 

فً  ّHans Helfritz (ٔ1ٕٓ-ٔ11٘) زتهانز هٌلفرٌ ، وقد ذكر الرحالة األلمانً ٖعلى القبٌلة(

خسابر مستمرة وأنها  كبدت القوات الزٌدٌة الؽازٌةأن المقاومة التهامٌة  م9ٖٓٔسنة  زٌارته لتهامة

من نتٌجة للمعاملة القمعٌة للجٌش والسٌما اتها المتتابعة والمستمرة بسبب ثوركانت عسرة على اإلمام 

لقد شاهدت وقال ) وأحرقوا عششهم بعد سلبها ،قادة الجنود الذٌن استولوا على ماشٌتهم المتبقٌة القلٌلة 

رجال وأطفال فً معتقالت الحدٌدة ، قٌلة والؽرٌبة أنهم أربعمابة زرنوقً ٌرفلون فً األؼالل والقٌود الث

،  ك٢ ه٣َش ٛئ٫ء –أ١ حُوطخ١  –ٓوططش  ًخٗض !.. division كَهش ٖٓ حُـ٤ٖ عرفت أنهم قضوا على

حُؼٔخًَ ح٣ُِٞى ش ٛـْ ح٧ٛخ٢ُ ػ٠ِ ٝأًحهْٞٛ ح٣َٓ٧ٖ ، ٝك٢ ٤ُِكؼخِْٜٓٞٓ ٓؼخِٓش ٫ اٗٔخ٤ٗش ، 

رؤهٌ ٓٔخًْٜ٘ ٝح٧ٓظ٬٤ء ػ٠ِ ٓيهَحطْٜ ٝكَٝ ٤ٟخكظْٜ ًُٞح ح٧ٛخ٢ُ " ٝح٣ٌُٖ أٍٛوْٞٛ ٝأحُٔوطط٤ٖ"

ك٢ طِي ح٤ُِِش كظ٠ أهَ  Slaughteredكٌرلْٞٛ ٝطِز٤ش ٓظطِزخطْٜ ٝكخؿخطْٜ ، ٖٓ حُِٖٓ ُلظَس ٣ٞ١ِش 

(ٍؿَ ْٜٓ٘ ..!
ٗ

طليع ح١ٌُ  Van Der Meulenكخٕ ىٍ ُٖٓٞ  ٢ػُِٙ حُيرِٞٓخ٢ٓ ح٧ُٔخٗ ، ٝٛٞ ٓخ 

جش حُٔ٘ظَ٘س ٪ٗٔخٕ حُظٜخ٢ٓ ٝٓخ ٣ؼخ٤ٗٚ حٍُِٗٞه٢ ٖٓ كوَ ٓيهغ ٝح٧ٝرُُش حُٔؤٓخ٣ٝش ػٖ حُلخّ 1ٖٔٔك٢ 

ٝٓ٘ؼض ٖٝٓ ػْ آٍخٍ ٓجخص حُٔؼظو٤ِٖ حُظٜخ٤٤ٖٓ ك٢ ٓـٕٞ ؿز٤ِش رخٍىس ٗظ٤ـش ُلَٝد ح٣ُِٞى ٟيْٛ 

 ػْٜ٘ ح٣ُِخٍحص
ٔ
  . 

وهو مستقدم من اإلمام  أما الرحالة العرب الزابرون لتهامة فلم ٌتطرق لذلك سوى نزٌه مؤٌد العشم  

)واستسلم بعض الشٌوخ إلى سٌؾ اإلسالم دون قٌد أو شرط وأسر سموه  -مؤٌد لإلمامة فقال:ٌحٌى و

                                                           
ٔ
- Records of Yemen. Vol.7. p . 388 .  

ٕ
- Ibid . Vol.7. p .390 .  

ٖ
- F . O . 371/10007/74812 . 

 . 1ٗٔ، ٛـّ 11ٕٔ، ٔٛ٘ؼخء، ١-ٗو٬ً ػٖ حُٔٔؼٞى١ ، ػزيحُؼ٣ِِ هخثي .ح٤ُٖٔ حُٔؼخَٛ حُوٟٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش ُلًَش حُٔؼخٍٟش ، ٌٓظزش حُٔ٘لخ٢ٗ

Helfritz , Hans . THE YEMEN A Secret Journey , TRANSLAIED BY M. HERON . George Allen and Unwin Ltd., - 
ٗ

 

LONDON , 1958 . pp. 166 – 167 . 
ٔ
- Meulen , D. Der Meulen . Faces in Shem , Butler and Tnner  Ltd., LONDON , 1961 . pp. 134 – 140 . 
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خلق كثٌرا من أعداءه وأكره معشمهم على االلتجاء إلى بٌت الفقٌه وحصرهم فٌها ولما رأى جاللة 

ٌت الفقٌه وهً أعشم مدنهم وعدم اإلمام شدة الضرر الذي لحق بهذه القبٌلة أمر ولً عهده بحصار ب

مهاجمتها وذلك رحمة بأرواح الجمٌع فامتثل سموه إلرادة والده وشدد الحصار علٌها فبلػ ثمن رطل 

الحلٌب رٌاالً إمامٌاً أي خمسٌن ضعؾ ثمنه فً األوقات العادٌة وبلػ ثمن رطل الخبز أربعٌن ضعفا فلم 

ا إلى سٌؾ اإلسالم وأعطوه الرهان أسوة بؽٌرهم من ٌطق الزرانٌق الدوام على هذا الحصار فاستسلمو

، وهو نص مضحك لكون التهامٌٌن ال ٌعرفون الكٌل للحلٌب أو شراء الخبز من األفران فً  ٔالقبابل(

وعار عند أهالً تهامة بٌع اللبن أو الخبز  تلك الفترة ، فكل المنازل بها بقر وؼنم وإبل ومواقد )تنور( ،

، ؼٌر محله واعتقاد مساواة وتشابه بٌن مدن تهامة ومدن مصر والشام  ، ولكنه قٌاس خاطا فً

بعض المؤٌدٌن له من حضرموت لٌقال أن علماء السنة ومفتٌٌها معه ولكن أخطأ واستقدم اإلمام ٌحٌى 

والمعروؾ بتحوله للتشٌع اإلمامً والذي  ٕحٌث استقدم محمد بن عقٌل الحضرمًالحساب والنتٌجة 

لسٌؾ اإلسالم البدر محمد بن اإلمام أمٌر تهامة بمناسبة انتصار القوات  وأرسل تهنبة ،أستوطن الحدٌدة 

السابع من  ٌوم األحدبـ فقال فً رسالته المؤرخةاإلمامٌة على المقاومة التهامٌة وسقوط بٌت الفقٌه ، 

مامٌة أشاد بانتصارات الجٌوش اإلعقب سقوط بٌت الفقٌه  ٖم9ٕ9ٔالثامن من نوفمبر / هـ8ٖٗٔرجب 

الشٌعٌة على تهامة ومقاومتها ، وشدد على ضرورة إلؽاء أي دور ألبناء الشعب التهامً فً تسٌٌر 

 -حٌاتهم بل ربط كل أمورهم صؽٌرها بكبٌرها بدولة اإلمامة وعن طرٌق الزٌود فقط ومما قاله :

اإلسالم شرؾ األنام الجناب الرفٌع صاحب السمو الكرٌم العالً سلٌل األطهار جالل  [ل]أدام هللا جال (

سٌؾ اإلسالم محمد نجل أمٌر المؤمنٌن ٌحٌى أحٌا هللا بكم اإلسالم، وأذل الطابفة اللبام وأعز أنصاركم 

نصركم هللا وأٌدكم بروح منه على أعداء الدٌن والمارقٌن، موالي ما أبرك الٌوم الذي نشر فٌه تلؽرافكم 

ً م بقٌة الخارجٌن فوالفقٌه وتسلٌ ن بٌتٌبدخول جٌوش المؤمنٌ ءبًنالم  هللا أزاح هذا االنتصار كابوسا

نتمنى ذلك الٌوم الذي نسمع فٌه بسحق الزرانٌق، وٌا لٌتنً كنت مع  الى قلوبنا طالما قاسٌناه، وكم كنع

أن هؤالء الزرانٌق عباث بالبالد   ذكرثم ،  (الفاتحٌن، لكنت تقربت إلى هللا بقتل صؽارهم قبل كبارهم

بن عدنان وهم أول من أرتد فً تهامة خابث ألنهم أما أن ٌكونوا بطنا من عك )وطرٌقهم طرٌق اال

( ثم ...واالهدلٌة شركابهم وفعلوا فٌها االفاعٌل وتلك البالد هً مواطنهم ..وإما لخبث فٌهم متأصل 

نواصب تهامة  –ٌا سٌدي  –لقد كانتتحدث بلهجة طابفٌة عندما ٌحذر من السنة بتهامة والجبال فٌقول )

ٌّب شنهم ونكس زابؽةأحالماً وآماالً كبٌرة على ثورة الزرانٌق ٌعلقون ...من السادة ..فالحمدو الذي خ

..( لعمى ألعتقادهم أنهم على ؼٌر هدىكره ابرتكم أن هؤالء كرهت الزٌدٌة خ، ٌا موالي أأحالمهم 

                                                           
ٔ

 .1ٙ، ٛـ  ٔن ، ؽحُؼظْ ، حُٜٔيٍ حُٔخر - 
ٕ

ّ( ٖٓ آٍ ٣ل٠٤، حُؼ١ِٞ حُل٢٘٤ٔ حُل٢َٓ٠ ٍكخُش ٤ٗؼ٢ ٓظؼٜذ، ٖٓ 1ٖٔٔ-1ٖٙٔٛـ/ٖٓ٘ٔ-71ٕٔٓلٔي رٖ ػو٤َ رٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ) - 

ر٤ض ػِْ رل٠َٓٞص. ُٓٞيٙ رزِيس ٤ِٔٓش هَد ط٣َْ ًٝخٕ ٓؼظْ هَحءطٚ ػ٠ِ ٝحُيٙ ٝػٔٚ ٓلٔي رٖ ػزيهللا ٝػ٠ِ ح٤ُٔي أر٠ رٌَ رٖ ٜٗخد 

ِؼَحم ٝكخٍّ ٝط٤٘غ رٌٔٛذ ح٩ٓخ٤ٓش ُٝحٍ ح٤ُٜٖ ٝح٤ُخرخٕ ٝحُٜ٘ي ٝحُلـخُ َٜٝٓ ٝأٍٝرش ٝحُ٘خّ ٝح٤ُٖٔ ُِظـخٍس َٝٗ٘ ُْ ٝٓخكَ ٝؿ٤َٛ

حُظ٤٘غ ًٝخٕ ؿَ ٓوخٓٚ ٝػِٔٚ ك٢ ٓ٘ـخكٍٞس ُٝـؤ رؼخثِظٚ ا٠ُ حُلي٣يس رظٜخٓش ػ٠ِ أػَ ه٬ف ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُِٔطخٕ ػَٔ حُوؼ٤ط٢ ِٓطخٕ 

١( طلخَٓ ك٤ٚ ػ٠ِ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ ٝٗخٍ ٓ٘ٚ، ٝ)حُؼظذ  -ًٝخٕ ٗي٣ي حُظ٤٘غ. ُٚ ًظذ، ٜٓ٘خ )حُٜ٘خثق حٌُخك٤ش ك٠َٓٞص، ٝطٞك٢ ك٤ٜخ. 

م( ك٢ ٛ٘ؼخء ٝأكخى٣غ حُٔوظخٍ -١( ٍٓخُش، ٝ)ًٌَٓحص( ػٖ ٍك٬طٚ ٟخع أًؼَٛخ ٝ)ػَٔحص حُٔطخُؼش-حُـ٤َٔ ػ٠ِ ػِٔخء حُـَف ٝحُظؼي٣َ

ٛـ ١ٝزغ ٓؼٚ كَٜ حُلخًْ ك٢ حُِ٘حع ٝحُظوخْٛ ك٤ٔخ ر٤ٖ ٖٖٗٔح٣٫ٔخٕ رَى ط٤ًِش حرٖ أر٠ ٓل٤خٕ ١ٍ ٝطو٣ٞش ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ك٢ ٓؼخ٢ُ حٌَُح

ػظخد  ر٢٘ أ٤ٓش ٝر٢٘ ٛخْٗ ٝػَٔحص حُٔطخُؼش ًظخد ًز٤َ ك٢ حُلٞحثي حُظ٠ حهظطلٜخ أٝحٕ ٓطخُؼظٚ حٌُظذ ٝحُؼظذ حُـ٤َٔ ػ٠ِ حَٛ حُـَف ٝحُظؼي٣َ 

ح٢ًٍُِِ ، ح٧ػ٬ّ  -ٛـ ٍحؿغ :ٕٖٗٔد ٣ٝظَى حَُٝح٣ش ػٖ ح٤ُ٘ؼش رِٔخٕ ١زغ رؼي طؤ٤ُلٚ ك٢ ٓ٘ـخكٍٞح ك٢ ػ٠ِ ٖٓ ٣َٟٝ ػٖ ًَ هخٍؿ٢ ًٌٝح

ر٤َٝص  –ىحٍ ح٫ٟٞحء  ؛ حُطَٜح٢ٗ ،آهخ رٍِگ .ح٣ٌٍُؼش ا٠ُ طٜخ٤ٗق ح٤ُ٘ؼش ، ٕٗٔ.؛ حُـَحك٢ ، طللش ح٧هٞحٕ ، ٛـ7ٕٓ-1ٕٙ،ٛـ ٙ، ؽ

 .  1٘٘-7٘٘،ٛـ ُٕرخٍس ، ِٗٛش حُ٘ظَ ،ؽ ؛.8ٕٕ-7ٕٕ،صـٙٔج،ٕٙٔٛـ،٘ٔ،ؽٗٔ، ٛـ٘ؽ،1ٖٗ،ٛـٗ، ؽ 71ٕ، ٛـٔ،ؽ 11ٖٔ، ٖ،١
ٖ

 1/ٛـ1ٍٖٗٔؿذ7ٝػ٤وش هط٤ش ٖٓ ٓلٔي رٖ ػو٤َ حُل٢َٓ٠ ا٠ُ ٤ٓق ح٬ٓ٩ّ حُزيٍ ٓلٔي رٖ أ٤َٓ حُٔئ٤٤ٖ٘ٓ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ رظؤ٣ٍن ٣ّٞ ح٧كي  -

    أّٓي حُزخكغ رٍٜٞس ٜٓ٘خ . ّ ٓللٞظش ُيٟ ح٧ٓظخً حُيًظٍٞ ػزيحُؼ٣ِِ هخثي حُٔٔؼٞى١ ، ٝهي1ٕ1ٔٗٞكٔزَ 
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بله إال تهامة لٌعٌش بقٌة حتى صنعاء فلم ٌجد أرضاً تتقومّجه والؽرٌبة أن هذا الشخص لفشه العالم كله 

 وٌموت وٌدفن بها .تأوٌه وتدوٌه حٌاته 
  
فً زٌارته لصنعاء  بوالذي قال عق ٔحمن بن عبٌدهللا السقاؾعبدالر مفتً حضرموت واستقدم 

إال أنها تنقبض تارة وتنبسط أخرى  -الشٌعة الزٌدٌة أبمة  – الخالفة فٌهم خالدةأن ) م9ٖٓٔ/  هـ9ٖٗٔ

المتوكل على هللا رب العالمٌن ٌحٌى بن محمد حمٌدالدٌن ، فقد اتسعت حتى ام الحالً كما فً أٌام اإلم

ولً عهده بإثر انتصاره على الزرانٌق الذٌن عجزت الحكومة ...ووجدت بمحله شملت الٌمن وتهامة 

ته الخٌل حتى أفتتح بالدهم فً أقصر مدة بشجاعٌل وجّر علٌهم لالعثمانٌة من إخضاعهم ، فركب إلٌهم ال

 هعهداإلمام وولً مادحاً  ذكر فً دٌوانه، ثم  ٕ(النجالوٌن الحمراوٌنخارقة ٌنبعث أشعتها من عٌنٌه 

 -وذاماً الزرانٌق :أحمد 

 م ـــكـــق البتطــمجده تن تكاد بسامً      ٖأذاق الزرانٌق الّردى بعنابس        

                  ٗى جّده َوْسمُ الذي  له من وصّى المصطفشهاب الهدى حتؾ العدى نجله         
 

 اً ذكرت القوى الٌمنٌة المعارضة التً برزت فً األربعٌنٌات من القرن العشرٌن وضمت أطٌافلقد   

متعددة جمعها هدؾ واحد هو إسقاط حكم أسرة آل حمٌد الدٌن ، أن سٌؾ اإلسالم أحمد ؼٌر جدٌر 

اومة التهامٌة ، واشتطت فً موقفها السابق ، فذكرت بالقٌادة وأنه فشل فشالً ذرٌعاً فً القضاء على المق

وعللت  ٘واستمرت على موقفها حتى اآلنالمنشورة أن السٌؾ أحمد كان شاذ جنسٌاً وكتبها فً أدبٌاتها 

)كان ذلك منذ عشرٌن سنة عندما كان السٌؾ أحمد ٌتولى إخضاع قبٌلة الزرانٌق  -حدوث ذلك بقولها :

لسٌالن ومرض الزهري فً آن واحد واستقدم لمعالجته ثالثة أطباء من فً تهامة ، فقد أصابه مرض ا

إٌطالٌا قرروا بعد فحصه إجراء عملٌة جراحٌة ٌفقد بها السٌؾ كل ما ٌتمتع به الرجل من رجولة 

وأجرٌت العملٌة وتم األمر وأصبح السٌؾ الشاذ بعدها عنٌناً خصٌاً ، ومرض السٌالن ومرض الزهري 

و إتٌان الفاحشة الداعرة وارتكابها مع المصابٌن بهذه األمراض فكٌؾ أصٌب له مصدر واحد فقط ه

 . ٔ(.الرجل الشاذ بهما..؟ وهو فً خبوت تهامة وعباد هللا ٌتساقطون تحت نٌران البنادق ونٌران الشمس
   

ناه ، واحدة كد الباحث أن ذلك محض كذب وافتراء ومن باب الحرب اإلعالمٌة ، فقد)سبنا وسببأ  

وشهد للسٌؾ أحمد بالشجاعة والبطولة والشلم كل من قابله الباحث من الزرانٌق  ٕ(حدة والبادئ أشلمبوا

إال النزر الٌسٌر ، ونسب الكتاب السابق سبب النصر ألحد قادة الجٌوش وهو ٌحٌى بن إسماعٌل الردمً 
                                                           

ٔ
ّ( ٖٓ ٤ٗٞم حُؼِْ رخ٧ىد ٝح٧هزخٍ ٝكوٚ 1٘ٙٔ -11ٖٔٛـ/7ٖ٘ٔ-ٖٓٓٔػزي حَُكٖٔ رٖ ػز٤ي هللا رٖ ٓلٖٔ حُٔوخف حُؼ١ِٞ حُل٢َٓ٠) -

)اىحّ حُوٞص ك٢ ًًَ  -ٕٞ( ٝاهخٓظٚ ك٤ٜخ رل٠َٓٞص ُٝٚ ٓئُلخص ٜٓ٘خ :جح٤ُ٘ؼش ٝحُٔ٘ش ٝإ ٓخٍ ُِظ٤٘غ ٓلخرخس ُ٪ٓخّ ح٣ُِي١ ٣ل٠٤، ٖٓ أَٛ )٤ٓ

ٝ رِيحٕ ك٠َٓٞص( ٝ)ر٠خثغ حُظخرٞص ك٢ ٗظق ٖٓ طخ٣ٍن ك٠َٓٞص( ٝ)ر٬رَ حُظـ٣َي ك٤ٔخ أكيٗخٙ أ٣خّ حُظـ٣َي( ػ٬ػش أؿِحء ٝ)ٓلظخف حُؼوخكش أ

ُٝؼْٜ٘ طوَرخً  ١( ٝهي أطْٜ رٔذ حُٜلخرش ٍٟٞحٕ هللا ػ٤ِْٜ -حُ٘ـْ ح٢٠ُٔ ك٢ ٗوي ًظخد ػزو٣َش ح٢َُٟ(  ُٝٚ )ى٣ٞحٕ ٗؼَ( ٝ)ح٫ٓخ٤ٓخص 

؛  ٖٙٔ-ٖ٘ٔ، ٛـ ٖح٢ًٍُِِ ، ح٧ػ٬ّ ، ؽ -ٍحؿغ :ح١ٌُ ًخٕ ٣ٔظٔي حُِؼٖ ٧ػيحء آٍ حُز٤ض ٖٓ حُٔخٓؼ٤ٖ ُٚ ُٝحث٤٣َٚ ُ٪ٓخّ ٣ل٠٤ ك٢ ٓيكٚ ُٚ 

خً ، ًَِٓ .؛ ١خَٛ ، ٟٝخف ػزيحُزخ١ٍ . ٟلخ٣خ حُٔئٍه٤ٖ حرٖ هِيٕٝ ٝحرٖ ػز٤يهللا حُٔوخف أًٗٔٞؿ 71ٙٔ، ٛـ ٖح٧ًٞع ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽ

-ٕٕٙ، ٛـ ٔٝأثٔش ح٤ُٖٔ )ح٩ٓخّ ح٤ُٜ٘ي( ،ؽ . 7ٖٗ-ٖٗٗ،ٛـ ّٕ ؛ ُرخٍس ، ِٗٛش حُ٘ظَ ،ؽ7ٕٓٓ،  ٔٛ٘ؼخء ،١-ػزخى١ ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘

 . 1ّٗ ، ٛـ1ٗ1ٔحُوخَٛس ،  –؛ أكٔي ُٝحثي ، هخْٓ ؿخُذ ٝٓلٔٞى ارَح٤ْٛ . ٖٓ أػ٬ّ ح٤ُٖٔ حًُ٘ٞخ٢ٗ ، ٓطخرغ ح٧َٛحّ حُظـخ٣ٍش  .ٕ٘ٙ
ٕ
  .7ٕٔ، ورقة  ، )صورة خطٌة بخط المؤلؾ( بالبل التؽرٌد فٌما أفدناه أٌام التجرٌدلسقاؾ ، عبدالرحمن بن عبٌدهللا بن محسن بن علوي . ا - 
ٖ
 . مادة) ع . ن . ب . س ( . 98ٔ – 97ٔ، صـ  ٗعنبس وعنابس األسد ، الزبٌدي ، تاج العروس ، ج - 
ٗ
 . 78ٗهـ ،صـ78ٖٔ، ٔالقاهرة ، ط-السقاؾ ، مطبعة لجنة البٌان العربً وان عبدالرحمن بن عبٌد هللادٌ السقاؾ ، عبدالرحمن بن عبٌد هللا . - 
٘

،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ –، حُظلٞم ُِطزخػش  1٘٘ٔ. ؛ ح٧ًٞع . ٓلٔي ػ٢ِ "حُؼ٤ٔي".  أكيحع ػٍٞس  1ٖٗٔ – 1ٕٗٔ، ٛـ  ٖح٧ًٞع ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽ - 

 .   11ٖؿِٔخٗٚ ك٢ ٛـ ، َٝٗ٘ ُٚ ٍٛٞس ٓغ أكي  ٖٔٝ 1ّٕ ، ٛـٕٗٓٓ
ٔ

ٛللش ٖٓ  ٗٙحُل٤َٔ ، ٓلٔي ػزيهللا . حَُؿَ حُ٘خً ، ريٕٝ أ١ ٓؼِٞٓخص ػٖ حُطزغ أٝ حَُ٘٘ أٝ ٌٓخٕ ٝطؤ٣ٍن حَُ٘٘ ، ٝحٌُظخد ٣ظٌٕٞ ٖٓ  - 

 ٔ٘خ٤ِٟٖ .     . ٝٛٞ ٝػ٤وش ٗخىٍس كظ٠ إٔ ٛخكزٜخ أهْٔ أٗٚ ٫ ٣ِٔي ٗٔوش ٓ٘ٚ كَٜ حُزخكغ ػ٤ِٚ رؼيٕ ُيٟ أكي حُٓٗحُوطغ حُٜـ٤َ ، ٛـ
ٕ

 ّ .ٕٓٔٓ/ٓٔ/ٗٔٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً ٓلٔي رٖ ػزيهللا حُل٤َٔ ك٢ ٓئٓٔش حُؼل٤ق حُؼوخك٤ش رٜ٘ؼخء ك٢  - 
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ط بٌت الفقٌه بدخوله ص الذي أنقذ الموقؾ بتهامة وقضى على المقاومة التهامٌة وأسقباعتباره الُمخلّ 

بعدن ثم تكرر الطبع بالحبشة  هـٖ٘ٙٔ/ م9ٗٙٔعلٌها قبل القابد العام ، ورؼم أن الكتاب قد طبع فً 

للتقلٌل من دور قابد القوات وجٌهاً وتبرٌراً صاؼٌة  اً ناذآإال أن هذه المقولة وجدت لها  ٔوالسودان

 -ل الفسٌل :قاالدٌن ، وهً الصفة البارزة له ، وقاهرهم أحمد بن ٌحٌى حمٌدالتهامٌة  مقاومةالؽازٌة لل

الزابفة )وأخٌراً وبعد سنتٌن وبعد أن قتل عشرات اآلالؾ من الجنود وأبطال القبٌلة ثبتت عشمته 

عندما اشتدت مقاومة قبٌلة الزرانٌق وصمدوا أمام الجٌش المتوكلً ، وكادت المجنونة بهذه الحادثة:

ؽوار الجريء الشٌخ الردمً المطري وكّر بثلة من الجنود حتى هزم الهزٌمة تحدث ، استبسل البطل الم

 ، وفً هذه اللحشةع الزرانٌق ، واستولى على كل شًءرجال بٌت الفقٌه واحتل المدٌنة ، وفرق جمو

" وقد امتأل ؼٌشاً وحسداً على هذا البطل الذي أصبح فً نشر قدم السٌؾ المجنون و"خاصة خاصته

ر النصر ودخل "الشاذ" بٌت الفقٌه وهو ٌرؼً وٌزبد ، وأحلها للجنود الجنود رجل الموقؾ وشعا

ٌنهبون وٌسلبون وٌسٌبون إلى النساء واألطفال ، وفً الوقت نفسه طلب الردمً إلٌه ، وأمر بأخذ كل ما 

.! وهكذا انتهت أنت دخلت المدٌنة وقد شربت الخمرٌا ردمً  -استولى علٌه من ؼنابم ثم ، قال له :

رانٌق بمأساة البطل الذي أخضع القبٌلة وأنقذ آالفاً من الموت ، وخضعت القبٌلة واستسلمت مأساة الز

ولكن السٌؾ المجنون أراد أن ٌنتقم انتقاماً حٌوانٌاً سافالً ، فكبل أكثر من ألفً رجل من عشمابها وزج 

واحدة وأخذ أكثر من  بهم فً سجن حجة ثم أعطاهم السم واحداً واِحداً حتى ماتوا جمٌعاً فً أقل من سنة

ستمابة رهٌنة منهم باسم رهابن الطاعة ، فمات أكثرهم فً السجون من شدة البرد ، أما األموال 

وثٌقة أخرى قُدمت للجامعة العربٌة كتبها أحد كبار  تكدأ، وٕ(لذخابر فقد نهب كل شًء فً البٌوتوا

ٌة برز ضابط من الجٌش اسمه ٌحٌى )وفً هذه الحالة المخز-مجهولة العنوان واالسم فتقول: األحرار

بن إسماعٌل الردمً والتزم على نفسه تدبٌر خطة ٌهزم فٌها الزرانٌق إذا أطلق له القابد العام سلطة 

التدبٌر ووضع الخطط الحربٌة وترتٌب الجٌش وعندما سمع القابد العام هذا االقتراح وافق على هذه 

ا وبعد مصاولة أٌاماً سقطت بٌت الفقٌه وكان أول الفكرة وهكذا تقدم الجٌش حسب خطته التً وضعه

داخل إلٌها هو ذلك الضابط المقدام الذي سٌنال جزاء عمله بعد أٌام وبعد فتح بٌت الفقٌه أطلق القابد 

العام لجٌشه الجرار حرٌة النهب والسلب والقتل والحرق مدة أسبوع وكان أول عمل شرع به القابد 

الشجاع وذلك للقبض علٌه وطالء جسمه بالزٌت والقطران المؽلً وربطه العام هو مكافبة ذلك الضابط 

فً أحد المدافع وتعلٌق كمٌة من قوارٌر الخمر فً عنقه بعذر أنه ٌشرب الخمر وٌتناول المسكرات ألنه 

ولٌت األمر وقؾ عند هذا الحد ..سبق القابد العام بتحرٌر برقٌة إلى اإلمام بأنه تم فتح مدٌنة بٌت الفقٌه 

الحدٌدة وذلك ألنه رد اعتبار الحكومة وصان القابد ب مابة سوط أمام الجموع الكبٌرة بل تعداه إلى جلده

العام من فضٌحة الهزٌمة والفشل أمام قبٌلة ٌقدر رجال الحرب فٌها بعشرة آالؾ مقاتل قاومت جٌشاً 

ركوه أٌاماً بحر تهامة جراراً ٌزٌد عدده عن مابة ألؾ بتجهٌزاته ومعداته الحربٌة وهناك صلبوه وت

 .ٔوأشعتها المحرقة(
 

 -:، فقال محمد االكوع أخٌه إسماعٌل( الرواٌة مع إضافاتبعد الثورة أعاد األكوعان )محمد بن علً و 

فاهتبل الردمً فرصة مواتٌة وؼامر بشجاعته النادرة وخططه العسكرٌة وتقدم بسراٌاه ولم ٌأل جهداً )

ٌس لها خٌار إال الموت أو النصر وكانت مؽامرته هذه مقرونة بالنجاح ، فً اقتحام هذه المؽامرة التً ل

                                                           
ٔ

 ّ .  17ٔٔٓخ٣ٞ  1ٕ،  ٕٖٕٓؼض حُِٔطخص ح٩ٓخ٤ٓش ٝحُـ٣ٍٜٞٔش ا٠ُ حٓظجٜخٍ حٌُظخد ك٢ أ١ ًَ ٌٓخٕ ٝؿي رٚ ، ؿ٣َيس حَُ٘حٍس ، حُؼيى - 
ٕ

 . ٙ٘ – ٗ٘رن ، ٛـ حُل٤َٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخ - 
ٔ

 . 1ٖ -1ٕ، ٛـ  حَُٔؿغ حُٔخرنٗخؿ٢ ،  - 
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، فافتض معقل الزرانٌق وحصنهم الحصٌن أال وهو مدٌنة بٌت الفقٌه بعد تضحٌة ؼالٌة وقتال عنٌؾ 

أن أحد قواده المذكور قد أفتض بٌت الفقٌه عاصمة الزرانٌق ففزع لذلك وأرؼى وأزبد وقام بلػ السٌؾ 

بٌت الفقٌه ..على...لما استولى السٌؾ الفاتح وال جاء النصر على ٌده م ٌحوز هو بفخر هذاوقعد حٌث ل

واطمبن به المقام تتبع جٌوب الزرانٌق ومخاببهم وزواوٌهم والؽابات التً كانت تسمى القصرة والحق 

ً مقاومته الهاربٌن إلى كل مكان ومن أتى به كان خطابه السٌؾ واشتد فً فنابهم سٌما فً من اشتهر ف

ومصاولته وأشبعهم نهباً وسلباً حتى التوافه من أوانٌهم ثم أختار من رؤسابهم قرابة ألؾ إنسان 

م الزناجٌر ملصقٌن بعضهم وأشخصهم إلى منفى حجة مشٌاً على األقدام فً أٌدٌهم المؽالٌق وعلى رقابه

ها بالجص والنورة وقد ..وبعث األشٌاء المنهوبة إلى حجة ووضعها فً كهوؾ هنالك وألحمإلى بعض

فمات البعض ..شاهدت بعض ذلك من تلك المدابع والنحاس وقد أكلها طول المكث وصارت ال ٌنتفع بها

إنسان كان الموت ٌستل منهم بٌن حٌن وآخر ،  منهم فً الطرٌق ووصل إلى نافع حجة قرابة سبعمابة

الحروب وعن المحابٌس..وحدثنا  حتى لم ٌبق منهم ؼٌر سالم الزرنوقً وهو الذي حدثنا عن بعض هذه

ومكث برهة ..أنه حبس وهو دون البلوغ ، كما ستصفى أموالهم العقارٌة الرؼٌبة وصٌرها ملكاً للدولة

وذنوباً ومنها أنه ٌشرب  شهرت بجالء ووضوح نزوة االنتقام من قابده الردمً فاختلق للمذكور ذنوباً 

بل ركب رأسه وصار هو الخصم ..اً الردمً ولو صورٌ وٌا لٌته تذرع بعملٌة االنتقام بمحاكمة..الخمر

والحكم فأقام علٌه الحد فجلده ثمانٌن جلدة أمام جم ؼفٌر ولم ٌشؾ ؼٌشه بهذه اإلهانة بل ألحقها بإهانة 

أفشع من ذلك فأمر بتعلٌق قوارٌر الخمر على عنقه زٌادة فً الشماة ولم ٌمكث القابد المذكور ؼٌر أٌام 

  . ٔقالبل ومات كمداً (
   

سرٌعة بعد الجراءات جملة من القرارات واإلسٌؾ اإلسالم أحمد بن اإلمام ٌحٌى  اتخذ القابد العام   

حت مدٌنة مفتوحة مستباحة ومن بٌت الفقٌه فأض طوسق عقبالرجوع إلى والده اإلمام ٌحٌى فً إقرارها 

 -:ذلك

 . -التقٌة –المذهب أصدر األمان لكل األهالً ثم نقضه فٌما بعد حسب ما ٌنص علٌه   -ٔ

 أجرى عملٌات تحقٌق واسعة بنفسه مع قادة المجتمع بالبالد وزرع الشك من الكل فً الكل .  -ٕ

 أصدر أوامره بعملٌات اعتقال واسعة بعد القضاء على جٌوب المقاومة التهامٌة .  -ٖ

 صادر كل أنواع األسلحة من قبابل تهامة كافة حتى الخناجر والمدى والدبابٌس .  -ٗ

 كل المنازل التً تعود للمقاومٌن أو أٌة منازل أعجبت قادته ومشابخ القبابل لتهامة .صادر   -٘

 خّرب أماكن تجمع المواطنٌن مثل المبارز والمنازل العلمٌة وأربطتهم وزواٌاهم الصوفٌة .  -ٙ

 أصدر أوامره بمداهمة المنازل  والمدارس بحثاً عن مقاومٌن أو سالح ومن ثم تم نهبها .  -7

 بن األطفال من أحضان آبابهم وأمهاتهم حتى الرضع منهم وأرسلهم إلى الحدٌدة .أخذ الرها  -1

تدخل فً النسٌج االجتماعً لبناء القبٌلة فً تهامة ، فأوجد مشابخ أختارهم ورفضتهم قبابلهم   -1

لخٌانتهم وشلمهم ، وأصبحوا مطٌة بٌده ٌحركهم كٌفما شاء ، وأعتقل كل من ٌمثل خطراً على 

المشابخ الذٌن تعاونوا معه وأرسلهم إلى سجون حجة لكٌال ٌعودوا أبداً وبتنسٌق  سلطاته أو على

تبٌن عدد المعتقلٌن  إمامٌة، وحصل الباحث على وثٌقة بالمدٌنةالء المشابخ وجواسٌسه كامل مع هؤ

 . ٕبعض المعتقلٌن ومن مات بحجة ومن رجع، ثم قام الباحث بإحصاء  ٔوالرهابن بسجن الحدٌدة 

                                                           
ٔ

 .1ٕ1، ٛـ  ٕ.؛ ح٫ًٞع ، آٔخػ٤َ . ٛـَ حُؼِْ ، ؽ ٖٓٔ-1ٕٔ، ٛـ  ٕح٧ًٞع ، ٓلٔي ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٔ

 ( .٤1وش ر٬ٔكن حُٞػخثن ٍهْ ٝػ٤وش َٓكٞػش ٖٓ ٓي٣َ ٓـٕٞ حُلي٣يس ا٠ُ ٤ٓق ح٬ٓ٩ّ  طز٤ٖ ػيى حُٔؼظو٤ِٖ ٝحَُٛخثٖ رٜخ)ٍحؿغ ٍٛٞس حُٞػ -
ٕ

 خ٬ُٔكن( .ر ٍٕهْأػي حُزخكغ ؿي٫ًٝ ُزؼٞ أٓٔخء حُٔؼظو٤ِٖ رٔـٖ ٗخكغ ك٢ كـش رؼي ػَ٘حص حُٔوخر٬ص ٝحٍُِ٘ٝ ح٤ُٔيح٢ٗ )ٍحؿغ حُـيٍٝ  - 
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لٌم المذهب الزٌدي وفرض التقٌٌد بأحكام هذا المذهب بخالؾ مذهب أهالً تهامة الذٌن فرض تع  -ٓٔ

جمٌعهم سنة شوافع وأحناؾ ، كما فرض شعابر المذهب ومعتقداته مثل االحتفال بعٌد ؼدٌر خم 

 وفرض صٌؽة اآلذان حسب المذهب الشٌعً وؼٌر ذلك .

التعاون مع مشابخه الذٌن دخل بهم بٌت أصدر أوامره لجٌوشه بالخطاط فً كل بالد الزرانٌق ب  -ٔٔ

الفقٌه ، ومن ٌبدي أي اعتراض ٌرسل إلى حجة ، وأهٌنت نساء تهامة وأطفالها وشٌوخها على أٌدي 

 هؤالء الذٌن امتألت عقولهم وأبدانهم بالثأر والتعصب المذهبً .

هم عبٌد للسلطات ً الشعب التهامكلها واقعة تحت الطوارئ ، فكل التهامٌة أصدر قراراً أن البالد   -ٕٔ

، وبنا بواسطة هؤالء الناس القالع والبالد عن طرٌق السخرة والتً أرهقت العباد الزٌدٌة اإلمامٌة 

 .ٔوبالمجانوالقصور على وادي رمع والمبانً الحكومٌة والسدود الترابٌة 

أنه  )وهذا العمل من حٌثبحتة العجٌل وقبره ألهداؾ سٌاسٌة بن موسى  هدم ضرٌح اإلمام أحمد -ٖٔ

تحقق به أمر مطلوب شرعاً فهو جٌد ولكن الشكوك ساورت الناس حٌنما اقتصر على هدم مشاهد 

  . ٕ( ، ومع ذلك لم ٌمسها بشًء من ذلك...البالد الشافعٌة بٌنما البالد الزٌدٌة فٌها مشاهد كثٌرة 

كتب علمابها  ..كمٌات هابلة من المخطوطات و) أخذمصادرة تراث المدٌنة العلمً ، فنقل السٌؾ   -ٗٔ

 .ٖ(المقحفً بجمعها ونقلها إلى حجة ونفابس أثرٌابهم من بٌت الفقٌه وؼٌرها وكلؾ الحاج محمد

   .ٗفرض التزوٌج اإلجباري على األهالً من تهامة للقادة والجنود الزٌود   -٘ٔ
 

 تهامة ،المسلحة بسقوط آخر معاقلها وبدأت مرحلة المعارضة السلمٌة فً التهامٌة هكذا انتهت المقاومة 

أثرت على  و ٘ ولكن تأثٌرها كان قوٌاً فأحداثها ونتابجها كانت الحافز لنشوء حركة المعارضة الٌمنٌة

فً كل ، و ٙم9ٕٙٔطوال الفترة المذكورة حتى قٌام ثورة كل الحركات السٌاسٌة والفالحٌة والقبلٌة 

  مختلفة فً المواجهة فً تهامة اً والمعارضة التهامٌة طرق اإلمام ٌحٌى بعدها وانتهجاألحداث الالحقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ٔ

 ّ .ٕ٘ٓٓ/1/ّ٘ ؛ ٝٛـ٤َ ؿ٬ى ك٢ ٕٔٓٓ/1/ٖٔٓوخرِش ٓغ ٣ل٠٤ كٖٔ حُِر١َ ك٢  - 
ٕ

 .  ٕٗٙٛـ، ٛـ 7ٕٗٔ، ٔح٣َُخٝ ،١ -ٓٞهق حُؼِٔخء ٜٓ٘خ )ح٤ُٖٔ ًٗٔٞؿخً(، ىحٍ حُـ١ُٞ -آػخٍٛخ  -٣ٍش  ٗ٘ؤطٜخ حُٔؼِْ ، أكٔي كٖٔ . حُوزٞ - 
ٖ

 . ٖٓٔ، ٛـ  ٕح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٗ

أ ، ٛـ -  ِّ  . ٤َٖٖٓٓٚ ، ح٤ُٖٔ : ٍٓٞٝع طخ٣ٍو٢ ٓـ
٘
 عقب محاضرة لتكرٌم المناضل عبدالسالم صبره . ت الثقافةم ببٌٕٓٔٓ/ٓٔ/ٖٔاللواء علً عبدهللا السالل بصنعاء فً  مقابلة مع - 
ٙ
 –بٌروت ، دار الفكر  –المقرمً ، عبدالملك . التارٌخ االجتماعً للثورة الٌمنٌة رؤٌة سوسٌولوجٌة لتحول بناء القوة ، دار الفكر المعاصر  - 

 . 7ٕ٘م ، صـ 99ٔٔ،  ٔدمشق ، ط
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 المبحث الثانً                                   
 سٌاسة اإلمام ٌحًٌ  فً تهامة
 وموقف حركات المقاومة منها

 األسباب التً حذت باإلمام ٌحٌى إلى السٌطرة على تهامة .  -

وفق معطٌات جدٌدة ، لتواجه هذه المنطقة  بعد انهٌار اإلمبراطورٌة العثمانٌة تشكلت المنطقة العربٌة  

تؽٌٌرات جذرٌة فً أنشمتها وأسالٌب حكمها ، ولتسقط تهامة فً أتون صراع خفً بٌن القوى الدولٌة ، 

 ٌطرتهوطموح إقلٌمً بابتالعها ، فبدأ اإلمام ٌحٌى ٌفكر فً السٌطرة على تهامة بشكل جدي عقب س

ر الخاطؾ الذي حققه قادته ، وانتشر اللحشة الحاسمة إلنزال الٌمن األسفل)تعز ، إب( بٌد قواته والنص

جٌوشه ، فقد عمل خالل فترة االنتشار بهدوء وروٌة على اقتطاع مناطق تهامٌة وضمها إلى دولته من 

دون أن ٌثٌر أي بلبلة حول ذلك ، حتى قامت الثورات ضده من هذه المناطق ، وانهارت عقب ذلك 

مة وهً قوة اإلدرٌسً بعد وفاة مؤسسها اإلمام محمد بن علً اإلدرٌسً ، القوة التً قاسمته حكم تها

وصراع البٌت اإلدرٌسً وما تبع ذلك من حروب ، مما مكن اإلمام ٌحٌى اقتناص اللحشة الحاسمة 

وابتالع تهامة وكذلك فعل الملك عبد العزٌز بتهامة عسٌر ، فمن األسباب التً دعت اإلمام ٌحٌى إلى 

 -هامة : السٌطرة على ت

الزٌدٌة أو  اإلبمةإٌمانه العقابدي بأن تهامة إرث ٌجب أن ٌتملكه ألنه من مورثات أجداده وآباءه من   -ٔ

على وكل على هللا إسماعٌل بن القاسم كما ٌسمٌه أتباعه بـ"حق الفتح" ، وٌقصدون بذلك سٌطرة المت

 ، ٔز أخذ مال الشوافع(تهامة فً القرن الحادي عشر الهجري والذي صنؾ)إرشاد السامع فً جوا

الكلمة )قد كانت -:عن المتوكل إسماعٌل قوله  (م97ٙٔ/هـ1ٓٔٔتـ) ومن ذلك قول العالمة المقبلً

 ٕنصنع فٌها ما شبنا كخٌبر ونحوها(فللجبر والتشبٌه وهما كفر ، فدارهم دار كفر فاستفتحناها بسٌوفنا 

ولكن على ٌل فً األخذ إلى قدر النصؾ ٌتحا)أن للمتوكل لعامله على تهامة ٌوصٌه ثم أورد رسالة

ال ٌؤاخذنً هللا إال " -:ٌقول لهم إذا شكوا الجوروجه ال ٌنفر وكان الوالً على الٌمن األسفل وتهامة 

من الزٌدٌة( ، وهذه الدسٌسة الخبٌثة والفضٌحة المخزٌة من ذٌول التكفٌر بالتأوٌل  "فٌما أبقٌت لكم

بأرضها وسمابها وما بٌنهما من كابنات تدب على إلمام ٌحٌى حسب معتقد اأصبحت تهامة ، ف لؽٌرهم

  لكها من ٌرٌد من أتباعه وكٌفما شاء .مّ ٌُ ن حقوقه كما شل ٌردد هو وأتباعه األرض هً حق م

استناد اإلمام فً تشبثه بتهامة إلى جانب )اإلرث الشرعً( على الحق التارٌخً للٌمن ، الذي ٌمتد   -ٕ

، فً ه الجزٌرة العربٌة أو ما سماه )الٌمن الطبٌعٌة أو الٌمن الكبرى( لٌشمل النصؾ الجنوبً من شب

اإلقلٌمً للٌمن اإلمامٌة ككٌان مستقل ٌجب تمٌٌزه عن ذلك الخاص حٌن أن الواقع ٌقول )إن النطاق 

م ، 9ٕ٘ٔكامل الفترة من النصؾ الثانً للقرن التاسع عشر حتى العام بوالٌة الٌمن العثمانٌة ، فخالل 

  ٔ( ن إلمام الٌمن سٌادة أو والٌة على تهامة وسواحل البحر األحمر لم ٌك

 بالعالم الخارجً . تصالمابً على البحر األحمر واال لحصول على منفذ السعً ل  -ٖ

                                                           
ٔ

 . ٙٗ، ٛـ  ٕح٧ًٞع ، ك٤خس ػخُْ ٝأ٤َٓ ، ؽ - 
ٕ

 . 1ٖٖ-َٖٖٜٙٓ ، ٛـ  -ٛـ 1ٕٖٔحُٔوز٢ِ ، ٛخُق رٖ ٜٓي١. حُؼِْ حُ٘خٓن ك٢ ا٣ؼخٍ حُلن ػ٠ِ ح٥رخء ٝحُٔ٘خ٣ن ، )د . ٕ( ،  - 
ٔ
 . 8ٙم ، صـٕٓٓٓمحكمة العدل الدولٌة ، الحكم الدولً فً السٌادة والحدود البحرٌة الٌمنٌة/اإلرترٌة ، تر/أحمد كمال محمد نعمان ، )د.ن( - 
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تحقٌق رؼبة إٌطالٌا حلٌفة اإلمام ٌحٌى الوحٌدة فً شبه الجزٌرة العربٌة فً إٌجاد موطأ قدم لها فً   -ٗ

طلٌان لفترة طوٌلة من الزمن ، فبدعم إٌطالٌا دولٌاً ومادٌاً اللم راود شبه الجزٌرة العربٌة وهو ح

 ستطاع السٌطرة على تهامة .   ا

توجٌه أنشار القبابل الزٌدٌة ومشابخها إلى تهامة وإشؽالهم بالفٌد والعوابد الحاصلة من السٌطرة على   -٘

كل تهامة مؽنم ومدن مفتوحة لهؤالء تهامة ، بدالً من االقتتال فٌما بٌنها أو الثورات ضده ، واعتبار 

 حٌث اللبن والسمن والعسل واللحم والسمك . 

  إٌراد موارد ؼنٌة جدٌدة لدولته خاصة وأن تهامة قد تمٌزت بتعدد ثرواتها ومنها التجارة والزراعة  -ٙ

وإٌجاد وشابؾ وأعمال   ٔوخاصة أن أراضٌها صالحة ألي استثمار بشري ،وخاصة النفط والصناعة 

 اعه ولجٌشه على حساب الشعب التهامً . ألتب

التوافق النشري مع النشرة العنصرٌة لمتعصبً المذهب ومشابخ القبابل الزٌدٌة فً وجوب إفراغ   -7

الجبال بشرٌاً من المجرمٌن وقطاعً الطرق واللقطاء والمعاقٌن ومن الطبقات الوضٌعة ، ومحاولة 

وعسكرتهم لالستٌطان بتهامة وذلك استمراراً إحداث هجرة إجبارٌة لمجامٌع منهم بعد تجنٌدهم 

 للنشرٌة الفارسٌة فً التارٌخ الٌمنً . 

توطٌن بعض المشابخ والعلماء واألفراد المعروفٌن بمناوأتهم للنشام اإلمامً أو الذٌن ٌشك النشام   -1

 . بوالبهم ، ودمجهم قسراً ضمن المنشومة السكانٌة التهامٌة بفرض تزوٌج الشعب التهامً لهؤالء

محاولة إٌجاد أتباع جدد من سكان تهامة ٌدٌنون بالوالء المذهبً من خالل تشٌعهم وانتقالهم من   -1

 ."المنهزم ٌتبع المنتصرتطبٌق النشرٌة الخلدونٌة "تباع أسلوب اإلؼراء وإسنٌتهم إلى الزٌدٌة بعد 

اشتداد  إٌجاد محٌط دفاعً ٌسهل االستؽناء عنه فً الشروؾ الحرجة ، والتفاوض علٌه عند -ٓٔ

األزمات ، وهو خط ٌرهق الؽازي بمقاومته وسكانه ومناخه ، وٌبعده عن خطوط دعمه وإمداده وهذا 

 .الٌمنٌة كله متوفر بتهامة مثلما حدث فً الحرب السعودٌة 
 

 أسالٌب السٌطرة اإلمامٌة على تهامة وأبرز قادة هذه السٌطرة  .  -

-7ٖٖٔمن ) أعوامترة زمنٌة ال تتجاوز العشر أحدث سقوط تهامة بٌن ٌدي اإلمام ٌحٌى خالل ف  

الكثٌر من التساؤالت حول األسالٌب التً اختطتها السلطات اإلمامٌة فً م( 9ٕ8ٔ -9ٔ8ٔ / هـ8ٖٗٔ

سرعة إخضاع هذه المناطق وإلحاقها بدولة اإلمام ٌحٌى ، وعلى رأس هذه األسالٌب المتعددة إلخضاع 

  -بارزة تبلورت على النحو التالً : تهامة للسٌطرة اإلمامٌة ، تركزت مجموعة

  -وهً أول مدٌنة تسقط بٌد اإلمام ٌحٌى  -أسلوب الخداع والكذب ، ومثال ذلك سقوط مدٌنة زبٌد  -ٔ

ضحٌة خداع من الوالً العثمانً محمود ندٌم باشا آخر والة الدولة العثمانٌة والقابد العام للفٌلق 

ٌحٌى وأحمد بن عبدالرحمن األنباري ، فاستسلم أهالً  السابع العثمانً توفٌق باشا الحلبً واإلمام

اعتقاداً منهم أن هذه القوات هً قوات  -كما ذكر سابقاً  -المدٌنة طوعاً وترحٌباً بالقوات القادمة 

عثمانٌة قدمت إلنقاذهم من القوى االستعمارٌة ، ولٌست قوات ؼازٌة سٌطرة على المدٌنة ونكلت 

 ذلك ثار أهالً المدٌنة على هذه القوات ، وقضً على ثورتهم .  بأهلها وعندما اتضحت حقٌقة 

إبراهٌم عبدهللا مع أسلوب الترؼٌب واإلؼراء وهو ما حدث مع المشابخ والمناصب مثلما حصل  -ٕ

 قوزي شٌخ صلٌل وسقطت مدن الزٌدٌة والزهرة وباجل والمراوعة والمنصورٌة بهذا األسلوب.

                                                           
ٔ
 . 9٘ٔو 9ٔٔم ، صـ9ٕٙٔ،  ٔالقاهرة ،ط –راوي ، راشد . اقتصادٌات العالم العربً من الخلٌج إلى المحٌط ، مكتبة النهضة المصرٌة الب - 
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دى السلطات اإلمامٌة ، فأؼلبٌة تهامة وقعت تحت هذا سلوب القوة والبطش ، وهو السابد لأ -ٖ

 األسلوب حتى مدٌنة زبٌد التً أعٌد السٌطرة علٌها بالقوة أثناء ثورة الركب والمعاصلة  .

أسلوب التولٌة على ما هو علٌه مع إعالن الطاعة لدولة اإلمام ، وإرسال الرهاٌن لإلمام ٌحٌى وهو  -ٗ

اللحٌة من البحر إلى الجبل وتوسٌع نفوذه وتقوٌة كلمته بعد  هادي هٌج ، وتولٌته على ما حدث مع

أن وضع رهابن الطاعة ، وأرسل بقبابل الواعشات التً سٌطر علٌها لمحاربة أبناء جلدته بتهامة ، 

وأتبع األسالٌب اإلمامٌة ببالده ، بل وأشد وأبطش منها ، حتى أصبح أكبر مالك زراعً فً تهامة 

بقشة مقابل كل  8٘ٓفرض ) -ه :عدٌدة ال شرعٌة جمع ثروته ومنها أن بطرق ؼٌر شرٌفة وبوسابل

عقد للزواج ٌتم فً مقاطعته ، وقد قام هذا السٌد مرات عدٌدة بسجن أفراد وتقٌٌدهم وعرضهم فً 

إلى جانب تجارة العبٌد واسترقاق  ، ٔالشمس حتى نهاٌة المدة المقررة وقد تبلػ أحٌاناً عدة أشهر(

فهؤالء وأمثاله أبقاهم ،  ٕلاير فضً ٓٓٓٔإلى  ٖٓٓع اإلنسان بثمن ٌتراوح ما بٌن البشر ، فكان ٌبٌ

 اإلمام إلثباتهم فعالٌتهم ووالبهم لهذا النشام .
        

العسكرٌٌن والمشابخ ورجال  ادةأما القادة الفعلٌٌن للسٌطرة على تهامة ، فلقد شهرت مجموعة من الق  

هم من طبقة السادة ومن الهضبة الٌمنٌة ، فقد قاد السٌطرة على  ؤالءالدٌن فً حروب تهامة ، وأؼلبٌة ه

ومن  ،تهامة شخصٌات ومرجعٌات كلها زٌدٌة ومعروفة بشدة تعصبها المذهبً ووالبها لإلمام ٌحٌى 

  -أهم هؤالء القادة :

 ولً العهد سٌؾ اإلسالم أحمد بن اإلمام ٌحٌى .   -ٔ

 بن اإلمام ٌحٌى . أمٌر تهامة سٌؾ اإلسالم بدر الدٌن محمد  -ٕ

 القابد العام للجٌوش المتوكلٌة علً بن عبدهللا الوزٌر .  -ٖ

 القابد العام للجٌوش المتوكلٌة بتهامة عبدهللا بن أحمد الوزٌر .  -ٗ

 أمٌر الجٌش المتوكلً الشرٌؾ عبدهللا بن محمد الضمٌن الحسنً الجوفً  -٘
 . 

 ٌحٌى .األمٌر صمصام توفٌق بن عبدهللا وهو عبد مملوك لإلمام   -ٙ

 القابد القاضً أمحمد بن علً الوزٌر.  -7

 محمد بن ٌحٌى بن أُمَحمد بن عبدهللا بن علً بن حسٌن اإلرٌانً .  -1

 . إسماعٌل بن إسماعٌل بن ٌحٌى المرونً  -1

ٌَد فً حاشد .  -ٓٔ  ناجً بن حسٌن هّراش من كبار مشابخ الَص

َ رـَر٢ حُٔلخر٘ش ٖٓ ر٬ى كـش .أحمد هارب الشمري شٌخ مشابخ  -ٔٔ ْٔ َٗ 

ٓلٔي رٖ ػ٢ِ رٖ أكٔي حٌُح١ٍ  -ٕٔ
 
٣ل٠٤ رٖ ػ٢ِ رٖ أكٔي حٌُح١ٍ -ٖٔ     .

 
. 

ٓلٔٞى رٖ ٓلٔي حُِر١َ٤  -ٗٔ
 
 ك٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ػزي حُوخىٍ. -٘ٔ           .

حُلٞػ٢ ك٤ٖٔ رٖ ٓلٔي رٖ هخْٓ  -ٙٔ
 
ك٤ٖٔ رٖ أكٔي حُلٞػ٢  -7ٔ    .

 
.  

َٗف حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ كٔٞى  -1ٔ
 

ػ٢ِ رٖ ٗخَٛ ح٤ُٔخ٢ٗ -1ٔ .         
 

 . 

ٓلٔي رٖ ػزيهللا حُ٘خ٢ٓ -ٕٓ
 
 ػزيهللا رٖ كٖٔ حُي٢ِٔ٣ . -ٕٔ              .

ٓؼ٤ي أرٞرٌَ ٓؼٟٞش -ٕٕ
 
 ػ٢ِ رٖ ػَٔ حُٔويحى . -ٖٕ                . 

أكٔي رٖ كٖٔ رٖ آٔخػ٤َ ه٤ْ -ٕٗ
 

ٓلٔي رٖ ػ٢ِ حُؼِل٢ -ٕ٘.    
 
 . 

ٓلٔي رٖ كٖٔ رٖ آٔخػ٤َ ه٤ْ -ٕٙ
 

 ع .ػ٢ِ رٖ ك٤ٖٔ ح٧ًٞ -7ٕ.    

                                                           
ٔ

 .   1ّٓ ، ٛـ 1ٙ٘ٔ،  ٔر٤َٝص ، ١–حُؼطخٍ ، ٓلٔي ٓؼ٤ي . حُظوِق ح٫هظٜخى١ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ك٢ ح٤ُٖٔ ، ىحٍ حُط٤ِؼش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘  - 
ٕ

 . 7ّٙ ، ٛـ 17ٓٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ -ٕ أكٔي . ٗظَس ك٢ ططٍٞ حُٔـظٔغ ح٢٘ٔ٤ُ ، ىحٍ حُط٤ِؼش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ػَٔ ، ِٓطخ - 
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ٓلٔي رٖ ٓلٔي ؿ٠ٔخٕ حٌُز٢ٔ  -1ٕ
 

ػ٢ِ رٖ ػ٢ِ ح٢ٓ٬ُٔ حُٔط١َ -1ٕ.    
 
 . 

 ٛخْٗ ح٣َُ٘ق حُٔل٣ٞظ٢ . -ٖٔ          ك٤ٖٔ رٖ ػزيحَُكٖٔ ػخَٓ. -ٖٓ

ٓلٔي رٖ أكٔي حُلـ١َ -ٖٖ                       ٓلٔي ١َٓ ٗخثغ. -ٕٖ
 
. 

 لٔي حٍُٜٔ٘ٞ .ػزخّ رٖ ٓ -ٖ٘      ػزي هللا رٖ ك٤ٖٔ رٖ حٍُٜٔ٘ٞ . -ٖٗ

 ٓلٔي حٌُز٤َ حُٜ٘خ١ٍ . -٣ٖ7ل٠٤ رٖ آٔخػ٤َ حَُى٢ٓ .            -ٖٙ

 أكٔي رٖ كٖٔ ؿٞع . -1ٖحُؼٔخى ٣ل٠٤ رٖ حكٔي حٌُز٢ٔ .         -1ٖ

ٗخَٛ حُيٍس -ٔٗٓخُْ هخثي حُلطخ٢ٓ ٤ٗن ٝٛخد.       -ٓٗ
 
.  

 حَُد حُٜ٘خ١ٍ .ٓلٔي رٖ ُطق رٖ ػزي -ٖٗٓلٔي رٖ ػزيهللا أرٞ َٜٓ٘ حُل٢٘ٔ .  -ٕٗ

 ٓلٔي رٖ ٣ل٠٤ حُ٘خثق . -٣ٗ٘ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤ حُ٘خثق ٤ٗن  ر٤ٌَ.    -ٗٗ

 أكٔي رٖ أكٔي حُل٠َح٢ٗ . -7ٗأٓلٔي ػ٢ِ حُو٢ٔ٤ٔ .                 -ٙٗ

 ٣ل٠٤ رٖ ٓلٔي حُٜخى١ ) أرٞ ٤ٗذ( . -1ٗػ٢ِ رٖ ػزي هللا حُٜ٘خ١ٍ .            -1ٗ

 أكٔي رٖ ػ٢ِ حُٜؼ٤ي١ هخثي ؿ٤ٖ حُل٤ٔش . -ٔ٘    ًَ .  ػزي حَُكٖٔ رٖ ٓلٔي حُٔظٞ -ٓ٘      

 حُ٘و٤ذ ػزيهللا حُـز١َ ٖٓ ٓ٘خثن ه٫ٕٞ . -ٖ٘   ٓلٔي رٖ كٖٔ حُٔظًَٞ .             -ٕ٘      

 َٗف حُي٣ٖ رٖ ػ٢ِ رٖ حُٔظًَٞ ػ٠ِ هللا . -٘٘  كٖٔ حُُلي٣ي ٤ًَٝ ػخَٓ حُل٤٘٤ٔش .  -ٗ٘      

 أكٔي رٖ ُطق حُٔئ٣ي١ .-1٘ػزيهللا حُؼ٢َٗ  -1٘ػ٢ِ َٜٗ٘. ٓلٔي  -7٘ٓلٔي حُٔولل٢.  -ٙ٘
      

 

 أمراء تهامة فً عهد اإلمام ٌحٌى .  -

بعد السٌطرة على تهامة تم تقسٌمها إدارٌاً وفق التقسٌم اإلداري العثمانً المطبق سابقاً ، فتم فصل  

ذه التقسٌمات هو تجزبة المخا وإلحاقها بتعز ، وفصل مٌدي مع حرض وإلحاقها بحجة ، والهدؾ من ه

 تهامة وسهولة حكمها .

رؼم أن التسمٌة الشابعة والسابدة هً تهامة ، ٔ سمٌت تهامة فً العهد اإلمامً رسمٌاً بلواء الحدٌدة  

ومن أبناء اإلمام ٌحٌى ، ٌقول األهدل متابعاً ومعاصراً لمن  "السادة الزٌدٌة"ولقب من ٌحكمها أمٌر من 

 هـ"ٖٖٗٔ"احتالل اإلمام ٌحٌى لمنطقة تهامة  كم اإلمام ٌحٌى وتحت عنوانفترة ححكم تهامة خالل 

فً أوله بقٌادة السٌد عبدهللا بن أحمد الوزٌر  - م9ٕ٘ٔ ابرٌل / هـٖٖٗٔ - )فً شهر رمضان -ٌقول :

 فاتح بالد سبأ ثم أردفه بالسٌد حسٌن عبدالقادر وتعٌن عامالً للحدٌدة ، وكان ٌدعى الوزٌر أمٌر اللواء ،

وتوجه إلى اٌطالٌا واستقر أمٌر لواء  م9ٕ٘ٔ / هـٖٗٗٔثم نزل سٌؾ اإلسالم محمد البدر فً دخوله سنة 

الحدٌدة ، وطلع الوزٌر وبقً السٌد حسٌن عامالً للحدٌدة فً أول إمارة سٌؾ اإلسالم محمد شقٌق سٌؾ 

وانسحب فً آخر شهر ...سعاٌة أخٌه سٌؾ اإلسالم الحسٌناإلسالم أحمد ولً العهد تمت له البٌعة ب

وفٌها احتالل األمٌر فٌصل بن جاللة الملك  ، م9ٖٗٔ ابرٌل / هـٖٖ٘ٔ الحجة ودخول محرم سنة

واستقام حكمه إلى المنصورٌة م 9ٕ٘ٔ ماٌو ٔ / هـٖٖ٘ٔ محرم سنة 7ٔعبدالعزٌز بن عبدالرحمن فً 

السعودٌة مع األمٌر فٌصل  والعبسٌة وباجل إلى شهر جماد آخر وصل السٌد عبدهللا بن احمد الوزٌر من

فً الحدٌدة ولم ٌنسحب فٌصل حتى نزل االدارسة الحسن والسٌد على والسٌد أحمد االهدل "عرفته" 

موالً لإلدرٌسً ومكً زكري "استقر عامل فً الحدٌدة فً إدارة الوزٌر ثم عزل بعد مدة وبٌته فً 

                                                           
ٔ

 . 17ّ ، ٛـ1ٕٙٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –ح٢ٔ٣ُٞ ، ك٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ . ح٤ُٖٔ حٌُزَٟ ، ٓطزؼش ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش  - 
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ل بعد انسحاب فٌصل بما معه من الحدٌدة جامع الجعٌشٌة" ، وتأخر عبدالوهاب]اإلدرٌسً[ ثم وص

 .  ٔارتفع( م9ٗٓٔ / هـ9ٖ٘ٔ الجٌوش واالدارسة المذكورٌن وعابالتهم ، واستقر الوزٌر أمٌراً للواء إلى

) أن القوات اإلمامٌة دخلت مدٌنة الحدٌدة -أحمد عثمان مطٌر فً نص ثانً أن : حدد المؤرخ التهامً  

وعلى رأسها محمد بن علً الوزٌر وبعد استقرارها  م9ٕ٘ٔ ابرٌل / هـٖٖٗٔ فً شهر رمضان سنة

تعٌن من قبل اإلمام ٌحٌى فٌها العامل حسٌن بن عبدالقادر ...فهو أول من تعٌن إلمارة لواء الحدٌدة من 

قبل اإلمام ٌحٌى بن محمد حمٌدالدٌن بعد دخول قواته وعلى رأسها األمٌر محمد بن الوزٌر فً رمضان 

أرسل اإلمام العامل الحسٌن بن علً بن عبدالقادر شرؾ الدٌن مع  م9ٕ٘ٔ / هـٖٗٗٔهـ ، وفً ٖٖٗٔ

األمٌر عبدهللا بن أحمد الوزٌر إلى مكة لحضور المؤتمر اإلسالمً فٌها وبعد انقضابه رجع العامل إلى 

م أمر بطلوعه إلى صنعاء وجعله عامالً علٌها وعٌن ولده سٌؾ اإلسال م9ٕ9ٔ / هـ8ٖٗٔالحدٌدة ، وفً 

عزم  -هـ ٖٖٗٔ-، وقد ذكر زبارة أنه)وفً ٌوم السبت رابع رمضان  ٕ(راً على لواء الحدٌدةمحمد أمٌ

على بندر الحدٌدة وكذلك السادة والقضاء  الصنو حسٌن بن علً بن عبد القادر من صنعاء عامالً 

شرى ووكالء وكتبة فً بعض الجهات التهامٌة ووصلت الب وحكاماً  والفقهاء الذٌن عٌنهم اإلمام عماالً 

إلى صنعاء لٌلة الثالثاء سابع رمضان بدخول أصحاب اإلمام الحدٌدة فكان إعالن هذه البشرى 

، وانفرد الوشلً بذكر أول قاضً على  ٖبالتناصٌر والرمً بالمدافع والبنادق فً تلك اللٌلة بصنعاء(

السٌد املها )ووصل إلٌها من صنعاء قاضٌها السٌد العالمة محمد بن حسٌن ؼمضان وع -تهامة فقال:

 . ٗ(حسٌن بن علً بن عبد القادر
 

فمن النصوص السابقة ٌتضح أن دولة اإلمام ٌحٌى أولت أهمٌة وعناٌة خاصة بتهامة ولقبت من   

حكمها بأمٌر وجعلت هذا المنصب حصراً على أبناء اإلمام أو أشد المقربٌن إلٌه ، ومما سبق ٌتبٌن أن 

 -الذٌن حكموا تهامة هم كالتالً :

 -ٖٙٗٔ( وعامالً)م9ٕ7ٔ-9ٕ٘ٔ/هـٖٙٗٔ-ٖٖٗٔ حسٌن بن علً بن عبدالقادر شرؾ الدٌن أمٌراً )ال  -ٔ

 (.م9ٕ9ٔ -9ٕ7ٔ/هـ8ٖٗٔ

 ( .م9ٖٔٔ-9ٕ9ٔ/هـٖٓ٘ٔ – 8ٖٗٔسٌؾ اإلسالم بدر الدٌن محمد  بن اإلمام ٌحٌى أمٌراً )  -ٕ

 (م9ٖٕٔ-9ٖٔٔ/هـٕٖ٘ٔ – ٖٓ٘ٔسٌؾ اإلسالم الحسٌن بن اإلمام ٌحٌى ، أمٌراً )  -ٖ

 /ماٌو هـٕٖ٘ٔذوالحجة –ٕٖ٘ٔ)محرمأمٌراً للفترة األولى، مام ٌحٌى ٌؾ اإلسالم عبدهللا بن اإلس  -ٗ

 (م9ٖٗٔمارس  -9ٖٖٔ

 (م9ٗٓٔ -9ٖٗٔ/هـ9ٖ٘ٔ – ٖٖ٘ٔاألمٌر عبدهللا بن أحمد الوزٌر ، أمٌراً )  -٘

 (م9ٗ٘ٔ -9ٗٓٔ/هـٖٗٙٔ – 9ٖ٘ٔسٌؾ اإلسالم عبدهللا بن اإلمام ٌحٌى ، أمٌراً للفترة الثانٌة )  -ٙ

 علً بن حسٌن العمري نٌابة عن سٌؾ اإلسالم عبدهللا .  -7

 حسٌن بن علً الحاللً نٌابة فقط .  -1
 

ومن دالبل األهمٌة هو التركٌز اإلعالمً على اإلنجازات التً روجت لها وسابل إعالم دولة اإلمام   

عتمد اٌضاعلى ٌحٌى ومنها جرٌدة اإلٌمان وأٌضاً مؤرخٌه وعملوا على إبراز هذه االنجازات ، وأ

مراسلٌن مؤجرٌن لٌكتبوا فً الصحافة العربٌة ، وهؤالء ال ٌعرفون أٌن تقع البالد التً ٌكتبون عنها ، 
                                                           

ٔ
 . ٓٔ – 1، ٛـ  ٕح٫ٛيٍ ، حُوٍٞ حُلٖٔ ، ؽ - 
ٕ

 . ٘٘ – ٣٘ٗيس ، ٛـٓط٤َ ، حُيٍس حُلَ - 
ٖ

 .ٕٓٔ-1ٔ، ٛـ ُٕرخٍٙ ، أثٔش ح٤ُٖٔ ، )ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ( ، ؽ - 
ٗ

 .7ٗٗح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
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)أصبحت صنعاء -فمثالً الخبر التالً ٌدل على ذلك وعنوان الخبر "الطٌارات فً الٌمن" ، ٌقول الخبر :

لسالح ، وآخر للصابون ، وثالث لألثواب الٌوم مركزاً للمباراة فً الصناعة ، ففٌها مصنع للحدٌد وا

القطنٌة ، كما أن فٌها مدرسة عامرة ، ومستشفى ، وجملة طٌارات ٌرفرفن فً سماء الٌمن ، ؼٌر أن 

العجب أن هذه الطٌارات منعت من إلقاء القنابل على الزرانٌق وهذا األمر الصادر من اإلمام ٌدل على 

، فهذه  ٔن الطٌارات تصٌب بمقذوفاتها الجانً والبريء(حرصه على عدم التحرش لؽٌر المحاربٌن أل

اإلنجازات الوهمٌة وهً وإن تحقق الجزء منها ، فلٌست بتلك الضخامة التً صورها هؤالء ، وهً 

 -ترجع إلى مٌول األمراء ، فكانت مٌول األمراء على النحو التالً :
 

 ( .م9ٖٔٔ-898ٔ/ـهٖٓ٘ٔ -ٖٙٔٔسٌؾ اإلسالم بدر الدٌن محمد  بن اإلمام ٌحٌى ) -ٔ

وع تولى تهامة عقب عودته من رحلته إلى إٌطالٌا ورأى إمكانٌة جعل الحدٌدة مدٌنة عصرٌة مثل مص

قدم سٌؾ اإلسالم السٌد  -هـٖ٘ٗٔ-)وفً ٌوم األربعاء من ذي الحجة الحرام -أو أسمرة ، قال الوشلً :

ها إلى البحر ، فركب فً البابور ٌوم العالمة محمد بن أمٌر المؤمنٌن إلى بندر الحدٌدة من صنعاء متوج

األحد خامس ذي الحجة إلى مصوع ، ثم عاد بعد مدة إلى بندر الحدٌدة ، فأقام به بأمر والده موالنا أمٌر 

المؤمنٌن لتدبٌر أمور المملكة بها وتفقدها وباشر ذلك بحسن التدبٌر والسعً فً األمور على أحسنها ، 

هـ ٖٙٗٔ، وتولى اإلمارة لتهامة فً شعبان  ٕالم من المشلوم...(فانتشمت األمور وصلحت وأنصؾ الش

، ومما ذكره المؤرخ  ٖ، وأستحق سٌؾ اإلسالم بدر الدٌن محمد الثناء من البعثة السوفٌتٌة النفتاحه

)منها فتحت فً لواء تهامة سبع عشر مدرسة ابتدابٌة ، واستقدم لها أساتذة من -الرسمً عن إنجازاته :

ٌتام بصنعاء بعد أن نالوا الشهادة بالصؾ النهابً وهذه على إثر رحلة إمام المحسنٌن خرٌجً دار األ

سٌؾ اإلسالم البدر محمد إلى الجهة الشامٌة من لواء الحدٌدة وتفقده األحوال االجتماعٌة واالقتصادٌة 

كافحة األمٌة فً والعمرانٌة والدٌنٌة وقد أقام بأعمال جسام فً جمٌع النواحً سٌما الحالة التعلٌمٌة وم

 ٗهذا اللواء الذي شل مدة طابلة مسرحاً للجهل والقتال حتى تفكك أحواله فأعاد بذلك رونقه وازدهاره .(

، وهو خبر ٌؤكده مراسل جرٌدة الشورى المصرٌة فً انجاز تعلٌمً آخر فقد)صدرت اإلرادة اإلمامٌة 

األٌتام لتعلٌم األوالد فً مدارس بٌت بإرسال ثمانٌة عشر معلماً من متخرجً دار المعلمٌن ومدرسة 

الفقٌه والمنصورٌة والدرٌهمً والحسٌنٌة والصعٌد من أعمال بالد الزرانٌق البالػ عدد طلبة هذه 

المدارس ألؾ وتسعمابة طالب ، وقد توفقوا لدرس العلوم الدٌنٌة بعد أن كانوا ال ٌدرسون إال أنواع 

عذٌب من ٌمر ببالدهم ، وقد وصل الحدٌدة هؤالء المشابخ القتال وكٌفٌات سلب األموال واختالسها وت

، ثم ٌتوسع التعلٌم لٌمتد حتى شمال تهامة بحرض ومٌدي  ٘وسٌؽادرونها إلى الزرانٌق محل تعلٌمهم(

واللحٌة والزٌدٌة فـ)افتتح فً قضاء الزٌدٌة التابع للواء الحدٌدة تسع وعشرٌن مكتباً ابتدابٌاً للتعلٌم 

تالمذة ثالثة آالؾ طالباً ،وهذه المشارٌع الدٌنٌة بعناٌة واهتمام المولى سٌؾ اإلسالم واإلرشاد ، وضم 

البدر محمد بن اإلمام ، كما أقٌم هنالك المرشدٌن والمعلمٌن فً كل دٌر حتى عرؾ العموم واجباتهم 

م بان ٌجعل فً )وجاء األمر الكرٌ-، وهو ما أكده سابقاً مؤرخ من أبناء المنطقة الذي قال : ٔالدٌنٌة .(

مدٌنة الزٌدٌة مكتباً لتعلٌم أوالدهم القرآن والكتابة والفقه ، فجاء من صنعاء معلم مخصوص لذلك ، 

                                                           
ٔ

 ّ .1ٕ1ٔٓزظٔزَ 1ٔ،   ٖٕٗؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ حُؼيى  - 
ٕ

 .ٖٗٗح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ ، ٛـ - 
ٖ

 .  7َٙحص ىرِٞٓخ٢ٓ ٢ٍٓٝ ك٢ ح٤ُٖٔ ، ٛـ؛ اٌٗخ٣ٍٖ ، ًٌٓ . ٓ٘ٝٛـ ٖ٘، ٛـ ٤٘ٗيٍٝف ، ح٤ُٖٔ ، ٓ٘خٛيحص ٝحٗطزخػخص - 
ٗ

 . 1ٕٙ، ٛـ ُٕرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
٘

 ّ .٤ٗٞ٣ٔ1ٖٔٞ ٖ،   ٕٖٙؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ حُؼيى  - 
ٔ

 . 71ٕ، ٛـ ُٕرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
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وبنى محل واسع ، وجمع فٌه نحو مابة وخمسٌن نفراً ، فهم اآلن فً التعلٌم ثم نشرت فً سابر البلدان 

لمٌن ٌعلمون أوالدهم بمعاشات من بٌت من قضاء الزٌدٌة حتى سار فٌها نحو خمسة وثالثٌن مكتباً بمع

)صدر األمر الشرٌؾ بتشكٌل -، أما جنوب تهامة فالخبر هو نفسه مع المٌل إلى العمومٌات فقد: ٔالمال(

مدرسة ابتدابٌة لعموم طلبة زبٌد ، وفً ؼرة هذا الشهر كان إجراء االحتفال ورسم االفتتاح لصورة 

للتنوٌه بهذا المشروع ، فبٌنما كان التعلٌم بصفة ضٌقة فً زواٌا شابقة تبارت العلماء والخطباء واألدباء 

البٌوت وبٌوت الفقهاء محصوراً ، إذ أصبح التعلٌم بصفة رسمٌة على مناهج وزارة المعارؾ واستقدم 

،  ٕإلى هذه المدرسة مدٌر ومعلم أول من العاصمة صنعاء حتى برز جمال هذه المدرسة وفابدتها .(

كان محصور فً تعلٌم القرآن والكتابة والفقه ، لكن وشٌفته األساسٌة عند اإلمام حسبما فالتعلٌم اإلمامً 

ورد فً البحة صادرة عن وزارة المعارؾ هً )بٌان النعٌم التً أهل الٌمن فٌها بسعادة موالنا أمٌر 

األجانب ،  المؤمنٌن أٌده هللا تعالى وما أصاب سابر األقطار اإلسالمٌة من الشدة والقهر تحت استعمار

وٌوضح لهم حقوق اإلمام على الرعٌة حتى ٌعرفوا حقوق اإلمام أتم معرفة ولٌبٌن أٌضاً سعادة أهل 

، فالتعلٌم ٖالبٌت النبوي بٌن أشهرهم وأنهم أمان أهل األرض وأن هللا فرض محبتهم ومناصرتهم...(

 واإلرشاد واإلعالم وشٌفتهم محصورة فً محبة اإلمام وأبنابه .

البدر محمد بن اإلمام ٌحٌى أٌضاً بالطرق وخاصة الطرٌق بٌن صنعاء والحدٌدة فـ) صدر األمر أهتم    

الشرٌؾ فً شق طرٌق للسٌارات بٌن الحدٌدة وصنعاء لما لها من األهمٌة الكبرى وإصالحها وقد 

ق خططت رسم الطرٌق من صنعاء إلى معبر ثم إلى حمام علً بمنس ومنه إلى مدٌنة العبٌد بجبل الشر

ثم إلى عٌال)عبال( فباجل فالحدٌدة وهذه أهم الطرق ، وقد صلحت فً هذا الشهر ما بٌن العاصمة 

، وكرر  ٗومدٌنة عمران وما بٌنهما وبٌن بوعان وما بٌن المخا ومدٌنة تعز وما بٌن زبٌد ومدٌنة تعز.(

على اختالؾ  ) ابتدئ فً إصالح الطرٌق للجوالت والسٌارات -مراسل جرٌدة الشورى الخبر فقال:

أنواعها بٌن صنعاء والحدٌدة وقد وصل التعبٌد واإلصالح إلى حجة وان المهندسٌن هم من األمٌركٌٌن 

 . ٘مٌل( ٓٓٗالحدٌدة ال ٌقل طولها عن  –..وطرٌق صنعاء 

كان دابم الزٌارة للمكاتب التعلٌمٌة بمدٌنة بٌت الفقٌه ، فقد)ذهب سمو األمٌر سٌؾ اإلسالم محمد أمٌر    

حدٌدة إلى بالد الزرانٌق ، حٌث أمضى أٌاماً فً بٌت الفقٌه لفتح المدارس فً تلك البالد ، وهذا نعم ال

الرأي ألن فً الزرانٌق رجاالً لو علمهم موالنا اإلمام وجعلهم ٌزدانون بحلٌة العلم وفقههم فً أمور 

، والتقى البدر  ٙاألٌام .( الدٌن ألمكنه أن ٌخرج منهم جٌشاً ٌثق بكفاءته لصد تٌارات الزمان وعدوان

محمد بطالب نجٌب من أسرة البهاكلة ، فاتخذه كاتبا وسكرتٌراً هو علً بن محمد بن عبدالرحمن بن 

، قربه البدر وأحبه وجعله ولده ، وعندما كانا فً  ٔعلً بن أحمد البهكلً ، وكان فتًى نابهاً وسٌماً 

، لكن البحر كان على ؼٌر عادته ، فأؼرقهما معاً ، نزهة العٌد ؼرق البهكلً ، فأسرع البدر إلنقاذه 

والرواٌة السابقة هً ما روج لها النشام اإلمامً ، لكن التشكٌك الذي أورده األهدل وهو معاصر لذلك 

الحدث ٌلقً بشالله ، وٌشٌر إلى ٌد خفٌة وهً ٌد سٌؾ اإلسالم أحمد إلى تلك الحادثة ، والتً لم تبحث 

                                                           
ٔ

 . ٖٙٗح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 . 7ٕ٘، ٛـ ُٕرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٖ

ٖٓ ح٬ُثلش ، أٓي حُزخكغ رٍٜٞس ٜٓ٘خ  حُٔل٤َ أكٔي ًٔخٍ رٖ ٓلٔي رٖ ح٧ٓظخً أكٔي  1ػش ٛخىٍس ػٖ ُٝحٍس حُٔؼخٍف ، حُٔخىس ٝػ٤وش ٓطزٞ - 

 . 11، ُوطش  ٔٓلٔي حُ٘ؼٔخٕ ، ك٤ِْ 

- 
ٗ

 . ٕٗٓ، ٛـ  ُٕرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ 
٘

 ّ .1ٕ1ٔى٣ٔٔزَ 1ٔ،   ٕٗ٘ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
ٙ

 ّ .1ٕ1ٔى٣ٔٔزَ  ٕ٘،   ٕ٘٘، حُؼيى ؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ  - 
ٔ

 . 1ٖٗح٧ًٞع ، حُٔٔظيٍى ، ٛـ - 
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)وفً -، ٌقول االهدل : ٔكوع إلى المعرفة المسبقة للبدر بما ٌعده أخٌه أحمد لهمن قبل ، وإن ألمح األ

وهو الٌوم الذي ٌتخذون عٌد الؽدٌر  ٕهـ ؼرق سٌؾ اإلسالم محمد البدر ٌوم عاشر الحجةٖٓ٘ٔسنة

عمالً بزعمهم باتخاذ الرسول األعشم محمد صلى هللا علٌه وسلم ؼدٌر خم عٌد ، هو وكاتبه البهكلً ، 

محمد هو وكان السبب إلؼراق سٌؾ اإلسالم البدر  باحة..! والبهكلً ٌجهل السباحة...!ٌؾ ٌتقن السفالس

...! ثم نزل سٌؾ اإلسالم ولً العهد من حجة للبحث عن جثة البدر ، فوجدوه السٌؾ والقلم رحمهم هللا

 أبنا اإلمام ٌحٌى . ، فالسٌؾ هو أحمد والقلم هو الحسٌن  ٖوكفنوه وصلً علٌه ودفن فً حجة رحمه هللا(
  

 ( .م9ٗ8ٔ -9ٔٓٔ/ هـ7ٖٙٔ – 8ٕٖٔسٌؾ اإلسالم الحسٌن بن اإلمام ٌحٌى ) -ٕ

،  ٗم9ٖٖٔإبرٌل  / هـٕٖ٘ٔإلى محرم  م9ٖٕٔ إبرٌل / هـٖٓ٘ٔتولى تهامة سنة واحدة من ذي الحجة   

عبدهللا فً أثناء )وتولى سٌؾ اإلسالم الحسٌن أمٌر لواء الحدٌدة تم نقله بسٌؾ اإلسالم  -ٌقول االهدل :

ٌُبقه إال عاماً واحداً(م 9ٖٖٔ/هـ ٕٖ٘ٔ سنة ، وتمٌز حكمه بالتشدد والتقلٌد ورفض نهج أخٌه البدر  ٘ولم 

ما حكاه األكوع من تشنٌع الصحافة البرٌطانٌة علٌه لكونه حمل أحجار    ا، ومما ٌدل على هذ ٙمحمد

الصحفً تخلفه ما أورده على تعصبه ودل ٌ، ومما فً حقاببه لالستجمار بها بدالً عن الماء أو المنادٌل 

ثم  7سادس  بلندنعندما قدم الحسٌن ممثالً لوالده فً حفلة تتوٌج الملك جورج ال البرٌطانً روم النداو

وكان ٌمثل الٌمن  هـٖٙ٘ٔ/م9ٖ7ٔالسٌد أبو النجا فً " ذكرٌات عارٌة " عنه  فً مؤتمر فلسطٌن بلندن 

)جاءت  جلسة االفتتاح لمؤتمر فلسطٌن الذي انعقد بلندن ، واحتج الوفد الٌمنً  -آنذاك ، ٌقول أبو النجا :

، فحاول علً ماهر ربٌس الوفد  –وكان بٌن المملكتٌن خالؾ  –على أن مكانه بعد وفد السعودٌة 

المصري أن ٌشرح لسٌؾ اإلسالم أن ترتٌب الوفود وضع حسب الحروؾ األولى ، ولكنه لم ٌقتنع ، 

المصري عن مكانه للوفد الٌمنً وحلت المشكلة ، ولكن حدث بعد ذلك ما لم ٌكن فً فنزل الوفد 

الحسبان ، فبعد أن ألقى مستر إٌدن وزٌر الخارجٌة البرٌطانٌة كلمته ، ورد علٌها علً ماهر باسم 

الوفود العربٌة وقؾ سٌؾ اإلسالم دون أن ٌدعوه أحد وقال : " أٌها السادة ، إن الخالؾ القابم بٌن 

، فوقؾ أحمد فرٌد الرفاعً وكان أمٌناً عاماً للوفد الٌمنً وقال  لعفارٌت..!"اإلنجلٌز والعرب سببه ا

كأنما ٌترجم كالم سٌؾ اإلسالم :"إن حسن النٌة كفٌل بإزالة سوء التفاهم بٌن اإلنجلٌز والعرب " 

ًَ الطوب  فرددت فً سري "  قل هو هللا أحد هللا وواصل سٌؾ اإلسالم كالمه :" إن العفارٌت ألقت عل

الصمد " فجرت العفارٌت وجرٌت فً إثرها وأنا أقول :" لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن له كفواً أحد " حتى 

اختفت " وهنا ترجم فرٌد الرفاعً قابالً :"إنه مهما ٌكن من اختالؾ وجهات النشر فإن على كل طرؾ 

ل المشكلة " وأستعد سٌؾ حتان عند أن ٌضع فً اعتباره وجهة نشر الطرؾ اآلخر ، لتلتقً النشر

اإلسالم لكً ٌستأنؾ كالمه ...فقام علً ماهر وربت على كتفه راجٌاً أن ٌجلس ، ولكنه أبى وخرج 

ؼاضباً وكان الصحفٌون اإلنجلٌز رأوا األمٌر ٌخرج مبكراً ، سألوا الرفاعً وكان معه عن السبب فقال 

 .  ٔ( " إن سموه ٌرفض أن ٌساوم على حقوق العرب " -:
 

                                                           
ٔ

 . 7ٕٗٔ، ٛـ ٖٗلٔٚ ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽ - 
ٕ

 ك٢ حُٜخٖٓ)ًٌح ك٤ٚ ٝحُٜٞحد ػخٖٓ ػَ٘ حُلـش( - 
ٖ

 .   1،ٛـ ٕح٫ٛيٍ ، حُوٍٞ حُلٖٔ ، ؽ - 
ٗ

 . 7٘7ٔ – 7٘ٙٔ، ٛـ ٖح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ  - 
٘

 ٍ حُٔخرن .  ح٫ٛيٍ ، حُٜٔي - 
ٙ

 ّ .ٕٓٔٓ/1/٘ٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً حُؼ١ِ ٜٓٞػ٢ ك٢  - 
7

 .1ّٔٔ ، ٛـ117ٔ،  ُٔ٘يٕ ،١ –٫ٗيحٝ ، ٍّٝ . ٗو٤ٜخص ػَر٤ش ٖٓ حُظخ٣ٍن ، طَ/ ٣ٍخٝ ٗـ٤ذ ح٣َُْ ، ٣ٍخٝ ح٣َُْ ٌُِظذ ٝحَُ٘٘ - 
ٔ

 .  1ٔ – 1ّٓ ، ٛـ11ٙٔ،  ٗر٤َٝص /حُوخَٛس ، ١ –أرٞ حُ٘ـخ  ، ح٤ُٔي . ٣ًًَخص ػخ٣ٍش ، ٓطخرغ حَُ٘ٝم   - 
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 ( .م9٘٘ٔ -9ٕٔٔ/هـ7ٖٗٔ-ٖٖٓٔسٌؾ اإلسالم عبدهللا بن اإلمام ٌحٌى )  -ٖ

 -تولى سٌؾ اإلسالم عبدهللا بن اإلمام ٌحٌى حكم تهامة مرتٌن :

، وقدمت م9ٖٗٔ مارس /هـ ٕٖ٘ٔالحجة  يإلى ذ م9ٖٖٔ ماٌو / هـٕٖ٘ٔالفترة األولى من محرم  -

 . القوات السعودٌة ففر إلى بالده

 . م9ٗ٘ٔ ابرٌل / هـٖٗٙٔإلى جمادى اآلخرة  م9ٗٓٔهـ/مارس9ٖ٘ٔنٌة من صفرالفترة الثا -
 

وجمع بٌن إمارته لتهامة ووزارة المعارؾ وربٌس المجلس العسكري  ن سٌؾ اإلسالم عبدهللا منفتحاً،كا

 وأحس بمرارة التهامٌٌن وبما تحمله أفبدتهم من معاناة ، وكانت نفسه تتوق لتولً اإلمامة بعد،  ٔاألعلى

هـ ، ٖ٘ٗٔوفاة والده وأراد أن ٌحبب إلٌه قلوب التهامٌٌن ففعل ما فعله أخٌه سٌؾ اإلسالم أحمد فً 

)ونزل سٌؾ  -لً :عندما دخل بمشابخ تهامة وسادتها ، ٌقول االهدل عن سٌؾ اإلسالم عبدهللا ما ٌ

هللا بمناصب تهامة هـ ، وطلع وكان طلوع سٌؾ اإلسالم عبدٖٓٙٔأمٌراً للواء فً سنة  اإلسالم عبدهللا

 -وهم : لهذه الزٌارة مؽزى عشٌم فً تأكٌد روابط اإلخوة بٌن قسمً الجبال والتهابمو ومشاٌخ تهامة

شٌخ وسٌد الحدادٌة السٌد محمد البار وقاسم ٌحٌى محمد بن ٌحٌى االهدل  السٌد والزٌدٌة منصب المنٌرة

ٌد عبدالرحمن بن عبد القادر االهدل عن السو لٌل السٌد إبراهٌم  قوزيشٌخ صوالزعلٌة هادي مقرنً 

رٌة منصب المنصوو السٌد عمر مقبول االهدل عن الدرٌهمًومنصب الحدٌدة السٌد أحمد محمد االهدل 

ر بن من زبٌد السٌد أبكوالسٌد عٌدروس علوي وٌت الفقٌه الصوفً أصحاب بوالسٌد ٌحٌى احمد بحر 

منصب القطٌع السٌد حمود الهجام ومنصب البعجٌة السٌد محمد قٌقب و عبدالرحمن االهدل واالنباري

عامل قضاء اللحٌة والسٌد  السٌد هادي بن أحمد هٌجومشاٌخ القحري ومنصب باجل السٌد عبده عطا و

الشرٌؾ الحسن بن علً بن أحمد بن الشرٌؾ حمود بن محمد صاحب وعبده هٌج من مشابخ الواعشات 

،  وؼٌرهم حمد سوالنشٌخ عبس موناحٌة المراوعة الشٌخ سلٌمان سالم شٌخ العبسٌة و أبً عرٌش

، وأن  وكان فً هذا الطلوع قد استمال السٌد عبدهللا اإلمام ٌحٌى لنقض البٌعة من أخٌه سٌؾ اإلسالم

نصب المراوعة فهو م ٌباٌع له اإلمام بوالٌة العهد ، وكان من جملة المناصب الذٌن ٌروم اإلمام وصوله

صب نشراً لمـا كان لوالده السٌد عبدالباري بن احمد محمد عبدالباري االهدل فً مقدمة المناعند اإلمام 

بالمرض وكان الذي رافق السٌد احمد شراعً باشا حٌن استدعً الباشا من السلطان عبدالحمٌد فاعتذر 

ومكثوا مدة بصنعاء ثم عادوا إلى تهامة  ،محمد بن أحمد عبدالباري االهدل عنه معه حمراٌه وأناب

 . ٕ( عهم سٌؾ اإلسالم عبدهللا وقد كان جمع ثروة كبٌرةوعاد م
 

لكن العمل الذي أستحق الثناء علٌه ، هو البعثتٌن التهامٌتٌن اللتٌن كان لهما أكبر األثر فً تشكٌل   

الوعً للشعب التهامً ولعبتا الدور التنوٌري بؽض النشر عن ؼرض صاحبها ، والبعثة التعلٌمٌة 

ت إلى صنعاء بقٌادة مدٌر مكتب المعارؾ بتهامة األستاذ عبدالرحمن سوٌد فً التهامٌة األولى انطلق

 -ٌة :الالتهـ ، وقد ضمت النخبة 9ٖ٘ٔ

 آٔخػ٤َ ٣َٗؾ . -ٗٓلٔٞى أكٔي حٌُظ١َ .   -ٖحُؼ١ِ ٜٓٞػ٢ .   -ٕ  أكٔي ؿخرَ ػل٤ق .  -ٔ

                                                   ٟ أكٔي حُل٢ٌٔ.ٓٔخٝ-1 ٛـ٤َ ٤ِٓٔخٕ حُل٢ٌٔ  -7أكٔي ر٬ٍ .         -ٙأكٔي ٓلٔي ٛخؿ٢ .   -٘

 حُؼ١ِ ٝؿ٤ٚ .  -ٕٔٓلٔي ك٤ٖٔ ٓلٖٔ .   -ٔٔػَٔ ِٓٞى .     -ٓٔػَٔ كٖٔ ُٝحٕ .    -1

 ٤ِٓٔخٕ حُ٘ؼ٢ٔ . -ٙٔٓلٔي ػ٢ِ ح٧ٍٍُم .  -٘ٔػَٔ ٛخٍٕٝ .   -ٗٔٓلٔي ؿخكَ .        -ٖٔ

                                                           
ٔٔ
 . ٖٗٔحسن ، قلب الٌمن ، صـ - 

ٕ
 .1٘ٓط٤َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ؛ . ٓٔ،ٛـ   ٕح٫ٛيٍ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
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 ػٞحد ٣ل٠٤ ػٞحد. -ٕٓأكٔي حُوَحٍ ح٧ٛيٍ .   -1ٔو٢ٜ٤ِ.  ػَٔ حُ-1ٔػزيحَُكٖٔ رخرؼ٤َ . -7ٔ

 ؿَٞٛ ارَح٤ْٛ ٓؼ٤ي. -ٕٗٓلٔي ػزيهللا ح٧كَٔ .  -ٖٕ    ٓلٔي هخْٓ . -ٕٕٓلٔي ٗخَٛ حُوخُي١  -1ٔ

 . ػ٢ِ ػزيحُؼ٣ِِ َٜٗ  -7ٕآٔخػ٤َ ٓلٔي ؿؼلَ .         -ٕٙارَح٤ْٛ آٔخػ٤َ ه٤َِ .        -ٕ٘

 -هـ وضمت النخبة التالٌة :ٖٔٙٔانت بعد األولى بسنتٌن أما البعثة التهامٌة الثانٌة فك 

 أٓلٔي هخْٓ ٓؼ٤ي .-ٗ حُؼ١ِ ٓلٔي ٣ل٠٤ ٛخ٣ؾ . -ٖ ك٤ٖٔ َٗحػ٢ . -ٕ كٖٔ كظ٢٘٤ ٓـ٢ِ . -ٔ

 أكٔي كٖٔ ٢ِٗٝ .-1ٖ ١خَٛ .       أكٔي كٔ -7 ٓلٔي ػَٔ ٗز٢ِ٤ .-ٙػ٢ِ ٓلٔي ػـ٬ٕ . -٘ 

 -ر المعلمٌن بصنعاء وممن درسهم :ودرسوا ثالث سنوات وحصلوا على الثانوٌة من دا

 أكٔي حُزَحم . -ٗ أكٔي حُلٍٕٞ . -ٖ ٓل٢٤ حُي٣ٖ حُؼ٢ٔ٘ . -ٕ .  ػ٢ِ حُؼ٢ٔ٘ ٓي٣َ حُٔيٍٓش -ٔ

 ػ٢ِ ح٢ٔٗ٥ . -1    ػزيهللا ًزخّ .-7           ٣ُي ػ٘خٕ . -ٙػزيحُ٘خكغ حُـ٘ي١ ح١ٍُٞٔ .      -ٗ

 حُـ٤ؼ٢ .  -ٕٔ  ارَح٤ْٛ ه٤َِ . -ٔٔ        ػ٢ِ ح٠ُز٢ .-ٓٔ                  ٓلٔي ٣ُيحٕ . -1 

 .ٔالسالل شارك ببعض المحاضرات األسبوعٌة ػزي هللا  -ٗٔ      ٓلٔي ٜٓطل٠ حُلِز٢ . -ٖٔ
 

 أسالٌب حكم اإلمام ٌحٌى لتهامة ومعارضة التهامٌٌن لحكمه .  -

مامً ، والقضاء على أتبع اإلمام ٌحٌى أسالٌب متعددة إلخضاع تهامة وإدخالها نهابٌاً تحت النشام اإل  

المقاومة التهامٌة بهذه البالد ولقد تنوعت أسالٌب النشام اإلمامً فً حكم تهامة والسٌطرة علٌها 

  -وممارساته ضد الشعب التهامً ومجمل ذلك على النحو التالً :
 

 استخدم اإلمام ٌحٌى الدٌن فً حروبه ضد أبناء الشعب التهامً ، وطبق علٌهم اآلٌات التً نزلت -ٔ

ٌتابعون أداة الحكم بالفتاوى واألحكام الشرعٌة التً ٌساندون بها عمالهم  اإلبمةفً الكفار ، فقد)كان 

أو تمأل خزانتهم بالمال ، فإذا أرادوا أن ٌستولوا على أموال األوقاؾ وأعٌانها أصدروا حكماً 

ٌح وكافر تأوٌل ، فإذا علمنا أن الكافر عندهم نوعٌن كافر صر فر"شرعٌاً مؤداه " أال قربة لكا

ه رأٌاً أو خالفه بوجه علمنا أن كفر التأوٌل باب واسع ٌمكن أن ٌتسرب منه كل من رأى اإلمام فٌ

ٌن ، ، وأطلقوا على المقاومٌن التهامٌٌن ألفاش )البؽاة ، النواصب ، الخوارج ، المرتد ٕ(من الوجوه

لقتال التهامٌٌن باعتبار الشعب التهامً  ( ، ودعا اإلمام باقً سكان الٌمنكفار التأوٌل ، أعداء هللا 

مرتد وكافر لكونه لم ٌطع اإلمام فوراً ، وهكذا كانت حروب تهامة والتً سٌطر علٌها اإلمام فٌما 

بعد ، فكان شن عامة أهل الٌمن أنهم ٌقاتلون "أعداء هللا" كما روج اإلمام ٌحٌى وابنه السٌؾ أحمد 

لواقع عندما قدموا إلى تهامة ، واتضحت لهم الحقٌقة وهً والمرجعٌات الزٌدٌة ، لكن اصطدموا با

أنهم أمام أناس مسلمون مسالمون ، وهذا ما ٌتضح جلٌاً فً قول أحد المشاركٌن من مشابخ 

)ٌا   -الحجرٌة فً وثٌقة نادرة وهو المناضل الشٌخ عبدهللا الحكٌمً مخاطباً اإلمام ٌحٌى بقوله :

قبل كل شًء عن موقفنا النزٌه وعقولنا الرضٌة ونأتً لكم  صاحب الجاللة وددنا أن نبرهن لكم

بكل شًء من أصله ... أوال أننا من أبناء الٌمن من أبناء العابالت المعروفة انقطعنا لطلب العلم فً 

                                                           
ٔ

 يأػظٔي حُزخكغ ػ٠ِ ا٣َحى ح٧ٓٔخء ػ٠ِ ح٧ٓظخً أكٔي ؿخرَ ػل٤ق ك٢ ُوخءحص ٓظؼيىس رٔئٓٔظٚ حُؼوخك٤ش ٣ُٝخٍطٚ ُٔي٣٘ظٚ ر٤ض حُلو٤ٚ ، ًٌُٝ - 

رٔوخر٬طٚ ٓغ ح٧ٓظخطٌس حُؼ١ِ ٜٓٞػ٢ ٝٓلٔي ػ٢ِ ح٧ٍُم ٝأكٔي كٖٔ ١خَٛ ٝٓلٔي ػَٔ ٗز٢ِ٤ ٝػ٢ِ أكٔي كخَٟ ٝػزيحُزخ١ٍ ١خَٛ ح١ٌُ 

 طللع ػ٠ِ أْٓ ػ٢ِ ػزيحُؼ٣ِِ َٜٗ ٓغ إٔ ح٧ٓظخً أكٔي ؿخرَ ػل٤ق أػخى ًًَ حٓٔٚ ك٢ ًٌَٓحطٚ "ٗخٛي ػ٠ِ ح٤ُٖٔ" ، ٓئٓٔش حُؼل٤ق حُؼوخك٤ش

 ، ٓوخُلخً رو٤ش أػ٠خء حُزؼؼش ح٣ٌُٖ حُظو٠ رْٜ حُزخكغ .  ّ٘٘ ، ٛـٕٓٓٓ،  ١ٔٛ٘ؼخء ،  –
ٕ

هخْٓ ؿخُذ أكٔي ، ك٤ٖٔ أكٔي ح٤ُٔخؿ٢ ، ٓلٔي رٖ ػ٢ِ ح٧ًٞع ، ػزيهللا حُٔـخٛي حُٔٔخك٢ ، ٓلٔٞى ارَح٤ْٛ ُح٣ي . حرٖ ح٤ٓ٧َ  ٝػَٜٙ .  - 

 . 1َٗٗ ٝٓظ٠ ٝأ٣ٖ حَُ٘٘ ، ٛـٍٛٞس ٖٓ ًلخف ٗؼذ ح٤ُٖٔ ، ريٕٝ أ١ ٓؼِٞٓخص ػٖ حَُ٘٘ ٝحُ٘خ
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الٌمن أٌاماً على حساب آبابنا وبمدارس لم تكن من قبل الحكومة ، وقد تحصلنا على بعض العلوم 

بة بٌنكم وبٌن الزرانٌق وكان شاال أنها ال تفً بالمقصود ، وفً إبان الحرب النلمبادئ الدٌن واللؽة إ

ٌومبذ نجلكم أحمد هو قابد الحركة فً هاتٌك الجبهة رمٌنا مالزمنا من أٌدٌنا ، وفضلنا الجهاد على 

 العلم فً ذلك الحٌن ، فحملنا السالح والتحقنا بالقوم راؼبٌن ؼٌر مكرهٌن ، متطوعٌن ال مستأجرٌن

على حساب آبابنا وأنفسنا وبسالحنا الخاص ، وقد خضنا ؼمار هاتٌك الحرب التً ال ٌزال ذكرها 

ٌدور على األلسن ، وكنا نرى أن الجهاد مع ولدكم من أعشم القربات عند هللا ، مع الجزم باعتقادنا 

ارجون أن المحاربٌن له وهم على أبواب دٌارهم وعلى مالهم وشرفهم وحرمهم ، أنهم مرتدون خ

عن الدٌن وإجماع المسلمٌن ، وبعد أن أشهركم هللا علٌهم وكانت الخاتمة والقوة وبما أحرزه ولدكم 

من النصر طربنا حٌث إننا قد وفقنا لعمل مبرور وسعً مشكور ، وما بعد هذا الوالء واإلخالص 

ت مصر أو ؼٌرها إال البلوغ إلى ؼاٌتنا المنشودة وهً طلب العلم ، وإرسالنا إلى جامعة من جامعا

على حساب حكومتنا المحبوبة ، فنتحصل على القدر الكافً الذي ننفع به أنفسنا ونخدم حكومتنا 

، فقد ، فضلل اإلمام العباد والبالد وإسالة دماء المسلمٌن من أجل كرسً الحكم  ٔووطننا الكرٌم (

ث القضابٌة والتنفٌذٌة تركزت )فً ٌد اإلمام كل السلطات وأضحت سلطته مطلقة فً السلطات الثال

والتشرٌعٌة ، ففً السلطة القضابٌة بٌده أختٌار الحكام من الزٌود بل واالختٌار األحكام وفق 

المفروضة على الحكام ومنح األختصاصات للمحاكم وفق رؤٌته فقط وبٌده  –اجتهاداته -"اختٌاراته

ره المرجعٌة األولى واألخٌرة األستبناؾ ، وٌختار بعض القضاٌا التً تروق له وألهدافه باعتبا

وهو الربٌس األعلى للقضاء ، ثم إن ممارسته للسلطة التنفٌذٌة باعتباره قابد الدولة وزعٌمها فهو 

الذي ٌولً العمال والموشفٌن بل حتى البوابٌن والخدام ألدارات دولته التً ٌحمل مفاتٌحه بٌده وفً 

، وهً نتٌجة  ٕ لبت فٌها رؼم تفاهتها أحٌاناً (خزابنه أموالها ، وتعرض علٌه كل أمورها وعلٌه ا

، وهو بمة فً )عقول الناس من اإلٌمان باإلمامة المقدسة ، فاإلمام ال ٌخطًء طبٌعٌة لِما أدخله األ

...ومن تعالٌم فً مخالفة اإلمامٌرى بنور هللا ، والوٌل لمن خالؾ اإلمام ، أو لمن فّكر  همعصوم ألن

،  ٖوبٌده فهو محارب و!(مام بقلبه فهو فاسق ، وبلسانه فهو كافر ، األبمة أن من أنكر على اإل

فً أرضه ، وكان الشعار المردد دابماً بٌن الشعب ) الإله إال هللا محمد رسول هللا واإلمام خلٌفة هللا 

 . ٗفمن أطاعه فقد أطاع هللا ورسوله ومن تمرد عن طاعته فقد كفر باو وبرسوله والٌوم األخر(
 

النشام اإلمامً وسابل لم ٌعرفها التهامٌون عبر تارٌخهم فً حكمهم والؽرض منها إذاللهم  أوجد -ٕ

وإخضاعهم فقط ، ومنها نشام الرهابن وهو نشام ال إنسانً إطالقاً وٌنم عن حقد عنصري طابفً 

ٌرجع اإلنسان إلى مرحلة الوحشٌة والهمجٌة ، حٌث ٌنتزع األطفال الرضع من أحضان أمهاتهم 

ا تربٌة العبٌد ال األحرار وٌرموا وسط أناس ال ٌعرفون الرحمة وعاشوا فً الرذٌلة والجرٌمة لٌربو

، ولقد قابل الباحث الكثٌر من المعمرٌن والذٌن عاٌشوا النشام اإلمامً ورووا للباحث ممسً ٌندى 

ٌش الباحث لدان والتنشبة والتربٌة وسط بٌبة همجٌة ، وعاالها جبٌن اإلنسانٌة خاصة مع فقدان الو

                                                           
ٔ

 –حُٔ٘ش حَُحرؼش ػَ٘ ، حر٣ََ  –ٛـ ، ٓـِش حُلٌٔش ٖ٘ٙٔٗٞحٍ  7أ٤ٍٗق حُل٢ٔ٤ٌ ، حُوطخد حََُٔٓ ا٠ُ ح٩ٓخّ ٍىح ػ٠ِ ر٣َظٚ ٝهطخرٚ ك٢  - 

 .ٖٓٔ، ٛـ  ّٔٔٔ ، حُؼيى 11ٗٔٓخ٣ٞ 
ٕ
 - Peterson , Johon E . Yemen : The Search for a Modern State . Baltimore : Johons Hopkins University Press. 

1982. p. 56-57 .   
ٖ
 .  ٕٔم ، صـ 9ٖٙٔالقاهرة ، -منصور ، أنٌس ، الٌمن ...ذلك المجهول ، الدار القومٌة للطباعة والنشر"فرع الساحل"  - 
ٗ
 . ٔٔهـ ، صـ8ٕٖٔ،  ٔتعز ، ط –الخطري ، عبدالقادر ، اإلمامة وأسلحتها الفتاكة ، طبع فً مطبعة الجمهورٌة  - 
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 ،  ٔقصص المرتهنٌن وبعضهم أخذ وهو رضٌع أبن ست أشهر بأمر ولً العهد سٌؾ اإلسالم أحمد

أن نشام الرهابن كان إجراء )والؽرٌب أن بعض الكتاب العرب اإلمامٌٌن كتب فً رحلته لتهامة 

السلٌمة  فعلٌاً حكٌماً ، اقتضته شروؾ الفتنة األخٌرة واستلزمته حكمة اإلمام األعشم وطرٌقته

..فنشام الرهابن لٌس فٌه معانً التعذٌب أو الحرمان أو الحبس أو األرهاق ، إذ ٌعٌش القوم فً 

والتدفبة فً نومهم ورٌاضتهم بحبوحة..! وفً كفاٌة من المطعم والملبس ..! ومن التمتع بالراحة 

،  ٕملً بال استثناء(أوقاتهم فً كل ما اعتادوا علٌه من ترفٌه روحً وع..! ومن القراءة واستؽالل 

)إن الحكومة الزٌدٌة  -: آنذاك ومنها ما ٌلًالتً فضحت هذا النشام هً الكتابات الصحفٌة ولكن 

أسست مملكتها وأخضعت الرقاب بأخذ سبعة عشر ألؾ رهٌن من أبناء مشابخ الشوافع وجلهم من 

ٌدها ٌقضون صفوة الحٌاة الصؽار بل األطفال تقرٌبا أخذتهم من بٌن أهلهم وأوطانهم لٌكونوا تحت 

وعنفوان الصبا فً األسر والجهل عرضة إلنزال العقاب بهم إن حدث من قبل أهلهم أي مخالفة 

للحكم الزٌدي االستبدادي هذه الرهابن جمٌعها ٌنفق علٌها أهلها وعلى سبع عشر ألؾ عسكري 

فكٌؾ تقام ثورات أو ،   ٖعلى كل نفر من الرهاٌن أن ٌقوم بمصرؾ نفر من العسكر الزٌدٌة ..!(

تتحٌن الفرص لطردها من بالدها واالفالت من سان وقد عاٌش تلك األهوال. فهً )ٌنهض إن

إقصابها عن تولً المناصب العالٌة ، وراقبت بٌقشة  لذلك عمدت السلطات اإلمامٌة إلىسٌطرتها ، 

ة وشدة وأخذت وصراحة حركات مفكرٌها ونواٌاهم ، فضربت علٌها بٌد من حدٌد وتناولتها بقسو

وجردت سٌؾ االرهاب على الرقاب  على التهمة والشنة وبطشت بالبريء على حساب المسًء

وقتله الرعب من بطش الحكومات والخوؾ من ؼضبها وكان من جراء  واستحذيحتى ذل الشعب 

فً  د له التارٌخ مثٌالذلك أن برزت سٌاسة الرهابن الشنٌعة فً الٌمن واتسع نطاقها اتساعاً لم ٌشه

 .   ٗ(كل أدواره
   

وؼٌرها ، وهذا ما دعا أحد  ٘قضى نهابٌاً على البنٌة التحتٌة التً أوجدتها الدولة العثمانٌة فً تهامة -ٖ

)إن اإلمام بدالً من أن ٌعمم الدور  -المعارضٌن ٌكتب فً مقال بعنوان "الٌمن فً خطر" قال فٌه :

رك وتركوها عامرة ثم جعلها اإلمام سجناً الصناعٌة ألؽى دار الصناعة الكبرى التً أسسها الت

، والبنك العثمانً فً تهامة والذي  ٙومحكمة والمستشفى العسكري العثمانً اتخذه اإلمام مسكنا(

له فً الحدٌدة إلى سجن ، وقبل ذلك ذكر حوّ ، ف ٔ)أدى إلى إنعاش الحالة االقتصادٌة فً هذه اإلٌالة(

وأما حكم الزٌدٌة فنحن لن نرضى به ) -شافعٌة قالت فٌه : الثعالبً حواراً ساخناً جرى بٌنه وبٌن

أبداً وال ٌمكن أن ٌدوم ، فهم بدٌون ال ٌدرون قٌمة الحرٌة ، وال ٌذوقون طعماً للعدل ، دأبهم أن 

ٌوفروا كواهلنا بالجباٌات وٌنعموا بها ، وما فعلوا فً البالد وقد مضى على حكمهم سنوات طوٌلة 

لب نشمها رأسا على عقب.. ؟ ، أنشأ األتراك لنا مدارس للعلوم وهً كافٌة إلصالحها وق

والصناعات فقفلوها ، وأنشبوا لنا المحاكم واإلدارات المنشمة ففسخوها ومسخوها ، وهذه أراضٌنا 

الواسعة الؽنٌة التً كانت تزرع فً عهد الدولة التركٌة صارت أرضاً مواتاً ، بسبب الشلم ومبالؽة 
                                                           

-
ٔ

 ّ . 1ٕٓٓ/7/ٖٓوخرِش ٓغ حُـؼز٢ِ ٣ل٠٤ ٛزَ ك٢  - 
ٕ
 . ٔٔٔ-ٓٔٔم ، صـ 9٘ٔٔالرفاعً ، أحمد فرٌد . رحلتً إلى الٌمن العربٌة السعٌدة ، مطبعة محمد صبٌح وأوالده بمصر ،  - 
ٖ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٕ1ٞ  ٕٔ -ٛـ 7ٖٗٔٓلَّ ٓ٘ش  ٕٗ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  11ٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
ٗ

حُوخَٛس ،  –ٛخْٗ ، ػ٢ِ ٍِٝٓ ا٠ُ حٓٔٚ رلَك٢)ٛـ . ع(. ؿ٣َِس حُؼَد طظْٜ كٌخٜٓخ ، ًَٗش ٌٝٓظزش ٝٓطزؼش ٜٓطل٠ حُزخر٢ حُلِز٢ ٝأ٫ٝىٙ  - 

 .  ٕٔٔٛـ ، ٛـ ٖٙٙٔ،  ١ٔ
٘

 . رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ِٓز٤خص حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ا٫ أٜٗخ أٝؿيص ر٤٘ش طلظ٤ش كو٤و٤ش رظٜخٓش ، ٍحؿغ حُلَٜ ح٧ٍٝ - 
ٙ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٖٔٞ  ٘ٔ -ٛـ ٖٓ٘ٔٛلَ  ٣ٕ1ّٞ ح٧ٍرؼخء  ٕٖٖؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
ٔ

 . ّٓٔ ، ٛـ1ٗٙٔحُوخَٛس ،  –حَُحكؼ٢ ، ػزيحَُكٖٔ . ح٤ُٖٔ حُٜٔ٘ٞرش حٌُٔ٘ٞرش ، حُـٔؼ٤ش ح٤ُٔخ٤ٗش حٌُزَٟ  - 
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وال تسمح لشكوى الشاكٌن  م ٌقدرونها بأضعاؾ ما ٌحصل منهااألعشار ، فإنهالمحققٌن فً تقدٌر 

منا بل تؽتصب منهم رأس المال وما أنتجوه لهذا وأمثاله تكاسل الناس عن العمل وأخلدوا للبطالة 

لذلك فإننا ال نرى وسٌلة لتفرٌج كربتنا  ة سابدٌن ٌهدداننا بأسوأ منقلبواإلهمال وأصبح الفقر والفاق

 .ٔبعودة األتراك لحكم البالد(إال 
 

أقصى النشام اإلمامً أبناء الشعب التهامً من كل الوشابؾ حتى أقلها شأناً ، واستبعد الكادر  -ٗ

الوشٌفً الذي درب وتعلم وبعضهم درس بتركٌا وؼٌرها وأحل محلها أتباعه ومحسوبٌه والذٌن ال 

تباع وتشترى من هذه الطبقة التً  ٌمتلكون أي معرفة إدارٌة أو قدرات تعلٌمٌة وأضحت الوشابؾ

وبرر كاتب عربً جلٌس لإلمام  أستقدمها وؼرسها بتهامة ، فأضرت بالتهامٌٌن أشد الضرر ،

أن جمٌع موشفً الدولة من أصؽر رتبة إلى أعالها )  -ذلك بقوله :ومشترك معه فً التشٌع ٌحٌى 

البٌبة التً ٌعٌش فٌها  نمناتج  ..وأعتقد إن عدم إسناد منصب حكومً إلى الشوافعهم من الزٌود 

ألعتدال اقلٌمها تجعل منها خٌر منبع هؤالء ، فسكان المنطقة الجبلٌة كلهم زٌود وهذه المنطقة 

ومشهورٌن بالصبر والكتمان والمعرفة فضالً عن إصالة جنسهم ألناس ذوي تحمل على المشاق 

ً كما هً الحال على سكان تهامة الذي لم تمازجه أٌة موجة من موجات الفتح األفرٌقالعربً..! 

فضالً عن كونهم ٌسكنون بالد شواطًء البحر األحمر الحارة والشبٌهة بالمناطق فهؤالء  الشوافع ،

للشاطًء اآلسٌوي ، االستوابٌة فانهم هجٌن ممزوجة دماؤهم بسكان الشواطًء األفرٌقٌة المقابلة 

مملوك ٌسمون باألخدام ولقد صهرتهم فنراهم ٌشتؽلون بخدمات بسٌطة بالزراعة والبعض منهم 

حرارة األقلٌم وحولتهم إلى جماعات متراخٌة مترهلة ؼٌر قابلة على عمل ٌحتاج فٌه إلى التفكٌر 

تهامة فلم ، وحولتهم إلى آالت مسترخٌة قانعة راضٌة بما هً فٌه ، ولقد جبت معشم مناطق المنشم 

بعكس الحالة فً البالد لبنادق والمسدسات ... لدى أحد من سكان تهامة آلة من آالت الحرب كاأجد 

الجبلٌة ،إذ تجد جمٌع سكانها مسلحٌن بالبنادق والمسدسات والخناجر ، ٌستدل من هذا أن سكان 

تهامة ال حٌلة لهم على تحمل تبعات الحكم وما ٌراد له من استعداد وجلد وقوة احتمال وصبر على 

ٌمكن الشًء حٌى لزواره من كل مكان وأعتنقه أتباعه ، ووهذا التبرٌر أوحى به اإلمام ٌ ٕ(الشدابد

الوحٌد الصحٌح فٌما سبق من كالم الكاتب أنه دار تهامة فلم ٌجد بها أي نوع من أنواع األسلحة 

حملوا كل أنواع األسلحة والسبب بسٌط هو حشر جمٌع أنواع األسلحة على بعكس الزٌود الذٌن 

وشلت تتوارث الوشابؾ فقد)نشأت طبقة من األسر ٌطة ، أدوات الطبخ البسالشعب التهامً حتى 

تتوارث الوشابؾ صاؼراً عن كابر ، تستبٌح من الحقوق والمشالم ما شاءت لها أطماعها ، 

واحتكرت العلوم التقلٌدٌة تتناول ما ٌؤهلها لما تتوارثه ، وكان هؤالء الموشفون ٌؤمنون فً قرارة 

ق من حقوقهم ، فكما تورث اإلقطاعٌات بما فٌها من نفوسهم أن كل شلم ٌباشرونه إنما هو ح

أراض زراعٌة وما علٌها من سكان وحٌوانات وطٌور وخٌرات وما ٌقدر علٌها من فرض الزكاة 

اٌضا ، فكذلك تورث األعمال الوشٌفٌة بما ٌستتبعها من رشاوى ومشالم وانتهاب ألموال الضعفاء 

)من رأى  -، ٌقول سابح عربً : ٔوإنما عن وراثة ( ، فلٌس العمل الذي أسند إلى هؤالء عن كفاءة

النجدي عندما ٌتولى إمارة مقاطعة فً الحجاز ، أو الزٌدي حٌن ٌصبح عامالً فً تهامة الٌمن أو 

المناطق المأهولة بالشافعٌة من رأى ذلك توهم نفسه أمام أمٌر من أمراء الفاشست حٌنما ٌقدم إلى 
                                                           

ٔ
 .1٘-1ّ٘ ، ٛـ 117ٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ –حٍ حُـَد ح٢ٓ٬ٓ٩ حُؼؼخُز٢ ، ػزي حُؼ٣ِِ . حَُكِش ح٤٘ٔ٤ُش ، طوي٣ْ ٝطلو٤ن كٔخى١ حُٔخك٢ِ ، ى - 
ٕ
 . ٕٙٓ -ٕ٘ٓحسن ، قلب الٌمن ، صـ  - 
ٔ

 . ٕٗهخْٓ ؿخُذ ٝآهَٕٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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اخله العزة والكبرٌاء وٌستولً علٌه الزهو والخٌالء ألنه ٌشعر أحدى المستعمرات حاكماً علٌها تد

أن القوم الذٌن ولً أمرهم ، دونه شرفاً وأقل منه رفعة  ، لٌس من حق واحد منهم أن ٌصبح أمٌر 

مقاطعة أو والً منطقة وإنما لهم الحق فً الوشابؾ الصؽٌرة التً ٌسندها إلٌهم العنصر السٌد 

عثر فً المملكة على أمٌر إقلٌم أو ناحٌة فلم أجد ! وكذلك أجهدت نفسً الزٌدي ، وقد حاولت أن أ

ومرد هذا ،  ٔ فً أن أعثر علٌهم  فً الٌمن بؽٌة العثور على عامل مقاطعة شافعً فلم أشفر به (

فً تشكٌل  أعتمد على اعتمد على الزٌدٌة "الشٌعة فً الٌمن"اإلمام بهذه العقٌدة فانه التمٌٌز )إلٌمان 

  . ٌٕش والجنود وؼالبٌة موشفً الدولة(لحكم فً الٌمن فمنهم ضباط الججهاز ا
  

نشر التشٌع فً وسط المحٌط التهامً السنً بكل الوسابل ، فطبق األحكام اإلسالمٌة تبعاً "للمذهب  -٘

الشرٌؾ" وهً التسمٌة السابدة للمذهب الزٌدي ، وفرض الحكم بمقتضى اجتهاداته فقط ، ثم فرض 

دٌة كمتن األزهار فً المدارس العلمٌة واألربطة بتهامة ، وطبق الشعابر تلك على تعلٌم كتب الزٌ

افطار فً رمضان مثالً فكان ٌمنع اإلفطار حتى ٌسمع دوي المدفع والذي ؼالباً ما ٌكون بعد 

ؼروب الشمس بعشرٌن دقٌقة بعد رؤٌة النجوم فً السماء وهو ما ٌخالؾ الشافعٌة فً ؼروب 

ة الجمعة ال تقام حتى ٌقدم العامل وٌكون قد مضى على وقت الجمعة ساعة الشمس ، وكذلك صال

وساعتٌن حتى ٌأتً العامل بالزامل والطبل ، وكذلك منع ضم الٌدٌن فً بعض المساجد وتكبٌرة 

اإلحرام لعدم وجودها فً الزٌدٌة )وهال بلػ الناس أجمع بأن الشوافع أرهقوا حتى فً مذهبهم ، 

ضً على أبً بكر وعمر وعثمان فً خطبهم ، وأنهم أمروا بأن ٌنادوا فً فإنهم منعوا من التر

أذانهم بحً على خٌر العمل ، وأن ٌجمعوا بٌن صالة الجمعة والعصر وأن ال ٌعاملوا فً نكاحهم 

 . ٗ، ومثل االحتفال بعٌد ؼدٌر خم وؼٌره ٖ وطالقهم إال بموجب المذهب الزٌدي (
 

تهامٌٌن بأسماء متعددة ، الؽرض منها إرهاق كاهل المواطن فرض جباٌات وؼرامات مالٌة على ال -ٙ

التهامً وإخضاعه وجعل كل همه هو سد جوعه بعد امتهان كرامته وتدمٌر معنوٌاته ونسٌانه 

)إن الحكومة الزٌدٌة -إلنسانٌته  وقام أحد الكتاب بحصر الجباٌات بتهامة وأنواعها آنذاك فقال:

الزكاة والجباٌة من تلك األمة الشافعٌة المسكٌنة نكتفً  تتقاضى نحو خمسة وعشرٌن صنفا باسم

 -بذكر البعض منها وهً:

 دفع لاير واحد على كل نفر من الصؽار والكبار ، نساء ورجال ، من جمٌع الشوافع .  -ٔ 

 زكاة الشاهر أي ما هو شاهر لدٌك من الحال حسبما ٌقدروه الزٌود بأنفسهم . -ٕ

ا قدروه علٌك شاهرا وهو أضعاؾ وأضعاؾ ما عندك ، زكاة الباطن أي بعد أن تدفع م  -ٖ

 فٌقدروا علٌك زكاة باطنٌة ألن الزم أن ٌكون فً حوزتك شٌبا من المال ال ٌعلمه .

 زكاة األؼنام والبقر والجمال . -ٗ

 زكاة على ملبوس النساء من الحلً "ال فرق بٌن الؽنً والفقٌر " . -٘

 زكاة المساكن . -ٙ

 زكاة البن . -7

                                                           
ٔ

 . ٖٔٔٛخْٗ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ
 .   ٙٔٔن( . صـ .،)ب  م9ٖٙٔ، ٌناٌر  9ٕٙٔم ثورة مجهول ، الٌمن من سبأ إلى السالل ، تخطٌط عن تارٌخها حتى قٌا - 
ٖ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٕ1ٞ  ٕٔٛـ / 7ٖٗٔٓلَّ ٓ٘ش  ٕٗ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  11ٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
ٗ

 .1ٕ1، ٛـ  ٕح٫ًٞع ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽ. ؛  ٔٙٔكٖٔ ، هِذ ح٤ُٖٔ ، ٛـ  - 
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أمر بها الشارع تؤخذ من أؼنٌاء المنطقة وتصرؾ على فقراءها وهم ٌأخذونها زكاة الفطر التً  -1

 من جمٌع األقطار الشافعٌة ثم تحمل إلى صنعاء.

الدمؽات وهً التً تؤخذ على كل وارد إلى المدٌنة من خارجها أي من األطٌان وهً الخضرة  -1

 والفواكه والحبوب والسمن وؼٌره .

 دٌة وهً التً تؤخذ فً سبٌل تفرٌق الشعب الٌمانً. مراسٌم الجهاد أو المعونة الجها -ٓٔ

وؼٌره وؼٌره ما ٌحتاج إلى عدة صفحات هذا عدا الجمارك واحتكار األسواق فإن السوق الذي  

كان ٌدفع فً زمن األتراك الؽابر باالحتكار بعشرة آالؾ لاير اسما وثالثة ألفا تدفع عٌنا أصبح 

التصرٌح أن مذهب الزٌدٌة محرم أخذ المراسٌم الجمركٌة  الٌوم ٌدفع خمسٌن ألؾ لاير عٌنا وٌمكن

وقد اعترض على ذلك بعض العلماء ولكن اإلمام قطع ألسنة العلماء المحتجٌن بتولٌتهم على بلدان 

الشوافع حٌث ذاقوا لذة امتصاص دماء الناس ، فزادوا المراسم الجمركٌة من اثنٌن إلى خمسة 

 . ٔوإلى عشرة بالمابة(
 

 -اإلمام ٌحٌى  –، فـ)نهب ارس والمعاهد واألربطة العلمٌة التً اشتهرت بها تهامة ألؽى المد -7

وخصوصاً زبٌد والتً تعد ،  ٕبالشٌوخ الشوافع وأؼلق المدارس الدٌنٌة(الوقؾ واالراضً الخاصة 

لالمتٌازات التً حصل علٌها  تبع ذلك من إلؽاءأحد أهم معاقل الشافعٌة فً الجزٌرة العربٌة وما أست

وما قبل ذلك وهذا ما أكده مؤرخ اإلمام الرسمً فقال أنه بعد  ٖالعلماء والفقهاء فً العهد العثمانً

رفع  -م9ٖٓٔ أكتوبر /هـ 9ٖٗٔ –السٌطرة على زبٌد باثنتً عشر عاماً و)فً شهر جمادى الثانً 

واؼتصبت  إلى اإلمام أٌده هللا انتهاء إصالح أحوال زبٌد من كل الوجوه بعد أن تبعثرت وتفرقت

الحقوق وتعطلت الرباطات الدٌنٌة والمدارس العلمٌة وخربت األرض ، فصلحت األمور وضبطت 

األوقاؾ الجسٌمة من بنً أٌوب وبنً رسول الؽسانٌٌن ، فأصدر اإلمام أمره بصرؾ األوقاؾ فً 

اصدٌن مصارفها العلمٌة والخٌرٌة والدراسة وتعٌٌن قابمٌن بها وإحٌاء العلم وفتح الرباطات للق

وهذا ٌدل على الممارسات  ٗ(دٌنة جاللها وعلو قدرها وحٌاتهاللدرس والتدرٌس ، فأرجع لهذه الم

القمعٌة التً كانت أحد األسباب الربٌسٌة لمحاولة إماتة العلم بتهامة وإلؽاء ومحو الدور التنوٌري 

 لكبٌر لدى الثوار الٌمنٌٌن .لهذه األماكن التً كان لها األثر ا
 

مام ٌحٌى العنصرٌة ضد الشعب التهامً وطبقها فً تهامة دون سواها ، واعتبرهم ؼٌر مارس اإل -1

الٌمنٌة ، فعقب تقدم  –مواطنٌن جدٌرٌن حتى بالدفاع عنهم مثلما حدث عند الحرب السعودٌة 

القوات السعودٌة أصدر اإلمام ٌحٌى أوامره بسحب كافة جٌوشه من تهامة تاركاً العباد والبالد 

جهول مفضالً الدفاع عن مناطقه فقط ، وهو ما أنطبق على قادته فعالً وقوالً ، فقد ردد للمصٌر الم

قابد )فتح تهامة( حسب التسمٌة اإلمامٌة للقابد عبدهللا بن أحمد الوزٌر أن الٌمن الحقٌقٌة هً ما بٌن 

المجاز  ذمار وصعدة فقط وما عداها ال تصح مطلقاً إطالق تسمٌة الٌمن علٌه وإن أطلق فمن سبٌل

وهو ما أكده لألمٌر شكٌب أرسالن مع وفد الوساطة العربٌة بٌن اإلمام ٌحٌى والملك عبدالعزٌز ، 

                                                           
ٔ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٕ1ٞ  ٕٔٛـ / 7ٖٗٔٓلَّ ٓ٘ش  ٕٗ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  11ٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
ٕ
   بوفسكاٌا ، إٌلٌنا . حول مسألة قٌام بعض التنشٌمات السٌاسٌة واالجتماعٌة فً الٌمن ، تر/أبو نشوان ، مجلة الحكمة ، السنة الثانٌة ،جلو - 

 . 8ٔم ، صـ97ٕٔهـ /نوفمبر 9ٕٖٔ، شوال  ٙٔالعدد
 
ٖ
هـ / 8ٕٗٔ، جمادى األخرة  ٘ٔ -ٗٔبأ ، العدد قابد ، صادق عبده علً . المملكة المتوكلٌة الٌمنٌة بٌن العثمنة والسٌادة ، مجلة س  -

 .  ٖ٘ٓ، صـ   7ٌٕٓٓولٌو
ٗ

 . 7ٕٓ-1ٕٙ، ٛـ ُٕرخٍس ، أثٔش ح٤ُٖٔ )ح٩ٓخّ ٣ل٠٤( ، ؽ - 
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ً إن الٌمن ف -ٌقول األمٌر شكٌب أن )األمٌر الخطٌر السٌد عبدهللا بن الوزٌر أمٌر الحدٌدة قال لً :

لدارسٌن لتارٌخ اإلمامة حٌث وا ٕ، وهو ما أدركه الرحالة األجانب ٔ(الحقٌقة عبارة عن جبالها فقط 

وذكر ،  ٌٖنشرون بازدراء لسكان تهامة( –الزٌدٌة  –)على أن سكان الجبال -قال أوباالس :

 -بن عدنان  –ٌتكون من قبابل تنحدر من عك الشعب التهامً فً أؼلبٌته  روبرت ستوكً أن )

ووقفت شوكة فً حلق  ،ضها تتمتع باألستقالل فً أرة بوهً قبابل محارالجّد األعلى لقبابل تهامة 

، وأستولوا على إمداداتهم القادمة من لذٌن أرادوا سلب هؤالء حرٌتهم واستقاللهم ااألتراك 

 –...ومن أشهر قبابلهم الزرانٌق ..والقحرى..وهم من تصدى للقبابل الزٌدٌة الموانًء للجبال 

ع لشكاوي وتشلمات الشعب ومما ٌدل على تعالً اإلمام وعنصرٌته رفضه االستما   ٗالقحطانٌة(

التهامً رؼم أن تهامة أصبحت تحت حكمه المباشر ، وتساهله وتؽاضٌه عن زجر عماله وموشفٌه 

وجٌشه عن شلم هذا الشعب ، فكان ٌمنع دخول التهامٌٌن وسماع شكاوٌهم ولو حتى أدبٌاً كمسٌطر 

أرسلنا لكم ولدنا فالن عالم )لقد  -ن لإلمام بالعمال جاء جوابه:وعلى تهامة ، وكلما شكا التهامٌ

فٌرجع أبناء تهامة بخفً حنٌن ، بل إن التمٌٌز سرى حتى فً الجرابم ومنها جرٌمة   ٘عادل ثقة (

القتل  فـ)الزٌدي إذا قتل شافعٌاً متعمداً ، فما علٌه إال دفع الدٌة ، وإذا قتل الشافعً زٌدٌا خطأ فٌقتل 

 . ٙ (دا كٌفما كان األمرال أخذ دٌة أببه ، وال ٌمكن بحال من األحو
 

فمنح أخصب األراضً الزراعٌة التهامٌة عاً من اإلقطاع الشرقً فً تهامة طبق اإلمام ٌحٌى نو -1

وبطبٌعة الحال كل  علٌها من إنسان ودواب وحجر وشجر وكل ذلك مقابل مبلػ معلومألتباعه بما 

 7وكل ذلك مجاناً وبطرٌقة السخرة شًء متوفرومنها منابع المٌاه والحراثة وأدواتها واألٌدي العاملة

من األراضً الزراعٌة فً تهامة عشرٌن ألؾ  -حمٌدالدٌن –و)بلؽت حٌازة األسرة المالكة ، 

والتً بها نحو نصؾ سكان البالد  تهامةفً ، وذكر رحالة عربً أنه الحش أن ) 8هكتار"(ٙ,8فدان"

  . 9شبراً واحداً من األرض..!(ال ٌملك ثلثا هؤالء السكان 
 

سٌطر اإلمام ٌحٌى على كل وسابل اإلنتاج وجعلها ملكاً خاصاً له وألتباعه ، ومن ذلك الممالح  -ٓٔ

التً تنتج الملح سواًء طبٌعٌاً أو صناعٌاً فً الصلٌؾ وؼالفقة واللحٌة وابن عباس ، وكذلك مصنع 

بقاً ، ، وؼٌر ذلك من الصناعات التً وجدت سا ٔالثلج وتقطٌر المٌاه وهو من مخلفات الترك 

)المٌرٌة( والتً اؼتصبها العثمانٌون من أهالً  وكذلك سٌطر على األراضً الزراعٌة األمٌرٌة

ً من أخصب األراضً الزراعٌة لكونها على ضفاؾ االودٌة ومنابعها ومنها مزارع هتهامة و

 . الجروبة بوادي رمع ومزارع الجرابح بوادي سردود وزبٌد بوادي زبٌد ومور بوادي مور
 

                                                           
ٔ

 . 1ٖأ٬ٍٕٓ ، طؼ٤ِوخص ػ٠ِ حرٖ هِيٕٝ ، ٛـ  - 
ٕ

 . 1ٖ – 1ٕأرٞٗظ٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 . ٗٗ، ٛـ 11ٓٔ،  ٕحُوخَٛس ، ١ –ػزيحُوخُن ٓلٔي ٤ٗ٫ٖ ، ٌٓظزش ٓير٢ُٞ أٝرخ٫ّ ، اىؿخٍ . ح٤ُٖٔ حُؼٍٞس ٝحُلَد ، طَ/  - 
ٗ
- Stookey , Robert W . Yemen The Politics of the Yemen Arab Republic ,Westview Press . Boulder,Colorado . 

1978 . pp.174-175 .                                                                                           
٘

 ّ . 1ٕٓٓ/ٕ/1ٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً ػؼٔخٕ ػ٤َٔس ك٢  - 
ٙ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٕ1ٞ  ٕٔ -ٛـ 7ٖٗٔٓلَّ ٓ٘ش  ٕٗ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  11ٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
7

 ّ .٤ٗٞ٣ٔ1ٖٔٞ ٓٔٛـ / ٖٓ٘ٔٓلَّ  ٖٕ،٣ّٞ ح٩ٍرؼخء   7ٕٖؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
8
. فالدلٌن أ . وأدهم م.سٌؾ . إقتصاد الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة ، تر/ أحمد علً سلطان ، مركز الدراسات والبحوث  جوساروؾ والملوكوؾ - 

 . ٗ٘م ، صـ988ٔ،  ٔصنعاء ،ط –الٌمنً 
9
 . ٗٔم ، صـ9ٖٙٔمحمود ، محمود . رحلتً إلى الٌمن ، الدار القومٌة للطباعة والنشر "فرع الساحل" ، سلسلة أخترنا للطالب ، - 
ٔ

 ّ .ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٙٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً ػ٢ِ أكٔي كخَٟ ك٢  - 
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الصناعات الوطنٌة التهامٌة وسٌطر على التجارة الخارجٌة والداخلٌة واحتكر وأوالده تصدٌر دمر  -ٔٔ

واستٌراد المواد األولٌة والسلع وؼٌرها ، مما أدى إلى تفشً البطالة بٌن الشعب التهامً وهجرة     

)كما أنهم  -العقول والقوى العاملة ، ٌقول كاتب فً مقال له نشر بجرٌدة الشورى المصرٌة آنذاك :

أٌضا ؼلوا ٌد األمة عن العمل ، فهذه مدٌنة زبٌد الزاهرة التً كانت تفخر بما تصدره للٌمن األعلى 

من الثٌاب المصبوؼة فإنها أصبحت الٌوم بفضل بٌت المال واحتكاره العمل مؽلولة وأصبح بٌت 

بٌت المال حتى أصبح المال هو الذي ٌورد الصباغ والثٌاب البٌضاء ، فٌأمر بصبؽها وبٌعها باسم 

هو المهٌمن على جمٌع التجارة من ثٌاب وبن وسمن حتى شجر القات أصبح بٌد بٌت المال ... 

فهرب األقوٌاء ولحقهم أهل الفالحة والزراعة فهم ٌهرعون للمهاجرة أفواجا وأفواجا إلى الخارج 

فً مقابل ذلك فتحت ،  ٔ ة(ولم ٌتوقؾ تٌار المهاجرة منذ وطأة الزٌود بالدهم وعاملوهم هذه المعامل

السلطات اإلمامٌة  أسواق تهامة للمستعمرٌن مما نتج عنه تدمٌر البقٌة الباقٌة من الصناعات 

والحرؾ التقلٌدٌة والشعبٌة ، فعلى سبٌل المثال مدٌنة بٌت الفقٌه التً كانت بها من المعامل 

–بداٌة القرن  )فً بزبٌد فً حٌن كان  ٕ)عرٌن( فً العهد العثمانً مشؽلأربعمابة وعشرٌن 

والتً تنتج المالبس)المقاطب والمعاجر  ، ٖمشؽل نسٌج( ٓ٘مشؽل ؼزل و ٓ٘ٔهناك  -العشرٌن

وٌشتؽل بها مبات العمال المنزلً)أؼطٌة النوم والوسابد(  واألثاث ٗالعمابم(-واللحؾ والسماطة

إلى جانب سٌاسة اإلمام ، هذا  ٘والحرفٌٌن من الجنسٌن  حتى انتهت فً نهاٌة عهد اإلمام ٌحٌى

)وفً هذه -هٌار الصناعات ، فٌقول الوشلً:ٌحٌى النقدٌة والتً أدت إلى انهٌار اللاير وتبع ذلك ان

قدر هللا قحطاً فً النقود بسبب سقوط البٌع والشراء وكساده ولكن  م9ٖ٘ٔ/هـ ٖٗ٘ٔ -األشهر 

سعر ما كان ٌباع بثالثة  األلطاؾ اإللهٌة رخصة األسعار فً كل شًء حتى فً البز بحٌث نزل

 .ٙ لاير إلى لاير واحد وبٌع رطل البر بنصؾ الثمن وقد كان ٌباع بربع لاير .(
 

حاول زرع األحقاد بٌن القبابل التهامٌة والقرى والمدن وإثارة النعرات بٌن أبناء الطٌؾ الواحد ،  -ٕٔ

 لكنه فشل فً شق الصؾ التهامً .
      

بطٌن بالنشام اإلمامً رحلت بمجرد رحٌله ، وكانت عٌناً وٌداً فً أوجد طبقة من المنتفعٌن والمرت  -ٖٔ

 قمع الشعب التهامً وإذالله .
     

تدخل فً البنٌة االجتماعٌة القبلٌة فً تهامة باختٌار مشاٌخهم وحتى عقالهم وهو ما لم ٌستطع  -ٗٔ

 . ٔإحداثه وسط قبابل الهضبة وأتباعه
 

أو المنتقدة له أو لرجال دولته وأعوانه ، ورمى بأي كمم األفواه واألصوات التهامٌة المعارضة  -٘ٔ

أحد شك فً والبه فً المعتقالت ، أما الذٌن ٌشك فٌهم من العلماء والسادة والمناصب فٌوضع 

تحت اإلقامة الجبرٌة بمنزله مانعاً دخول أي فرد مهما كانت قرابته له حتى ٌستقٌم وٌعلن الوالء 

                                                           
ٔ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٕ1ٞ  ٕٔ -ٛـ 7ٖٗٔٓلَّ ٓ٘ش  ٕٗ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  11ٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
ٕ

 . 1ٕٕ، ٛـ  ٍٕحٗي ، طخ٣ٍن ٛ٘ؼخء ٝح٤ُٖٔ ، ؽ - 
ٖ
 . 8ٗجوساروؾ والملوكوؾ . المرجع السابق ، صـ - 
ٗ

 .71ػ٘خٕ ، ًٌَٓحط٢ ، ٛـ - 
٘

 ّ .ٕٔٔٓ/ٕٔ/٘ٓوخرِش ٓغ ٓلٔي كَؽ ر١ٞش ك٢  - 
ٙ

 .1ٙٗ، ٛـ ح٢ُِٗٞ ، ح٣ٌَُ - 
ٔ

غ ى٣ٍٖ ، رٍٞ . حُيُٝش ٝحُوزخثَ ك٢ طخ٣ٍن ح٤ُٖٔ حُلي٣غ ، طَ/ ػ٢ِ ٓلٔي ٣ُي ، ٗٔوش ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞ ، أّٓي حُزخكغ رٍٜٞس ٜٓ٘خ ح٧ٓظخً حُزخك - 

 .    1ٕٔأكٔي ٛخُق حُـز٢ِ ، ٛـ
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وشٌفة صؽٌرة خارج بالده مثلما حدث مع القاضً محمد بن  ، أو ٌقوم بتولٌته ٔوالطاعة والصمت

 .، وكذلك فعل مع العالم حسٌن بن محمد بن عبدهللا الوصابً الزبٌدي ٕعبدهللا محالبً
      

عمم النشام اإلمامً ثقافة االرتشاء ونشر الخزعبالت واالتكالٌة والدروشة المؤٌد لإلمامة ، وثقافة   -ٙٔ

أبعد ما تكون عن الوسط التهامً الذي اشتهر بالتسامح والصبر البؽضاء والتحاقد التً هً 

والمسالمة ، كما تمٌز باالنفتاح على اآلخر وتقبل العناصر اإلنسانٌة واالنطالق بعكس نشام 

 اإلمامة الذي عرؾ بالعزلة ورفض اآلخر واالنطوابٌة  .
       

ضد نسانٌة وممارساته الإلالقمعٌة  هلٌبأساقسراً إلى بقاع العالم بالتهامٌٌن  النشام اإلمامًهّجر  -7ٔ

  ، فأصبحوا مشردٌن فً عدن والمحمٌات ومنطقة القرن األفرٌقً والسودان والحجاز.تهامة  شعب
       

أبناء الشعب التهامً بكل أنواع الرذٌلة واالنحالل واعتبار أتباعه فقط هم الطاهرٌن  ىرم  -1ٔ

الباحث الذي ٌتصفح جرٌدة اإلمام ٌحٌى الوحٌدة  المطهرٌن والسادة األخٌار ، وهً حقٌقة  تفاجأ

المسماة )اإلٌمان( ، فقد دأبت هذه الجرٌدة على نشر إقامة الحدود على أبناء الشعب التهامً فقط 

فً أؼلبٌتها ، ولٌس تلك الصحٌفة فقط من روج لذلك ، بل المؤرخٌن الرسمٌٌن الذٌن ال تخلو 

، وذلك لكونهم لم  أو سرقة أو زنا أو شرب مسكرتل حولٌاتهم من تنفٌذ قصاص ضد تهامً بق

ٌكونوا على والء صحٌح لإلمامة أو لم ٌعتنقوا النشرٌة اإلمامٌة وٌتركوا اعتقاداتهم ، وقبل 

السٌطرة على تهامة ردد عبدهللا بن أحمد الوزٌر للرٌحانً ذلك عندما زار األخٌر صنعاء فً 

)فً ذمار قابلنا أمٌر الجٌش  -، ٌقول الرٌحانً :م ولم تكن كل تهامة خاضعة للحكم اإلمام9ًٕٕٔ

هذه بالدنا وهً بفضل حضرة اإلمام بالد العدل والدٌن  -أبن الوزٌر الثانً عبدهللا ..سمعناه ٌقول :

والصدق والوفاء ، الحكم الكامل العادل عندنا فً الٌمن ، فال خمر وال فسق وال زنى وال قتل وال 

ؼتصاب ،كل ذلك ألننا محافشون على دٌننا عاملون بكتاب هللا سرقة وال ربا وال رشوة وال ا

مجاهدون فً سبٌله تعالى...نحن نقول ونفعل وؼٌرنا ٌقولون وال ٌفعلون أو أنهم ٌقولون الحق 

 .  ٖوٌفعلون الباطل ، العرب كذابون ساقطون ،جاهدنا الكفار الخونة فً تهامة(
       

 كٌفٌة معاملة عمال اإلمام ٌحٌى للتهامٌٌن .  -

 حكم اإلمام ٌحٌى وعماله وجنوده تهامة بعد السٌطرة علٌها باعتبارها بالد مفتوحة ، فطبقوا سٌاسٌات 

القضاء على المقاومة التهامٌة استبدادٌة ، والؽرض الوحٌد من هذه السٌاسات تثبٌت هذه السٌطرة و

   -الحكم اإلمامً ، ومنها على سبٌل المثال ما ٌلً :ومنع شهور معارضة تهامٌة تناوئ 

على أتباعهم عبر القرون الماضٌة ، وهوأسلوب مورس فور  اإلبمةهو نشام زٌدي طبقه  -الخطاط : -ٔ

السٌطرة على أي أرض تهامٌة ، أو أي أرض تهامٌة أعلنت الطاعة ، أو أعلنت الثورة والؽرض منه 

النفسً والمعنوي ، فالخطاط هو توزٌع الجٌوش على القرى تدمٌر البنٌة االقتصادٌة واإلذالل 

المطلقة وإجماالً )الخطاط ٌعنً اإلباحة والمحالت السكنٌة والبشرٌة لكفالتهم من جمٌع النواحً ، 

ٌقول كاتب تهامً فضح هذه ، ٔللجٌش التً بها ٌتحكم بها على الرعاٌا وٌفرض سلطته علٌهم(

                                                           
ٔ

 ّ .1ٕٓٓ/1/ٙحُلو٤ٚ ػ٢ِ ػ١ِٞ ك٢  ٓوخرِش ٖٓ ٜٓ٘ذ ر٤ض - 
ٕ

 ّ رل٠ٍٞ ح٧ٓظخً ٟٝخف ػزيحُزخ١ٍ ١خَٛ .ٕٙٓٓ/ٙ/٘ٓوخرِش ٓغ آٔخػ٤َ ح٧ًٞع رُِٔ٘ٚ ك٢ ٛ٘ؼخء ك٢  - 
ٖ

 . ٓٔٔ، ٛـ ٔح٣َُلخ٢ٗ ، ِٓٞى حُؼَد ، ؽ - 
ٔ
-9ٔ8ٔد القوات المسلحة الٌمنٌة من عام الضالعً وصالح ، العقٌد الركن محمد عباس ناجً واللواء الركن علً محمد . مراحل بناء وتوحٌ - 

 .  ٙٔم ، صـٕ٘ٓٓ،  ٔصنعاء ، ط –، طباعة شركة النورللطباعة والمنتجات الورقٌة  99ٓٔ



   

 

276 

 

والتخطٌط هو تقسٌم الجٌش على جمٌع سكان  ٔمة إن)مسألة التخطٌطممارسات النشام اإلمامً فً تهاال

المدٌنة أو القرٌة ، فٌسكنون بٌوتهم وٌفترشون فراشهم وٌكلفوهم من الممكل ما فوق طاقتهم ، وٌا لٌت 

أولبك العسكر أو قوادهم ٌرتضون بما فً البٌت وما ٌقدم لهم من اآلكل ، بل إنهم ال ٌرضون إال أن 

لك وفً فراشك ، وٌدخل الواحد منهم بال استبذان على حرمك ، وٌفتخر بأنهم تنازلوا ٌكونوا فً مح

 هاك حرمات الناس فً هذه األحوالكرماً عن مشاركة الرعٌة فً الزوجات...وكم من مرة أرادوا انت

وهو ما  ٕفٌنتقم المرء لعرضه وشرفه فٌكون نصٌبه ونصٌب القرٌة السحق والمحق والعدم من الوجود(

ل العالم والمصلح محمد رشٌد رضا ٌتندم على محاولة الدفاع عن اإلمام ٌحٌى وتقدٌمه كخلٌفة جع

وحذا هذا الشٌخ أن ٌكتب بعد السٌطرة على تهامة وسقوط الحدٌدة بٌد القوات اإلمامٌة  ٖللمسلمٌن مؤقتاً 

أن جٌش اإلمام ٌحتل )وإن كانت أخبار شلم الزٌدٌة للشافعٌة ال ٌمكن المراء فٌها وأقبحها  -ما ٌلً :

وهو ما ذكرته الطبٌبة األلمانٌة ،  ٗبٌوت األهالً فً تهامة ، وال ٌكتفً بضٌافة األكل والشرب بل......(

انتشاراً لسداد  طٌلة بقابهم فً المنزل -الزٌود –التً عاشت بتعز وذكرت أن )الجنود  إٌفا هوٌك

، وٌأكلون أجود االطعمة وأكثرها ، ها الضرابب ٌقٌمون فً أحسن الؽرؾ التً وضعوا أٌدٌهم علٌ

وتقول رسالة قدمها )الٌمنٌون فً   ٘وٌحاولون االعتداء على االعراض مستؽلٌن مراكزهم كجنود..(

المهجر( إلى ولً العهد أحمد ٌبٌنون أسباب هجرتهم ووضعوا الخطاط فً أول األسباب  فقالوا أن 

، وهذا األسلوب  ٌٙفهم بخدمتهم بل وتحمل نفقاتهم()الخطاط معناه احتالل العسكر لبٌوت الرعٌة وتكل

أدى إلى فشابع وممسً ال تمحى من ذاكرة التهامٌٌن كما ٌعتقد الباحث والذي أجرى مقابالته مع كثٌر 

منهم وما زال ذلك المشهد حاضرا لدٌهم فـ)قد كان "الخطاط" هو أقصى أنواع العقاب الذي ٌناله 

فً إفقار قرى بأكملها ، إذ أن الجنود ال ٌكتفون بالمأكل المشرب  ما ٌتسبب المواطنون ، حٌث كثٌرا

 السكن ، مع ما ٌصاحب ذلك من إٌذاء معنوي ، بل لقد كان ٌتحتم على المواطنٌن الذي ٌرسل واحتالل

هذا العقاب  الجٌش إلى قراهم أن ٌدفعوا أجرة الجنود مهما كانت إمكانٌاتهم متواضعة ، وقد كان ضحاٌا

لٌفوا باحتٌاجات وأجرة  الفقراء الذٌن كانوا ٌضطرون تحت وطأته إلى بٌع ممتلكاتهم الجماعً هم

، وقد كتب متشلم من هذه الوضعٌة إلى جرٌدة مصرٌة )فقال الكاتب : وقد رأٌت فً بعض  7(.الجنود

بٌوت لم ٌكن فٌها سوى امرأة واحدة تخدم ستٌن جندٌاً مع بعد الماء عن المحل لمسافة مٌل وكذلك 

لحطب وما هذا إال من جهة التحكم من العمال واكتفابهم برأٌهم وعلمهم أن الرعاٌا ال ٌستطٌعون ا

،  ٔ(نا بنشر هذا إال لٌعلم به اإلمامالوصول لعند اإلمام واألخبار لم تصل إلى اإلمام طبعا وما قصد

وأفرادها لٌنزلوا ضٌوفاً )ٌأمر اإلمام قبٌلة زٌدٌة لتنتقل بكامل هٌبتها أنوذكر البٌضانً أن الخطاط هو 

على صدور أبناء القبٌلة المذنبة أو التً تسلم الزكاة إلى اإلمام وعند وصول أفراد القبٌلة ٌقسمون 

أنفسهم على جمٌع أفراد القبٌلة المذنبة ، ٌنامون فً بٌوتهم وٌأكلون طعامهم ، بل وٌفرضون علٌهم 

ة أن تقاوم وإال أرسل إلٌها اإلمام قبٌلة ثانٌة وثالثة أو حشر التجول بأمر اإلمام وال تستطٌع القبٌلة المذنب

                                                           
ٔ

 أر٘خء طٜخٓش ٣وُٕٞٞ ُِوطخ١ حُظظوط٢٤ . - 
ٕ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٕ1ٞ  ٕٔ -ٛـ 7ٖٗٔٓلَّ ٓ٘ش  ٕٗ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  11ٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
ٖ

 . ٖٙٔؿغ حُٔخرن ، ٛـأٗـَحِٓ ، حَُٔ - 
ٗ

 .1ٖٗأ٬ٍٕٓ ، اهخء أٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش ، ٛـ -ّ ٍحؿغ :1ٕٙٔار1َ٣َٛـ/٠ٍٖٓٔٗٗخٍٕٕ٘ٓخُش ٖٓ ٓلٔي ٤ٍٗي ٍٟخ ا٠ُ ٤ٌٗذ أ٬ٍٕٓ ك٢  - 
٘
 .   8٘م ، صـ 9ٕٙٔ،  ٔبٌروت ، ط –هوٌك ، إٌفا . سنوات فً الٌمن وحضرموت ، تر/ خٌري حّماد ، منشورات دار الطلٌعة  - 
ٙ

٤ٕٞ ك٢ حُٜٔـَ . ح٧ٗش ح٠ُٝ٧ ، أر٘خء ح٤ُٖٔ ك٢ حُٜٔـَ ٣َ٘كٕٞ أٓزخد حُٜـَس ٤ٓ٨َُ ٤ٓق ح٬ٓ٩ّ ٢ُٝ حُؼٜي حُٔلزٞد أكٔي رٖ أ٤َٓ ح٤ُٔ٘ - 

 .  ٙحُٔئ٤ٖ٘ٓ ، ٖٓ ىٕٝ أ١ ٓؼِٞٓخص ػٖ حَُ٘٘ ٝٓظ٠ ٝإ ًخٕ حَُ٘٘ رَٜٔ ، ٛـ 
7

 ّ . 7ٕٓٓى٣ٔٔزَ  ٖٔ،  ٣ّٞ حُو٤ْٔ  ٖٖٙٔٓزظٔزَ ، حُؼيى  ٕٙؿ٣َيس  - 
ٔ

 ّ.1ٖٓٔى٣ٔٔزَ  ٖٛـ ، 1ٍٖٗٔؿذ  ٕٔ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء ٕٖٓؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
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أن الخطاط )معناه احتالل عسكر الحكومة لبٌوت األهالً وٌقدم  ، وحدد المعلمً ٔجٌشاً من عنده(

األهالً النفقات وكلما ٌحتاجونه من وسابل الترفٌه بدون مقابل أي شًء ، والوٌل كله لرب البٌت إذا لم 

ا ٌؤمر ، إذ أن بٌد الجند حٌنما ٌكونون فً الخطاط السلطة المطلقة ، وال ٌسألون ٌستطع إحضار كل م

وتبكً له عما ٌفعلون ، وٌجرون من األعمال والعجرفة وسوء السلوك األخالقً ما ٌقشعر له البدن 

 . ٕ(السماء وٌؽضب له القرآن
    

اإلمامً لإلذالل وامتهان كرامة اإلنسان وهو األسلوب الثانً الذي ٌتبعه النشام  التنافٌذ ومفردها تنفٌذ  -ٕ

)ومن بدابعهم الؽرٌب القبٌح ، أنه من أطاع  -التهامً ، ٌقول شاهد معاصر سمع ألول مرة بلفشة البقا :

أخرج معنا على من لم ٌطع ، ومن لم ٌخرج ٌجعلوا علٌه )بقا(  -من القبابل أو ؼٌرهم ، ٌقولوا له :

، وٌجعل له كل ]ٌوم[ ربع لاير إن أطاع عن قرٌب ، وإال ٌزٌدوه واحد ٌجلس عنده ٌكفٌه كفاٌة تامة 

اثنان أو ثالثة أو أربعة أو أزٌد حتى ٌفقروه ، وإال ٌخرج وله كل ٌوم ربع كٌله طعام دفٌن ونصؾ 

، وهو ما جعل العالمة الوصابً ٌذكرها فً قصٌدته ضمن انتقاداته للسلطات  ٖالثمن زلط ، وعلى هذا(

تعرٌؾ التنفٌذ  –لسان حال الجٌش الٌمنً حالٌاً  –سبتمبر ٕٙتها ، وذكرت جرٌدةاإلمامٌة وممارسا

أفراد الجٌش "من مختلؾ الرتب" بأعمال الضبط اإلداري أو  )وهو مصطلح ٌطلق على تكلٌؾ -فقالت :

إحضار شخص ما، أو أشخاص إلى إحدى الجهات الحكومٌة أو  القضابً، ذلك أنه عندما ٌراد

للؽٌر أو للدولة ، فإن مسبول الجهة اإلدارٌة أو القضابٌة "ٌنفذ" أي  امه بدفع حقالقضابٌة، أو إلز

تحرٌري إلى أحد الجنود أو ضباط الصؾ ، أو أٌة رتبة أعلى "حسب حجم وأهمٌة  ٌرسل، وبأمر

 مجموعة من الجنود، لضبط أو إلزام ذلك الشخص أو األشخاص ، وقد تكون أحٌانا قرٌة القضٌة " مع

السنوٌة أو  إذا كان المقصود هو اإللزام بدفع الزكاة المقررة على المحاصٌل الزراعٌة بأكملها ،

اإلجراء ، أن العبء ٌقع على  ومن مساوئ هذا الموسمٌة ، أو فً قضٌة تتعلق باألمن االجتماعً

حدد مبلػ من المال ٌ -أو أٌة رتبة  -العسكري"  المواطن حٌث أن الشخص المنفذ علٌه ملزم بدفع "أجرة

المنفذ فً منزل  .. الخ" -باإلضافة إلى إٌواء الجندي "أو الجنود حسب المسافة التً ٌقطعها المنفذ،

ضبطه أو إلزامه بأي حق ، وإطعامه من أفضل ما تمتلكه أسرة المواطن من  المواطن المطلوب

 -والتنفٌذ نوعان:  األطعمة

ٌتوجب علٌه عمله،  و إشعاره بماالتنفٌذ المؤقت الذي ٌكتفً فٌه بإحضار المطلوب ضبطه أ -

 والحصول على األجرة بعد المبٌت واإلطعام، ٌوماً أو ٌومٌن .

  "باق" فً منزل المنفذ علٌه  -أو الجنود.. الخ -البقا " والذي ٌعنً أن ٌشل الجندي " والتنفٌذ  -

الجندي أو  مدة أطول وؼٌر محددة ، ٌلزم خاللها المواطن بتوفٌر احتٌاجات  -أو المنفذ علٌهم -

األوامر برفع   تصدر الجنود من المأكل والمسكن، وباإلضافة إلى األجرة التً ٌتم دفعها عندما

 .ٔأرسلته( الجندي أي عودته إلى الجهة الحكومٌة أو القضابٌة التً

فً أدبٌات األحرار الٌمنٌٌن تعرٌؾ للتنافٌذ تقول الرسالة التً وجهها )الٌمنٌون فً المهجر(  أن من    

) كل ضرٌبة تفرض على الرعوي ٌنفذ علٌه العامل أو  -ضمن أسباب هجرتهم للٌمن هً التنافٌذ وهً :

                                                           
ٔ

 . 17، ٛـ ّٔ ، ؽ1ٕٙٔٓزظٔزَ ٕٓ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –حُز٠٤خ٢ٗ ، ػزيحَُكٖٔ . أَٓحٍ ح٤ُٖٔ ، حُيحٍ حُو٤ٓٞش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘  - 
ٕ

٣ل٠٤ ح٣ٍ٧خ٢ٗ ، َٗف ٝطٜل٤ق/ أكٔي ػزيحَُكٖٔ حُٔؼ٢ِٔ ، ٓطزؼش  ح٣ٍ٧خ٢ٗ ٝحُٔؼ٢ِٔ ، ِٓلٔش ٖٓ ٓـٕٞ كـش ، ٗؼَ/ػزيحَُكٖٔ رٖ - 

 . ّٕ٘ ، ٛـ 11ٔٔ،  ٔرـيحى ، ١ -ٝأٝك٤ٔض ػ٘ظخٍ
ٖ

 ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ . - 
ٔ

  ّ . 7ٕٓٓى٣ٔٔزَ  ٖٔ،  ٣ّٞ حُو٤ْٔ  ٖٖٙٔٓزظٔزَ ، حُؼيى  ٕٙؿ٣َيس  - 
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من ٌقوم مقامه عسكرٌاً أو اثنٌن أو ثالثة بحسب قلة المطلوب وكثرته ، وهذا العسكري بمجرد استالمه 

لعامل بقطع راتبه أمر التنفٌذ وهو ورقة تحرر بٌده من الموشؾ المسبول عن إدارة تلك الجهة ٌأمر ا

ونفقته الٌومٌة ألنه سٌكون ضٌفاً على الفالح ، وفوق الضٌافة له أجره تقدر بطول المسافة وقصرها ، 

ٌطلق علٌها المسافة ، ثم الممسى وهو عبارة عن ضرٌبة لٌلٌة ٌدفعها الفالح للجندي مدة إقامته عنده 

در معلوم ، وإذا كان "عرٌفه" أو "نقٌبا" وهذه األجرة تتفاوت ، فإن كان عسكرٌاً ال صفة له فلها ق

فتضاعؾ ، وإذا كان قاضٌاً أو سٌداً فتكون أضعاؾ ذلك بكثٌر ، وهكذا بحسب الرتبة والمنصب ، كما 

أن الضٌافة ٌعود اختٌارها إلى العسكري ال على الفالح ، وهذه المهنة الوحٌدة التً حمل الجندي لها 

على طلب الضرابب فقط ، بل أي أمر ٌرٌده العمال والحكام السالح ، ثم إن تنفٌذه لٌس مقصوراً 

ونوابهم من الرعٌة ال بد من إرسال العسكري ، فال واسطة لهم ؼٌرهم فهم المواصالت الوحٌدة حتى 

لو قصد احد الموشفٌن عمارة بٌته أو حراثة أرضه أو أي عمل من األعمال استدعى الرعٌة سخرة 

انً أنه)عند ما ٌتأخر أحد الرعاٌا من القسم الشافعً عن تسلٌم الزكاة ،وذكر البٌض ٔ وبواسطة العسكر(

المفروضة علٌه ، ٌرسل إلٌه اإلمام عدداً من هؤالء الجنود لٌحتلوا بٌته ..وٌنهبوا طعامه وشرابه 

..وٌناموا على فراشه..حتى ولو كان ؼابباً ..وٌستمر ذلك إلى ما شاء هللا ..إلى أن ٌسلم الشافعً ما 

)أما التنافٌذ فمعناه األوامر المطلقة من اإلمام إلى  -، وٌقول سلطان ناجً : ٕلٌه من الزكاة(فرض ع

جمٌع العمال والحكام والمكلفٌن بحقوق اإلمام والسٌوؾ واألسٌاد فً إنفاذ الجنود على الرعاٌا وبقابهم 

فوس بعضهم كالعكفة فً حتى ٌجمعوا الضرابب الكبٌرة والحقوق الكثٌرة المزعومة وقد ٌبلػ اللؤم فً ن

 .ٖأن ٌصروا على أن ٌستقبلهم الرعاٌا بالطبول والمزامٌر(
    

)ٌأخذ الجندي األمر  -أما كٌفٌة تنفٌذ العسكري أو العساكر لألمر أو التنفٌذ فهو على الصورة التالٌة :   

تبناس ، بل إن وجد بٌده وٌؤم منزل الفالح المنفذ علٌه ، وإذا وصل إلٌه فال تحٌة وال استبذان وال اس

الباب مفتوحاً دخل ، وان كان مؽلقاً  ال ٌنادي احد قط بل ٌتناول بندقٌته المعترضه على كتفه ، فٌضرب 

بها الباب وٌشقه نصفٌن أو ٌكسر قفله وٌدخل ، وقد ٌكون السكان نابمٌن أو مكشوفٌن ، فللناس فً 

م ، ألن الجندي ال ٌكتفً بكسر الباب بل بٌوتهم حاالت ، أما األطفال فال تسمع إال صٌاحهم وعوٌله

هناك سب وشتم بصوت عال ؼلٌش من حٌن ٌدخل باب المنزل وتلك هً تحٌته ألخٌه المسلم ومواطنه 

العربً ، وتراه ٌطوؾ ؼرؾ المنزل إن كان فٌه عدة ؼرؾ لٌختار ما ٌوافقه وال ٌمر على شًء أمام 

ٌطلب "مذبوح" و"قات وتتن وسمن" فقط ٌعنً ٌرٌد  عٌنه فٌعجبه إال اختطفه ، ثم ال ٌكاد ٌستقر حتى

كبشاً مذبوحاً ال دجاجاً ، ٌعدد الجندي هذه المطالب والزوجان واقفون ٌتلقٌان األوامر والذعر مستولً 

قلوبهم وعقولهم ثم ٌتسلالن للخروج هابمٌن فً القرٌة ٌتطلبان  ألرهما وٌمعلٌهما والخوؾ ٌساو

ما عندهما ال ٌوافق العسكري او لعلهما ال ٌجدان شٌبا وقد ٌكونان باتا  الضٌافة المفروضة المحتمة ألن

تحدث النص السابق عن الممسى المذكور ، و ٔ(وى من شدة الفقر الذي عم البالدمع أوالدهما على الط

ت الفالح حتى ٌسدد فً القصٌدة اإلنتقادٌة للعالمة الوصابً وهً بٌات أو نوم العسكري فً بٌ

أكبر ضد  وعملٌة التضمٌر وهً إطالق العسكري النار فً الهواء آذاناً بعملٌة عسكرٌة للعسكري أمره

 )هناك وسابل كثٌرة للتنافٌذ ومن أنواعها االحتساب-:ذكر ذلك سلطان ناجً فٌقولالفالحٌن التهامٌٌن و

                                                           
ٔ

 . ٓٔ – 1رن ، ٛـح٤٘ٔ٤ُٕٞ ك٢ حُٜٔـَ ، حُٜٔيٍ حُٔخ -
ٕ

 .1ٗ، ٛـٔحُز٠٤خ٢ٗ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٖ

 . ٖٕٔ، ٛـ حَُٔؿغ حُٔخرنٗخؿ٢ ،  - 
ٔ

 . ٖٔ-ٓٔح٤٘ٔ٤ُٕٞ ك٢ حُٜٔـَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ،  ٛـ  - 
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ً أو االحتساب ومعناها أن ٌشجع العامل او الحاكم بعض أشرار الرعٌة لالحتساب على الشٌخ الفالن -ٔ

 العاقل الفالنً بدعوى أنه لم ٌسلم حقوق بٌت المال للسنة الفالنٌة فٌنفذ العساكر على العزلة أو القرٌة.

وكان التخمٌن ومعناه تقدٌر ؼلة السنة فعندما ٌحٌن الوقت ٌخرج المخمن وبصحبته عشرات من الجنود  -ٕ

مشاٌخ ا ٌكونون من أوالد ٌختارهم اإلمام لهذا الؽرض فقط ممن ٌطمبن إلى إخالصهم له وعادة م

، وعلى الرعاٌا توفٌر اإلعاشة ودفع أجرة التهامٌٌنلتنفٌذهم وبقابهم فً مساكن الرعاٌا ٔالقبابل الزٌدٌة 

، وٌعتمد المخامنة على رؤٌتهم للمزرعة قبل انتاج المحصول بوقت المخمنٌن ، والعسكر المتنفذٌن 

ن طؽى الزٌدٌة ، وإتهرب من أداء الضرٌبة للحكومة للمبكر بحٌث إذا أصٌبت الزراعة بمفة فال مجال 

المخمن فً تقدٌر المبالػ المطلوبة واشتكى االهلون عززه العامل بمخر وفصٌلة من الجنود وٌسمى هذا 

 بالكاشؾ وان قرر ما قرره األول عززه بكاشؾ الكاشؾ وعلى الرعاٌا دفع الثمن فً كل حالة .

                           وٌخرج القباضون وبصحبتهم كمٌة من الجنود                                                                                        ٌن لقبض الضراببعٌن العامل قباضالقبض ومعناها أن ٌ -ٖ

وتنفٌذ هذا وهناك أنواع أخرى من التنافٌذ كالتنفٌذ على الرعاٌا إلصالح طرق سٌارات او بؽال األسٌاد 

على األوقاؾ ، والوٌل ألصحاب القرٌة إذا هم لم ٌقابلوا الجندي المنفذ باالهتمام الالزم فعندبذ ٌقوم 

باطالق رصاصه فً الهواء "وتمسى تضمٌره" وٌعود فً الحال إلى العامل وٌدعً أنهم ضمروه 

 . ٕتهم.(بفترسل ثلة من الجنود لمعاق

ناس تهامة بالجباٌات وهً نحو خمسة وعشرٌن صنفا باسم  الجباٌات ، لقد أرهق النشام اإلمامً –ٖ

الزكاة   والجباٌة وبمسمٌات متعددة ، وكلها تصب فً مصلحة السلطات اإلمامٌة وأتباعها وعساكرها 

وموشفٌها ، مما حمل اإلنسان التهامً فوق طاقته وجعلته ٌفر مهاجراً أو ٌسجن طوٌالً أو ٌموت 

بنابه ، وكم قصص وممسً من تلك الحقبة تحكى عن التهامٌٌن ومشالمهم مرٌضاً كبٌباً ومعه وزوجته وأ

)وٌتسلموا من الناس العشر من الطعام برأٌهم والدواب األؼنام كل عنز علٌها كل سنة  -، ٌقول االهدل :

    ٖ نصؾ الثمن أو ثمن والجمال لاير إال ربع ، وبنً آدم الجعٌل قرشٌن وربع ، ولهم بداٌع كثٌرة(

    -نواع الجباٌات ما ٌلً :،فمن أ

جباٌة الروسٌة أي كل رأس إنسان تهامً ، وهً دفع لاير واحد على كل رأس من الصؽار  -ٔ

 والكبار ، نساء ورجال وتحسب على الرضٌع والعاجز ، وكل إنسان بؽض النشر عن حالته  

 زكاة الشاهر أي ما هو شاهر لدٌك من الحال حسبما تقدره السلطات اإلمامٌة . -ٕ

كاة الباطن أي بعد أن تدفع ما قدروه علٌك شاهرا وهو أضعاؾ وأضعاؾ ما عندك ، فٌقدروا ز  -ٖ

علٌك زكاة باطنٌة ألن الزم أن ٌكون فً حوزتك شٌبا من المال ال ٌعلمه ، فزكاة الباطن ٌعنً أن 

هناك مال مكنوز مع الرعٌة وهكذا فقد جزموا وقرروا انه ال ٌخلو إنسان قط من مال احتٌاطً 

  ٔنوز ، وفً تعرٌؾ آخر )هً ضرٌبة على كل مؽترب خارج الوطن حتى ولو كان فً عدن(مك

المخضر ٌعنً الفواكه على اختالفها من نخل وعنب وزٌتون ورمان وتٌن وبن وبسباس  زكاة  -ٗ

وبصل وثوم وكراث وكل ما نبت على وجه األرض وهذه ٌقدرها الخراصون والكشافون أٌضا 

 . ة الزرعبالصورة التً مضت فً زكا

 زكاة الصٌدٌة أي كل ما ٌصاد وٌستخرج من البحر علٌه الخمس .  -٘

                                                           
ٔ
 . 7ٖمجهول ، من سبأ إلى السالل ، صـ  - 
ٕ

 .  ٕٗٔ - ٖٕٔٛـ  ِٓطخٕ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، - 
ٖ

 رٖ ػزيحُٜخى١ ح٫ٛيٍ . ٝػ٤وش ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزيهللا - 
ٔ

 .ّ٘ٓٔ ، ٛـ111ٔ، ٤ٗٞ٣ٞ  1ػيٕ، حُؼيى  -ّ، ٓـِش حُٔؼَكش 1ٕٙٔٓزظٔزَ ٕٙٛخثَ ، ٤َٔٓ ػزيحَُكٖٔ . حُظَٝف حُٟٔٞٞػ٤ش ُو٤خّ ػٍٞس  -
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زكاة النحل وهً عدد البٌوت التً تأوي إلٌها فتخرج فٌها العسل مختلؾ األلوان وتسمى تلك   -ٙ

 البٌوت بالعٌدان على كل عود منها ضرٌبة مخصوصة .

لٌمها فً كل عام وزكاة زكاة البقر والؽنم والجمال على كل ماشٌة ضرٌبة خاصة ٌجب تس  -7

المواشً قصورها على هذه الثالثة األجناس فقط أما الخٌل والبؽال والحمٌر والكالب والقطط 

 والفٌران وسابر الحشرات فقد اسقطوا عنها الرعٌة زكاتها رحمة بهم  .

زكاة التجارة وهً عبارة عن قٌمة العرض الموجود وزكاتها خارجة عما ٌؤخذ علٌها فً   -1

 الضرابب الجمركٌة على الصادرات والواردات وتبلػتشمل ، و) من الضرابب الفادحة الجمارك

على على باقً الصادرات ، أما الضرابب  %ٕ٘ على صادرات البن ونحو %ٓٔ نحو

تبعاً لرؤوس لصنؾ التجارة ، كما تحصل ضرٌبة من التجار فإن قٌمتها تختلؾ تبعاً الواردات 

  ٔأموالهم(

نساء من الحلً وذلك ال بد منه ، وأن ٌكون على زوجة اإلنسان حلً وعلى زكاة على ملبوس ال -1

 بناته وأطفاله "ال فرق بٌن الؽنً والفقٌر" 

 .زكاة المساكن   -ٓٔ

 زكاة البن .  -ٔٔ

فً  التً أمر بها الشارع على األؼنٌاء من المنطقة لتصرؾ على فقراءهاوهً زكاة الفطر   -ٕٔ

، فسه وزوجته وأوالده وكل من تلزمه نفقته وهً تلزم كل فرض على ن آخر ٌوم من رمضان

 . ٌأخذونها من جمٌع األقطار الشافعٌة ثم تحمل إلى صنعاءلكن السلطات الزٌدٌة و

الدمؽات وهً التً تؤخذ على كل وارد إلى المدٌنة من خارجها أي من األطٌان وهً الخضرة  -ٖٔ

 والفواكه والحبوب والسمن وؼٌره .

هادٌة وهً التً تؤخذ فً سبٌل الجهاد ضد المسلمٌن والعرب مراسٌم الجهاد أو المعونة الج -ٗٔ

)وفً الٌوم الرابع عشر من -ألجل أن ٌحكم اإلمام ٌحٌى ، وقد ألؽٌت هذه المعونة فقال الوشلً:

تفضل حضرة موالنا أمٌر المؤمنٌن رفع  م9ٖٓٔعشرفبراٌرالثانً  / هـ8ٖٗٔ شهر رمضان

ة تؤخذ من البضابع إعانة على تجهٌز حرب العشور عن الخطة التهامٌة وهً أموال جسٌم

المخالفٌن فلما انفض الحرب تفضل برفعها من سابر البوادي وبقٌت فً الطالع والنازل البحري 

 . ٕ من البنادر فٌما ترك لهم من زكاة أموالهم.(

 جباٌات األسواق على كل جمل أو حمار مبلػ معلوم .  -٘ٔ

 عشرة بالمابة . المراسم الجمركٌة من اثنٌن إلى خمسة وإلى -ٙٔ

فرض اإلمام ضرٌبة على كل مبلػ ٌصل من تهامً أو ٌمنً فً الخارج لٌعٌن به أسرته داخل  -7ٔ

 . ٔ% 9ٓ تهامة والٌمن وبلؽت أحٌاناً 
 

باالستعانة )وبوسابط قسرٌة وؼالباً ما ٌتم ذلك ٌتم تحصٌل هذه الجباٌات وؼٌرها بطرٌقة همجٌة    

وفساد إداري واضح مصاحب لكل هذه عملٌات ، ٌقول  ٕالدولة (بالعسكر "القبابل المجندة فً خدمة 

                                                           
ٔ
 . ٘٘م ، صـ9ٙ٘ٔ،  ٔالقاهرة ، ط -جوهر وأٌوب ، حسن محمد ومحمد السٌد . الٌمن ، الدار القومٌة للطباعة والنشر - 
ٕ

 . 7ٙٗ – 7٘ٗ، ٛـ ح٣ٌَُح٢ُِٗٞ ، - 
ٔ
 . ٗٔ، صـ ٕٕ٘م ، كتب قومٌة العدد 9ٙ٘ٔالقاهرة ،-الرمادي ، جمال الدٌن . الٌمن فً ركب التحرر الثوري ، الدار القومٌة للطباعة والنشر - 
ٕ
،  ٙم ، مجلة سبأ ، العدد 9ٗ8ٔ -9ٔ8ٔ شاهر ، خالد عبدالجلٌل . البنٌة االجتماعٌة التقلٌدٌة فً الٌمن)شمال الٌمن(فً عهد اإلمام ٌحٌى - 

 .   ٕٓٔم ، صـ99ٕٔأكتوبر ، 
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)إن الزكاة المطلوبة على المحصوالت الزراعٌة تبذل بالطرٌقة التً  -كاتب تهامً معاصر لتلك الفترة :

، ولكن الطرٌقة التً جارٌة علٌها الحكومة الزٌدٌة تجعل الشافعً ٌدفع محصول جمٌع  أمر بها النبً 

ما علٌه ، والطرٌقة هً أن الحكومة ترسل مخرصٌن "مخمنٌن" ٌقدروا الزكواة قبل أرضه وال ٌفً ب

حصادها ، فإذا كان محصول أطٌان المرء مثالً مابة شوال من الحنطة أو الذرة أو البن ، فالزكوات 

المطلوبة على ذلك طبعاً عشرة ، لكن المخرصون ٌخرصونها بمابة وثالثٌن شوالة ، فٌصٌح الرجل 

تفضلوا وضعوا ٌدكم على المحصول وأحكموا للقضٌة ، فأنا راضً بأن ٌدفع لً  -وٌقول :  وٌستؽٌث

من المابة عشرة ، ولكن من ٌقرأ ومن ٌسمع أمركم ، أبلؽوا إلى جاللة اإلمام ، ولكن صٌحاته تذهب فً 

رة الفاضل واد ، ومن جراء هذه المعاملة تركت الناس الزراعة إال القلٌل منهم ، كما أنه ال ٌخفى حض

بٌده صالحٌة من الحضرة اإلمامٌة بأن ٌخرب وٌنهب وٌهلك كل قرٌة أو مدٌنة بقً علٌها  أن كل عامل

 .  ٔلبٌت المال ولو بارة(
 

  -تبدأ عملٌات جمع الجباٌات من الفالحٌن التهامٌٌن مع بداٌة كل موسم زراعً على النحو التالً :  

رسله السلطات اإلمامٌة مع الُكتاب والجنود لتقدٌر المخمن( وهو الذي ت –الطاٌفً )الخراص   -ٔ

المحاصٌل الزراعٌة وتقدٌر جباٌتها ، فـ)ال ٌكاد ٌبدو صالح الثمر حتى ٌعلن العمال تعٌٌن المخامنة 

"الخراصٌن" ، وٌبعثون دعوتهم إلٌهم كً ٌوزعوهم بالقرى لتقدٌر حاصالت المزارع من الحبوب 

جب الشرعً ، فٌتسابق الخراصٌن أو المخامنة ، وهم طابفة معٌنة من لتكون الزكاة عادلة ال تعدو الوا

القضاة والفقهاء إلى أبواب الحكومة بالعمابم البٌضاء والُسبح الطوٌلة واألكمام الواسعة ، كل ٌدعً 

األمانة ، وانه أحق بالخرص من ؼٌره لحرصه على بٌت المال ، فالمقرب المحبوب هو الحرٌص على 

عند العامل ، لٌدعوا هؤالء المخامنة إلٌه وٌأخذ منهم العهود والمواثٌق بعدم تجاوزهم  توفٌر ذلك الحق

الحق ، وان ٌكون رابدهم العدل واإلنصاؾ ، ثم ٌحرر بٌد كل واحد أمراً بالتخمٌن ، وٌعٌن بجانبه 

تى بعض العسكر لٌكسبوا جمٌعاً وٌحترفوا فً بٌوت الفالحٌن ، وال ٌكاد ٌصل الخراص محل عمله ح

ٌلتؾ الناس حوله ، وكل ٌدعوه إلى منزله وٌواسٌه وٌتقرب إلٌه بالهداٌا كً ٌرفق به وٌعدل ، وهو 

ٌتشاهر أمامهم بالورع والتقوى والعدالة واإلنصاؾ ، وٌمنٌهم األمانً وٌهمس بإذن كل واحد بمفرده ، 

تعطؾ علٌه ، وهكذا وٌضرب له على صدره ، وٌذم الحكومة بٌنهم وأنها شالمة ال ترحم الرعوي وال 

ٌضحك على عقول البله المساكٌن ، وٌستدر الرشوة بجمٌع جوارحه حتى إذا مأل جرابه أرسل نشرة 

على المزارع وسجل فً دفتره مقدار ٌعرؾ أنه ٌرضً الموشؾ الذي عٌنه للتخمٌن وٌكسب به ثقته 

عاة جانبه ، فهو ال ٌسجل وحسن شنه ، ألنه ٌعرؾ أن الحكم بٌده ولٌس للرعٌة شًء ، ولذلك ٌهمه مرا

فً دفتر التخمٌن العشر ، بل ٌثبت الثلث والثلثٌن ، وقد ٌضع الحاصل جمٌعه باسم العشر ثم ٌرجع على 

،  ٔشلما وجورا فٌنال رضاه وعطفه والمدح والثناء على أمانته ودٌانته.(العامل حامال دفتره مملوء 

الذي ٌطوؾ بالقرى لتقدٌر الؽالل وكل هؤالء ال  وهذه هً بداٌة المعاناة للتهامً وهً مرور الطاٌفً

 ثم تأتً مرحلة أخرى وهً الكاشؾ . ٌٕرحمون أحد وال ٌقولون الحق
 

ولتتأكد السلطات اإلمامٌة من عمل السابق ولٌأكل  ٖوهً مرحلة تالٌة للطاٌفً -الكاشؾ والكشؾ: -ٕ

المخمن ، والقصد إعاشته وفتح  ٌبعث فً إثره الكاشؾ لٌكتشؾ ما كتمهفـ) ، سابقالالحق مثلما أكل ال

                                                           
ٔ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٕ1ٞ  ٕٔ -ٛـ 7ٖٗٔٓلَّ ٓ٘ش  ٕٗ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  11ٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
ٔ

 . ٖٔ-ٓٔح٤٘ٔ٤ُٕٞ ك٢ حُٜٔـَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ،  ٛـ  - 
ٕ

 ّ .ٕٔٔٓ/7/1ٓوخرِش ٓغ ػ٢ِ ؿَرٞف ك٢  - 
ٖ
 . ٘ٓٔ، صـ بقالمرجع الساعمر ،  - 
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ٌتبع سنن من قبله شبراً شبرا ، وٌمثل الدور الذي مثله سلفه ، سواء  هسبب له ٌنتفع من ورابه ، فإن

بسواء ، ضٌافة ثقٌلة ، ورشوة مضاعفة ، وقد ٌضع تقدٌراً لؽالت األرض أعشم من تقدٌر المخمن 

أن )إرسال الكاشؾ ٌكون بعد استبذان اإلمام وذكر خبٌر زراعً عربً ،  ٔلٌنال حشوة عند الموشؾ.(

الكاشؾ وٌكون ذلك عادة إذا كان الوقت ال ٌسمح بذلك وموافقته ، أما إذا لم ٌوافق اإلمام على إرسال 

لقرب حصاد المحصول فإنه ٌطلب بٌانات الضرابب السابق تحصٌلها من الممولٌن فً السنوات العشر 

  لتقدٌر شوؾ"القطؾ" وٌطلق على هذا اكاالطالع على تلك ال الماضٌة وٌقدر هو بنفسه الضرٌبة بعد

ثم الخراص والكاشؾ اإلمامٌة فعندما ترسل السلطات  ، ٕالذي ٌضعه اإلمام بمعرفته إسم"البدل"(

صول ، وتقدر القٌمة المقدرة على المح تقرٌر للسنوات الماضٌة وتعتمدهأعلى )ترفض تقرٌرهما تطبق 

قد ذكر المعلمً أن)الكشؾ عملٌة ف أو تلجأ إلى المراقب ٖشترط شرعاً(بصرؾ النشر عن النصاب الم

، وهل ٌكتفى بذلك ؟  ٗ..(ن هو المعتبر فٌما إذا أتى بزابدبعد التخمٌن لتقرٌر الزكاة مرة أخرى وٌكو

 .وٌأتً دور المراقب كال ، 
 

كاشؾ وٌقرر فً المراقب وهو الموشؾ المرسل من السلطات اإلمامٌة لٌرى تقدٌرات الطاٌفً وال  -ٖ

 . ٘األخٌر رأٌه على ضوء ما ٌقدم له ولكتابه ولجنوده من رشاوى وضٌافة القرار النهابً 
 

المأمور وهو الموشؾ اإلمامً والمسبول عن قبض الجباٌات ، و)ٌطلق على المحاسب وأعوان   -ٗ

وهو عند تقاضً الموشفٌن الكبار أو أقاربهم ، ومن ٌمت إلٌهم بصله أو ٌتكسب لهم ، ولقبهم به مؤقت 

الضرابب من الفالحٌن بدالً عن العرابؾ ، وٌكون المأمور مجرداً عن كل خبرة وفهم ودراٌة وال بد أن 

تكون هذه هً صفاته ، ٌأخذ المأمور أمره بٌده وٌتوكل على هللا وهو محاط بقلة من الجند حتى إذا 

ٌت العرٌفة السابق إما شهراً وصل الجهة المعٌنة خطط العسكر فً بٌوت األهالً وخطط نفسه فً ب

وإما شهرٌن على حسب الحاجة ، وهو والجند هذه المدة كلهم ضٌوؾ على األهالً ثم ٌعودون إلى 

، وهذا  ٙالمركز ، وقد جمعوا لهم من األجر والمماسً والرشوات ما ٌؤمنون به مستقبل عامهم .(

على الفالحٌن بواقً وتسجل عند المالٌة  بطبٌعة الحال عقب وصوله ال ٌسدد شٌباً لـ)بٌت المال( فتقٌد

 . ٔمن دون علم الفالح التهامً حتى ترسل له باألمر بعسكري 
 

البقٌة : و)البقٌة وهً أسم لما ٌعجز المزارع المسكٌن عن تسلٌمه من الزكاة ، وٌبقى على  –البواقً   -٘

ه ، وإذا كان قد فر ولم ذمته من عام لعام آخر ، حتى إذا ما تكدس ، فوجا بعسكري ٌنتزع كل ما مع

ٌبقى معه شًء ، كان الهجوم على القرٌة أو العزلة التً ٌقٌم فٌها ، وٌضمنون بما قٌد بقٌة على ذلك 

على ما تدعً المالٌة بقاءه عند الفالحٌن من الضرابب والبقٌة  وتعرؾ اٌضاً بأنها )تطلق ، ٕالهارب(

مسبول عنها وهو المفوض فٌها إن شاء سلمها تماما كما أسلفنا أن المأمور الذي ٌتقاضى الضرابب هو ال

إلى بٌت المال وإن شاء احتفش بنفسه بجزء كبٌر منها وتقاسمه مع الموشفٌن الذي ال ٌجهلون أمره 

                                                           
ٔ

 . ٗٔ – ٖٔح٤٘ٔ٤ُٕٞ ك٢ حُٜٔـَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ،  ٛـ  - 
ٕ
 . 7٘جوهر وأٌوب ، المرجع السابق ، صـ - 
ٖ
 .9ٓٔم ، صـ978ٔ،  ٖفٌسبادن ، ط –ؼالب ، محمد أنعم . عوابق التنمٌة فً الٌمن )دراسة لعهد ما قل الثورة( ، أوتو هاراسوفٌتس  - 
ٗ

 . ٕ٘ن ، ٛـحُٔؼ٢ِٔ ، حَُٔؿغ حُٔخر - 
٘

 ّ . ٕٔٔٓ/1/ٙٓوخرِش ٓغ حُٔؤٕٓٞ ر٤لٚ ١ؼخّ ٍٜٓ٘ٞ ك٢  - 
ٙ

 . ٘ٔح٤٘ٔ٤ُٕٞ ك٢ حُٜٔـَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ،  ٛـ  - 
ٔ

 حُٔوخرِش حُٔخروش ٓغ حُٔؤٕٓٞ ١ؼخّ ر٤لٚ ٍٜٓ٘ٞ . - 
ٕ

 . ٕ٘حُٔؼ٢ِٔ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
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وتوزٌعها بحس تكالٌؾ كل موشؾ وإذا قاسم استطاع أن ٌصٌح بملء فمه إن أكثر الضرابب ال تزال 

 .ٔباقٌة بذمة الرعٌة.(
 

وكل هؤالء لهم جزء  ٕعقال والمناصب والسادة والفقهاء والطبقات الدنٌا)الرٌسأ واألخدام(المشابخ وال  -ٙ

 معلوم من المحصول الذي ٌجنٌه الفالح التهامً . 
 

 ردود المعارضة التهامٌة على سٌاسة السلطات اإلمامٌة .    -

حفٌة والقصابد الشعرٌة كان رد الفعل للمعارضة التهامٌة أنها قابلت ذلك بمجموعة من المقاالت الص  

اإلنتقادٌة والتً حفشها الناس ألنها تعبر عن ما تكنه أنفسهم وتخرج مكنونات أآلالمهم ، فكان لها 

الصدى والقابلٌة ، وال مجال ههنا لعرض القصابد الشعبٌة ، وٌكتفً الباحث بإٌراد النص الشعري الذي 

رسات السلطات اإلمامٌة وهً قصٌدة للعالم ٌعد من بواكٌر الشعر السٌاسً اإلنتقادي الرافض لمما

وأنتقد اإلمام ٌحٌى وأسالٌب عماله وجنوده بمنشور وزع  حسٌن بن محمد بن عبدهللا الوصابً الزبٌدي

  -آنذاك وذكر فٌه كل تلك االنتهاكات والسلبٌات  التً ٌنتهجها النشام اإلمامً فقال :

 صىىىىىىىرخت مىىىىىىىن الىىىىىىىذاري زبٌىىىىىىىد وأهلهىىىىىىىا

 ل لهىىىىا مىىىىن راحىىىىمٌىىىىا لٌىىىىت شىىىىعري هىىىى     

   
 صىىىىىىرخت واّنىىىىىىْت مىىىىىىن أمىىىىىىور أزعجىىىىىىت

 أهىىىىىىىىل الىىىىىىىىبالد كىىىىىىىىذا جمٌىىىىىىىىع العىىىىىىىىالم  

   
 تشىىىىىىىىىكو معاملىىىىىىىىىة بهىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىد سىىىىىىىىىطرت

  
 إلمامنىىىىىىىىا العىىىىىىىىدل الشىىىىىىىىرٌؾ الفىىىىىىىىاطم

   
 سىىىىىىىىىىلب وهتىىىىىىىىىىك ثىىىىىىىىىىم اخىىىىىىىىىىذ جباٌىىىىىىىىىىة

 مىىىىىىىىىا أنىىىىىىىىىزل هللا بهىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن حىىىىىىىىىاكم  

   
 مىىىىىىىىن ؼٌىىىىىىىىر ذنىىىىىىىىىب إذ أذنبىىىىىىىىوه سىىىىىىىىىابقا

 كىىىىىىىال وال جىىىىىىىرم جىىىىىىىرى مىىىىىىىن عىىىىىىىالم  

   
 تحىىىىىىىىت راٌىىىىىىىىة عىىىىىىىىدلكمؼٌىىىىىىىىر الىىىىىىىىدخول 

 طوعىىىىىىىا وإخالصىىىىىىىا وصىىىىىىىدق عىىىىىىىزابم  

   
 إن كىىىىىىىىىىىان هىىىىىىىىىىىذا ذنىىىىىىىىىىىبهم أو جىىىىىىىىىىىرمهم

  
 فىىىىىىىىىاو ٌعلىىىىىىىىىم وهىىىىىىىىىو أحكىىىىىىىىىم حىىىىىىىىىاكم

   
 فافصىىىىىىىىىىح أمٌىىىىىىىىىىر المىىىىىىىىىىؤمنٌن وعمهىىىىىىىىىىم

 بعمىىىىىىىىٌم عىىىىىىىىدلك ثىىىىىىىىم أخىىىىىىىىذ الشىىىىىىىىالم  

   
 فىىىىىىىىىىىارحم أمٌىىىىىىىىىىىر المىىىىىىىىىىىؤمنٌن رعٌىىىىىىىىىىىة

 ضىىىىىىىجت بأصىىىىىىىوات دوت فىىىىىىىً العىىىىىىىالم  

   
 تركىىىىىىىىىىوا صىىىىىىىىىىؽارا رضىىىىىىىىىىعا ومشىىىىىىىىىىاٌخ

 مىىىىىىن ذا الشىىىىىىالم الوٌىىىىىىل -كىىىىىىل ٌقىىىىىىول:  

   
 تىىىىىىىىىاو قىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىازوا ونىىىىىىىىىالوا أجىىىىىىىىىرهم

  
 بمشىىىىىىىىىىىقة البىىىىىىىىىىىرد الشىىىىىىىىىىىدٌد اآللىىىىىىىىىىىم

   
 والفىىىىىىىىىىىىوز لقٌىىىىىىىىىىىىاكم خلٌفىىىىىىىىىىىىة جىىىىىىىىىىىىدكم

 أتمىىىىىىىىم لهىىىىىىىىم إنصىىىىىىىىافهم مىىىىىىىىن شىىىىىىىىالم  

   
 ورجىىىىىىىوع قىىىىىىىىدر زابىىىىىىىد عىىىىىىىىن فرضىىىىىىىىهم

 وهىىىىىىىىىو المهىىىىىىىىىم لىىىىىىىىىدٌهم ٌىىىىىىىىىا هاشىىىىىىىىىم  

   
 وهمىىىىىىىىىوا لىىىىىىىىىدٌكم ٌبىىىىىىىىىذلوا عهىىىىىىىىىدا لكىىىىىىىىىم

 بىىىىىىىىىىىىاو أن الكىىىىىىىىىىىىل لىىىىىىىىىىىىٌس بكىىىىىىىىىىىىاتم  

   
 ات قىىىىىىىىىىىىد فصىىىىىىىىىىىىلتهاوبقٌىىىىىىىىىىىىت الطلبىىىىىىىىىىىى

  
 منهىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىروق واسىىىىىىىىىىتالم مسىىىىىىىىىىالم

   
                                                           

ٔ
 . 7ٔالٌمنٌون فً المهجر ، المصدر السابق ،  صـ  - 
ٕ
.؛ مقشىر ، الزرانٌىق والحكىم العثمىانً . ؛ نفسىه  9ٕٔ-ٙٔٔشاهر ، المرجع السىابق ، صىـ -لتوسع فً معرفة هذه الشرابح االجتماعٌة راجع :ل -

،  ٔصىىنعاء ، ط -مركىز عبىىادي للدراسىات والنشىىر ،مأسىىاة األخىدام فىىً المجتمىع الٌمنىىً محمىد سىىالم شىجاب . علىىً بىن مهىىدي و باالشىتراك مىىع

بٌىىروت  –التوزٌىىع النشىىر والشىىرابح االجتماعٌىىة التقلٌدٌىىة فىىً المجتمىىع الٌمنىىً ، دار الحداثىىة للطباعىىة و .ً ،  قابىىد نعمىىان م .؛ الشىىرجبٖٕٓٓ

م .؛ كىروزه ، هىانس  . األنشمىة القبلٌىة والتركٌىب االجتمىاعً حالىة  98ٙٔ، ٔصىنعاء ، ط –بالتعاون مىع مركىز الدراسىات و البحىوث الٌمنىً 

. ؛ جولوبىو فسىكاٌا  98ٔٔ، أؼسىطس / سىبتمبر  ٔٔ، السىنة  9ٌٗة ، تر/ سلطان ناجً ، مجلة الحكمة الٌمانٌة ، العىدد الجمهورٌة العربٌة الٌمن

. ؛ ت .  ٓٔٔ. حول وضع الفبىات الىدنٌا فىً البنٌىة االجتماعٌىة للمجتمىع الٌمنىً ، تىر/ قابىد محمىد طربىوش .؛ مجلىة الحكمىة ، العىدد  ي . ك ، 

 .   م978ٔدام فً الٌمن : أصولهم و عاداتهم ، تر/ عبده علً عثمان ، مجلة دراسات ٌمنٌة ، العدد األول ، سبتمبر ارنود و أ . فاسٌٌر ، األخ
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 والكسىىىىىىىىىىىر لألبىىىىىىىىىىىواب ثىىىىىىىىىىىم دخىىىىىىىىىىىولهم

  
 فىىىىىوق الحىىىىىرٌم فىىىىىال تىىىىىرى مىىىىىن حاشىىىىىم

   
 منهىىىىىىىىىىىا البقىىىىىىىىىىىا للطىىىىىىىىىىىابفٌن وحىىىىىىىىىىىزبهم

 واألمىىىىىىىىىر والممسىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىأمر جىىىىىىىىىازم  

   
 إن كىىىىىىىىىان لىىىىىىىىىم ٌثبىىىىىىىىىت لىىىىىىىىىدٌكم جىىىىىىىىىوره

 بىىىىل عدلىىىىه عمىىىىم بىىىىه أنحىىىىاء كىىىىل العىىىىالم    

   
 أو فىىىىىىىىاز جرمىىىىىىىىه عىىىىىىىىن تعدٌىىىىىىىىه الىىىىىىىىذي

 الصىىىىىىىىؽٌر مىىىىىىىىع الكبٌىىىىىىىىر حىىىىىىىىازم عىىىىىىىىم    

   
 

 

القصٌدة السابقة أحدثت دوٌاً  فً الشارع فً بداٌة السٌطرة على تهامة ، ولكن المعارضة تبرز بقوة    

بعد سقوط أؼلبٌة تهامة تحت حكم اإلمام ٌحٌى ، وتتحول من مقاومة مسلحة قاومت حتى هزمت إلى 

عبر الصحؾ عن انتهاكات وممارسات  معارضة سلمٌة صامتة فً الداخل وفً الخارج تتحدث

السلطات اإلمامٌة ، وقد كتب بعض الُكتاب بأسمابهم ؼٌر آبهٌن بما ٌجر ذلك من أذى علٌهم وبعضهم 

، وبعضهم كتب باسمه وهو مصمم على عدم العودة إلى تهامة وطنه وهً تحت  مستعارةكتب بأسماء 

 حكم اإلمامة . 
    

شكٌب أرسالن بعنوان الٌمن مشالم التهامٌٌن هً مقالة ل علىمن أوابل الكتابات التً ركزت   

)تدٌن الٌمن بدٌن اإلسالم وفٌها من المذاهب المذهبٌن الشافعً والزٌدي واألول  -الخضراء جاء فٌها :

هو األعم ٌتمذهب به جل قبابل الٌمن والزٌدٌة هم أقلٌة ، ولكنهم الٌوم أرباب الحل والعقد فقد دانت لهم 

صرفون بها كٌؾ شاءت لهم األقدار ال شك أن نشام الحكم فً الٌمن ٌتعطش لمعرفته الرقاب ٌت

ولكن اإلمام بعد أن ٌنتخب ٌسٌر حاكما مطلقا  ،خابً بشروط أربعة عشر الكثٌرون ، فمنصب اإلمام انت

قر إلى التقه وإماكلمته هً الشرٌعة قوله الفصل ٌعدل أو ٌستبد وٌقود الناس إما إلى الرقً والتمدن 

والتدهور واإلمام الحالً مشهور بعلمه وواسع اطالعه ولكنه قابع فً قصر داره ال ٌفارقه ٌوما من 

األٌام وال ٌسافر ٌتفقد مملكته الواسعة األرجاء فال سبٌل لمن هو فً البٌضاء مثال أن ٌبلػ شكٌته إلى 

أحد بأن لدى هؤالء طرق  مسامع الحضرة اإلمامٌة فأٌن هذا الحاكم من ملوك العرب الٌوم وإذا احتج

مواصالت سهلة نذكره بما كان ٌعمله أمٌر المؤمنٌن عمر بن الخطاب من نشر العدل فً جمٌع إنحاء 

امبرطورٌته وبرحالت ولً عهد انكلترا من بالده إلى أقصى الدنٌا لتوثٌق أواصر االمبرطورٌة 

الٌمنً كان وال ٌزال تاجرا قبل كل االنكلٌزٌة وبتنقل الملك عبد العزٌز بن سعود بٌن مكة والرٌاض و

شًء ولكنه أصبح الٌوم عسكري بروحه وأخالقه ٌسكره إهراق الدماء ودق الطبول وتصوٌت األبواق 

وهب العدو وناهٌك بكلمة أصبحت الٌوم شعار الزٌود وهً " الفٌد..الفٌد" ومعناها إلى النهب والسلب 

جهة أخرى كالترك الذٌن جعلوا رٌاض الٌمن وسبب كل هذا هو حكام الٌمن من جهة واألجانب من 

ساحات قتال سنٌنا طوٌلة فلٌت ما سفكوا من دماء بعث فً الٌمن روحا أو رقٌا كالذي أحدثه نابلٌون 

األول فً إٌطالٌا وبروسٌا فً القرن التاسع عشر حالت الٌمن الٌوم هً أشبه بفرنسا فً القرن الثامن 

من ٌختلؾ عن ما كان اإلفرنسٌٌن وهو أخؾ وطأة ولكن الرسوم عشر ؼٌر أن النشام اإلقطاعً فً الٌ

 مالمطلوبة لبٌت المال تكاد بل إنها فعال تزهق األرواح خصوصا وأن الذٌن ٌتحملونها هم الشوافع ألنه

األؼلبٌة الساحقة أما الزٌود فٌؤلفوا الجٌش والمستخدمٌن من عامل وقابد وقاضً وجابً وربٌس إدارة 

وافع فإنهم أصحاب التجارة وأرباب الفالحة ولكن كواهلهم مثقلة وحالتهم ٌرثى لها فهم ... إلخ أما الش

الٌوم ٌنشرون إلى بٌت المال كما كان العالم بأجمعه وفرنسا على األخص تنشر إلى " الباستٌل" لست 

ما أحب من دعاة الجمهورٌة ولكنً لست من مناصري السٌاسة المترنخٌة وال الفلسفة الماكٌافٌلٌة وكل 

أن أقوله للزٌود هو أن الشوافع ٌحبون السلم والتجارة وقد جبلوا على الصبر ثم إن الزٌود والشوافع 
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كلهم عرب وإخوان تجمعهم جامعة الوطن والدٌن واللؽة وأما النفور الحاضر فإزالته ممكنه بأقرب 

 -ٌنصحها به الناصحون : الوسابل فما على الحكمة المتوكلٌة إال أن تتبع النصح واإلرشاد وتسمع ما

ٌطلب من جاللة اإلمام أن ٌطلب رؤساء القبابل من جمٌع أنحاء الٌمن وٌعقد الهدنة مع جمٌع  -ٔ

المتشلمٌن فً أنحاءه ثم ٌشاور إخوانه من الرؤساء فٌسبل اإلصالح وإنً أرجوا من الرؤساء أن 

ٌع مطالبهم القومٌة ٌكونوا أهل شجاعة أدبٌة وإقدام معنوي فٌعرضوا على جاللة اإلمام جم

والمذهبٌة واالقتصادٌة واألدبٌة ... إلخ وأن ٌّكون اإلمام "مجلس الشورى" برباسته وأن ٌجعله فً 

 ؼٌر صنعاء ألن الخوؾ من الحبس قد ٌؤدي بالناس إلى عدم إجابة الدعوة إلى مثل هذا المجلس .

على ربوع الٌمن الخضراء من إنشاء  وحسٌاً  ونطلب من اإلمام االنتباه لما ٌعود بالنفع العام أدبٌاً  -ٕ

مدارس وإقامة مستشفٌات ومد القطار وؼٌر ذلك والٌمن ؼنٌة فما على مالك زمامها إال أن ٌحسن 

 امتطابها فتدر له الخٌرات من منبع ال ٌنضب معٌنه .

اٌا لٌعلم اإلمام وجمٌع الزٌود ورؤساء الشوافع أن الحاكم وبٌت المال ال ٌتاجران بل التجارة للرع -ٖ

وأن الرعاٌا إذا اؼتنت فذاك هو الؽناء الصحٌح أما ؼناء الدولة بفقر الرعٌة فإن ذلك هو االقتصاد 

، ورؼم أنها تحت توقٌع "ناصح" إال أن اآلراء  ٔالكاذب بعٌنه هذا ما أراه وهللا ٌهدي من ٌشاء (

 . ٕباته واألقتراحات التً طرحها المقال ، أعاد طرحها األمٌر وبنفس األسلوب فً كتا
 

ٌحٌى لألمٌر  السابق لألمٌر شكٌب أرسالن هو رسالة من اإلمامومما ٌؤكد طرح الباحث أن المقال   

شكٌب كشفت جرٌدة الشورى عن جزء من مضمونها وكتبت بعٌد تجهٌز الجٌوش اإلمامٌة للقضاء على 

عربٌة والدولٌة لقضٌة المقاومة التهامٌة والسٌطرة على آخر معاقلها بٌت الفقٌه وإثارة الصحافة ال

 /هـ7ٖٗٔالصراع الشٌعً السنً فً تهامة ، فالرسالة كتبت فً العاشر من شهر ربٌع األول سنة 

فً السابع وهً رد على رسالة بعث بها األمٌر شكٌب م 9ٕ8ٔ السادس والعشرٌن من أؼسطس

ل السابق بعشرة أي بعد نشر المقا م9ٕ8ٔ هـ / الخامس عشر من ٌولٌو7ٖٗٔوالعشرٌن من محرم سنة 

أٌام ، فتقول المقالة التً كتبت فً الصفحة األولى بعنوان " مسألة الزٌود والشوافع كتاب من المتوكل 

)...أشفق األمٌر شكٌب  -على هللا اإلمام ٌحٌى عاهل الٌمن إلى األمٌر شكٌب أرسالن." تقول ما ٌلً :

تعذر رتقه ولما كان بٌنه وبٌن جاللة اإلمام أرسالن أن تتفاقم هذه الحال إلى الحد الذي ٌتسع خرقه وٌ

ٌحٌى من سابق المكاتبة وخالص المناصحة بما ٌجرأ األمٌر على مخاطبة اإلمام بتمام الحرٌة ومزٌد 

الصالحٌة ، فقد كتب إلى المقام اإلمامً العالً فً قضٌة تالفً هذا األمر وسد هذا الشق مستمٌال إلٌه 

ن جاللة العاهل الحكٌم العادل أن ٌتولى مالحشة هذه المسألة وما النشر األمامً الخاص وملتمسا م

ٌتعلق بها بنفسه وٌعٌرها اهتمامه فٌأخذ على أٌدي الزٌدٌة الذٌن ٌعٌثون فً الشافعٌة أخذا شدٌدا وٌأخذ 

فً  وأشار بما عّن له من وجوه اآلراءعلى أٌدي الشافعٌة الذي ٌحطبون فً حبال األفرنجٌة بمثل ذلك 

هذا الداء فجاءه من الحضرة اإلمامٌة الجواب اآلتً أرسل به األمٌر شكٌب إلٌنا لنشره بعد أن  معالجة

)حضرة األمٌر الشهٌر  -:متوكل على هللا فً مخاطبة األمٌرجرده من الترجمة واأللقاب التً تكرم بها ال

ضوركم أن تناولنا شكٌب أرسالن المحترم بعد إهداء مزٌد السالم ونوامً التحٌات واإلكرام نبدي لح

)ولم نزل ملتزمٌن ـ الحاوي إلخ..إلخ إلى أن ٌقول:ه7ٖٗٔكتابكم المؤرخ سبعة وعشرٌن محرم سنة 

لرفع كل برودة بٌن أهل المذاهب المختلفة فً داخلٌة الٌمن أوال وأخرا فلم تبقى مسألة شقاق بٌن الزٌود 

                                                           
ٔ

 ّ.٤ُٞ٣ٔ1ٕ1ٞ  ٘ -ٛـ 7ٖٗٔٓلَّ ٓ٘ش  7ٔ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  17ٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ حُؼيى  - 
ٕ

 .1ٖٗأ٬ٍٕٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
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جعلها مستندا لجرٌان منافعهم وبعض  والشوافع وإنما ٌنشر هذه السٌاسة بعض األجانب الذي ٌرٌدون

األشخاص الذٌن ٌخدمون آمالهم ولٌس من الممكن التحفش من مثل هذه المفترٌات واإلشاعات إلى اآلن ، 

فالشافعً مساوي للزٌدي فً جمٌع الحقوق وكلهم ٌمنٌون بال أدنى فرق وعالوة على هذا فإنه ٌوجد كثر 

كاألتراك والعجم متوطنون وممنونون وكذلك ٌوجد لدٌنا من النفوس ممن وصل من الممالك الخارجٌة 

ذوات من األلمان والطلٌان والروس ٌقضون فً مملكتنا حٌاة سعٌدة من دون أن ٌقع علٌهم أي تعرض 

أو مداخله من أحد وبناء علٌه نرجوكم أن ال تثقوا بهذه اإلشاعات التً ال أصل لها وأن توافونا دابما 

زمة دٌانة النحن إن شاء هللا كما تحبون وبحسب ما تؤملون من التحفشات البأخبار صحتكم وعافٌتكم و

السادس  / هـ7ٖٗٔ وسٌاسة ودمتم محروسٌن والسالم تحرٌرا فً عشرة شهر ربٌع األول سنة

 .ٔانتهى (م . 9ٕ8ٔوالعشرٌن من أؼسطس 

ة المقاومة إلى بدأت تشهر مقاالت بأسماء مدن تهامٌة أو أشخاص من تهامة بعد ذلك وتبلور حرك  

حركة معارضة  ، فكتب تهامً من المخا المقال التالً بعنوان )ماذا فً الٌمن ؟ أصحٌح هذا ؟ نطلب 

)لم  -عناٌة جاللة اإلمام( والعنوان من وضع ربٌس التحرٌر محمد علً الطاهر ، وٌقول هذا التهامً :

ثٌراً ما تشكو الرعٌة وترفع تزل المشالم ٌتكرر وقوعها على الرعٌة من العمال والمشاٌخ ، وك

صرخاتها مرات عدٌدة فلم ٌجدوا منقذاً وال منصفاً ، فقد صارت البالد فوضى ، فكأنه ال حكومة هناك 

وال حساب وال عقاب ، فكل من العمال والمشاٌخ لهم السلطة المطلقة على الرعٌة فوق سلطة الحكومة 

والرعٌة الضعفاء فً كل عام ٌنتشرون الفرج فً  ونفوذها ، فكل ال ٌسأل عما ٌعمل وٌحكم بما ٌرٌد ،

هذه الحالة والحرج والعسؾ واالستبداد بحلول اإلنصاؾ والعدل محلهما ، فلم ٌسعدهم الحش ، فخاب 

الشن وتقطعت اآلمل وحل الٌأس محل الرجاء ، فالشلم ٌزداد باطراد وسلطات المستبدٌن تقوى وتشتد 

كثٌر من الٌمنٌٌن للنزوح إلى الخارج فً هذا العام ، فصاروا وال حول وال قوة إال باو ، واضطر 

ٌفدون إلى عدن أفواجاً بالمبات ، وفً عدن ٌركبون البحار إلى أوربا وكثٌر منهم من ٌرجع من أوربا 

مدحورا من سلطات األجانب فٌعودون بالمؽرم الثقٌل والسعٌد منهم من ٌتحصل على اإلذن فً دخوله 

ة حٌث ٌصبح أكثرهم عرضة للبرد القارص والجوع القاطع ٌتسكعون فً الشوارع إلى البلدان األجنبٌ

الطرقات ، وأما الذٌن ٌذهبون إلى مستعمرات الطلٌان فً الحبشة فكثٌرون ، وهناك تستخدمهم و

السلطات اإلٌطالٌة فً إصالح الطرقات والسكك الحدٌدٌة ثم ٌعودون إلى االندماج فً العسكرٌة 

ء أكثرهم ٌفدون من طرٌق المخا إلى عصب ألن عامل المخا اتفق مع الطلٌان على الفاشستٌة ، وهؤال

تقدٌم عمال لهم إلى مستعمراتهم الحبشٌة بمقابل تقاضً سبعة لاير على كل رجل أكشن وٌتقاضى فً 

بة فً الٌمن نفسه ثالثة لاير ، فصار الٌمنً ٌباع إلى األجنبً بٌعاً باتاً كاألبقار واألؼنام أٌضا وال ؼرا

قبول الٌمن فً ذلك ألن المثل ٌقول إذا لقٌت ما تكره فارق ما تحب ، فصار الٌمنً ٌتحمل معامالت 

الطلٌان القاسٌة وإهانتهم الموجعة لكونه ٌواجه فً وطنه من المستبد ما هو أشد وأنكى ولعل هذه 

ستبدة ...والحال أن البقٌة فٌضع حدا لهذه السلطات الم هالكلمات تلفت نشر جاللة اإلمام ٌحٌى إلى رعاٌا

مبالػ الباهشة التً ٌختلسونها اللٌست على الرعٌة بل استهلكها العمال والمشاٌخ والكتاب عالوة على 

فهم ٌأكلون من حقوق المالٌة وٌسجلونها على الرعٌة فً دفاتر الحكومة وعند الرعٌة سندات رسمٌة 

ا تفٌدهم وال تؽنً شٌبا وال تدفع عنهم ضررا وال بأٌدٌهم بأنهم مسددون ما علٌهم من الواجبات ولكن م

ندري إذا أجبروا الرعٌة هذه المرة الثالثة على تسلٌم البقٌة المذكورة هل ٌسجلونها فً المالٌة أم 

                                                           
ٔ

 ّ. 1ٕ1ٔٗٞكٔزَ ٕ -ٛـ 7ٖٗٔؿٔخى أٍٝ  ٓ٘ش  1ٔحُو٤ْٔ  ، ٣ّٞ 11ٔؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 
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ٌأكلونها وسٌشلون ٌطالبون بها الرعٌة عاما بعد عام كما فعلوا سابقا ؟ فاللهم ألطؾ بالٌمن والٌمنٌٌن 

فً هذه البالٌا ألن الٌمن فً خطر ومستقبل من شالم والعدو واقؾ  ٌنقذوهأن وألهم من ٌهمهم األمر 

 .ٌٔمنً من المخا( فً لقاء الخصم بالمرصاد ومن أضاع جنده فً السلم لم ٌحفشوه
    

 ٕورد ما ٌعزز هذه الرؤٌة والمقال السابق بمقال من كاتب تهامً أفصح عن أسمه وهو عبدهللا فتاح   

)تستفهمون ٌا أبا الحسن عن صحة ما كتبه ٌمنً المخا  -"حول حالة الٌمن" فقال : وكتب مقاله بعنوان

..فقد أصبح كل من أراد من الٌمنٌٌن أن ٌشرح المصابب .هل هو صحٌح ؟ أقول : ما ٌوم حلٌمة بسر

النازلة ببالده وٌطلب عالجها ممن بٌدهم الحل والعقد ٌضٌع الحقٌقة وٌطمسها باألؼراض الشخصٌة 

بحنا بحالة ٌرثى لها ، إن الواجب المقدس الٌوم على كل فرد من أبناء الٌمن سواء كانوا فً حتى أص

الوطن أو المهجر أن ٌفكروا فً مستقبلهم وٌتقوا هللا فً أنفسهم وبالدهم وٌتركوا الخوؾ والذل جانباً ، 

لهم حسابا وال فٌتفق مع بعضهم البعض على توجٌه " نداء عام" إلى حكومتهم التً أصبحت ال تحسب 

 تعتبرهم من بنً اإلنسان بٌنما هً تعٌش من ثمرة جهودهم وأتعابهم "والنداء " ٌكون فً األمور اآلتٌة :

 إقناع الحكومة الٌمانٌة بضرورة اتقاء الخطر الداهم الذي ٌهدد البالد من كل جانب بدون تأجٌل . -ٔ

 ان العربٌة الواقعة فً البحر األحمر.بٌن انجلترا واٌطالٌا عن البلد مراقبة المفاوضات التً تجري -ٕ

 فتح المدارس وإرسال البعثات إلى أوربا وجعل الحكومة فً الٌمن مدنٌة وشوروٌة ذات مسؤولٌة -ٖ

بعث جنود مزودٌن بالمعدات الكافٌة إلى أطراؾ المملكة والمرابطة كذلك والقٌام بالمناورات  -ٗ

 والتمرٌنات استعدادا للطوارئ .

ته األمة الٌمانٌة قلٌلة هذه األعوام ال ٌجوز أن تكون خاتمته االستعمار كما أن إن الشقاء الذي عان  

الجندي ٌجب أن ٌعرؾ مهنته التً حمل السالح ألجلها وهً الدفاع عن وطنه وإخوانه ال أن ٌبقى طول 

حٌاته سٌفا مصلتا على أبناء وطنه وأمته ٌتقاضى راتبه الٌومً والشهري من أموالهم وكدهم ثم ٌشل 

سوط عذاب علٌهم لتسخٌرهم وإذاللهم فما كانت الهزٌمة فً الحرب السعودٌة بل الفضٌحة التً ال تزال 

 . ووشٌفته  أفسد خلق الجندي وأنساه مهنتهي ماثلة أمام األعٌن إال نتٌجة لهذه األعمال الذ

 . ٖعبد هللا فتاح الٌمانً(                                                                                       
 

ثم ٌبرز كاتب تهامً آخر وهو عبٌدهللا بن محمد عبٌد وهو من أسرة عاشت بالحدٌدة وكانت مشٌخة    

الطرٌقة المٌرؼنٌة بٌدها ، والمذكور درس بمصر فً جامع األزهر الشرٌؾ واستوطن مصر بعد 

تهامة مثل العالمة محمد بن علً األهدل شٌخ سٌطرة القوات اإلمامٌة على تهامة مع ثلة من أبناء 

 .الرواق الٌمانً باألزهر الشرٌؾ والكاتب عبدهللا فتاح وعلً محمد البجلً ..وؼٌرهم 
 

وقد كتب عبٌدهللا مقال بعنوان  "ماذا صنعت الحكومة الٌمانٌة فً عشرٌن عاما..شكوى إلى أبً الحسن  

 أن وقعت شروؾ معلومة ٌعرفها الكثٌرون بنجاة الٌمن )شاء هللا -ونداء إلى أحرار الٌمن .( قال فٌه :

من الموجه االستعمارٌة التً اجتاحت البالد العربٌة واإلسالمٌة بعد الحرب العشمى ، وفً الوقت الذي 

كانت فٌه مصر وسورٌا والعراق من البلدان الشقٌقة تعانً ما تعانً وتقاسً ما تقاسً من آالم 

ضها بدماء أبنابها المجاهدٌن فً سبٌل تحرٌر أمتهم وإنقاذها كانت الٌمن االستعمار وجوره وتصبػ أر

                                                           
ٔ

 ّ .1ٖ1ٔار٣ََ   ٙ -ٛـ 7ٖ٘ٔٛلَ ٘، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء ،  17 – ٕٙ – ٕٓٔؿ٣َيس حُ٘زخد ، حُؼيى  - 
ٕ

ٞك٢ ػزيهللا كظخف ًخطذ ٝٛلل٢ طٜخ٢ٓ ُـؤ ا٠ُ َٜٓ ًٝظذ ٓوخ٫ص ػي٣يس رخُٜلق ح٣َُٜٔش ٟي حُِٔطخص ح٩ٓخ٤ٓش ٤ٓٝطَطٜخ ػ٠ِ طٜخٓش ط - 

 ّ ٝٛٞ ٖٓ ر٤ض ٍٜٓ٘ٞ رظٜخٓش ٖٓ أٍٛٞ ٍُٗٞه٤ش ٌٓ٘ض حُلي٣يس .  ٕٓٔٓ/ٓٔ/ٙح٤ُٜوَ رٜ٘ؼخء ك٢ وزٍٞٛـ . ٓوخرِش ٓغ ػزيهللا 7ٖٙٓٔ
ٖ

 ّ .1ٖ1ٔار٣ََ   ٖٔٛلَ  ٕٔ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  1ٖٖ-1٘-11ؿ٣َيس حُ٘زخد ، حُؼيى  - 
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فً حل من كل قٌد إال من سٌطرة حكومتها الوطنٌة وكان المفكرون من األحرار فً البالد العربٌة 

واإلسالمٌة ٌتطلعون إلى هذا القطر العربً األبً المستقل استقالل تاماً  وأن ٌكون على ٌده خالص 

الد العرب ، وكٌؾ ال تتجه أنشار المفكرٌن حٌنذاك إلى الٌمن وهو القطر العربً المستقل ؼٌره من ب

الوحٌد الذي ٌسكن سبعة مالٌٌن من أبناء العروبة اإلباء وأرض هً السعٌدة الخضراء التً ٌنبت فٌها 

لحكومة السهل والجبل وٌأتٌها رزقها ثالث مرات فً السنة وتدر على أهلها بأنواع الخٌرات ولكن ا

الٌمانٌة لم تؽتنم هذه الفرصة لم تقدر هذه النعمة حق قدرها فبدال من أن توجه عناٌتها نحو اإلصالح 

ها ممن ٌؽارون بوالنهوض بالبالد إلى المقام الذي ٌرٌده لها المخلصون لها من أبناء الٌمن ومن ؼٌر أبنا

ال من أن تقوم بتشٌٌد المعاهد ونشر علٌها وٌرون فً عزها عزا للعرب واإلسالم ، إن حكومة الٌمن بد

المعارؾ وتثقٌؾ العقول وتنوٌر األفكار وفتح المصانع وتحسٌن الزراعة وتدبٌر موارد الزرق وتنمٌة 

ثروة البالد وتنشٌم اإلدارات وتعمٌم العدل وتهٌبة وسابل الدفاع عن البالد وؼٌر ذلك مما تقوم به الٌوم 

دانت لها الرقاب أن تقوم بشًء من هذا أخذت منذ صفى لها الجو و أقل حكومات الدنٌا شأنا ، وبدال من

وتسٌر على ؼٌر هدى وتلتزم سٌاسة عوجاء هوجاء هً أشبه ما تكون بسٌاسة  ىتسعى وراء الهو

مستعمراتهم ألن محاولة إقصاء البالد وجعلها فً عزلة عما فً العالم وسد أبواب العلم فً المستعمرٌن 

ال مصالحها وإؼفال وسابل الدفاع عن كٌانها وحرماتها واستنفاذ ثروة األمة إلى فً وجوه أبنابها وإهم

خزٌنة الحكومة وإقصاء األحرار وذوي الكفاءات من مٌادٌن العلم وتكمٌم األفواه ، إن كل ذلك من شان 

الحكومات المستعمرة ال من شأن الحكومات الوطنٌة ، عشرون عاما ٌا أبا الحسن وسٌاسة الحكومة 

ًْ هً لم ٌؽٌرها أنٌن األفراد وال تبرم الجماعات ولم تؤثر فٌها عبر األٌام وال حوادثها الناطقة ال ٌمانٌة ه

على ألسنة المدافع وأزٌز الطابرات ودوي القنابل وتدحرج التٌجان وسقوط الممالك وتقلص السلطان 

ة الٌمانٌة ترهق الرعاٌا بال أولٌس ...ٌدعى القواد وخطر األكباد ، عشرون عاما ٌا أبا الحسن والحكوم

شفقة وال رحمة وتجمع أموال األمة ولكنها لم ترى من واجدها أن تفتح مدرسة ابتدابٌة بمعنى الكلمة 

ولم تفكر فً ٌوم من األٌام فً أن ٌكون من بٌن هذه السبعة المالٌٌن من رعاٌاها فً البالد السعٌدة .. 

معلما خبٌرا أو..أو.. إلخ ممن ال تخلو منهم الٌوم بقعة من طبٌبا واحدا أو مهندسا أو ضابطا قدٌرا أو 

بقاع العالم وممن كان ٌجب أن ٌكون عددهم الٌوم فً الٌمن مبات إن لم ٌكن باأللوؾ لقد كان الناس فٌما 

مضى ٌسألون عن مصٌر أموال األمة التً تجمعها الحكومة فً كل هذه المدة فً حٌن أنها تمسك ٌدها 

أقل مصالح البالد وأهمهما وكان ٌقال لهم أن الحكومة تدخر األموال للٌوم األسود  عن الصرؾ حتى فً

ولكنها قد مضت على البالد أٌاما سود وحمر وخضر وزرق ولم تر األمة فلسا واحدا ٌقدم من أجل 

مصلحتها وكرامتها وال ترقٌتها وال إنهاضها ونحن الذٌن رأٌنا الحكومة المتوكلٌة فً حرب النواحً 

سورة ٌاسٌن والفٌل ألؾ مره  واتسع وفً الحرب السعودٌة تسوق الناس إلى المساجد وتلزمهم أن ٌقرأال

فً كل لٌلة وذلك ألنها تفقد أقل وسابل الدفاع وألنها تجهل أبسط أوامر الدٌن فً مثل هذه األحوال ثم 

وهذه الفوضى سابدة فً  هل ٌوجد أسود وأشلم من هذا الٌوم الذي نحن فٌه وهذا الجهل مخٌم على البالد

جمٌع األمور واألعمال وهذا العدو واقؾ على األبواب وهذه السٌاسة األجنبٌة تنفث سمومها بٌننا وهذه 

الدول االستعمارٌة تتساوم سراً وجهراً على اقتسام البقٌة الباقٌة من بالدنا بعد أن سلب االنكلٌز 

ء الٌمن ٌتدفق باآلالؾ فرارا من الجوع والفقر المحمٌات التسع ومنطقة عدن وهذا سٌل مهاجرات أبنا

ل زمن أٌن أنتم وما ذا دهاكم أنسٌتم طاعة هللا كبدع الشلم والعسؾ وٌا أبناء الٌمن وٌا أباة الضٌم فً 

 وأمام التارٌخ واألجٌال القادمة عن بالدكم والواجب علٌكم لهذا الوطن أو جهلتم أنكم مسبولون أمام هللا

والمالمة على تفرٌطها ال..ال إن كل واحد منكم  امة لٌست هً المسبولة وحدهومصٌرها وأن الحكو
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وهللا مسبول عن بالده وأمته ألنكم لو ساعدتكم الحكومة بالنصح واإلخالص لعرفت واجبها ولما تهاوت 

فً إعداد األمة وتعلٌمها وتسلٌحها فهٌا إلى اإلخالص فً العمل إلى تلبٌة نداء هللا والواجب والوطن 

 .ٔوالعاقبة للمتقٌن .    عبٌدهللا الٌمانً( 
 

فً مقال بعنوان " ٌقشة فً الٌمن" ٌوضح الكاتب األسباب التً أدت إلى الهجرة ورد جرٌدة الشباب ،   

)لما طؽى سٌل هجرة الٌمنٌٌن إلى الخارج وأقفرت البالد من السكان شعرت الحكومة  -فقال الكاتب :

ً على عموم المراكز الٌمانٌة لوقؾ الهجرة ونرجوا من السٌد بخطر عشٌم فأصدرت المنشور اآلت

الطاهر نشره فً الشباب التً ٌعدها الٌمنٌون صحٌفتهم لٌطلع علٌه إخوانه فً المهجر فٌسارعوا إلى 

بالدهم للصالة والصوم وذكر هللا وسابر العبادات التً ال توجد إال فً الٌمن ، فٌرجعوا إذن ٌستعٌنوا 

والهوان وهً خٌر لهم من الجهاد من اجل عابالتهم وإؼاثتهم بالقوت الضروري وهاك بها على الجوع 

 -المنشور بعد الختم اإلمامً الشرٌؾ :

 م9ٕ8ٔ فبراٌر ٕٙ /هـ ٖٙ٘ٔالحجة سنة  ٕٙ

"نشرا لما شوهد من تهافت الجاهلٌن على اقتحام االؼتراب عن أوطانهم وركوبهم البحر إلى البالد 

على ذلك إقدام الطامعٌن فً الؽنٌمة توهما بأنه فً ؼٌر بالدهم تكثر األرزاق ، وما األجنبٌة وإقدامهم 

توهموه وشنوه هو من الشن الكاذب والرجاء الخابب فإن العازمٌن إلى بالد األجانب من أول المصابب 

وكل ؼرٌب ذلٌل مهان وٌتركوا أوطانهم وفٌها عزهم وٌرملون نسابهم  ءعلٌهم أنهم ٌكونون ؼربا

جعلون أبناءهم أٌتاما وٌحبون ؼٌر بالدهم وٌهملون بالدهم عن اإلحٌاء بالزراعة والؽرس الذي هو وٌ

أنفع الثروات واجلها ، وخصوصا فً هذا الوقت وقت إقامة األموال وجعلها صالحة للؽراس والزراعة 

لك أعشم واجل قبل حدوث موسم األمطار القرٌبة هذه الناحٌة الدنٌوٌة وأما أمر الدٌن فالمصاب فً ذ

والشاهر على كل من ركب البحر أنه ٌترك الصالة والصٌام وما أوجب هللا علٌه وٌؽرق اآلثام وٌدخل 

بلدان لم ٌعرؾ فٌها أٌن القبلة وال ٌوجد فٌها مسجد وال من ٌدٌن بدٌن اإلسالم او ٌقول ال إله إال هللا وال 

تحققت منه كانت ردة والعٌاذ باو وهم  من ٌعرؾ وقت صالته وصومه وؼٌر ذلك من الشرور التً إذا

مع هذا فقد ضاقت األرض التً ٌدخلون بها على أهلها وصاروا ٌطردون من وصل إلٌهم للتعٌش 

واالكتساب وٌهٌنون من شفروا به منهم ، فلذلك كله أصدرنا أمرنا الشرٌؾ بمنع ارتكاب أهل الٌمن 

إلٌكم هذا لتفهموا من بجهتكم بما أمرنا به  بحرا ألجل التكسب ومنعنا عن ذلك منعا باتا وحررنا

لٌصونوا أنفسهم من تعب السفر وإرجاعهم إلى بلدانهم من السواحل واهتموا بهذا ؼاٌة االهتمام " أ هـ ، 

 نرجو من األستاذ التعلٌق بما ألهمه هللا والسالم علٌه ورحمه هللا  عربً ٌمانً

الهجرة النافعة الناشبة عن طلب العلم والكسب ولكن إن الضجة من سفر الٌمانٌٌن لٌست من  –الشباب 

من الهجرة التً سببها الشلم والفقر فلو أمر جاللة اإلمام بتألٌؾ حكومة نشامٌة ذات مسؤولٌات وإدارة 

تفتٌش على أعمال الحكام والعمال لما ضج الناس وال فضلوا الهجرة من الٌمن التً هً أجمل من 

ها هً المبنٌة على الهرب من الشلم ولو أدت إلى االلتحاق بخدمة اٌطالٌا سورٌا ، فالهجرة المطلوب منع

فً الحبشة والصومال وما الهجرة المقصود بها طلب المعالً فهً محمودة ومطلوبة وما سمعنا أن 

اآلٌة  ٔ(قُْل ِسٌُروا ِفً األَْرِض )االؼتراب ٌفسد الدٌن أو ٌضٌع األخالق وقد جاء فً القرآن الكرٌم 

                                                           
ٔ

 ّ .1ٖ1ٔٓخ٣ٞ ٔٔ -ٛـ 7ٖ٘ٔح٫ٍٝ ٍر٤غ ٔ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  17 – ٕٙ – ٕٓٔؿ٣َيس حُ٘زخد ، حُؼيى  - 
ٔ

 . ٕٗ؛ ٍٓٞس حَُّٝ ، ح٣٥ش :   ٕٓ؛ ٍٓٞس حُؼٌ٘زٞص ، ح٣٥ش :  1ٙ؛ ٍٓٞس حَُ٘ٔ ، ح٣٥ش :  ٍٔٔٓٞس ح٧ٗؼخّ ح٣٫ش : - 
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ْزِقهِ َفامْ ،) وجاء فً الحدٌث اطلب العلم ولو فً الصٌن وجاء فً ، اآلٌة  ٔ(ُشوا فًِ َمَناِكِبَها َوُكلُوا ِمن رِّ

األقوال المأثورة اؼترب تتجدد ، ولم نسمع أن سمو سٌؾ اإلسالم األمٌر الحسٌن قد ترك الصٌام فً 

س وأما صعوبة تحدٌد اتجاه القبلة أوربا وال سمعنا أن األمٌر سعود بن عبد العزٌز ترك الصالة فً بارٌ

لمن ٌقٌم فً أوربا فهو سبب مدهش ألن أوربا مملؤة بالمسلمٌن ثم لو فرضنا أن أحد المسافرٌن فً 

أوربا ضل موضع القبلة نقول أن المسافر فً صحراء الٌمن أٌضا ٌضل اتجاه نحو القبلة ؟ وعلى كل 

 . ٕما ٌعرفه جمٌع الناس .(حال فأٌنما ٌولً المخلوق وجهه فثم وجه هللا وذا م

وفً مقال لتهامً آخر بعنوان "الٌمن فً خطر" رد الكاتب التهامً على تؽنً اإلعالم اإلمامً ومنهم   

فً العدد األخٌر كلمة  نشرت مجلة الحكمة الٌمانٌة)   -بنعمة االستقالل فٌقول : ٖالحكمة الٌمانٌة مجلة

بتقدٌر نعمته والتسبٌح بحمده وخوفت الناس مما ٌجري فً  حول استقالل الٌمن وطالبت األمة الٌمانٌة

ابع المستعمرٌن وشرحت صراخ المنكوبٌن وأنٌن شفلسطٌن وما ٌالقٌه أبناء ذلك القطر الشقٌق من ف

المعذبٌن إلى ؼٌر ذلك وقد شكرنا للكاتب قوة حجته ووضوح أدلته على وجود االستقالل ؼٌر أننا نرٌد 

الٌمن من استقاللها ؟ وما ثمرة االستقالل ونتٌجته ؟ ألننا نرى الشعوب التً أن نسأله ما الذي ربحته 

حصلت على استقاللها بعد الٌمن بزمن كبٌر قد نهضت بٌنما الٌمن ٌتقهقر ، فالعراق استقل منذ سبع 

سنٌن تقرٌبا وهو الٌوم مطمح أنشار األمة العربٌة ومحط آمالها والٌمن مضى على استقالله أكثر من 

ٌن عاما وال ٌزال عالة على الشعوب فً كل شًء ، إن استقالل الٌمن جاء عفوا بال نصب عشر

وجاءت به الطبٌعة مناً وكرما فلذلك لم تقدره الحكومة قدره ولم تعرؾ قٌمته ، أما العراق فحصل 

همه استقالله بكفاح وجالد وبٌع النفوس رخٌصة فً سبٌله فؽدا ٌستثمره وٌستؽله ألنه ٌعقل معناه وٌف

حق الفهم ٌا قوم كفى مؽالطة وسفسطة بربكم دعونا من الجعجعة واعرفوا أن كلمة االستقالل هً ؼٌر 

ما تفهمون وخالؾ ما تتصورون ، االستقالل هدؾ تبلؽه األمة بالمجهود الصادق وبالتؽلب على 

ترفع البالد إلى  العقبات وتدعمه بالعمل المنتج فً كل ناحٌة من نواحً الحٌاة وبالجهود الجبارة التً

ذروة المجد القومً فً حٌاتها االقتصادٌة واالجتماعٌة والعقلٌة والثقافٌة كما فً حٌاتها السٌاسٌة هذا هو 

االستقالل ولٌس المراد منه الجلوس على كراسً الحكم وإطالق الٌد للموشفٌن للتكسب والتعٌش 

ول والزامل "صٌاح الجند أمام الموشفٌن" واالرتزاق من كد األمة وأتعابها ولٌس االستقالل بدق الطب

وإهمال العقول إهماال مشٌنا مفجعا وتعمٌم السجون بكل مركز واإلنصراؾ إلى االتجار والتنافس فً 

جمع المال اعتبروا بالحبشة فقد كانت مستقلة استقالال دولٌا معترفا به حتى من إٌطالٌا ذاتها ولكن فقدها 

شام والمال واالقتصاد واالتحاد جعل الحبشة ال تقوى على الصدمة لمقومات االستقالل كالعلم والن

اإلٌطالٌة إذ انه بٌنما شلت الحبشة على الحال الذي كانت علٌه منذ أجٌال وقرون من تأخر فً العلم 

والحضارة والتشرٌع والنشام واإلدارة واالقتصاد كانت إٌطالٌا تتقدم فً هذا المضمار تقدما كبٌرا وكان 

سعا بٌن قوة إٌطالٌا وقوة الحبشة التً لم ٌفٌد بها اعتراؾ الدول باستقاللها أما صراخ أهل البون شا

                                                           
ٔ

 . ٍ٘ٔٓٞس حُِٔي آ٣٫ش :  - 
ٕ

 ّ .1ٖ1ٔار٣ََ  ٕ -ٛـ 7ٖ٘ٔٛلَ ٕٙ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء ،  17 – ٕٙ – ٕٓٔؿ٣َيس حُ٘زخد ، حُؼيى  - 
ٖ
حُٞك٤يس حُظ٢ ٛيٍص ك٢ حُؼٜي ح٩ٓخ٢ٓ ، ٢ٛٝ ٓـِش ٤ٍٔٓش ططزغ رٔطزؼش ُٝحٍس حُٔؼخٍف ٝربَٗحف ٤ٓق  ٓـِش حُلٌٔش ح٤ُٔخ٤ٗش ٢ٛٝ حُٔـِش - 

  ٣ََ ٝح٧هٌ رخ٧ٓخ٤ُذ حُؼ٣َٜش ٝحُظويّ ٝحُظط٣ٞٞ، ٝٛيكض ا٠ُ حُظلي٣غ ٝحُظ٘حُ٘و٢ٜ ٝرؼي ًُي ح٩ٓخّ ٗو٤ٜخً ح٬ٓ٩ّ ػزيهللا رٖ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ 

ّ ، ٝطَأّ طل٣ََٛخ أكٔي ػزيحُٞٛخد ح٣ٍُٞغ ػْ أكٔي رٖ أكٔي حُٔطخع  ًٝظذ ك٤ٜخ 1ٖ1ٔٛـ / ى٣ٔٔز7َٖ٘ٔٝٛيٍ حُؼيى ح٧ٍٝ ر١ٌ حُوؼيس 

ك٢  1ّٕ ٝأػيٓٞح ، طٞهلض ػ٘ي حُؼيى 1ٗ1ٔح٢ٌُٗٞٔ ٝحُلٍٕٞ ٝحُؼِد ٝحُزَحم ٝح١َُٔٔٔ ٝحُ٘ٔخك٢ ًَٝ ٛئ٫ء ًخٗٞح ٖٓ هخىس كًَش

ٝكًَش ح٬ٛ٩ف ك٢ ح٤ُٖٔ ، ًَِٓ  1ٗٔٔ – 1ٖ1ٔٓخُْ ، ٤ٓي ٜٓطل٠ . ٓـِش حُلٌٔش ح٤ُٔخ٤ٗش  -ّ . ٍحؿغ :1ّٗٔٔ ٛـ/ ٓخٍٖٓٙٔٛلَ

حُـخ١ٝ ، ػَٔ . ٗ٘ؤس حُٜلخكش ح٤٘ٔ٤ُش ٝططٍٞٛخ ، ٓـِش حُؼوخكش حُـي٣يس ، حُؼيى حُؼخ٢ٗ ، ّ .؛ 111ٔ،  ٕٛ٘ؼخء ، ١ –حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص ح٢٘ٔ٤ُ 

 .  ٕٗ-ٓٗ، ٛـ 17ّٗٔحُٔ٘ش حُؼخُؼش ، كزَح٣َ
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فلسطٌن ٌا حضرة الكاتب فهو أعشم دلٌل على حٌاتها ألنها تنشد حٌاة عزٌزة شرٌفة وتتطلب االستقالل 

لٌا وتعرفها التام وتقاوم دولة استعمارٌة من أخبث وأقوى دول األرض وتعطً األمم درسا للجهاد عم

كٌؾ ٌدافع اللٌث عن عرٌنه ؼٌر مبالً بالقتل والنفً والتعذٌب والسجون والتخرٌب أما األمة الٌمانٌة 

وال أقول حكم علٌها بالموت أعوذ باو ولكنها تحتضر وما بقً علٌها إال أن تلفش النفس األخٌر إن لم 

اصدقوا حكومتكم النصح فقد انقضى علٌها  ٌتداركها هللا بلطفه واتقوا هللا ٌا معشر الكتاب فً وطنكم

أكثر من عشرٌن عاما وهً كلما ناشدناها العدل والرحمة والرفق بالرعٌة أجابت بقولها أحمدوا هللا 

على نعمة االستقالل ، انشروا ما ٌصنع المستعمرون ؟ فاالستقالل قد حمدنا هللا على نكبتنا به حٌث وقع 

ٌصنعه المستعمرون فهو مع أعدابهم ال مع أبناء موطنهم وجنسهم ثم  بٌد من ال ٌحسن استؽالله وأما ما

إن أعداءهم ٌرٌدون زواله ونحن أبناءكم نرٌد بقاءكم فهذا القٌاس حجة علٌكم ال لكم ، ٌا معشر الحكام 

والعمال والوزراء كنا نرٌد دلٌال على ثمرة استقاللنا لنفاخر به األمم ولٌتفضل كاتب تلك الكلمة 

على أسبلتنا هذه . كم عدد المدارس فً الٌمن ؟ وكم ٌتخرج منها كل عام ثم هل توجد مدارس بالجواب 

ثانوٌة وكلٌات ؟ وهل ٌوجد أطباء ومهندسون وهل هناك مطابع للنشر والثقافة ؟ وهل هناك مكاتب 

من  عامة أو خاصة أو دور جمعٌات أو أندٌة أو صٌدلٌات أو.. أو.. أو.. ؟ وكم طالب علم فً الخارج

إنا و وإنا إلٌه راجعون والحمد و على نعمة االستقالل فً العشً ..لواء تهامة الذي سكانه ملٌون نسمة 

 واإلبكار  . الحدٌدة.

األجانب علٌه هو السبب فً تركه ل ن بال  خطر ما فً ذلك شك وأن عدم اتفاق الٌمن فً -العلم  

ن هذه النقطة فتكون المصٌبة عشٌمة وإن كانوا ٌشنون استعمار أما إذا كان والة األمور بالٌمن ٌجهلو

أن بقاء الٌمن حتى اآلن مستقال وأن عدم هجوم األجانب علٌه هو خوفا من جٌوشه فالمصٌبة أعشم إن 

الٌمن هو لألمة العربٌة كلها ولٌس لحكام الٌمن وال ألهل الٌمن وحدهم فترك الٌمن بال مدارس جدٌدة 

 ٌجوز شرعا وال عقال ، فالبدار البدار ٌا أهل الٌمن إلى التعلم والتسلح وال علم وال تسلٌح عصري ال

 ٔ وإال هجم علٌكم األجانب كما هجم على الحبشة وانهضوا قبل أن ٌحل بكم ما حل بأهل فلسطٌن.( .

كل ما سبق هو إٌذان بشهور حركة تهامٌة معارضة رفضت حتى حمل السالح أو الكالم عندما ف  

سعودٌة الؽازٌة ، بل حدث العكس فقد وجدت ترحاباً واستقباالً حاراً وكأن ذلك نكاٌة فً قدمت القوات ال

ممارسات السلطات اإلمامٌة ، وكأنها رقصة المذبوح ، ونتج عن االحتالل السعودي شهور حركة 

تهامٌة منشمة برز ببزوغ نخبة علمٌة مثقفة ، حملت لواء الكفاح السلمً ، وعارضت نشام قمعً 

 ، هذه النخبة التهامٌة برز منها أسماء المعة فً تارٌخ وطننا ، وفً تارٌخ أمتنا .رجعً 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 ّٙ ، ٛـ٤ٗٞ٣ٔ1ٖ1ٞ ٓ٘ش  ٕٔ--1ٖ٘ٔؿٔخى ح٧ٍٝ  ٖ، ح٧ٍرؼخء  ٘ٗٗ – ٔٔٔؿ٣َيس حُؼِْ ح١َُٜٔ ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى  - 
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 المبحث الثالث          
 حركاتوٌٌن سعودلاسقوط تهامة بٌد                          

 المعارضة فً تهامة ضد النظام اإلمامً                        
 

 عبد العزٌز واإلمام ٌحٌى . الخالف على تهامة بٌن الملك   -

ال شك أن الصراع بٌن الملك عبد العزٌز واإلمام ٌحٌى بن حمٌدالدٌن كان مداره على اقتسام تركة    

الدولة اإلدرٌسٌة فً تهامة والٌمن ، فقد احتل اإلمام ٌحٌى كل األجزاء التً كان ٌحكمها االدارسة فً 

استطاع الملك عبد العزٌز أن ٌبتلع البقٌة الباقٌة من  تهامة الٌمن ووصل إلى حرض واكتفى بذلك ، كما

أراضً تهامة من االدارسة بمعاهدة الحماٌة التً ُعقدت بٌنه وبٌن آخر أمراء الدولة االدرٌسٌة الحسن 

،  ٔم9ٕٙٔأكتوبرالحادي والثالثٌن من  هـ/ٖ٘ٗٔ ربٌع األولالرابع والعشرٌن من بن علً اإلدرٌسً فً

مادة ، تضمنت المادة األولى منها استمرارٌة العمل بالمعاهدة السابقة ٔٔكون من و)معاهدة الحماٌة تت

بٌن الملك عبدالعزٌزواإلمام  –م 9ٕٓٔأكتوبر  الثالث والعشرٌن من / هـ9ٖٖٔصفر العاشر من الموقعة فً 

لتً كانت ومن المؤكد أنه قُصد من وراء ذلك بٌان الحدود القدٌمة لإلمارة االدرٌسٌة ا -محمد اإلدرٌسً

والتً تمتد حتى جنوب الحدٌدة وباجل وهذا ٌعنً عدم االعتراؾ بما قام به م 9ٕٓٔ /هـ9ٖٖٔعلٌها عام 

 . ٕإمام الٌمن باالستٌالء على ما استولى علٌه من قبل وهو من حرض حتى جنوب الحدٌدة (
 

)أنه  -رٌسٌة ذاكرة:وهذا ما أكدته وثابق وزارة الخارجٌة السعودٌة والتً ذكرت حدود اإلمارة اإلد 

لٌس ألبمة الزٌود أي حق من الحقوق فٌها ببراهٌن تارٌخٌة علمٌة وأن حدود هذه المقاطعة تمتد من 

مخا إلى زبٌد إلى باجل من جهة الجبال وأن هذه القطعة بحدودها المبٌنة قسم واحد ال ٌتجزأ وكانت 

الحدود التً شملتها معاهدة جاللة خاضعة للسٌد محمد علً اإلدرٌسً أٌام حكمه ، وهً داخلة ضمن 

الملك مع السٌد الحسن ولذلك فإننا نعتبرها من حقوق جاللة الملك كلها ونطالب بإعادة ما هو منها تحت 

إال أن األحداث صارت باتجاه التأزم )وأزداد التوتر بعد ،  ٖحكم اإلمام ٌحٌى إلى المقاطعة االدرٌسٌة(

وكان سبب  -م 9ٕ٘ٔهـ/ٖ٘ٗٔ -العزٌز وبٌن السٌد الحسن اإلدرٌسً عقد اتفاق مكة بٌن جاللة الملك عبد

ذلك أن هذا االتفاق أدخل القسم الذي كان ٌحكمه االدارسه فً تهامة الٌمن بحجة بحماٌة آل سعود ، فً 

حٌن أن جاللة اإلمام ٌرى فً هذه جزءاً متمماً للٌمن ، ولما لم ٌستطع الفرٌقان حل الخالؾ عن طرٌق 

، وعندما توؼلت قوات اإلمام بقٌادة ولدٌه  ٗود حّكما السٌؾ بٌنهما وكانت تهامة مٌدان القتال (تبادل الوف

سٌؾ أإلسالم أحمد وسٌؾ اإلسالم الحسن فً نجران )فر الشٌخ جابر بن حسٌن مانع أبو رجل أحد 

أ أهالٌها فلج،  ٘وداعٌاً لهم إلى حرب عساكر إمام الزمان( -للسعودٌٌن –مشابخ ٌام مستنجداً لهم 

الرافضٌن لحكم اإلمام ٌحٌى للملك عبدالعزٌز ، الذي أحتج على اإلمام ٌحٌى بخرقه اتفاق االقتسام 

 ، ٙ(أٌدٌكم لكم ، وما تحت أٌدٌنا لنا)ما تحت  -العرفً كما أوضحه الملك عبدالعزٌز لإلمام بقوله :

الحماٌة اإلدرٌسٌة التً تعطٌه الحق  ومذكراً اإلمام أن ٌام تابعة له ملمحاً فً الوقت نفسه إلى معاهدة

                                                           
ٔ

،  ، حُٔ٘ش حُلخى٣ش ٝحُؼَٕ٘ٝ ؿخٓؼش ىٓ٘ن –ٝحٗؼٌخٓخطٜخ ح٩ه٤ٔ٤ِش ٝحُي٤ُٝش ، ٓـِش ىٍحٓخص طخ٣ٍو٤ش  1ٕٙٔح٣ُِي١ ، ٓل٤ي . ٓؼخٛيس ٌٓش ػخّ  - 

 . 7ٔٔ – 1ٗٔ، ٛـ ًٕٓٓٓخٕٗٞ أٍٝ  -، طُٔٞ 7ٕ-7ٔحُؼيىحٕ 
ٕ

ى٫ٍ ، ػزيحُٞحكي ٓلٔي ٍحؿذ . . ؛  7ّٔ ، ٛـ 117ٔ، ٔر٤َٝص ، ١ –حُٜ٘خ١ٍ ، ٓلٔي ػ٢ِ . ٣َ١ن حُؼٍٞس ٝحُٞكيس ح٤٘ٔ٤ُش ، ىحٍ حُلخٍحر٢  -

 . 1ٕٕ، ٛـ ّٕ ، ؽ111ٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١-حُز٤خٕ ك٢ طخ٣ٍن ؿخُحٕ ٝػ٤َٔ ٝٗـَحٕ ،ٓطخرغ ىحٍ حُظؼخٕٝ 
ٖ

 . ٖٛـ ، ٛـٖٖ٘ٔح٣َُخٝ ،  –ُٝحٍس حُوخٍؿ٤ش حُٔؼٞى٣ش ، ر٤خٕ ػٖ حُؼ٬هخص حُٔؼٞى٣ش ح٤٘ٔ٤ُش ، ٓطزؼش أّ حُوَٟ  - 
ٗ

 . ٕٗٔ، ٛـ ٕر٤ْٜ ، هٞحكَ حُؼَٝرش ٝٓٞحًزٜخ ػزَ حُؼٍٜٞ ، ؽ - 
٘

 َٗف حُي٣ٖ ، حُزَم حُٔظؤُن ، ٍٝهش - 
ٙ

 . ٖٕ٘، ٛـ ٕ. ؛ ى٫ٍ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ1ٜٗٔٔيٍ حُٔخرن ، ٛـُٝحٍس حُوخٍؿ٤ش حُٔؼٞى٣ش ،  حُ - 
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)إن اإلمام لما قاتل قبابل عبس والزرانٌق -القانونً بالمطالبة بما وراء الحدٌدة فقال الملك عبدالعزٌز :

  ٔلم ٌستفتنا فٌهم ألنهم رعاٌاه ..! ، لكنه سألنا عن تأدٌب ٌام عندما أراد تأدٌبهم ألنهم محسوبون علٌنا(

إلمامٌة الفشابع بنجران )وهً منطقة من سٌطر علٌها سٌطر على المنطقة ، وقد ارتكبت القوات ا

، فوجهه الملك إنذاراً إلى  ٕ الواقعة بٌن تهامة وعسٌر وٌحقق سٌادة إستراتٌجٌة فً المنطقة بأسرها(

  -القوات اإلمامٌة بضرورة تنفٌذ ما ٌلً :

 الجالء عن نجران . -ٔ

  مام وتسلٌم الرهابن التً أخذها من القبابل الخاضعة االنسحاب من الجبال التً احتلتها قوات اإل -ٕ

 للملك أبن سعود أو على حد تعبٌر الملك )أهل جبالنا( .

 قطع العالقات بٌن النشام اإلمامً وبٌن هذه القبابل . -ٖ

     ٕوتحدٌد الحدود . ٔتسلٌم االدارسة للملك عبدالعزٌز طبقاً لمعاهدة العرو -ٗ

المراوؼة فً تنفٌذ هذه المطالب ولم ٌرد بالقبول أو الرفض مما أثار بدأ اإلمام ٌحٌى المماطلة و  

)قال الملك -، وحسب تعبٌرالمصدر التهامً فقد : ٖحفٌشة الملك عبدالعزٌز واتهمه بالمراوؼة والكذب

هل عندك معاملة تستر الوجه ، تعاهدنً بٌد وتنقضها بأخرى ولعنة هللا على  -ابن سعود لإلمام ٌحٌى :

، فقد أدرك الملك أن اإلمام ٌمارس معه التقٌة ، وأن الحرب هً الوسٌلة الوحٌدة إلقناع  ٗ.(الكاذبٌن

اإلمام ٌحٌى بتوقٌع معاهدة ، رؼم أن الجانبٌٌن السعودي والٌمنً كانا ؼٌر مستعدٌن لحرب طوٌلة األمد 

، فلكل منهما  ٘، فـالملك عبدالعزٌز )لم ٌكن فً وضع مالً وال عسكري أفضل مما كان علٌه اإلمام(

 مشاكله التً جعلت وضعه السٌاسً والعسكري والمالً فً حالة مزرٌة وتدهور مستمر .
 

ففً بدء األمر كان )الجٌش السعودي قد أقام بعد انتقاله من أبً عرٌش فً ضواحً بلدة صامطة ثم   

المسافة بٌن الجٌشٌن  نقل معسكره إلى بالد بنً ٌحمد ثم انتقل إلى أقرب نقطة من الحدود بحٌث ال تعدو

، وكان فً حالة تأهب قصوى ، أما جٌش اإلمام ٌحٌى بتهامة ومقره فً عبس بقٌادة عبد هللا  ٙكٌال( ٘ٔ

بن أحمد الوزٌر فكان فً حالة استعداد كامل للدفاع وصد الهجوم إذا ما بدأ الجٌش السعودي ومعاودة 

)فقد قام السٌؾ أحمد وأخوه الحسن  -قال:الهجوم المضاد ، وهو ما كشؾ عنه مؤرخ من آل الوزٌر ف

بحملة عسكرٌة على برط وقد امتدت إلى نجران بقٌادة الحسن كما قدم أحمد إلى صعده ، وقد أعد عدته 

 م9ٖٕٔ/ٌونٌو هـٖٔ٘ٔعلى الحدود السعودٌة ،كما أن جٌشاً بقٌادة عبد هللا بن أحمد الوزٌر كان منذ أوابل

    . 7مٌدي وقد حط ركابه واتخذ من عبس قاعدة لقٌادته( من حرض إلىعلى الحدود السعودٌة 

                                                           
ٔ

 . 1ٗٔ – 7ُٗٔٝحٍس حُوخٍؿ٤ش حُٔؼٞى٣ش ،  حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

،  ٔحُوخَٛس ، ١–، طَ/١ٌَٗ ارَح٤ْٛ ٓؼ٤ي ، ٌٓظزش ٓير٢ُٞ  1ٖٙٔ-1ًٔٙٔٞٓظَ٘ ، ؿ٣ُٞق . حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ٖٓ حُوز٤ِش ا٠ُ ح٤ٌُِٔش  - 

 .7ٕ-ٗٙ. ؛ َٗف حُي٣ٖ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٍٝهش  ّٕٕٗ ، ٛـ11ٙٔ
ٔ
اتفاقٌة العرو وهً اتفاقٌة بٌن اإلمام ٌحٌى والملك عبدالعزٌز تمت نتٌجة احتالل قوات اإلمام ٌحٌى لجبل العرو فً أطراؾ عسٌر وأخذه   - 

م بتنازل الملك عبدالعزٌز عن 9ٖٔٔدٌسمبر٘ٔهـ /ٖٓ٘ٔشعبان ٘للرهابن وحرض القبابل على ابن سعود ثم حلت الحادثة بطرٌقة ودٌة فً 
 . ٗٓٔ، صـٔجبل العرو وحسن الجوار وسٌادة القوانٌن المحلٌة ..الخ . راجع: عفٌؾ ، أحمد جابر . مادة اتفاقٌة العرو، الموسوعة الٌمنٌة ، ج

ٕ
هخص حُٔؼٞى٣ش ح٤٘ٔ٤ُش ، ٍٓ٘٘ٞحص ًحص . ؛ حُٔوظَٕ ، كظٞف ػزيحُٔلٖٔ . طخ٣ٍن حُؼ٬ ٙٙٔحُوخٍؿ٤ش حُٔؼٞى٣ش ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 

-٤ٓٔ1ٕٓظٕٞ . ر٣َطخ٤ٗخ ٝحُيٍٝ حُؼَر٤ش ػَٝ ُِؼ٬هخص ح٩ٗـ٣ِ٤ِش حُؼَر٤ش  -. ؛ ٤ُِٝٔ ، ّ. ف ٖٕٗ، ٛـ  11ٖٔ،  ٔح٣ٌُٞض ، ١–ح٬َُٔٓ 

  .  ٕٙٓ، ٛـ 1ٕ٘ٔ، ٔحُوخَٛس ، ١–، طَ/أكٔي ػزيحَُك٤ْ ٜٓطل٠ ٝأكٔي ػِص ػزيح٣ٌَُْ ، ٓطزؼش حُؼِّٞ  1ٗ1ٔ
ٖ

 . 7ٙٔحُوخٍؿ٤ش حُٔؼٞى٣ش ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٗ

 . ٖٖ، ٛـ  ٕح٫ٛيٍ ، حُوٍٞ حُلٖٔ ، ؽ - 
٘

حٓش آٍ ُُلش ، ٓلٔي رٖ ػزيهللا . ػ٤َٔ ك٢ ػٜي حُِٔي ػزيحُؼ٣ِِ ىٍٝٛخ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝح٫هظٜخى١ ٝحُؼ١ٌَٔ ك٢ ر٘خء حُيُٝش حُٔؼٞى٣ش حُلي٣ؼش )ىٍ - 

 . ٖٕٗ. ؛ ًٞٓظَ٘ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ 1ّٕٔ .ٛـ11٘ٔ،  ٔح٣َُخٝ ، ١  – ٝػخثو٤ش( ، ٓطخرغ حُلَُىم حُظـخ٣ٍش
ٙ

 . 1ٕٔٔ، ٛـ  ٕحُؼو٢ِ٤ ، طخ٣ٍن حُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ، ؽ - 
7

 . 1ٕٗ-1ٖٕح٣َُُٞ ، ك٤خس ح٤ٓ٧َ ػ٢ِ ، ٛـ  - 
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الزٌدٌة فً  اإلبمةلقد  طالب اإلمام ٌحٌى بالحق التارٌخً وطمح أن ٌعٌد ما حكمه آباءه وأجداده من   

الهجري ، عندما وصل حكم هذا اإلمام إلى  الحادي عشرفترة اإلمام المتوكل على هللا إسماعٌل فً القرن

تهامة بقوة السالح ، وأرتكب مذابح ضد السكان السنة وأصدر فتواه الشهٌرة حضرموت وعسٌر و

، فقد )كان اإلمام ٌتطلع إلى حدود  ٔبإجازة قتلهم واؼتصاب أراضٌهم وأموالهم باعتبارهم كفار تأوٌل

الٌمن التارٌخٌة وعبر عن هذه األمانً لكثٌر من الزوار األجانب وتعنً هذه الحدود التارٌخٌة امتداد 

الٌمن شماالً حتى جنوب مكة وتشمل من الناحٌة األخرى ما ٌعرؾ اآلن بجمهورٌة الٌمن الجنوبٌة 

 .ٔأنه قد سلم دون معارضة بمبدأ وضع عسٌر تحت الحماٌة السعودٌة ( مالشعبٌة بل كذلك عمان رؼ

ونشر جواسٌسه ٌؤكد الباحث أن اإلمام ٌحٌى كان مستعداً للحرب ، وإال لََما نشر قواته على الحدود    

والتً أمدته بمعلومات دقٌقة عن تحركات الجٌش السعودي ومعداته وأثارت استؽراب المؤرخٌن 

قاعدة عسكرٌة قرٌبة من الحدود وعٌن لها قابداً عسكرٌاً بارزاً مهمته  ى، وأٌضاً لََما بن ٕالسعودٌٌن

على األراضً التً احتلها الملك القضاء على المقاومة التهامٌة بعد احتالل بالدها واالستعداد للزحؾ 

عبدالعزٌز من دولة االدارسة ، فعبد هللا بن أحمد الوزٌر كان)على اتصال وثٌق بمعشم المشابخ فً 

عسٌر وأنه قد أمكن كسبهم...فله خبرة بتلك المنطقة وخطط عسكرٌة نجح بها فً كثٌر من مناطق الٌمن 

 مقاتل بتهامة كان فً حالة استنفار . ٗ(7ٓٓٓٓن ألؾ)، ثم إن الجٌش البالػ سبعٌ ٖالتً استولى علٌها(

ثم إن اإلمام ٌحٌى آوى قادة الثورة االدرٌسٌة بعد أن دعمهم سراً عن طرٌق ولده أمٌر تهامة سٌؾ    

، وأسكنهم بعد  ٘اإلسالم محمد وأقاموا بالحدٌدة بإشراؾ أحد أعٌان الحدٌدة وهو محمد عبدالهادي رجب

باً من جٌزان وعلى رأس هؤالء آخر أمراء الدولة االدرٌسٌة الحسن بن علً فشل ثورتهم بتهامة قرٌ

اإلدرٌسً وابن أخٌه عبدالوهاب اإلدرٌسً وأحمد االهدل ومكً بن ٌحٌى زكري وؼٌرهم ومعهم 

 . ٙقواتهم ، فأقاموا معسكراتهم بزهب أبو حجر  شرقً حرض وأقام الحسن به وأبتنى بٌوتاً لعابلته

ٌحٌى هو رد فعل على ما فعله الملك عبدالعزٌز والذي أعلن سابقاً عقب احتالل اإلمام  ما فعله اإلمام  

" أنه إذا لم ٌسلمها اإلمام ٌحٌى طواعٌة ، فسٌستولً علٌها  -لبٌت الفقٌه عن مطالبته بالحدٌدة وقال :

ت اإلمامٌة حرباً ، كذلك ونادى بوجوب التعاطؾ والنصرة للقبابل الشافعٌة السنٌة ضد اضطهاد القوا

الزٌدٌة الشٌعٌة لها ، ولم ٌقؾ عند هذا الحد بل استقبل شخصٌاً قادة القبابل التهامٌة الشافعٌة الفارٌن من 

هذا االضطهاد وفتح معسكرات لهم ، واستقبل بعد سقوط بٌت الفقٌه قادة شٌوخ الزرانٌق وأبرزهم شٌخ 

ن ٌجمع كل الالجبٌن من القبابل التهامٌة فً مشابخ الزرانٌق أحمد فتٌنً جنٌد الذي طلب منه الملك بأ

، وتسلٌحهم تحسباً ألي هجوم من  م9ٖٔٔ ماٌو / هـ9ٖٗٔجٌزان وقمران ومصوع بعد موسم حج 

القوات الزٌدٌة وأستقبل الملك عبدالعزٌز فً قصره وفوداً من القبابل التهامٌة وعلى رأسهم وفداً من 

من اضطهاد القوات اإلمامٌة التً احتلت بالدهم ، فوعدهم الزرانٌق وهؤالء طلبوا من الملك حماٌتهم 

الملك بتلبٌة طلبهم بتطبٌق الحماٌة علٌهم ، بل وقدم آخر والً عثمانً وهو محمود ندٌم بك إلى مكة 

                                                           
ٔ
- Dresch  , paul . A History of Modern Yemen , Cambridge University Press – New York (U . S. A ) , 2002 . P 

. 37. Also  p. 47 .    
ٔ

 . ٙٙ -ٗٙٛـحَُٔؿغ حُٔخرن ،  حُؼوخى ، - 
ٕ

 . 1ٔٔ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  ل زلفةآ  - 
ٖ

 . 1ٕٗ-1ٖٕ، ٛـ  ح٣َُُٞ ، ك٤خس ح٤ٓ٧َ ػ٢ِ  - 
ٗ

 . ّٖٕٙ ، ٛـ 171ٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ –حُٜ٘خ١ٍ ، ٓلٔي ػ٢ِ . حُٔطخٓغ حُٔؼٞى٣ش حُظٞٓؼ٤ش ك٢ ح٤ُٖٔ ، ىحٍ حرٖ هِيٕٝ  - 
٘

 . 1ٙٔٝٛـ 7٘ٔ – ٙ٘ٔحُؼو٢ِ٤ ، أٟٞحء ػ٠ِ طخ٣ٍن حُـ٣َِس حُؼَر٤ش حُلي٣غ ، ٛـ - 
ٙ

 11ٗ، ٛـ  ح٣ٌَُح٢ُِٗٞ ،  - 
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وأخذ ٌبث دعاٌة قوٌة لحث القبابل الشافعٌة لالرتباط بالملك عبدالعزٌز فً مواجهة اإلمام الزٌدي 

لسلطات الحجازٌة لم تأمن له وأخبرته أن خدماته ؼٌر مطلوبة وواجه صعوبة فً وقبابله الزٌود لكن ا

التقرب من الملك وقامت بطرده ، فعاد إلى الٌمن مما ٌدل على كشؾ المهمة التً أوكله اإلمام بها وهً 

، وأكد أحد المشاركٌن فً تلك المعسكرات للباحث أن الدعم الذي قدمه الملك  ٔالتجسس على الملك

، وتم  ٔالعزٌز كان بال حدود من حٌث التجهٌز واإلعداد والتسلٌح للقوات التهامٌة المرابطة بجٌزان عبد

بناء قصور لكبار طالبً حق اللجوء من المشابخ أمثال شٌخ مشابخ الزرانٌق أحمد فتٌنً جنٌد و شٌخ 

د الشوكانً وشٌخ مدٌنة اللحٌة أحمد طاهر زٌلع وشٌخ قبابل عبس محم ٕمشابخ رٌمة محمد أمٌن

لملك فً وقوفها مع السلطات لهذه القوات فاعلٌتها ورد الجمٌل وؼٌرهم ، وأثبتت  ٖومشابخ الواعشات

السعودٌة ضد ثورة االدارسة المدعومة من األشراؾ واإلمام ٌحٌى ووقوفهم إلى صؾ األمٌر السعودي 

 .     ٗد طاهر زٌلع فً دفاعه عنه فهد بن زعٌر ضد القوات االدارسة الثابرة ومقتل شٌخ مدٌنة اللحٌة أحم

 ماٌالحش أن كالً من اإلمام ٌحٌى والملك عبدالعزٌز استؽال طموحات التهامٌٌن من أجل تحقٌق ممربه  

مال التهامٌٌن وآالالمهم ، وٌالحش أٌضا أن كل آل –فٌما بعد  –عارة أدنى اهتمام منهم فقط دون إ

مام ٌحٌى والملك عبدالعزٌز لتصل إلى نتابج دابمة وهً المعطٌات كانت تشٌر إلى حرب وشٌكة بٌن اإل

 اقتسام تهامة بٌن الطرفٌن .  

 احتالل حرض ومٌدي من قبل القوات السعودٌة  . -

، وٌؤكد  ٘أصدر الملك عبدالعزٌز قراراً بتعٌٌن ولده األمٌر فٌصل قابداً عاماً للجٌوش فً الجنوب  

ن ، فقد أعلن ون السعودٌوحرب ، بعكس ما ٌذكره المؤرخالباحث أن  الملك كان جاداً فً الدخول فً 

حالة االستنفار العام فً جٌشه وأستعرض بالرٌاض القوات المرسلة إلى جٌزان وكان آخرها عشرة ألؾ 

ومع قرب انتهاء المفاوضات إلى الفشل أصدر أمراً لولدٌه ولً العهد سعود المتجه إلى نجران  ٙمقاتل

إلى جٌزان كقادة للجٌشٌن ، ثم أردفهم باألمٌر خالد واألمٌر محمد لدعم ولً  وأخٌه األمٌر فٌصل المتجه

، وعندما أخفقت المفاوضات أصدر أوامره بالهجوم وحدد الوقت فً فجر ٌوم الثالثاء  7العهد سعود

 .  م9ٖٗٔ إبرٌل الثانً منهـ / ٕٖ٘ٔالحجة ي ذ الثامن عشر منالموافق 

بٌه حٌث )قام اإلٌطالٌون بتحرٌض اإلمام وروجد دعماً من القوى االأما اإلمام فقد تجهز للحرب و    

ووعدوه بالمساعدة ، وذلك سعٌاً منهم لتعزٌز نفوذهم فً الٌمن ، كما حرضه البرٌطانٌون الذٌن كانت 

 ، ولكن المساعدات لم تصل . 8لهم مصلحة فً صرؾ اهتمام ٌحٌى عن محمٌاتهم فً عدن (

                                                           
ٔ

ّ .؛ ح٤ُٔي ، ػٜخّ ٤ٟخء حُي٣ٖ . ػ٤َٔ ك٢ حُؼ٬هخص ح٤ُٔخ٤ٓش 1ٖٓٔكزَح٣َ  1ٔٛـ ، ٠ٍٖٓٔٗ1خٕ  ٕٓ،  ٖٕٙؿ٣َيس حٍُٟ٘ٞ ، حُؼيى  - 

 .11ٔ -17ّٔ ، ٛـ 111ٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –ّ ( ، ىحٍ حَُِٛحء 1َُِٖٗ٘٘ٔ – 1ٔ1ٔٛـ / ٖٖ٘ٔ -٤ٖٖ٘ٔٔ1ش )حُٔؼٞى٣ش ح٤ُ

   -Records of Yemen. Vol.7. p . 472   
ٔ

 ّ .1ٕٓٓ/ٗ/ٗٔٓوخرِش ٓغ ػ٢ِ ٓؼي ك٤ٌٔش ك٢  - 
ٕ

 ّ .ٕٔٔٓ/ٓٔ/7ٓوخرِش ٓغ كل٤يٙ حُٜٔ٘يّ ك٠َ أكٔي ٓلٔي ح٤ٓ٧ٖ ك٢  - 
ٖ

 ّ . 1ٖٔٔٓخ٣ٞ  7ٔٛـ ، ٖٓ٘ٔٓلَّ  1،  ٕٖٟ٘ ، حُؼيى ؿ٣َيس حٍُ٘ٞ - 
ٗ

 .   171 – 17ٙ، ٛـ ٕ؛ حُؼو٢ِ٤ ، طخ٣ٍن حُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ، ؽ 1ٖٗح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

 ّ .1ٖٖٔأًظٞرَ  ٕٗٛـ /ٍٕٖ٘ٔؿذ  ٘،  1ٓؿ٣َيس ٛٞص حُلـخُ ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى  - 
ٙ

 ّ .1ٖٖٔى٣ٔٔزَ ٕ٘ٛـ /٠ٍٖٕٓٔ٘خٕ 1،  11ُؼخ٤ٗش ، حُؼيى ؿ٣َيس ٛٞص حُلـخُ ، حُٔ٘ش ح - 
7

ًٝ حُلـش  ٕٔرظؤ٣ٍن حُـٔؼش  1ّٙٗ ، ٝػيى 1ٖٗٔٓخٍّ ٕٗٛـ / ًٕٖ٘ٔٝحُلـش 1، حُٔزض  1ٗٗؿ٣َيس أّ حُوَٟ ، حُٔ٘ش حُؼخَٗس ، حُؼيى - 

ّ .؛  ٓـِش حُلظق ، 1ٖٗٔار٣ََ  ٙٛـ / ًٕٖ٘ٔٝحُلـش  7ٔ،  ّٔٓٔ ؛ ؿ٣َيس ٛٞص حُلـخُ ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى 1ٖٗٔار٣ََ ٙٛـ / ٕٖ٘ٔ

 . ّٓٔ ، ٛـ1ٖٗٔار٣ََ  ٗٛـ / ًٕٖ٘ٔٝحُلـش  ٕٓ، رظؤ٣ٍن  11ٖحُؼيى 
1

 .    ّٖٗٗ ، ٛـ11ٙٔ،  ٌٔٓٞٓٞ ، ١ –كخ٤٤ِ٤ٓق ، ح٢ٌٔ٤ُ . طخ٣ٍن حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ، طَ/ ه١َ٤ ح٠ُخٖٓ ٝؿ٬ٍ حُٔخٗطش ، ىحٍ حُظويّ  - 
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وحٌد العقٌلً وهو من أبناء المنطقة وعاصر تلك األحداث عن استعدادات ذكر المصدر السعودي ال    

)كان على قٌادة القوات المرابطة فً حرض عامل حرض علً  -القابد اإلمامً قبٌل الحرب فتقول :

السٌانً وقد أعد خطته الدفاعٌة على عدوة وادي ابن عبد هللا شمال حرض وحفر الخنادق ووضع 

ومواضع لرشاشات ، كما وضع خطاً طلٌعٌاً متقدماً مثل الخط األول وخطاً ثالثاً االستحكامات الترابٌة 

فً أسفل البلدة ٌمتد شمالها الشرقً قاعدته قلعة المدٌنة وهً قلعة حصٌنة بالنسبة إلى وسابل الدفاع 

عبس آنذاك وٌعتقد أنه كان ٌؤمل أنه ٌستطٌع إٌقاؾ الهجوم السعودي حتى توافٌه القوات المرابطة فً 

كما هً خطة اإلمام ٌحٌى الذي كان ٌعتقد أنه بإٌقاؾ الهجوم السعودي  –قٌادة الجٌش المتوكلً –

وكسر حدة هجومه تمكنه المطاولة وأن تكون حرب استنزاؾ بالنسبة إلى ُبعد مواصلة الجٌش السعودي 

ارت قوى الجٌش من مركزه الربٌسً ، وٌمكنه بعد ذلك القٌام بالهجوم المضاد الجارؾ ، وتكون قد خ

السعودي واستنزفت موارده كما ٌشن ، ومن ثّم فإن لم ٌكن النصر له ٌتسّوى المسألة وفقا لرؼبته ، إال 

أن قابد جبهة الطلٌعة وعامل حرض علً السٌانً كان محتاطاً فً تصرفاته الدفاعٌة فقد شحن القلعة 

فٌما لو لم تصمد خطوط الدفاع فقد  التً فً جنوب شرق حرض بالمؤن والعتاد ومواد البناء احتٌاطاً 

ٌكون له من القلعة موقع دفاعً ٌمكنه من الصمود حتى ٌعٌق تقدم القوات المهاجمة ولو بعض الوقت 

، أما فً السعودٌة فقد أعلن فتح باب الجهاد بعد أن  ٔحتى تتوارد اإلمدادات والنجدات السرٌعة إلٌه (

وأنشبت )هٌبة اإلسعاؾ  ٕالجنوب حسب ما أوردت الصحؾوافق الملك على التماس المواطنٌن لحماٌة 

لجرحى المجاهدٌن( فً الحدود الجنوبٌة وووجه نداء إلى الشباب لدعم الجهاد وبتخصٌص صنادٌق 

ٌطاؾ بها لجمع التبرعات لجرحى المحاربٌن فً جنوب المملكة إضافة إلى أخبار تقدم القوات السعودٌة 

، وهذا ما  ٖة استعاد حرض وتحرك سمو األمٌر فٌصل إلى تهامة( و)أن حمد الشوٌعر أمٌر عسٌر تهام

 جعل للحرب مشاركة شعبٌة بعكس النشام اإلمامً فً بالده .  
    

)عبأ حمد الشوٌعر  -أورد العقٌلً تفصٌالت عن هجوم الجٌش السعودي واحتالله لحرض قابالً :  

ساعة الصفر وبعث أرصاده وعٌونه وجواسٌسه جٌشه وأمره باالستعداد الكامل والتهٌؤ الكامل وانتشار 

على طول الحدود من ساحل الموسم إلى جبل أبو النار وقطع كل اتصال بٌن الجهتٌن والمواصالت بٌن 

الطرفٌن ، وعند منتصؾ اللٌل تحرك المعسكر بأسره واستعدت السٌارات والمصفحات والمدفعٌة 

دوء ، وبدأ الجٌش سٌره على طول جبهة حرض المحمولة فً السٌارات وتقدمت الخٌل فً ُتؤدة وه

وتوقؾ على بعد خمسة أكٌال .. وعندما حان وقت صالة الفجر صلى الجٌش جماعات جماعات وبعد 

انتهاء الصالة صدر األمر بالهجوم ودوى الفضاء بشعار الهجوم بصوت واحد "ٌامالك ٌوم الدٌن إٌاك 

والمدفعٌة كالرعد القاصؾ والزلزال الراجؾ وانطلقت نعبد وإٌاك نستعٌن" وتاله دوي طالقات النٌران 

الفرسان ترج األرض بسنابكها فارتجفت بلدة حرض من وراء خطوط الدفاع بسكانها فانخلعت القلوب 

من أبدانها وتقدمت الطالبع من الخٌالة فً جانب والمصفحات والسٌارات تبارٌها من الجانب اآلخر 

وانطلقت علٌهم النٌران من خنادق الدفاع واستحكامات الخطوط كالسٌر الحاشر والطوفان الزاخر ..

األمامٌة وأوكار الرشاشات كجحٌم البراكٌن .. وسرعان ما اكتسح الخط الطلٌعً وتاله الخط األول 

والثانً وسقطت البلدة فً ٌد القوات المهاجمة فانسحب القابد حاكم البلد علً السٌانً مع بعض فلول 
                                                           

ٔ
 .1ٕٔٔ، ٛـ ٕ، ؽحُؼو٢ِ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن  - 
ٕ

 ّ . 1ٖٗٔحر٣ََٕٛـ /ًٕٖ٘ٔٝ حُلـش  7ٔ، رظؤ٣ٍن  ٔٓٔؿ٣َيس ٛٞص حُلـخُ ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى  - 
ٖ

ّ ، ٛـ 1ٖٗٔار٣ََ  ٕٙٛـ / ٖٖ٘ٔحُٔلَّ ٕٔ، ٝحُؼيى  ّ٘ٔ .ٛـ 1ٖٗٔار٣ََ 1ٔٛـ / ٖٖ٘ٔٓلَّ ٘، رظؤ٣ٍن  1ٖٔٓـِش حُلظق ، حُؼيى - 

 ّ . 1ٖٗٔ حر٣ََ 1ٛـ / ًٕٖ٘ٔٝ حُلـش  ٕٗ، رظؤ٣ٍن  ُٕٓٔؼخُؼش ، حُؼيى ؛ ؿ٣َيس ٛٞص حُلـخُ ، حُٔ٘ش ح٘ٔ
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قلعة حرض ، فضرب على القلعة نطاق الحصار وتوؼل الجٌش جنوباً خمسة  قواته واحتٌاطٌه إلى

عشر كٌال وبعث سراٌاه للضواحً المجاورة وقطع خط السلك بٌن حرض وعبس ، وحرض ومٌدي ، 

و ما أى أوطانهم وكل ما مرو بمجندٌن ورومٌدي وعبس واللحٌة والحدٌدة ، وانسحب فلول المجندٌن إل

وى فانسحبوا بدورهم إلى آخرهم وهكذا ، وتدفقت رسابل مشابخ تهامة على هم علٌه سرت إلٌهم العد

القابد الشوٌعر من باجل شرقا إلى زبٌد جنوبا ، ووصلت كتب هادي هٌج أكبر مشابخ تهامة وعامل 

وادي مور والزهرة واللحٌة بالمواالة فأجابهم الشوٌعر بكل ما ٌطٌب خواطرهم وٌطمبن نفوسهم 

شل فً حرض اثنا عشر ٌوما ٌنتشر تسلم القلعة ووصول األمٌر فٌصل بن عبد وٌستقطب والءهم ، و

العزٌز القابد العام للجبهة الجنوبٌة الؽربٌة ، شلت القلعة صامدة أثناء عشر ٌوما تصلٌها المدفعٌة نارها 

 جةالحي ذالثالثٌن من ، والسٌانً ٌعمر لٌال ما تهّدم منها نهارا ، وفً مساء لٌلة السبت الموافق 

التمس فً هدأت اللٌل ؼرة وفرق أصحابه إلى جماعات  م9ٖٗٔإبرٌل  الرابع عشر من / هـٕٖ٘ٔ

صؽٌرة ، وحدد لهم مكانا للتجمع بعٌدا عن طابلة المعسكر فً الناحٌة الشرقٌة وقد تنكروا فً زًٌ 

القلعة ثم لحق به القبابل المحلٌة وترك جماعة قلٌلة ٌطلقون بٌن الفٌنة والفٌنة طلقات متقطعة وتسلل من 

من تأخر حتى لم ٌبقى أحد فٌها وفً الصباح كشؾ األمر فأرسلت سرٌة من الجٌش لمطاردته فلم تشفر 

 . ٔبه .(
 

، وأورد العقٌلً  ٕذكرت الصحؾ السعودٌة والعربٌة خبر محاصرة قلعة حرض والسٌطرة بعد ذلك  

)وبعد أن رتب  -ها وممن صنعها فقال :لألحداث وقربها منالرواٌة التفصٌلٌة لألحداث حسب معاصرته 

الشوٌعر شؤون حرض واستقبل من استقبل من شٌوخ قبابل تهامة الٌمن تحرك بالجٌش صوب قرٌة 

المخازن الواقعة شرق مدٌنة مٌدي وامتد معسكره من قرب حدودنا فً جهة الموسم إلى وادي حٌران ، 

تعداد لقدوم سموه والمسافة بٌن الموسم كان المعسكر الربٌسً للجٌوش السعودٌة قد أخذ فً االس

والمخازن نحو ثمانٌة عشر كٌال تقرٌبا ..وبعد أن استراح دقابق فً المخٌم الخاص الذي ضرب لسموه 

أقبل قادة السراٌا ورؤساء المجاهدٌن وشٌوخ القبابل للتشرؾ بالسالم علٌه ، قام الجٌش باستعراض 

فكان دوي قاصؾ ارتجت له األرض ودوى الفضاء وثار رابع وأطلقت المدافع والرشاشات والبنادق 

عثٌر الفً فارس اشتركت فً االستعراض الرهٌب فأطار ذلك بالبقٌة الباقٌة من صواب العرشً عامل 

مٌدي وجٌشه وسكان بٌن حرض ومٌدي وعبس ووادي مور وانسحب جٌش معسكر عبس مع قادته إلى 

المدفعٌة بضرب االستحكامات والقالع التً خارج  الجبال وبعضهم إلى بلدانهم .. لذلك فقد أخذت

المدٌنة كما قامت سرٌة من معسكر الموسم بؽارة لٌلٌة موفقه على قلعة جزٌرة دوٌمه قضت على 

حامٌتها بالسالح األبٌض كما قامت كوكبة من الخٌل بعملٌة استكشاؾ وحركة التفاؾ حول المدٌنة فً 

متجهة شماال ثم انحرفت ؼربا ما بٌن المدٌنة ووكر المدافع وضح النهار فتحركت من معسكرها المازن 

الشمالً إلى قرب ساحل مرسى البؽلة ثم مرت من ؼرب القلعة الؽربٌة واتجهت جنوبا والناس تشاهد 

تحركها من فوق سطوح البٌوت والحصون فً دهشة وخوؾ بدون أن تتحرك القوات التً فً المدٌنة 

هدها من أعلى قصر باصهً الذي هو مقر إدارته وبعد أن اتجهت العتراضها بل والعرشً نفسه ٌشا

جنوبا أصدر أمره بالنفٌر على حامٌة القلعة الؽربٌة بإطالق قذابؾ المدفعٌة علٌها فً حال أنها توؼلت 

جنوبا وحجبتها اآلكام ثم سلكت ما بٌن مٌدي وقرٌة حبل وعادت إلى المعسكر سالمة وعلى أثر ذلك 

                                                           
ٔ

 .   ٖٔٔٔ - ٖٓٔٔ، ٛـ ٕحُؼو٢ِ٤ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

،  ّٖٓٔ .  ؛ ؿ٣َيس ٛٞص حُلـخُ ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى 1ٖٗٔحر٣ََ  ٔٔٛـ / ًٕٖ٘ٔٝ حُلـش  7ٕ، رظؤ٣ٍن  77ٕٔٔؿ٣َيس ح٧َٛحّ ، حُؼيى  - 

 ّ .1ٖٗٔحر٣ََٙٔٛـ / ٖٖ٘ٔٓلَّ ٔرظؤ٣ٍن 
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قرٌة حبل كما أرسلت سرٌة أخرى فاحتلت قرٌة الدٌر مركز وادي حٌران وبذلك  أرسلت سرٌة فاحتلت

طوقت مدٌنة مٌدي من جمٌع النواحً وعلمت القٌادة أن المعسكر الربٌسً فً بالد عبس قد انسحب 

فأرسلت سرٌة الحتالل بالد عبس ومعها شٌخ عبس السابق محمد الشوكانً ، شل العرشً كالطٌر فً 

رة محطم المعنوٌة قد تسلل من عنده لمجندون ولم ٌفضل لدٌهم إال الجٌش النشامً قفص أعمى البصٌ

نه بأعٌان المدٌنة ووجهابها فزج بهم فً شفانعدمت لدٌه الرؤٌا الصحٌحة والتصورات الواضحة وساء 

السجن أخذ فكره ٌدور فً دوامة من المتناقضات وعقله ٌتخبط فً أمواج من التشوٌشات والسلبٌات 

ٌعزم على المقاومة وٌأمر ببناء استحكام الرشاش فً أعلى قصر باصهً .. فٌبنى على وجه  فتارة

ى ٌعزم على الخروج متسلال كما فعل زمٌله عامل رخٌستعد للحصار بالماء واألرزاق وأالسرعة و

عزم سرا  م9ٖٗٔ إبرٌل الحادي والعشرٌن من /هـٖٖ٘ٔحرض السٌانً ، وأخٌرا وفً لٌلة سبع محرم 

االنسحاب خلسة مع جٌشه وبصورة سرٌة استدعى ضباط الجٌش وأوعز إلٌهم أن ٌحضروا على 

سراٌاهم إلى ساحة مقره بعد المؽرب ، مباشرة ُموّرٌاً بأنه سٌهاجم المعسكر السعودي على ؼرة 

وبحضورهم سار بهم لناحٌة الشمال الشرقً قلٌال ، ثم أمرهم باالنحراؾ إلى ناحٌة الؽرب إلى جهة 

وكان قد أمر بعدم إقالع السفن الموجودة فٌه تحسبا للفرار علٌها إذا ألجأه األمر إلى ذلك  المرسى

وبوصوله إلى المرسى وجد أن جمٌع السفن قد أقلعت فصارح كبار جٌشه بالحقٌقة وأمرهم باالنسحاب 

، عن طرٌق الساحل إلى الٌمن وركب سٌارة كبٌرة لٌسبقهم فتعطلت فركب بؽلته وصار مع الجٌش 

فشاع خبر انسحابه فً المدٌنة فإذا هً تندب حضها وتبكً شجوها وكان وجهاء المدٌنة فً السجن على 

رأس أحد تجارها إبراهٌم بن حسن الرفاعً فخرجوا من السجن وتم التشاور السرٌع بعث الرفاعً 

ل من ٌتسلم رسوال إلى المخازن على وجه السرعة ٌحمل مصباحا إلخبار القابد باألمر وطلب منه إرسا

المدٌنة وٌؤمن أهلها فسار الرسول فلقً دورٌة من دورٌات الجٌش فأخبرهم بمهمته فأركبوه وراء احد 

الفرسان وأسرع به إلى المعسكر وأوصله إلى حمد الشوٌعر الذي استصحبه بدوره إلى األمٌر فأصدر 

 أمره فً الحال بما ٌأتً : 

 جٌش لحفش المدٌنة وتأمٌن أهلها.إرسال قوة خفٌفة من ال -ٔ                

 الخارج.وتمنع كل متسلل من  تطوؾ حول المدٌنةإرسال دورٌة من الخٌالة  -ٕ                

 ذكر.األمر على القٌادة بعدم دخول أي فرد من الجٌش إلى المدٌنة ؼٌر من  -ٖ                

ستقبلها وجهاء األهالً مباشرة إجراءات حفش وتقدمت القوة الخفٌفة مع رسول األهالً ودخلت المدٌنة فا

األمن كما تقدمت دورٌة الفرسان مباشرة عملها بالطواؾ خارج المدٌنة وقامت سٌارة من سٌارات التً 

تقل القوات الخفٌفة تخبر القٌادة بتسلم المدٌنة وبوصلها قام سمو األمٌر فٌصل ٌرافقه أحمد الشوٌعر 

من المدٌنة وشل سموه ساهرا طٌلة لٌله ٌصدر األوامر والتعلٌمات  ومعه فرقة من الجٌش األقرب نقطة

وعند شروق الشمس دخل المدٌنة واستقر فً قصر الحاكم األول ، علمت قٌادة الجٌش السعودي بعد 

استٌالبها بحقٌقة انسحابه برا بطرٌق الساحل فقد كان الخبر لدٌها قبل ذلك بأنه ركب السفن إلى الحدٌدة 

سرٌتٌن من الجٌش بمطاردته وكان العرشً وجٌشه المنسحب من مٌدي فً حوالً فصدر األمر ب

الساعة السابعة والنصؾ من المدٌنة وصل إلى المرسى فً حوالً الساعة الثامنة والنصؾ فوجد السفن 

التً قد احتاط بها قد أقلعت وبعد األخذ والرد قرر السٌر بطرٌق الساحل فركب سٌارة شحن لتسرع به 

ٌش فتعطلت فركب بؽلته وسار مع الجٌش والمسافة بٌن مٌدي وحبل ال تتعدى الساعتٌن للماشً قبل الج

المترٌث فإنهم لم ٌقطعوها إال فً نحو ثمان ساعات ألنهم إن قربوا من الشط ؼرزة دوابهم وأقدامهم 

مون وإن بعدوا عن الشط خافوا أن تشعر بهم دورٌات العدو أو متخطفة القبابل فإن الجٌش المهز
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عرضة لكل شر لهذا كان بطا سٌرهم ومع تباشٌر الفجر شاهدتهم دورٌة السرٌة التً فً قرٌة حبل 

..فعادت إلى ربٌسها فأخبرته باألمر فأخذ فً االستعداد للخروج العتراضهم فإذا سٌارات السرٌتٌن 

د مشاهدتهم مقبلة فأخبروهم بأمرهم فتحركوا لمطاردتهم فً سرعة وتصمٌم وتقدم فصٌل الرشاش وعن

قام بحركة التفاؾ لقطع خط سٌرهم وأطلق علٌهم النٌران ودارت المعركة واستمرت ثالث ساعات 

وبالسالح األبٌض وانتهت المعركة  –أشجار ساحلٌة معروفة  –ونصؾ أكثرها فً الماء وبٌن الشورى 

إلى شلوا فً األسر بأسر العرشً ومن بقً من جٌشه وعادوا بهم إلى مٌدي فأمر بإرسالهم إلى جازان و

وثابق برقٌة لألمٌر فٌصل إلى والده الملك عبدالعزٌز فً ، وتذكر ال ٔ(أن أبرم الصلح بٌن الحكومتٌن

م ذكر فٌها احتالل مٌدي دون إراقة الدماء 9ٖٗٔإبرٌل  الثالثٌن من /هـٖٖ٘ٔمحرم السادس عشر من 

عرضت على جاللتكم صفة ممشانا ،  )كنت-:لً التهامٌٌن للجٌش السعودي فقالوسرعة استجابة األها

فلما جاءت الساعة الخامسة من لٌل الخمٌس واستعددنا للممشى جاء حضرمً من أهل مٌدي ، وأخبرنا 

أن جند العرشً قد هرب آخرهم عند الساعة الثانٌة ، فتقدمنا إلى مٌدي الساعة الثانٌة عشرة من صباح 

بذلنا لهم األمان ، وأعلمونا أن العرشً لم ٌتمكن من الخمٌس ، واستقبلنا أهلها وقدموا لنا الطاعة و

الفرار لضٌق الوقت ، فأرسلنا خمساً وعشرٌن سٌارة ، ومعها رشاشات لمطاردته واستولٌنا على ما فً 

، فبرؼم النجدات التً قدمت إلنقاذ الجٌش المحاصر  ٕمٌدي وأطرافها من القالع والذخابر والمهمات(

كان جٌش فٌصل مزوداً بالسالح الكافً من بطارٌات فقد)فشل والقضاء علٌها إال أن مصٌر النجدة هً ال

ومدافع جبلٌة ورشاشات وسٌارات مصفحة..وكان هو القابد العام للقوات التً زحفت من الحجاز ، أما 

أحد أقرباء اإلمام  –إمام الٌمن فقد بعث قوة كبٌرة إلى حرض مدداً لقلعتها بقٌادة عبدالرحمن بن عباس 

 . ٖفعلم حمد الشوٌعر أحد قادة ابن سعود بها وتلقفها وانتصر علٌها ألنه أخذها بؽتة .( –
           

أما مصادر مؤرخً اإلمام فتكاد تخلو إال من بضع أسطر ، وبعضها ال ٌتطرق للموضوع أصالً      

أما جرٌدة  ، ٘، فمشكلة مصادر هؤالء مشكلة حقٌقٌة واجهت المؤرخٌن المعاصرٌن  ٗكأنه لم ٌحدث

اإلمام المسمى "اإلٌمان" فهً جرٌدة ال تؽنً الباحث وال تحتوي إال على مسجوعات األلفاش ومنمقات 

الكهان ، أو بعض ُكتابه الذٌن ٌراسلون الصحؾ المصرٌة كوزٌر القصر الملكً محمد زبارة ، مما 

مصادر السعودٌة الرسمٌة ٌضطر الباحث على األعتماد على المصدر السابق والذي ٌتمٌز بالوسطٌة وال

والمنشورة فً وقته فً شكل كتب ككتاب وزارة الخارجٌة السعودٌة وفً شكل صحؾ كالصحٌفة 

 الرسمٌة أم القرى أو أهلٌة كصوت الحجاز أو صحؾ عربٌة . 
       
على بالد جٌزان حمد  -الملك عبدالعزٌز  –)كان أمٌره -: اإلبمةٌقول زبارة وهو من مؤرخً   

النجدي المتممر مع قبابل بنً مروان التهامٌة إلى مباٌنة اإلمام وقطع الطرٌق عن حرض ،  الشوٌعر

فكان من بنً مروان منع الؽارات واالستمدادات  وقطع المواصالت من البالد الجبلٌة ، وفً أثناء شهر 

دات الكثٌرة هجم األمٌر حمد الشوٌعر النجدي واتبعته اإلمدا م9ٖٗٔ مارس /هـٕٖ٘ٔالحجة الحرام سنة 

من الخٌالة والهجانة والمواتر ، فهاجم مدٌنة حرض وكان إذ ذاك فٌه القوة الدابمة ال ؼٌر ، وقد وقعت 

                                                           
ٔ
    . 1ٖٔٔ -ٖٔٔٔ ، ٛـ ٕحُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽالعقٌلً ،  - 
ٕ

ٓلَّ  ٕٗ، رظؤ٣ٍن  77ٗ1ّٔ ؛ؿ٣َيس ح٧َٛحّ ، حُؼيى 1ٖٗٔ/ٗ/ٕٓٛـ حُٔٞحكن ٖٖ٘ٔ/ٔ/ٙ، حُٔ٘ش حُؼخَٗس ،   11ٗؿ٣َيس أّ حُوَٟ ، حُؼيى  - 

 ّ .  1ٖٗٔٓخ٣ٞ  1ٛـ / ٖٖ٘ٔ
ٖ

 .    1ٖٙ-1ٖٙ، ٛـ  ّٖ ، ؽ1ٗ1ٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –ـلٍٞ . ٛوَ حُـ٣َِس ، ًَٗش أٓظخٗيحٍى ُِطزخػش حُؼَر٤ش ػطخ ، أكٔي ػزيحُ - 
ٗ

 ُْ ٣ظطَم حُٞحٓؼ٢ ك٢ حُطزؼخص ح٬ُكوش ٌُٜح حُٟٔٞٞع ًٌٝح حُؼ٢َٗ ك٢ رِٞؽ حَُٔحّ ٝحُـَحك٢ ك٢ حُٔوطظق .  - 
٘

  . ٕٓٗحُٔؼٞى٣ش ، ٛـ  –ٓخُْ ، َٓحكَ حُؼ٬هخص ح٤٘ٔ٤ُش  - 
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بٌنهم وبٌن أمٌر حرض السٌد علً بن أحمد السٌانً والرتبة التً معه معارك دامٌة حامٌة الوطٌس 

ر حرض السٌد علً بن مشهورة معروفة ذكرتها جمٌع الصحؾ والمجالت وال زال بعد حصار أمٌ

أحمد السٌانً من قبٌلة بنً مروان المتممرٌن مع أمٌر جٌزان ٌضرب ضرب األبطال واألمٌر فٌصل بن 

عبدالعزٌز القابد العام فً الجهة التهامٌة ٌتابع اإلمدادات ، ولم ٌكن من أمٌر حرض إال التحصٌن فً 

جماجم الرؤوس من القتلى ، ثم ال جبال الشرؾ واستٌالء السعودي على مدٌنة حرض ، وقد ملبت ب

زالت االستمدادات من األمٌر فٌصل بن عبدالعزٌز ، فتقدمت جهة مٌدي وقد سرى الخور والؽدر 

والمكر من أهل البالد بواسطة الرشوة وبعد محاصرة مٌدي ولم ٌتمكن عاملها من االرتفاع إلى الجبال 

ي القاضً عبدهللا بن أحمد ا على عامل مٌدلوعورة الطرٌق ، فاستولى علٌه القوات النجدٌة وقبضو

 . ٔ(العرشً

وفً برقٌة لزبارة اٌضاً للصحؾ المصرٌة أوضح أن القابد السٌانً انسحب إلى الجبال دون أن ٌوضح  

وتحكً اللحشات األولى لهجوم الجٌش  ٖوفً مخطوطة نادرة حصل الباحث علٌها  ٕاألسباب لذلك

 -ول مؤرخ السٌؾ أحمد محمد بن عبدالرحمن شرؾ الدٌن :السعودي وتحت عنوان "واقعة حرض" ٌق

)ثم استحكمت الوحشة بٌن موالنا اإلمام وحضرة الملك عبد العزٌز ، وتتابع تجهٌز الجٌوش السعودٌة 

ٌّش موالنا  -صامطة  –عرٌش وصامدة  ًفً جهة تهامة إلى جٌزان واب وؼٌرها من تلك الجهات ، وج

لمسارعة فً أٌام متتابعة إلى بالد حجة والشرفٌن وحرض وما إلٌها اإلمام جٌوشاً نافعة على جهة ا

والواعشات ونحوها إلى مٌدي ، ثم كان العدوان من النجود بفتح الحرب على حرض ، وهاجموها فً 

الٌوم السادس عشر من ذي الحجة بجٌش جرار وأمٌرهم رجل ٌقال له أحمد الشوٌعر ، ووقع بٌنهم 

الدٌن علً بن ناصر السٌانً وعسكر اإلمام فً قلعة حرض وؼٌرها  وبٌن عامل حرض السٌد جمال

بالنسبة إلٌهم  ٗحرب لم ٌسمع بمثلها قبلها ، قتل فٌها من عسكر النجود فوق ألؾ قتٌل ومن عسكر اإلمام

قدر قلٌل ، وما برحوا فً مصارعهم صرعى حتى تؽٌر من جٌفهم الهواء وخشً من ذلك حصول 

ب بٌن الفرٌقٌن عدة أٌام شرب فٌها الطرفان رحٌق الحمام ، ثم حسن عند مرض الوباء ، وبقٌت الحر

 –قتال .....وفً خالل حوادث المحرمأصحاب اإلمام االنسحاب إلى الجبال ، فخرجوا إلٌها متحرفٌن لل

، تقدمت العساكر النجدٌة على مٌدي ، وذلك بعد واقعة حرض بأٌام  - م9ٖٗٔابرٌل وماٌو /هـٖٖ٘ٔ

هنالك حروب وخطوب آل أمرها إلى خروج بعض من فً مٌدي إلى أٌدي النجود ،  ٌسٌرة ، وكان

 . ٘وفٌهم عامل اإلمام القاضً فخر الدٌن عبد هللا بن أحمد العرشً ، وبعضهم خرج إلى الجبال ( 

من و اأما المصادر التهامٌة ، فتصور سٌر األحداث كما ذكر الوشلً المعاصر لها والقرٌب منه  

وقع الخالؾ بٌن موالنا.. ٌحٌى بن  م9ٖٗٔمارس / هـٕٖ٘ٔ)فً شهر ذي الحجة الحرام  -بداٌتها :

محمد بن حمٌد الدٌن وبٌن ملك الحجاز عبد العزٌز..، وكل منهما جمع جموعاً وعدداً متكاثرة ، فوقؾ 

كل جمٍع فً حدود مملكته ، فجموع موالنا أمٌر المؤمنٌن وقفت فً حرض ومٌدي ، وجموع السعودي 

فتح بٌنهم ، فبٌنما هم على ذلك إذ سعى الساعً للصلح تالحرب أن  تت فً سامطة وجازان ، وكادوقف

                                                           
ٔ

 . 7ٖٖ، ٛـ ُٕرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 ّ .  1ٖٗٔٓخ٣ٞ  ٙٛـ / ٖٖ٘ٔٓلَّ  ٕٕ، رظؤ٣ٍن ح٧كي  77ٖٓٔؿ٣َيس حُٔوطْ ،حُؼيى  - 
ٖ

ٝحُـ٣َزش أٜٗخ ٛ٘لض ٖٓ هزَ ٝحٟؼ٢ كَٜٓش حٌُٔظزش ٟٖٔ ػ٘خ٣ٖٝ  ، حُزَم حُٔظؤُن ك٢ ٍكِش ٫ٞٓٗخ ٤ٓق ح٬ٓ٩ّ ا٠ُ حَُٔ٘مَٗف حُي٣ٖ ،  - 

 " ٌُٜٞٗخ ٖٓ حَُك٬ص ٝٛٞ هطؤ ؿؼَ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ٣ؼَٝ ػٜ٘خ ٍؿْ أٜٗخ ٓوط١ٞش طخ٣ٍو٤ش ٛخٓش . ٔخص حُــَحك٤ش رَهْ"حُٔوط١ٞ
ٗ

 ك٢ حُٔوط١ٞ ح٣٧خّ ٝٛٞ هطؤ ٣ٝوٜي ح٩ٓخّ . - 
٘

 .  1ٗ. ، ٍٝٝهش 1َٓٗف حُي٣ٖ ، حُزَم حُٔـظؤُن ، ٍٝهش  - 
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، وجعلوا لتمام الصلح موضعاً فً بالد عسٌر ٌسمى أبها ، فكان من طرؾ أمٌر المؤمنٌن..عبد هللا بن 

لى شروط أحمد الوزٌر ، ومن طرؾ ملك الحجاز ابنه فٌصل..فاتفقا فً أبها ودار الخطاب بٌنهم ع

توقؾ تمام الصلح علٌها ، ورجوع الوزٌر إلى صنعاء لمراجعة أمٌر المؤمنٌن فٌها ، فوصل إلٌه من 

طرٌق تهامة ، ثم كان رجوعه من طرٌق الجبال ، فوصل إلى أبها ودار الخطاب بٌنه وبٌن فٌصل ، 

على ما قد كان من  فكأن الشروط لم تتم من الطرفٌن الختالؾ مقصد كل منهما ، فاشتد التجهٌز منهما

التجهٌز األول ، وتكاثرت العدة والعدد ، ولما كان آخر شهر الحجة ما شعرت جٌوش اإلمام الذٌن فً 

حرض وربٌسهم السٌانً إال وقد ؼزاهم جٌوش السعودي وقت صالة الصبح على ؼرة ، فانفتح الحرب 

بٌن ، نحو ألفً نفر ، والجرحى بٌن الفبتٌن ووقعت ملحمة عشٌمة ، وانكشفت عن قتلى كثٌرة من الجان

بؽٌر حساب ، وكذلك النساء واألطفال من أهل حرض ، وكانت الجبانة قد سرت إلى قبابل بنً مروان 

وؼٌرهم من أهل تلك الجهة فً إعانتهم جٌش السعودي على جٌش اإلمام الذي بحرض وؼٌره ، ثم بعد 

المحاصرة أقبل ابن السٌانً ومعه نحو انكشاؾ القتال ، حاصرهم جٌش السعودي بحرض ، ففً أثناء 

ألؾ نفر إمداداً لوالده ، فؽزا بنفسه وبالجٌش الذي معه وقصد الحصن الذي والده فٌه ، فاعترضهم 

جٌش السعودي بالقتال ، وما زالوا ٌقتتلون وهو مع ذلك ٌزحؾ بجٌشه إلى والده ، فوصل إلى والده بعد 

كثٌر ، ولما اشتد علٌهم الحصار ، وشق من كثر روابح  أن قتل من جٌشه نحو خمسمابة ومن اآلخرٌن

القتلى ، خرجوا لٌالً من الحصن ، فانحازوا إلى الجٌش الذي بالرنؾ من بالد عبس ، فاستولى جٌش 

السعودي على الحصن ، ثم بعد أسبوع قصدوا جٌش اإلمام الذٌن فً مٌدي وربٌسهم عبد هللا بن أحمد 

، فاقتتلوا وقتل من الطرفٌن جمع ، ثم  م 9ٖٗٔماٌو /هـٖٖ٘ٔرم سنة وذلك فً أوابل شهر مح ٔالعرشً

إن العرشً ومن معه انهزموا ، فركب بعضهم البحر وبعضهم البر ، وتركوا فً مٌدي أمواالً جسٌمة 

وأسلحة وذخابر ، فاستولى علٌها جٌش السعودي ، فأما الذٌن ركبوا البحر ، فنزلوا مرسى ابن عباس ، 

ج إلى البر فأدركهم جٌش السعودي فً الطرٌق ، فاقتتلوا ، فوقع القتل من الطرفٌن ، وأما الذٌن خرو

 . ٕومن بقً منهم دخل إلى اللحٌة وؼٌرها (

)تقدم السٌؾ أحمد بن اإلمام ٌحٌى مع جٌشه الجرار وقواته من صنعاء  -رد ما ٌلً :فأوأما البحر    

سعود ، ووقعت معارك بٌن الجٌشٌن كبٌرة وقتلى كثٌرة أبن الملك عبدالعزٌز  إلى بالد السعودي ، والقاه

من الطرفٌن ، أخٌراً ملك السٌؾ أحمد نجران من بلد السعودي ، وتقدم فٌصل بن الملك عبدالعزٌز مع 

جٌشه الجرار وقواته إلى ..تهامة الشام والقاه أحد مقادمة اإلمام ٌحٌى وهو السٌانً المرابط فً حرض 

ى كثٌرة بٌن السٌانً وفٌصل أخٌراً انسحب السٌانً من قلعة حرض إلى جهة ووقعت معارك كبٌرة وقتل

من مٌدي وجٌشه  جهة اللحٌة وأسر العرشً ، وملك فٌصل  -عامل مٌدي  –حجة ، وانسحب العرشً 

اوشات بٌن )جرت من-االهدل: قال، وٖ(م9ٖٗٔ ماٌواألول  / هـٖٖ٘ٔحرض ومٌدي فً أول محرم سنة 

على ما أسموها  م9ٖٖٔنوفمبر / هـٕٖ٘ٔفً شهر شعبان سنة ...واإلمام ٌحٌى..زجاللة الملك عبدالعزٌ

بالحدود ، حدود المملكة العربٌة السعودٌة وفٌما ٌذكر من الحدود بالد العرو وفٌفا وبنً مالك ونجران 

وهً تحت النفوذ السعودي واإلمام كان ٌطمع فٌها وٌقول أنها فً الٌمن وٌجب رجوعها إلى تهامة 

ن ، وتقدمت الجنود متوكله على هللا والعاقبة للمتقٌن فزحفت جنود األمٌر فٌصل إلى مٌدي وحرض الٌم

فٌصل الشٌخ حمد عبدهللا  ووقعت مناوشة شوٌة بٌن عامل مٌدي وعامل حرض وٌرافق األمٌر
                                                           

ٔ
 كؤٛخ٢ُ طٜخٓش ٣وِزٕٞ حُؼ٤ٖ ِٛٔحً . ٢ٛٝ ًظخرش ُٜـ٣ٞش ،" ح٢ٍٗ٧" ك٢ حُٔوط١ٞ  - 
ٕ

 . 1ٖٗ- 1ٕٗح٢ُِٗٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 ٫هخٙ ك٢ حُِـٜش حُظٜخ٤ٓش أ١ ٝحؿٜٚ ٝهخرِٚ ٝهخطِٚ . ، ٕٕ، ٛـ حُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن - 
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..وفهد زعٌر ، فاكتسحوا مٌدي وفر العامل إلى حجة وقضوا على عامل حرض واستمر الشوٌعر

اً حتى الواعشات وفٌها العامل هادي هٌج شٌخ مشابخ مور وعامل القضاء واللحٌة ، فاستقبل الجٌش مار

 . ٔاألمٌر فٌصل وجٌوشه بإجالل واحترام وحده رفٌقاً ومشٌراً فً..لواء الحدٌدة( 

 االنسحاب وانهٌار جٌش اإلمام .  -

بترسانة عسكرٌة حدٌثة بأموال أدرك اإلمام ٌحٌى أن ال طاقة لجٌشه بقوات الملك عبدالعزٌز المعززة   

فً خروج الجٌش  مخطبةسٌؾ أحمد كانت ال، وأن حساباته وحسابات ولده  ٔالشركات األمرٌكٌة

، فأقدم على  السعودي ضعٌفاً من صراعاته ضد قمع ثورات اإلخوان والدوٌش وابن رفادة واالدارسة

 األسباب لهذه الخطوة...؟  خطوة عدها كثٌر من الباحثٌن ؼامضة وهً االنسحاب من تهامة فما

قدم شرؾ الدٌن وهو المؤرخ الرسمً للدولة اإلمامٌة آنذاك نصاً لّشرفٌة االنسحاب دون أن ٌذكر   

،  -م9ٖٗٔ/ابرٌل وماٌوهـ ٖٖ٘ٔ –)وفً خالل حوادث المحرم  -مبررات اإلمام لالنسحاب فقال :

م ٌسٌرة ، وكان هنالك حروب تقدمت العساكر النجدٌة على مٌدي ، وذلك بعد واقعة حرض بأٌا

وخطوب آل أمرها إلى خروج بعض من فً مٌدي إلى أٌدي النجود ، وفٌهم عامل اإلمام القاضً فخر 

الدٌن عبد هللا بن أحمد العرشً ، وبعضهم خرج إلى الجبال ، واستحسن موالنا اإلمام أٌده هللا بعد 

حاب اإلمام الذٌن فً عموم تهامة إلى المراجعة بٌنه وبٌن موالنا صاحب الرحلة انسحاب كافة أص

ٌَّش الجٌوش من جمٌع  الجبال ، فكان هذا االنسحاب إنسان عٌن الصواب ، وما زال اإلمام أٌده هللا ٌج

 ٕبالده وٌرسلها إلى عموم الجبال المطلة على تهامة حتى مألوا تلك الجبال ، وأشبهوا السحاب الثقال( 

 -اإلمام الشهٌد ٌحٌى( نفس العبارات من دون ذكر السبب فٌقول :، وٌردد زبارة فً تأرٌخه عن حٌاة )

علٌه القوات النجدٌة ، وقبضوا على عامل مٌدي القاضً عبدهللا بن أحمد العرشً ، -مٌدي  -)فاستولى 

ثم كان ارتفاع وانسحاب القوات اإلمامٌة إلى الجبال بعد التدابٌر الكفٌلة للقٌادة الحكٌمة ، وبعد تحصٌن 

فا الشامخ وأخذ بنً مالك من القوات اإلمامٌة الٌمنٌة بقٌادة األمٌر األكبر سٌؾ اإلسالم ولً جبل فٌ

العهد أحمد..الواصلة من جهة صعدة ورازح وما إلٌها ، فكان بعد ذلك ترتٌب الخطة الحكٌمة وانسحاب 

ها ثم مدٌنة الحدٌدة وما القوات اإلمامٌة من مدٌنة اللحٌة ، ودخلت الجنود النجدٌة ثم مدٌنة الزٌدٌة وبالد

، فكال النصٌن السابقٌن ال ٌصال إلى بٌت القصٌد من الحدث  ٖإلٌها وانسحبت من كان بها إلى حراز(

وال إلى العلة للمداواة ولكنهما مؤرخٌن رسمٌٌن فً القصر اإلمامً ٌرٌان أن )هذا االنسحاب إنسان 

فً حٌن تحدثت  لحكٌمة..وأنها الخطة الحكٌمة(ا عٌن الصواب( وأن هذه )التدابٌر الكفٌلة هً للقٌادة

مجلة الفتح عن االنسحاب الزٌدي وانهٌار الجٌش اإلمامً واستؽاثة اإلمام ٌحٌى للعالم االسالمً إلعادة 

 . ٗتهامة إلٌه من السعودٌٌن 

ى أن اإلمام ٌحٌى أرتكب خطأٌن أدٌا إلى الهزٌمة الساحقة لجٌشه أأما مؤرخ آل الوزٌر فر  

)جاءت المحادثات بٌن الحكومتٌن بعد احتالل نجران من جهة الجٌش  -حاب من تهامة فقد:واالنس

الٌمنً ، وكان اقتراح الملك عبد العزٌز آل سعود أن ٌتولى المحادثات ولً العهد أحمد وسعود ، لكن 

أحمد قد أبدى اإلمام ٌحٌى اختار السٌد عبد هللا بن احمد الوزٌر لهذا الؽرض ، وكان الوالد عبد هللا بن 

                                                           
ٔ

 . ٖ٘ – ٖٖ،ٛـ  ٕح٫ٛيٍ ، حُوٍٞ حُلٖٔ ، ؽ - 
ٔ

 .ٖٓؿُٞٞرٞكٌٔخ٣خ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 . 1ٗحُي٣ٖ ، حُزَم حُٔـخُن ، ٍٝهش َٗف  - 
ٖ

 . 7ٖٖ، ٛـ ُٕرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٗ

 . 7-ٙٛـ ، ٛـٖٖ٘ٔٓلَّ ٕٙ، رظؤ٣ٍن  1ٖٗٓـِش حُلظق ، حُٔ٘ش حُؼخٓ٘ش ، حُؼيى  - 
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رأٌه إلى اإلمام بأنه إذا كان عازماً على خوض المعركة مع السعودٌة فلٌتركوا له محل قٌادته ولٌختر 

للمحادثة ؼٌره ألنه على اتصال وثٌق بمعشم المشابخ فً عسٌر ، وأنه قد أمكن كسبهم ، وأما إذا كان 

فأدرك أن النٌة هً السالم ولٌس الحرب  المراد عدم الحرب فسٌصل إلٌه ، فجاء الرد من اإلمام بطلبه ،

ولما وصل إلى اإلمام أرسله إلى أبها للمفاوضة وكان اإلمام ؼٌر مستعد للحرب مع السعودٌة  ، وإال 

لما ارتكب خطأ إبعاد الوالد عبد هللا بن الوزٌر من الجبهة الؽربٌة فله خبرة بتلك المنطقة وخطط 

ن التً استولى علٌها ، وقد باءت تلك المحادثات بأبها بالفشل عسكرٌة نجح بها فً كثٌر من مناطق الٌم

وأعلن الملك عبد العزٌز الحرب على الٌمن فارتكب اإلمام ٌحٌى الؽلطة الثانٌة التً أودت بحسن سمعة 

ا مخة ابتداباً من مٌدي وحرض حتى الالٌمن وكرامتها ، إذ أمر بانسحاب الجٌش من جمٌع مراكز تهام

معركة ٌلتقً الجٌشان وما كانت معركة حرض بقٌادة السٌد البطل علً السٌانً تلك الوالمندب قبل أن 

ة الجٌش الٌمنً إال بعد إصدار اإلمام أوامره باالنسحاب لذا فلم ٌعزز ماالعنٌفة التً حفشت بعض كر

عمال  كافة –عن أمر أبٌه  –بمدد رؼم طلباته المتكررة وعندما انسحب السٌؾ عبد هللا من الحدٌدة أمر 

اللواء باالنسحاب فانسحبوا إلى الجبال وإلى زبٌد والحسٌنٌة ودخل األمٌر فٌصل بن عبد العزٌز الحدٌدة 

دون مقاومة من احد ، بل بترحٌب من بعض القبابل فً تهامة كرجال بنً مروان وؼٌرهم ، ولما 

من السٌطرة على تهامة وصل األمٌر فٌصل إلى الحدٌدة ترٌث أٌاما ولم ٌتابع زحفه ولو استمر لتمكن 

كاملة والحتل زبٌد والمخا وحتى باب المندب ألن الجٌش والؽدارة الٌمنٌة فً حالة ذهول االنسحاب ، 

جبال رٌمه أو وصاب بحسب ما  وأمر اإلمام عامل زبٌد السٌد عبد هللا بن حسن الدٌلمً باالنسحاب إلى

فً هذا كون إرسال عبدهللا الوزٌر للمفاوضة ، وٌالحش أن مؤرخ من نفس االتجاه ٌؤٌد الوزٌر  ٔ(ٌراه

 -فرار عبدهللا أدٌا إلى إعالن االنسحاب محمالً تبعات ذلك لسٌؾ اإلسالم عبدهللا ، فقال :فضالً عن 

)توتر الموقؾ وأراد سٌؾ اإلسالم عبدهللا أن ٌتخلص من عبدهللا الوزٌر ، فأقنع أباه اإلمام ٌحٌى 

ك عبدالعزٌز للمفاوضة...بٌنما ركز األمٌر فٌصل حملته على حرض بإرسال عبدهللا الوزٌر إلى المل

تهامة وسرعان ما ثارت قبابل تهامة على اإلمام ٌحٌى وانحازت إلى األمٌر فٌصل ولمساعدتها سهل 

على األمٌر فٌصل االستٌالء على تهامة إلى أن وصل الحدٌدة على سٌارات ومصفحات كثٌرة لم تلق 

عبدهللا من الحدٌدة فرار األمة الوكعاء ومن ال رجولة له ، فأراد أن ٌبرر  مقاومة وفر سٌؾ اإلسالم

 . ٕفراره لدن أبٌه فهول الموقؾ (

)ولما وقع االستٌالء من جٌش السعودي على حرض ومٌدي -طرح الوشلً سببٌن لالنسحاب فقال:  

المطاع برفع  صدر أمرهرأى موالنا بحسن رأٌه الصابب وسدٌد تدبٌره الثاقب وكمال رأفته برعٌته ، ف

  -العساكر والعمال من المعاقل ، ووقوفهم فً أطراؾ الجبال بالقرب إلى تهامة ، وذلك ألمرٌن :

احدهما الخشٌة على الرعٌة من سفك الدماء ونهب األموال ألن الحرب إذا انفتح عم كل من وقؾ  -ٔ

، وجٌش السعودي ؼٌر  ٌٖش"اتقوا معرة الجء واألطفال والنساء وفً الحدٌث "قبله وفٌهم الضعفا

 . مضبوط 
 

                                                           
ٔ

 . 1ٕٗ-1ٖٕح٣َُُٞ ، ك٤خس ح٤ٓ٧َ ػ٢ِ ، ٛـ  - 
ٕ

 . 1ٗٔحُ٘ٔخك٢ ، ح٤ُٖٔ ح٩ٗٔخٕ ٝحُل٠خٍس ، ٛـ - 
ٖ

ْٝ  -ُٞٚ :٤٘٣َ ا٠ُ ه -  ٍْ أٝ ٓؼخٍٛي أَ ٝح رٚ ٖٓ ِٓٔ َُّ َٓ  ْٖ َٓ ْٕ ٣َْوظُُِٞح  ْؼَ أَ ِٓ حُْٛ  ًَ ِٖ( ٝٛٞ أَ ٤ْ ـَ س حُ ََّ َؼ َٓ أُ ا٤ُِي ٖٓ  ََ ِّْ ا٠ِٗ أَْر ُِٞح ٖٓ )حُُِٜ ًُ ٍّ ك٤ََؤْ ْٞ ُُِِٞح رِوَ ْ٘ َ٣ ْٕ  أَ

َِ . ٍحؿغ : ٤ ِٓ ِٕ ح٧َ ًْ َِ اِ ٤ْ ـَ ِْٜ أٝ إٔ ٣ُوَخطِِٞح رِ ِػ ٍْ / ػزيحُٔؼط٢ أ٤ٖٓ  ُلَؽ ػزيحَُكٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي. ؿ٣َذ حُلي٣غ ، طقأرٖ حُـ١ُٞ ، أرٞ ح -َُ

 . 71، ٛـ ٕ، ؽ11٘ٔ، ٔر٤َٝص، ١  -هِؼـ٢ ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش  
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من األمرٌن سهولة نزع البالد التً استولى علٌها السعودي بدون حرب كما هً عادة الدول  الثانً  -ٕ

 إذا ما وقع مثل ذلك بخالؾ ما إذا دخلها بعد حرب واستولى علٌها فال تنزع ٌده عنها .

الفقٌه بن عجٌل رأٌاً حسناً ، وما تأخر  فكان صدور أمر موالنا بخروجهم من اللحٌة إلى حدود بٌت  

من األموال والذخابر التً وقعت القبابل فً نهبها بعد خروجهم ، فكان من باب درء المفاسد خٌر من 

، وألمرٌن رأى  ٔجلب المصالح وكان فٌه الصالح العام ما سلمت به ارواح كثٌرة وأموال جزٌلة.(

لقاطنٌن لتهامة من الشوافع ٌبلؽون ثلث سكان الشعب الٌمنً أبونتً أن السبب فً هذه الهزٌمة هو أن )ا

..والزٌود الجبلٌون فتحوا تهامة وؼزوها بحد السٌؾ ، ولكنهم مقتنعون تمام االقتناع بأنهم لن ٌستطٌعوا 

 -أوالً : -ؼزو نفوس سكانها ، فقد تركز الدفاع عن الٌمن وأعد كله فوق المرتفعات ، وذلك ألمرٌن :

إذ أن هؤالء عندما ، ول الشوافع ألن الزٌدٌٌن قلٌلو الثقة بإخالص سكان السه -وثانٌاً : . ألسباب حربٌة

زحفت جٌوش أبن السعود فً أثناء الخالؾ األخٌر بٌن الحجاز والٌمن لم ٌترددوا فً ترك تهامة فً 

ترحاب ، ولم  أٌدي الؽزاة الفاتحٌن ، بل واستقبلوا السعودٌٌن الذٌن جاءوا لمحاربة اإلمام ٌحٌى بكل

  . ٌٔندهش الزٌدٌون لذلك ، ألنهم كانوا ٌعرفون فً الشوافع عدم اإلخالص لهم (
   

أبدى محمد بن علً األكوع امتعاضه من قبابل تهامة قابالً أن ) الملك عبد العزٌز دفع فلذة كبده ،    

رٌة وال قواد إال كٌداً ، إذ لم ٌكن هناك قوة ضا م ٌلقفٌصل بن عبد العزٌز إلى جبهة حرض ، فل

الحامٌة المذكورة التً عوقت فٌصل عن زحفه إلى الحدٌدة التً دخلها منتصراً ورحب به أهلها ، ولم 

ٌجد بها أي مقاومة وانتشرت قواته فً المدن التهامٌة إلى أن دقت أبواب زبٌد ، ولقد خبرت من ؼٌر 

قٌادة وعلى انفراد ، وأن القبابل وجه أن الجٌش الٌمنً الموزع على المراكز تاه على وجهه بدون 

"أمزٌدي  -التهامٌة كانت تتخطفه من كل جانب وٌنزلون علٌهم ضربا ونهبا وقتال وكان ٌصاح بهم :

أمجبالٌا " وبحق أن تسمى هذه الحرب الخاسرة التً لطخت وجه الٌمن لطخة سوداء وطعنت نجلى فً 

منذراً ا للسخط والمقت من عامة الٌمن وعزته ومناعته ووصمة عار فً تارٌخ اإلمام ٌحٌى ومؤشر

سبتمبر الذي كان والده  ٕٙ، وهذا ما ٌؤكده عبدهللا جزٌالن أحد قادة ثورة  ٕ(لتدهور الدولة وانهٌارها

ضباط الجٌش اإلمامً المنهزم بمٌدي حٌث ذكر)صدرت األوامر للقوات الٌمنٌة اٌد ناجً جزٌالن من ق

ء االنسحاب حدثت مفاجأة كبرى ..لقد وجدت قواتنا روحاً بأن تنسحب من حرض وتهامة ، وفً أثنا

عدابٌة من سكان تهامة ..فعندما كان الجنود ٌقتربون من القرى التً كانت بٌوتها مبنٌة بالقش والخشب 

، بحثاً عن الماء لٌرووا شمأهم ...كان األهالً ٌحاولون قتلهم بالعطٌفً "الفأس الطوٌل" ، ولما شعر 

ح...ؼٌروا طرٌقهم ...وساروا بحذاء الشاطا وتحت جنح الشالم ...أو إحراق قرٌة الجنود بهذه الرو

لٌلتفت أهلها إلطفاء النار حتى نتسلل وننجو بأنفسنا من المتاعب الجدٌدة ..وقد حاولت أن أجد تفسٌراً 

لٌة " أي للروح العدابٌة التً قابلنا بها سكان تهامة ، وبعد إمعان الفكر عرفت أنهم ٌحقدون على الجبا

سكان الجبال" ، وكل الجٌش وقادته من الٌمن  كما كانوا ٌسمونه ، وٌبدو أن االدارسة الذٌن كانوا 

ٌحكمون المنطقة ..قد ؼرسوا فً قلوب سكان تهامة هذه الروح العدابٌة ومن هنا نستطٌع أن نقول إن 

ام ٌحٌى بتحرٌض من عدم إرسال اإلم -هزٌمة الجٌش الٌمنً فً تهامة ترجع لعدة أسباب منها :

مستشارٌه الفقهاء أسلحة ومؤن للقوات الٌمنٌة المتواجدة فً تهامة ، موافقة اإلمام ٌحٌى على طلب ابنه 

عبدهللا قابد الجٌش فً تهامة االنسحاب بحجة الخوؾ من وقوع ابن اإلمام فً األسر األمر الذي ٌسقط 

                                                           
ٔ

 . 1ٗٗ – 1ٖٗ، ٛـ  ح٣ٌَُح٢ُِٗٞ ،  - 
ٔ

 . 1ٖ – 1ٕأرٞٗظ٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 .1ٖٔ-7ٖٔ، ٛـ  ٕح٧ًٞع ، ك٤خس ػخُْ ٝأ٤َٓ ، ؽ - 
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فً هذه الوقابع التارٌخٌة ٌستطٌع أن ٌحلل هذه  هٌبة اإلمام ٌحٌى وٌفقده شعبٌته....واعتقد أن الباحث

،  ٔاألحداث وٌستنطق الوثابق وٌتأكد أن هزٌمة الجٌش الٌمنً فً تهامة كانت من داخل الٌمن نفسه(

وٌؤكد إسماعٌل األكوع أن ترسانة األسلحة السعودٌة الحدٌثة بعكس األسلحة ألمانٌة واإلٌطالٌة التً 

للدفاع عن مناطق مذهبه هً من عاملٌن ربٌسٌٌن أدتا إلى هزٌمة  رفض اإلمام ٌحٌى صرفها وخبأها

) وهذا العامل هام وهو أن سكان تهامة ..ٌدٌنون بمذهب اإلمام  -قواته والعامل الثانً هو كما ٌقول :

الختالفهم عنهم فً مذهبهم ، وما ذلك إال ألنهم كانوا  -الزٌدٌة  - اإلبمةالشافعً ٌنفرون من حكم 

رهم علٌهم باإلكراه ، وٌعاملونهم معاملة تختلؾ عن معاملة أتباع مذهبهم وٌطبق علٌهم ٌفرضون شعاب

 .     ٔاألحكام الشرعٌة بمقتضى المذهب الزٌدي الهادوي (
   

ٌعتقد الباحث أن السبب الربٌسً لهزٌمة الجٌش اإلمامً لم تكن بحال من األحوال بٌد القوات   

هزٌمة بٌد المقاومة التهامٌة والرفض الشعبً التهامً للحكم اإلمامً السعودٌة فقط ، وإنما كانت تلك ال

، وما تهرب منه المؤرخون والكتاب باختالؾ مشاربهم عند اإلبمةوتقبل أي قوة على األرض عدا حكم 

ذكر هزٌمة الجٌش اإلمامً هزٌمة نكراء بتهامة قبل الزحؾ السعودي ، هو أن كل تهامة ثارت من 

وأبر رد اإلمام التهامٌٌن من كل أنواع األسلحة حتى منع استخدام سكاكٌن الطبخ دون سالح ، فلقد ج

، ولكنها ثورة المشلوم وصٌحة المقهور التً جعلت أمٌر تهامة سٌؾ اإلسالم عبدهللا  خٌاطة المالبس

ٌفر فرار األمة الوكعاء ومن ال رجولة له من تهامة كما ذكر أحد مؤرخٌه ومعه جٌشه وما زال الجٌش 

)وخالل  -، ٌقول المؤرخ التهامً االهدل : ٕالسعودي على الحدود ولم ٌأمر اإلمام وقادته باالنسحاب

لم ٌجد من م 9ٖٗٔماٌومن األول  /هـٖٖ٘ٔ محرمالسابع عشر من وصول األمٌر فٌصل الحدٌدة بتأرٌخ 

جٌوش الملك فً ٌقاومه من جنود اإلمام ٌحٌى ألنهم انسحبوا من آخر ٌوم من شهر الحجة حٌنما كانت 

 -صحٌفة األهرام عن طرٌق مراسلها بتهامة فتقول :ذلك ، وكذلك تثبت  ٖالحدود وحول مٌدي وحرض(

)كانت الثورات التهامٌة على الجٌش المتوكلً تمهد السبٌل لزحؾ الجٌش السعودي ، حتى أن سكان 

بوا مستودعات األسلحة الحدٌدة نفسها قاموا فً وجه القوات الٌمنٌة ، وطردوها من مدٌنتهم ، ونه

والذخابر التً ابتاعها اإلمام أخٌراً لمحاربة ابن سعود ، ثم أرسلوا إلى القوات السعودٌة ٌطلبون قدومها 

لتسلم المدٌنة ، وال رٌب فً أن ثورة الحدٌدة لم تقم إال بعد ثورة القبابل المحٌطة بها من الشمال 

فثورة المقاومة التهامٌة معززة بالقبابل تتجلى فً كل  ، وهذا ما أكدته األحداث ، ٗوالشرق والجنوب (

مناطق تهامة ، ومنها بالد الزرانٌق التً عانت األمرٌن من القوات اإلمامٌة الؽازٌة ، فقد اتجه الثوار 

واألحرى أن ٌسمى باستٌل تهامة ، فدمره  –كما تسمٌه السلطات اإلمامٌة  –بها إلى السجن الشرٌؾ 

المعتقلٌن به ، وقتلوا ومثلوا بجثث القوات اإلمامٌة ، وفر أحد رموز اإلمامة بتهامة  الثوار بعدما حرروا

هجموا على سجن بٌت الفقٌه ) -، ٌقول الشبٌلً أن الثوار : ٘وهو عبد هللا المنصور والذي نجا بأعجوبة

نسحب معه من وأطلقوا السجناء من السجن وتابعوا عامل بٌت الفقٌه السٌد عبد هللا المنصور وجٌشه الم

بٌت الفقٌه حتى جبال رٌمه ، ودافع العامل المذكور ، وقتل من جٌشه اثنً عشر رجالً ، والتجأ إلى 

                                                           
ٔ

 .  7ّٔ ، ٛـ11ٗٔ،  ٔحُوخَٛس ،١ –٬٣ٕ ، ُٞحء ػزيهللا . ُٔلخص ٖٓ ٣ًًَخص حُطلُٞش ، ٌٓظزش ٓير٢ُٞ ؿِ - 
ٔ

 . 1ٖٓ – 1ٕ1،  ٕح٧ًٞع ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽ - 
ٕ

 .  1ٔٛـ ، ٛـ ٖٖ٘ٔٓلَّ  1ٔ،حُٔ٘ش حُؼخٓ٘ش ،  1ٖٖٓـِش حُلظق ، حُؼيى  - 
ٖ

 . ٖ٘،ٛـ  ٕؽ ، ح٫ٛيٍ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن - 
ٗ

 ّ .1ٖٗٔٓخ٣ٞ  ٗرظؤ٣ٍن  77ٗٗٔح٧َٛحّ ، حُؼيى ؿ٣َيس  - 
٘

 ّ . 1ٕٓٓ/7/1ّ ٝحُؼ٬ٓش كٖٔ حُؼ٤خ٢ٗ ك٢ ٖٕٓٓ/ ٗ/1ّ ٝحُلخؽ ٣ل٠٤ كٖٔ ُر١َ ك٢ 1ٕٓٓ/ 7/1ٓوخرِش ٓغ حُؼخهَ حُٞؿ٤ٚ ٍٜٓ٘ٞ ك٢  - 
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، وهذا ما  ٔ(الحوادل علً حودل فً قرٌة خابٌهقبٌلة الحوادل فً قضاء رٌمه وأجاره وجٌشه شٌخ 

)وصلت األنباء من جمٌع  -ٌؤكده أحد القواد السعودٌٌن وهو حمد الشوٌعر فً برقٌة له قال فٌها :

 .    ٕ(البالد بمن فٌها من جنود الزٌود مشابخ تهامة لطلب األمان مقابل تسلٌم
 

إذن تهامة خالٌة ألول مرة منذ السٌطرة علٌها من القوات اإلمامٌة والفضل فً ذلك لثوار تهامة     

أن االنسحاب جاء بناء على الذٌن حرروا بالدهم ، فإذا جارى الباحث ما ٌذكره مؤرخً اإلمام ٌحٌى ب

 –كما ٌحب أن ٌدعى  –أوامر اإلمام نفسه ، فإن ذلك ٌدل داللة قطعٌة على عدم إٌمان إمام الٌمن 

بمواطنة التهامٌٌن ، وأنهم لٌسوا بٌمنٌٌن أو ؼٌر جدٌرٌن بلقب ٌمنً ، وإال لما تركهم أمام طوفان من 

وقسوة التعامل وعداء الحضارة والتمدن ، وٌحملون  بدو نجد األعرابٌة البدوٌة ٌمتازون بجالفة الطباع

أحدث الترسانة العسكرٌة األوربٌة واألمرٌكٌة ، ألٌس التهامٌون على حق عندما خرجوا مهللٌن 

ومستبشرٌن لقدوم هؤالء بعدما تركهم اإلمام وال ٌملكون إال فبوسهم الزراعٌة ..؟  ، فحقٌقة األمر 

أرض معادٌة لإلمام الزٌدي ، وكان أهلها ٌتطلعون إلى جٌش أن)الجٌش فً تهامة كان ٌحارب فً 

)وقد ساعده على إحراز هذا  -، وهذا ما أكده إسماعٌل األكوع بقوله : ٔاألمٌر فٌصل كجٌش إنقاذ (

النصر السرٌع..أنه لم ٌجد أمامه مقاومًة من سكان تهامة الذٌن كانوا فً قرارة أنفسهم ٌرحبون به بل 

وٌذللون الصعوبات ألنهم ٌفضلون حكم ؼٌر اإلمام الذي ٌحكمهم بمذهبه ال  وٌسهلون له السبل ،

 –ما ارتكبوه  ) باإلضافة إلى -، وقد سبقه فً هذا الرأي كاتب بهذا قابالً عن سبب الهزٌمة : ٕبمذهبهم(

ذلك  مع عمالهم من شلم واستؽالل وبّث للروح الطابفٌة والمذهبٌة والطبقٌة ...ونحو –أي اإلمام وأوالده

ٌفضلون االنضواء إلى أي بلد  –تهامة  –مما كان مدعاة للسخط والتبرم ، األمر الذي جعل األهالً 

 .  ٖمجاور مهما كان ذلك سٌكفل لهم حرٌة أكثر وحٌاة أفضل وصوناً فً األموال واألعراض (

 قوات آل سعود تحتل الحدٌدة وتوقٌع معاهدة الطائف . -

دة فور احتالله لمٌدي ، وتفاجا بحفاوة االستقبال من الشعب التهامً ، اتجه األمٌر فٌصل إلى الحدٌ   

ل المؤرخ العقٌلً عن قا،   ٗحتى ذرفت عٌناه عند دخوله الحدٌدة وكل الناس ٌرقصون وٌؽنون بمقدمه

فـ)بسقوط مٌدي وعبس انسحب عمال اإلمام على تهامة إلى  -توجه القوات السعودٌة إلى الحدٌدة :

من القسم الجبلً ، كما انسحب بقٌة الجٌش المتوكلً من مراكزه ، وتقدم من لم ٌتقدم صنعاء وؼٌرها 

من شٌوخ تهامة بالكتابة للقٌادة السعودٌة بوالبه أو القدوم بنفسه لتسلٌم بالده ، كما أكد الشٌخ هادي هٌج 

المتوكلٌة ،  رسابله بالوالء والطاعة ، وطلب إرسال أمراء لمنطقته نتٌجة لذلك واالنسحاب القوات

وانهٌار كل مقاومة فً تهامة وما ترتب على معركتً حرض ومٌدي ، وبعدهما معركة جنوب حبل ، 

وتصفٌة جٌش العرشً بٌن قتٌل وجرٌح وأسٌر واسر العرشً نفسه ، وما ترتب على ذلك التمزق 

وات إلى وحدوث الفراؼات ، فقد صدر أمر الفٌصل بإرسال عدد من الحكام العسكرٌٌن مع بعض الق

 الجهات اآلتٌة : مور ، والزهرة ، وبنً نشر ، وجبال قٌس ، والزٌدٌة ، ومدٌنة اللحٌة.
 

                                                           
ٔ

 . ٖ٘ٛـ ٗز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، - 
ٕ

،  ّٙٓٔ ؛ ؿ٣َيس ٛٞص حُلـخُ ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى 1ٖٗٔ/٘/ٗٛـ حُٔٞحكن ٖٖ٘ٔ/ٔ/ٕٓ،  1ٓٗؿ٣َيس أّ حُوَٟ ، حُٔ٘ش حُؼخَٗس ، حُؼيى - 

 ّ .1ٖٗٔٓخ٣ٞ  1رظؤ٣ٍن  77ٗ1ّٔ . ؛ ؿ٣َيس ح٧َٛحّ ، حُؼيى  1ٖٗٔٓخ٣ٞ  7ٛـ / ٖٖ٘ٔٓلَّ ٖٕ
ٔ

 . 1ٕٔآٍ ُُلش ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 . 7ٔ1ٔ، ٛـ  ٖح٧ًٞع ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽ - 
ٖ

 . 17ٕ – 1ٕٙزَ حُظخ٣ٍن ، ٛـَٗف حُي٣ٖ ، ح٤ُٖٔ ػ - 
ٗ

 ّ .1ٕٓٓ/1/7ٓوخرِش ٓغ ح٫ٓظخً حُؼ١ِ ٜٓٞػ٢ ك٢  - 
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وصدر األمر إلى قابد المٌدان أحمد الشوٌعر بالتحرك بالجٌش إلى الجنوب بطرٌق عبس ومنها إلى   

/ محرم نالسادس عشر مالزهرة ، وصار األمٌر فٌصل فً السٌارات بعده ، فوصل إلى الزهرة ٌوم 

وقد ضرب  حمد الشوٌعر معسكره فً خارج البلدة ووفود أعٌان القبابل من م 9ٖٗٔ إبرٌل الثالثٌن من

جنوب تهامة وأطراؾ الجبال تتوارد جماعات جماعات مقدمة والبها معاهدة على السمع والطاعة وبعد 

انسحب عبد هللا بن ة....لى الشوٌعر صار إلى مدٌنة اللحٌأن استراح برهة وأصدر تعلٌماته وأوامره إ

ة كمران ، رٌزاإلمام ناجٌاً بنفسه ، ثم بعده ٌؽادرها قابد حامٌة المدٌنة سلٌم بك فً زورق شراعً إلى ج

من  وتفضل المدٌنة بدون سلطة تحكمها ، حتى ٌبعث أهل المدٌنة رسلهم إلى األمٌر فٌصل بطلب بعث

فرار عاملها وحامٌتها وصلت السفن الحربٌة وبشؽور مدٌنة الحدٌدة ب ٌستلم مدٌنتهم وٌؤمن أهلها

وربضت فً المٌناء بحجة المحافشة على أرواح رعاٌاها وأموالهم ، ، وفرنسٌة ، وإٌطالٌة ، برٌطانٌة 

وحاولت السفن اإلٌطالٌة إنزال بعض جنودها وإنما كان ذلك وقد دخلت طالبع الجٌش السعودي الذي 

جنود السفن اإلٌطالٌة ٌعلمون بهم وبدنوهم من المٌناء برز  كان همها وضع جنود فً المٌناء ولم ٌكن

ل األمٌر فٌصل أخبر بذلك فاتصل بجدة وومنعوهم فعادوا إلى سفنهم وبوص وند السعودٌولهم الجن

ا بمؽادرة المٌاه اإلقلٌمٌة هالسلكٌا فاحتجت وزارة الخارجٌة إلى تلك الحكومات التً بدورها أمرت سفن

 دوب الحدٌدة إلى األمٌر فٌصل صدر أمره بما ٌأتً : الحدٌدة ، وبوصول من

بعث قوة من الجٌش إلى مدٌنة الحدٌدة مع مندوب األهالً مع كتاب باألمن وتطمٌنهم وتحرٌض  -ٔ

قابد الجٌش والموشفٌن المدنٌٌن المرافقٌن لهم بما ٌجب من تأمٌن راحة األهالً وتسٌٌر دفة 

 األعمال .

 السبهان لتسلم مدٌنة الضحً التً طلب أهلها من ٌؤمنها .بعث قوة بقٌادة الشٌخ إبراهٌم  -ٕ

بعث قوة إلى بٌت الفقٌه وبالد الزرانٌق ٌرافقها شٌخ مشاٌخ الزرانٌق الشٌخ أحمد فتٌنً الذٌن  -ٖ

 وصلت كتبهم ومندوبهم بالسمع والطاعة .

هم بالسمع بعث سرٌة من الجٌش إلى بالد قبٌلة القحرى وقاعدتهم بلدة باجل بعد وصول رسلهم وكتب -ٗ

ٌلة وما سامتها وبذلك تم االستٌالء على جوالطاعة واستولت السرٌة على كل ما حولها إلى جهة الح

 كامل ما كان فً حدود اإلمارة اإلدرٌسٌة السابقة .

أرسلت قوة من الجٌش إلى جهة زبٌد بقٌادة عبد هللا بن خثالن فاستولت فً طرٌقها على وادي رمع  -٘

ها إلى ضواحً زبٌد وهناك اشتبكت بالقوات المتوكلٌة وشلت فً قتال معها ومنه إلى الحسٌنٌة ومن

 إلى أن حان الصلح .
 

تحرك ركب األمٌر فٌصل من اللحٌة م 9ٖٗٔ ماٌو األول من /هـٖٖ٘ٔمحرم  السابع عشر منوفً ٌوم   

لحفاوة فً طرٌقه إلى الحدٌدة فً موكب مهٌب بطرٌق الساحل تستقبله القرى والبلدان والقبابل با

واالبتهاج واألفراح وقرع الطبول ولعلعة الزؼارٌد حتى أشرؾ على مدٌنة الحدٌدة .. وخرجت القوات 

ودوابرها ، وخرج الناس فً ..؟ السعودٌة الستقباله خارج المدٌنة التً قد رفعت األعالم على قصورها 

ابرا حتى وصل قصر استقباله ومشاهدة موكبه ، وأطلقت المدافع تحٌة لسموه وال زال موكبه س

الحكومة مقر عامل الحدٌدة عبد هللا بن اإلمام، فأقبل وجهاء المدٌنة وأعٌانها وقناصل الدول األجنبٌة 

للسالم على سموه ، وبعدها أصدر توجٌهاته إلى الدوابر الحكومٌة والمرافق العامة والمؤسسات 

بعة حتى ٌتم بأقصى سرعة وصول األنشمة الحكومٌة باستبناؾ أعمالها وإدارة شؤون البلدة كالعادة المت

المرعٌة فً المملكة وبعد ذلك وصل حمد الشوٌعر مع سابر الجٌش وضرب معسكره خراج المدٌنة ، 
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وفً الٌوم الرابع لوصوله وصل الشٌخ عبد هللا السلٌمان وزٌر المالٌة على متن باخرة خاصة تقل سرٌة 

السلكٌة مع موشفٌها ومكاتب الة االتصاالت من رجال األمن وجماعة من رجال اإلدارة وأجهز

لإلدارات ومطبوعات رسمٌة ورؤساء موشفٌن وفً وقت وصوله اتخذت اإلجراءات فً تنشٌم 

اإلدارات اإلدارٌة والمالٌة وؼٌرها وملا شواؼرها كما قام رجال األمن ورجال اإلدارة اإلدارٌة بملء 

ر الوشابؾ واستمرت األجهزة الحكومٌة بالقٌام أطورهم وتشؽٌل أقسامهم وإدارة أعماله وملء شواؼ

وساعدها بعض زعماء فـ)تقدمت القوات السعودٌة نحو الحدٌدة ،  ٔبواجبها إلى أن تم تصدٌق المعاهدة.(

 . ٕالقبابل ومنهم زعٌم قبٌلة الزرانٌق(
 

ء حضرة )على إثر استٌال -صادر عن الحكومة السعودٌة ما ٌلً : "ٗ"ذكر بالغ رسمً ٌحمل رقم و   

صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل على مٌدي ، عرض أهل اللحٌة وجمٌع قبابل وادي مور طاعتهم 

على سموه وطلبوا منه التقدم إلى بالدهم الستالمها ، فأرسل سموه من ٌقوم بذلك الؽرض وستكون 

نفس الخطة  خطة حكومة جاللته فً إدارة البالد التً احتلت بالفعل والتً جاٍر احتاللها اآلن هً

الحكٌمة التً نسٌر علٌها دابماً فً تأمٌن السكان وتوزٌع العدالة والمساواة بٌنهم ، وأخذ حق الضعٌؾ ، 

كما سنحرص على سالمة النزالء األجانب من رعاٌا الدول الصدٌقة وؼٌرهم ولن نفرق فً المعاملة 

التاسع عشر من عدات . صادر بتأرٌخ بٌنهم ، كما أنها ستقدم لهم كل ما فً وسعها من التسهٌالت والمسا

، وهذا البالغ صدر لطمأنة األجانب ولبٌان السٌاسة المتبعة  ٖ( م9ٖٗٔ ماٌو الثالث من /هـ ٖٖ٘ٔمحرم 

لـ)قد أحتل األمٌر فٌصل الحدٌدة  -قال أحد مؤرخً الملك :، التً أنتهجها النشام السعودي فً تهامة 

، ودخلها هو نفسه فً الٌوم م9ٖٗٔ ماٌو الخامس من/ هـ ٕٖ٘ٔمحرم سنة  الحادي عشر منٌوم السبت 

الثانً والعشرٌن ، وقد أخالها جٌش اإلمام إخالء تاماً قبٌل ذلك بعشرٌن ٌوماً تقرٌباً ..، وما كاد األمٌر  

ٌحتلها حتى أقام فٌها آلة السلكً لالتصال بالمملكة السعودٌة وكان قد اصطحبها معه كما أصطحب 

الؽرض وأنشأ فٌها مركزاً للشرطة والمالٌة واألوقاؾ وفرعاً للمعارؾ تمهٌداً لجعلها  آالت أخرى لهذا

، وعّد مؤرخً األمٌر فٌصل احتالله لتهامة منقبة له وخصوصاً خضوع قبابل الزرانٌق له  ٗ( سعودٌة

تقٌم إلى  قام األمٌر بإخضاع قبابل الزرانٌق التً ) -:أحد الكتابوقدومها بٌن ٌدٌه وحروبها معه فقال 

 الجنوب من الحدٌدة ، وقد جاءت قبابل الزرانٌق ، بل كل القبابل القاطنة فً جنوب الحدٌدة ، لقد

بل أنه متى ما ذكر اسمها أمام  -قبابل الزرانٌق ببأسها وشجاعتها ، قال الدكتور العجالنً : اشتهرت

د أقام األمٌر فٌصل عرض ، وق ٘اإلنسان شعر بقشعرٌرة فً جسده ، وكأنها من أكلة لحوم البشر(

، ثم صدرت أوامر الملك عبدالعزٌز بتوقؾ  ٙعسكري كبٌر للجٌش السعودي الذي ٌقوده فً الحدٌدة 

 .  7الحرب عقب إعالن اإلمام ٌحٌى موافقته على كل شروط الملك عبدالعزٌز
 

                                                           
ٔ

 . ٓٗٔٔ-7ٖٔٔ، ٛـ ٕحُؼو٢ِ٤ ، طخ٣ٍن حُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ، ؽ - 
ٕ
 . 9ٔسطٌحة ، المرجع السابق ، صـ  - 
ٖ

 ،  ٙٓٔٛٞص حُلـخُ ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى  ّ ؛ ؿ٣َيس1ٖٗٔ/٘/ٗٛـ حُٔٞحكن ٖٖ٘ٔ/ٔ/ٕٓ،  1ٓٗؿ٣َيس أّ حُوَٟ ، حُٔ٘ش حُؼخَٗس ، حُؼيى - 

 ّ .  1ٖٗٔٓخ٣ٞ  7ٛـ / ٖٖ٘ٔٓلَّ  ٖٕ
ٗ

 .    1ٖٙ-1ٖٙ، ٛـ  ّٖ ، ؽ1ٗ1ٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –ػطخ ، أكٔي ػزيحُـلٍٞ . ٛوَ حُـ٣َِس ، ًَٗش أٓظخٗيحٍى ُِطزخػش حُؼَر٤ش  - 
٘

، ٝؿٜٞىٙ ك٢ حُو٠خ٣خ حُؼَر٤ش ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش ، ًَِٓ حُِٔي ك٤َٜ ُِزلٞع حُل٤ٜٖ ، ػزيحَُكٖٔ ػزيحُؼ٣ِِ . ك٤َٜ رٖ ػزيحُؼ٣ِِ آٍ ٓؼٞى  - 

 -؛ حُـ٢ٜ٘ ؛ ػ٤ي ٓٔؼٞى . حُِٔي حُزطَ ، ٓئٓٔش ح٧ٗٞحٍ ٙٙ –٘ٙ، ٛـ ٕٔٓٓ،  ٔح٣َُخٝ ، ١–ٝحُيٍحٓخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش 

   ٙٔ،ٛـ1ٙ1ٔح٣َُخٝ،
ٙ

 .  ٗٔٛـ ، ٛـٖٖ٘ٔٛلَ  1ٔ، رظؤ٣ٍن  17ٖٓـِش حُلظق ، حُٔ٘ش حُؼخٓ٘ش ، حُؼيى  - 
7

،  ّٙٓٔ ؛ ؿ٣َيس ٛٞص حُلـخُ ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى 1ٖٗٔ/٘/ٗٛـ حُٔٞحكن ٖٖ٘ٔ/ٔ/ٕٓ،  1ٓٗ ؿ٣َيس أّ حُوَٟ ، حُٔ٘ش حُؼخَٗس ، حُؼيى - 

 ّ .1ٖٗٔٓخ٣ٞ  1رظؤ٣ٍن  77ٗ1ّٔ . ؛ ؿ٣َيس ح٧َٛحّ ، حُؼيى  1ٖٗٔٓخ٣ٞ  7ٛـ / ٖٖ٘ٔٓلَّ ٖٕ
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وكأن الحدث ال  قاً فلم تتطرق إلى الحدٌدة واحتالل القوات السعودٌة لها إطالأما المصادر اإلمامٌة   

)ثم أخذت القوات السعودٌة تتجه نحو الحدٌدة وساعدها  -ٌعنٌهم من قرٌب أو بعٌد عدا النص التالً :

على ذلك السٌد هادي هٌج زعٌم الواعشات وأحمد فتٌنً زعٌم قبٌلة الزرانٌق وإبراهٌم السبهان زعٌم 

ة بعد أن تمكن من احتالل الحدٌدالضحً حٌث انضم هؤالء مع قبابلهم إلى الجٌش السعودي الذي 

وقد قامت الحكومة السعودٌة بعد ذلك بإرسال وزٌر المالٌة عبدهللا السلٌمان عززتها قوات من البحر 

  .ٔ(حركة المقاومة فإنها شلت تماماً  وبعض الموشفٌن للقٌام بتنشٌم شؤون مالٌة الحدٌدة ودوابرها ، أما

وخاصة قدوم المشابخ وإعالنهم الوالء لألمٌر ، ٌقول االهدل  تابعت المصادر التهامٌة األحداث بدقة  

لم  م9ٖٗٔماٌو  األول /هـٖٖ٘ٔ محرمالسابع عشر من )وخالل وصول األمٌر فٌصل الحدٌدة بتأرٌخ  -:

ٌجد من ٌقاومه من جنود اإلمام ٌحٌى ألنهم انسحبوا من آخر ٌوم من شهر الحجة حٌنما كانت جٌوش 

ٌدي وحرض واقفٌن حتى صدرت أوامر الملك بالتقدم الحتالل الحدٌدة الملك فً الحدود وحول م

وؼٌرها ، فتقدمت فً ٌوم واحد من حرض إلى أسوار زبٌد على سٌارات ومطاٌا من اإلبل وخٌل 

وسٌارات اللوري المحملة للمفارش الكنبل وجمٌع المعدات ولو لم ٌعقل اإلمام لكانوا اكتسحوا الٌمن كله 

المشابخ مشابخ الٌمن األسفل من أقصى حدوده الركب وحٌس والمضروبة وبنً فً أسبوع . ووفدت 

سالمة ومحروس وشرق زبٌد وعلماء وسادات ومشابخ زبٌد ومشابخ الزرانٌق ومشابخ قبابل بنً 

أمحمد والمعازبة والتكارٌر والفراؼل والوعارٌة والمناصرة والمجاملة والرماة والعبسٌة ومشابخ 

لٌل والزٌدٌة والحشابرة وكل هؤالء قدموا الطاعة والوالء لألمٌر فٌصل ، القحرى والجرابح وص

وانتهى الخالؾ بٌن الملكٌن بالمعاهدة المبرمة بٌن الملكٌن من مندوب اإلمام ٌحٌى عبدهللا الوزٌر 

الجامعة  ومندوب الملك األمٌر خالد بن عبدالعزٌز رحمه هللا والتً بمقتضاها حددت الحدود بحضور

تسلٌم اإلدارسة الذٌن التجبوا إلى اإلمام بصنعاء ، فلم ٌنسحبوا حتى  -: وكان من شروطها العربٌة

وصل االدارسة الحسن بن علً أخوا اإلمام محمد بن علً اإلدرٌسً وعلً بن محمد بن علً 

اإلدرٌسً وأحمد االهدل حاكم مٌدي أٌام االدارسة ومكً زكري وتأخر عبدالوهاب بن علً اإلدرٌسً 

ل بعد االنسحاب وحال وصولهم انسحب فٌصل وؼادر الحدٌدة بجمٌع جٌوشه ولم ٌتخلؾ أحد ثم وص

منهم ورجع إلى بالده وفً اللٌل نزلت عمال اإلمام وجنودها حٌث كانت مرابطة فً الجبال القرٌبة من 

 . ٕ(هرٌن وانسحب ومكث فٌصل ش مه وملحان وحراز ووصاب وجبل راستهامة مثل برع ورٌ
 

بحر وجود مناوشات بٌن القوات اإلمامٌة التً رجعت نتٌجة توقؾ الجٌش السعودي عن متابعة كد الأ   

)ثم توجه فٌصل مع جٌشه إلى  -احتالله لتهامة ووقوؾ القبابل التهامٌة إلى الصؾ السعودي ، فٌقول :

إبرٌل /هـٖٖ٘ٔودخل الحدٌدة فٌصل وجٌشه فً أخر محرم  معه المقادمه فهد بن زؼٌر وجملةالحدٌدة و

وملك تهامة إلى قرٌة الحسٌنٌة مع بٌت الفقٌه ، ثم إن فٌصل أمر جٌشه بالتقدم إلى زبٌد ٌرأس  م9ٖٗٔ

الجٌش السعودي إبراهٌم بن حٌزان ٌرٌدون زبٌد ، والقاهم جٌش اإلمام المرابط فً زبٌد الذي ٌرأسهم 

محمد بن أحمد باشا صاحب  السٌد عبدهللا بن حسن الدٌلمً وتقدمت جٌش اإلمام الذي ٌرأسهم الشٌخ

العدٌن ومن معه من أصحابه وقومه وقبابل زبٌد ووقعت معارك كبٌرة بٌن طرفٌن فً حدود زبٌد 

وحصلت قتلى كثٌرة من الطرفٌن من جملتهم البطل ٌحٌى عبدهللا حسام من الطرؾ الٌمانً من 

بٌر من السوح قبابل زبٌد الزرانٌق كونه تقدم مع جٌش السعودي وقتل المقدمً أبن الحبق البطل الك

                                                           
ٔ

 . 1َٕ٘ٗف حُي٣ٖ ، ح٤ُٖٔ ػزَ حُظخ٣ٍن ، ٛـ - 
ٕ

 . ٖ٘ – ٖٖ،ٛـ  ٕح٫ٛيٍ ، حُوٍٞ حُلٖٔ ، ؽ - 
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 م9ٖٗٔ ماٌو /هـٖٖ٘ٔكونه تقدم مع جٌش اإلمام وقتل جم ؼفٌر من الطرفٌن وذلك فً صفر سنة 

،أخٌراً وقع الصلح بٌن اإلمام ٌحٌى وبٌن الملك عبدالعزٌز آل سعود بأن ٌنسحب السٌؾ أحمد من 

وٌعود إلى بلده وتم الصلح نجران مع جٌشه وٌعود إلى صنعاء وأن ٌنسحب فٌصل من تهامة مع جٌشه 

بٌنهما على ذلك ورفع فٌصل من تهامة مع جٌشه ورفع السٌؾ أحمد مع جٌشه من نجران وذلك فً 

ورجعت جٌوش اإلمام ومقادمته إلى الحدٌدة وبٌت الفقٌه وؼٌر  م9ٖٗٔ / ٌولٌوهـٖٖ٘ٔربٌع االول سنة 

 . ٔهـ (ٖٖ٘ٔذلك وسمٌت بسنة االنسحاب سنة 
               

أورد الوشلً رواٌته بقوله إنه )لما شؽرت البالد من]...[العساكر ، فدخل الجٌش السعودي ، وفٌهم   

كثرة عشٌمة راكبٌن المواتر والخٌل واإلبل ، وما فٌهم أحد منهم على قدمه وكان اجتماعهم فً بندر 

عبد هللا الشوٌعر  الحدٌدة سوى ما تركوه فً المراكز فً كل مركز نحو عشرة أنفار]....[وكان أحمد بن

هو قابد الجٌش وربٌسهم ابن الملك فٌصل ابن عبد العزٌز سعود، ولما وصل إلى الحدٌدة أخذ فً تدبٌر 

أمر العساكر وإرسالهم إلى المراكز الٌمنٌة كزبٌد وبٌت الفقٌه]....[لمناوشة الحرب لمن بها من عساكر 

رت ]...[بتوقٌؾ الحرب من الجانبٌن إلى انتهاء موالنا أمٌر المؤمنٌن ، فبٌنما هو فً أثناء ذلك إذ صد

الصلح الذي ٌسعى به بٌنهم بعض الدول ، وكان السٌد عبد هللا  بن أحمد الوزٌر الذي كان قد أرسله 

موالنا اإلمام ، ووقؾ بأبها من بالد عسٌر وقد وصل إلى مكة فصار]...[الصلح هناك بمعرفته وهو 

رسله فً أمر مهم إال سده على]...[ولما انتهى من الصلح الذي رجل حازم حاذق ناصح مع اإلمام ال ٌ

ُسعً به بٌنهم على شروط كثٌرة ، قّوض عسكر السعودي خٌامهم وكروا راجعٌن إلى الجهة الشامٌة 

وخرجوا من الممالك اإلمامٌة فلم ٌتأخر منهم احد ، فعادت عساكر موالنا أمٌر المؤمنٌن مع العمال إلى 

، وكذلك ٌؤٌد ما سبق ما ذكرته  ٕبعد حصول السالمة لهم وللرعٌة من سفك الدماء .(المعاقل والمراكز 

     ٖالصحؾ السعودٌة .
 

)تقدمت قوة بإمرة فٌصل فً تهامة ،  -ى أن القوات السعودٌة :أفاسٌلٌٌؾ فرالسوفٌتًٌ أما المستشرق 

عض الوحدات السعودٌة وفً الثامن من ماٌو استولت على الحدٌدة دون أن تخوض معركة ، وشهرت ب

قرب تعز ...ورفض ابن سعود اقتراح ابنه فٌصل بالزحؾ على صنعاء وقد أعاقت وعورة المنطقة 

تقدم السعودٌٌن ...أضؾ إلى ذلك أن سفناً برٌطانٌة وإٌطالٌة اقتربت من الحدٌدة وأدرك السعودٌون أنه 

، فالقوى الكبرى  ٗد االكتفاء بالقلٌل(لن ٌسمح لهم بإلحاق الحدٌدة ناهٌك عن الٌمن كله وقرر ابن سعو

والذي من أجله  االستعمارٌة لن تسمح البن سعود بابتالع تهامة ، ولكل منها هدفه وؼاٌته من ذلك

قصدت من )تهامة فبرٌطانٌا أفزعها التقدم السرٌع فً  ، أرسلت ببوارجها الحربٌة أمام شواطًء تهامة

..واٌطالٌا الفاشٌة التً شلت تعتبر خرى من التدخل فً الحرب أرسالها سفنها ..منع القوى األجنبٌة اال

الحصول على موطىء أرضاً خلفٌة لمستعمرتها ارتٌرٌا والتً من أجل  -تهامة – ٌةبسواحل الٌمن الؽر

التً شلت ..للتخلً عن أحالمها القدٌمة ..وفرنسا قدم لها فٌها حاولت اكتساب اإلمام ولم تكن مستعدة 

من أي وقت مضى ع مطالب مزعومة على جزٌرة الشٌخ سعٌد أصبحت اآلن أكثر ترفع ودون انقطا

خطر احتاللها عن أي قوة أجنبٌة مهتمة بتحقٌق هذه المطالب وكان من مصلحتها تبعد على االقل 

                                                           
ٔ

 . 1- 1حُزلَ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 . ٬٣كع إٔ ٓخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ]..[ ٛٞ ٗوٚ ك٢ أَٛ حُٔوط١ٞش . 1ٗٗ – 1ٕٗ، ٛـ  ح٣ٌَُح٢ُِٗٞ ،  - 
ٖ

 ّ  .  1ٖٗٔ/٘/ٔٔٛـ ،حُٔٞحكن ٖٖ٘ٔ/ٔ/7ٕ ،  حُٔ٘ش حُؼخَٗس،   1ٔٗحُؼيى ؿ٣َيس أّ حُلَٟ ، - 
ٗ

 . ٖ٘ٗكخ٤٤ِ٤ٓق ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
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اٌطالٌا الفاشٌة وفرنسا االمبرٌالٌة منافسٌن خطٌرٌن ، لقد كان مصٌر تهامة أخرى..فوجدت برٌطانٌا 

على  كٌفٌة نشراً ألن الدول الثالث لم تستطع أن تتفق  جاذبه الدول االستعمارٌة الكبرىبحبل تتأشبه 

، و"الؽنٌمة" وهً تهامة أتفق على تقاسمها وبهدوء بٌن الملك عبدالعزٌز واإلمام  ٔ(تقسٌم "الؽنٌمة" 

خترقة تهامة فقد)تقدمت قوة عسكرٌة بقٌادة األمٌر فٌصل مٌحٌى برعاٌة الدول االستعمارٌة الكبرى ، 

إلى بلؽت مٌناء الحدٌدة واحتلته فً ؼضون ثالثة أسابٌع ، فً حٌن صادفت القوة السعودٌة األخرى 

التً كان ٌقودها األمٌر سعود بن عبدالعزٌز عقبات جؽرافٌة كثٌرة لم تمكنها من تحقٌق أهدافها 

ه الحرب ، لتمنع المملكة العسكرٌة ، مما مهد الطرٌق أمام ثالث من الدول األوروبٌة للتدخل فً هذ

فبرز تدخل ، السعودٌة من تنفٌذ خطتها ، هادفة من وراء ذلك إلى بسط نفوذها على الٌمن والتؽلؽل فٌه 

الدول األوروبٌة الثالث بوضوح عندما شهرت بعض قطع األساطٌل الحربٌة البرٌطانٌة والفرنسٌة 

لى تسوٌة بٌن السعودٌة والٌمن ، فبادرت واإلٌطالٌة فً مٌناء الحدٌدة تحت ستار التدخل للوصول إ

بعض الهٌبات الوطنٌة فً البالد العربٌة إلى التوسط بٌن الرٌاض وصنعاء لوضع حد للقتال ، لبال تفٌد 

منه الدول األجنبٌة المتطلعة إلى التؽلؽل فً الٌمن ، فرحب عبدالعزٌز بهذه الوساطة وأصدر أوامره 

ٌة وكانت تتضمن الوصول إلى المرحلة الثانٌة من خطته العسكرإلى ابنه األمٌر فٌصل بوقؾ تنفٌذ 

فٌلبً عن أن )فٌصل اجتاح كل من اعترض البرٌطانً ، وكشؾ مستشار الملك عبدالعزٌز  ٔ(صنعاء

طرٌقه واحتل الحدٌدة خالل ثالثة أسابٌع وكان وضع معسكره ؼرٌباً بسبب وجود السفن البرٌطانٌة 

ناء ، ولقد أمره الملك بعدم التقدم لما وراء الحدٌدة بٌنما أصاب اإلمام والفرنسٌة واإلٌطالٌة فً المٌ

وهكذا انتهت ماٌو ٖٔالذعر فاضطر إلى المطالبة ببدء المفاوضات التً انتهت بتوقٌع معاهدة الطابؾ فً

،  ٕ (وٌضات كبٌرةالحرب بعد ستة أسابٌع من بداٌتها وانسحب الجنود السعودٌون بعد أن دفع اإلمام تع

أحد الباحثٌن أنه )فً أثناء تلك األزمة وقع الٌمن مع برٌطانٌا معاهدة "صنعاء"  هما لم ٌقله فٌلبً قالو

وهً معاهدة صداقة  هـٕٖ٘ٔ شوال السابع والعشرٌن من /م9ٖٗٔفبراٌر  الحادي عشر منفً 

الٌمنٌة عن  ...استطاعت برٌطانٌا عند التصدٌق على المعاهدة أن تحصل على إتمام جالء القواتوتعاون

وهكذا دفع اإلنجلٌز بالطرفٌن إلى حرب حقٌقٌة ، فـ)ٌستنتج من توقٌت  ٖ(لؽربٌةقرى المحمٌات ا

المعاهدة اإلنجلٌزٌة الٌمنٌة أن المقصود من ورابها هو التفرغ لمواجهة ضؽط السعودٌة من جهة الشمال 

، ثم تدخل العرب  ٗالمٌة (، ولو صح هذا التفسٌر فإن اإلمام ٌكون تخلى عن الروح العربٌة اإلس

إلٌقاؾ هذه الحرب عبر الوسطاء وصوالً إلى معاهدة الطابؾ والتً هً )من الناحٌة الموضوعٌة وهذا 

هو األمر الهام ، قد أدت هذه المعاهدة إلى تحقٌق الشًء الكثٌر وكان على رأسها خروج نجران وعسٌر 

٘من حوزة الٌمن(
الطابؾ التً وقعت بها المعاهدة هً الطابؾ  سٌد مصطفى سالم بالقول أنوانفرد ،  

 . ٙالزرانٌق التً تقؾ جنوب الحدٌدة ولٌست الطابؾ الشهٌرة التً فً الحجاز 
 

بدأت عملٌة االنسحاب السعودي بعد صدور أمر الملك عبدالعزٌز ، ٌقول شرؾ الدٌن )وكذلك حضرة   

لك الفتن وم تهامة الٌمن وسكنت بعد ذالملك بن سعود فأنه أثناء ذلك أمر أصحابه باالنسحاب من عم

                                                           
ٔ
  ٔٗ-8ٖم ، صـ9ٙٙٔهـ/نوفمبر8ٖٙٔجبر،88ٔالقاهرة،كتاب الهالل عدد  -الشهاري ، محمد علً . طرٌق الثورة الٌمنٌة ، دار الهالل  - 
ٔ

 . 1ٔٔ-7ّٔٔ ، ٛـ17ٔٔ،  ٖر٤َٝص ، ١ –ػٔٚ ، أكٔي . ٓؼـِس كٞم حَُٓخٍ ، حُٔطخرغ ح٤ِٛ٧ش حُِز٘خ٤ٗش  - 
ٕ

 .ّٔٗٗ ، ٛـٕٕٓٓ،  ٔح٣َُخٝ ، ١–ك٤ِز٢ ، ٛخ١ٍ ٓخٗض ؿٕٞ)ػزيهللا( ، أ٣خّ ػَر٤ش ٤َٓس ًحط٤ش ، طَ/ػزخّ ٓؼ٤ي أكٔي ، ٌٓظزش حُؼٌز٤خٕ  - 
ٖ

 . ٕ٘٘ٛـ ، 1ٙ1ّٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ –حُٔلخ٢ٓ ، ٓلٔٞى ًخَٓ . ح٤ُٖٔ ٗٔخُٚ ٝؿ٘ٞرٚ طخ٣ٍوٚ ٝػ٬هخطٚ حُي٤ُٝش ، ىحٍ ر٤َٝص ُِطزخػش  - 
ٗ

   ٙٙ–ٗٙحُؼوخى ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
٘

 .  ٕٙ٘حُٔلخ٢ٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٙ
 . 98ٖم ، صـ99ٖٔ،  ٗالقاهرة ، ط -. تكوٌن الٌمن الحدٌث الٌمن واإلمام ٌحٌى ، مطابع سجل العربسٌد مصطفى ،   سالم - 
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، وذكر العقٌلً أن االنسحاب كان بموجب محاضر تسلٌم وذلك عقب  ٔ(وذلك فً شهر ربٌع األول

)تسلٌم الحكومة المتوكلٌة االدراسة ، وتسلمهم مندوب األمٌر فٌصل فً جهة زبٌد ، ثم وصل بهم إلى 

بدأت الحكومة السعودٌة فً االنسحاب ..وبدأ أوال  مدٌنة الحدٌدة ومنها رحلوا إلى مكة ، وبإنفاذ ذلك

بالحدود التً ٌرابط فٌها الجٌش السعودي فً جهة زبٌد ،وفً حدود الجبال التً شرق وشمال وجنوب 

وما سامتها إلى أسلم ومستبا وبنً مروان ، ومن ثم المناطق الساحلٌة والوسطى لقد تم ترتٌب أعمال 

لكل منطقة من مندوبٌن عن الحكومتٌن وسلمت المنطقة وموجوداتها  التسلٌم فً الحدٌدة وتشكلت لجان

السابع  /هـٖٖ٘ٔاألول  ربٌعالخامس عشر من مٌدي فً بموجب وثابق وصل األمٌر فٌصل مدٌنة 

  . ٔ.( م9ٌٖٗٔونٌو والعشرٌن من 
 

ضلة شلت معضلة هامة رفض على أساسها االنسحاب األمٌر فٌصل حتى ٌتم الفصل فٌها ، وهذه المع 

هً مصٌر تلك الجموع المؤٌدة من الشعب التهامً التً رأت طوق النجاة قد ؼادر إلى األبد ، والؽرٌب 

أن المؤرخٌن والباحثٌن والكتاب نسوا أو تناسوا مصٌر هؤالء ومشابخهم خاصة والتعببة اإلعالمٌة 

منصر ٌحٌى ٌة عن وشهوة االنتقام كانت حاضرة حال مؽادرة القوات السعودٌة ، تحدث الشبٌلً روا

)أخبرنً الشٌخ ٌحٌى منصر معروؾ قال علمت الزرانٌق بأن جٌش السعودي قد تجاوز مدٌنة  -قابالً :

الزٌدٌة وأن القابد فٌصل بن عبد العزٌز سٌصل إلى الحدٌدة أن رجاال من أهالً بٌت الفقٌه قد اتجهوا 

البٌتر إلى مدٌنة الزٌدٌة ووصلناها إلى الشمال للقابه قال فشددت جوادي وتوجهت مع عبدي المسمى ب

وبقٌنا فٌها إلى بعد صالة العصر ووصل القابد فٌصل فً سٌارة وتوجهنا معه إلى الحدٌدة لالتفاق به 

وخرج الجٌش إلى المنصورٌة ثم بٌت الفقٌه وبقً الزرانٌق مع الجٌش السعودي والذي قبل شروطهم 

لتٌن على أن ٌكون االجتماع فً الحدٌدة حضر االجتماع بأن ٌحكمهم مشابخهم ولما تم االتفاق بٌن الدو

عن الزرانٌق فً الحدٌدة الشٌخ ٌحٌى منصر معروؾ والشٌخ حسن أمحمد فاشق وؼٌرهم من األعٌان 

وحرر المجتمعٌن للزرانٌق وثٌقة بأٌدٌهم أن ال ٌمسهم شًء فٌما اجترحوه وبعد فعفو عنهم  وعادت 

لده كان لٌستبٌن مصٌر تهامة وأهالٌها ومشابخها ، ااألمٌر فٌصل لو ، فمماطلة ٕاألمور إلى مجارٌها .(

الشٌخ أحمد فتٌنً تقدم مع الجٌش ) -ح عنه العقٌلً عندما ذكر أن :بل حتى معتقلٌها ، وهذا ما أفص

السعودي حتى دخل الحدٌدة ، وطلب من سمو األمٌر فٌصل السماح له بالتقدم الحتالل بالده ، فزوده 

عه من رجاله الزرانٌق ، ومن وصل الستقباله فً المدٌنة ، فاستقبلته بالده أحسن استقبال بقوة مع من م

، وإطالق المعتقلٌن  ٖ، وعندما تم الصلح كان من الشروط السعودٌة تأمٌنه وأمثاله من المشابخ(

 . ٗوفعالً أطلق الكثٌر منهم  اإلبمةبمعتقالت 
 

رؼم أن اإلمام  ،بداٌة النهاٌة للنشام اإلمامً  م9ٖٗٔ / هـٕٖ٘ٔ لقد عّد المؤرخٌن المعاصرٌن سنة  

)فرض حكماً اقطاعٌاً تطرؾ فً فً هذا العام ، فاتخذ احتٌاطاته للرد الفعل على نتابج هذا العام ٌحٌى 

كهنوتٌاً طابفٌاً على الٌمن ، تسانده فً ذلك طبقة االقطاع من السادة والقضاة والشٌوخ الذٌن كانوا من 

، وذلك عندما وقع اإلمام نشام اإلمامة أول هزٌمة خارجٌة له  تلقً ، كل ذلك نتٌجة ٌ٘دٌة(الطابفة الز

                                                           
ٔ

 . 1َ٘ٗف حُي٣ٖ ، حُزَم حُٔـظخُن ، ٍٝهش  - 
ٔ

 . ٓٗٔٔ-1ٕٔٔ، ٛـ ٕو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ، ؽحُؼو٢ِ٤ ، طخ٣ٍن حُٔ - 
ٕ

 ٗز٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن . - 
ٖ

 . ٖ٘ٔحُؼو٢ِ٤ ، أٟٞحء ػ٠ِ طخ٣ٍن حُـ٣َِس حُؼَر٤ش حُلي٣غ ، ٛـ  - 
ٗ

 (رخُزلغ رؤٓٔخء رؼٞ حُٔطِو٤ٖ ٖٓ حُٔؼظو٬ص ح٩ٓخ٤ٓش . ّٕ . ٍحؿغ حُـيحٍٝ رخ٬ُٔكن ٍهْ )ٕٓٔٓ/1/ٗٓوخرِش ٓغ ٓخُْ ٣ل٠٤ ٍٜٓ٘ٞ ك٢  - 
٘
 . ٕٓٔعمر ، المرجع السابق ، صـ  - 
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كانت مرتبطة  الجنوبمن  عدة مناطق ٌحٌى معاهدة مع برٌطانٌا انسحبت بموجبها القوات اإلمامٌة من

ربٌة السعودٌة اتفاقٌة الطابؾ مع المملكة العوفً نفس العام وقع اإلمام مع برٌطانٌا بمعاهدة حماٌة ، 

فكانت هذه تنازل عن عسٌر ، فً تهامة ، وعندما تقهقرت القوات اإلمامٌة أمام القوات السعودٌة 

بالنسبة ، حٌث تركت أثراً سلبٌاً ٌحٌى زتٌن من حكم االمام اإلتفاقٌات الحّد الفاصل بٌن فترتٌن متمٌ

الذي تخفق فوق جبٌنه ألوٌة انتصارات لنشام اإلمامة ككل ولإلمام ٌحٌى بالذات حٌث أنه لم ٌعد الرجل 

بشكل عام والمعارضة التهامٌة بشكل شهور حركة المعارضة الٌمنٌة وبلور  شرعن، مما  ٔ سابقة

   خاص .
 

كاشؾ الملك عبدالعزٌز مفتً حضرموت العالمة عبدالرحمن بن عبٌدهللا السقاؾ بمعارضة  ٌراً لقدأخ   

صل بالجالء إلى ولدي فٌأننً لما أبرقت  -) وقال لً : -مة فقال :األمٌر فٌصل لوالده فً الجالء عن تها

بأن انتحارك ال ٌقلل من عدد أبنابً  -علٌه من ذلك ، فأجبته :بأن االنتحار أهون  -عن الحدٌدة أجابنً :

ٌّن عوقد نٌفوا على ا ًّ فً سبٌل حقن دماء المسلمٌن .ألربعٌن ثم هو ه  به )صرحو، وهو ما أكده  ٕ(ل

حٌن خٌم أدركت فً ما بعد كم كان على حق ولكننً لقد أطعت والدي مكرهاً  -: فٌصل قابالً  األمٌر

  . ٖالسالم على البلدٌن وسادت بٌنهما عالبق الود التً استمرت قابمة منذ ذلك الحٌن(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

؛ ؿِٞرٞكٌٔخ٣خ ، كٍٞ ٓٔؤُش ه٤خّ  .7ٔٔ-ٙٔٔ، ٛـ ٔٓخىس ح٧كَحٍ ح٤٘ٔ٤ُٕٞ ، حُٔٞٓٞػش ح٤٘ٔ٤ُش ، ؽ ٗخَٛ ، هخُي ػزيحُـ٤َِ . -ٍحؿغ ٓخ٢ِ٣ : - 

َٛخ ػ٠ِ كًَش حُٔخىّ ٓل٣َٞ ، ٍرل٢ ١خَٛ . حُلًَش ح٤٘١ُٞش ٝأػ . ؛7ٙٔٓخُْ ، ٓـِش حُلٌٔش ، ٛـ.؛  1ٔرؼٞ حُظ٘ظ٤ٔخص، ٛـ

ّ ، 11ٓٔ، ٤ُٞ٣ٞ  ٖٕك٢ حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش ح٤٘ٔ٤ُش ، ٓـِش ىٍحٓخص حُو٤ِؾ ٝحُـ٣َِس حُؼَر٤ش ، حُؼيى  1ٕٙٔ ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ٓزظٔزَ

٤ُٞ ، ٣ٞ ٖ٘ . ؛ حُلِٞس ، ٓلٔي ارَح٤ْٛ . حُظلي٣غ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ح٤ُٖٔ حُ٘ٔخ٢ُ، ٓـِش ىٍحٓخص حُو٤ِؾ ٝحُـ٣َِس حُؼَر٤ش ، حُؼيىٕٔٔٛـ

   . 1ٗٔٛـ ، ٛـ ّٖٓٗٔ/٠ٍٓخٕ 11ٖٔ
ٕ
 . 7ٔ٘دٌوانه ، صـ السقاؾ ، - 
ٖ

 . 7ٔٔ-7ّٓٔ ، ٛـ 17ٖٔ،  ٔر٤َٝص ، ١  –هي١ٍٝ ، ٓـ٤ي . ػَد ٓؼخَٕٛٝ أىٝحٍ حُوخىس ك٢ ح٤ُٔخٓش ، حُيحٍ حُٔظليس َُِ٘٘  - 
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 عـرابــال ـصـلــالـفـ    

 مسارات حركات المعارضة

 فً تهامة

 91:1ـ9184

ألول : سٌاسة اإلمام أحمد فً تهامة                              ـ المبحث ا9
وموقف المعارضة التهامٌة من                    

التغٌٌرات السٌاسٌة فً حركة 
9184 .          

المعارضة التهامٌة الداخلٌة                                     ـ المبحث الثانً:1
       . أحمد والخارجٌة ضد نظام اإلمام
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 المبحث األول

 سٌاسة اإلمام أحمد فً تهامة وموقف المعارضة

 م9184التهامٌة من التغٌٌرات السٌاسٌة فً حركة 
 

 . سٌاسة اإلمام أحمد فً تهامة -
 

عرؾ اإلمام أحمد تهامة عن قُرب بعد تولٌته شهارة ثم حجة المطلة على تهامة ، وأدرك مدى أهمٌة   

ا تمثله من ُبعد استراتٌجً وسٌاسً واقتصادي ، فاشترك مع القوات اإلمامٌة فً إدارة هذه البالد وم

، ووجد أنصاراً له ولحلمه باإلمامة من بعض  ٔالعملٌات القتالٌة خالل ما ُسمً آنذاك بـ" فتوح تهامة "

بعكس  ٕ(مشابخ تهامة وعلى رأسهم الشٌخ هادي هٌج  ، فاإلمام أحمد كان)ٌفضل األسماك على اللحوم

، فأرتبط بتهامة منذ بداٌة طموحه  ٖوالده اإلمام ٌحٌى الذي )كان ٌصرح بأنه ٌتمنى أن ٌنشر البحر(

لإلمامة ، وأخضع هذه البالد التهامٌة بأشد األسالٌب قسوة وضراوة مع من سبق من قادة القوات 

ٌت الفقٌه فً ٌوم الخمٌس اإلمامٌة ولمع اسمه مع قضابه على المقاومة التهامٌة بدخول آخر معاقلهم ب

م ، ثم مهارته فً إٌجاد أتباع له 9ٕ9ٔالثانً والعشرٌن من ربٌع الثانً / السادس والعشرٌن من سبتمبر 

من المشابخ والمناصٌب ورجال الدٌن الذٌن سٌطروا على تهامة وذللوها لصالح سٌؾ اإلسالم أحمد ، 

على رأسهم سٌؾ اإلسالم البدر محمد ثم سٌؾ رؼم المنافسة الشدٌدة على تهامة بٌنه وبٌن أخوته و

 اإلسالم الحسٌن ثم سٌؾ اإلسالم عبدهللا ، ثم بٌنه وبٌن آل الوزٌر .  

من أمثلة ارتباط اإلمام أحمد بتهامة رحلته الشهٌرة والتً دامت شهرٌن تقرٌباً من ربٌع األول حتى    

ؼلب مدن وقرى تهامة ، والرحلة وإن كان إلٌها ، وزار أم 9ٖ8ٔماٌو وٌونٌو / هـ7ٖ٘ٔمن ربٌع الثانً

الؽرض منها هو التعرؾ على تهامة أو كما قال صاحبها أحمد بن ٌحٌى حمٌدالدٌن فً خطبة له بزبٌد 

أن الهدؾ الوحٌد منها هو ) تفقد أحوال الرعٌة واالتصال بهم شخصٌاً واألخذ بٌد المشلوم والضرب 

تجاورت حدود المعرفة لإلؼراق فً  ٙوعربٌة ٘عالمٌة محلٌةإال أنها صاحبها دعاٌة إ ٗعلى ٌد الشالم (

قدسٌة ولً العهد سٌؾ اإلسالم أحمد وإلقناع آل الوزٌر به كولً للعهد ، وهو ما قبل به آل الوزٌر على 

 مضض فً اجتماع بٌت الفقٌه .

م استقبل بها من البحٌح ثم باجل ومكث بها خمسة أٌا م9ٖ8ٔهـ/ ماٌو7ٖ٘ٔبدأت الرحلة فً ربٌع األول   

العمال والحكام واألعٌان واألهالً وأصدر أوامره بمنع ضرٌبة الضٌافة وزار المدرسة االبتدابٌة وتفقد 

أحوال المسجونٌن وأطلق بعضهم ثم أتجه إلى الحدٌدة وفعل نفس الشًء واستقبل قادة الجٌش وأفراد 

حٌة ومٌدي وجبل الملح وابن عباس والمنٌرة الجند وزار المدرسة االبتدابٌة والثانوٌة ..! ، واتجه إلى الل

                                                           
ٔ

 . ٕٕٔ- 7ٕٔ، ٛـ  ٕل٠٤( ، ؽ.؛ ُرخٍس ، أثٔش ح٤ُٖٔ )ح٩ٓخّ ٣ ٔٔٔ - ٔٓٔح٣ٍ٩خ٢ٗ ، حَُٝٝ حُزٔخّ ، ٍٝهش  - 
ٕ

 . ٤ٗٞ٣ٔ1ٖ٘ٞ  7ٛـ / ٠ٍٖٓٔ7ٕخٕ  ٕ٘،  7٘ٗؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٖ

 .  77ٛـ ، ٛـٖٓٗٔحُوخَٛس ،  –ػ٘خٕ ، ٣ُي رٖ ػ٢ِ . ًٌَٓحط٢ ، حُٔطزؼش حُِٔل٤ش ٌٝٓظزظٜخ  - 
ٗ

ؼظْ أكٔي رٖ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ك٢ أٗلخء ح٤ُٖٔ ، ٝهق ػ٠ِ ١زؼٜخ ح٤ُٔخ٢ٗ ، ح٤ُٔي ك٤ٖٔ . ٍكِش ٓٔٞ ح٤ٓ٧َ ٤ٓق ح٬ٓ٩ّ ٢ُٝ ػٜي ح٤ُٖٔ حُٔ - 

، ٝؿي حُزخكغ ك٢ ٝػخثن ح٧ٓظخً أكٔي  7ٕٛـ ، ٛـ 1ٖ٘ٔحُوخَٛس ،  –ٝطٜل٤لٜخ أكٔي رٖ ٓلٔي ٗؼٔخٕ ح٤ُٔخ٢ٗ ، ٓطزؼش أٜٗخٍ حُٔ٘ش حُٔلٔي٣ش 

ٍهش ٢ٛٝ ٓٞٓؼش ٣ِٓٝيس ػٖ حُٔطزٞع رٌؼ٤َ ٝك٤ٜخ ٝ 17ٓلٔي ٗؼٔخٕ حَُكِش ًٌٍٓٞس طلض ػ٘ٞحٕ " ٣ُخٍس ح١ُٖٞ ُظٜل٤ش حُيٍٕ " ٝك٢ 

 .   ٖٖٙا٠ُ حُِٞكش  11٘، ٖٓ حُِٞكش  ٔحٗظوخىحص ٤ٓ٧َ طؼِ ػ٢ِ ح٣َُُٞ ٝ رٜخ هَحث٢ . ٍحؿغ : ح٧ٓطٞحٗش 
٘

 ّ .1ٖ1ٔٛـ/ ٓخ٣ٞ ٤ٗٞ٣ٝٞ ٤ُٞ٣ٝٞ 7ٖ٘ٔ، ٍر٤غ ح٧ٍٝ ٍٝر٤غ حُؼخ٢ٗ ٝؿٔخىٟ ح٧ٍٝ ٖٕٗٔٝٗٔٝٔٗٔؿ٣َيس ح٣٩ٔخٕ ، أػيحى - 
ٙ

أكَىص ؿ٣َيس كظ٠ حُؼَد حُيٓ٘و٤ش َُٔحِٜٓخ رؼيٕ ػ٢ِ هخْٓ حُؼي٢ٗ ك٢ ػيى٣ٖ ُِلي٣غ ػٖ حَُكِش ا٠ُ طٜخٓش ٝح٤ُٖٔ ك٢ ٢ٓٞ٣ حُو٤ْٔ  - 

 ّ . ٤ُٞ٣ٔ1ٖ1ٞ ٕٕٛـ / 7ٖ٘ٔؿٔخى  أٍٝ ّٕٗ ٝحُـٔؼش 1ٖ1ٔٓخ1ٞ٣ٛـ/7ٍٖ٘ٔر٤غ ح٧ٍٝ ٓٔ
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والصلٌؾ وزار ثكنات الجند والقالع والممالح واستقبل طالب المدارس ، وفً الزٌدٌة زار مدارسها 

وأسس مدرسة علمٌة تضاهً مدارس العاصمة وجمع إلٌها العلماء والمتعلمٌن وأجرى لهم الرواتب 

 ً والمراوعة ومدارسهما .الشهرٌة ، ورجع الحدٌدة وزار خاللها الدرٌهم
    

 السادس/ هـ 7ٖ٘ٔربٌع األول  السابع والعشرٌن منأما بٌت الفقٌه فقد وصلها فً صباح الخمٌس    

وهو التأرٌخ المفترض وصوله إلٌها قبل عشر سنوات لوال وجود المقاومة م 9ٖ8ٔماٌو  والعشرٌن من

عضهم ممن كان من قادة القوات األمامٌة الذٌن التهامٌة آنذاك ، واستصحب أؼلبٌة عمال تهامة إلٌها وب

وبعد ، دخلوا معه بٌت الفقٌه قبل عشر سنوات ، ومعه أمٌر تهامة عبدهللا بن أحمد الوزٌر والعمال  

 -حضور هؤالء العمال بتهامة  وؼٌرها ، قدم أمراء لوابً تعز وإب وهما :

 ش .األمٌر علً بن عبدهللا الوزٌر أمٌر تعز وأٌضاً أمٌر الجٌ -ٔ

 األمٌر ٌحٌى بن محمد بن عباس أمٌر إب . -ٕ

ومعهما جمٌع موشفً اللواءٌن من العمال والذوات ، ومع كل هؤالء المشابخ والشعراء ومنهم شعراء 

البالط اإلمامً ٌحٌى بن محمد الهادي وأحمد بن محمد الحضرانً وزٌد الموشكً ، وقد علل الكتاب 

صحته مرض قلبً ، مرضت معه قلوب الحاضرٌن  اإلمامٌٌن كل هذا الحضور بأنه )طرأ على

،  ٔوسورع بطلب الحكماء من الحدٌدة واجتمعوا مع حكٌمه الخاص وأجروا له العالجات الالزمة(

ولكن المؤرخ أحمد بن محمد الوزٌر ذكر خالؾ ذلك فً سٌرته لألمٌر علً الوزٌر وأن الؽرض من 

عهد لسٌؾ اإلسالم أحمد والتوقٌع علٌها فً حفٌشة مع هذا االجتماع الموسع لم ٌكن إال إلعالن والٌة ال

سٌؾ اإلسالم أحمد من قبل الحاضرٌن وخصوصاً آل الوزٌر الذٌن كان لهم الدور البارز فً الدولة 

، فٌقول الوزٌر فً سٌرته لألمٌر علً وكان اٌضاً  ٕالمتوكلٌة ولفت حضورهم جمٌعاً أنشار الجمٌع

إلى بٌت الفقٌه ، حٌث كان  -علً بن عبدهللا الوزٌر  -ل األمٌر )ووص -مشاركاً فً هذا المؤتمر :

السٌؾ أحمد قد وصلها وقد استقبله هناك الوالد عبد هللا بن أحمد الوزٌر بحكم أن بٌت الفقٌه تابعة 

السٌؾ أحمد  –إلدارته والذي جاء أٌضا مرافقاً للسٌؾ احمد ومودعاً له ، وفً بٌت الفقٌه التقى الثالثة 

وجهاً لوجه ، وبدأت بالتالً سلسلة اجتماعات  -ر علً وأمٌر تهامة عبدهللا بن أحمد الوزٌر واألمٌ

ومباحثات بطلب من ولً العهد نفسه ، وفً هذه االجتماعات دارت المباحثات حول نقطتٌن ربٌستٌن : 

منهما النصح  "مستقبل الٌمن " و"والٌة العهد" ، أما بالنسبة إلى النقطة األولى ، فقد سمع ولً العهد

 -الكامل الواجب و ولرسوله والبمة المسلمٌن ، ثم كشفا له بصراحة األمٌر ودبلوماسٌة الوالد عبد هللا 

ما تعانٌه البالد من تدهور وتخلؾ وفقر واؼتراب ، وما هً فٌه من شلم  -وكان المتكلم هو األمٌر 

ناٌة بالنشء ، وأنه ٌلزم كل عناٌة وجور ، كما حّثاه على وجوب الخروج بالبالد من عزلتها والع

بالتعلٌم اإلسالمً ، وأصر األمٌر على ضرورة تشكٌل حكومة كسابر الدول العربٌة ومجلس شورى 

ٌتابع سٌر الحكومة وٌنشر فً متطلبات األمة واألخذ بأسباب التقدم والرقً ، وأقر السٌؾ أحمد 

ولٌاً للعهد ، وهنا احتدم الخالؾ مرة ثانٌة بٌن  مطالبهما ، وتعهد لهما بتحقٌق ذلك وطلب منهما مباٌعته

إن  -ولً العهد واألمٌر ، وكان األمٌر صرٌحاً بل وعنٌفاً فً رفض والٌة العهد ، وقال للسٌؾ أحمد :

والٌة العهد لٌست من نشام الخالفة وإنها نشام كسروي وقٌصري ، وأن األمر ٌجب أن ٌترك إلى بعد 

ار العلماء من ٌرونه ، ولكن السٌؾ أحمد أبدى لٌونة فً المناقشة ، وكان وفاة اإلمام ٌحٌى وعندبذ ٌخت

                                                           
ٔ

ٓغ حُزخكغ ٕٔٔٓ/1/ٕٔٝٓؼي ػ٢ِ ك٤ٌٔٚ ٝٛٔخ ٓؼ٣َٖٔ ك٢ ٓوخرِش ك٢ ؛ ٣ٝئًي ٓخُْ ٣ل٠٤ ٍٜٓ٘ٞ  ٕٓح٤ُٔخ٢ٗ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 

 طؼَٝ ح٤ُٔق أكٔي ُؼ٤ِٔش حؿظ٤خٍ ك٢ ر٤ض حُلو٤ٚ ٝٗـخطٚ ٜٓ٘خ .
ٕ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٖ1ٞ ٕٕٛـ / 7ٖ٘ٔؿٔخى أٍٝ ٕٗؿ٣َيس كظ٠ حُؼَد ، ٣ّٞ حُـٔؼش  - 
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ٌتحمل هجمات األمٌر بسعة صدر فلم ٌؽضب حتى ما ٌمس األمٌر سلوكه الشابع بٌن الناس وعدم 

التزامه بالفروض الٌومٌة حٌنما قال له : كٌؾ أباٌع والناس ٌتحدثون أنكم ال تواشبون على الصالة ؟ 

احمد وؼضب الوالد عبد هللا لهذه الصراحة الجارحة ، وقال السٌؾ أحمد : إن تلك دعوى فتبسم السٌؾ 

أن ال ٌقطع  -الناس وأنا احلؾ صادقا أننً لم أخرج عما ترٌانه ، وشرط لهما على نفسه شروطاً منها :

والٌة العهد رأٌا دون مشاورتهما وأنه لٌس له ؼٌر االسم ، أما الفعل فأبٌدٌهما ، ثم قّدم لهما حفٌشة 

للتوقٌع علٌها ، أما الوالد عبد هللا بن أحمد فوقع علٌها ، وأما األمٌر فاستمهل إلى الٌوم الثانً ، وكان 

ؼرض األمٌر أن ٌتفاهم مع الوالد عبد هللا بن أحمد حول هذا الطلب وكٌؾ ٌمكن أن ٌوقع للسٌؾ أحمد 

م ، فاألمٌر ملتزم 9ٖٙٔهـ/ٖ٘٘ٔاألربعة فً تعز  وقد سبق أن بوٌع الوالد عبد هللا أثناء اجتماع األقطاب

إن  -منذ ذلك االجتماع بقٌادة الوالد عبد هللا الذي هو نفسه طلب من األمٌر أن ٌوقع على الحفٌشة قابالً :

والٌة العهد من األساس ؼٌر شرعٌة وأن التوقٌع ٌجنب االصطدام مع اإلمام ٌحٌى ، ومع ذلك فقد تردد 

د فً تقٌٌد السٌؾ أحمد بالشروط التً وعد بها ، وفً ربط ذلك بفترة اختبار محددة األمٌر كثٌراً ، ووج

مخرجاً من المأزق وحالً من التوقٌع الذي ال بد أن ٌأتً وقته وعلى هذا األساس وّقع على الحفٌشة 

 . ٔمنتشراً أن ٌحل نفسه من والٌة العهد فً الوقت المناسب (
 

ى والٌة العهد لسٌؾ اإلسالم بدأ مهرجان شعري تسابق فٌه بعد التوقٌع من كل الحاضرٌن عل  

، ثم زار المدرسة العلمٌة  ٕ الشعراء من كل أنحاء المملكة المتوكلٌة فً مدح ولً العهد سٌؾ اإلسالم

بالجامع الكبٌر والمكتبة العامة وزاد فً مخصصات طلبة العلم القادمٌن من أنحاء المعمورة والعلماء 

البتدابً وقد أسس المدرسة العلمٌة والمكتب والمكتبة وجمٌع إدارات السلطة اإلمامٌة كما زار المكتب ا

م ، وزار الصعٌد والجاح والحسٌنٌة ومدارسهم ، ثم 9ٕ9ٔهـ/8ٖٗٔعقب سٌطرته على بٌت الفقٌه فً 

انتقل إلى زبٌد وزار نواحٌها وأسس المدرسة العلمٌة بجامع األشاعرة بأمر منه وسماها األهالً 

،ثم زار حٌس والخوخة والمخا ، وبعد وصوله إلى تعز وإزاحته ل ل الوزٌر من  ٖمدرسة األحمدٌةال

المناصب القٌادٌة وخاصة أمٌر تعز علً بن عبدهللا الوزٌر وأمٌر تهامة عبدهللا بن أحمد الوزٌر وتعٌٌنه 

، كل ذلك  ٗه المستمرة لها للقاضً حسٌن الحاللً نابباً للمقام بتهامة ، واستمر اعتنابه بتهامة وزٌارات

النشاط مصاحباً بدعاٌة إعالمٌة تتسم بالمبالؽة وأحٌاناً الكذب وما ذلك إال لتوضٌح مدى اهتمام واعتناء 

ولً العهد بتهامة وحبه لشعبها رؼم ما مارسه ضدهم من عملٌات قتل لكثٌر من أفراد هذا الشعب 

ٌن والنخب المثقفة والسٌاسٌة بالمدن وزجهم فً واعتقال للمشابخ الحقٌقٌٌن والقٌادٌٌن االجتماعٌ

معتقالت حجة وحراز وصنعاء واؼتٌال بعضهم فً تلك المعتقالت وقتل آدمٌة البعض األخر ومن تبقى 

وخرج كان عاجزاً عن صنع أو قول شًء ، فقد أوجد هذا السٌؾ مشابخ ونخب وشكلهم مثلما أراد هو 

ر وكلٌهما لٌسا من ذوي االمتداد المشابخً المتجذر بل ، ولعل خٌر مثال هو هادي هٌج وٌحٌى منص

ولٌسا فً األصل من القبابل التً فرضا علٌها ، وكذلك رفض السٌؾ أحمد تدخل أخوته وعلى رأسهم 

 سٌؾ اإلسالم عبدهللا فً شؤون تهامة .
 

                                                           
ٔ

 . ٕٖٔ-1ٖٔح٣َُُٞ ، ك٤خس ح٤ٓ٧َ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا ح٣َُُٞ ، ٛـ  - 
ٕ

 ض ًَ حُوٜخثي حُظ٢ ه٤ِض ك٢ ٌٛح حَُٜٔؿخٕ رٔي٣٘ش ر٤ض حُلو٤ٚ ٟٝٝغ ُٜخ ػ٘ٞحٕ )ٗ٘ٞس حُٔيحّ ك٢ ٓيف ٢ُٝ حُؼٜي ٤ٓق ح٬ٓ٩ّ ح٤ٓ٧َ أكٔيؿٔؼ - 

 رٖ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣ل٠٤ ك٤ٔي حُي٣ٖ ك٢ حٗظٜخٍٙ ػ٠ِ هزخثَ حٍُِح٤ٗن حُِجخّ ( ٝهي كَٜ حُزخكغ ػ٠ِ ٍٛٞس  ٖٓ ٌٛح حُي٣ٞحٕ 
ٖ

 .  1ُٖٙٞكش  ٔي رٖ ػزيحَُُحم . حُ٘للش حُ٘ي٣ش ٗظْ حَُكِش ح٧كٔي٣ش ، ٓوط١ٞ ٖٓ ٝػخثن حُ٘ؼٔخٕ ، حٓطٞحٗش حُٜ٘خ١ٍ ، ٓلٔ - 
ٗ

 . 1ٗٓٔأًظٞرَ 7ٕٛـ/٠ٍٖٓٔ٘1خٕ  ٕ٘، ٗٗ؛ ٝحُؼيى 1ٗٓٔار1َ٣َٕٛـ/ 1ٍٖ٘ٔر٤غ ح٧ٍٕٝٓ،  1ٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى - 
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مة خاللها م ، كانت تها9ٕٙٔ هـ/8ٕٖٔ إلى 9ٗ8ٔ هـ/7ٖٙٔبعد تولٌه لإلمامة وحكم الٌمن وتهامة من  

قد لفتت أنشار الجمٌع إلى أهمٌة دورها على المستوى الٌمنً والعربً والدولً ، وكادت أن تكون 

، بل  العاصمة ؼٌر المتوجة بهذا اللقبمستقر اإلمام أحمد وأركان دولته ، وأضحت الحدٌدة ثم السخنة 

وسورٌا والٌمن  ربٌن مص اإلمام أحمد على جعل الحدٌدة عاصمة لمجلس اتحاد الدول العربٌة وأصرّ 

 . ٔبالحدٌدةلإلتحاد  انًتخذت القاهرة مقراً مؤقتاً رٌثما ٌتم إعداد مبم فوافق الجمٌع وا9٘8ٔس فً مار
    

اتبع اإلمام أحمد سٌاسة والده اإلمام ٌحٌى فً تهامة ، وإن أدخل علٌها تعدٌالت تبعاً لتؽٌر الشرفٌة   

ٌّة ، وال وكانت البذرة األولى التً وضعت فً عهد تولٌة  فة األصعدةتطور المتالحق على كاالزمان

سٌؾ اإلسالم عبدهللا لتهامة ومن ثم تولٌته وزارة المعارؾ وإرساله بعثة تعلٌمٌة تهامٌة إلى صنعاء فً 

لبنان ومنها ثالثة  إلى م1ٗ7ٔٛـ/ٖٙٙٔ، ثم إصراره على إرسال بعثة األربعٌن ف1ٖ1ًّٔ/ٛـ1ٖ٘ٔ

نب ما لعبته المدرسة السٌفٌة والمكاتب التعلٌمٌة بتهامة واألربطة العلمٌة ، إلى جا طالب تهامٌٌن

والمساجد واألندٌة والمقاهً من دور مهم فً إبراز وإنضاج معارضة تهامٌة مثلت دوراً بارزاً فً 

  فضحت ممارساته وأسالٌبه القمعٌةالحركة الوطنٌة ونشرت التوعٌة بمفاسد ومشالم السلطات اإلمامٌة و
 

  .م 9184ر تهامة فً حركة دو -

السابع عشر من هـ /7ٖٙٔاؼتٌل اإلمام ٌحٌى بن حمٌدالدٌن فً ٌوم الثالثاء السابع من ربٌع الثانً   

فقد)بقً هذا اإلمام ٌحكم البالد حكماً استبدادٌاً شدٌداً  حزٌز بضواحً صنعاء ،فً منطقة  م9ٗ8ٔفبراٌر

وؾ خاصته والمتذمرٌن من سٌاسٌة القمع والعزوال ٌرضى بالشورى ، فضاقت صدور بعض أبنابه و

أٌن هو دور تهامة من  -، وشل السؤال المطروح وؼٌر مجاب : ٕ(عن اإلصالح ومجاراة روح العصر

 م ؟9ٗ8ٔأحداث حركة 

لقد تشكلت حركة المعارضة الٌمنٌة فً األربعٌنٌات من القرن العشرٌن المٌالدي فعلٌاً ، رؼم   

ة على هذا التارٌخ ، وكانت المعارضة التهامٌة قد سبقت هذا التارٌخ بمقاالت اإلرهاصات األولى السابق

صحفٌة ناقدة سبق ذكرها ، أما مشاركتها فً إطار حركة المعارضة الٌمنٌة ، فتمثل فً أربع شرابح 

وهذه  م9ٗ8ٔلعبت دوراً ال ٌستهان به فً حركة وهً التً  ٖمن الُبنى االجتماعٌة التقلٌدٌةاجتماعٌة 

  -شرابح هً :ال

 . ن والتجار وٌمثلهم الخادم ؼالب الوجٌهوالرأسمالٌ -

 الحكمً .  ن وممثلً السلطة اإلمامٌة وٌمثلهم محمد مكً زكريواإلدارٌ -

  النخب الثقافٌة وٌمثلهم أحمد جابر عفٌؾ . -

 المشابخ واإلقطاع التهامً وٌمثلهم الشٌخ هادي هٌج . -

وأٌضاً  م9ٗ8ٔها نصٌب من المشاركة والمساهمة فً حركة مع ممثلٌها كان ل ةاألربعوهذه الشرابح  

 ما تبع سقوطها وانتصار اإلمام أحمد من سجن وقتل .

 

                                                           
ٔ
 .ٕٖم، صـ9ٕٙٔبٌروت،  –بٌن االتحاد واالنفصال، دار الكتاب الجدٌد  المنجد ، صالح الدٌن"جمع" . الٌمن والمتحدة - 
ٕ

 . 7ّٓٔ ، ٛـ 111ٔ،  ُٔ٘يٕ ، ١ -ر١َٜ ، ٤َٓ . أػ٬ّ ح٤٘١ُٞش ٝحُو٤ٓٞش حُؼَر٤ش ، ىحٍ حُلٌٔش  - 
ٖ
تور خالد عبدالجلٌل شاهر فً فّضل الباحث استخدام مصطلح شرٌحة تبعاً للرؤٌة التً قّدمها أحد المؤرخٌن المعاصرٌن وهو األستاذ الدك - 

أي  بحثه التنشٌري الرابد "البنٌة االجتماعٌة التقلٌدٌة فً الٌمن " وأشار إلى أن الشرٌحة هً جماعة من السكان تكون درجة فً سلم اجتماعً
لمفاهٌم ،وأما البنٌة االجتماعٌة لوصؾ أي جماعة فً مجتمع انقسامً وتّكون درجة فً بنابه وبهذا المعنى ٌكون المفهوم عاماً شامالً عن بقٌة ا

التقلٌدٌة فهً شبكة الصالت الثابتة والناشمة بٌن عناصر المجتمع الٌمنً كما تبدو علٌه فً شمال الٌمن فً عهد اإلمام ٌحٌى ومٌزه عن 
 .   ٖٔٔ-ٕٔٔالبنٌة االجتماعٌة ، صـالبنٌة االجتماعٌة والهرم االجتماعً بل وعن البنٌة الطبقٌة االجتماعٌة ". شاهر ،  المفاهٌم السابدة وهً"
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 . الخادم غالب الوجٌه  -1

من الشخصٌات التهامٌة الرأسمالٌة التً برزت فً فترة قصٌرة نتٌجة  ٔالخادم أحمد ؼالب الوجٌه دّ ع  

ذه الشخصٌة الممثل التجاري الوحٌد ووكٌلها العام فً الندماجها برجال الحكم اإلمامً حتى أصبحت ه

العالم ، وسواء كان ذلك فً جانب االستٌراد أو التصدٌر أو التصنٌع ، فتم احتكار كل االقتصاد فً 

شخص الخادم ؼالب الوجٌه ، فأصبح مصدر)ثقة سٌوؾ اإلسالم أحمد وعبدهللا والحسن فً االتجار 

)وكان بٌنه وبٌن ولً العهد أحمد صداقة ال ٌنزل هو أو -ارة بقوله :، وهذا ما أوضحه زب ٕمعه كوكٌل(

 . ٖعابلته فً الحدٌدة إال فً بٌته(

فتوسعت أعماله ونال إعجاب اإلمام ٌحٌى الذي اعتمده كوكٌل تجاري لمملكته ، وهو ما حدث له أٌضاً  

ء ، وأرتبط بمل الوزٌر مع العمال والحكام من السلطات اإلمامٌة ، فدخل فً تجارة واسعة مع هؤال

سهل له كل الطرق لالكتساب واالحتكار ، الذي وعلى رأسهم أمٌر تهامة عبدهللا بن أحمد الوزٌر ، و

ٌبٌن العالقات  م9ٖٖٔ / هـٕٖ٘ٔ وٌدل على ذلك وجود دفتر فً جامعة أكسفورد بلندن ٌرجع تارٌخه إلى

، وهو  ٗالثانً عبدهللا بن أحمد الوزٌر التجارٌة بٌن طرفٌن هما الطرؾ األول الخادم ؼالب والطرؾ

 ٘(هللا الوزٌر صداقة وعالقة تجارٌة)كان بٌنه وبٌن أمٌر لواء الحدٌدة سابقاً عبد ما أكده زبارة بقوله

)فكان بعض كان سابداً  "القضاة والعمالو""السادة" شرٌحتً ، وعموماً تعاطً  ٙوكان موضع سره

، ولكن هناك أسباب موضوعٌة  راكزهم ومناصبهم التً ٌحتلونهامستؽلٌن م،  7السادة ٌشتؽل بالتجارة(

بروز التناقض بٌن نشام اإلمام ٌحٌى ومصالح النضمامه مع شرٌحة التجار إلى المعارضة ومنها 

وحاجة التجار والمنافسة ؼٌر المتكافبة وسٌاسة االحتكار التً أراد اإلمام األستفراد بها لنفسه وأعوانه 

كل تلك العوامل أدت إلى انضمام شرٌحة التجار  ات اقتصادٌة ضرورٌة والهجرةالتجارة إلى إصالح

كممثل لهم ، ولكن ٌرى الباحث أن النشام اإلمامً  الخادم ؼالب الوجٌه، وبروز  8 م9ٗ8ٔإلى حركة 

وضخامة ثرواته مع أبناء عمه ، فلجأ إلى إٌجاد منافس  الخادم ؼالب الوجٌهٌدرك دور وتعاشم قوة بدأ 

 علً محمد الجبلً ب من ولً العهد أحمد وقد وجد النشام بؽٌته لدى التاجر الشهٌر الشٌخمقر

وهو ما أوجد صراعاً خفٌاً "القحري"والذي استطاع بدهابه كسب األسرة الحاكمة وخاصة ولً العهد 

  بٌن الجبلً والخادم ومّثل الصراع بٌن الوزٌر وولً العهد .

                                                           
ٔ

ك٢ ه٣َش ىٗيٝحٕ ٖٓ ػُِش ر٢٘ كطخّ ٖٓ ٝٛخد حُٔخكَ ٖٓ ؿزخٍ طٜخٓش ،  1ّٓٔٔ/ٛـ1ٖٔٔحُوخىّ رٖ أكٔي ؿخُذ حُٞؿ٤ٚ حُلطخ٢ٓ ُٓٞيٙ ك٢  - 

وذ حُلخًٔش ُظٜخٓش ، ٝأٗظَى ك٢ ٝٗ٘ؤ رٜخ ػْ حٗظوَ ُِر٤ي ُيٟ ػٔٚ ك٤ٖٔ ؿخُذ حُٞؿ٤ٚ ، ٝأػخٗٚ ك٢ اىحٍس طـخٍطٚ ٝٝٓؼٜخ رل٠َ حهظ١٬ٚ رخُ٘

كَٝد ح٤ُٔق أكٔي ٓغ ػٔٚ ٟي حُٔوخٝٓش حُظٜخ٤ٓش ًٝٔذ أٍح٢ٟ ك٢ ٝحى١ ٍٓغ ٟٖٔ حُٔظل٤ي٣ٖ ٤ًَٝٝ ُزؼ٠ْٜ ٝػُِ ًُي ػَٝطٚ ، ٝٝٓغ 

٤ش ٓٔخ أىٟ طـخٍطٚ ُظٔظي ا٠ُ هخٍؽ طٜخٓش ٝح٤ُٖٔ ُظَٜ ا٠ُ ػيٕ ٝؿ٤زٞط٢ ٝحُلز٘ش ٜٝٓٞع َٜٝٓ ٝؿ٤َٛخ ، ػْ حٗظَى ك٢ ح٧كيحع ح٤ُٔخٓ

ُرخٍس ، رؼٞ أػ٤خٕ ح٤ُٖٔ رخُوَٕ حَُحرغ ػَ٘ ، ه٢ ،  -ـ . ٍحؿغ ٓخ ٢ِ٣ :٤ٗٞ٣ٔ1ٗ1ٓٞ  ٖٓـ/7ٖٛٙٔٗؼزخٕٖٕا٠ُ ٓوظِٚ رلـش ك٢ ٣ّٞ حُؼ٬ػخء 

 .ّ ٕٔٔٓ/ٕٔ/1ٓوخرِش ٓغ كل٤يٙ ٝؿ٤ٚ أكٔي حُوخىّ حُٞؿ٤ٚ رٜ٘ؼخء ك٢ ؛ .71ٔٛـ ؛ ح٧ًٞع ، حُٔٔظيٍى ،.ٔ٘ٔ–ٓ٘ٔٛـ
ٕ

 –ٛ٘ؼخء ٝحُٔؼٜي حُل٢َٔٗ ُِيٍحٓخص حُؼَر٤ش  –زيحَُكٖٔ ػزيهللا ، طٜخٓش ك٢ حُظخ٣ٍن . حًَُِٔ حُل٢َٔٗ ُِيٍحٓخص ح٤٘ٔ٤ُش حُل٢َٓ٠ ، ػ - 

 . 17ّ٘ ، ٛـٕ٘ٓٓ،  ٔىٓ٘ن ، ١
ٖ

 . ُٓ٘ٔرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٗ

 . ٙ-٘، ٛـ 11ٗٔ،  ١ٔ ىٓ٘ن ، –، ٓطزؼش ػٌَٓش  1ٗ1ٔحُٔؼ٢ِٔ ، أكٔي ػزيحَُكٖٔ . ٗوي ٝٗؼَ ٖٓ ٓـٕٞ كـش  - 
٘

 .ٓ٘ٔٛـ ،ُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن  - 
ٙ

 . 71ٖح٣َُُٞ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
7
 . ٔٙم ، صـ 98ٔٔالقاهرة ،  –، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب 9ٙ7ٔ-9ٕٙٔأحمد ، أحمد ٌوسؾ . الدور المصري فً الٌمن  - 
8
م( ، مركز 9ٗ8ٔ-9ٓٗٔهـ/7ٖٙٔ-ٕٖٔعهد اإلمام ٌحٌى بن محمد حمٌد الدٌن ) الصابدي ، أحمد قابد . حركة المعارضة الٌمنٌة فً - 

 . ٙٔٔم ، صـ ٕٗٓٓ،  2صنعاء ، ط –الدراسات والبحوث الٌمنً 
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الذي كان حاكماً  ٔارضة الٌمنٌة بالتقابه بعبدهللا بن محسن العزببداٌة انضمامه لحركة المع كانت 

وكان سبباً حسبما ذكر األكوع فً أن )ٌضمه إلى صفوؾ  ٌس والذي أرتبط بصداقة قوٌة معهلح

، وعلل زبارة  ، ومن حبه له )جعل باسمه تجارة وأعطاه أرباحاً( ٕاألحرار ، فكان دعماً قوٌاً ومعنوٌاً(

ى الشماحً أن أحمد بن أحمد أ، ور ٖوفعل له سهماً فً التجارة وأرباحها( -الخادم-انه ذلك بعفته فـ)أع

 / هـٖٖ٘ٔ ربٌس هٌبة النضال هو الذي أدخله فً حركة المعارضة الٌمنٌة أثناء تجواله بتهامة ٗالمطاع

م9ٖ٘ٔ / هـٖٗ٘ٔومن ثم عٌنه مع العزي صالح السنٌدار فً المالٌة للهٌبة سنة  م9ٖٗٔ
و ما ، وه ٘

 طلع صنعاء والروضة وأجتمع بالسٌد حسٌن الكبسً والسٌد أحمد المطاع)ٌؤكده زبارة وٌرى أنه

 . ٙوؼٌرهما من األحرار(
         

رؼم االعتقاالت التً طالت أؼلبٌة أعضاء حركة المعارضة إال أن الخادم لم ٌطله ذلك ، ومرجع ذلك   

مً بشكل نهابً إلى حركة المعارضة الٌمنٌة وٌصبح كما ٌرى الباحث أن الخادم ؼالب الوجٌه لم ٌنت

 م9ٗ8ٔسه التام من حكم نشام آل حمٌد الدٌن قبٌل قٌام حركة أممثالً لحركة المعارضة التهامٌة إال بعد ٌ

 .وبتشجٌع من صدٌقه عبدهللا بن أحمد الوزٌر 
 

نٌة الٌمنٌة المعارضة للحكم شخصٌة الخادم وزمّنٌة انتمابه للحركة الوطلوأورد أحد األحرار تحلٌالً    

)استفاد من مخالطة العقالء واألدباء والعلماء ، واعتنق مبدأ الجهاد الوطنً أول  -اإلمامً فقال عنه :

األمر كفكرة ، ثم اتضحت له معالم القضٌة الوطنٌة ، وهاله ما كان ٌشاهد من جور الحاكمٌن وعداؤهم 

أ وؼاٌة ، ورأى أنه كمسلم ٌوجب علٌه اإلسالم أن الصرٌح للشعب المستسلم ، فأصبحت الفكرة مبد

ٌعمل وٌجاهد فً سبٌل هللا ونصرة الحق الٌمنً وٌمده بالمال واألفكار من وراء ستار ، ثم صار ٌؤثر 

إعالن الجهاد ، وٌود لو تصبح الفكرة الوطنٌة السلبٌة عمالً إٌجابٌاً ، فاتصل بقٌادة القضٌة الٌمنٌة 

لبث أن بسط لهم رأٌه فً صراحة وإٌمان واتفق معهم على خطة العمل محفزاً محرضاً ، ثم ما 

، وأكد زبارة على  7اإلٌجابً بدون إحجام لتتحقق فكرة الحرٌة والدستور فً ربوع وطنه المجٌد(

)وكان بٌنه وبٌن ولً -صدق وطنٌة الخادم وٌأسه من النشام اإلمامً رؼم ما بٌنه وبٌن أركانه فقال:

ال ٌنزل هو أو عابلته فً الحدٌدة إال فً بٌته ، ولكنه رجح المصلحة الوطنٌة للٌأس العهد أحمد صداقة 

                                                           
ٔ
( ولد بقرٌة آل السفٌانً بالحٌمة الداخلٌة ونشأ ٌتٌماً ، والتحق بالمدرسة م9ٗ٘ٔ -9ٕٔٔهـ/7ٖٙٔ-7ٕٖٔالحٌمً )عبدهللا محسن العزب  - 

ٌحٌى بصنعاء وسجن بالقلعة بأمر اإلمام ٌحٌى عامٌن ألنتقاده اإلمام ثم تعٌن مفتشاً عاماً بالمعارؾ واستاذاً ومربٌاً خاصا ألبناء اإلمام العلمٌة 
وقاضٌاً بحٌس وتوفً بالسل فً تعز ، ودخل فً مجادالت عقابدٌة وفقهٌة مع علماء تهامة لكونه هادوي المعتقد وكتب مقاالت بمجلة الحكمة 

، عبدالرحمن محمد . عبدهللا العزب من .؛ قاضًٖٗ٘-ٖٖ٘خط(صـزبارة ، نزهة النشر ، ) -اب )تارٌخ الٌمن الحدٌث( راجع:لٌمانٌة وكتا
.؛ الورٌث ، إسماعٌل محمد حسن . رواد التنوٌر فً  ٗٙ-ٕ٘م ، صـ97٘ٔ، ٌناٌر  ٗ،السنة ٖ٘، مجلة الحكمة ، العدد الوالدة..حتى الوفاة 

،  ٗ. ؛ األكوع ، هجر العلم ، ج ٔٗٔ-7ٓٔم ، صـٖٕٓٓ،  ٔصنعاء ، ط –الٌمانٌة ، مركز الدراسات والبحوث الٌمنً مدرسة الحكمة 
 .ٗٙ-ٕٙ، صـ99٘ٔ، ٘دمشق ،ط–البردونً ، رحلة فً الشعر الٌمنً ، دار الفكر  .؛ 9ٕٕٙ -9ٕٕ٘صـ

ٕ
 .  1ٕٕٙ – 1ٕٕ٘، ٛـ ٗح٧ًٞع ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽ - 
ٖ

 .ٖٖ٘ٝٛـ ُٓ٘ٔٔخرن ، ٛـُرخٍس ، حُٜٔيٍ ح - 
ٗ
م( ولد بصنعاء ودرس بها فدخل المكتب الحربً العثمانً 9ٗ8ٔ-9ٕٓٔهـ/7ٖٙٔ-ٕٖٓٔ) المطاعبن محمد بن إسماعٌل  أحمد بن أحمد -

كمعاون وتخرج منه ضابطاً برتبة ٌوزباشً وتولى قٌادة فوج بالجٌش وشارك فً حروب اإلمام ٌحٌى التوسعٌة ، تولى الكتابة بجرٌدة اإلٌمان 
اة لربٌس التحرٌر وسجن عامٌن ألنتقاده اإلمام ثم أطلقه اإلمام وعٌنه عضواً فً كتابة التارٌخ الٌمنً ثم واله رباسة مجلة الحكمة بعد وف

م وتولى وزارة الدعاٌة والنشر ، ثم سجن بنافع فً حجة وأعدم له كتاب قطعة من تارٌخ الدولة 9ٗ8ٔالورٌث  ، وكان من قادة حركة 
ارة ، المرجع السابق ، زب -هـ( ، راجع :ٖٔٙٔاهرٌة وقطعة من تارٌخ الٌمن وحقق كتاب عطر نسٌم الصبا ألحمد بن محمد الحٌمً )طبعالط
؛  ٖٓٔ -7ٙرجع السابق ، صـ . ؛الورٌث ، الم 8ٖٔ. والمستدرك ،صـ 97ٓ-9ٖٙ، صـٕ؛األكوع ، المرجع السابق ، جٕٗ- ٔٗصـ
  .   ٕٙ-ٔٙلبردونً ، المرجع السابق ، صـا

٘
 . 11ٔحُ٘ٔخك٢ ، ح٤ُٖٔ ح٩ٗٔخٕ ٝحُل٠خٍس ، ٛـ - 
ٙ

 .ُٓ٘ٔرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
7

 .٘ٙٔ-ٗٙٔٛـ ، )د . ٕ( ، ٛـ ٙٓٗٔ،  ٔحُل٤َٔ ، ٓلٔي ػزي هللا ، ٗلٞ حٍُ٘ٞ ، ٝػ٤وش ٖٓ ٓـٕٞ كـش ، ١ - 
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، بل وذكر  ٔمن إصالح اإلمام ٌحٌى وولً عهده ..فأتصل باألحرار فً الٌمن وفً عدن وفً مصر(

 . ٕصبره أن)الخادم ؼالب أحد رجال المال واألعمال بالٌمن ساهم بنصؾ تركته فً سبٌل القضٌة(
      

بعد االنتماء الفعلً لحركة المعارضة الٌمنٌة واعتباره ممثالً لحركة المعارضة التهامٌة فً طورها   

السلمً ، بدأ مع هؤالء فً اإلعداد للحركة الدستورٌة وحضور االجتماعات فً منزل قابد الحركة 

وأقرت مسودة المٌثاق ، و)بعد أن تم اختٌار الوزراء والمدراء لحكومة الثورة  ٖعبدهللا بن أحمد الوزٌر

الوطنً فً صٌؽتها النهابٌة ، أرسلت إلى األستاذ أحمد محمد النعمان بعدن ، أرسلها القاضً 

عبدالسالم صبرة بواسطة القاضً محمد عبدهللا الشامً الذي أرسلها بدوره إلى الخادم ؼالب وطلب 

 ٗ(لٌهن سوى األستاذ نعمان المرسل إمنه أن ال ٌطلع علٌها أحد وال ٌخبر أحداً من األحرار المقٌمٌن بعد

، ولكن النعمان أخبر الزبٌري الممتلا ثورٌة ، ففرح وأخبر أصدقابه مما سبب خالؾ بٌن الزبٌري 

، فرؼم الحٌطة والحذر إال أن الحركة  ٘والنعمان ، ثم )خالؾ بٌن الخادم ؼالب واألستاذ نعمان (

فق علٌها بٌن الثوار بعد قتل اإلمام ٌحٌى والتسرع انكشؾ أمرها بسبب كشؾ شفرة البرقٌة السرٌة المت

فً نشر صحٌفة اإلخوان المسلمون ألعضاء الحكومة الدستورٌة وهٌبتها التشرٌعٌة وهٌكلها اإلداري 

 م9ٗ8ٔ، وكانت أحد أكبر األسباب التً أدت إلى شل حركة  ٙودستورها
7 . 

    

خطأ ، فأرجع بعض الكتاب هذا الخطأ إلى الخادم أختلؾ المؤرخون والكتاب واألحرار فً سّببٌة هذا ال 

أمٌر تهامة وثقته العمٌاء به ،  8ؼالب الوجٌه والذي كان صدٌقاً مخلصاً للقاضً حسٌن بن علً الحاللً

ولكن الحاللً كان همه إرضاء اإلمام أحمد ووالبه الكامل لمصلحته التً رآها مع اإلمام أحمد ، وعمل 

الوطنٌة المعارضة الٌمنٌة ، فـ)كان على صلة باألحرار عن طرٌق الشهٌد  جاسوساً لإلمام على الحركة

الحاج الخادم أحمد ؼالب الوجٌه .. ولما تحقق لألحرار قتل اإلمام ٌحٌى ولم ٌتحقق لهم قتل ابنه أحمد 

الذي كان هدفاً ربٌسٌاً لنجاح مخططهم احتفش الحاللً بخط الرجعة ولم ٌندفع فً مؤازرة األحرار 

ص مما أثار الشك فً نفوسهم منه ، فكان الخادم ؼالب ٌدافع عنه دفاعاً شدٌداً حٌنما عزم اإلمام بإخال

، والبعض أعاد فشل الحركة وكشؾ كلمة سر الحركة إلى األمٌر علً بن عبدهللا  9الوزٌر على عزله(

 . ٓٔالوزٌر وثقته بالحاللً
     

                                                           
ٔ

 . ُٓ٘ٔرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 . ٙٗٔ-ّ٘ٗٔ ، ٛـ17ٖٔ،  ٔطؼِ ، ١ –ش حُ٘ؼز٤ش حُيّ ...ٝأؿٜخٕ ح٣ُِظٕٞ ، ٓطخرغ ىحٍ حُوِْ ٛزَٙ ، ػ٢ِ رٖ ػ٢ِ . حُِٔلٔ - 
ٖ

 . 11ٔٛـ ،حُ٘ٔخك٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن  - 
ٗ

ٛ٘ؼخء ٝٓ٘ظيٟ حُ٘ؼٔخٕ حُؼوخك٢   –ػزيٙ ، ػ٢ِ ٓلٔي . ُٔلخص ٖٓ طخ٣ٍن كًَش ح٧كَحٍ ح٤٤٘ٔ٤ُٖ ، حُٔؼٜي حُل٢َٔٗ ٦ُػخٍ ٝحُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش  - 

 .  1ٕٕ، ٛـ  ٔ، ؽ ٕٕٓٓ،  ُِٔ٘زخد ، ١
٘

 . 1٘ػ٘خٕ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٙ

 ّ .٣ٔ1ٗ1٘خ٣َٙٔٛـ / 7ٍٖٙٔر٤غ ح٧ٍٝٙٔ، حُـٔؼش  ٕ٘٘ؿ٣َيس ح٩هٞحٕ حُِٕٔٔٔٞ ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى  - 
7

خُذ . ػٍٞس ح٤ُٖٔ حُيٓظ٣ٍٞش ، ًَِٓ حُيٍحٓخص ح٬ٍُٔ ، ح٤َُ٘ٔ ػزيهللا ٝحُؼ٤ٔي ك٤ٖٔ حُيكؼ٢ ٝحُؼو٤ي ك٤ٖٔ ػ٘زٚ ٝحُؼو٤ي ٓـخٛي كٖٔ ؿ - 

 . ٙ٘ٔ، ٛـ 11٘ٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ -ٛ٘ؼخء /ىحٍ ح٥ىحد  –ٝحُزلٞع ح٢٘ٔ٤ُ 
1

ٛـ رٜ٘ؼخء ٝىٍّ رخُٔيحٍّ حُؼؼٔخ٤ٗش ػْ طؼ٤ٖ ًخطزخً ُو٠خء آْٗ ٝرؼي حكظ٬ٍ حُلي٣يس طؼ٤ٖ ٕٖٔٔحُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ ك٤ٖٔ حُل٢ُ٬ ، ُٓٞيٙ ك٢  - 

٤َٓٛخ ك٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ ػزيحُوخىٍ ، ػْ طؼ٤ٖ ػخ٬ًٓ ُو٠خء حُلـ٣َش ًٝخٕ ُٚ حطٜخٍ رؤكٔي ٢ُٝ حُؼٜي رلـش ٝػ٤٘ٚ ٗخثزخً ػ٘ٚ رظؼِ ًخطزخً ٝٓٔخػيحً ٧

ُش حُٔظ٤ًِٞش ػْ ٗخثزخً ُِلي٣يس ، ٝرؼي ه٤خٗظٚ ُِلًَش حُيٓظ٣ٍٞش حُىحىص كظٞطٚ ُيٟ ح٩ٓخّ أكٔي ٝػ٤٘ٚ ٍث٤ٔخً ُِي٣ٞحٕ ح٢ٌُِٔ ٢ٛٝ أْٛ ٝظ٤لش رخُيٝ

ُرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن  -ٛـ ، ٍحؿغ :7ٍٖٖٔر٤غ ح٧ٍٕٝٔ ٜٖٝٗ حَُٔٝ ؿٔيٙ ػخ٤ٖٓ رخٌَُٔ ػْ ح٧َٓحٝ حُٜي٣ٍش كظ٠ ٝكخطٚ رٜ٘ؼخء ك٢، 

 .     1٘ٗٔأؿٔطْ  ٘ٛـ/7ًٖٖٔٝ حُلـش  ٙ، حُو٤ْٔ  ٕٔٔ،حُؼيى  ٘ؿ٣َيس ح٠ُٜ٘ش ، حُٔ٘ش ؛  . ٓٓٔ –11، ٛـ
1

 . ٙ٘، ٛـ ٔح٧ًٞع ، ٛـَ حُؼِْ ، ؽ - 
ٔٓ

 . ٖٗٔح٣َُُٞ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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مة السر كان عن طرٌق الحاللً بعد أن انضم رأى السالل وزمالبه أن إفشاء أسرار الحركة وكل   

وتمهٌداً إلٌصال المٌثاق الوطنً المقدس )-براً لولً العهد أحمد ، فقال:إلٌها شاهرٌاً ، أما باطناً كان مخ

باستدعاء  9ٗ8ٔفً أول ٌناٌر   ٔإلى كل قٌادات األحرار فً الداخل وفً عدن ، قام الفضٌل الورتالنً

الحورش ، واجتمع بهما اجتماعاً استثنابٌاً بحضور جمال جمٌل ، وكلفهما  محًٌ الدٌن العنسً وأحمد

بحمل صورة المٌثاق إلى عدن إلى زعماء الجمعٌة الٌمانٌة ...وبحسب االتفاق مع العنسً والحورش 

أبلؽهما الفضٌل بأن قٌادة الداخل ستتولى اإلبراق إلى الخادم ؼالب الوجٌه ببرقٌة ذات ألفاش تجارٌة 

ة قام بشرحها لهما ، وعند استالم اإلشارة البرقٌة ٌقوم الخادم الوجٌه بإبالغ قٌادة األحرار بها ، مستعار

وٌتولى األحرار من ثم نشر الوثابق الخاصة المطلوبة نشرها فً حٌنه ، ووفقاً لهذا التكلٌؾ سافر 

أمٌر لواء الحدٌدة محًٌ الدٌن العنسً والحورش إلى عدن عن طرٌق الحدٌدة ، وفً الحدٌدة التقٌا ب

القاضً حسٌن الحاللً ، وعمال على استمالته إلى صؾ الثورة ، وبعد أن شرحا له المشالم التً 

ٌعانٌها الشعب وتعوٌل األحرار علٌه لالنضمام إلٌهم ، وافق الحاللً على انضمامه لألحرار شرٌطة 

ثورة الدستورٌة ، وٌبدو أن العنسً االحتفاش بحٌاة القاضً عبدهللا العمري ، وتعهد العمري بمناصرة ال

والحورش بعد أن أكد الحاللً لهما وعاهدهما على أن ٌكون فً صفوؾ الثورة أفشٌا له بمخطط الثورة 

، فً  ٕ(وواصال سفرهما إلى عدن 9ٗ8ٌٔناٌر  ٗٔوتفاصٌله كاملة ، وأفضٌا له بساعة الصفر وهو 

مام أحمد الذي انضم للثوار واعتبره ممن أفشى حٌن رمى ٌحٌى زبارة التهمة على البدر محمد بن اإل

)هذا الرجل البدر كان ٌقال أو بعض الزمالء أنه معنا وكنت أحذرهم أنه لٌس -أسرار الحركة فقال :

، وكل ذلك ٌدل  ٖ(له عقلٌة كبٌرة ولكن لم ٌصدقونً معنا وأنه إنسان ؼلبان لٌس له شخصٌة ولٌس

 -، وهو ما أورده األحرار فٌما بعد ، فذكر اإلرٌانً : ٗخرعلى اختراق الحركة الوطنٌة بشكل أو بأ

)وقد حدثت بعض المالبسات التً سببت ارتباكاً وتخوفاً فً صفوؾ األحرار ، إذ كان اإلخوة فً عدن 

ٌنتشرون قٌام الثورة وإشعارهم بها بواسطة الشهٌد الخادم ؼالب رحمه هللا عن طرٌق برقٌة إلى وكٌله 

علٌها ، ولكن برقٌته وصلت عدن تخبر بوفاة اإلمام ٌحٌى قبل الموعد المحدد  فً عدن وبصٌؽة متفق

عن طرٌق وكٌل تجاري برٌطانً فً الحدٌدة بإٌعاز المندسٌن فً صفوؾ األحرار ، وبتكلٌؾ من ولً 

                                                           
ؼِْ ٝحُؼوخكش ٧َٓس ػ٣َوش ك٢ حُ 1ٓٓٔ/ٙ/٣ّٕٞ  حُـِحثَ حُل٤٠َ رٖ ٓلٔي ك٤ٖٔ حٍُٞط٢ٗ٬ ُٝي ك٢ رِي٣ش ر٢٘ ٍٝط٢ٗ٬ ر٣٫ٞش ٓط٤ق ك٢ - ٔ

ٝىٍّ ػ٠ِ ٣ي ح٤ُ٘ن ػزي حُل٤ٔي   1928ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٤غ كلع حُوَإٓ ٝىٍّ ٓزخىة حُؼَر٤ش ٝحُؼِّٞ حَُ٘ػ٤ش ٤ُٝ٘ظوَ رؼي ًُي ا٠ُ ٓي٣٘ش هٔ٘ط٤٘ش

َُ٘٘ كٌَٛخ ح٬ٛ٩ك٢، ٝطؼُّٜي ٗجٕٞ حُٔـظَر٤ٖ حُي٤٘٣ش كؤكيع ٗلٞ   ٤٣َ1930ٖ ا٠ُ رخ٣ٍْرٖ رخى٣ْ ٝأٝكيطٚ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ حُـِحث

ح ٝٗخى٣ًخ ُِيػٞس ك٢ كَٗٔخ، ٝهي أهِن ٗ٘خ١ حٍُٞط٢ٗ٬ حُِٔطخص حُل٤َٔٗش ك٤٠وض ػ٤ِٚ كًَظٚ ٝؿخءطٚ ٍ ًِ ٓخثَ طٜيىٙ رخُوظَ كخٟطَُ ا٠ُ ػ٬ػ٤ٖ ًَٓ

 ٝك٤ٜخ حٗظٔذ ا٠ُ ح٧َُٛ كلَٜ ػ٠ِ حُٜ٘خىس حُؼخ٤ُٔش ٖٓ ٤ًِش ٓـخىٍس كَٗٔخ َٓحً رٞحٓطش ح٤ٓ٧َ ٤ٌٗذ أ٬ٍٕٓ ا٠ُ ا٣طخ٤ُخ ٜٝٓ٘خ ا٠ُ حُوخَٛس

خ كؤْٓ ٓ٘شحُو٤٠ش حُـِحث٣َش ٝه٠خ٣خ حُٔ أٍٛٞ حُي٣ٖ ٝٝحَٛ ؿٜخىٙ رخُظؼ٣َٞ رخ٫ٓظؼٔخٍ حُل٢َٔٗ ك٢ حُـِحثَ، ٝهيٓش ًٓ ّ  1942 ٤ِٖٔٔ ػٔٞ

ح١ٌُ 1948حُوخَٛس ّ ؿزٜش حُيكخع ػٖ ٗٔخٍ اك٣َو٤خ ػْ ٌٓظذ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ 1944 ًٔخ أْٓ ٓ٘ش حُـِحثَ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ ُِيكخع ػٖ

ٟي ح٩ٓخّ 1948 كزَح٣َ حُظ٢ هخٓض ك٢ ح٤ُٖٔ ريٍٝ رخٍُ ك٢ ط٘ظ٤ْ ٝط٘ظ٤َ ػٍٞس ح٧كَحٍ ك٢ هخ1952ّحٓظوزَ ك٤ٚ ح٤ُ٘ن ٓلٔي حُز٤َ٘ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ

ح ك٢ ٓز٤َ َٗف حُو٤٠ش حُـِحث٣َش كِحٍ حُل٤٠َ ٣ل٠٤ ٝهي ٓخكَ ًَ ٍِٗ ك٤ٚ هطذ ٝكخَٟ ك٢ حٌُِٔ٘ش  ٓؼظْ حُيٍٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝك٢ ًَ رِي ًؼ٤

 ٓخٍّ ٕٔرٔٔظ٘ل٠ أٗوَس ك٢  ، طٞك٢ ط٤ًَخ ٝأٛزق ٓٔؼ٬ً ُِـزٜش ك٢ حُـِحثَ ٗخٍى ك٢ طؤ٤ْٓ ؿزٜش طل٣ََ 1955 كزَح٣َ 7ٔحُـِحث٣َش ٝك٢ 

ك٢  حُل٤٠َ حٍُٞط٢ٗ٬ ٝهخٓض ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء حُـِحث٤٣َٖ رـٔغ ٓوخ٫ص.خ ٖٓ ٓٔو٢ ٍأٓٚٗوَ ؿؼٔخٗٚ ا٠ُ حُـِحثَ ٝىكٖ ه٣َزً  1987ٝك٢  1959

حُـِحثَ،  -حُٜيٟ َ . حُـِحثَ حُؼخثَس ، ىحٍ حٍُٞط٢ٗ٬، حُل٤٠ -ٍحؿغ :.حُؼخثَس حُـِحثَ طلض ػ٘ٞحٕ 1963 َٗ٘طٚ ك٢ ر٤َٝص ك٢ ػخًّظخد ٟوْ ٝ

-7ٙٔ، ٛـّٔ ،ؽ11٘ٔ،  ١ٔ ر٤َٝص ، -رٞػ٣ِِ ، ٣ل٠٤ . أػ٬ّ حُلٌَ ٝحُؼوخكش ك٢ حُـِحثَ حُٔلَٝٓش ، ىحٍ حُـَد ح٢ٓ٬ٓ٩ . ؛ 11ٕٔ،  ١ٕ

. 7ٗ-ّٗٗ ، ٛـ ٕٓٓٓ،  ٔىٓ٘ن ، ١ -َد ه٤٘ش ، ػَٔ رٖ . أػ٬ّ ٝأػٔخٍ ك٢ حُلٌَ ٝحُؼوخكش ٝح٧ىد ، ٖٓ ٍٓ٘٘ٞحص حطلخى حٌُظخد حُؼ . ؛1ٕٓ

،  ٔر٤َٝص ، ١ -ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ، ٓلٔي حُز٤َ٘ . آػخٍ ح٩ٓخّ  ٓلٔي حُز٤َ٘ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ ، ؿٔغ ٝطوي٣ْ/أكٔي ١خُذ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ، ىحٍ حُـَد ح٢ٓ٬ٓ٩ 

 .     ٔ٘ٔ-7ٗٔ، ٛـ ٗ. ٝؽ1ٖ٘-1ٔ٘، ٛـٖ. ٝؽ ٖٖٔ-1ٕٖ، ٛـّٕ ،ؽ 117ٔ
ٕ

 . 1ٗحُٔخرن ، ٛـ ح٬ٍُٔ ٝآهَٕٝ ، حُٜٔيٍ  - 
ٖ

 .  1ٕٔ، ٛـ ُٕ٘ٓٓرخٍس ، ٣ل٠٤ رٖ أكٔي . ًٌَٓحص ٣ل٠٤ رٖ أكٔي ُرخٍس ػٖ حُؼٍٞس حُيٓظ٣ٍٞش ، ٓـِش حُٔٔخٍ ، حُؼيىحٕ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ  - 
ٗ
وب واالنتكاسة فً الٌمن الثورة فً الجن -تحدث محمد علً الشهاري وهو من كتاب الٌسار فً أؼلب كتاباته عن هذا االختراق . راجع كتبه : - 

،  ٔبٌروت ،ط-. ؛مساجالت حول حركة االحرار الٌمنٌٌن ، دار الفارابً 79-78م ، صـ 97ٕٔ،  ٔبٌروت ، ط –الشمال ، دار ابن خلدون 
 .   7ٗ-ٖٗ، صـ99ٓٔ، ٔالقاهرة ، ط-؛ جدل حول الثورة والوحدة الٌمنٌة ودور عبدهللا باذٌب ، مكتبة مدبولً ٕٕ-ٕٔم ، صـ 98ٓٔ

http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=1928
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=1930
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=1942
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=1944
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=1952
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=1948
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=1955
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=1959
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=1963
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ikhwanwiki.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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العهد لؽرض إجهاض الثورة ، وقد جاء فً البرقٌة أن اإلمام ٌحٌى مات مٌتة مشبوهة ، وقد أرسل 

دوباً لتعزٌة سٌؾ الحق إبراهٌم بوالده ، ومع أن البرقٌة المتفق علٌها لم تصل من الشهٌد والً عدن من

الخادم ؼالب إال أن ثقة األحرار بأن معلومات حكومة عدن ٌمكن أن تكون ؼٌر صحٌحة مع احتمالهم 

م ألن ٌكون عابق قد حال دون وصول البرقٌة جعلهم ٌسارعون إلى نشر المٌثاق المقدس مع القواب

، وأكد الفسٌل اختراق  ٔالملحقة بها من  مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومدٌري اإلدارات .. إلخ(

 -بقوله :آنذاك  ٕنٌة الكبرىاالجمعٌة الٌموالمتمثلة فً المخابرات البرٌطانٌة لحركة المعارضة الٌمنٌة 

لمخابرات البرٌطانٌة بالحدٌدة )أما فٌما ٌتعلق بالحدث نفسه ، فالحدث لم ٌعرفه االنجلٌز إال من مندوب ا

وهو "محمد علً مرشد" الذي اخبرهم بقتل اإلمام ، فقامت السلطة البرٌطانٌة باتخاذ إجراءات أمن 

 . ٖحول الجمعٌة الٌمنٌة الكبرى(
    

أما المصادر البرٌطانٌة ، فتابعت األحداث وراقبت الوضع ، وهو ما أكده الباحث البرٌطانً لٌؾ   

فً أطروحته للدكتوراه وأكد أن الحاللً عمل لصالح البرٌطانٌٌن ولإلمام  Leigh Douglasدوجالس 

ٌحٌى وولً عهده ول ل الوزٌر واألحرار ، وأنه قبل كشؾ المخطط اتصل به الوكٌل السٌاسً 

الذي كان ضابط اتصال سابق بتهامة وله تقارٌر مهمة عن تهامة  -البرٌطانً صالح جعفر فً تهامة 

ونجح صالح جعفر فً استقطاب الحاللً  -ات والثالثٌنٌات من القرن العشرٌن المٌالدي فً العشرٌنٌ

م 9ٗ8ٌٔناٌر  ٗٔ/ هـ 7ٖٙٔربٌع األولالثامن من إلى البرٌطانٌٌن ، وأبلؽه الحاللً بأنه فً  ٌوم األربعاء 

از من ولً بأن اإلمام ٌحٌى ونجله األمٌر سٌقتالن ، وسواء كان ذلك بمحض إرادة الحاللً أو بإٌع

 .  ٗالعهد أحمد تم كشؾ أسماء الدستورٌٌن ، فقد نجح فً ذلك 
 

كل ذلك أدى إلى تسرٌع الثوار باألحداث ، وقتل اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن فً حزٌز جنوبً صنعاء فً   

م بناء على فتوى وقع علٌها 9ٗ8ٔ فبراٌر السابع عشر من / هـ7ٖٙٔ ربٌع الثانً السابع منٌوم الثالثاء 

لماء المذهب الهادوي الزٌدي ومشابخ من مناطق الٌمن وكان الخادم ؼالب الوجٌه هو الوحٌد من ع

، وأعلن فً الٌوم التالً عبدهللا بن علً الوزٌر إماماً دستورٌاً وشوروٌاً  ٘تهامة الذي وقع على ذلك 

 وتلقب باإلمام الهادي .

وأعلن المٌثاق الوطنً المقدس بصفة رسمٌة تم إعالن تشكٌلة الحكومة الدستورٌة وهٌكلها اإلداري  

، فً المادة العاشرة من المٌثاق الوطنً المقدس أن مجلس الشورى الذي سٌدٌر  كدستور للدولة القادمة

 (ٔٔ)البالد هو هٌكلها التشرٌعً والتنفٌذي وقد حدد أعضابه بسبعٌن عضواً ، ومنهم كما جاء فً المادة 

                                                           
ٔ

،  ٕر٤َٝص ، ١ -ٛ٘ؼخء / ىحٍ ح٥ىحد  -ح٣ٍ٩خ٢ٗ ، حُوخ٢ٟ ػزيحَُكٖٔ . ٝػخثن أ٠ُٝ ػٖ حُؼٍٞس ح٤٘ٔ٤ُش ، ًَِٓ حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع ح٢٘ٔ٤ُ - 

 . ّٕٓٔ ، ٛـ 11ٕٔ
ٕ
بشراء مطبعة وهً جمعٌة تقدم  زعماء المعارضة الٌمنٌة بطلب للسلطات البرٌطانٌة فً عدن إلنشابها والسماح  الجمعٌة الٌمنٌة الكبرى - 

وإصدار جرٌدة ، وأشفعوا طلبهم بنشام الجمعٌة بما ال ٌختلؾ عن نشام أي هٌبة اجتماعٌة لٌست ذات طابع سٌاسً وقد استجابت السلطات 
 ّ ػويص حؿظٔخػٜخ حُظؤ٢ٔ٤ٓ ٝأهَ اٗ٘خء كَٝع ُٜخ رخُوخٍؽ ، ٝحٗظوذ حُِر١َ٤ ٍث٤ٔخً ٝحُ٘ؼٔخ٣ٔ1ٕٗٙ٘خ٣َ ٗ هـ/ٖ٘ٙٔمحرم  ٖٓلذلك ، وفً 

ٌَٓط٤َحً ػخٓخً ُٜخ ، ٝأٛيٍص ؿ٣َيس "ٛٞص ح٤ُٖٔ" ، ًٝخٗض أرَُ ٝحؿٜش ُِٔؼخٍٟش ح٤٘ٔ٤ُش ٟي حُلٌْ ح٩ٓخ٢ٓ ، ٝطٞهق ٗ٘خ١ٜخ ػوذ كَ٘ 

ٗخَٛ، هخُي ػزيحُـ٤َِ . ٓخىس حُـٔؼ٤ش ح٤٘ٔ٤ُش حٌُزَٟ ، حُٔٞٓٞػش ح٤٘ٔ٤ُش ،  -ّ .ٍحؿغ:1ٗ1ٔٛـ/ٓخ7ٍّٖٙٔحُلًَش حُيٓظ٣ٍٞش ك٢ ٍر٤غ ح٥هَ

 . 899-117، ٛـٕؽ
ٖ

،  ٔر٤َٝص ، ١ -ّ ح٬٤ُٔى ٝح٤َُٔٔس ٝحُٔئػَحص ، اػيحى ًَِٓ حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع ح٢٘ٔ٤ُ ، ىحٍ حُؼٞىس 1ٗ1ٔحُل٤َٔ ، ٓلٔي ػزي هللا . ػٍٞس  - 

 . ّٖٗٗ، ٛـ 11ٕٔ

4-Douglas . J  Leigh . The Free Yemeni Movement 1935-1962 . Giovanni Chimienti , ed. Beirut: American 

University of Beirut . 1987 . pp 130-153 .   
٘

 .  1ٙ – 7ٙح٬ٍُٔ ٝآهَٕٝ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ   - 
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وٌمثل تهامة شخص واحد هو الخادم بن أحمد  9ٔالمرفقة بعدد  وقابمتهم ٔأعضاء مجلس الوزراء 

من المٌثاق والتً تتحدث عن مدٌري الوزارات والمرفقة  ٕٔ، أما المادة  ٕ ؼالب الوجٌه وزٌراً للمالٌة 

عامل الحدٌدة والزٌدٌة محمد مكً زكري وقد  عضواً فٌمثل تهامة عضو واحد وهوٗٔقابمتهم بعدد 

، أما بقٌة القوابم فال ٌوجد بها أسماً تهامٌاً ممثالً للشعب التهامً  ٖاالقتصاد والمناجمعٌن مدٌراً لوزارة 

والتً تضم  ٗفً حكومة الثورة الدستورٌة حتى مناصب كبار الموشفٌن ؼٌر الشورٌٌن فً القابمة 

 أمراء األلوٌة اإلدارٌة فٌالحش إسناد إمارة تهامة إلى القاضً حسٌن الحاللً .  
 

الخادم ؼالب الوجٌه لدعم الثورة الدستورٌة بتهامة وإٌجاد تأٌٌد شعبً تهامً لها ، لكنه فوجا انطلق  

بحقٌقة مرة وهً الالمباالة والرفض التام من الشعب التهامً للمشاركة فً األحداث ، بل وكأن شٌباً لم 

فاتجه إلى بٌت  ٌحدث إطالقاً ، وٌالحش أنه اتجه إلى جنوب تهامة حٌث تجارته وعماله ومزارعه ،

الفقٌه وكان عاملها وحاكمها فً نفس الوقت هو عبدهللا بن زٌد بن علً الدٌلمً ورؼم مٌله إلى 

 ٗالدستورٌٌن لكونه المتعلم المثقؾ خرٌج جامع األزهر الشرٌؾ والحاصل على الشهادة العالمٌة منها

ب من قبل اإلمام أحمد وعٌنه شٌخ البلد المنص ٘إال أن األمر لٌس بٌده ولكن بٌد أحمد قاضً بهكلً

ربٌساً لبلدٌة بٌت الفقٌه والذي كان مترقب لألحداث ، وقد وصل إلٌه أثناء الحركة الدستورٌة اإلمامٌة 

نحن أبناء مدٌنة  -الخادم ؼالب الوجٌه لعالقته به الوطٌدة وطلب دعم المدٌنة للثورة فقال أحمد قاضً :

ق وكبابرها ، فذهب إلى الشٌخ أمحمد حسن فاشق شٌخ مع من ؼلب ولكن اذهب إلى مشابخ الزرانٌ

مشابخ الزرانٌق الذي آثر االنتشار والتمهل ، ولما أصر الخادم على إعالن موقؾ الزرانٌق قال هذا 

، ففهم الخادم  ٙجراحنا من أهل المشرق لم تندمل ، وهً دولتهم ما دّخل أبونا فٌهم ؟ ٌسّدوا  -الشٌخ :

حٌث كان الموقؾ قد حسمه عاملها سعٌد أبوبكر بن محمد بن حسن معوضة وانسحب إلى مدٌنة زبٌد 

سعٌد أبوبكر بن محمد  -مع حاكمها ٌحٌى بن عبدالرحمن األنباري لصالح اإلمام أحمد فـ) كان العامل 

ثابت على مبدأه مع اإلمام أحمد ، ولم تؤثر علٌه صهارة آل الوزٌر له ، فهو خال  -بن حسن معوضة 

 .   7السٌد عبدهللا بن محمد بن أحمد الوزٌر ( الشهٌد بحجة
   

أما موقؾ مدٌنة زبٌد فهو مع الرفض التهامً العام لما سبق ، وٌرجع هذا الرفض اٌضا إلى شخصٌة   

عبدهللا بن أحمد الوزٌر الحاضرة فً ذاكرة أهالً مدٌنة زبٌد ، فهو الذي أذاقهم األمرٌن عندما واله 

ٌن وحٌس وجبل راس والمخا ، وانتدبه للقضاء على حركة المقاومة التهامٌة اإلمام ٌحٌى "فتح" الوصاب

م ٌحٌى فً الركب والمعاصلة ، وقمع الثورة الشعبٌة بمدٌنة زبٌد نفسها ضد نشام اإلمامة ، ثم واله اإلما

   . 8(بعدها زبٌد)مقرراً أمورها
 

                                                           
ٔ

. )كَٜ حُزخكغ ػ٤ِٜخ ٖٓ ًَِٓ اى٣ٍْ ك٘زِش ُِظٞػ٤ن  1 –7ّ ، ٛـ 1ٗ1ٔػيٕ ،  –ٝػ٤وش ح٤ُٔؼخم ح٢٘١ُٞ حُٔويّ ، ٓطزؼش ح٠ُٜ٘ش ح٤ُٔخ٤ٗش  - 

 ػيٕ( –
ٕ
- al-Rashid , Ibrahim , ed. Documents on the History of Saudi Arabia , Vol 6 : Yemen Enters the Modern 

World : Secret U.S. Documents on the Rise of the Second Power on the Arabian Peninsula . Chapel Hill, NC 

: Documentary Publications (U . S. A). 1984, pp. 141-145.  
ٖ

 . ِٕٝٓلن حُوخثٔش ٍهْ   1ح٤ُٔؼخم ح٢٘١ُٞ حُٔويّ ، ٛـ  ٝػ٤وش - 
ٗ

ٛ٘ؼخء ،  –، ًَِٓ حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع ح٢٘ٔ٤ُ  1ٗ1ٔحٌُ٘ؼش ، ٜٓطل٠ . ٓـخَٓحص ١َٜٓ ك٢ ٓـخَٛ ح٤ُٖٔ ، ػ٬ع ٝػخثن ػَر٤ش ػٖ ػٍٞس  - 

 .   ٖ٘ – ّٖٗ ، ٛـ 11٘ٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ -ىحٍ حُؼٞىس
٘

 ٛـ أهٞٙ حُـ٣َن ػ٢ِ ٓغ حُزيٍ ٓلٔي رٖ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ . ٢ِٖٔ7٘ رٖ أكٔي رٖ كٖٔ حُز٢ٌِٜ طٞك٢ ٓ٘شأكٔي رٖ حُوخ٢ٟ ػزيحَُكٖٔ رٖ ػ - 
ٙ

 ّ .1ٕٓٓ/1/7ٔٓوخرِش ٓغ ػ٢ِ ػ١ِٞ حُؼطخّ ك٢  - 
7

 . 1ُٕٔرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
1

 . ٓٙٓط٤َ ، حُيٍس حُل٣َيس ، ٛـ - 
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اً منهم مباٌعة قابد الحركة عبدهللا بن أحمد التقى الخادم الوجٌه بعلماء الحدٌدة وبٌت الفقٌه وزبٌد طالب  

ال ٌرجع فٌه إلٌنا لسبب بسٌط وهو  –الحكم  –الوزٌر ، فكان جواب العلماء موحداً وهو أن هذا األمر 

أننا سنة شوافع ، أما الحكم ورجاله فٌعود ألهل الحل والعقد من الشٌعة الزٌود طبقاً لمذهبهم وللشروط 

ال دخل لنا بمن ٌحكمنا ، وال تجلب  -ما طلب برقٌة تأٌٌد للوزٌر قالوا له :التً وضعها أبمتهم ، وعند

، وأراد الخادم  علٌنا العواقب ، فنحن لم نختار لكً نؤٌد ، ثم أننا بضاعة علم قال هللا وقال الرسول 

 .  ٔقُم لكأفهم ٌا خادم نحن لسنا عبٌد ولكن من تزوج أمنا فهو عّمنا و -أن ٌتحدث ، فأسكتوه وقالوا له :

رجع الخادم خابباً من كل زٌاراته حتى الموقؾ الشعبً بمدٌنة الحدٌدة كان االنتشار والترقب   

والرفض التام لهذه الحركة ال لشًء إال لكون قابدها هو عبدهللا بن أحمد الوزٌر الذي كان المسبول عن 

سالمة ، ثم تولٌته علٌها بعد انسحاب احتالل المدٌنة وما تبعها من جرابم وانتهاكات ضد هذه المدٌنة الم

،  ٕالقوات السعودٌة عنها ، فأهلك الحرث والنسل ، وأذاق العباد والبالد من "عدله" شلماً وسلباً ونهباً 

ثم ممارساته الشاذة وتعالٌمه الؽرٌبة على المجتمع الحدٌدي وهو مجتمع متفتح وبمّدنٌة مفتوحة على كل 

على قمة جبل ، ومن هذه التعالٌم منع الصور والتصوٌر والموسٌقى العالم ، ولٌست قرٌة محصورة 

 .  ٖشى والؽناء والصحؾ والمجالت وحلق اللحٌة 
   

أدرك الخادم ؼالب الوجٌه أن األمر فً تهامة لٌس فً صالح الحركة التً كان أحد المشاركٌن   

وأحس الخادم بخطورة الوضع بعد  الربٌسٌن فٌها تبعاً لشرٌكه عبدهللا الوزٌر وأصدقاءه من األحرار ،

نجاة اإلمام أحمد من الكمٌن الذي ُوضع له بتعز ،وكان الحاللً قد حسم أمره ، فهو الذي استخدم التقٌة 

على إخوانه من أبناء مذهبه من األحرار ، فخدع الجمٌع بكونه مع األحرار ثم أتضح أنه قلباً وقالباً مع 

و) لعب دوراً مزدوجاً بٌن رجال الثورة لى الحركة الوطنٌة فقط ، وساً عاإلمام أحمد ولم ٌكن إال جاس

وبٌن السٌؾ أحمد وأبٌه اإلمام ٌحٌى من جانب آخر : فهو مع المصلحٌن كأحدهم ، ولكنه مع ولً العهد 

اإلمام عبد هللا الوزٌر  -علً بن عبدهللا الوزٌر -فً الحقٌقة ، ٌنقل إلٌه أخبارهم ، وطالما نصح األمٌر

عة الثوار من قبول أمثال هؤالء المندسٌن بعد أن تأكد له موقؾ الحاللً ، ولكن لم ٌصػ إلٌه ومجمو

أحد ، وكان اإلمام الجدٌد عندما بلؽه توجه ولً العهد من تعز قد أمر الحاللً بإلقاء القبض علٌه ، 

مخابرات ولكن الحاللً خدع الثورة أٌضا واطلع السٌؾ احمد بكل ما ٌجري بٌنه وبٌن صنعاء من 

بشأنه ، وأوهم صنعاء فً البداٌة أن السٌؾ ٌهٌم على وجهه فً صحراء تهامة وشل على اتصال وثٌق 

بصنعاء وكان اإلمام وحكومته ٌثقون بالحاللً وما عرفوا مراوؼته إال وقد فات األوان ، واتجه السٌؾ 

ثم أخبر الحاللً أن السٌؾ أحمد إلى باجل بإرشاد من الحاللً لٌخرج هو من المسؤولٌة إزاء صنعاء ، 

فعزم اإلمام عبد هللا على مواجهته بنفسه ومناجزته مع قوة ال ٌستهان بها فً باجل  احمد بالفعل موجود

، وهو  ٗ(در ولً العهد باجل متجها إلى حجةوفً أثناء ذلك ؼاثم بدا له إرسال ثلة من الجٌش  هناك ،

ومعه نحو مابة ألؾ دوالر من الفضة وكٌساً مملوءاً )سار األمٌر أحمد  -ما أكده مؤرخ عربً بقوله :

                                                           
ٔ

ّ ؛ حُل٢َٓ٠ ، ػزيحَُكٖٔ . ٗيٝس ح٤ُٜ٘ي حُؼخثَ ٕٔٔٓ/7/1ش ك٤ٖٔ ٝٛخر٢ ك٢ ّ ٝحُؼ1ٓ٬ٕٓٓ/ٙ/ٕٓوخرِش ٓغ حُٜٔ٘ذ ػ٢ِ ػ١ِٞ ك٢  - 

ٛ٘ؼخء ، َٝٗ٘ص ٟٖٔ ًظخد ٣ُي ح٢ٌُٗٞٔ ٗخػَحً ٤ٜٗٝيحً  -ٝحُٔ٘خَٟ ح٢٘١ُٞ ٣ُي رٖ ػ٢ِ ح٢ٌُٗٞٔ ػويص رًَِٔ حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع ح٢٘ٔ٤ُ 

 . ّ٘٘ٔ ،  ٛـ 11ٗٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ -ٛ٘ؼخء ، ىحٍ ح٥ىحد  -٢٘ٔ ، ػزيحُؼ٣ِِ حُٔوخُق ٝػزيهللا حُزَى٢ٗٝ ، ًَِٓ حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع ح٤ُ
ٕ

 .ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٕٔ؛ ٝح٧ٓظخً أكٔي ػ٢ِ كخَٟ ك٢  ٕٓٔٓ/ٙ/ٖٔٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً حُؼ١ِ حُٜٔٞػ٢ ك٢  - 
ٖ

 . حُٜٔيٍ ٗلٔٚ؛  ٔٙٓط٤َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 .1ٗٗ-1ٗٗح٣َُُٞ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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مابة وثمانون جندٌاً ، وقد نصحه القاضً حسٌن الحاللً أن ٌواصل سٌره من الذهب ، وكان ٌصحبه 

  . ٔإلى حجة(
 

شكلت حكومة الثورة الدستورٌة وفداً مكوناً من زٌد الموشكً والقاضً عبدهللا بن عبداإلله األؼبري    

د باشا والشٌخ حسن بن صالح الشاٌؾ وعلً ناصر العنسً والشٌخ محسن بن سنان وٌحٌى بن محم

الصعر وعبدالرحمن أحمد النعمان والحاج الخادم ؼالب الوجٌه مهمته استقبال وفد جامعة الدول 

العربٌة برباسة األمٌن العام لجامعة الدول العربٌة والمقرر وصوله إلى الحدٌدة وكذلك إقالة الحاللً 

ل زٌد بن ٌحٌى عقبات بدالً عنه أو الخادم ؼالب الوجٌه تبعاً للقرار السابع الصادر عن قٌادة وإبدا

وموكبه بحٌس ،  فزبٌد وٌنضم إلٌهم الخادم ؼالب الوجٌه  –ربٌس الوفد  –ٌمر الموشكً ، و) ٕالثورة

الب ، وكان ، فٌدخلون الحدٌدة ، فٌحتفً بهم أمٌر الحدٌدة القاضً حسٌن الحاللً صاحب الخادم ؼ

موقؾ الحاللً قد بدأ ٌنكشؾ للمسبولٌن بصنعاء ، فأمروا بفصله من الحدٌدة وأن ٌحل محله السٌد زٌد 

 -والموشكً وموكبه بالحدٌدة  -بن ٌحٌى عقبات ، فتدخل الخادم حتى استبقى الحاللً ، وفً هذه الفترة 

الهتاؾ بتعز وإب والحدٌدة تهبط طرأ التؽٌر السرٌع على موقؾ الثورة العام ، بحٌث أخذ الحماس و

درجته ، وبدأ المتربصون واالنتهازٌون الذٌن اندسوا فً الصفوؾ وشؽلوا فٌها مناصب هامة بدءوا 

ً أحد المشاركٌن ، وذكر علً ناصر العنس ٌٖتشاهرون بمعاداة الثورة ، وٌساندون ولً العهد أحمد(

عزام أول أمٌن عام لجامعة الدول  رحمنبدالع –)فشكل وفد منا لاللتقاء بعزام -:فً الوفد ما ٌلً

وسافرنا عن طرٌق الحدٌدة ، لكن الحاللً قام بحبسنا ، ولم نبقى هناك إال لٌلة واحدة ، وفً  -العربٌة 

الٌوم الثانً نقلنا إلى باجل ، ولم نعرؾ إلى أٌن كان طرٌقنا ، فكتب الموشكً للحاللً برقٌة ٌقول فٌها 

" وأطلعونا مناخة وعندما وصلنا ضربت صحابك فإنك تسوقهم إلى الموتك وأ"اتق هللا فً أصدقاب

ارجوا هللا الذي سلمنً منكم ٌسلمكم ،  -المدافع ابتهاجا بسقوط الثورة ورجع الجواب من الحاللً ٌقول :

، ولعل المقطع األخٌر حول إشاعة أن وفد الموشكً كان ؼرضه  ٗ(أشاع فً الحدٌدة أننا جبنا لقتلهوقد 

الحاللً لخٌانته للثورة هو ما أوضحه شاهد عٌان على تلك الفترة وهو أن الوفد الذي سار)من  تصفٌة

تعز إلى الحدٌدة قصده هو إلقاء القبض على القاضً الحاللً أو قتله بجرٌرة انحرافه وموالته لإلمام 

ت صنعاء ، أحمد باطناً ، وكان العكس منه إلقاء القبض علٌهم وإٌداعهم الحبس مؽلولٌن حتى سقط

واستسلم عبدهللا الوزٌر ألنصار اإلمام أحمد ، ونقلوا إلى حجة مكبلٌن بالحدٌد ، والفضل فً نجاح 

عملٌة الحاللً للشٌخ عبدالرحمن بن أحمد النعمان ، فقد كان فً طلٌعتهم من تعز للؽرض الذي أشرت 

جرٌة أوعز إلٌه بالمهمة التً إلٌه ، ولكنه برابطة صداقته القدٌمة بالحاللً تارٌخ كان عامالً بالح

، وهو رأي شاٌعه فٌه األكوع  ٘انتدبوها لها ، وحّرضه على أن ٌباشرهم قبل أن ٌباشروه مبتدأً به(

)خالل وجود القاضً عبدهللا عبداإلله األؼبري ورفاقه فً الحدٌدة لدى القاضً حسٌن الحاللً  -بقوله :

الضابط محسن بن سنان الصعر بقتله ، وأن عبدالرحمن بأنهم كلفوا  –الحاللً  –نابب اإلمام اتهمهم 

، فقضٌة  ٙأحمد النعمان قد أبلؽه بذلك ، فأمر باعتقالهم جمٌعاً إال عبدالرحمن نعمان وسٌقوا إلى حجة (

                                                           
ٔ
 . 8ٖٔم ، صـ 9٘9ٔ،  ٕ٘القاهرة ، سلسلة أخترنا لك رقم -ٌم . الٌمن البالد السعٌدة ، دار المعارؾ للطباعة والنشرحسن ، حسن إبراه - 
ٕ

 . ٖٖٔح٬ٍُٔ ٝآهَٕٝ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 . ٖٕٙحُ٘ٔخك٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 .11ّٖ ، ٛـ 1ٗ1ٔحُؼ٢ٔ٘ ، ػ٢ِ ٗخَٛ . ػٍٞس  - 
٘

 . 7٘-ٙ٘،  ٗٔخرن ،ؽ٤ٗزخٕ ، حُٜٔيٍ حُ - 
ٙ

 . 1ٗٔ، ٛـ ٕح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
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تصفٌة الحاللً وزعمه ذلك لم تكن إال من حٌله الكثٌرة واستبقاء عبدالرحمن النعمان لٌشهد له بذلك 

 ٌجاد مبرر لٌقنع نفسه وآخرٌن فٌما بعد بزج األحرار فً السجون وقتلهم .دون حبسه دلٌل على ا
 

تم إلقاء القبض على الخادم ؼالب الوجٌه ومن ثم إرساله مع رفقاءه إلى سجون حراز مكبلٌن بالقٌود     

واألؼالل ثم إرسالهم إلى حجة ، وقضٌة ارتباط الخادم ؼالب الوجٌه بحسٌن الحاللً تبٌن مدى مثالٌة 

الخادم ؼالب وإٌمانه بالثورة والصداقة ، فحتى أخر دقٌقة له بتهامة وثق فً الحاللً ، أورد أحد 

  -اللحشات األخٌرة للخادم الوجٌه بالحدٌدة فقال : –زوج بنت الحاللً  –األحرار وهو حسٌن المقدمً 

قوطها إنما )لما سقطت صنعاء كنت موجوداً فً منزل القاضً حسٌن الحاللً ، ولٌس عندي خبر س

الحشت أن الحاج الخادم الوجٌه وصل إلى منزل القاضً حسٌن وقعد معه فً الؽرفة فترة طوٌلة ، 

والحشت أن سٌارة لوري كبٌرة قد جاءت مع بعض الجنود وكنا نسمٌهم الطبشٌة وتواجدوا فً بٌت 

روج الخادم ؼالب قام الحاللً وتراجعوا بالسٌارة إلى الوراء حتى باب بٌت النابب الحاللً ، وأثناء خ

ومجموعة  -عبدهللا البروي ضابط مركز بشرطة الحدٌدة  –مأمور الضبط محمود زبارة والبروي 

بأخذه بالقوة إلى سٌارة اللوري الذي كان داخلها أربعة من الطبشٌة ، أخذوه إلى داخلها بالقوة ، ومشت 

عنا هناك بأن صنعاء قد سقطت وأن السٌارة بسرعة إلى القلعة وكانت هذه بداٌة شعورنا ومن كان م

هناك إجراءات جدٌدة وعلى الفور قاموا بالقبض على كل اإلخوان وكان الخادم قد حاول السفر إلى 

) كما أرسل  -، وفً رواٌة أخرى للشماحً قال فٌها : ٔعدن بالطابرة ، فمنع من قبل علً عبد القادر(

بالحدٌدة وأن ٌنجوا بأنفسهم ، فلم ٌأخذوا بنصٌحته ، من ٌحذر الموشكً ورفاقه  -محمد بن أحمد باشا  -

فقد كان الموشكً والخادم مخدوعٌن بأنهما سٌقنعان الحاللً بالوقوؾ إلى جانب الثورة ، واستمرا مع 

رفاقهما ٌواصلون االجتماعات بالحدٌدة ، وأنهم فً اجتماعهم ٌخططون إذ داهمتهم الجنود وقبضت 

ثم نقلوا فً األؼالل إلى سجن مناخة بحراز ، وبعد متاعب السفر فً علٌهم وأودعنهم سجن الحدٌدة 

 . ٕاألؼالل وصلوا حراز وفً سجن مناخة قذؾ بهم (
      

أورد القاضً محمد علً األكوع أن الوفد المكلؾ بمقابلة وفد الجامعة وصلت إلٌه برقٌة بالعودة فقال   

نٌته صالحة نحو الحاللً هذا بصراحة ، وضمن له ) كان الخادم ؼالب مؤمناً بالقضٌة الٌمنٌة ، و -:

بعد أن جاءت برقٌة من محمد أحمد باشا إلى ولده بأن ٌعودوا فالموقؾ خطٌر جداً ، وكانت قد وصلتهم 

البرقٌة إلى حٌس وكانوا ٌحاولون ولكن ..قال الخادم : أنتم فً ضمانتً وضمانة الحاللً ووصلوا إلى 

لموا معه ولكن الحاللً ّسهل ألحمد السفر إلى حجة وتذرع بحبس الحدٌدة والتقوا بالحاللً وتك

المذكورٌن أنهم متممرٌن علٌه ومن جملة المتممرٌن علٌه فً زعمه محسن صالح الذي قتل فً ثورة 

الثالٌا ، فما كان من جنود الحاللً إال أن قبضوا علٌهم جمٌعاً وأرسلهم إلى حراز ..وأرسل الموشكً 

" ٌبدو لً أنك ستقودنا إلى المجزرة ، وفً الوقت سعة لتحل موقفنا  -ا معناه :برقٌة وفٌها ٌقول م

 .  ٖوتطلقنا" فلم ٌستجب لذلك بل ساقهم إلى حجة ودخلوا سجن نافع(
 

الفضٌل الورتالنً ومحمد محمود  –لقد قُضً على الحركة سرٌعاً ، ورؼم ما بذله الوفد األخٌر   

مرسل من الحكومة الدستورٌة والذي اتجه جواً من صنعاء للرٌاض ال -الزبٌري وعبدهللا علً الوزٌر 

بؽرض مقابلة وفد الجامعة العربٌة من مساع لوقؾ المذابح المحتملة وأوضح الوفد مخاطر حكم اإلمام 

                                                           
ٔ

 . 11ٖ-17ّٖ  ، ٛـ 1ٗ1ٔحُٔوي٢ٓ ، ك٤ٖٔ . ػٍٞس  - 
ٕ

 . ٕٗٙحُ٘ٔخك٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 . ٓ٘ٔ-1ٗٔح٧ًٞع ، ٓلٔي رٖ ػ٢ِ . ٗيٝس ح٤ُٜ٘ي ح٢ٌُٗٞٔ ، .ٛـ  - 
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) ال شك أبداً فً أن الٌمن  -أحمد على أهل الُسنة بالٌمن وتقسٌمه ، فقال الوفد فً وثٌقة مطبوعة :

كنه الطابفة الشافعٌة سٌنفصل عن قسم الٌمن األعلى الذي ٌسكنه الزٌود ، كما أّنا نشن األسفل الذي تس

أن تهامة ستنفصل عن القسمٌن مـعـاً ، وإذا حدث هذا االنقسام فستنطلق األحقاد الكامنة منذ قرون 

كل ما بذله ، ورؼم  ٔ( وتنمو وتستفحل تبعاً لتبادل حوادث االنتقام وشهور ما كان مكبوتاً من الضؽابن

وفد الحكومة الدستورٌة إال أن األمر كان قد حسم لإلمام الجدٌد أحمد بن ٌحٌى حمٌد الدٌن وبتواطؤ 

 عربً .

على  -نافع والمنصورة والقاهرة  –استعرض اإلمام أحمد قادة الحركة وأودعهم سجون حجة الثالثة   

الخادم ؼالب الوجٌه سجن نافع ، حسب نوع الجرم والعقاب الذي سٌناله صاحبه فٌه ، وكان نصٌب 

فكان كرٌماً منفقاً على من فً السجون ، قّوي اإلرادة والعزٌمة ، راضً بقضاء هللا مستؽرقاً فً ذكره 

)فً سجن نافع ، وفً الزنزانة استقبلنا وزٌر مالٌة الثورة الشهٌد الخادم -تالٌاً لقرآنه ، قال اإلرٌانً :

تجار الذٌن أسهموا بأموالهم فً مساعدة األحرار فً عدن وكان على وهو من كبار ال -ؼالب رحمه هللا 

وقد كان الستقباله الحسن أثراً طٌب فً نفوسنا ، خفؾ الكثٌر من متاعبنا ،  -صلة بالشهٌد المطاع 

ووزع علٌنا بعض ما كان لدٌه من الفرش ، وكنا ننام على التراب ، وأطعمنا وسقانا ، وأمدنا بدفعة مما 

من صبر وجلد ، ولم نتمتع كثٌراً بصحبته إذ جاء األمر بنقله إلى القاهرة ، وهً سجن أفضل ٌتمتع به 

كثٌراً من سجن نافع ، فاستبشرنا بذلك إذ اعتبرناه رفقاً به وتخفٌفاً عنه ،  ولكن لم ٌمضً ٌومان حتى 

دامهما علً عٌاش أحد سحقنا بخبر إعدامه مع األمٌر علً بن عبد هللا الوزٌر رحمهما هللا ، وقد قام بإع

 -المجرمٌن المحكوم علٌهم بالمؤبد ، وقد أعطوه عشرة رٌاالت عن كل واحد ، ولما لمناه وقلنا له :

 -كٌؾ أعدمتهما وهما من الذٌن قاموا بما قاموا به من أجلك ومن اجل أمثالك من الٌابسٌن ؟ ، فقال :

حتاج كما تعلمون ، وأنا مستعد إلعدام من سامحونً ٌا أسٌادي ، فقد أعطونً عشرٌن رٌاالً ، وأنا م

) كان  -، ذكر السنٌدار فضل هذا المناضل التهامً فقال: ٌٕطلبون منً إعدامه إذا كان ذلك بمقابل( 

ٌسعؾ المساجٌن ، وقد أرسل لً بحصٌرة وزنة وفوطة ، كما أعطى ؼٌري كذلك ، وقد فرحت 

 .  ٖبالحصٌرة والفراش ، وشننت فٌها العافٌة ..(
 

ة تضم عنفذ اإلمام أحمد انتقامه من قادة الحركة ، وقدم األحرار على شكل مجموعات ، كل مجمو    

فردٌن ، ونفذ فٌهم السٌؾ على مراحل ، فـكان نصٌب الخادم الوجٌه مع األمٌر علً الوزٌر فً ٌوم 

سل اإلمام ..أر -م 9ٗ8ٌٔونٌوٖٓهـ / 7ٖٙٔواحد ولحشة واحدة )فً ٌوم الثالث والعشرٌن من شعبان

 ٖٕ" إلى األخ النابب ٌكون قطع رأس علً الوزٌر وؼالب الوجٌه والسالم"..ففً نهار  -تلؽرافاً ٌقول:

شعبان أنزلوا األمٌر علً الوزٌر ومعه التاجر الكبٌر الخادم ؼالب الوجٌه من سجن قاهرة حجة إلى 

وإجالالً وارتاع الناس  "حورة" ، وضرب الّسٌاؾ عنقٌهما وُصلبا ، فارتعشت فرابص الٌمن هٌبة

ٌُعدم أكبر أمراء الٌمن وزعمابها ، وأكبر تجارها وأؼنٌابها ، وكانا معاً من  وفزعوا كٌؾ فً ٌوم واحد 

رجال مكارم األخالق ومن المحسنٌن الكرماء ، وقد قال الحراس الذٌن أخرجوهما لإلعدام أن ؼالب 

ا ؟ وكٌؾ ٌعدمنا دون محاكمة ؟ فأجابه األمٌر الوجٌه تساءل : ماذا صنعنا حتى ٌأمر اإلمام بإعدامن

مبتسماً : إنها جهنم ٌا حاج ؼالب لٌس من السهل دخولها ، ومن أراد دخولها فعلٌه أن ٌرتكب الكبابر 

                                                           
ٔ

ك٢ ؿيس ا٠ُ ٝكي حُـخٓؼش حُؼَر٤ش  -ٓلٔي ٓلٔٞى حُِر١َ٤ ٝػزيهللا ػ٢ِ ح٣َُُٞ –َٟٜخ ٝكي ح٤ُٖٔ ٝػ٤وش رؼ٘ٞحٕ )ح٧هطخٍ حُظ٢ طٜيى ح٤ُٖٔ ( ػ - 

 ّ . 1ٗ1ٔ/ٗ/ٗٛـ حُٔٞحكن 7ٖٙٔ/٘/ٕٗٛـ ، ٓطزؼش ؿ٣َيس ٛٞص ح٤ُٖٔ رؼيٕ ، َٗ٘ص ك٢ 7ٍٖٙٔر٤غ ح٥هَ 1ٕك٢ 
ٕ

 . ٖٔٔ-ٖٓٔح٣ٍ٩خ٢ٗ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 . 1ّٓٔ ، ٛـ 111ٔ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١  –ُط٣َن ا٠ُ حُل٣َش ، ٓطخرغ ٛ٘ؼخء حُلي٣ؼش ٨ُٝكٔض ح٤ُ٘ٔيحٍ ، حُؼ١ِ ٛخُق . ح - 
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)ولما وقؾ األمٌر مع الخادم ؼالب  -، وذكر الوزٌر وهو شاهد عٌان فقال : ٔلٌستحق ؼضب الرحمن (

الكثٌرون قال الخادم ؼالب ٌرحمه هللا مخاطباً األمٌر مستفهماً : هل على باب القاهرة وحولهما الجنود 

ٌُْجَزاهُ اْلَجَزاء األَْوَفى( ، وأخذهما إلى  ٕسٌقتلنا اإلمام احمد ؟ ولماذا؟ فأجابه األمٌر بصوت واضح : لـ)

ابتٌن مٌدان حورة ، ومر الموكب المهٌب حتى وصال إلى مٌدان الحورة ، فترجال عن البؽلتٌن وتقدما ث

قوٌٌن شجاعٌن ٌدعوان وٌسبحان وتقدم العتٌق محمد سالم العبد فقتل األمٌر ضرباً بالسٌؾ أوال ثم ثنى 

وذكرت الوثابق األمرٌكٌة أن شخصٌة الخادم ؼالب الوجٌه ؼٌر معروفة لدٌهم أو أنها  ٖبالخادم ؼالب(

 . ٗر معروفة لدٌهمتارٌخ وأسلوب مقتله ؼٌ ن معلوماتهم عنؼامضة وأ
 

تردد اإلمام أحمد فً قتل األمٌر علً بن عبدهللا الوزٌر والحاج الخادم الوجٌه حسبما أكد مؤرخه    

)لم ٌكن فً نٌة اإلمام أحمد القتل ..فأخرهما كثٌراً حتى جاء من صنعاء من أؼراه  -زبارة ،  فـقال :

تأخٌر لصالح الحاللً الذي ، وكانت فترة ال ٘بهما فقتال وناال الشهادة وتخلصا من الحبس وتعب الدنٌا(

)آخر خدعة للحاللً -أراد نهب الوجٌه فً أخر لحشات حٌاته فقد ذكر أبن أخٌه علً حسٌن الوجٌه أن:

هً أنه بعث للخادم برقٌة إلى سجن حجة لٌطمبنه فٌها بأن اإلمام قد وعد باإلفراج عنه ولكن األمر 

ثم ٌفاجأ باألمر بضرب  وكان آخر ما ٌملكهٌستدعً تحوٌل مابة ألؾ لاير ، فحّول الخادم بالمبلػ 

 .وهذه هً نوعٌة من حكم تهامة من أتباع النشام اإلمامً  ٙ(عنقه
       

حّدث الباحث أحد المعتقلٌن التهامٌٌن فً سجن نافع وكٌؾ كان الخادم ؼالب الوجٌه ٌقضً أٌامه    

، ولقد أحدث مقتل الوزٌر والوجٌه  7اناألخٌرة موقناً بقضاء هللا وقدره وكان محسناً للكل محباً لإلنس

ردة فعل انطلقت آنذاك فورٌة فً داخل سجون حجة )ومن ذلك مثال موقؾ األدٌب الكبٌر والشاعر 

المفلق علً عقبات ..لما عرؾ أن الشهٌدٌن "األمٌر" و"الخادم" خرج من زاوٌته المشلمة وصرخ 

ب اإلمارة ورب التجارة " ٌقصد األمٌر والخادم " الٌوم هانت الدنٌا لقد قتل الطاؼٌة ر -بأعلى صوته:

،  8ؼالب ثم انطلق فً خطبة بلٌؽة ٌرثً الشهٌدٌن أحسن رثاء وٌحرض على االستشهاد والتضحٌة (

)الشهٌد  -تحدث عنه صدٌقه فً الكفاح محمد عبدهللا الفسٌل فٌما بعد مجمالً صفاته وجهاده قابالً عنه:و

لب الوجٌه .. إنه وجٌه فً األرض والسماء هو من تلك الشهب التً الوجٌه الحاج الخادم بن أحمد ؼا

ومضت فً المرحلة الثانٌة من مرحلة الجهاد الوطنً ثم هوت فً مٌادٌن الحرٌة لتطلع فً سماء 

التارٌخ علما للتضحٌة ومنار هدى لألجٌال...وما كادت القضٌة الٌمنٌة تدخل فً دورها العملً حتى 

بكل ما ٌملك من قوة ، وأخٌراً أوقعه الخونة فً شرك االستبداد أسٌراً مؽلوالً  برز بروزا كلٌا واشترك

حٌنما تؽلب الطؽٌان من جدٌد فً الٌمن ، وعلم الحر المجاهد أن مصٌره إلى الموت ، ولكنه بقً رابط 

وته حاول الخادم ؼالب أن ٌنقذ األحرار المجاهدٌن من األسر ولو بثر اإلٌمان باو ، وقدالجأش قوي 

كلها ، وهكذا بقً شعلة من الحماس واإلٌمان والتضحٌة ٌشجع األحرار على الثبات والصبر ، وٌبعث 

األمل فً قلوب البابسٌن حتى طواه سٌؾ المستبد ، واستشهد فً مٌدان الحرٌة باسم الثؽر ، عامر 

                                                           
ٔ

 . 1ٖ٘ – 1ٖ٘حُ٘خ٢ٓ ،حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 . ٍٔٗٓٞس حُ٘ـْ ، ح٣٥ش  - 
ٖ

 . ٘ٔ٘ح٣َُُٞ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 

Ibrahim . Ibid . p.207 .-
ٗ

 
٘

 . ُٔ٘ٔرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٙ

 . ٙٗٔ-ّ٘ٗٔ ، ٛـ17ٖٔ،  ٔطؼِ ، ١ –ٛزَٙ ، ػ٢ِ رٖ ػ٢ِ . حُِٔلٔش حُ٘ؼز٤ش حُيّ ...ٝأؿٜخٕ ح٣ُِظٕٞ ، ٓطخرغ ىحٍ حُوِْ  - 
7

 ّ . ٕٔٔٓ/1/ٙٓوخرِش ٓغ ػ٤خٕ ٓؼ٤ي َٜٓ٘ رـ٘خى٣ش َٜٓ٘ ؿَد ر٤ض حُلو٤ٚ ك٢  - 
1

 . 1ٔ٘ح٣َُُٞ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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فً انتصار الحق وسقوط  القلب باإلٌمان ، جرٌباً شجاعاً لم ٌتؽٌر اعتقاده ، ولم ٌخالط ٌقٌنه أي ارتٌاب

ومن كلماته األخٌرة فً ساحة الموت : " ..البؽً والطؽٌان ، واثقاً أن الحرٌة والدستور ال بد أن تتحقق

فً سبٌل هللا ٌقتلنً الباؼً وفً سبٌل الحق والحرٌة والدستور ٌسفك دمً ، سأموت ولكن الحرٌة لم 

 . ٔ(هللا "    وأشهد أن محمد رسولتموت أشهد أن ال إله إال هللا
 

 محمد مكً زكري   -2

ضمن الشخصٌات التهامٌة األصٌلة التً ولدت وتربت على رؤٌة تهامة فً فترات  ُٕعّد محمد مكً  

زمنٌة متعاقبة )العثمانً ، اإلدرٌسً ، اإلمامً( ، ونشأ فً بٌت لعب والده فٌه أدواراً مهمة فً تارٌخ 

مكً تمٌز بثورٌته ، وهً الثّورٌة التً جعلته ٌنتمً فً  الدولة اإلدرٌسٌة ، فورث هذا الدور ولكن محمد

سن شبابه إلى حزب األحرار التهامً والذي كان على رأس أهدافه تحرٌر تهامة من االحتالل السعودي 

، فقاد المعارك ، وانتكست حركته وحزبه تحت جحافل  ٖوتأسٌس دولة على ؼرار الدولة اإلدرٌسٌة 

أحدث األسلحة ، فلجأ إلى جبال تهامة بالمحابشة ، ثم انضم للدولة اإلمامٌة الضربات السعودٌة المزودة ب

رضة التهامٌة ، ومن ثم انتمى لحركة المعارضة الٌمنٌة افقد انتمى لحركة المع ، ولكن ثورٌته لم تخمد ،

 .، ولكن ال ٌعرؾ متى انتمى للحركة الدستورٌة ؟ 
    

، من دون أن ٌوضح ذلك ،  ٗان له صلة قوٌة باألحرار()ك -ذكر إسماعٌل األكوع أن محمد مكً :   

لكن ولده حسن مكً ذكر أنه )كان من الطبٌعً أن ٌقٌم والدي محمد مكً صالت وطٌدة باألحرار 

الدستورٌٌن بحكم استنارته ورؼبته فً التؽٌٌر والتجدٌد ، وقد بدأت تلك الصالت فً الحدٌدة عن طرٌق 

أن  -مكً  الذي تربى فً بٌت محمد -وعلل العمٌد ٌحٌى مصلح  ، ٘(الشهٌد الخادم ؼالب الوجٌه 

)نتٌجة للحالة التً كان علٌها الٌمنٌون ، فانضم إلى خالٌا األحرار فً ثورة انضمام مكً للحركة كان

 . ٙ م هو والشٌخ الخادم الوجٌه ..(9ٗ8ٔ
 

                                                           
ٔ

 .٘ٙٔ-ّٗٙٔ  )د . ّ . ٕ( ، ٛـ  11ٙٔ،  ٍٔٞ ، ٝػ٤وش ٖٓ ٓـٕٞ كـش  ، ١حُل٤َٔ ، ٓلٔي ػزي هللا . ٗلٞ حُ٘ - 
ٕ

أر٢ رٌَ حُل٢ٌٔ أكي أَٜٗ ح٤ُٝ٧خء رظٜخٓش ٝحُٔيكٕٞ رؼٞحؿش ، ٓلٔي ٢ٌٓ رٖ ٣ل٠٤ ١ًَُ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٛي٣ن حُل٢ٌٔ ٖٓ أكلخى ٓلٔي رٖ  - 

ك٢ ًَ  كان بمثابة الوزٌر األول لإلدرٌسً ورافقهيٙ ح١ٌُ ٛـ ، ٝطَر٠ ٝٗ٘ؤ ك٢ ك٠ٖ ٝحُّٕٖٗٔ/ 1ُٓٙٔٝي ٓلٔي ٢ٌٓ ك٢ حَُِٛس ٓ٘ش 

ش ك٢ ؿ٫ٞطٚ ، ٝؿٔغ ر٤ٖ حُِٔطش ٝحُؼَٝس ك٢ ػٜي حُيُٝش ح٩ى٤ٔ٣ٍش ، ٝط٘وَ ٓؼٚ ُٝيٙ ر٤ٖ طٜخٓش حُظخ٣ٍو٤ش ، ػْ ٗخٍى ٓلٔي ٢ٌٓ ٓ٘خًٍش كّؼخُ

ػزيحُؼ٣ِِ ، ػْ ًخٕ ٖٓ ٓئ٢ٔٓ كِد  ٖ حُلٖٔ ح٩ى٢ٔ٣ٍ ٝحُِٔيح٧كيحع ارخٕ آخٍس حُلٖٔ ح٩ى٢ٔ٣ٍ ، كٌخٕ ٖٓ حَُحك٤٠ٖ ٫طلخه٤ش حُلٔخ٣ش ر٤

ح٧كَحٍ حُظٜخ٢ٓ ٝهخى ٓؼخٍى ٟي حُظٞحؿي حُٔؼٞى١ ك٢ طٜخٓش ٜٝٓ٘خ ٓؼًَش ٓٞحىس ٝؿ٤َٛخ ٟي حُوٞحص حُٔؼٞى٣ش ، ٝأه٤َحً حٟطَ ٬ُٗٔلخد 

حُظو٠ أكٔي رٖ ٣ل٠٤ ك٤ٔيحُي٣ٖ رٔلٔي ٢ٌٓ ٝأٛيٍ  ا٠ُ ر٬ى أِْٓ رظٜخٓش ٝحُظ٢ طو٠غ ٤ُِٔطَس ح٩ٓخ٤ٓش ٖٝٓ رخد هخػيس ػيٝ ػي١ٝ ٛي٣و٢

ػ٤٘ٚ ػخ٬ًٓ حُِٔي ػزيحُؼ٣ِِ أَٓحً روظِٚ ، كٌخٕ أكي حُوٞحى أػ٘خء حُلَد حُٔؼٞى٣ش ح٤٘ٔ٤ُش ١ِٝذ ح٩ٓخّ ُٝٛٞٚ ُٜ٘ؼخء ، كوخرَ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ح١ٌُ 

ػ٠ِ طؼ٤٤٘ٚ ر٤ٔي١ ، كٌٔغ ك٢ ٛ٘ؼخء كظَس ، ػْ ط٠ُٞ ػخ٬ًٓ ػ٠ِ ٤ٓي١ ٝػ٠ٞحً ك٢ ُـ٘ش حُليٝى ر٤ٖ حُٔؼٞى٣ش ٝح٤ُٖٔ ٝأكظؾ حُِٔي ػزيحُؼ٣ِِ 

ي٣وٚ ُِلي٣يس كظ٠ ه٤خّ حُلًَش حُيٓظ٣ٍٞش ، كخ٠ْٗ ا٤ُٜخ ، ٝٓـٖ رؼي حٗظٜخٍ ح٩ٓخّ أكٔي هْٔ ٤ٖ٘ٓ ، ػْ حُظلن رَٔ٘ٝع ِٓق ح٤ُِٜق حُظخرغ ُٜ

ٔخٍ حُزؼؼش ح٤٘٤ُٜش حُظ٢ ٗوض ٣َ١ن ٛ٘ؼخء حُلي٣يس ، ػْ طؼ٤ٖ ك٢ ٓلٔي ػ٢ِ حُـز٢ِ ػْ طؼ٤ٖ ػ٠ٞحً رِـ٘ش ح٩ٗ٘خءحص ك٢ حُلي٣يس َٝٓ٘كخً ػ٠ِ أػ

َٓ٘ٝع حُوطٖ رٞحى١ ٍٓٞ ، ٝأ٤ٛذ رظْٔٔ ػ٘ي ٣ُخٍطٚ ُ٪ٓخّ حكٔي رظؼِ ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ ح٧ه٤َ ُٚ ٝطْ آؼخكٚ ٧َٓٔح ، ٝرؼي حُؼٍٞس طؼ٤ٖ 

 ٛـ/7ٖٙٔٛظٔخّ رؤٍح٤ٟٚ ك٢ ٍٓٞ ٝطٞك٢ رخُلي٣يس ك٬٢ٖ ٝأطـٚ ُػخ٬ًٓ ٣ُِِي٣ش ػْ حَُِٛس ػْ ٓلخكظخً ُِٞحء اد ٝأه٤َحً ٓٔظ٘خٍحً ًَُ٘ش حُوط

ح٧ًٞع ، ٛـَ . ؛  1ٔ – 1ّٔ ، ٛـ1ٕٓٓ،  ٔ، ١ٛ٘ؼخء  –٢ٌٓ ، كٖٔ . أ٣خّ ٣ًًَٝخص ، ًَِٓ ػزخى١ ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘  -. ٍحؿغ : 17ّٙٔ

،  ٙؿ٣َيس حُط٤ِؼش ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  . ؛ ٔٔٓٔ -1ٖ7،  ٤ُِٕٔٔخ٢ٗ ، ؽحُؼو٢ِ٤ ، طخ٣ٍن حُٔو٬ف ح ؛ 1ٖٗٔ – 1ٔٗٔ، ٛـ  ٖحُؼِْ ، ؽ

حُـ٤ٔؼ٢ ، ػزيحُٔ٘ؼْ ارَح٤ْٛ حُيٓٞه٢ . ؛  1ٖٔ – 7َٖٔٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ ٓط٤َ ، حُّ ؛ 1٘1ٔٗٞكٔزَ  ٘ٔٛـ / 71ٍٖٔ ؿٔخى أٝ ٘ٔح٧كي 

 .   ّٗٔ ، ٛـ117ٔ،  ٔحُوخَٛس ، ١ –ح٧ىحٍٓش ك٢ حُٔو٬ف ح٤ُِٔٔخ٢ٗ ٝػ٤َٔ ، ٓطزؼش حُـز١ٝ٬ 
ٖ

 . 1ٖ1، ٛـ  ٕحُؼو٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٗ

 . 1ٕٗٔ، ٛـ  ٖح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
٘

 . ٢ٌٓٔ1 ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٙ

ٜٓي١ ، ٣ل٠٤ ِٜٓق . ٗخٛي ػ٠ِ حُلًَش ح٤٘١ُٞش ٣ل٠٤ ِٜٓق ٜٓي١ ٤َٓطٚ ٠ٗٝخُٚ ، اػيحى ػزيهللا هخىّ أكٔي حُؼ١َٔ ، ًَِٓ ػزخىى١  - 

 . ّٔٗ ، ٛـ 1ٕٓٓ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ –َ ُِيٍحٓخص ٝحُ٘٘
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الً لحركة المعارضة التهامٌة فما كاد الخادم الوجٌه ٌخبره بانضمامه إلى حركة المعارضة الٌمنٌة ممث  

حتى انضم محمد مكً إلى الحركة الدستورٌة رؼم مخاطر ذلك كونه عامالً على الحدٌدة ، لكن ثورٌته 

أبت علٌه الركون للراحة ، ثم ما رآه من مشالم الحكم اإلمامً ضد شعبه التهامً ، جعله ٌنتمً لهذه 

، وكانت وشٌفته فً الهٌكل  ٔالحرة والرافضة لالستبداد الحركة ، إلى جانب ثقافته الواسعة ونفسه األّبٌة

، وعند قٌام الحركة الدستورٌة توجه  ٕاإلداري للحكومة الدستورٌة هً مدٌراً لوزارة االقتصاد والمناجم

لجمع التأٌٌد الشعبً لها من قبابل شمال تهامة التً ولد بها وعاش بها فً حٌن انطلق الخادم الوجٌه 

)لما قامت ثورة الدستور ، شارك فٌها محاوالً  -س السبب ، فذكر ولده حسن مكً أنه :لجنوب تهامة لنف

ٌّن فً التشكٌل الحكومً الجدٌد مدٌراً لوزارة الصناعة ( كسب تأٌٌد قبابل تهامة ووجهابها للثورة وُع
 ٖ  ،

زٌر على رأس حكومة )لما قُتل اإلمام ٌحٌى وخلفه اإلمام عبدهللا الو -أما صدٌقه إسماعٌل األكوع فقال :

دستورٌة لعب دوراً مهماً فً االتصال برؤساء القبابل فً الواعشات للوقوؾ مع الحكومة الدستورٌة 

 . ٗ ضد اإلمام أحمد (
 

فقد برز دوره كقابد حاول تجٌٌش القبابل التهامٌة لؽرض مناصرة الحركة الدستورٌة ، وأعّد كمٌناً مع    

د بالزٌدٌة والتً كانت ضمن النطاق اإلداري الذي ٌحكمه وهو ما أكده الخادم الوجٌه لقتل اإلمام أحم

  ٘(ٌن إذا مر من الحدٌدة أو الزٌدٌة)وتعهدا بقتل ولً العهد أحمد بن ٌحٌى حمٌد الد -ٌحٌى مصلح بقوله :

، ونجح إعداد الكمٌن فً الزٌدٌة ، ولكن اإلمام أحمد ّؼٌر طرٌقه إلى حجة ، فمر بحواز جبال تهامة ، 

فً الوصول لحجة  –العدو اللدود لمحمد مكً  –وتجنب الزٌدٌة ، ونجح أحمد بعد تحالفه مع هادي هٌج 

، ففشل محمد مكً فً مهمته بعد وصول جٌش الحسٌن بن أحمد الحوثً المكلؾ بمتابعة اإلمام أحمد 

) لما  -كوع :وتفرق أعوانهما عنهما بخدٌعة من هادي هٌج ، وألقً القبض علٌه بالزٌدٌة ، ٌقول األ

فشلت الثورة بتؽلب أتباع اإلمام أحمد علٌها ، اعتقل فً الزٌدٌة ، وسٌق إلى حجة ، فأمر اإلمام بإدخاله 

سجن نافع ، لكنه لم ٌبق فٌه إال أٌاماً ، ثم نقل منه إلى سجن المنصورة ، وأزٌلت عنه القٌود ، وذلك 

سعود الذي كلفه باالتصال باإلمام أحمد  بشفاعة صدٌقه أحمد الحازمً مندوب الملك عبدالعزٌز آل

والوقوؾ إلى جانبه وإمداده بما ٌحتاج من معونة حتى ٌتؽلب على حكومة ابن الوزٌر ، ولوال شفاعة 

الحازمً له لبقً فً السجن مهدداً بالقتل ، وربما أمر بقتله ألن اإلمام أحمد كان حاقداً علٌه بسبب ما 

ن طبٌباً ممرضاً للفوج " المفرزة " الذي أرسل من تعز بقٌادة المقدم أبلؽه محمد عبدالكرٌم كردي ، وكا

عبدالقادر أبو طالب لٌكون بمعٌة حسٌن بن أحمد الحوثً الذي عٌن فً الثورة الدستورٌة أمٌراً على 

لواء حجة وذلك لمحاصرة اإلمام أحمد الذي كان وصل إلى حجة معقله الحصٌن وكنت سكرتٌراً ألمٌر 

ا كنا فً الزٌدٌة فً طرٌقنا إلى الطور ، رأى الكردي فً منامه رؤٌا ، فقام فً الصباح اللواء ، فلم

ٌقصها علٌنا معتقداً أن اإلمام أحمد لن ٌؽلب ، فلما سمعه المترجم له فّسر له الرؤٌا تفسٌراً آخر فٌه طعن 

بما قاله المترجم له برجولة اإلمام أحمد ، فأبلس الكردي وصمت حتى قابل اإلمام أحمد فً حجة فأخبره 

وهو معاصر  -، وما لم ٌقله األكوع فً كتابه  ٙ(نشاطه فأسرها اإلمام فً نفسه وذكر أشٌاء كثٌرة عن

أخبر به الباحث فً لقاء معه ، وهً تردٌد مقولة األحرار أن اإلمام أحمد   -ومشارك فً تلك األحداث 

                                                           
ٔ

 ّ .ٕٔٔٓ/7/1ٓوخرِش ٓغ ُٝيٙ هخُي ٓلٔي ٢ٌٓ ك٢  - 
ٕ

 . ِٕٝٓلن حُوخثٔش ٍهْ   1ٝػ٤وش ح٤ُٔؼخم ح٢٘١ُٞ حُٔويّ ، ٛـ  - 
ٖ

 . ٢ٌٓٔ1 ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٗ

 . 1ٕٗٔ، ٛـ  ٖح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
٘

 . ٜٔٗٓي١ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٙ

 .  1ٖٗٔ – 1ٕٗٔ، ٛـ  ٖح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 



   

 

332 

 

، أما ولده حسن مكً وكان  ٔكردٌة  -ل تركٌة كان عنٌناً وشاذاً وكان الكردي المذكور وسٌماً من أصو

)أخذ علٌه بعد سحقه للثورة وإباحة مدٌنة -بلبنان آنذاك فرأى تبعاً لنهجه الذي عرؾ به أن اإلمام أحمد :

صنعاء الوقوؾ مع األحرار ، ألنه كان ٌعد نفسه صاحب فضل علٌه كونه سانده فً رفض تسلٌمه 

م 9ٗ8ٔى تسلٌمه مثل بقٌة األدارسة وأنصارهم ، وبفشل ثورة للسعودٌة وحماه من رؼبة اإلمام ٌحٌ

وصادر اإلمام أحمد جمٌع تعّرض لالعتقال أوالً فً الزٌدٌة فً تهامة ، ثم نقل إلى سجن حجة 

ٌّن فً النص السابق ، فقد سلّم اإلمام ٌحٌى  ، ٕ(ممتلكاته لكن الباحث ٌؤكد وقوع حسن مكً فً خطأ ب

لك عبدالعزٌز منتهكاً التعالٌم اإلسالمٌة والتقالٌد العربٌة األصٌلة وعٌباً محمد مكً مع من سلمهم للم

تناولته العرب وصحافتهم ، وهذا التسلٌم كان شرطاً أساسٌاً الستالم الحدٌدة وسحب األمٌر فٌصل لقواته 

إلمام ، ثم أن فضل ا ٖمنها ، وأكد ذلك التسلٌم شاهد عٌان تهامً ومعاصر رأى ذلك وذكره فً مذكراته 

أحمد على الثوار فً كل األحداث واضحة فلماذا لم تبرز هذه الحجة ، وٌؤكد الباحث أن السبب فً هذا 

 الخطأ هو ُبعد حسن مكً الدابم عن تهامة وطبٌعته المسالمة التً لم تعرؾ الثورٌة طٌلة حٌاته .
 

سؾ حصل لهما عٌب )ولكن لأل -أعاد ٌحٌى مصلح سبب الفشل إلى خٌانة الحاللً للثوار فقال :  

م ، أوعز 9ٗ8ٔوخدٌعة من القاضً حسٌن الحالل الذي كان ناببا لإلمام فً الحدٌدة قبل وبعد ثورة  

لألمام أحمد بعدم المرور على طرٌق الزٌدٌة، ورحل اإلمام أحمد عند مجٌبه من تعز إلى الحدٌدة عن 

بدخول الحراس علٌه فً الزٌدٌة طرٌق باجل، ومنها طلع إلى حجة، ولم ٌشعر الشٌخ محمد مكً إال 

بأمر من اإلمام إللقاء القبض علٌه، وترحٌله مكبال إلى سجن حجة وبقً فٌه ست سنوات ولوال تدخل 

إخوانه والسٌد أحمد الحازمً وهو من أسرة من أنصار ومعاونً األدارسة، وقد درس فً صنعاء، 

...فلوال زٌاراتهم المتكررة لإلمام إلى حدودٌةوال عن المناطق الٌمنٌة الولكنه كان ٌعمل مع آل سعود مسب

، ورؼم العرض المؽري الذي  ٗتعز لكان أعدم، ولكنه عفا عنه وأخرجه من السجن بعد ست سنوات. (

قدمه الملك عبدالعزٌز لمحمد مكً والمكانة التً سٌحشى إن قبل عرضه بعودته إلى الرٌاض للعمل معه 

 -ء بتهامة التً عاش بها رؼم ما لقٌه من إٌذاء " صاحب الفضل "إال أنه رفض هذا العرض مفضالً البقا

) فلما جًء بالمترجم  -لإلمام أحمد وأعوانه بحجة والتً ذكرها األكوع فقال : -حسب تسمٌة حسن مكً 

له إلى حجة أوعز اإلمام إلى بعض أعوانه بأن ٌسلط علٌه ؼوؼاء حجة لٌنالوا منه بالشتم والسخرٌة 

الٌمن بالدرداح فأوسعوه سباً وشتماً ، فلما وصلوا به إلى باب السجن نافع التفت إلى وهو ما ٌعرؾ فً 

أولبك الؽوؼاء ، وأشار إلٌهم بإصبعه الوسطى إشارة ، فهموا معناها فأخرسهم ، وأسكتهم وقد بقً 

 . ٘معتقالً...ثم أفرج عنه اإلمام أحمد(
 

بنٌة التحتٌة بتهامة ، وفً التؽٌٌر ، وإٌجاد لعب محمد مكً بعد خروجه أدواراً هامة فً تأسٌس ال 

 مفاهٌم إدارٌة تواكب العصر .

 

 

                                                           
ٔ

 ّ . 7ٕٓٓ/٘/ٖٓوخرِش ٓغ حُوخ٢ٟ آٔخػ٤َ رٖ ػ٢ِ ح٧ًٞع ك٢ ُِٓ٘ٚ رل٠ٍٞ حُزخكغ حُٔلٌَ ٟٝخف ػزيحُزخ١ٍ ١خَٛ ك٢  - 
ٕ

 . 1ٔ – ٢ٌٓٔ1 ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 . ٖٙ، ٛـ  ٕح٫ٛيٍ ، حُوٍٞ حُلٖٔ ، ؽ - 
ٗ

 . ٕٗ-ُٔٗٔخرن ،  ٛـ ٜٓي١ ، حَُٔؿغ ح - 
٘

 . 1ٖٗٔ، ٛـ   ٖح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
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 أحمد جابر عفٌف .    -3

 ٔ، وُعد األستاذ أحمد جابر عفٌؾم 9ٗ8ٔلعب الشباب التهامً المتعلم دوراً ال ٌستهان به فً حركة   

تعلٌمٌة وتعرؾ مع زمالبه مثاالً للدور هذا ، فقد كان فً طلٌعة من صعد صنعاء مع البعثة التهامٌة ال

على اإلمام ٌحٌى والوضعٌة المأساوٌة التً تحٌط بتهامة والٌمن جراء تحجر الحكم اإلمامً ، لذلك ما إن 

أعلن عن قٌام الحركة الدستورٌة حتى تحرك داعماً لها وطالباً من عقال قبٌلة العبسٌة التً تحٌط 

، فذكر فً مذكراته دوره فً هذه  دعمها قفً تهامةبالمرواعة باعتباره مدٌر لمدرسة المراوعة ومن مث

م كنت شاباً متحمساً ، فتحركت فً الٌوم 9ٗ8ٔالحركة وما تبع ذلك من سجن ، فقال : )حٌن قامت ثورة 

الثانً أو الثالث من قٌام الثورة متجهاً إلى قبٌلة العبسٌة بوادي سهام ، وأٌضا إلى الحدود المقابلة جنوب 

الزرانٌق والعبسٌة ، واجتمعت هناك بالمشاٌخ والعقال وبأفراد الناس ، وكنت أشرح الوادي حٌث أطراؾ 

لهم فوابد الثورة وضرورتها ، وبعد األخذ والرد معهم كنت آخذ البٌعة منهم لإلمام عبد هللا بن أحمد 

عٌان ، الوزٌر ، وكانت أكثر المباٌعات بخطً بما فٌها أسماء وتوقٌعات وبصمات المشابخ والعقال واأل

حٌن عدت إلى المراوعة كنت أشعر بأننً فعلت شٌباً كبٌراً وبرؼم المخاوؾ التً ستنتج عن المجازفة 

إال أننً بعثت بتلك المباٌعات إلى صنعاء ، وفً مؽربة مناخة القً عامل حراز القبض على البرٌد 

العدة للقضاء على  وأرسله إلى حجة حٌث كان اإلمام أحمد حمٌد الدٌن قد وصل إلى هناك وهو ٌعد

الثورة ، وما هً إال أسابٌع حتى انتصر اإلمام أحمد وقضى على الثورة والثوار ، وسقطت صنعاء بٌد 

القبابل ، وإزاء ما حدث انتابنً الخوؾ وشعرت بالقلق حتى كان ٌخٌل إلً أننً أرى اإلمام أحمد أمامً 

نا فً حالة من ذهول وخوؾ إلى حد الشعور بالموت ، فلم أكن أنام أو آكل إال لماماً ، ومرت ثالثة أٌام وأ

، وفكرت بالهرب إلى عدن وبالفعل تحركت متوجهاً إلى قرٌة المهد وهً قرٌة الشٌخ سلٌمان سالم شٌخ 

م فذهب 9ٗ8ٔالربصا والعبسٌة بوسط وادي سهام ، وكان الشٌخ سلٌمان سالم قد أصابه مرض قبٌل ثورة 

لٌه كان عاد للتو من هناك ، وكانت عودته بطلب من القاضً حسٌن إلى عدن للعالج ، وعندما هربت إ

الحاللً الذي كان ٌحترمه جداً وٌعتمد علٌه ، أذكر أن الوقت كان المساء عندما وصلت إلى الشٌخ 

سلٌمان سالم وعلى الفور شرحت له قصة ما فعلت وما أنا فٌه من شعور بالخوؾ والقلق ، وطلبت منه 

رٌقة التً ٌراها قبل أن ٌلقى القبض علً ، وأرسل إلى اإلمام أحمد فً حجة ، تهرٌبً إلى عدن بالط

أذهب اآلن فنم  -وعندما رأى الشٌخ حالتً وبؤسً ووضعً الحرج طمأننً وهدأ من روعً ، وقال لً :

وؼداً نفكر ، وخصص لً ؼرفة علٌا "منشرة" ألنام ، وأٌن منً النوم وكل ما فعله اإلمام باألحرار ماثل 

ام عٌنً ؟ ، أذكر أنً كنت من ناحٌة الصحة ضعٌفاً جداً كان وزنً قلٌالً وجسمً بالػ النحافة ، وبت أم

لٌلتً تلك فرٌسة مخاوؾ وهواجس فلم أذق ساعة من النوم ، وبٌنما أنا على تلك الحالة ، وفً منتصؾ 

لٌمان سالم رحمه هللا اللٌل وصل إلى القرٌة ثالثة عساكر بالهجن ٌبحثون عنً ، ولما لم ٌكن الشٌخ س

ٌستطٌع هو وال ؼٌره إخفابً عن اإلمام فً تلك الفترة بالذات ، فإنه أخبرهم بأنً موجود لدٌه ، وأنه 

                                                           
ٔ

ّ ، 1ٕ1ٔٛـ/1ٖٗٔأكٔي ؿخرَ ػل٤ق ٖٓ أَٓس ٣٘ظ٢ٜ ٗٔزٜخ رٔئْٓ ٓي٣٘ش ر٤ض حُلو٤ٚ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ حُؼـ٤َ ، ٖٓ ٓٞح٤ُي ر٤ض حُلو٤ٚ ٓ٘ش  - 

، ػْ رؼي أًخُٚ  1ّٗٓٔ/ٛـ1ٖٜ٘ٔخ٤ٓش حُظؼ٤ٔ٤ِش ُِيٍحٓش رٜ٘ؼخء ك٢ ٝطؼِْ رٜخ ك٢ ٌٓظزٜخ ، ػْ أًَٔ ىٍحٓظٚ رخُلي٣يس ٝحهظ٤َ ٟٖٔ حُزؼؼش حُظ

ظخً ىٍحٓظٚ ػ٤ٖ ٓي٣َحً ُٔيٍٓش حَُٔحٝػش ػْ ٓي٣َحً ٓٔخػيحً ُِٔيحٍّ حُلي٣يس ػْ ٛيٍ هَحٍ ٢ٌِٓ رظوخػي حُٔي٣َ ٓلٔي ه٢ِٛٞ ، كلَ ٓلِٚ ح٧ٓ

ػخٓخ رُٞحٍس حُٔؼخٍف ػْ ٓي٣َحً ُٔٔظ٘ل٠ ٛ٘ؼخء ٝرؼي  ، ك٤غ ٛؼي ٛ٘ؼخء ٝأٛزق ٓلظ٘خً  1٘٘ٔ ٛـ/7ٖ٘ٔا٠ُٛـ 7ّٕٖٔ/1ٖ٘ٔأكٔي ٖٓ 

ء حُؼٍٞس ػ٤ٖ ٗخثزخً ٣َُُٞ حُٜلش ػْ ٓل٤َحً ك٢ ر٤َٝص ٝىٓ٘ن ، ٝط٠ُٞ ٍثخٓش ًَٗش حُٔلَٝهخص ػْ ُٝحٍس حُظَر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ٝأْٓ ؿخٓؼش ٛ٘ؼخ

خٕ ، أْٓ ٓئٓٔش حُؼل٤ق حُؼوخك٤ش ، ٝٛ٘ق حُلًَش ح٤٘١ُٞش ك٢ ٝط٠ُٞ ٍث٤ٔخً ًَُ٘ش حُ٘ل٢ ح٤٘ٔ٤ُش َُِٔس حُؼخ٤ٗش ػْ ط٠ُٞ ٍثخٓش ر٘ي حُظ٤ِٔق ُ٪ٌٓ

ٗخٛي ػ٠ِ ػل٤ق ،  -، ٍحؿغ :ّ ٕٓٔٓكزَح٣َ  ٙٛـ/ٖٔٗٔٛلَٕٕ ح٤ُٖٔ ٝحُز٠٤خ٢ٗ ٣َى ػ٠ِ حُز٠٤خ٢ٗ ٝٗخٛي ػ٠ِ ح٤ُٖٔ ٝؿ٤َٛخ طٞك٢ ك٢

 ٓوخر٬ص حُزخكغ حُٔظؼيىس ٓؼٚ . .؛٤ُٞ٣ٔ1ٖ٘ٞ  1ٔٛـ /7ٕٖٔوؼيس ًٝحُ 7،  1ٓٗؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى .؛ ٕٕٗ-ٖٕح٤ُٖٔ ، ٛـ 
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سٌسلمنً إلٌهم ، ولكنه طلب منهم أن ٌناموا إلى الصباح وافق العسكر الثالثة على طلب الشٌخ سلٌمان 

 ن إكرام الشٌخ لهم هو عز الطلب بالنسبة لهم . سالم ، بل ربما كان النوم إلى الصباح بما سٌعقبه م

وفً الصباح صعد إلً واخبرنً عن مجًء الجنود وما دار بٌنه وبٌنهم ، ثم طلب منً أن أسلم نفسً ،  

وربما أنه تحسس مدى رعبً من ذلك ، فسرعان ما تؽٌرت لهجته فً جزم وقوة جنان ، أسمعنً الشٌخ 

كن رجالً  -سمو تماماً على الموقؾ ، هكذا بمنتهى الشجاعة قال لً:كالماً بعث القوة فً نفسً وجعلنً أ

، وتحّمل ، وأنا لن أتركك وهذا وجهً لك ، بأنً سأتابع بعدك حتى ٌفرج عنك ، وتخرج من السجن ، 

وأذكر أننً فكرت فً تلك اللحشات بعمق فكرت فً أسوأ االحتماالت السجن ؟ اإلعدامات؟ لٌكن فال 

صحوا من مخاوفً واضعاً أمامً االحتماالت ، بما فٌها األسوأ واألكثر سوءاً ، وهكذا مفر إذن ، فبدأت أ

استسلمت لمصٌري ونزلت مع الشٌخ إلى الحوش حٌث كان ثالثة من الجنود العتاولة فً انتشاري ، 

انً ورأٌت نفسً شاباً نحٌالً ضعٌفاً لكننً أحسست بقوة جبارة تنبعث من داخلً وإٌمان ال حدود ٌملا كٌ

، وجا بطعام اإلفطار " القراع" ، فجلست مع الشٌخ وثالثة جنود ...ودخلت مع الجنود إلى المراوعة 

حٌث ركب الجنود هجنهم وأنا على حمار ... وفً الحدٌدة أخذونً إلى المرحوم احمد زبارة وكٌل 

ه ، وأخذونً إلى الحبس خذو أبوه إلى الحبس الشرٌؾ وقٌدو -جبنا بفالن ، فقال لهم : -الحاللً وقال له :

حٌث وضعوا القٌد فً ساقً وكنت ضعٌفاً جداً كما قلت ، وعندما أراد الشاوش أن ٌضع لً سك الحدٌد 

ًّ ألنه سٌؤلمنً جداً نشراً لضعؾ  الذي كان ٌسمى مرود فكرت أنا ورفٌق لً أن ذلك سٌكون كارثة عل

المال لٌتراجع عن فكرة سك الحدٌد ،  ساقً ، واتفقت مع مرافقً ذاك على إعطاء الشاوش مبلؽاً من

وبالفعل وافق بعد أن أعطٌناه مبلػ من الرٌاالت وبعد تقٌٌدي صعدوا بً إلى مكان صؽٌر فً أعلى 

ًّ االنتشار حتى ٌتم القبض على بقٌة المطلوبٌن ... ممن ساندوا  المبنى كان ٌسمى الطٌرمانه حٌث عل

بطٌبة ، كل ٌوم كأنه سنة ، وخالجنً شعور بأن الفأس قد  الثورة لنذهب جمٌعاً إلى حجة ، ومرت األٌام

 -وقع فً الرأس ، وأننً سألقى مصٌر الذٌن سبقونً ، ولم ٌكن ٌخفؾ عنً معاناتً إال أمران :

 أمٌل واهٌن فً نجاح الشٌخ سلٌمان فً إطالقً قبل أن أذهب إلى سجن حجة الرهٌب .  -األول : 

مه حسٌن بن عبد الرحمن بن عبد هللا السقاؾ الذي كان ٌرعانً شخص ذو مروءة ونجدة اس -والثانً :

فٌأتً باألكل وٌوالً الزٌارات وقّدم فراشاً وشراشؾ ، وكان معً أكثر من أخ وأكثر من صدٌق ، وكان 

 مالكاً إنسانٌاً بحق .
 

دة وٌوم وأتذكر عندما وصلت قرٌة المهد .. كان الوقت لٌلة الجمعة وٌوم السبت دخلت السجن بالحدٌ  

األربعاء وصل إلى الحدٌدة اإلمام أحمد بن حمٌد الدٌن ومعه القاضً الحاللً قادماً من حجة ومتجهاً إلى 

القاعدة " تعز" ، وعند مروره بالحدٌدة أبقى الحاللً بها بصفته نابب اإلمام علٌها كما كان قبل الثورة ، 

حدٌدة ، ؼادر قرٌته فوراً إلى الحدٌدة ، وزار وعندما بلػ الشٌخ سلٌمان سالم أن القاضً الحاللً فً ال

الحاللً بدار البونٌة مقر النابب ، وكانت زٌارته له عصر الخمٌس وهناك شرح الحاللً له شرحاً 

مفصالً انتصار اإلمام أحمد ، وقبل أن ٌنتهً لقاؤهما الذي الحش الحاللً فٌه مدى اعتالل صحة الشٌخ 

لعالج ، وأخبره أنه سٌتوجه بنفسه إلى اإلمام فً القاعدة ، وٌطلب منه اقترح أن ٌذهب الشٌخ إلى أسمرة ل

هٌا نفسك للسفر ، ووجدها الشٌخ فرصة  -إصدار توجٌهاته بإرسال الشٌخ إلى أسمرة ، وقال للشٌخ :

سانحة لٌطرق موضوعً مع الحاللً ، فطرقه مهوناً منه وطالباً إطالقً من السجن ، وأبدى الحاللً 

، وراح ٌحاول إفهام الشٌخ أنه سٌطلقنً ولكن بعد أن ٌستأذن اإلمام ، ولكن الشٌخ سلٌمان  تحفشه فً ذلك

أنا أطلب منك إطالق فالن ، فأنا أعرفه وأعرؾ جٌداً أنه مسكٌن ومجرد  -ألح علٌه ، وفً حزم قال :
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افق الحاللً موشؾ واإلمام قد انتصر نصره هللا وآزره وجاء إلٌه بكل رجاالت الٌمن ، وبعد أخذ ورد و

على إطالقً بشرط أن ٌكتب الشٌخ سلٌمان سالم أنه كفٌل وضامن سلوكً حتى ٌستطٌع إقناع اإلمام 

وكتب ابنه إبراهٌم ورقة الضمان فق الشٌخ سلٌمان على أن ٌكفلنً باإلطالق وإال فإنه سٌسلمنً للدولة وا

ٌكتب إال اسمه ، ثم كتب الحاللً أمر  ووقعها الشٌخ باسمه وقد كان ذلك الشٌخ العشٌم أمٌاً ال ٌقرأ وال

وال أنسى تلك اللحشات التً وصل فٌها الشٌخ إلى الحبس الشرٌؾ ومعه إطالقً فً ورٌقه صؽٌرة 

أوالده وحراسه وسلم مأمور الحبس أمر إطالقً ودفع له خمسة رٌاالت ، فانطلق أحد العساكر صاعداً 

 -:لماذا ؟ فقال -:هات البشارة ، قلت له  -:حتى قالتدعٌنً أحمد جابر..أحمد جابر ..فً الدرج وهو ٌس

هات البشارة ، فقد جاء أمر إطالقك ، ولم أكد أصدق أن ذلك قد حدث وفوراً منحته رٌاال..ثم أخذنً 

، فمددت  ونزل بً إلى أسفل حٌث فوجبت بذاك الرجل العشٌم الشٌخ وأبناؤه وحراسه فً انتشاري

 .ٔ (فً بٌته بحارة التركً بالحدٌدة لشٌخ معه ألنام هانباً ثم أخذنً ارجلً وفك القٌد منهما 
   

أحمد جابر عفٌؾ أن التؽٌٌر ٌأتً عن طرٌق واحد هو التعلٌم ، فوهب نفسه لهذا الؽرض السامً  أدرك 

 كقاعدة لذلك .صنعاء فً تأسٌس تعلٌم عصري وبناء جامعة  –فٌما بعد  –، ونجح 
 

 النخبة المثقفة فً تهامة .  -
أحمد جابر عفٌؾ عن زمالبه بالحدٌدة ، وإن كان دوره قاصراً على ناحٌة صؽٌرة هً  ختلؾ حالةلم ت  

المراوعة ، فإن دور النخبة الشابة المثقفة بالحدٌدة كان جلٌاً ، ومن ذلك الفرحة العارمة التً ؼمرت 

الحدٌدة وشارك فً الشارع التهامً بقٌام الحركة ، ٌقول المقدمً وكان متواجداً آنذاك كمدرس بمدارس 

)قامت الثورة وأنا فً الحدٌدة أعمل مدرساً ، وكان لها األثر الكبٌر فً نفسً ونفوس   -تلك األحداث :

كل الشباب الذٌن درسوا على بعض رجاالتها أمثال األستاذ المرونً واألستاذ الحورش واألستاذ البراق 

باللقاءات بالشباب وبالحدٌث عنها والتوعٌة ، وعشت أٌام األحداث مع بعض الشباب ، وساهمنا خاللها 

لها بٌن صفوؾ المواطنٌن ، وكنت ٌومها أسكن مع القاضً حسٌن الحاللً حٌث كنت أقوم بتدرٌس 

أوالده ، فكان ذلك بمثابة فرصة أتاحت لً االطالع على األحداث عن كثب ، وأتذكر أنه عندما وصل 

مع الجماعة التً خرجت من الحدٌدة الستقباله خارج بٌت ولً العهد أحمد بعد قٌام الثورة من تعز كنت 

الفقٌه وهو فً طرٌقه إلٌها ، وعند وصوله الحدٌدة التقى بالقاضً حسٌن الحاللً والرجال الذٌن كان 

ٌثق بهم ، ثم اتجه إلى صنعاء عبر باجل ، وكانت قد وصلت إلى باجل برقٌة من صنعاء من اإلمام عبد 

عامل ومن المسبولٌن فٌها أن ٌلقوا القبض علٌه فور وصوله إلٌها ، وقد بلؽنا هللا الوزٌر ٌطلب من ال

حٌنها أن شخصاً من بٌت حجر قد أخذ البرقٌة وعرضها على ولً العهد أحمد فسخر منها ، وواصل 

سفره إلى صنعاء لكنه كان قد تلقى أخباراً مفادها أنه لٌس من الخٌر أن ٌواصل السٌر إلى صنعاء 

ضً حسٌن الحاللً فلحقه إلى باجل وهناك اتفقوا وؼٌر طرٌقه إلى حجه ، وال تخلو ذكرٌات فأرسل للقا

تلك األحداث من التناقضات حٌث كانت تصل إلٌنا األخبار بأن صنعاء تحاصر فً الوقت الذي كان 

الناس فٌه ال ٌصدقون مطلقا أنه سٌتم محاصرتها على هذا النحو من السرعة بل ٌستبعدون حدوث أٌة 

مواجهة للثورة بعدما فعلت أسرة بٌت حمٌد الدٌن بالشعب ما فعلت وأتذكر فً ذات ٌوم كنا مع القاضً 

حسٌن الحاللً على مابدة الؽذاء وكان معنا الحاج حمود الحسٌنً وهو من تجار الحدٌدة وقد وصلته 

عاء ستسقط وأن رسابل من صنعاء تقول بأن صنعاء محاصرة وأنها ٌتوقع بأن الثورة أو الحركة فً صن

ذلك سٌتم خالل ثالثة أو أربعة أٌام وكنت دابما أمام القاضً حسٌن أتحاشى عن الكالم عن القضاٌا 
                                                           

ٔ
 .1ٔٗٛـ  ٝحُٔئػَحص،ّ ح٬٤ُٔى ٝح٤َُٔٔس 1ٗ1ٔ.؛ ٝػٍٞس  ٘ٙ-1٘ػل٤ق ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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السٌاسٌة وفً ذلك الٌوم كان حمود الحسٌنً ٌقول هذا الكالم وكان معنا نسٌبه واسمه احمد دؼسان فأكد 

فقال القبابل قلت القبابل لم  هذا الكالم فقلت ال ٌمكن أن تحاصر صنعاء ومن الذي سٌحاصرها ؟

ٌحاصروا صنعاء الشعب هذا المسكٌن الذي عانى من بٌت حمٌد الدٌن سٌحاصر صنعاء هذا ال ٌعقل ! 

ومن الؽرٌب أن القاضً حسٌن الحاللً وهو كما نعرؾ جمٌعا كان على صلة بصنعاء وعلى صلة 

دوج باالتصال مع صنعاء على بولً العهد فً آن معا أكد نفس كالمً وشل الحاللً ٌقوم بدور مز

أساس الحكم فً صنعاء رسمٌا واالتصال بولً العهد الذي كان ٌسعى من اجل استعادة العرش وٌرسل 

له كل اإلمكانٌات من الحدٌدة إلى أن جاء ٌوم الجمعة فوقع الناس فً حرج لمن تكون الدعوة ؟ فقال 

القاضً حسٌن فً الفترة األخٌرة ٌرسل الحاللً للخطٌب ادعوا لولً العهد وتوالت األحداث وكان 

األسلحة والفلوس لإلمام أحمد إلى حجة وفً آخر المطاؾ سقطت صنعاء كنت أنا واألستاذ الكتري 

ومجموعة اإلخوان الشباب فً الحدٌدة نذهب إلى المقاهً ونخطب... كان علً عبد القادر له دور كبٌر 

وا أو تكلموا أو شاركوا وأنا من ضمنهم لكن عندما فً إلقاء القبض على كثٌر من اإلخوان الذٌن خطب

 . ٔوصلوا العتقالً قال لهم القاضً حسٌن هذا بعٌد ثم حذرنً بعدم التدخل(
 

، انطلق أتباع اإلمام أحمد فً تهامة بشن حملة اعتقاالت  م9ٗ8ٔبعد سقوط صنعاء ، وفشل حركة   

فٌة حسابات ، أو من أجل ابتزاز واسعة ، واتخذت ذرٌعة لكثٌر ممن لهم مقاضاة أؼراض وتص

التهامٌٌن بدعوى من الدستورٌٌن ، أو لتحسٌن صورة العامل والحاكم والشٌخ ومدى ٌقشتهم وحبهم 

   -لإلمام أحمد ،   ومن أبرز الذٌن تم اعتقالهم بمدٌنة الحدٌدة :

 ػ٢ِ ػزيحُؼ٣ِِ َٜٗ . -ٖأرٌَ ٣ٞٓق ر٤َٝٙ .  -ٕٓلٔي ػزخّ ٛخُق كظٞف .  -ٔ

 ٓلٔٞى أكٔي حٌُظ١َ  . -ٙأكٔي ٓلٔي ٛخؿ٢  .  -٘أكٔي حُل٢ٌٔ .     حُٔٔخٟٝ 4-

 ٓلٔي ٢ٌٓ ١ًَُ . -1ارَح٤ْٛ حُوط٤ذ . -1ٓلٔي رٖ ػ٢ِ حُؼ١ِٞ حُـل١َ  -7

 أكٔي ؿخرَ ػل٤ق . -ٕٔ. ٓوزٍٞ ٓلٔي ػ٢ِ ح٤ُٜوَ -ٔٔ ػ٢ِ كٔٞى ػل٤ق . -ٓٔ

 .ٓؼ٤ي١ حٍُِٗٞه٢ ٣ٞٓق ٛزٚ ػزيهللا -ٗٔ   حُ٘و٤ذ ٓلٖٔ ػزيحَُكٖٔ حُل٤ي١ٍ . -ٖٔ

ولقد كلؾ باعتقالهم وتعذٌبهم مأمور الضبط محمود زبارة والعقٌد عبدهللا البروي وعلً عبدالقادر   

 . ٕشرؾ الدٌن مدٌر مكتب السٌارات الحكومٌة 
 

هً ثورة حقٌقٌة وعدد  م9ٗ8ٔرأى فٌما بعد محمد عباس صالح أحد قادة الحركة بتهامة أن حركة    

) فً رأًٌ أنها ثورة ، ألن الثورة معناها التؽٌٌر من حالة سٌبة إلى لة أفضل وما  -: أسباب فشلها فقال

دام أنها حققت شٌبا من هذا فهً ثورة صحٌح أنها ؼٌرت إماما بإمام إال أنها ؼٌرت مفهوم اإلمامة 

ٌر المطلق وقٌدت اإلمام الجدٌد بالدستور وبمجلس الشورى وبمٌثاق وطنً مقدس وهذا بحد ذاته تؽٌ

 :   ٖلألفضل.. وفً رأًٌ أسباب الفشل ترجع إلى

 ػيّ حُؼوش ر٤ٖ ػزيهللا ح٣َُُٞ ٝح٧كَحٍ .   - ٕهظَ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ .                      -ٔ

 ٠ ٓ٘يٝد حُـخٓؼش حُؼَر٤ش "ػِحّ" حػظٔخى ح٧كَحٍ ػِ -                  4 ػيّ هظَ ٢ُٝ حُؼٜي .3-

حُـخٓؼش حُؼَر٤ش ٓٔؼ٬ ك٢ حُِر١َ٤ ٝحٍُٞط٢ٗ٬ ٝػزي هللا ػ٢ِ ح٣َُُٞ       حكظـخُ حُٞكي حُٔظٞؿٚ ا٠ُ -      5

 .  حُظوِق ح٤َُٛذ ح١ٌُ ًخٕ ٣ٔٞى ح٤ُٖٔ(  -ٖٙٓ هزَ حُٔؼٞى٣ش  .          
                                                           

ٔ
 . 11ٖ-17ّٖ ، ٛـ 1ٗ1ٔحُٔوي٢ٓ ، ػٍٞس  - 
ٕ

 ّ .ٕٔٔٓ/ٕٔ/ ٗٔ. ؛ ٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً ٓلٔي ػزيحَُكٖٔ حُِر٤ي١  7٘-ٙ٘،  ٤ٗٗزخٕ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ؽ - 
ٖ

 . 11ٖ، ٛـ   ٖ٘ٗػزخّ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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أما فً المدن التهامٌة ، فتم إلقاء القبض على الكثٌر ومن ابتزازهم وإطالقهم بعد دفع مبالػ مالٌة ،   

ً عرفت بوجود والء لولً العهد أحمد بٌن علمابها ورفضت مع بٌت الفقٌه مباٌعة وفً مدٌنة زبٌد الت

اإلمام الوزٌر ، بضؽط من العامل سعٌد أبوبكر بن محمد بن حسن معوضة مع حاكمها ٌحٌى بن 

ًّ من القاضً محمد بن داود البطاح األهدل قاضً عدن إبان  عبدالرحمن األنباري وبتأثٌر جل

ً وهو ممن برز فً خارج المملكة المتوكلٌة وٌعد أحد أشد المؤٌدٌن للنشام اإلمامً االستعمار البرٌطان

 ربٌعالسابع عشر من  الٌمنً فًحٌث أسس مع مجموعة من الٌمنٌٌن جمعٌة سمٌت بجمعٌة الشباب 

م وهدفها كما جاء فً دٌباجة قانونها )السعً الحثٌث إلٌجاد 9ٗ7ٔ مارس الثامن من هـ /ٖٙٙٔالثانً 

التالؾ واإلخاء بٌن إخواننا الٌمنٌٌن عامة سواء فً الوطن والمهجر لٌعملوا كتلة واحدة لخٌر روح 

، فقد تم اعتقال أربعة  ٔبالدهم واخوانهم مؤازرٌن حكومتهم المتوكلٌة بالطاعة واالمتثال واإلرشاد (

    -أشخاص ال لشًء إال لمقاضاة أؼراض فقط ، وهم على النحو :

 مود الجمالً .  حسٌن بن علً بن مح -ٔ

 . (توفً بالسجن)حٌدر بن علً بن محمود الجمالً  -ٕ

 علً سعد حكمً . -ٖ

 محمد بن محمد االرٌانً . -ٗ
 

حسٌن وأخٌه حٌدر ال عالقة لهما من بعٌد أو قرٌب بالحركة الدستورٌة بل وال أن وٌؤكد الباحث   

والذي خان معوضة  وفساد العامل سعٌد أبوبكرٌفقهان هذه المصطلحات والمسمٌات ، ولكن طمع 

أصهاره آل الوزٌر وهم السبب فٌما هو فٌه جعله ال ٌهتم بشًء قدر اهتمامه بالثروة وجمع المال ، ثم 

ٌّا إلى الزج بهما مع علً سعد  الحاكم حسد وحقد وفساد ٌحٌى بن عبدالرحمن األنباري كل ذلك أد

ال ٌستند إلى قوة اجتماعٌة بزبٌد ولن  والذي –ال صلة له إطالقا بالحكامٌه  –الحطامً الشهٌر بالحكمً 

ٌجد من ٌدافع عنه ، فسٌقوا إلى سجون حجة ، ومعهم محمد بن محمد اإلرٌانً والذي كان طالب علم 

بزبٌد ، وكان سلٌط اللسان مستند إلى أسرته آل اإلرٌانً ، وذكره زمٌله فً السجن أحمد عبدالرحمن 

)الشهٌد العنٌد محمد بن  -قصٌدة طوٌلة قال فً مقدمتها :المعلمً ضمن شهداء حجة من األحرار ورثاه ب

محمد بن ٌحٌى اإلرٌانً ، وكان من رثٌت بهذه القصٌدة قد أصٌب بورم فً شهره وهو فً سجن نافع ، 

فانفجر هذا الورع متقٌحاً ، وتحول إلى ؼرؼرٌنا خطرة جداً تٌقن معها ٌقٌناً كامالً من الموت ، وأراد أن 

رر برقٌة أشرنا إلٌها فً القصٌدة وحاولنا أن نثنٌه ولكنه أصّر ، وحٌنما سلمت البرقٌة ٌشفى ؼلٌله ، فح

منه وهً على ما هً علٌه إلى الحاشدي بهت بها ولم ٌبعثها إلى دابرة البرق ، بل ؼلفها مصحوبة 

قٌة " إلى من "لم أبعث هذه البرقٌة إلى دابرة البرق لبذاءتها " ، ..ونص البر -برسالة منه قابالً فٌها :

ٌلقب نفسه أمٌر المؤمنٌن لعنك هللا ولعن عاملك فً زبٌد ، ماذا استفدت من سجنً ؼٌر أن أنزلتنً فً 

الشهداء ؟ " ، وكان قد أشرؾ على الموت وشن أن سٌموت ، ولكن عاش بعدها ٌصارع الداء أكثر من 

م سفٌه" ، وسبب ترك اإلمام له " أخوك  -ثالث سنوات ، وكان له أخوات راجعنا اإلمام له فرد علٌهن:

ٌقٌنه أنه فً طرٌقه إلى القبر هذا من جانب ، ومن جانب آخر تحاشٌا لشٌوع البرقٌة فٌما لو أعدمه ، 

،  ٕومما أذكر أنه خالل مدة مرضه كان من الصعب علٌه وعلٌنا تؽسٌله بالماء فكنا ننشفه باإلسبرت (

ٌدة بٌن اإلرٌانً وعامل زبٌد ، فاإلرٌانً كان شدٌد اللهجة فمن البرقٌة السابقة ٌتضح حالة العداوة الشد

                                                           
ٔ

 .  ّٔ ، ٛـ1ٗ7ٔػيٕ ،  –ٝػ٤وش هخٕٗٞ ؿٔؼ٤ش حُ٘زخد ح٢٘ٔ٤ُ رؼيٕ ، حُٔطزؼش حُؼَر٤ش  - 
ٕ

 .ٖٗٗ-1ّٖٖ ٛـ 111ٔ، ٔ، ١ -ىٓ٘ن  –حُٔؼ٢ِٔ ، أكٔي ػزي حَُكٖٔ . ٌٓحرق ٝأؿ٬ٍ ًٌَٓحص ٖٓ ٓـٕٞ كـش ، ىحٍ ػٌَٓش  - 
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) أذكر أنه فً ربٌع أول  -حتى مع اإلمام أحمد مما أفزع الجمٌع ، وذكر السنٌدار األربعة السجناء فقال :

وصل من زبٌد أربع، محابٌس سٌاسٌون هم أوالد الجمالً ، وقد توفً  - م9ٗ8ٔدٌسمبر / هـ8ٖٙٔ –

صابه روع حٌن دعً الحاج عزٌز ٌعنً والحاج محسن هارون لإلعدام ، وأصٌب بما األخ الصؽٌر إذ أ

ٌشبه السل حتى توفاه هللا . والثالث علً سعد والرابع القاضً محمد اإلرٌانً الذي توفً فً سجن 

 . ٔالقاهرة بحجة . (
   

لمدٌنة ، وأصبحت نكتة أما بٌت الفقٌه ، والتً أشاع النشام اإلمامً أن الدستور قد قبض علٌه بهذه ا 

علٌنا وبعد أن  –كبٌر السّجانٌن علً ناصر جرانع  –) ومرة دخل  -ٌتندر بها األحرار ، فقال الشامً :

أحصانا عّداً ، قال : أبشروا بالفرج فسٌطلقكم اإلمام جمٌعاً ، لقد أٌلقً القبض على الدستور وزوجته 

الورتالنً" ، وكأن الدستور الذي ثار األحرار من الورتلً فً بٌت الفقٌه ، وقصد بالورتلً "الفضٌل 

، وما ذاك إال لكون هذه المدٌنة حاضرة بقوة فً  ٕأجله إنما هو حٌوان ناطق وله زروج الورتالنً ..(

وعً أتباع هذا النشام اإلمامً ، وما مثلته من رمزٌة للمقاومة التهامٌة ، فما قٌل عن زبٌد ٌكاد أن ٌقال 

، وهو   ٖأن عاملها وحاكمها فً نفس الوقت كان هو عبدهللا بن زٌد بن علً الدٌلمًعن بٌت الفقٌه إال 

إنسان مثقؾ ومحكوم بكون والده هو الذي كان أول من نادى بوالٌة العهد ألحمد بن ٌحٌى حمٌدالدٌن 

إلمام ، وقؾ هذا اإلنسان بعٌداً عن األحداث ، فلم ٌستقبل ا ٗورجح ذلك رؼم أنه من المرجعٌات الزٌدٌة 

أحمد عند مقدمه من تعز عند ضواحً المدٌنة كما هً العادة ، فؽضب علٌه وأرسل علٌه ثمانٌة من 

، ورأى منصب بٌت الفقٌه العالمة علً علوي أن سبب العزل هو  ٘ حرسه )عكفته( فبقً فً تعز

لً كرشاوي أموال للحال –من أثرٌاء تهامة  –صراع العامل مع شٌخ البلد أحمد بهكلً ، ودفع األخٌر 

 . ٙإلزاحة الدٌلمً وعزله 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 . ٕٙٔحَُٔؿغ حُٔخرن ،  ٛـ  ح٤ُ٘ٔيحٍ ، - 
ٕ

 . ٕٖٙحُ٘خ٢ٓ ،حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

( ، ػخُْ ٓ٘خٍى ك٢ ػِّٞ ًؼ٤َس ، ُٓٞيٙ رٌٓخٍ ٝىٍّ رٜخ ػْ ٍكَ ٜٓ٘خ 1ّٙٓٔ-111ٔ/ٛـ1ٖٓٔ – ٖٙٔٔػزيهللا رٖ ٣ُي رٖ ػ٢ِ حُي٢ِٔ٣ ) - 

٣ُّي١ طلّ٘ق ، ُٝٔخ ػخى ا٠ُ ح٤ُٖٔ ٓ٘ش  -ٛذ كٌخٕ ٣وخٍ ُٚ :ٛـ ، ُْٝ ٣وزَ ك٢ ح٧َُٛ ا٫ رؼي إٔ أػِٖ أٗٚ ك٘ل٢ حٌُٖٖٔ٘ٔا٠ُ َٜٓ ٓ٘ش 

ٛـ ٝىٍّ ػ٠ِ ٣ي ػزيحُٞٛخد حُ٘ٔخك٢ ٝػ٢ِ ح٤ُٔخ٢ٗ ٝحُؼ١َٔ ٝرو٢ رـٞحٍ ٝحُيٙ ٣ٔخػيٙ ك٢ أػٔخٍ حُو٠خء ًٝخٕ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٣وّٞ 1ٖٖٔ

ػْ ٗوَ ا٠ُ ر٤ض حُلو٤ٚ كؼُِٚ ح٩ٓخّ أكٔي ػْ ػ٤٘ٚ  ٛـٖٖ٘ٔرخُظي٣ٍْ ك٢ ٓٔـي ح٣َُٜٖ٘ ك٢ ٛ٘ؼخء ػْ ػ٤ٖ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ كخًٔخً ك٢ رخؿَ ٓ٘ش 

ٕ كزو٢ رٜخ كظ٠ ٝكخطٚ كخًٔخً ػ٠ِ ٤ٓي١ كَكٞ ػْ حُؤخػَس ػْ ػخى ا٠ُ ًٓخٍ كظٜيٍ ُِظي٣ٍْ ك٢ حُٔيٍٓش ح٤ُٔٔ٘ش ػْ ػ٤٘ٚ كخًٔخً ك٢ ًل٬

 .  1ٙٗٔ -1ٖٙٔ، ٛـ ٗح٧ًٞع ،ٛـَ حُؼِْ ، ؽ .؛ 7ٕٖٝٛـ  ٕٜٙٔيٍ حُٔخرن ، ٛـُرخٍس ، حُٔ  -ٍحؿغ :
ٗ

 .  ُٖٙٔرخٍس ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
٘

 . 1ٙٗٔ، ٛـ ٗح٧ًٞع ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٙ

 ّ .ٕٓٔٓ/1/ٖٓوخرِش ٖٓ حُؼ٬ٓش ػ٢ِ ػ١ِٞ حُؼطخّ ك٢  - 
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 هٌج . أحمد هادي  -4

هكتار 7٘ٓ٘ٔمتلك مساحة زراعٌة تقدر بـٌو كرمز لإلقطاع فً تهامة ، ٔبرز اسم الشٌخ هادي هٌج 

مما)منحه امتٌازات التً حكمها شمال تهامة كه لشواطًء ، وأمتال ٕمن أخصب األراضً بتهامة

وكشخصٌة  ٖاء اللحٌة تحت تصرفه ٌستؽله فً االستٌراد والتصدٌر(اقتصادٌة وسٌاسٌة ..فكان مٌن

تهامٌة مثلت بحق دور السٌاسٌٌن التهامٌٌن فً عهد السٌطرة اإلمامٌة على تهامة ، ووصؾ بأوصاؾ 

كثٌرة  فهو حكومة داخل حكومة ، وهو الملٌونٌر األسطورة ، حضوره اإلعالمً ؼابب ، عدا مرة 

رجالً مهٌب الطلعة ، مشدود القامة ، صارم وع الصلٌؾ ، رأى المراسلون )مشر واحدة وهو ٌوم افتتاح

السمات ، تنم تجعدات وجهه وذبول عٌنٌه عن خمس وسبعٌن عاماً ..كانت عٌون المدعوٌن تراقبه فً 

دهشة واستؽراب ومن حوله عشرات من اإلتباع والحشم ..اقترب الرجل روٌداً روٌداً حتى صار أمام 

أحمد وجهاً لوجه ! وفجأة أنحنى الرجل حتى كاد جبٌنه ٌلمس األرض واندفع ٌؽمر ٌد جاللة اإلمام 

، فالهٌج ٌقول بانتسابه آلل البٌت النبوي ، وهو ٌقبل أٌدي وأرجل حكام تهامة  ٗجاللة اإلمام بالقبالت ! (

وثروته ، وأصبح ومستعد لدفع أي ثمن من أجل بقابه لمشٌخته الزٌدٌة  اإلبمةمن العثمانٌٌن واألدارسة و

رجل المسٌطرٌن على تهامة فً مراحل عمره بل ورجل أعدابهم على السواء ، فهو الحلٌؾ األول 

ملك عبدالعزٌز آل سعود ، عرفه التهامٌون واألفارقة والمعارضة الٌمنٌة كرمز ورجل ال ٘لإلمام ٌحٌى

 لالستبداد والجبروت والقهر وبٌع إنسانٌة اإلنسان وامتهانها .
        

انضم إلى حركة الدستورٌٌن شاهراً نتٌجة الرتباطه بصداقة مع قابدها عبدهللا بن أحمد الوزٌر ،    

أرسل إلٌه صدٌقه عبدهللا بن أحمد الوزٌر برسالة   م9ٗ8ٔفأعلن انضمامه إلٌها وتأٌٌده لها ، وقبٌل حركة 

لة الدعوة إلى الٌقشة ، وبعثها بواسطة المالزم مجاهد حسن ؼالب وبسرٌة تامة ، مضمون الرسا

، وبعد قٌام الحركة الدستورٌة عٌنه اإلمام الهادي عبدهللا بن أحمد  ٙواالستعداد لمواجهة األحداث المقبلة 

   -الوزٌر وزٌر دولة ، كما ٌؤكد رده على التهنبة له بهذا التعٌن بجرٌدة صوت الٌمن :

 من وزٌر الدولة السٌد هادي هٌج  )

 هـ  7ٖٙٔربٌع الثانً  ٕٕفً                                                " الزهرة "          

 أصحاب المعالً ، أمٌر اللواء التعزي محمد بن أحمد باشا        

 مدٌر وزارة الداخلٌة زٌد الموشكً...ووزٌر الدولة عبدهللا عبداإلله        

                                                           
ٔ

ّ ، ك٢ حَُِٛس 171ٔٛـ/1ٕ٘ٔٛخى١ رٖ أكٔي رٖ ح٣ُِٖ رٖ ٛخى١ رٖ حُلو٤َ ٤ٛؾ ، ٤ٛٝؾ رلظق حُٜخء ٌٕٝٓٞ ح٤ُخء حُظلظ٤ش ٝرخُـ٤ْ ،  ُٝي ػخّ - 

يُٝش ٝٗذ ك٢ أك٠خٕ ػخثِظٚ حُؼ٣َوش حُـ٤٘ش أ٣خّ كٌْ ح٧طَحى ، هِق أه٤ٚ ح٤ُ٘ن ٣ُٖ رٖ أكٔي ٤ٛؾ ك٢ ح٤ُ٘ٔوش ، ٝأكظَ ٌٓخٗش ٍك٤ؼش ك٢ ػٜي حُ

ٗٔزش ا٤ُٚ  ٝحُظٔزخى حُؼؼٔخ٤ٗش ، ًٌُٝي ك٢ ػٜي حُيُٝش ح٩ٓخ٤ٓش ، ٣ؼي أؿ٠٘ ٍؿَ ك٢ حٌُِٔٔش حُٔظ٤ًِٞش ، ٝأٍٝ ٖٓ ٍُع ح٧ٍُ ٢ٔٓٝ أٍُ ٤ٛـ٢ 

ٓغ  ك٢ ح٤ُٖٔ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ٕ ٝٛٞ ٝحٓغ ح٬١٫ع ُٝٚ أُخّ ًز٤َ رخُؼِّٞ حُي٤٘٣ش  ، كخٍد ٓغ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٟي ح٧ىحٍٓش ، ػْ طلخُق

٤ُٞ٣ٞ  1ٕٛـ /7ٖ٘ٔلـش ١ً حُٕٓح٩ى٢ٔ٣ٍ رؼي إٔ أػطخٙ ٤ٍٛ٘ش ، ط٠ُٞ ه٠خء حُِل٤ش كظ٠ ٝكخطٚ ك٢ ػٜي حُيُٝش ح٩ٓخ٤ٓش ، طٞك٢ ك٢ ٣ّٞ حُٔزض 

ُرخٍس ، ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ ٣ل٠٤ . ٤َٗ حُل٤٤ٖ٘ٔ رؤٗٔخد ٖٓ ح٤ُٖٔ ٖٓ ر٤ٞص  . ؛ ٙ٘، ٛـ َٕ٘ حُؼ٘خء حُلٖٔ ،ؽح٢ُِٗٞ ، ٗ -ّ ، ٍحؿغ :1٘ٙٔ

ؿ٣َيس ح٤ُوظش  .؛ 7ٕٖٗ ىُٝش رِو٤ْ ٝٓزؤ ، ٛـ ٛـ ، ١زغ ٓغ ًظخد ح٧ٗزخء ػ7ٖٙٔ،  ٔحُوخَٛس ،  ١ -ػظَس حُل٤ٖ٘ٔ ، حُٔطزؼش حُِٔل٤ش ٌٝٓظزظٜخ

 ّ .   1٘ٙٔأؿٔطْ  ٗٔٛـ /  7ٖٙٔٓلَّ  7، حُؼ٬ػخء  1ٙٔ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى 
ٕ
م ، مجلة حولٌة 9ٕٙٔسبمتبر  ٕٙهادي ، نصر سالم . التركٌب االجتماعً واالقتصادي للمجتمع فً المملكة المتوكلٌة الٌمنٌة عشٌة ثورة  - 

 . ٖٕ٘م ، 7ٌٕٓٓونٌو –جامعة عدن ، العدد الرابع  –اآلداب 
ٖ
 . ٙٙالشهاري ، طرٌق الثورة الٌمنٌة، صـ - 
ٗ

 ّ .٤ٗٞ٣ٔ1ٖ٘ٞ  ٗٛـ / ٠ٍٖٓٔ7ٕخٕ  ٖٕ،حُو٤ْٔ  ٗ٘ٔؿ٣َيس ح٠ُٜ٘ش ، حُؼيى  - 
٘

 . ًٍ٘٘ٔٞٗٔٞح٤ُْ ، ػ٤َٔ هزَ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ، ٛـ  - 
ٙ

 . 71 – 71ح٬ٍُٔ ٝآهَٕٝ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ - 
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نصب الذي أوالنً به موالنا اإلمام الهادي أٌده هللا نشكركم كل الشكر على برقٌتكم الكرٌمة بتهنبتً بالم 

 .   ٔوأرجوا أن أكون أهالً لثقته الكرٌمة إنشاء هللا وفقنا هللا لخدمة الوطن وزٌر الدولة /هادي هٌج (
                                        

ٌتجه إلى صنعاء ، فارق تعز بعد نجاة اإلمام أحمد من االؼتٌال بتعز و)إعالنه وهو ٌؽادر تعز أنه س  

آخر نهار الثالثاء فً نشام محكم وقوة محدودة على عدة سٌارات عن طرٌق حٌس ، فزبٌد ، فبٌت 

الفقٌه ، فالحدٌدة ، وكان ٌتوقؾ فً كل مركز رٌثما ٌكسب به الموقؾ وٌطبع على البلدة وعلى ذوٌها 

أنه كل شًء ، وٌضع فً البلدة خبر مقتل  والمسبولٌن شخصٌته العاتٌة الرهٌبة ، الفتاً العواطؾ إلى

أبٌه عند من ٌثق به لٌقوم بدوره الدعابً ، وما أن بلػ الحدٌدة ٌوم األربعاء إال وقد سبقته رهبة تعبد له 

الطرٌق ، وإذا بالحاللً بٌن ٌدٌه كاألحجٌة الٌمنٌة ، تٌس مخصً ربع من كل حرؾ أوله ، فدرسا 

الوزٌر ٌحثه على حفش األمن بصنعاء إلى أن ٌصل ، ىولما فرغ من الموقؾ ، وكان أحمد قد أبرق إلى 

دراسة الموقؾ مع الحاللً ، واتخاذ ما ٌجب فارق الحدٌدة ٌرٌد صنعاء ، فلما وصل باجل تلقى جواب 

اإلمام الوزٌر بهذه الصٌؽة " من أمٌر المؤمنٌن الهادي عبدهللا الوزٌر إلى األخ سٌؾ اإلسالم أحمد 

ٌكم وأنفسنا بوفاة والدكم اإلمام ٌحٌى رحمه هللا ، وعلى أثر وفاته أجمع ذوو الحل والعقد حفشكم هللا نعز

على اختٌارنا لإلمامة وكلفونا بالقٌام بها ، فلم ٌسعنا نشراً للموقؾ إال اإلجابة ، مكلفٌن ؼٌر مختارٌن ، 

لسالم" ، فكان جواب احمد أن فلٌكن منكم الدخول فٌما دخل فٌه الناس ، ولكم لدٌنا المكانة واالحترام وا

، وأورد الثور أن  ٕأعلن نفسه إماماً فً باجل وبثها من هناك برقٌاً ورسابل وتكنى بالمؤٌد باو الناصر(

)استؽل مروره بحٌس وزبٌد وبٌت الفقٌه وباجل مع مجموعة من الجنود ومناصرٌه الذٌن  -اإلمام :

 .ٖلعشابر وإثارة القبابل ضد الثورة بصنعاء (استمالوا عطؾ الجماهٌر وبدأ االتصال برؤساء ا

)تمكن من النجاة من تعز..فجمع عشرٌن سٌارة نقل وعبأها  -ذكر الوزٌر أن السٌؾ احمد بعد أن:  

بالجنود الذٌن اختارهم بنفسه وزودها بالذخٌرة ومعدات متوسطة وشبه ثقٌلة ، وخرج فً نفس الٌوم 

ربٌن إلٌه كالسٌد محمد بن احمد بن علً باشا عامل تعز آنذاك أن الذي جاءه فٌه النبأ ، وأخبر بعض المق

حرباً قد نشبت فً البٌضاء ، وأن اإلمام قد أمره بسرعة التوجه إلى هناك ، واتجه إلى الحدٌدة ٌوم 

م وكانت وجهته إلى صنعاء قبل 9ٗ8ٔ فبراٌر الثامن عشر من /ـ ه7ٖٙٔ ربٌع الثانً السابع منالثالثاء 

وة اإلمام الجدٌد أثناء الطرٌق ...وكان اإلمام الوزٌر قد أبرق إلى السٌد هادي هٌج عامل أن تبلؽه دع

الزهرة لمواجهة ولً العهد إلى الطور تحسباً لتوجهه إلى حجة ومناجزته ، ومنعه من الوصول إلٌها ، 

فً تلك  وكنت حاضراً عند تحرٌر هذه البرقٌة وقد سألنً الوالد محمد بن أحمد الوزٌر عمن اعرفه

الجهة لٌكون مع السٌد هادي هٌج ، فأشرت إلٌه بأن ٌأمر إلى من بالطور بطلب الشٌخ أحمد شوعً 

طحانة والشٌخ حزام بن حزام القحطانً وهما شٌخا الصافٌة فً المحوٌت وقد فعلوا ، ومن باجل بعث 

أمرنً أن أبقى فً  السٌؾ أحمد ثالث برقٌات تسلمتها ٌوم الخمٌس وصعدت بها إلى اإلمام ، وكان قد

دابرة السلك مع األخ المجاهد محمد المطاع لنراقب الموشفٌن حتى ال ٌتالعبوا أو ٌنقلوا األخبار إلى 

السٌؾ أحمد ، األولى إلى اإلمام عبد هللا نفسه ٌقول فٌها ما معناه : إنه وصل باجل فً طرٌقه إلى 

                                                           
ٔ

 ّ . 1ٗ1ٔٓخٍّ  ٗٛـ / 7ٍٖٙٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  ٖٕ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ ،  ٤ُٙ1ٖٔ ، حُؼخّ حُؼخ٢ٗ ، حُؼيى  ؿ٣َيس ٛٞص ح - 
ٕ

 . 1ٕٗ -1ٕٗحُ٘ٔخك٢ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 .  11، ٛـ 11ٙٔ،  ٕحُوخَٛس ،١ –، ٓطزؼش ىحٍ اك٤خء حٌُظذ حُؼَر٤ش 1ٙ1ٔ-1ٗ1ٔحُؼٍٞ ، ػزيهللا رٖ أكٔي . ػٍٞس ح٤ُٖٔ ٖٓ ػخّ  - 
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 -ده ، وانه بلؽه أن اإلمام ٌطلب البٌعة له ، وأنه صنعاء لما بلؽه من قتل اإلمام ، وأنه لم ٌعرؾ قتلة وال

 . ٔسبق أن باٌعه فً بٌت الفقٌه ، ولم ٌحدث نقضاً للبٌعة( -أي اإلمام 

بعد إعالنه اإلمامة وتلقبه باإلمام الناصر لدٌن هللا المؤٌد فً باجل بتهامة ، أصبح ٌواجهه معضلة لو    

كٌؾ ٌتمكن من الوصول إلى حجة دون أن ٌتعرض ) -تؽلب علٌها ألمكنه مسك زمام الحكم وهً :

لخطر القبض علٌه أو اؼتٌاله من قبل هادي هٌج فً الزٌدٌة وما وراءها من أراض حتى ٌصل إلى 

 .ٕسوق األمان ثم حجة ، وكان ٌعلم ما بٌن هادي هٌج والسٌد عبدهللا الوزٌر من صداقة وعهود؟ (
 

 -مام أحمد :هناك رواٌتٌن لكٌفٌة انضمام الهٌج لصؾ اإل 
 

 -) وصل أحمد إلى باجل وسمعنا أنه قال : -أوردها زٌد بن علً عنان وتقول : -الرواٌة األولى :  -

سأذهب عن طرٌق البحر وأتقدم على صنعاء من صعدة ، وفً أثناء ذلك وصل هادي هٌج وقال له 

 . ٖة (قم حجة عن طرٌق القناوص وقد رتبت كل شًء لك ، فتوجه إلى حجة ووصل القاهر -:
 

وهً التً رواٌة سردها أحمد محمد الشامً وتنسجم مع رؤاه حول الشخصٌة  -الرواٌة الثانٌة : -

)وأهم شًء بعد تفادٌه كمٌن االؼتٌال ونجاته ، الخطة  -العبقرٌة لإلمام أحمد فٌقول فً مذكراته :

كامل  المحكمة التً دبرها الستصحاب بضع مبات من الجٌش النشامً معه على السٌارات مع

أسلحتهم ، أوالً لكً ٌبعدهم من تعز ، إذ كان ٌخشى أن ٌكون الجٌش متممراً مع الدستورٌن وإمامهم 

عبدهللا الوزٌر ، وثانٌاً لكً ال ٌطارده أحد وهو فً طرٌقه إلى الحدٌدة ، وثالثاً لٌوهم من بصنعاء 

الفقٌه عاصمة الزرانٌق ،  وتعز أنه متوجه إلى صنعاء لمناجزة الثّوار ، وما إن اجتاز زبٌد وبٌت

ووصل الحدٌدة حتى أمر بجمع من فٌها من جنود النشام ، وتوجه بهم وبمن معه إلى باجل ، ثم 

الحدٌدة ، ولٌكونوا له طلٌعة على أال ٌتجاوزوا جبل  –أصدر أمره بأن ٌسبقوه لترتٌب طرٌق صنعاء 

ٌصل نبأ نجاته ومؽادرته تعز إلى الشرق وبالد آنس حتى ٌتبعهم فً الٌوم التالً..وكان ٌخشى أن 

صنعاء ، فٌأمر الوزٌر بقوة تعترضه فً الحدٌدة لتلقً القبض علٌه أو لتصده عن التحرك إلى حجة 

، ولما تم له ما أراد وتوهم الجمٌع أنه متجه إلى صنعاء لمناجزة من فٌها بقً هّمه األكبر وهو كٌؾ 

و ٌقضً علٌه حلٌؾ الوزٌر ورجله فً تهامة الوصول إلى وكره الحصٌن "حجة" دون أن ٌعرقله أ

السٌد هادي هٌج وهو صلب العود جّبار ٌملك معشم أراضً وقرى وسهول وودٌان البالد التً 

تفصل بٌن الحدٌدة وحجة وكان اإلمام أحمد ٌحسب له ألؾ حساب ولٌس لصلته باإلمام عبدهللا الوزٌر 

نة بالملك عبدالعزٌز آل سعود وأبنه األمٌر فقط بل وألنه ٌعرؾ أنه على صلة وثٌقة وصداقة متٌ

"الملك" فٌصل ، لذلك فقد فكر فً أن ٌضرب عصفورٌن بحجر فأرسل إلى السٌد هادي هٌج أنه ٌرٌد 

مقابلته فً مكان ما ٌعٌنه وٌختاره ألنه ٌرٌد الهجرة إلى حرم هللا ولم ٌعد ٌستسٌػ وال ٌطٌق البقاء فً 

رٌد أن ٌثٌر فتنة ال تصٌب فقط الذٌن شلموا ، وأنه ٌطلب منه الٌمن بعد مقتل أبٌه وأخوته وال ٌ

التوسط عند الملك عبدالعزٌز آل سعود وإشعار الوزٌر بهذا وبعث بواسطته رسالة إلى الملك 

عبدالعزٌز ٌعزٌه فً والده وٌطلب منه السماح له باللجوء مع مرافقٌه إلى المملكة وقد صّدق السٌد 

هرع لمقابلة السٌؾ أحمد ولسان حاله ٌتلو " وكفى هللا المؤمنٌن القتال" هادي هٌج كل ذلك وفرح به و

وانخدع اإلمام الوزٌر بقول اإلمام أحمد وانطلت علٌهما الحٌلة ..وما إن التقى أحمد بالسٌد هادي هٌج 
                                                           

ٔ
 . 1ٗٗ -٣ُُٞٗٗ7َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ ح - 
ٕ

 . 1ٕٕحُ٘خ٢ٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 . 1٘ػ٘خٕ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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حتى أشهر له األسى والحزن وأخبره بمصرع والده اإلمام ٌحٌى وأخوٌه الحسٌن والمحسن وابن 

ال ٌطٌب لً العٌش ولن ٌطٌب بعد قتل أبً وأهلً  -وربٌس الوزراء عبدهللا ثم قال له : أخٌه الحسن

كذلك أرٌد أن تطلب لً األذن من الملك عبدالعزٌز آل سعود بدخول المملكة السعودٌة مع رفقابً ، 

فقال السٌد هادي : كل شًء جاهز وأنا تحت أمركم وقد بعثت رسالتكم إلى الملك بواسطة أمٌر 

ان مع برقٌة منً كما أنً قد أبرقت إلى السٌد عبدهللا الوزٌر بما تنوون عمله وعاد جوابه بأن جٌز

أسهل لكم كل ما تطلبون وهو ٌقسم اإلٌمان المؽلشة أن ال دخل له فً اؼتٌال اإلمام ٌحٌى ...فاطمأن 

سأنهض إلى  -:اإلمام أحمد أنه قد أصاب هدفه الرابع ، فتشاهر باالرتٌاح وذهب مع عكفته قابالً 

حجة ألحزم أشٌابً الخاصة من أوراق ومال واستصحب أخواتً وبناتهن وبعض األرحام وأتوجه 

معهم نحو جٌزان براً وبحرا إذا هٌأتم لنا سفٌنة خالل ثالثة أو أربعة أٌام حتى ٌأتٌك السماح من 

اوص ، فالطور فسوق الملك عبدالعزٌز لنا بدخول المملكة ، ثم عانقه ومضى فً سبٌله مجتازاً القن

األمان ، وتسلق عقبة الوكر العتٌد حجة ..لم ٌضٌع اإلمام أحمد فرصة وال وقتاً بعد وصوله حجة 

..فكتب إلى هادي هٌج رسالة وافتتحها بقوله : " من أمٌر المؤمنٌن الناصر لدٌن هللا رب العالمٌن إلى 

عبر هو ما تأكده الوثابق اإلمرٌكٌة ، و ٔاألخ الصدٌق السٌد هادي هٌج "  وشكره على موقفه ...(

)أذاع سٌؾ اإلسالم حٌث ذكر  Ruvezرٌفز القابم بأعمال المفوضٌة اإلمرٌكٌة بجدة برقٌة بعث بها 

العربٌة السعودٌة وقال أحمد أنه طلب من الملك عبدالعزٌز آل سعود السماح له باللجوء إلى المملكة 

 ٕ(فً الٌمن بعد قتل أبٌه وأخوته وال ٌرٌد إثارة فتنةالبقاء  أنه ٌرٌد الهجرة إلى حرم هللا ولم ٌعد ٌطٌق

. 
 

من خالل الجمع بٌن الرواٌتٌن ، ٌؤكد الباحث أن الدور الحقٌقً الذي لعبه الشٌخ هادي هٌج فً   

م9ٗ8ٔكان دوراً جوهرٌاً ، ولبن ُعّدت خٌانة الحاللً من أسباب فشل حركة  1ٗ أحداث حركة
ٖ  ،

حركة ، فالهٌج بما ٌمتلكه الي هٌج مع اإلمام أحمد كان السبب الربٌسً النهٌار فإن تحالؾ الشٌخ هاد

، ثم ممارسته الطوٌلة للسٌاسة مع  حركةالمن تجربة وخبرة سٌاسٌة مكنته معرفة مواطن الخلل فً 

العثمانٌٌن واالدارسة والمشابخ ، وعدم الثقة فً الشٌخ هادي هٌج كما ٌتضح من نص الوزٌر السابق 

نتشار موقؾ الملك عبدالعزٌز آل سعود الذي حسم لصالح اإلمام أحمد ، كل ذلك ٌدفع الباحث ، وا

إلى القول بأن كل ما فعله أحمد فً الرواٌة الشامً لم ٌكن إال بتعالٌم وتخطٌط الشٌخ هادي هٌج الذي 

هادي هٌج إلى خبر فن المراوؼة ، بل إن خبر لجوء اإلمام أحمد إلى السعودٌة والبرقٌة التً أرسلها 

الملك عبدالعزٌز هً من بنات أفكار الهٌج الستثارته وإٌقاش حمٌته ونخوته العربٌة وهو ما تحقق 

أن ) -ل:افعالً كما هو معروؾ ، ونص الزركلً وهو من مؤرخً الملك عبدالعزٌز ٌؤكد النتٌجة ، فق

تماسه السماح له بأن أحمد جزع  وؼلبه الٌأس فأسرع إلى االتصال بمن أوصل إلى عبد العزٌز ال

ٌلجأ إلى أحدى الجهات السعودٌة القرٌبة من حجة وكان عبد العزٌز ال ٌرى فً عمل ابن الوزٌر إال 

جرٌمة وفتنة فأجاب احمد بن ٌحٌى بما استثار فٌه روح االستبسال وأمده بما قواه وهاجت على األثر 

فقد رأى  ، ٗ( بد العزٌز لفوز أحمدها .. وطرب عحاشد وبكٌل من قبابل الٌمن فدخلت صنعاء ونهبت

                                                           
ٔ

 . ٖٕٗ – ٖٖٕٝٛـ  ٖٕٔ – ٖٕٓحُ٘خ٢ٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ
 .  7ٕ٘م ، صـ 987ٔ،  ٔالقاهرة ، ط -محمد ، محسن . من قتل حسن البناء ؟ ، دار الشروق -

ٖ
 . ّٖٗٔ ، ٛـ1ٙٙٔ،  ٔػيٕ ، ١ –ُؤخٕ ، ٓلٔي ػ٢ِ ٝكِٔس ُؤخٕ . هٜش حُؼٍٞس ح٤٘ٔ٤ُش ، ٓطزؼش كظخس حُـ٣َِس  - 
ٗ

 . ٕٖٔٔ، ٛـ ّٖ ، ؽ11ٔٔ، ٗر٤َٝص ، ١ –ح٢ًٍُِِ ، ه٤َ حُي٣ٖ . ٗزٚ حُـ٣َِس ك٢ ػٜي حُِٔي ػزي حُؼ٣ِِ ، ىحٍ حُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ  - 
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 -ٌقصد الثوار –ٌعامل القتلة أن على الثوار )فً برقٌة التهنبة لإلمام أحمد بانتصاره  الملك عبدالعزٌز

 . ٔبكل قسوة وأن ٌعفو عن الذٌن ؼرر بهم(
 

بجدة للقنصل االمرٌكً ألحمد ببرقٌة  الملك عبدالعزٌز ما سبق من تأٌٌدعززت الوثابق اإلمرٌكٌة   

نفوذاً عشٌماً على سكان الٌمن ؼٌر الشٌعٌٌن وسلطته ٌمارس الملك عبدالعزٌز رٌفز التً قال فٌها )

وذكر القُدسً ،  ٕعلٌهم عشٌمة إن لم تكن أكبر من نفوذ األسرة الحاكمة الشٌعٌة نفسها(المعنوٌة 

بن أحمد الحوثً  دوراً آخر للهٌج وهو استمرار لدهابه السٌاسً والعسكري وهو استقباله لحسٌن

المكلؾ بمالحقة اإلمام أحمد فً تهامة والمقدم عبدالقادر أبو طالب ومحمد مكً زكري ومن ثم 

استمالة جنودهم وتمرد الجند علٌهم والقبض على الحوثً وأبو طالب ومكً وتسلٌمهم لإلمام أحمد 

 ٗالجزٌرة العدنٌةوكانت قد صاحبت هذه الحملة دعاٌة إعالمٌة ضخمة من جرٌدة فتاة  ٖفً حجة 

، وتتحدث عن خضوع قبٌلة بنً عبس  ٙوصفت بالمبالؽة فٌها وتتجاوز المعقول ٘واإلخوان المسلمٌن

) ووصلت قبابل  -بتهامة عن بكرة أبٌها للعهد الجدٌد ، وهو ما أكده فٌما بعد محمد علً لقمان قابالً :

قرب مدٌنة العبٌد بجٌش قوامه  المحابشة والشؽادرة وباٌعت السٌد حسٌن الحوثً الذي وصل إلى

مقاتل وكنت قد ودعته فً تعز قبل مؽادرته لها وسانده السٌد هادي هٌج وزحؾ هذا الجٌش إلى 7ٓٓ

مٌالً من حجة حٌث كان أحمد متحصناً والتحم الجٌشان وقتل من رجال أحمد  ٖٓالقناوص على بعد 

ٌج بنو قٌس..وانضمت قبابل عبس رجل وانضوى إلى لواء السٌد الحوثً وهادي ه ٓٓٔولً العهد 

احتاللها فً تهامة إلى الحوثً ، فتقدم إلى الطور ..بٌنما قرر السٌد هادي هٌج تطوٌق مٌدي و

 -، أما الحوثً فٌقول شٌبان : 8ٗ، بهذه البساطة والصورة سوقت إعالمٌاً حركة  7(بصورة سلمٌة

فً تعز ٌوم مؽادرة أحمد لها ...فقد )ولن أنسى السٌد حسٌن بن أحمد الحوثً الذي كان متواجداً 

ؼادرها على رأس حملة كبٌرة من قطاع الجٌش النشامً قاصداً حجة عن طرٌق الحدٌدة للقضاء 

على حركة أحمد اإلمام بها ٌصحبه عبدالقادر أبو طالب وبمنطقة الخشم الواقعة ما بٌن الواعشات 

 . 8حجة فً أسوء حالة(وبنً قٌس ما كان من حملته إال اعتقاله والصعود به إلى 

أما دور قبابل تهامة ، فكان االنتشار والمشاهدة دون المشاركة ، فاألمر ال ٌعنٌهم من قرٌب أو بعٌد   

، فلٌس لهم رأي فً الحكم أو المشاركة فٌه حتى بأدنى موشؾ فً هذه السلطة اإلمامٌة ، ثم إن 

ها فً المجتمعات الحضرٌة "المدن" أؼلبٌة المشاركٌن من تهامة هم الطبقات الفوقٌة حصرت نفس

 م9ٗ8ٔ، فلقد حرضت القوى التهامٌة المشاركة فً حركة  9وأؼفلت الفالحٌن والعمال الكادحٌن 

مشابخ القبابل التهامٌة للمساهمة والوقوؾ مع الحركة إال أن ذلك لم ٌحرك ساكناً رؼم التروٌج 

                                                           
ٔ
م ، مركز الدراسات والحوث الٌمنً والمركز 9ٗ8ٔ -9ٔ8ٔإلتجاه القومً فً حركة األحرار الٌمنٌٌن الذٌفانً ، عبدهللا أحمد ٌحٌى . ا - 

 .  ٕٙٗم ، صـ999ٔ،  ٔصنعاء ، ط –الفرنسً للدراسات الٌمنٌة 
ٕ

 . 7ٕ٘ٓلٔي ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 ّ .ٕٔٔٓ/7/٘ٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً ػزيا٫ُٚ حُوُي٢ٓ ك٢  - 
ٗ

 ّ .1ٗ1ٔٓخٍّ ٗٔٛـ / 7ٖٙٔؿٔخى أٍٝ  ٘، ٣ّٞ ح٧كي  ٕٔٗس ، حُؼيى ؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِ - 
٘

 ّ .1ٗ1ٔكزَح٣َٖٕٛـ / 7ٍٖٙٔر٤غ حُؼخ٢ٗ ٙٔ، حُـٔؼش  ٘٘٘ؿ٣َيس ح٩هٞحٕ حُِٕٔٔٔٞ ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى  - 
ٙ

 –ًِ ح٢٘ٔ٤ُ ُِيٍحٓخص ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش ( ، ح1ٗ1َُٔٔ-1ٖ1ٔٗلَس ، ك٤ٔي أكٔي . َٜٓع ح٫رظٔخٓش ٓو١ٞ َٓ٘ٝع حُيُٝش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ح٤ُٖٔ) - 

،  ٕٛ٘ؼخء ، ١ –؛ ٓؼ٤ي ، ػزيح٣ٌَُْ هخْٓ . ح٩هٞحٕ حُِٕٔٔٔٞ ٝحُلًَش ح٤ُٞٛ٧ش ك٢ ح٤ُٖٔ ، ٌٓظزش َٓحى . 7ٙٔ، ٛـ  111ٔ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١

 .1ّٗ ، ٛـ 111ٔ
7

 . ُٖٖٔؤخٕ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
1

 . 7٘-ٙ٘،  ٤ٗٗزخٕ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ،ؽ - 
1
- AL- Msaodi, Abdualaziz Kaid . The Yemeni opposition movement , 1918-1948 , Georgetown University , 

1987, pp . 211- 232 .    
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أي اإلمام أحمد  –) فلم تكن  -ٌن بالحركة :اإلعالمً الكبٌر لذلك ، ٌقول الشماحً وهو أحد المشارك

قوة ٌعول علٌها والجٌوش التً ترابط بتهامة معشمها تمٌل إلى اإلمام الوزٌر وكذا قبابل تهامة  –

تكره أحمد وموتورة منه سٌما قبابل الزرانٌق وصلٌل ، وكانت مأخوذة بروعة الثورة واألمل فً 

ى جانب مركزه بٌن القبابل التهامٌة ، إلى ما هناك من قابدها اإلمام الوزٌر ومركزه الروحً ، إل

 . ٔعوامل ترجح اإلمام الوزٌر وتؽلبه على أحمد ولكنه القدر إذا جاء عمً البصر ( 
 

 –ومنهم الشماحً  –ٌالحش على النص السابق مدى الزٌؾ اإلعالمً الذي مورس ضد الثوار   

ٌات فً تفسٌر األسباب الكامنة فً عدم تفاعل حتى أبعدهم عن الواقع ، وجعلهم ٌلجبون إلى الؽٌب

تهامة مع حركتهم ، وهذا الزٌؾ اإلعالمً الذي مارسته صحؾ اإلخوان المسلمون أو صحٌفة فتاة 

هو الذي أوقع الحركة فً فشل الحق ،  –صوت الٌمن  –الجزٌرة أو الصحٌفة الرسمٌة للحركة 

وهبوا من أفرٌقٌا للقضاء على السٌؾ ..!  فصحٌفة صوت الٌمن صورت أن الزرانٌق انضموا للحركة

وكأن قبابل الزرانٌق وهم من أكبر قبابل تهامة هربوا بكاملهم إلى الشواطا اإلفرٌقٌة هذا من جانب ، 

ومن جانب آخر ٌشتم من الخبر عنصرٌة مقٌتة ضد تهامة وأنهم لٌسوا من وطنهم وأرضهم بل هم 

)تتوقع الدوابر الحربٌة فً صنعاء نبأ استسالم السٌؾ  -من بقاٌا األحباش األفارقة ، ٌقول الخبر :

أحمد بٌن ٌوم وأخر نشراً للهجمات العنٌفة التً تسددها قبابل حاشد وبكٌل وقبابل الزرانٌق التً هبت 

من الشواطا األفرٌقٌة لالنقضاض علٌه واالنتقام منه ، وهذه القبابل هً التً شردها السٌؾ أحمد من 

هـ ، وما زالت منذ ذلك الٌوم تتربص بهذا الشالم ٖٔ٘ٔانٌق المعروفة عام بالدها فً حرب الزر

فٌعود مشردوها إلٌها آمنٌن مطمبنٌن تصبح فٌه بالد الٌمن للٌمانٌٌن  الدوابر وتتحٌن الٌوم الذي

 .   ٕشافرٌن منتصرٌن(
 

ٌكن إال إٌذاناً ، واعتقد اإلمام أن الحكم قد أصبح طوع ٌده ، لكن ذلك لم  م9ٗ8ٔلقد فشلت حركة   

ببروز حركة تهامٌه سلمٌة لم ٌقتصر نطاقها الجؽرافً على تهامة فقط ، لكن تمددت فً بقاع شتى ، 

 ودٌة والسودان والقرن األفرٌقً .فً عدن والمحمٌات الجنوبٌة والشرقٌة ومصر والسع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 . ٕٙٗحُ٘ٔخك٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 ّ .1ٗ1ٔٓخٍّ  ٖٛـ /  7ٍٖٙٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  ٕٕ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ ،  ٙٙؿ٣َيس ٛٞص ح٤ُٖٔ ، حُؼخّ حُؼخ٢ٗ ، حُؼيى   - 
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 المبحث الثانً

 حركة المعارضة التهامٌة الداخلٌة والخارجٌة

     اإلمام أحمد . ضد نظام

 المعارضة التهامٌة ضد اإلمام أحمد . -

ال شك أن تطور حركة المعارضة التهامٌة تبلور واتسع بشكل أكثر وضوحاً ورؤٌة متجلٌة ذات أبعاد   

مرحلة   سٌاسٌة فً عهد اإلمام أحمد بن ٌحٌى حمٌدالدٌن ، وكانت حركة المعارضة  قد انتقلت من

والده اإلمام ٌحٌى إلى مرحلة المعارضة السلمٌة فً عهده متخذًة أشكال المقاومة المسلحة فً عهد 

 متعددة وأنماطاً متناسقة مع المرحلة األخٌرة للحكم اإلمامً .

 -ن ربٌسٌٌن هما :ٌٌتضح من سٌاق مسار حركة المعارضة التهامٌة أنها تمخضت عن تكونٌ 

 حركة المعارضة التهامٌة الداخلٌة. -

 مٌة الخارجٌة .حركة المعارضة التها -
 

 حركة المعارضة التهامٌة الداخلٌة . -

حكم الال طو –تهامة  –نشطت حركة المعارضة التهامٌة الداخلٌة والتً رفضت الخروج من وطنها  

  -: ومنها -تم التفصٌل فً هذا الفصل ٌكما س –اإلمام أحمد ، وتعرضت لشتى أنواع االضطهاد 

 . دلاألهعبدالقادر القتل مثلما حدث مع  -
 

الشبكة  –االعتقال والزج بمؤدٌٌها فً سجون تهامة مثل عبدهللا مقبول الصٌقل وتعز  -

نافع والقاهرة  –مثل إبراهٌم صادق ومحمد األهنومً وحراز بمناخة ، وحجة   -والعرضً 

 مثل ، عبدالرحمن جابر . –والمنصورة 
 

 الفصل من الوشٌفة مثل أبكر ٌوسؾ بٌروه  . -
 

 رحمن جابر .الدردحة مثل عبدال -
 

 التشهٌر والتهدٌد والتخوٌؾ . -
 

واتخذت أسالٌب متنوعة وأشكاالً متعددة تتناسب مع طبٌعة الحكم وتتناسق وتتحد مع حركة المعارضة   

  -الٌمنٌة أحٌاناً ، وتعمل بمفردها مرات عدة ، ومنها :
   

 الدعاٌة اإلعالمٌة . -1

بعة ، ووجهت هذه الدعاٌة اإلعالمٌة للرأي العام شنت حركة المعارضة التهامٌة حملة إعالمٌة متتا  

الٌمنً والعربً واإلنسانً باإلضافة إلى المؽتربٌن والالجبٌن السٌاسٌٌن التهامٌٌن فً أقطار المعمورة 

، وقصد منها فضح ممارسات النشام اإلمامً فً تهامة وأركان دولته داخلٌاً وخارجٌاً ، فمارس 

من دون مراعاة لطبٌعة التهامً الذي  ىسطن الوام ٌرجع إلى القروالعنصرٌة والطابفٌة ، ورسخ نش

تمٌز باالنفتاح وتقبل اآلخر ، وأنشأ حضارات فً حواضر تهامة عبر تارٌخه ، ودون مراعاة للجوانب 

المذهبٌة أراد الحكام اإلمامٌون فرض أجندتهم الدٌنٌة والثقافٌة ، وإلؽاء دور اإلنسان التهامً واعتباره 

وعلى سبٌل ، مل لٌسترٌح القادمون من األعالً ن فٌد أو كابن ٌدب على األرض ٌتنج وٌععبارة ع

من األمراض األساسٌة ذات الخطر تتضمن نهشت األمراض أجساد التهامٌٌن فـ)العدٌد قد فالمثال 

ة عن التٌفود والباراتٌفود والدوسنتارٌا والسل والجدري واألمراض الجلدٌة والتناسلٌة واألمراض الناشب
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اإلسكارس والبلهارسٌا بنوعٌها البولٌة والمعوٌة والدودة الشرٌطٌة العدوى بالطفٌلٌات مثل 

أنها من أهم أسباب ..والعمى وأمراض العٌون والمالرٌا منتشرة لدرجة تعتبر معها واإلنكلستوما 

    . ٔالمرض والموت فً البالد وٌوجد أكثر هذه األمراض فً تهامة ( 
 

 التوعٌة . -2

نطلق الشباب التهامً المتعلم المستنٌر لٌنشر الوعً وٌستنهض الهمم وٌؤهل األمً وٌثقؾ المتعلم ا  

والمتفقه والمتدٌن ، وٌعد الشعب التهامً لتقبل األفكار الجدٌدة والتحوالت القادمة ونبذ األفكار المتخلفة 

لثورة واإلعداد والتوعٌة هنومً عن مرحلة ما قبل اللعصر ، وكما قال اللواء محمد الوؼٌر مواكبة 

) كان علٌنا فً تلك الفترة نشر التوعٌة فً أوساط المواطنٌن ، وحثهم على التحرر -الجماهٌرٌة :

واالنقالب على النشام الملكً ، والعمل على القٌام بالثورة والنشام الجمهوري ، مثل البلدان األخرى 

والتثقٌؾ الجماهٌري فً تهامة هو قٌام جمهورٌات ، فالذي ّسهل عملٌة التوعٌة  ٕالتً قامت بثوراتها (

عربٌة على رأسها قادة بارزون صنعوا التحوالت الكبرى فً أوطانهم ، وتصدوا للعدوان على بلدانهم ، 

م فً العراق ، كما ساعدت اإلذاعات 9٘8ٔتموز "ٌولٌو"  ٗٔم بمصر وثورة 9ٌٕ٘ٔولٌو  ٖٕمثل ثورة 

 إذاعة صوت العرب فً التوعٌة ، والدعوة إلى التؽٌٌر .   العربٌة فً هذه الدول وعلى رأسها
  

 التعلٌم . -3

تم إنشاء مدارس أهلٌة ومدارس لٌلٌة من أجل مكافحة األمٌة ونشر التعلٌم بٌن مواطنً تهامة ، وشهر  

نخبة من المدرسٌن الوطنٌٌن التهامٌٌن وعلى رأسهم مدرسً البعثة التعلٌمٌة التهامٌة إلى صنعاء الذٌن 

بوا على حب الوطن وتعلموا الدعوة إلى الحرٌة والمباديء اإلنسانٌة العامة على ٌد أحمد الحورش و تر

محًٌ الدٌن العنسً وأحمد البراق وزٌد عنان و علً اآلنسً والؽٌثً وعبد هللا السالل ومحمد مصطفى 

لى ترسٌخ مبادئ الحلبً وؼٌرهم الذٌن كان لهم الفضل فً إخراجهذه البعثة التً عملت بشكل دابب ع

الحرٌة والدعوة إلى حٌاة بدون تمٌٌز عنصري أو طابفً والمطالبة بدولة العدل والمواطنة والدستور ، 

فتخرجت على أٌدٌهم أجٌال تعشق الحٌاة وتطالب بالكرامة والذٌن أبتعث من هذه األجٌال إلى الخارج 

النشام اإلمامً من أجلها فكان منهم  رجعوا ٌحملون أفكار للدولة التً ٌحلمون بها وناضلوا وعارضوا

 رواد وقادة بارزون مثل إبراهٌم صادق وحسن مكً ومحمد الهنومً . 
 

 الخطب والندوات . -4

أتبعت حركة المعارضة التهامٌة أسلوب آخر وهو الخطابة فً األماكن والمساجد وفً المناسبات التً 

فطر والمولد النبوي والمعراج والبهجة وهً لٌلة ٌحتفل بها الشعب التهامً ومنها عٌدي األضحى وال

الخامس عشر من شعبان وؼزوة بدر ، وكذلك ممارسة الخطابة فً االحتفاالت بموالٌد أولٌاء تهامة 

وزٌاراتهم السنوٌة وارتٌاد األسواق األسبوعٌة الشهٌرة ، ومن أشهر الخطباء الخطٌب العالمة عبد 

 مد بإعدامه كما سٌأتً .القادر األهدل والذي أمر اإلمام أح

 تشكٌل أندٌة وإنشاء اتحادات . -5

سعى مجموعة من الشباب التهامً المستنٌر فً مدن تهامة إلى تأسٌس أندٌة ثقافٌة خاصة بهم فً تهامة 

لنشر مبادئ الحرٌة والوعً الثوري وتقبل التؽٌٌر واالنتقال إلى نشام تقدمً منفتح على العالم ، ومن 

                                                           
ٔ
 . ٕٗم ، صـ9ٖٙٔ، ٔ، ط ٕٙٗالقاهرة ، كتاب إقرأ رقم  –السٌد ، محمد أٌوب . الٌمن بٌن القات وفساد الحكم قبل الثورة ، دار المعارؾ  - 
ٕ

 ّ  .  7ٕٓٓى٣ٔٔزَ  ٗٛـ / 1ًٕٗٔٝحُوؼيس  ٕ٘، ٣ّٞ حُؼ٬ػخء  771ؿ٣َيس حُٞكي١ٝ ، حُؼيى  - 
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ادي العرٌش والمقاهً الشعبٌة وأشهرها مقهاٌة محمد التركً بالحدٌدة ومبارز أشهر هذه األندٌة ن

 الشخصٌات االجتماعٌة والثقافٌة ومنازل العلم واألربطة الدٌنٌة وبعض المحالت التجارٌة والمنازل .
 

 نادي العرٌش .  -

لكون أؼلب  م ، وسمً بنادي المعلمٌن9٘ٓٔهـ / 7ٖٓٔتأسس هذا المنتدى فً مدٌنة بٌت الفقٌه فً 

نسبة إلى عرٌش كان ٌجتمع فٌه مؤسسً  ٕ، وسمً أٌضاً بمنتدى العرٌش ٔرواده هم من المعلمٌن 

المنتدى ورواده وضٌوفه ، والعرٌش بناٌء مستطٌل من األشجار وٌكون للراحة والمقٌل والنوم ، وله 

ْعرُش  وٌعُرش َعْرشاً أي بنى بناًء من خشٍب وال ٌَ َعِرٌُش خٌمة من خشب أصل لؽوي فهو من )عَرش 

 .   ٖ وُثمام...وأحٌاناً تسوى من جرٌد النخل وٌطرح فوقها الثمام وجمعها ُعرٌش( 

العرٌش فً تهامة ٌطلق على كل منزل ) -فقال : –لمؤسسٌن لهذا النادي أحد ا –ذكره عمر الضرٌر    

ا النادي جنوب سوق ٌبنى من األخشاب المتنوعة وٌسقؾ بالقش وبعضها ٌزٌن بالقصب ..وقد أقٌم هذ

بٌت الفقٌه ، وكان ٌقع على تل مرتفع ٌطل على شارعٌن ..أحدهما ٌأتً من ناحٌة بٌت الفقٌه بعد أن 

ٌمر بالعرٌش المذكور ، وكذلك شارع آخر ٌأتً من الناحٌة الشرقٌة لبٌت الفقٌه ماراً بالسوق ، وكان 

اوي إلى الحاكم أو العامل آنذاك ، إذ صاحب العرٌش قد أقامه لكتابة بعض المذكرات التً تقدم كشك

كان ال ٌجٌد الكتابة فً تلك الفترة إال القلٌل ومنهم صاحب العرٌش ونعنً به عبده بلؽٌث ، ومن عبده 

بلؽٌث والشعراء المذكورٌن آنفاً تكون نادي العرٌش وأصبح ٌعرؾ فً بٌت الفقٌه بعرٌش األدباء 

ما بٌن أوابل الخمسٌنات والستٌنات ، فأصبح مقراً لألدباء والشعراء ، وقد تكون هذا المنتدى األدبً 

والشعراء ٌتبادلون فٌه األدب بكل فروعه بدءاً من الشعر الجاهلً وانتهاء بشعراء النهضة وأعضاء 

 . ٗالنادي (
 

ضم العرٌش أعضاء من شتى مناطق تهامة ، ووحد بٌنهم هدؾ واحد وهو جلسات التثاقؾ التً تعقد   

معة واالثنٌن من األسبوع ، ولؽرض التموٌه على السلطات اإلمامٌة وأتباعها كان ٌتخذ كل ٌومً الج

من الشعر الماجن والقصص الكومٌدٌة والؽرامٌات الحالمة شعاراً ٌتدثرون به ، فإذا ما خال عرٌشهم 

مكان ممن ال ٌبوحون بمكنوناتهم الوطنٌة أمامهم بدأت الجلسات الصادقة والؽرض الحقٌقً ٌبرز فً ال

العاج بأصحابه من أعضاء المنتدى ، وٌالحش أنهم من أؼلبٌة مدن وقرى تهامة ومن نخبها العلمٌة 

  -والفلكٌة والشعرٌة إلى جانب نضالهم ، وهم :
 

 .مؤسس المنتدى وصاحب العرٌش" "عبده بلؽٌث المنصوري  -ٔ

 . محمد أحمد شبٌلً." الزٌدٌة "  -ٕ

 . "العالمة أحمد شعب الهتار" بٌت الفقٌه   -ٖ

 . علً محمد األزرق " الزٌدٌة " -ٗ

 . حسن فتٌنً مجلً " بٌت الفقٌه " -٘

 . عمر الضرٌر " القطٌع " -ٙ

 . أحمد حسن عصار " بٌت الفقٌه " -7
                                                           

ٔ
 ّ.1ٕٓٓ/7/1حُ٘ز٢ِ٤ رخ٣ُِي٣ش ك٢ ٓوخرِش ٓغ أكي ٓئ٤ٔٓٚ ٓلٔي أكٔي  - 
ٕ

 –ح٣َ٠َُ ، ػَٔ رٖ ػَٔ . حٌَُّ ٝحُ٘و٤َ ىٍحٓش أىر٤ش طئًي حُظٞحَٛ ر٤ٖ ٗؼَحء حَُٜٔ ٝحُـزَ ك٢ ح٤ُٖٔ ، ًَِٓ ػزخى١ ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘  - 

 .  7ٕ، ٛـ  1ٕٓٓ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١
ٖ

 ٓخىس " ع . ٍ . ٕ " .  . ؛ حُِر٤ي١ ، طخؽ حُؼَّٝ ،  ٖٖٔ، ٛـ ٙحرٖ ٓ٘ظٍٞ ، ُٔخٕ حُؼَد ، ؿـ - 
ٗ

 . 7ٔٔ، ٛـ  ٕٗٓٓ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ –ح٣َ٠َُ ، ػَٔ رٖ ػَٔ . ٓٞح٣َٝ طٜخ٤ٓش ، ًَِٓ ػزخى١ ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘  - 
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 . حسٌن شراعً " الحدٌدة " -1

 . محمد مهدي أمٌن صافً . " بٌت الفقٌه " -1

 . علً محمد عجالن " الزٌدٌة " -ٓٔ

 . محمد ناصر خالدي . " بٌت الفقٌه " -ٔٔ

 . د عفٌؾ . " بٌت الفقٌه "علً حمو -ٕٔ

 . عمر ٌحٌى بلؽٌث . " بٌت الفقٌه " -ٖٔ

 . حسٌن الحداٌا " زبٌد " -ٗٔ

 . إبراهٌم ٌحٌى حكمً . " بٌت الفقٌه " -٘ٔ

 . ثواب ٌحٌى ثواب ." عبس" -ٙٔ

 . حمود قاضً بهكلً . " بٌت الفقٌه " -7ٔ

 . عبدالرحمن جابر " الحسٌنٌة " -1ٔ

 . العزي صاٌػ . " بٌت الفقٌه " -1ٔ

 .لً " بٌت الفقٌه "جابر شماع العجٌ -ٕٓ
 

وجدت ) -له :الشاعر إبراهٌم ٌحٌى الحكمً فً حوار مع جرٌدة " الثقافٌة " عن المنتدى بقو وتحدث   

بٌت الفقٌه تزخر بزمالء أفاضل أدباء وشعراء وعلماء ، منهم الشاعر واألدٌب األستاذ محمد الشبٌلً 

حوم األدٌب الشاعر الكبٌر علً محمد األزرق مدٌر المركز التعلٌمً حالٌاً بالزٌدٌة ، واألستاذ المر

واألدٌب المتواضع األستاذ المرحوم حسن فتٌنً مجلً واألدٌب األستاذ المرحوم عبده أبوالؽٌث 

المنصوري صاحب المكان المتواضع القرٌب من المدرسة ، وهو عبارة عن عرٌش نجتمع فٌه أوقات 

فٌه القصابد الشعرٌة ، وكانت تكتب فً سجل خاص  الفراغ من العمل شهراً وعصراً ولٌالً ، ونتبادل

لألستاذ المرحوم عبده أبو الؽٌث الذي بوفاته افتقدنا تلك السجالت المدونة بها قصابدنا جمٌعاً ، وكان 

هذا المقر منتدى أدبً وفً هذه السجالت المفقودة قصابد كثٌرة ؼزلٌة وحماسٌة وأناشٌد وطنٌة ورثاء 

 . ٔلٌة كومٌدٌة (وأؼانً وقصابد شعبٌة هز
 

فالسجالت المتنوعة المواضٌع والمكتوبة بخطوط أصحابها لم تكن إال مجلة فكرٌة تنوٌرٌة ال تقل شأناً  

، فكانت  ٕمثلما الحال هو مع البرٌد األدبًعن المجالت الخطٌة التً كتبت بهذه الطرٌقة فً بقٌة الٌمن 

لب علٌها المدرسة الشعرٌة هً السمة الؽالبة والتً الجلسات تبدأ قراءة الشعر بمدارسه المتعددة وإن ؼ

تتابع على إبراز جمالٌات النص القدٌم وقدسٌته إبراهٌم ٌحٌى الحكمً وعلً محمد األزرق وٌتخلل 

الجلسات قراءات فكرٌة وخاصة كتابات المفكر العربً عبدهللا القصٌمً وٌتولى عبدالرحمن جابر 

محمد شبٌلً عن التارٌخ التهامً فً  ً األؼالل " ، ٌتحدثهذي هالذي كان ٌحفش كتاب "قراءتها و

حٌن ٌورد الشٌخ عمر الضرٌر واألستاذ عبده بلؽٌث بعضاً من روابع األدب الشعبً التهامً وتتطرح 

الصحؾ والمجالت نفسها ، فٌتولى قراءتها وتلخٌص ما فٌها ثواب ٌحٌى والعزي صاٌػ ، ووضعت 

ل حسن فتٌنً مجلً و علً محمد عجالن حتى العلوم الفلكٌة تناولتها التٌارات النقدٌة بأنماطها من خال

الجلسات وكان فلكً الٌمن محمد مهدي أمٌن صافً المتحدث فٌها ، وكان مسك الختام حدٌث الرحالة 

جابر شماع العجٌلً عن أبرز ما رآه فً رحالته إلى مصر وسورٌا ولبنان والقدس واألردن والحجاز 

                                                           
ٔ

 .  ّٓٔ . ٛـ ٣ٔ111٘خ٣َ   ٗٔٛـ / ٠ٍٓٔٗٔ1خٕ  7ٕحُؼوخك٤ش ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ /ِٓلن ؿ٣َيس حُـ٣ٍٜٞٔش  - 
ٕ
 م .  999ٔ،  ٔالقاهرة ، ط –ة مفقودة من حركة التنوٌر فً الٌمن دراسة ونصوص ، مكتبة مدبولً سالم ، سٌد مصطفى . البرٌد األدبً حلق - 
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دن ، وٌمثل بعقلٌته التنوٌرٌة أحد الركابز مهمة الستٌعاب التؽٌٌر ، وتنتهً وأسمرا وجٌبوتً وع

الجلسات بحدٌث الفقٌه الثابر أحمد شعب الهتار الذي ال ٌكاد ٌنتهً حدٌثه حتى ٌكون قد تسلل الخابفون 

 . ٔمن الرواد ولم ٌبقى إال الصامدون المذكورٌن أعاله 
 

لجرابد العدنٌة قصٌدة مهداة من الٌمن إلى عبدالرحمن عزام ومن النماذج الشعرٌة التً نشرت فً ا  

  -وسمٌت برأي الشعب فً الجامعة العربٌة :وهً انتقاد لدور الجامعة  ربٌةأمٌن عام جامعة الدول الع

 ال شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك أن الجامعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

 لصىىىىىىىىىىىىىىىىىىدى نىىىىىىىىىىىىىىىىىىدابً سىىىىىىىىىىىىىىىىىىامعه  

   
 لكنهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا مخذولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

  
 عىىىىىىىىىىىىىىىىىن نصىىىىىىىىىىىىىىىىىرتً متراجعىىىىىىىىىىىىىىىىىة

   
 ٌىىىىىىىىىىا لٌىىىىىىىىىىت شىىىىىىىىىىعري مىىىىىىىىىىا عسىىىىىىىىىىى

 صىىىىىىىىىىىىانعه؟ تنىىىىىىىىىىىىوي ومىىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىىً  

   
 كىىىىىىىىىىىىىم لىىىىىىىىىىىىىً أصىىىىىىىىىىىىىٌح وأشىىىىىىىىىىىىىتكً

 وصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوارخً متتابعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  

   
 عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزام أٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن وفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاءكم؟

 خىىىىىىىىىىىىىىىىىدعتك عنىىىىىىىىىىىىىىىىىً الخادعىىىىىىىىىىىىىىىىىة  

   
 الفتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا أعضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاءكم

  
 ولكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىود النافعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

   
 أٌىىىىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىىىىذمام ؟ وأٌىىىىىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىىىىىن

 قىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوا سىىىىىىىىىىىىىىىىىىنعمل جامعىىىىىىىىىىىىىىىىىىة؟  

   
 كىىىىىىىىىىىىىىىىىىذبوا بزعمهمىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىد

 خىىىىىىىىىىىىىىىدعوا الشىىىىىىىىىىىىىىىعوب الوادعىىىىىىىىىىىىىىىة  

   
 وأصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل منهمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو

  
 أؼراضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه ومنافعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

   
 ٕالٌمن] م.ش [ –بٌت الفقٌه                                                                      

 

ووجدت المقاهً التً لعبت دوراً بارزاً فً تفعٌل الحٌاة السٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة ، وهذه   

نة منها ، ومن جلساتها التً تمتد على المقاهً الشعبٌة هً السمة الشاهرة للمّدنٌة ، وتكاد ال تخلو مدٌ

مدار الٌوم واللٌلة ، وتشؽل روادها بما ٌدار بها ، ومن أشهر المقاهً مقهاٌة محمد التركً فً باب 

)  -مشرؾ ، والتً تحدث عنها األستاذ أبوالقصب الشالل عند ترثٌته لألستاذ صالح محمد عباس فقال :

محمد التركً محاطاً بمجموعة كبٌرة من خٌرة شعراء أتذكر وجود األستاذ صالح عباس فً مقهى 

وأدباء ومثقفً مدٌنة الحدٌدة ،هذا المقهى الذي شهد الكثٌر من الحوارات والمناقشات الجادة ، ومن 

، وكان باإلمكان المحافشة علٌه كمعلم من معالم المدٌنة ن مقهى التركً قد أزٌل من الوجودالمؤلم جداً أ

ومقهاٌة الحكواتً بسورٌا ، فهذا المكان الحمٌم كان ٌضم جماعات مثقفة كان كقهوة الفٌشاوي بمصر 

من أبرزها همومها الوطنٌة مستقبل الثورة والجمهورٌة وحاضر الوطن ومستقبله، كنا نلتقً فٌه بأدبابنا 

وشعرابنا الكبار وأساتذتنا وفً مقدمتهم األستاذ الشاعر والمربً الكبٌر الفقٌد صالح محمد عباس 

األستاذ المناضل عبدهللا مقبول الصٌقل واألستاذ الشاعر علً حمود عفٌؾ واألستاذ الشاعر علً و

محمد البجلً واألستاذ الشاعر محمد العدٌنً والشاعر الكبٌر األستاذ العزي سعٌد المصوعً من 

ٌن كبٌري رجاالت األدب والسٌاسة األستاذ ٌوسؾ هبه واألستاذ محمد عبدالرحمن الزبٌدي واألستاذ ٌاس

واألستاذ طه عثمان معجم واألستاذ فٌصل نور والمربً الكبٌر األستاذ محمود كتري والشاعر الحر 

 .   ٖالمربً األستاذ مشهور حشابرة وعشرات األسماء الالمعة ال أذكرها اآلن (
   

                                                           
ٔ

؛ ٝح٧ٓظخً ٓلٔي حُ٘ز٢ِ٤ ك٢  1ٕٓٓ/1/ّ٘ ؛ ٝح٧ٓظخً كٔٞى ر٢ٌِٜ ك٢ ر٤ض حُلو٤ٚ ك٢ ٕٔٔٓ/1/ٙٓوخرِش ٓغ ح٤ُ٘ن ػَٔ ح٣َ٠َُ رخُوط٤غ ك٢  - 

 ّ. 1ٕٓٓ/1/ٗح٣ُِي٣ش ك٢ 
ٕ

 ّ . ّ.ٕ ٍِٓ ُِؼ٬ٓش حُ٘خػَ أكٔي ٗؼذ .1٘ٔٔٓخٍّ ٔٛـ/ 7ٖٓٔؿٔخى أٍٝ  ٖٕ،  ٙحُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى  ؿ٣َيس حُل٠ٍٞ ، - 
ٖ

حُؼو٢ِ٤ ، أرٞحُوٜذ ح٬ٍُ٘ . هٞح١َ ٗز٤ِش ػٖ ٍؿَ ٗز٤َ ، ٟٖٔ ًظخد أىر٤خص أٍرؼ٤٘٤ش كو٤ي ح١ُٖٞ ح٧ٓظخً ٛخُق ٓلٔي ػزخّ ٝٓوظخٍحص ٖٓ  - 

 .  7ّٖ ، ٛـ 7ٕٓٓ، ًظخرخطٚ ، حًَُِٔ حُؼوخك٢ رٜ٘ؼخء 
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كانت شابعة  أٌّد األستاذ العزي المصوعً أبو القصب فٌما أورده سابقاً ، وقال إن الدعوة للجمهورٌة  

وأصبح الشباب التهامً ٌنادي بها من دون  م9٘8ٔتموز  ٗٔبمصر ثم ثورة  9ٌٕ٘ٔولٌو  ٖٕبعد ثورة 

خوؾ ، واعتقل إبراهٌم صادق فً مقهاٌة محمد التركً مع عبدهللا مقبول الصٌقل بسبب ذلك ، وأكد 

 .   ٔوع مع أبكر ٌوسؾ بٌرواألستاذ عبدهللا الصٌقل فً مقابلة مع الباحث ذلك وأنهما أعقال لمدة أسب
  
تكاد تهامة تتمٌز بكثرة منازلها العلمٌة و)المنزلة هً بٌوت خاصة باألولٌاء والمناصب والعلماء فً   

بة المرجعٌة الشاملة تهامة وتتمتع بمكانة رفٌعة بٌن الناس خاصة وأن هؤالء العلماء و المناصب بمثا

 –ٌجتمع فٌه الناس من الطبقات الشعبٌة فً تهامة مساء المبرز مكان  –، ومبارزها   ٕ(لحٌاة الناس

المتعددة وأربطتها الدٌنٌة ، وحوانٌتها التجارٌة وأؼلب هذه أماكن لنشر األفكار والرؤى المتعددة ، فكان 

الشباب التهامً الثوري ٌتخذها كوسٌلة لطرح الجدٌد والتبشٌر بالثورة ، وعلى سبٌل المثال انطلق 

فر عمٌرة ومحمد عبدالرحمن الزبٌدي ومشهور حشابرة ومحمود كتري واألستاذ األستاذ عثمان شا

محمد الهنومً واألستاذ عبدهللا مقبول الصٌقل إلى المبارز القرٌبة منهم وطرحوا أفكارهم الثورٌة ، 

وكانت ردة الفعل اإلولٌة الرفض ومع التكرار فً زٌارة هذه األماكن بدء الناس ٌتقبلون هذه األفكار 

ن المبارز الشهٌرة التً زارها هؤالء مبرز الهنومً ومبرز الدخن ومبرز الحجري ومنزلة األهدل وم

، وقد خصص الصٌقل بٌته الثانً لالجتماعات وااللتقاء بالشباب وقراءة كل   ٖومبرز عاموه وؼٌرهم

 . ٗجدٌد ومتابعة األحداث السٌاسٌة واستقبال الثوار من كل المناطق 

فً  ٘امة األحرار" كما أطلقوا على أنفسهم تمٌٌزاً لهم عن علماء وفقهاء السلطة "علماء ته شارك  

النضال السلمً ، ورفض الشلم الحاصل بتهامة ، ٌصرح علماء الشوافع أنهم فً ؼاٌة الٌأس لعد 

وكان هؤالء العلماء من أبناء مناطق ،  ٙتعٌٌنهم فً الدوابر والوشابؾ العلٌا والسفلى فً الحكومة 

دة من تهامة وبعضهم فضل ذكر أسمه صراحة كالعالمة الشهٌد عبدالقادر االهدل والعالمة عبدهللا متعد

بن زٌد المعزبً والعالمة عبدهللا بن حسٌن الوصابً والعالمة أحمد شعب الهتار والعالمة العزي 

حمد علً الحدٌدي والعالمة جابر شماع العجٌلً والشٌخ علً عبدالواحد الحجازي والعالمة مقبول م

قاسم الوشلً العالمة العزي الناشري والعالمة المقرنً ،  عبدالرحمن االهدل والعالمة الصقل والعالمة

ورأى هؤالء تشكٌل وفد للمطالبة بحقوق للتهامٌٌن ومساواتهم بالٌمنٌٌن وخصوصاً إخوانهم الزٌود ، 

ب على اإلمام أحمد ، ونقلت وتشكل الوفد من أثنى عشر عالماً انطلقوا إلى تعز لعرض مجموعة مطال

الصحؾ العدنٌة خبر هذا وفد علماء تهامة األحرار ، فقد )وصل أالثنً عشر عالماً إلى مدٌنة تعز وهم 

من زبٌد وبٌت الفقٌه والمراوعة والمنصورٌة وؼرضهم المطالبة بإلؽاء اجتهادات اإلمام ٌحٌى التً 

 -:  7األحكام ومنها تطبق على أهالً تهامة دون ؼٌرهم فً فرض الضرابب و

 ٓ٘ؼْٜ ٖٓ كَٔ ح٬ُٔف . -ٔ                  

 ٍكٞ ىكؼْٜ حًُِخس رخ٧ٓخٗش. -ٕ                    

                                                           
ٔ

 . ٕٔٔٓ/ٕٔ/7ّ ؛ ٝح٧ٓظخً ػزيهللا ٓوزٍٞ ح٤ُٜوَ ك٢ ٛ٘ؼخء ك٢ ٕٔٔٓ/ٔٔ/1ٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً حُؼ١ِ حُٜٔٞػ٢ ك٢  - 
ٕ

 .  ّٙٗ، ٛـ ٕٓٓٓ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ –حُـز٢ِ ، أكٔي ٛخُق . حُٜـَ ٝ حُـٞحٍ ، ًَِٓ حُيٍحٓخص ٝ حُزلٞع ح٢٘ٔ٤ُ - 
ٖ

 .  ٕٔٔٓ/ٕٔ/7ّ .؛ ٝػزيهللا ٓوزٍٞ ح٤ُٜوَ ك٢ ٛ٘ؼخء ك٢ 1ٕٓٓ/7/َ٘س ك٢ حُلي٣يس ك٢ ػؼٔخٕ ظخكَ ػ٤ٔ ٓوخرِش ٓغ  - 
ٗ

 .  1ٖ، ٛـ 11ٗٔ، ٔحُوخَٛس ،١ -أرٞ أٛزغ ، أكٔي ٍٜٓ٘ٞ . طؼخ٢٘٣ ٓغ حُلًَش ح٤٘١ُٞش ك٢ ح٤ُٖٔ ، ًَٗش ح٧َٓ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ - 
٘

 ّ .1ٕٓٓ/1/ٙٓوخرِش ٓغ ٜٓ٘ذ ر٤ض حُلو٤ٚ حُؼ٬ٓش ػ٢ِ ػ١ِٞ حُؼطخّ ك٢  - 
ٙ

 ٤ٗٞ٣ٔ1٘1ٞ  ٕٕٛـ / 71ًٖٔٝ حُلـش  ٙٔ، ٣ّٞ ح٫ػ٤ٖ٘  ٗ٘ٓٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
7

 ّ .1٘1ٔٓخ٣ٞ  ٘ٔٛـ / 71ًٖٔٝ حُوؼيس    1، ٣ّٞ حُـٔؼش،  ٖٕٓٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
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 ػيّ حُٔٔخٝحس ك٢ حهظَحف حُـَحثْ ر٤ٖ ح٣ُِٞى ٝحُ٘ٞحكغ. -ٖ                    

 طـ٣َْٜٔ أؿَس ٓٔخكش حُؼ١ٌَٔ. -ٗ                    

 ططز٤ن ٗظ٣َش ًلخءس حُِٝحؽ ػ٤ِْٜ . -٘                    

 اُـخء حُظ٘خك٤ٌ ٝىهٍٞ حُـ٘ي ػ٠ِ حُ٘ٔخء ُـَٝ ط٘ل٤ٌ ٌٛٙ ح٧ٝحَٓ . -ٙ                    

 تخطٌط العسكر فوق الرعٌة وهذه األمور تشكوا منها الٌمن األسفل كلها . -7                    

 علماء كل توفٌق(.  فنرجو للوفد التهامً والكبار ال           
 

عقب اللقاء مع اإلمام أحمد الذي وعد بالمساواة وتعٌٌن التهامٌٌن فً وشابؾ مهمة ، إال أن ذلك لم   

ٌحصل ، فصرح هؤالء العلماء الشوافع أنهم فً ؼاٌة الٌأس لعدم الوفاء بالتعٌٌنات للتهامٌٌن فً الدوابر 

اد اإلمام أحمد للتصرٌح للصحافة بأنه ٌرٌد الشوافع وع،  ٔوالوشابؾ العلٌا وحتى السفلى فً الحكومة 

فً الدوابر العسكرٌة والخدمة المّدنٌة ، وقد طالب المجلس النٌابً فً صنعاء اإلمام أن ٌعٌن بعض 

إن الٌمن تحكم إدارٌاً طبقاً ألحكام أهل البٌت  -الشوافع فً المجلس النٌابً وجاء رد اإلمام ٌقول :

األحكام وقد ٌحصل تشوٌش أداري إذا عٌن شوافع فً المجلس النٌابً ، وقال  والشوافع ال ٌحسنون هذه

اإلمام إنه ٌفضل أن ٌعٌن رجاالً من الشوافع فً الجٌش واإلدارة العسكرٌة وما ٌزال المجلس النٌابً 

 . ٌٕدرس هذا الموضوع 
 

 المظاهرات . -6

ب التً أتبعتها المعارضة التهامٌة برزت فً الحٌاة التهامٌة شاهرة المشاهرات ، وهً إحدى األسالٌ  

للضؽط والمطالبة بالحقوق ، واتبع هذا التكتٌك فً صفوؾ الطبقات العمالٌة الكادحة  فقد تجمهر فً 

الحدٌدة أمام قصر النٌابة ألول مرة فً تارٌخ الٌمن حوالً ألؾ عامل من عمال المٌناء وشلوا ٌهتفون 

جاللة اإلمام" ، وشهر السٌد ٌحٌى عبدالقادر نابب الحدٌدة  بحماس عال " أعطونا أجورنا أو نشكوكم إلى

على باب قصره لتهدبة العمال المتشاهرٌن فلم ٌزدهم مقدمه إال صٌاحاً وهتافاً وزاد التجمهر المحتشد 

ولم ٌتفرق الجمهور إال بعد أن تقدم إلٌهم " مقدمهم " ٌلوح إلٌهم بالتحوٌل الذي استلمه لدفع أجور جمٌع 

 .  ٖألسبوعٌة من المالٌة وأمٌن الصندوق ..العمال ا
 

وإذا كانت هذه المشاهرة قد سبقتها مشاهرات فً الحدٌدة تعبر عن االستٌاء من حركة المتمردٌن  

، وهً ما شجعت حركة المعارضة التهامٌة  ٗاالنفصالٌٌن فً سورٌا ولتأٌٌد الزعٌم جمال عبدالناصر 

،  ومن ثم خرج الناس عن صمتهم والمطالبة بحقوقهم ، ففً ٌوم على تنشٌم المشاهرة العمالٌة الثانٌة 

م قام عامل تهامً بالتشاهر فً صباح ذلك الٌوم مطالباً بعمل ، ثم انضم إلٌه 9ٙٔٔالعشرٌن من نوفمبر

، هكذا تطورت المطالب  ٘عمال عاطلون عن العمل ، فخرج الجنود للقبض على المتشاهرٌن 

 رجوة من كل مطلب . واألسالٌب تبعاً لألهداؾ الم
 

 

 

 

                                                           
ٔ

 ٤ٗٞ٣ٔ1٘1ٞ  ٕٕٛـ / 71ًٖٔٝ حُلـش  ٙٔ، ٣ّٞ ح٫ػ٤ٖ٘  ٗ٘ٓٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٕ

 1٘1ٔٓزظٔزَ  ٘ٔٛـ / 71ٍٖٔر٤غ أٍٝ  ٕٔ، ٣ّٞ حُؼ٬ػخء   7ٕٔٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 

- 
ٖ

 . 1ٙٔٔأًظٞرَ  ٔٔٛـ / 1ٍٖٓٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  ٕٓ، ٣ّٞ حُؼ٬ػخء  7٘ٗٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  
ٗ

 . 1ٙٔٔأًظٞرَ  ٘ٛـ /  1ٍٖٔٔر٤غ حُؼخ٢ٗ ٕ٘، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  7ٗ1ٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
٘

 ّ .1ٙٔٔى٣ٔٔزَ  ٕٔٛـ / 1ٍٖٔٔؿذ  ٘ٔ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  1ٔ٘ؿ٣َيس حٌُلخف ، حُٔ٘ش حَُحرؼش ، حُؼيى  - 
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 اإلضرابات . -7

ومن األسالٌب العصرٌة التً لجأت إلٌها المعارضة التهامٌة اإلضرابات ، وهو أسلوب عرؾ فً 

هـ(كما ذكرت جرٌدة الٌقشة 8ٖٙٔ-ٖٖٙٔم/9ٗ8ٔ-9ٗٗٔتهامة إبان إمارة حسٌن الحاللً لتهامة )

إلى حملة اعتقاالت طالت سجن رؤساء العدنٌة فً سٌاق خبر إضراب عمال البناء فً الحدٌدة وأدى 

العمال وعمال فً باجل الحدٌدة ، فقد أضرب عمال البناء التابعون احتجاجاً على تأخر أجورهم ، وقد 

إنهم فقراء ال ٌقدرون على احتمال تأخٌر استالم أجورهم ، وقد علم أن العمال أضربوا جمٌعاً  -قالوا :

بب اإلمام فً الحدٌدة القاضً محمد حسٌن العمري القبض على ، ولم ٌتنازلوا عن مطالبهم ، وألقى نا

رؤساء العمال ، وزج بهم فً السجن الشرٌؾ وأبرق النابب إلى تعز بالخبر ، وكان رد تعز أن ٌحول 

الرؤساء إلى سجن حجة ولكن بعض تجار الحدٌدة الكبار اتصلوا بالجهات المختصة بهذا الخصوص ، 

ى سجن باجل الواقعة شمال شرق الحدٌدة وال ٌزالون فً السجن المذكور فكان تحوٌل رؤساء العمال إل

، وهذا هو ثانً إضراب للعمال فً تهامة ، فقد كان األول عندما كان السٌد القاضً حسٌن الحاللً 

أمٌرا على الحدٌدة وقد كان أمر آنبذ بسجن الرؤساء بحجة ولكن عفً عنهم فٌما بعد .. بعد أن تقدموا 

 . ٔهات االختصاص بتعز بتعهدات لج
 

لكن جرٌدة القلم العدنً أكدت نقل العمال المضربٌن من باجل إلى حجة  فقال مراسلها )كنت قد   

كتبت لكم عن سجن العمال الذٌن أضربوا بحجة تأخٌر أجورهم ونقلهم أخٌرا إلى سجن باجل وقد حدث 

 . ٕقبل بضعة أٌام أن نقل المسجونون إلى حجة ( 
 

سبتمبر ، ومن أشهر اإلضرابات إلى جانب إضراب  ٕٙلٌة اإلضرابات حتى قٌام ثورة استمرت عم  

عمال البناء إضراب معلمً المدارس فً شمال تهامة ، وهو ما نتج عنه ردة فعل عنٌفة من قبل 

السلطات اإلمامٌة أفضت إلى التروي فً استخدام هذا األسلوب فً التربٌة والتعلٌم ، فقد أضرب 

مدرستً مٌدي وحرض وطالبوا بزٌادة المعاش .. ولما حصل هذا اإلضراب النادر  المعلمون فً

وقوعه فً الٌمن رفع الخبر إلى صاحب الجاللة اإلمام أحمد فقال " ال بأس أؼلقوا المدرستٌن وسرحوا 

اب المعلمٌن والتالمذة والخسارة هً تقع على المضربٌن ، أما التالمذة فٌكفٌهم الذي معهم وٌمكنهم الذه

 . ٖإلى الخارج لٌتوشفوا بما أحرزوه من علم" وفعال أقفل أبواب المدرستٌن وقطع معاش المعلمٌن 
 

 المنشورات . -8

وسٌلة من الوسابل الشابعة التً استخدمتها حركة المعارضة التهامٌة المنشورات ، وهً وسٌلة مرت 

ٌكتاتوري مستبد ، وٌالحش بها أؼلب الشعوب القابعة تحت االحتالل األجنبً أو تحت تسلط حكم د

الباحث تعدد مسمٌات ناشري هذه المنشورات ، فمنها أحرار تهامة وضباط تهامة األحرار وثوار تهامة 

والرابطة التهامٌة واالتحاد التهامً ، وكل ذلك كان ٌتم عبر آلة كاتبة تم تهرٌبها عن طرٌق التاجر 

ض المنشورات كانت تتهرب من عدن حٌث الشٌخ سٌؾ عبد الرحمن النصٌر لحركة المعارضة ، وبع

 .  ٗتقوم بإعدادها حركة المعارضة التهامٌة فً الخارج 

                                                           
ٔ

 ّ .1٘ٗٔأًظٞرَ  ٕٓٛـ / 7ٖٗٔٛلَ  ٕٕ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  1٘ؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى  - 
ٕ

 ّ .1٘ٗٔٗٞكٔزَ  ٖٛـ/ 7ٖٗٔ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  ٍر٤غ ح٧ٍٝ    ؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى - 
ٖ

 ّ .1ٙٓٔٓخٍّ  ٘ٔٛـ / ٠ٍٖٓٔ71خٕ  ،  7ٔ، ٣ّٞ حُؼ٬ػخء،  1ٖٕٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٗ

 ّ .ٕٔٔٓ/7/ّٕٔ ؛ ٝحُؼ١ِ ٓو١ِٞ أكي ُٓٞػ٢ ٌٛٙ حٍُٔ٘٘ٞحص ك٢ 1ٕٓٓ/7/ٙٓوخرِش ٓغ ػؼٔخٕ ػ٤َٔس ك٢  - 
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وتم توزٌعها سراً وكلها ضد اإلمام أحمد ، من أقدم ما وجده الباحث من أخبار تلك المنشورات   

التهامٌة فوراً وتتناول فً محتواها نقداً مرٌراً للحكم اإلمامً ، وتطالب اإلمام أحمد مؽادرة األراضً 

،  ٔهً تلك المنشورات التً تحمل إمضاء لجنة الضباط األحرار وتلصق بالجدران ووزعت فً تهامة 

، لكن حركة   ٕواستمرت السلطات اإلمامٌة فً ألقاء القبض على مشكوك فٌهم بتوزٌع المنشورات 

والالفت ،  ًٖ تهامة المعارضة التهامٌة لم تتوقؾ وشلت المنشورات التهامٌة تتوزع وتلصق  ضد ف

بث  تتوالى رسابل الوالء وٌمٌن الطاعة للبدر من أرض تهامة ..تستمرللنشر أنه فً الوقت الذي)

، وكانت من نتابج تلك المنشورات أن اإلمام أحمد قطع رحلته  ٗ(المنشورات وتوزٌعها فً تهامة

 حتى سقوط النشام اإلمامً . ٙ ، واستمر توزٌع المنشورات ثورٌة فً تهامة ٘العالجٌة فً روما ٌتابع

أشهر تلك المنشورات التً وزعت بالتنسٌق التام مع حركة المعارضة الٌمنٌة منشور بعنوان    

قبابل الزرانٌق إلى ترك حراسة اإلمام أحمد وعدم االنصٌاع  "الزرانٌق جزء من الشعب" وتدعو

الزرانٌق إلى بالدهم متعللٌن بالمناخ  لمشاٌخهم والعودة إلى أوطانهم ، وهو ما حصل فعالً حٌث انسحب

أفرٌقٌا ،  قفضل اللجوء من تعز إلى عدن أو شروبرودة الجو واألمراض التً اعترتهم ، وبعضهم 

   -ٌقول المنشور والذي وزع فً الحدٌدة وبٌت الفقٌه وتعز :
 

ولحماٌة طؽٌانك بعد  )أٌها الطاؼٌة السفاح ، لقد طلبت مجموعة من إخواننا قبابل الزرانٌق لحراستك    

أن فقدت ثقتك بكل من حولك من الحرس الملكً ، فهل تعتقد أٌها السفاح بأن قبابل الزرانٌق الذٌن قتلت 

من آبابهم وأبنابهم وإخوانهم وعشٌرتهم عشرات اآلالؾ و أٌتمت أطفالهم و أرحلت نسابهم ، والذٌن 

ى دهمهم الموت داخل السجن ، أعتقد أنهم سجنت بسجن حجة المبات من مشاٌخهم وعقالهم وأبطالهم حت

ٌجهلون شلمك وطؽٌانك وجبروتك وكبرٌابك وبطشك ، كال وألؾ ألؾ كال ، إن آثر جراحاتهم لم تندمل 

بأن إخواننا قبابل الزرانٌق سوؾ ٌحمون طؽٌانك وٌشذوا عن  -أٌها الشالم الؽشوم  -بعد ، هل تعتقد 

 فك وأنت المقتول قرٌباً على ٌد الشعب والجٌش ؟ .الشعب وٌخرجوا من حشٌرته لٌنضموا إلى ص

أٌها الطاؼٌة إن كنت تعتقد ذلك ، فأنت جُد واهم ، فإخواننا الزرانٌق أكثر منك فهماً وأوسع منك    

وعٌاً وإدراكاً ، فهم ٌعلمون حق العلم وٌعرفون حق المعرفة بأن الشعوب تبقى لن تموت وثابتة لم تزول 

من علٌها ، أما الطؽاة فهم الذٌن ٌزولون وٌقتلون على أٌدي شعوبهم قرٌباً أو حتى ٌرث هللا األرض و

بعٌداً مهما تكبروا وتجبروا ، كما أن إخواننا قبابل الزرانٌق شاعرٌن بأنك ترٌد أن تستخدمهم لحماٌة 

 نفسك ، وتجعلهم فً نشر الشعب أعدابه لكً ٌقوم الشعب لمحاربتهم معك بدالً من أن ٌحاربك الشعب

، هذا هو سر ؼرضك من ""اقتلونً واقتلوهم معً -لوحدك لكونك العدو المشترك وكأننا بك تقول:

استدعابهم بٌنما إخواننا الزرانٌق مدركٌن هذا تماما ، فالزرانٌق جزء ال ٌتجزأ من الشعب وإرادتهم من 

 للشعب( إرادته وكرامتهم من كرامته ، فلم ٌبقى لك أي ناصر أو معٌن وهللا أكبر والحكم 

                                                           
ٔ

   . 1ٖ٘ٔكزَح٣َ  ٘ٛـ / 7ٖ٘ٔؿٔخىٟ حُؼخ٢ٗ  ٕٕ،  ٣ِ1ٓ1َس ، حُؼيى ؿ٣َيس كظخس حُـ - 
ٕ

   ّ 1٘ٙٔٓزظٔزَ  ٖٓٛـ / 7ٖٙٔٛلَ ٕٗ،  1ٖٗ؛ حُؼيى  1٘ٙٔٓخٍّ  1ٔٛـ / 7ٖ٘ٔٗؼزخٕ  ٙ،  1ٔ٘ؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٖ

 ّ .1٘1ٔ ٣٘خ٣َ ٖٔٛـ / 71ٍٖٔؿذ  ٕٕ، ٣ّٞ حُٔزض  ٓٔؿ٣َيس حٌُلخف ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
ٗ

 ّ .1٘1ٔٓخ٣ٞ ٖٔٛـ / 71ًٖٔٝ حُوؼيس  ٘، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  1ٕٙؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش حُٔخىٓش ، حُؼيى  - 
٘

 . ٓ٘ٔ – ٓ٘ٔٛـ ، ريٕٝ ٓؼِٞٓخص ػٖ حُ٘خَٗ ٝحَُ٘٘ ، ٛـ71ٖٔحُ٘خ٢ٓ ، ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ػزيحَُكٖٔ . ك٢ حًُٔٞذ حُ٘خ١َٛ ،  - 
ٙ

 1ٙٔٔحر٣ََ ٕ٘ٛـ / 1ًٖٓٔٝ حُوؼيس  ٔٔ، ٣ّٞ حُؼ٬ػخء  ٕٔٙٔى ؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼي - 
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)وقد جرى توزٌع المنشورات فً تعز بشكل هابل  -ذكر الخطري تأثٌر هذا المنشور وتوزٌعه فقال :  

وبالذات فً صفوؾ الزرانٌق المرتبٌن لدى الطاؼٌة ، وقد قام بتوزٌع هذه المنشورات األخ محمد مفرح 

لى أنه أرسل كمٌة والرقٌب علً محمد واصل واألخ صالح البركً والمؤلؾ للقصة ، وباإلضافة إ

كبٌرة إلى بٌت الفقٌه والحدٌدة بواسطة السابق عبد هللا العمرانً وقد توزعت بنشره ، هذا ولم ٌمضً 

أكثر من نصؾ شهر على توزٌع هذه المنشورات حتى شهرت بوادر مفعولها ، حٌث بدأ قبابل الزرانٌق 

اخ لهم ، وهكذا استمر ٌتمارضون خمسة بعد خمسة وعشرة بعد أخرى بحجة عدم مساعدة المن

التمارض ٌوماً بعد ٌوم ، حتى لم ٌبقى منهم بتعز ؼٌر خمسون شخصاً وعلى رأسهم أوالد المشاٌخ 

اللذان طلبا أخٌراً فسخهما مع من بقً من أصحابهما لعودتهم إلى أرضهم النهٌار صحتهم وتم عزمهم 

، بٌد أن الطاؼٌة قد شعر حٌنما تكاثر  جمٌعاً وهكذا نجحت العملٌة بعودة الزرانٌق إلى أهلٌهم وذوٌهم

عددهم بالتمارض بأن العملٌة مفتعلة وأن ذلك نتٌجة تأثٌر المنشورات فتخلصوا بالمرض من بقابهم 

 . ٔتحت خدمته للحراسة (

وجد الباحث منشور آخر بخط الٌد وقد كتبه عبدهللا مقبول الصٌقل ووزع منه مبة نسخة وأمد الباحث و  

) أٌها الشعب الٌمنً الكرٌم ، أٌها الجٌش الحر الصمٌم ، قد عرفنا الٌوم بأنكم قد  -: بصورة منه ٌقول

فهمتم األعٌب الطؽاة الحاكمٌن ومخادعة بٌت حمٌدالدٌن وأنصارهم من المستؽلٌن العمالء ، لقد عرفنا 

الطؽٌان قد انكشؾ الٌوم بأنكم قد كشفتم سٌاسة هذه الطؽمة الحاقدة والخفٌة الفاسدة وأنكم قد فهمتم بأن 

أمره ، وشهرت حقٌقته ، وبات ال ٌستند الٌوم إال على شًء واحد : هو التفرقة المذهبٌة والعنصرٌة ، 

إنه الٌوم ٌتحبب إلى الزرانٌق الشوافع وٌبدي سخطه على قبابل الزٌود ، وٌقرب إلٌه كل من ٌتحدث 

رب الشوافع والزٌود ، وٌقتل عن فضابل آل البٌت ، وكرامة الهاشمٌٌن وهو فً نفس الوقت ٌض

الهاشمٌٌن والقحطانٌٌن األحرار ، ولكنه لن ٌدوم طوٌالً ، أن حكمه القابم على الخرافة واألكاذٌب ٌهتز 

الٌوم أمام وعً الشعب الموحد تحت راٌة الوطنٌة العربٌة ، أن حكم البٌوت الهاشمٌة والقضاة 

 . ٕباسم الدٌن والشعوذة قد بات آٌالً للسقوط ( والسالالت التً شٌدت القصور وملكت المال الموفور
 

 العملٌات الفدائٌة . -9

انتقلت حركة المعارضة التهامٌة من طور الكفاح المسلح إلى الكفاح السلمً عقب سقوط آخر مدٌنة   

تهامٌة فً ٌد القوات اإلمامٌة وهً بٌت الفقٌه ، لكن الباحث الحش استمرار نهج المقاومة وإن كانت 

دي نتج عن شلم ممنهج اتبعته السلطات اإلمامٌة ضد الشعب التهامً ، وبرز بشكل واضح بشكل فر

فً عملٌات فدابٌة صبت ؼضبها على أفراد هذه السلطات ومنها حالة زٌنب القلٌصٌة التً تداولتها 

الحكاٌات التهامٌة كأسطورة للعملٌات الفدابٌة وشلت سٌرتها حتى هذه اللحشة مدار حدٌث الناس 

رها مزار لمحبٌها ، وقد ذكرت قصة فدابٌتها جرٌدة فتاة الجزٌرة فقالت الجرٌدة فً صفحتها وقب

 ٖيد)كانت زٌنب بنت السٌد القلٌصً تسكن جبل رأس فً قضاء زبٌد حٌث بساتٌن الكا -األولى :

والفل والٌاسمٌن فً الوادي الخصٌب وبالقرب منها عٌن ماء باردة صافٌة ٌنحدر ماؤها العذب فً 

                                                           
ٔ

 . 1ٕ -1ّٓ ، ريٕٝ أ١ ٓؼِٞٓخص ػٖ حَُ٘٘ ٌٝٓخٗٚ ، ٛـ  117ٔحُوط١َ ، حُؼو٤ي ػزيحُوخىٍ ٓلٔي . كو٤وش حُؼٍٞس ٝأَٓحٍٛخ ،  - 
ٕ

،  ّٔ ، ؽٕٓٓٓ،  ٕٛ٘ؼخء ، ١  –ُؼل٤ق حُؼوخك٤ش ، ٓئٓٔش ح 1ٕٙٔ-1ٖٗٔأرٞ ُلّٞ ، ح٤ُ٘ن ٓ٘خٕ رٖ ػزيهللا . ح٤ُٖٔ كوخثن ٝٝػخثن ػ٘ظٜخ  - 

 .  7ٓٔ. ٝػ٤وش ٍهْ  ٙ٘ٗٛـ 
ٖ

ٝط٘ظَٜ طٜخٓش رؤك٠َ حٗٞحع حٌُخى١ ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ حُ٘زخص ٗز٤ٚ رخُ٘و٤َ ُٝٚ أُٛخٍ ر٠٤خء ؿٌحرش ٝػطَس ٝطظ٤ِٔ رخَُحثلش  Cadeٗـَ حٌُخى١  -

ّ ٝٓو٣ٞش ُِ٘خك٤ش حُـ٤ٔ٘ش َُِؿخٍ ٓل٤يس ُؼ٬ؽ كزْ حُزٍٞ ٝٓو٣ٞش ٝح٣ُِض ٓزَى ح٤ًُِش حُط٤زش ٣ٔظويّ ١ز٤خً كؤٍٝحهٚ ُِٞهخ٣ش ٖٓ ح٫َٓحٝ ٝحُٔٔٞ

 ٝٓوٞ ٠ٓٝخى ُِٔـٚ ٣ٝٔظؼَٔ ُؼ٬ؽ حُٜيحع ٝحَُٝٓخط٤ِّ ٣ٝؼظزَ حُـٌٍ ٓيٍحً ُِزٍٞ ٝٓطَٜح ٣ٝٔظوَؽ ٓ٘ٚ حُؼطٍٞ حُظ٢ طظ٣ِٖ رٜخ حُ٘ٔخء.
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نوات من اآلجر والجص إلى البحر البعٌد وكان لها ولد هو كل شًء فً هذه الدنٌا الشقٌة وكان قد بلػ ق

مبلػ الرجال وتخطى سن المراهقة وكان رهٌنة فً ٌد الحكومة الٌمنٌة بأمر شرٌؾ داخل سجون حجة 

ولدها بعد الصخرٌة ومات زوجها أبو ولدها ، فذهبت زٌنب تطالب الحكومة الٌمنٌة بإطالق سراح 

وفاة أبٌه ، وشنت أنه سٌعود إلٌها لٌؤنس وحدتها وأعدت العدة الستقباله فً مزارعها وحقولها 

وبساتٌنها وكان من الثراء على جانب ال بأس به ولكن األمر بإطالق سراح ولدها لم ٌصدر ! احتجت 

ً بٌت القلٌصً ، ولكن زٌنب بان زوجها مات وكان الولد رهٌنة بسببه وان المشٌخة لم تعد لها أثر ف

السنٌن مرت سنة إثر سنة من ؼٌر جدوى ، وال من ٌستجٌب ألشواق زٌنب إلى ولدها الذي طالت 

ؼٌبته ، وفجأة جاءها النعً بموت ولدها الحبٌب بداء التٌفوبد فً سجن حجة وجهنمها ، لم تبكً بادئ 

لكنها بكت بعد ذلك بكاء مراً ، األمر،  فقد كانت الصدمة شدٌدة وكانت الفاجعة أقصى من الدموع و

الثانً من هذا العام أن بعث عامل زبٌد إلى مزرعتها خمسة جنود  ربٌعالثانً عشر من وصادؾ ٌوم 

زٌود لٌحصلوا العشور المفروضة على الموز والكاذي وباقً المخضرات فً وادٌها ، خرجت إلٌهم 

اذهبوا إلى شٌخ القرٌة وامكثوا فً  -وقالت :بأنٌاب األم الثاكلة ودمعها على خدٌها ٌنساب مدراراً ، 

منزله ولسوؾ ٌصل إلٌكم كل ما تحتاجون من أكل وشرب وقات وتبناك " وسمنو وأسلو" ، ولكن 

الجند الزٌود رفضوا مؽادرة منزل زٌنب وأبو إال اإلقامة فً دار األم الثكلى .. تركتهم وأخذت تفكر 

ها مراراً وقر قرارها أن تسارع لتحلق بفلذة كبدها وحرت فً أحزانها .. ما ٌجب أن أفعل ؟ سألت نفس

الحزن تقتطع قلبها .. عزمت على االنتحار ولكنها تذكرت ولدها وموته فً السجن من ؼٌر ذنب 

اقترفه أو جناٌة أتاها ، فتعطشت نفس تلك المرأة القوٌة الشكٌمة إلى االنتقام ، وخرجت إلى الجند أن 

وا رفعت ٌدٌها إلى السماء بصوت مسموع وقالت : اللهم ألحقنً بولدي ٌخرجوا من بٌتها ولما رفض

وخلصنً من هؤالء السفهاء الزٌود الذٌن ٌرفضون مؽادرة بٌتً ، وكانت امرأة جمٌلة فاتنة ومشوقة 

ٌا شوفه أشحري ال هانة  -القد جذابة وفً زبٌد جمال هو مضرب األمثال .. وصاح فٌها عكفً ٌقول :

أة تعالً إلى هنا ، قربً المداعة " الشٌشة" وهات القهوة واجلبً لنا قات طلٌلً والقات " ومعناه ٌا امر

الطلٌلً مشهور بجودة وطول أؼصانه فً تهامة .. فارقتهم المرأة وقد بدا برٌق ؼرٌب فً عٌنٌها ، 

وكانوا فً الطبقة األرضٌة وصعدت إلى الطابق األول من الدار وصاحت على جارتها " أن أؼلقً 

الباب الخارجً على الجند ، وأؼلقت هً الباب الواقع بٌنها وبٌنهم ، ثم عمدت إلى أسفل الدار حٌث 

كانت كمٌة كبٌرة من البارود للتجارة ، وقٌل إنه كان عشرٌن قنطارا ، فأشعلت النار فً البارود فً 

ًّ وعلى أعدابً ٌا رب " .. وفجأة شاهد الناس فً القرٌة منزلها  ؼفلة من الزمن ، وهً تقول : " عل

ٌرتفع عن األرض إلى ارتفاع كبٌر بسبب ضؽط البارود ثم ٌعود إلى األرض وله دوي ٌصم اآلذان 

 . ٔمحطما قطعاً قطعا بما فٌه من دجاج وحٌوانات وسكان هً معهم .. 

وقد كتب هذه الواقعة األستاذ عبدهللا مقبول الصٌقل كما أكد ذلك للباحث وصدر منع بدخول جرٌدة  

،  ولم تمر  ٕفتاة الجزٌرة والتشدٌد على ذلك فوزعت القصة على شكل منشورات وزعت فً تهامة 

أٌام قالبل إال وكانت حادثة زٌنب القلٌصٌة نموذجاً لمحاكاتها ، وهو ما حدث مع إمرأة فً قرٌة 

      ٖدن .المساجد التابعة آنذاك لقضاء حٌس عندما قتلت جندٌٌن من الجنود اإلمامٌٌن ثم فرت إلى ع

                                                           
ٔ

 ّ .1٘1ٔحًظٞرَ  ٖٓٛـ / ٢ٖٗٔ71  ٍر٤غ ػخ 7ٕ، ٣ّٞ حُـٔؼش  ٘ٙٔٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٕ

 ّ .ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٖٔٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً ػزيهللا ٓوزٍٞ ح٤ُٜوَ ك٢ ٛ٘ؼخء ك٢  - 
ٖ

 . 1٘1ٔٗٞكٔزَ  1ٛـ / 71ٖٔؿٔخى أٍٝ  1، ٣ّٞ ح٫ػ٤ٖ٘  7ٗٔٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
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وكان األسلوب المتبع قبل حادثة فداّبٌة زٌنب القلٌصٌة هو الفرار إلى عدن ، وترك األرض والبٌت   

للقوات اإلمامٌة ، و ال ٌكاد المرء ٌمر على تلك المساكن واألراضً الخالٌة إال وٌحدثك الباقون فً 

الصحافة العدنٌة قصص الهروب أراضٌهم عن واقعة أو حادثة هذا المكان وكٌؾ فر ساكنوه ، وتنشر 

حٌث أضحت مادة إعالمٌة رابجة ، ومنها حادثة فرار فاطمة من قرٌتها قونس بزبٌد ، وذكرها مراسل 

) مسكٌنة فاطمة بنت سعد هبة هللا مات زوجها مخلفاً لها بنٌن وثالث بنات  -فتاة الجزٌرة بزبٌد فقال :

اً ٌقتاتون منه ، وكان فً حٌاته دالالً فً سوق البقر أكبرهم فً الثانٌة عشرة ، وضٌعة تدر علٌهم رزق

ٌكسب كل أسبوع رٌالٌن وكانت الضٌعة تصفً له فً الموسم عشرة أكٌاس طعام ، فٌدفع أربعة أكٌاس 

زكاة بٌت المال ، وإن كانت الزكاة المفروضة الزكاة المفروضة واحد فً العشرة ولكن من أٌن ٌتسنى 

فروضة إال بعد أن ٌتعرض للتنافٌذ والخطاط وعسكري ٌبٌت فً منزله لإلنسان أن ٌدفع الزكاة الم

" ، وإذا ذهبت إلى الحاكم أو الجابً أوقفك -عسل-وٌطالبه بحق القات ودجاجة " وسمنو وبرو واسلو

عند بابه أنت وحمارك خاشعاً ذلٌالً حتى ٌتمكن من تفتٌش الدفاع ترى اسمك والزكاة المفروضة علٌك 

ثالثة أٌام جابعاً طاوٌاً مع حمارك وعلٌك دفع أجرته أو تدفع رٌالٌن للجابً فٌأمر ، وتشل منتشراً 

الكٌال أن ٌكتال الطعام والكٌال ٌطلب منك نصؾ لاير أو ٌحسب الكٌلتٌن كلٌة ، والوٌل للرعوي 

رة المسكٌن ، وعند االنتهاء من هذه اإلجراءات ٌتحتم علٌك استالم السند وإال وجب علٌك دفع الزكاة م

أخرى إذا ضاع السند وهذا السند ال ٌخرج من أمٌن الصندوق إال بنصؾ لاير حق القات ولو اضطر 

المرء إلى رهن بندقه ، ولمثل كل هذه المصابب كان هبة هللا ٌفضل دفع الزكاة أربعة أكٌاس على 

ا مات العشرة وٌتخلص من التعب ولكنه كان ٌكسب من داللة البقر وٌؽطً مصارٌؾ العابلة ، ولم

ضاعت الحٌلة على فاطمة بنت سعد فلم تقوى على زرع الضٌعة ودفع العشور ومكافحة الجابً وأمٌن 

 ٔالصندوق والكٌال والعسكري فحملت أوالدها وهرولة هاربة إلى عدن لتنجو من التنافٌذ والخطاط 

ً من تهامة ، الحش الباحث عشرات الوقابع التً بحث عنها الصحفٌون وتحكً حوادث النزوح السكان 

 ابع وممارسات الحكم اإلمامً وأتباعه على الشعب التهامً وأرضه .شوتورد ف
 

 التفجٌرات والحرائق .  -11

سبتمبر  ٕٙأثٌرت قضٌة الحرابق المتكررة فً تهامة ومن كان وراءها أثناء جلسات التوثٌق لثورة    

اإلمام أحمد السالل الذي حّمل  بمركز الدراسات والبحوث الٌمنً ، وكان األمر مجهوالً ، حتى وعد

عاشتها الحدٌدة هً قبل اؼتٌال الطاؼٌة ، حٌث توالت على  ةوقد كانت أشق فتر)-مسبولٌتها فقال:

المدٌنة الحرابق التً كانت تلتهم بعض الحارات بأكملها وٌذهب فٌها الكثٌر من الضحاٌا ، ولوال أن 

رة اإلطفاء وهً التً كنت استعٌن بها على إطفاء الخبراء الروس قد استقدموا مع معدات المٌناء سٌا

الحرابق لتضاعفت المأساة وذهب ضحٌتها المبات من الناس وٌشهد على هذا من عاصر هذه المحنة 

وشاهد تلك الحارات وهً تحترق بكاملها وأتذكر من شهود العٌان القاضً عبد الكرٌم العرشً نابب 

ع المقدم أحمد الجرموزي عن هذه المأساة وأرجع أسبابها ربٌس الجمهورٌة الذي سمعنً وأنا أتحدث م

إلى الطاؼٌة حٌث شاركنا الحدٌث وتحمس لهؤالء البؤساء وتمنى على هللا أن ٌعجل العقاب على 

وقصة هذه الحرابق وأسبابها نه هو السبب فً كل هذه الممسً..الطاؼٌة والذي قال موافقا معنا بأ

ها وهً تلتهم كل شًء طوٌلة وتحتاج إلى شرح أطول وتفسٌر والمتعة التً كان الطاؼٌة ٌشعر ب

                                                           
ٔ

 . ٤ٗٞ٣ٔ1٘1ٞ  1ٕ ٛـ /71ًٖٔٝ حُلـش  ٖٕ، ٣ّٞ ح٫ػ٤ٖ٘  ٓٙٓٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
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أن هذه الحرابق كانت جزء من تكتٌك  –اإلطفاء  –، فً حٌن أكد أحد عمال الدفاع المدنً  ٔأكثر(

، وأن ذلك تم بصمت و رفض عبدهللا  ٕحركة المعارضة الٌمنٌة إلجهاد النشام اإلمامً وإثارة الناس

،  ٖحركة المعارضة التهامٌة ذلك بشدة وحّمل اإلمام وأتباعه ذلك  مقبول الصٌقل وهو أحد رموز

وأبرز للباحث منشوراً بخطه وزع آنذاك جاء فً مطلعه ) أٌها الشعب الٌمنً الطٌب ، هل سمعت 

بحرٌق الحدٌدة الذي أبكى العٌون وجرح القلوب ، هل عرفت أن اإلمام الطاؼٌة هو الذي دّبر هذا 

العون من العالم العربً والشرقً والؽربً ، هل سمعت بحاكم روما "  الحرٌق ، ألجل أن ٌطلب

نٌرون " ، الذي أحرق روما لتشبع شهوته وطؽٌانه لقد أراد طاؼٌة الٌمن أن ٌتشبه بطاؼٌة روما وال 

ٌدري أي لعنة جلب على نفسه وأهله وأن أحرار الٌمن ٌستنكرون هذا الحادث الفشٌع وٌطالبون 

أن  ، لكن كاتباً عربٌاً معاصر لتلك الفترة ذكر ٔالقتلة المجرمون على حقٌقتهم (التحقٌق فٌه لٌشهر 

فأتت النٌران على كل بٌوت المدٌنة وتركتها  -السخنة-بعض المتشاهرٌن أشعل النٌران فً مدٌنة الشفا)

سخطاً  ٌنعق فٌها البوم وتحلق الؽربان ، وأضرم المتشاهرون النٌران فً مٌناء الحدٌدةخراباً بلقعاً 

 . ٕعلى الحكم الجابر والعهد البؽٌض ورداً على عدوان الدبابات والمصفحات(
 

أما التفجٌرات التً كانت وقعت فً مناطق متعددة من الٌمن ، فلم تقع بتهامة لرفض حركة المعارضة 

ً التهامٌة هذا األسلوب وإتباعها لألسلوب السلمً ، رؼم أن السلطات اإلمامٌة فرضت حشر التجول ف

 .ٖكل تهامة من بعد ؼروب الشمس إلى الشروق فً جمٌع مدنه 
 

 حركة المعارضة التهامٌة الخارجٌة .  -

لممارسات القمعٌة اإلمامٌة وأعوانها فً تهامة الجأ أبناء تهامة إلى الدول المجاورة من االستبداد و   

من وطنهم تهامة ،  بوره، وبعض المعارضٌن التهامٌٌن فّضلوا الم9ٕٙٔ - 9ٗ8ٔخالل الفترة من 

فاتخذوا عدن مقراً لهم وموطناً ثانٌاً إلقامتهم ، والبعض لجأ إلى شرق أفرٌقٌا ومنها جٌبوتً وأسمرا 

ومصوع وحتى السودان ، فً حٌن رأى آخرون أن مصر الثورة هً األرض الخصبة لهم ولبث 

أحد الباحثٌن االجتماعٌٌن  اهاكما سموفً هذه الفترة معاناتهم وفضح ممارسات الحكم اإلمامً بتهامة ، 

 ٕ٘النذٌر األول وبعد 8ٗلقد كانت أحداثأنها "فترة التخصٌب والتراكم الذهنً والفكر الواسع" فقال )

االعالمٌة ومبادبها السٌاسٌة والقومٌة تحت قٌادة عبدالناصر تمثل تها الثورة بكل اجهزأصبحت مصر 

فً شعبنا وكل شعوب أمتنا العربٌة عادٌٌن وؼٌر العادٌٌن هابالً على حٌاة الناس من المواطنٌن الضؽطاً 

من كل ما ٌرد من مصر أو ٌتعلق بها من اذاعة ، لقد كانت رابحة الحٌاة تشتم بنهم واشتٌاق شدٌدٌن 

وعدل وحرٌة وعمل ونشام ورخاء وقوة وعزة وكرامة وصحافة ومطبوعات وثورة وعلم وتقدم 

  -الخارج األسالٌب التالٌة :بعارضة التهامٌة واتخذت حركة الم،   ٗ( وعروبة ووحدة
 

 

 

                                                           
ٔ

 . ٓٗ-1ٖح٬ٍُٔ ٝآهَٕٝ ، ٝػخثن أ٠ُٝ ػٖ حُؼٍٞس ح٤٘ٔ٤ُش ، ٛـ  - 
ٕ

 ّ . ٕٔٔٓ/7/ٕٔٓوخرِش ٓغ حُؼ١ِ ٓو١ِٞ ك٢  - 
ٖ

 ّ .ٕٔٔٓ/1/٘ٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً ػزيهللا ٓوزٍٞ ح٤ُٜوَ ك٢  - 
ٔ

 . 1ٙ، ٝػ٤وش ٍهْ  ٙٙ٘، ٛـ ٔأرٞ ُلّٞ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ
  . ٘ٔرجع السابق ، صـالرمادي ، الم - 
ٖ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٙٓٞ  ٖٓٛـ / 1ٖٓٔٛلَ  ٘، ٣ّٞ حُٔزض  1ٖٗٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٗ
 .  97ٔ-9ٙٔم ، صـ97ٖٔ،ٔالقاهرة ، ط–العودي ، حمود . المنشور العلمً للثقافة دراسة خاصة عن المجتمع الٌمنً ، دار الهنا للطباعة  - 
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 تشكٌل أندٌة وإنشاء اتحادات . -1

بدأت حركة المعارضة التهامٌة فً الخارج التنبه إلى إتباع نفس األسالٌب التً ٌّتبعها الالجبون العرب 

دي مع فً المهجر ، وبنفس العبارات التً كتب بها إخوانهم الٌمنٌون كتب بها التهامٌون عسى أن تج

سست هذا النشام ، ورؼم أن أبناء تهامة قد ساهموا فً إنشاء وتأسٌس جمعٌة الشباب الٌمنً بعدن التً أُ 

م وكان مؤسسها هو حاكم عدن الشرعً ومفتٌها القاضً 1ٗ7ٔمارس1هـ/ٖٙٙٔربٌع الثانً سنة  7ٔفً 

الوقت ربٌس  من تهامة وهو فً نفس ٔمحمد بن داود البطاح األهدل وعلً محمد قروش وآخرٌن

إال أن ذلك كله كان ٌسٌر فً ركاب واحد وهو الطاعة واإلخالص والوالء  ٔتحرٌر جرٌدة الذكرى 

وال ٌخرج هذا النطاق عن منشومة الفقه السلفً ، ثم استقال  ٕألولً األمر ومؤازرة الحكومة المتوكلٌة 

خمسٌنات القرن العشرٌن ، وفً  ٖم9ٗ9ٔالبطاح من رباسة "الشباب الٌمنً" فً أول شهر نوفمبر 

ط حركة المعارض التهامٌة المٌالدي ولدت تكوٌنات جدٌدة عملت على تحرٌك العمل السٌاسً فً أوسا

اتحاد  -ومن أشهر التكوٌنات السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التهامٌة التً تكونت فً عدن: بالخارج

 بناء تهامة.الجمعٌة التعاونٌة الخٌرٌة ألورابطة أبناء تهامة و تهامة
 

 االتحاد التهامً . -1

م ، وهدؾ اتحاد تهامة 9ٖ٘ٔدٌسمبر  / هـ7ٖٖٔفً ربٌع الثانً  أسس هذا االتحاد أبكر ٌوسؾ بٌروه  

إلى الدعوة للمساواة بٌن كل األطٌاؾ الٌمانٌة بعٌداً عن الطابفٌة والعنصرٌة ، وتشكٌل مرجعٌة فً 

ب بحقه وتحفش كرامته ، وتصدرت الصحؾ العدنٌة خبر المهجر ٌلجأ إلٌها أبن تهامة أٌنما كان تطال

تشكٌل اتحاد تهامة فـ)اهتمت بعض الشخصٌات التهامٌة بعدن بفتح دار باسم اتحاد تهامة الٌمن لضم 

ممثلٌهم ورعاٌة مصالحهم السٌما الالجبٌن لطلب المعٌشة ، وقد أجرٌت بعض اتصاالت ببعض أهالً 

إجراء المشاورات والدعوة لتشكٌل هذا االتحاد التهامً ، تمخض  ، وبعد ٗتهامة بصدد هذا المشروع (

عن الكٌان الموحد واندمج فٌه تحت مسمى رابطة أبناء تهامة ، واستمر رؼم أن مؤسسه أبكر بٌرو 

أفسح المجال لؽٌره لقٌادة االتحاد لٌعمل حسب مبادبه على تأصٌل الدٌمقراطٌة ، وهو ما حصل فعالً ، 

، ففً  بٌان ألبناء تهامة دعا وناشد األمٌن العام لنادي االتحاد التهامً سلمان عبد م 9ٕٙٔفاستمر حتى 

هللا جلعم )باسم الواجب أناشد كل أبناء  تهامة شٌوخا وشبابا أن ال ٌتأخروا عن الحضور فً ٌوم األحد 

الؽلٌسً  تفً بٌ ٕٙ-ٔٙم وذلك إلجراء االنتخابات وانتخاب هٌبة جدٌدة لعام 1ٌٙٔٔولٌو  ٖٕالموافق 

ممن لم تكن لدٌه استمارة عضوٌة علٌه أن ٌتصل وٌسجل اسمه لدى  حافة حسٌن بعدن ، ونرجو

المندوب الذي ٌتسلم منه هذا البٌان وٌدفع شلناً رسوم عضوٌة ، وشلناً كاشتراك رمزي لشهر ٌولٌو 

ٌها على نهج ( وكان قد ألقى كلمة سار فلترشٌح نفسه وٌحق له حق االنتخابلكً ٌتسنى له ا 9ٙٔٔ

) ٌحتار المرء فً مثل هذه الشروؾ القاسٌة بأن ٌجد سبب لما ٌبرر  -المؤسس أبكر ٌوسؾ حٌث قال :

تجاه  -الٌمنٌٌن  –تباعدنا نحن أبناء تهامة ، فلقد عرفنا جمٌعاً ما ٌبذله إخواننا أبناء المناطق الشمالٌة 

ة فً إٌقاش الوعً ولّم صفوفهم ، فً الوقت الوطن من جهة أخرى ، إنهم ٌبذلون بتعارفهم جهوداً ملموس

الذي ٌقؾ أبناء تهامة موقفاً ٌكاد أن ٌكون خامالً بالنسبة لما ٌفرضه الواجب على كل فرد ٌشعر 

بضرورة التعاون وٌقدر قٌمته فً الشروؾ الحاضرة ، على أننا ال نلوم شخصاً معٌناً بذاته ، وإنما نلوم 
                                                           

ٔ
 . ٖ-ٕح٢٘ٔ٤ُ ، ٛـ  ٝػ٤وش هخٕٗٞ ؿٔؼ٤ش حُ٘زخد - 
ٔ

 ؿ٣َيس حًٌَُٟ ٛيٍص ػٖ حُـٔؼ٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش رؼيٕ . - 
ٕ

 . ٖ-ٔٝػ٤وش هخٕٗٞ ؿٔؼ٤ش حُ٘زخد ح٢٘ٔ٤ُ ، ٛـ - 
ٖ

 ّ .1ٗ1ٔٗٞكٔزَ ٘ٔٛـ ،1ٖٙٔٓلَّ  ٕٗ،  ٕٔؿ٣َيس حُل٠ٍٞ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى - 
ٗ

 ّ .٣ٔ1ٖ٘ٔٔزَ ى ٖٔٛـ / 7ٍٖٖٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  ٙ،  7ٕٓؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
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تنتشر من أبنابها فً مقدمتهم الشباب أن نراهم موحدٌن ، شعارهم كل شخص ٌنتمً إلى تهامة ، والتً 

الوحدة والتعاون لمصلحة الفرد والجماعة ، وباعتبارنا أبناء منطقة حرمة الوسابل االولٌة بالحٌاة 

اإلنسانٌة إال أننا رؼم فهمنا لذلك نقؾ موقؾ المتفرج وكأننا ال ٌهمنا من أمر أنفسنا شٌبا وبعبارة أوضح 

نحن فً موقفنا هذا أعداء أنفسنا إذ لو كنا نحب أنفسنا لقمنا ذلك بالعمل على خلق روح التعارؾ  كأننا

والتعاون وكونا من أنفسنا كتلة تقوم برعاٌة مصالح الجماعة فً الوقت الذي سٌكون من السهل التقاؤنا 

)كان من  -" جاء فٌه :، وتم الحضور وصدر "بٌان إلى أبناء تهامة ٔبإخواننا أبناء المناطق األخرى (

ولكن  –حافة حسٌن  –م فً مكان الؽلٌسً  9ٌٙٔٔولٌو  ٖٕالمقرر أن تجرى االنتخابات ٌوم األحد 

فجأة سافر صاحب المكان ، األمر الذي جعل األعضاء فً حٌرة لوال أن البعض من األخوة اتجهوا إلى 

ل الموقؾ الطارئ ورجوع بعض ال بأس به وبعد مناقشة حو 7مكان آخر ولقد كان المجتمعون عدد 

 تكوٌن لجنة انتخابٌة من المحترمٌن: -األعضاء من المكان المؽلق فقد تقرر ما ٌلً : 

ح٤ُٔي ػٞٝ حُو٤خ٢ُ          -ٗآىّ ػزخّ .   -ِٖٓٔخٕ ػزي هللا ؿِؼّٞ .  -ٕػ٢ِ ػزي حُؼ٣ِِ َٜٗ .    -ٔ

 ق .هخُي كٖٔ ٛخُ -7ٓلٔٞى حُِك١َ٤ .    -٣ٙل٠٤ ػٞٝ ٓلٔي .  -٘

  -ومهمة هذه اللجنة السباعٌة المنتخبة :

 مراجعة الدستور وإعداده نهابٌا  -ٔ

 نشر بٌانات ألبناء تهامة عن طرٌق الصحؾ . -ٕ

 إصدار النشرة الداخلٌة " جرٌدة " . -ٖ

 واالتصال بأبناء تهامة ونشر الؽاٌة من االلتفاؾ حول نادٌهم .  -ٗ

 .تعٌٌن ٌوم االنتخابات وتحدٌد المكان المالبم لذلك  -٘
 

وعلٌه فإننا نرجو من كل أبناء تهامة أن ٌتعاونوا مع اللجنة االنتخابٌة بتعرٌفهم بأبناء تهامة الذٌن 

ٌعٌشون فً مختلؾ المناطق حتى تتمكن اللجنة من إنهاء مهمتها كما نرجو من كل عضو منتسب وؼٌر 

ة ، فقد كفى ما القٌناه منتسب أن ٌعبر نفسه جندٌا فً سبٌل وحدة الصؾ التهامً وتوحٌد القوى المشتت

نحن أبناء تهامة من تباعد وإن لنا من إخواننا أبناء المناطق الٌمنٌة األخرى ألسوة حسنة فً التعاون 

، وعندما سأل الباحث أحد األعضاء الربٌسٌن عن  ٕواإلخاء وهللا ولً التوفٌق     األمانة العامة( 

شعورنا نحن أبناء تهامة هو أن الجمٌع ضدنا ، أن )أسباب العرقلة ، أكد ٌحٌى عوض محمد المحرقً 

فأنت عندما تنتمً لحركة المعارضة الٌمنٌة فأنت تعرؾ عدوك وهو النشام اإلمامً ، لكن عندما تفكر 

فً تأسٌس شًء ألبناء تهامة فالكل ضدك سلطة ٌمنٌة ومعارضة ، الكل أسس جمعٌات واتحادات 

مً فالكل ضدك حتى أبناء جلدتك ، فرأٌت مع أستاذي علً ومدارس من كل الٌمن إال أبناء الشعب التها

 . ٖتحت الٌمنٌٌن أسلم وأمن ( -فٌما بعد  –عبدالعزٌز نصر األنضواء 

لالتحاد التهامً فقد )عقدت الهٌبة العامة لنادي االتحاد التهامً  م9ٕٙٔ-ٔٙتم انتخاب هٌبة جدٌدة لعام 

وبعد أن ألقى  م وقد حضر النصاب القانونًٔٙطسأؼسٖٔهـ/8ٖٔٔربٌع االول ٕجلسة سنوٌة ٌوم األحد

  -: ٗالسكرتٌر التقرٌر السنوي أجرٌت االنتخابات وقد أسفرت النتٌجة عن فوز السادة التالٌة أسماؤهم

 آدم عباس إلٌاس                ربٌساً .   -ٔ
                                                           

ٔ
 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٙٔٞ  1ٔٛـ / 1ٖٔٔٛلَ  ٙ، ٣ّٞ ح٫ٍرؼخء  ٕ٘ٗؿ٣َيس حٌُلخف ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى   - 
ٕ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٙٔٞ  1ٕٛـ / 1ٖٔٔٛلَ  ٙٔ، ٣ّٞ حُٔزض  ٖ٘ٗؿ٣َيس حٌُلخف ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى  - 
ٖ

 ّ .ٕٔٔٓ/1/7ٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً ٣ل٠٤ ػٞٝ ٓلٔي حُٔلَه٢ رِر٤ي ك٢  - 
ٗ

 ّ .1ٙٔٔأؿٔطْ  7ٔٛـ / 1ٍٖٔٔر٤غ أٍٝ  ٙ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  ٗ٘ٗؿ٣َيس حٌُلخف ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى  - 



   

 

361 

 

 السٌد عوض الخٌالً        نابباً للربٌس .  -ٕ

 عاماً . سلمان عبد هللا جلعوم      سكرتٌراً  -ٖ

 ٌحٌى عوض محمد        مساعداً للسكرتٌر .  -ٗ

 ٌحٌى إسماعٌل هادي      مساعد ثانً للسكرتٌر .  -٘

 محمود محمد زحٌري     أمٌناً للمالٌة .  -ٙ

 سلٌمان محمد هارب       مساعداً ألمٌن المال .  -7

 علً عبد العزٌز نصر    مراقب عام .  -1

 ارٌٌنوفاز السادة التالٌة اسماؤهم : أعضاء إد 

 خالد حسن صالح  (. -ٗعبده عكٌش     ،-ٖأحمد حسن سعٌد ،     -ٕزٌد علً ،   -ٔ
 

 رابطة أبناء تهامة .  -2

نتج عن الدعوة لتوحٌد العمل السٌاسً واالجتماعً والثقافً للقوى التهامٌة فً المهجر رابطة    

ء تهامة الالجا بعدن والمدرس أحمد عبدهللا البكاري من أبنا أبناء تهامة ، والتً كان قد دعا إلٌها

)نشراً لعدم وجود رابطة أو جمعٌة  -إلى أبناء تهامة قال فٌه : بمدرسة بازرعة والذي وجه نــداء

ال ٌجد المأوى أو المساعدة  –أبناء تهامة   –تضمنا وتلم شعثنا وتجمع بٌننا ، وبما أن الفقٌر مّنا 

الضروري قٌام مؤسسة ترعى مصالحنا ، فأبادر  الضرورٌة أثناء إقامته فً هذه البالد ، أرى من

بتقدٌم هذا النداء إلى جمٌع إخوانً أبناء تهامة راجٌاً منهم التضامن والتعاون حتى نستطٌع أن نحقق 

أنكم ستلبون ندابً هذا وال أشن أن أحدنا  –ٌا أبناء تهامة  –ما أشرت إلٌه ، وإننً عشٌم األمل فٌكم 

 فً ؼنى عن مساعدة أخٌه .

الٌمن وعلى رأسهم الشٌخ علً محمد الجبلً ، والحاج سلٌمان أحمد  -أننً أهٌب بجمٌع أبناء تهامة   

البكاري ، والشٌخ أحمد حسٌن ؼالب الوجٌه ، والشٌخ محمد علً معجم ، والشٌخ عبدالقادر ُصدام 

براز هذه والسٌد حسن السقاؾ ، والشٌخ محمد البشكٌري ، وجمٌع اإلخوان أهٌب بهم إلى العمل إل

جرٌدة النهضة  موجهاً نــداء ثانٌاً إلى أبناء تهامة جاء  ، ثم كتب إلى ٔ الفكرة إلى حٌز الوجود ...(

)سبق أن وجهت إلٌكم نداء على صفحات مجلة " النهضة " الؽراء أهٌب أن تسعوا إلى تكوٌن  -فٌه :

ا من أبناء تهامة أن جمعٌة توحد صفوؾ أبناء تهامة وتربطهم على الحب واإلخالص ...فأرجو

)بأن أؼلب  -ثم كتب :  ٌٕتحدوا لهذه الؽاٌة النبٌلة ، كما أرجوا من تجار تهامة أن ٌباركوا نداءنا ( 

من أبناء تهامة بعدن أن ٌلبوا  ء تهامة ، وهو ٌرجوالتهامٌٌن قد أٌدوا فكرة تأسٌس رابطة تضم أبنا

 .ٖحٌز الوجود وٌبذلوا بسخاء لتعلٌم أبنابهم (  نداء الواجب وٌوحدوا جهودهم إلبراز هذه الفكرة إلى

م ، وأقرت التسمٌة 9٘ٗٔهـ/مارس7ٖٖٔفً رجب  تم عقد االجتماع التأسٌسً للرابطة التهامٌة بعدن 

وهً رابطة أبناء تهامة وتعرٌؾ الرابطة وأهداؾ الرابطة ووسابل تحقٌق هذه األهداؾ ،  و انتخبت 

برباسة أبكر ٌوسؾ واختٌر علً عبد العزٌز نصر األمٌن العام  األمانة العامة لرابطة أبناء تهامة

         -:  ٗللرابطة ، وصدر البٌان التالً

 )شكل أبناء تهامة فً عدن رابطة جدٌدة ألبناء تهامة ، 

                                                           
ٔ

 ّ .1ٖ٘ٔى٣ٔٔزَ  7ٔٛـ / 7ٍٖٖٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  ٔٔ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  1ٓٔؿ٣َيس ح٠ُٜ٘ش ، حُٔ٘ش حَُحرؼش ، حُؼيى  - 
ٕ

 ّ .٣ٔ1٘ٗ٘خ٣َ  ٕٔٛـ / 7ٖٖٔؿٔخىٟ ح٧ٍٝ   ٤ٔ7ْ ، ٣ّٞ حُؤ 1٘ٔؿ٣َيس ح٠ُٜ٘ش ، حُٔ٘ش حَُحرؼش ، حُؼيى  - 
ٖ

 ّ .  1٘ٗٔكزَح٣َ  1ٔٛـ / 7ٖٖٔؿٔخىٟ حُؼخ٢ٗ   ٘ٔ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  11ٔؿ٣َيس ح٠ُٜ٘ش ، حُٔ٘ش حَُحرؼش ، حُؼيى  - 
ٗ

 ّ .1٘ٗٔٓخٍّ  7ٔٛـ ، 7ٍٖٖٔؿذ  ٖٔ، ح٧ٍرؼخء   1ٕؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
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 -] تعرٌؾ الرابطة وأهدافها [  وهً رابطة ثقافٌة اجتماعٌة جعلوا أهدافها ما ٌلً : 

  -تهدؾ الرابطة إلى : 

 د اتجاهات أبناء تهامة الٌمن .تحدٌ -ٔ

 ورفع مستواهم فً مٌدان الحٌاة  . -ٕ

  -] وسابل تحقٌق هذه األهداؾ [ وذلك بما ٌأتً :

 الدعوة إلى اإلتحاد والتضامن ، ونشر روح الدٌن السمحة واألخالق الفاضلة . (ٔ

 األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر . (ٕ

 األخذ بٌد أبن تهامة أٌنما كان . (ٖ

 لثقافٌة التعلٌمٌة بٌن صفوفهم .نشر الروح ا (ٗ

 احترام النشم والقوانٌن المحلٌة . (٘

 -وحددت الرابطة وسابل تحقٌق أهدافها : 

 عن طرٌق المحاضرات . -ٔ

 والتوجٌه بواسطة الصحافة المحلٌة . -ٕ

  -وفتح صفوؾ دراسٌة من شأنها : -ٖ

 خلق مستوى ثقافً ٌهدؾ إلى المصلحة العامة . -                     

 وبعث البعثات العلمٌة إلى البالد العربٌة وؼٌرها من البالد المتحضرة . -                             

 ٓلخُٝش اٛيحٍ ؿ٣َيس طظز٠٘ ٌٛٙ ح٧ٛيحف ٝطؼَٔ ػ٠ِ طلو٤وٜخ ( -ٗ        

عقب اإلشهار وجه األمٌن العام علً عبد العزٌز نصر بٌان ٌستنهض فٌه همم التهامٌٌن للبذل ودعم   

) ٌا أبناء تهامة ،  -سات الرابطة وكذلك للجد والمنافسة فً شتى نواحً الحٌاة وجاء فً النداء :مؤس

إن رابطتكم التً أخذت تبنً كٌانكم الٌمنً فً الداخل والخارج تنشر إلٌكم بعٌن اإلشفاق لتفرقكم ، 

أعضاء الرابطة  إن إخوانكم -وإهمالكم أنفسكم فً هذا المحٌط الزاخر بشتى .. وسابل الحٌاة .. :

ٌسهرون على مصالحكم ، ولعلكم قد أخذتم العبرة مما ترونه أو تسمعون به ، إن األرض ال تزدهر 

وتنهض إال بخدمة أبنابها.. إن إخوانكم الٌمنٌٌن ٌقدرون الحالة التً أنتم فٌها وال ٌهمهم إال أن 

ُ ِفً َعْوِن تشاركوهم الحٌاة السعٌدة ، إن أنتم بذلتم المال لخدمة أمتكم وبال دكم إن األمل عشٌم " َوهللاَّ

 ٔاْلَعْبِد َما َداَم اْلَعْبُد ِفً َعْوِن أَِخٌِه" ( 

دخلت الرابطة التهامٌة معترك السٌاسٌة مؤٌدة والٌة العهد للبدر محمد بن اإلمام أحمد ضد عمه   

لسٌاسٌة التهامٌة والٌمنٌة الحسن بن اإلمام ٌحٌى ، فقد خدع البدر فً بداٌة حٌاته السٌاسٌة كل القوى ا

، وأعتبر فً نشر هؤالء رجل المرحلة واإلصالح والتقدم ، فأصدر ربٌسها أبكر ٌوسؾ بٌان بعنوان 

)ابتهج الشعب  -"والٌة العهد" ّحث فٌه القوى السٌاسٌة على دعم والٌة العهد للبدر ومباٌعته فقال :

البدر المعشم ألنه من خٌرة الشباب وجدٌر بهذا الٌمنً فً الداخل والخارج بإعالن والٌة العهد لسمو 

المنصب الخطٌر ، ٌتحلى بالعدل والحنكة السٌاسٌة وسمو البدر أمل الٌمن الباسل ومحط الرجاء ، وال 

اعتقد أن هناك من ٌعارض البٌعة لهذا األمٌر الجلٌل ، والرجاء من أبناء الٌمن وقادة األندٌة الكبرى 

، وأصدرت  ى ضوء المصلحة العامة واألمٌر الكبٌر فً حسن تقدٌرهم (الحرة أن ٌدرسوا الفكرة عل

                                                           
ٔ

 ّ .1٘ٗٔار٣ََ  ٕٔٛـ/ 7ٖٖٔٗؼزخٕ  1ٔ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  ْٖٗ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى ؿ٣َيس حُوِ - 
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األمانة العامة لرابطة أبناء تهامة بٌاناً أسمته "رابطة أبناء تهامة تؤٌد البٌعة وتباركها " أكد البٌان 

ن )على أثر األنباء الواردة إلٌنا من مصادر موثوقة بها فً الٌم -:أٌٌد لبٌان ربٌسها السابق فقالتالت

وباإلضافة إلى ما نشر مؤخرا فً صحٌفة " القلم العدنً" الؽراء حول إعالن البٌعة لوالٌة العهد بسمو 

موالنا سٌؾ اإلسالم البدر المعشم ، وبالنشر إلى المفعول الطٌب فً تأثٌر هذا اإلعالن على النفوس 

الروح التقدمٌة ومقته الشدٌد وابتهاجها به ال سٌما إقلٌم تهامة الٌمن الذي لمس فً سمو األمٌر الشاب 

فً الفوارق والعنصرٌات فإن رابطة أبناء تهامة الٌمن بعدن إذ ٌسرها أن تتفاءل بهذا الخبر السار 

وتؽتبط به تعلن فً نفس الوقت بكل إخالص تأٌٌدها التام .. لشرعٌة والٌة العهد لسمو األمٌر 

الشروؾ التً تمر بها الٌمن إال إلى الوحدة  المحبوب وهً تستهدؾ إذ تتخذ هذا القرار الحاسم فً هذه

على أسس المساواة والعدالة االجتماعٌة محققة رؼبة أبناء تهامة فً داخل الذٌن باٌعوا سمو األمٌر 

المعشم ولقد قامت الرابطة باستفتاء عام بٌن األعضاء البارزٌن وؼٌرهم فً الخارج فبحذو الفكرة 

م إذ ٌعلنون بٌعتهم هنا ٌرفعون أحر التهانً والتمنٌات بسمو وقرروا إصدار هذا البٌان مؤٌدٌن وه

 .ٔاألمٌر الكرٌم ولً العهد المعشم( 

 الجمعٌة التعاونٌة الخٌرٌة ألبناء تهامة . -3

بعدن فً ٌوم األحد الخامس عشر  ٕتم تأسٌس جمعٌة تهامٌة تعاونٌة اجتماعٌة بمقر االتحاد الٌمنً  

م ، وهً جمعٌة ذات أهداؾ اجتماعٌة 9٘9ٔ ٌونٌو شرٌن منالحادي والعهـ / 78ٖٔمن ذي الحجة 

وثقافٌة تعلٌمٌة ، وكان تأسٌسها تلبٌة لمصالح العمال والمؽتربٌن التهامٌٌن فقد اجتمع عدد كبٌر من 

ٌونٌو ، وبعد نقاش طوٌل حول مشاكلهم بصفة خاصة  ٕٔأبناء تهامة بمقر االتحاد الٌمنً فً مساء 

تعاونٌة تعرؾ باسم الجمعٌة التعاونٌة الخٌرٌة ألبناء تهامة هذا وقد  قرروا أن تكون لهم جمعٌة

ٖٓ أكخَٟ حُظخ٤ُش أٓٔخإْٛ ْٝٛ ح٧كخَٟانتخبت هٌبة تأسٌسٌة 
ٖ
 : 

 حَُث٤ْ                 آىّ ػزخّ ا٤ُخّ  -ٔ

 ٗخثذ ٍث٤ْ            ٣ل٠٤ ػؼٔخٕ هخهٞ -ٕ

 ٌَٓط٤َ               ػزي حَُكٖٔ ػزخّ ا٤ُخّ -ٖ

 ٗخثذ ٌَٓط٤َ          ٣ل٠٤ ٓلٔي ٓيكغ  -ٗ

 أ٤ٖٓ ٓخٍ                ٓلٔٞى ٓلٔي ُك١َ٤-٘

 ٓٔخػي أ٤ٖٓ ٓخٍ       ح٤ُٔي كٖٔ ػ٤يٍّٝ -ٙ

 أػ٠خء اىح٤٣ٍٖ ٤٤ٍٖٔٓ            

 ح٤ُٔي ك٤ٖٔ رلَ -7

 ٓلٔي أكٔي ُك١َ٤ -1
                                                           

ٔ
 ّ .٤ٗٞ٣ٔ1٘ٗٞ  ٕٛـ / 7ٖٖٔٗٞحٍ  ٔ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  ٓٗؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ،حُؼيى  - 
ٕ
م وأصبح 9ٕ٘ٔماٌو  ٖٔهـ /7ٖٔٔرمضان  7،وأنشأ فً االتحاد الٌمنً هو ناد اجتماعً ثقافً ٌحمل الفكر السٌاسً ألحرار الٌمنٌٌن  - 

هرة عبدالقادر علوان أول ربٌس له وعلً محمد االحمدي أمٌنا عاماً به ، ومركزه عدن ، وضم هٌبة إدارٌة تنتخب سنوٌاً ، وأنشأ فرع له بالقا
ولكن الوثابق م 9ٕٙٔسبتمبر  ٕٙم ثورة بٌري لكن الخالفات مع المقر الربٌسً طؽت بٌنهم وتوقؾ نشاطه بقٌاوتوالها النعمان والز

ى والثورة البرٌطانٌة تذكر أن تنشٌماً تكون إبان الحرب العالمٌة األولى باسم األتحاد الٌمنً الجدٌد وقدم عدن طالباً مساعدته لخلع اإلمام ٌحٌ
، ٔة "االتحاد الٌمنً" ، الموسوعة الٌمنٌة ، جشاهر ، خالد عبدالجلٌل . ماد -على العثمانٌٌن ورفض السلطات البرٌطانٌة ذلك بشدة  .راجع :

نعمان ، محمد أحمد . الحركة الوطنٌة.. فً الٌمن ، االتحاد الٌمنً  ؛   9ٓٔ-99األسودي ، حركة األحرار الٌمنٌٌن ، صـ  .؛ٕٓٔ - ٓٓٔصـ 

د البحري العام للهند الشرقٌة ومصر إلى تقرٌر من القاب   F.O 371 / ٕٖٗٓ م .؛9٘9ٔعدن ، –لجنة الثقافة والنشر ، مطبعة الجماهٌر  –

، دار  ٖم ، صفوة ، فتحً صفوة . الجزٌرة العربٌة فً الوثابق البرٌطانٌة ، ج9ٔ7ٌٔونٌو ٖٔبتأرٌخ  7ٔٔٔ/ 77ٖوزارة البحرٌة ، برقم 
    . ٕ٘ٗ-ٕٗٗم ، صـ998ٔ، ٔبٌروت ولندن ، ط –الساقً 

ٖ
 ّ .٤ٗٞ٣ٔ1٘1ٞ  ٕٙٛـ / ١ًٖٔ71 حُلـش  ٕٓؼش، ، ٣ّٞ حُـٔ 7٘ٓٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
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 ػ٢ِ ارَح٤ْٛ ٗٞحٍس  -1

     ٗخؿ٢ ٓلٔي  -ٓٔ

 ظ٤خ٤٤١ٖأػ٠خء حك               

 َٜٗ ٓؼ٤ي طلخكش -ٔٔ

 (                                ٓلٔٞى ؿؼٔخ٢ٗ -ٕٔ
 

 . التعلٌم -ٕ

لجأت حركة المعارضة التهامٌة فً الخارج إلى التعلٌم كوسٌلة هامة لمحاربة األمٌة ونشر التوعٌة 

مدارس مسابٌة  وتبٌٌن مدى التخلؾ الذي تعٌشه تهامة والٌمن نتٌجة حكم أسرة آل حمٌد الدٌن ، ففتحت

أبكر ٌوسؾ بٌرو وأحمد محمد هاجً  -علم بها نخبة من أبناء الشعب التهامً الالجا لعدن ومنهم :

، وكان هؤالء وؼٌرهم ٌعدون الشباب التهامً  ٕوٌحٌى عوض محمد المحرقً  ٔوعلً عبدالعزٌز نصر

 . إعداداً علمٌاً إلرسالهم فً منح إلى الخارج وؼالباً ما كانت مصر وجهتهم
 

 الندوات والتوعٌة . -7

استؽل مجموعة من الشباب التهامً أوقات اإلجازات إلعداد ندوات تثقٌفٌة تبرز جانباً مضًء من   

حضارة وتارٌخ وآداب تهامة ومقارنة تلك النهضة التً كانت فً العصور الوسطى حتى قدوم 

السلطات اإلمامٌة وما تبع ذلك  العثمانٌٌن ومقاومة أبناء الشعب التهامً لهم ووقوع تهامة تحت سٌطرة

من عملٌات محو للهوٌة التهامٌة بل ولإلنسان التهامٌة ، مثلما عبرت عن ذلك أبكر ٌوسؾ فً 

 .ٖمحاضرات و علً عبد العزٌز نصر فً محاضرة ألقٌت فً احد النوادي الٌمانٌة 
 

 الدعاٌة اإلعالمٌة والمنشورات . -8

رج مكتباً بعدن لبث األخبار التهامٌة ، وحاولت الرابطة أوجدت حركة المعارضة التهامٌة فً الخا  

التهامٌة إنشاء جرٌدة بعنوان تهامة أو فتاة تهامة على ؼرار جرٌدة فتاة الجزٌرة لكن محاوالتهم 

اصطدمت بالدعم المادي الذي كان ٌمتلكه األثرٌاء التهامٌون القرٌبون من السلطات الحاكمة بتهامة 

طات اإلمامٌة ، ثم رفض السلطات االستعمارٌة البرٌطانٌة منح الترخٌص وهم وكالء تجارٌون للسل

لهذه الجرٌدة بضؽط من اإلمام أحمد نفسه وأخٌراً ضؽط حركة المعارضة الٌمنٌة وسحبها لبعض قادة 

العمل السٌاسً التهامً إلى صفها بدعوى عدم تمزٌق الهدؾ الواحد وهو محاربة السلطات اإلمامٌة ، 

 .ٗفشل مشروع جرٌدة تهامة مما أدى إلى 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 ّ .ٕٔٔٓ/ٕٔ/٘ٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً ٓلٔي ػزيحَُكٖٔ حُِر٤ي١ ك٢  - 
ٕ

 ّ .ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٙٓوخرِش ٓغ ٣ل٠٤ ػٞٝ حُٔلَه٢ ك٢  - 
ٖ

 ّ .1٘1ٔٓخٍّ  ٕٓٛـ/ 77ٖٔٗؼزخٕ  1ٕ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  7ٙؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى  - 
ٗ

؛ٓوخرِش ح٧ٓظخً كٖٔ ٛخُق ٜٗخد رًَِٔ حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع ح٢٘ٔ٤ُ رؼيٕ ٕٔٔٓ/1/٘ٓظخً ٣ل٠٤ ػٞٝ رِر٤ي ك٢ٓوخرِش ٓغ ح٧ - 

 .ٕٔٔٓ/1/٘ك٢
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 أبرز وجوه المعارضة التهامٌة فً الداخل

 عبدهللا مقبول الصٌقل . -1

)من األبطال الذٌن نسٌهم التارٌخ ، ونسٌهم الٌمنٌون على الرؼم مما  ُٔعّد عبدهللا مقبول الصٌقل  

تدٌاً بوالده الذي عد ، انضم لحركة المعارضة التهامٌة فً الداخل ، وكان مق ٕقاسوا فً سبٌل الٌمن(

من أبرز علماء تهامة ، واشتهر بمقاومته للشلم اإلقطاعً ، وخاصة استبداد هادي هٌج الذي كان فً 

نشره طاؼٌة تهامة وهو من أذل العباد والبالد وذلل الحكم اإلمامً بتهامة ، وكان اإلمام أحمد ٌخشاه ، 

دة وعاد إلٌها ال لشًء إال لكً ٌتعلم هؤالء فعٌنه مربً ومعلم للرهابن ، ترك هذه الوشٌفة مرات ع

الرهابن الذٌن كان ٌسمٌهم بضحاٌا القهر ، نشأ ولده مثله ، فمارس أعمال حكومٌة ومنها موشؾ 

بالمالٌة ثم مدرس ثم اتجه للصحافة ، راسل كل الصحؾ ومنها الصحؾ اإلمامٌة كاإلٌمان سبأ 

، ومن ثم كتب تقارٌر زٌرة والقلم العدنً والفجراة الجوالنصر ، ثم راسل الصحؾ العدنٌة ومنها فت

صحفٌة للصحؾ المصرٌة كاألهرام واألخبار ومجلة روز الٌوسؾ وؼٌرها ، وعندما لجأ األستاذ 

عبدهللا باذٌب إلى تعز شاركه فً إصدار جرٌدة الطلٌعة بتعز ،وكتب أخبار تهامة وأجرى لقاءات 

الدراسة فً حٌاة الحكٌمً وبعد وفاته حاول إعادة  متعددة ، رحل إلى عدن ثم إلى برٌطانٌا لؽرض

إصدار جرٌدة السالم وطباعتها باالستنسل فً كامبرٌدج ، ثم تعب نتٌجة الشتاء القارص ، فعاد إلى 

تهامة ، لٌساعد الحركة الٌمنٌة المعارضة ، حبس سبع مرات فً عهد اإلمامة وبعد اإلمامة ، بسبب 

ة دابماً هً الشٌوعٌة وهً التهمة التً ألصق النشام اإلمامً بها كتابته الصحفٌة ، والتهمة الموج

، فـ)توسعت مداركه بنشاطات واسعة  ٔمعارضٌه ، وأصبح منزله مأوى لكل األحرار من كل الٌمن

الرتباطه بالشباب من ضباط ومدنٌٌن ، فزاول نشاطه األدبً والثقافً والسٌاسً ، فاستؽل دعوة 

اسم الجنوب العربً المحتل ، ففتح مكتب حٌث كان ٌستقبل الشباب الذٌن الحكومة المتوكلٌة آنذاك ب

ٌفرون من االستعمار االنجلٌزي إلى الشمال أمثال محمد عبده نعمان وقحطان محمد الشعٌبً وؼٌرهم 

، إلى جانب استقبال الطالب الٌمنٌٌن الذي طردوا من القاهرة منهم عمر عبد هللا الجاوي وأحمد محمد 

 . ٕبد هللا صالح عبده المخاوي(الشجنً وع
 

وأكد للباحث أن اإلمام أصدر مرسوماً بتعٌٌنه وزٌراً إلستقبال المهجرٌن والوافدٌن وكان أصؽر وزٌر  

، كما مّول اإلمام المكتب الذي أفتتح لهذه الؽاٌة ، شارك فً حركة الوطنٌة من خالل مساعدة السجناء 

صحفٌة عنهم ، ومنهم عبدالرحمن جابر ، والسٌد عبدالقادر بحجة والمراجعة لهم وكتابة المقاالت ال

االهدل الذي أعدم ، وكتب مبات المنشورات بخطه ووزعها ، فقدت وثابقه ومذكراته إبان اعتقاالته فً 

 الجمهورٌة .

                                                           
ٔ

ّ ، ٝىٍّ ػ٠ِ ٣ي ٝحُيٙ حُؼ٬ٓش ٓوزٍٞ رٖ ػ٢ِ ح٤ُٜوَ ، ػْ حٗظوَ ٓغ 1ٖ1ٔٛـ/ٖٙ٘ٔػزي هللا ٓوزٍٞ ٓلٔي ػ٢ِ ح٤ُٜوَ ، ُٝي رٔي٣٘ش حُِل٤ش  - 

، كيٍّ رخُٔيٍٓش ح٤ُٔل٤ش كظ٠ أَٓ حُؼخ٣ٞٗش ، ٝىٍٓٚ حُؼ١ِ ٜٓٞػ٢ ٝحُٔٔخٟٝ أكٔي حُل٢ٌٔ ٝٛـ٤َ ٤ِٓٔخٕ ػخ٣ٖ ٝحُيٙ ا٠ُ حُلي٣يس 

ٝحٍُٜٔ٘ٞ ك٘خرَس ٝأكٔي ؿخرَ ػل٤ق ٝػ٢ِ ػزيحُؼ٣ِِ َٜٗ ٝح٧ٓظخً ٓلٔٞى أكٔي حٌُظ١َ ٝارَح٤ْٛ ٛخىم ح١ٌُ ًخٕ ١خُزخً  ك٢ حُٔيٍٓش ٌُٖ 

يّ ٣يٍٕٓٞ حُط٬د ح٧ى٠ٗ ْٜٓ٘  ، ٝٓـٔٞػش ٖٓ حُٔي٤ٍٖٓ ح٤٣َُٜٖٔ ٝح٤٣ٍُٖٞٔ ، ًٝخٕ ٝحُيٙ ػخُٔخً حُ٘ظخّ ح٣ٌُٖ ك٠ ٓٔظٟٞ طؼ٢ٔ٤ِ ٓظو

ًش ٍٜٓ٘ٞحً ٖٝٓ ح٧كَحٍ ، ٝطِٜٚ حُـَحثي ح٣َُٜٔش ٝحُؼي٤ٗش ، ٝىٍّ ػزيهللا ػ٘ي كوٜخء حُلي٣يس ٝػِٔخثٜخ ، ِٓي ٣َ١ن ح٠ُ٘خٍ ، كخ٠ْٗ ُِلَ

ٓزغ َٓحص ك٢ ك٤خطٚ ، ط٠ُٞ ٝظخثق ػي٣يس ، ٝط٠ُٞ ُٝحٍحص ، ٝأٛزق َٓحَٓ ٛلق ٣َٜٓش ٝػي٤ٗش حُٔؼخٍٟش حُظٜخ٤ٓش ػْ ح٤٘ٔ٤ُش ، حػظوَ 

 ُوخءحص ػي٣يس ٓغ حُزخكغ ٣ٝؼي حُزخكغ ُٚ ًٌَٓحطٚ . -ُٝٓٞػٜخ ، ح٠ْٗ ا٠ُ ح٤ُٔخٍ ، ٝآٟٝ ح٧كَحٍ ٖٓ ًَ ح٤١٧خف . ٍحؿغ :
ٕ

 . ٙ٘،  ّٕ ، ؽ111ٔ،  ٔن ، ١ىٓ٘ –زل٢ ٣ظًٌَ ، ٓطزؼش ػٌَٓش ح٧ٛزل٢ ، ٓلٔي ػزيحُٞحٓغ ك٤ٔي . ٓلٔي ػزيحُٞحٓغ ك٤ٔي ح٧ٛ - 
ٔ

 . ّٔٓٔ ، ٛـٕٕٓٓ، ٔٛ٘ؼخء ، ١ –حَُٜك٢ ، ٓلٔي كٔٞى . ٤َٔٓس ٠ٗخٍ ، ٓطخرغ حُظٞؿ٤ٚ حُٔؼ١ٞ٘  - 
ٕ

 . 7٘٘حُل٢َٓ٠ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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ن أحسن صدٌق وأعشم رفٌق وقؾ معً كما وقؾ مع ؼٌري من ا )أسجل هنا -قال عنه الصرحً :      

، ولتبٌان الدور كان ٌقوم به حكى األصبحً الواقعة  ٔخ العزٌز عبدهللا مقبول الصٌقل(األحرار هو األ

)هذا اإلنسان كنت أسمع به ولم أكن أعرفه حتى سجنت فً أٌام اإلمام أحمد عندما أطلق  -التالٌة فقال:

تً ؟ أي أصبحً .. ها هاه .. مرحباً ، ما تش -علٌه الرصاص فً الحدٌدة إذا به ٌزورنً وٌواسٌنً :

خدمة ؟ تشتً حاجة ؟ ، وحٌن سألت عنه قال لً أمٌن عبد الواسع نعمان : هذا صدٌق السجناء دابما 

إنه عبد هللا مقبول الصٌقل ، فعرفته وبعد ٌومٌن منعوا أي زابر من زٌارة السجناء السٌاسٌٌن فلم أعد 

عاء مكبال بالقٌود فً مصحفة أراه ، أتذكر له موقفاً ال أنساه عندما سجن وأخذ من الحدٌدة إلى صن

وكان وزٌر الداخلٌة آنذاك الشٌخ عبد هللا بن حسٌن األحمر .. فذهب ٌراجع على عبد هللا الصٌقل عند 

المشٌر السالل قال : هذا فعل كٌت وكٌت .. وأتذكر أنً ذهبت ذات ٌوم إلى منزل المشٌر السالل 

ٌر السالل ٌقول للشٌخ أمٌن : أترى الشٌخ عبد هللا وكنت بمعٌة الشٌخ أمٌن عبد الواسع نعمان فإذا بالمش

األحمر قدم استقالته من وزارة الداخلٌة احتجاجاً على سجن الصٌقل ؟ ما ترى صاحبك ٌفعل هكذا ؟ 

فأجابه الشٌخ أمٌن ٌا سٌدي عنده حق هذا الصٌقل صاحبً وصاحبك وصاحب كل مسجون فً حجة ، 

ناً أو حماراً لكً ٌزور المسجونٌن ، بعد أن كان قد استقال فً كان ٌمشً حافٌاً على قدمٌه أو ٌركب أتا

تلك الشروؾ وعاد الشٌخ عبد هللا األحمر إلى منصبه أٌضا وهذا موقؾ ال ٌنسى أٌضا للشٌخ عبدهللا 

األحمر ، أذكر أٌضا أن عبد هللا الصٌقل كان ال ٌحقد على أحد تقرٌبا ولكنه إذا لم ٌنصؾ كان 

ناضالً وشرٌفاً وكان تألمه بسبب أننً ذكرت من أصحاب الحدٌدة وتهامة رجاالً ٌتألم...الصٌقل كان م

كان هو األجدر أن ٌكون هو فً مقدمتهم سامحه هللا وهو من األبطال الذٌن ٌنبؽً أال ٌنساهم التارٌخ 

 . ٔوٌنبؽً أال ننساهم نحن..ٌجب أن ٌخلدوا فً أذهاننا وأذهان الشبٌبة القادمة(
 

بدهللا مقبول الصٌقل ممن شارك فً أؼلب العملٌات ضد اإلمام أحمد ، فدعم حركة كان األستاذ ع  

)أما البطل الثالث فكان صدٌق وعم الشهٌد العلفً الذي  -السالل : قال،  ٕالعلفً واللقٌة والهندوانة 

ذ انضم معهما فً آخر لحشة وقد كانت بٌنهم عالقة كبٌرة مع الشهٌد محمد الرعٌنً والمناضل األستا

، ثم شارك فً عملٌة إبلٌس وهً محاولة اؼتٌال  ٖعبد هللا الصٌقل الذي ٌعتبر صدٌقا للمناضلٌن(

، ثم كان  ٗاإلمام فً السخنة بعملٌة انتحارٌة أعد سعٌد حسن فارع الذبحانً الملقب إبلٌس نفسه لها

وبٌن  ٙلحوم والشٌخ سنان أبو ٘حلقة الوصل بٌن المشابخ ومنهم الشٌخ عبدهللا بن حسٌن األحمر

القطاع المدنً فً تهامة ، وضمن أعضاء اللجنة التنشٌمٌة  –األحرار ، وكان ضمن تنشٌم األحرار 

 . 7بالحدٌدة حسٌن المقدمً وعبد هللا الصٌقل ومحمد رفعت ومحمد العلفً وأحمد خٌبر 
 

 

 

                                                           
ٔ

 . 1ٔحَُٜك٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٔ

 . 1٘-ٙ٘ٛـ  ، ٕؽ حَُٔؿغ حُٔخرن ،٧ٛزل٢ ، ح - 
ٕ

، 111ٔ،  ٔىٓ٘ن ، ١ -حُ٘ؼ٤ز٢ ، ٓلٔي رٖ ٓلٔي . ٤ٜٗي ١ٝخؿ٤ش ُٔلش ٖٓ طخ٣ٍن ح٬ُُّٔ حُ٘خد ػزيهللا حُِو٤ش ، ٓطزؼش حٌُخطذ حُؼَر٢ - 

 .  1ٗٔ، ٛـ ٕ. ؛ ػزيٙ ، ُٔلخص ٖٓ طخ٣ٍن كًَش ح٧كَحٍ ، ؽٕٙٔٛـ
ٖ

 . ٖٙح٬ٍُٔ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 . 1٘، ٛـ ٕٗٓٓ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ –هللا . ٣ًًَخص ٝكوخثن ُِظخ٣ٍن ، ٓئٓٔش حُؼل٤ق حُؼوخك٤ش حُٔوي٢ٓ ، ك٤ٖٔ ػزي - 
٘

-1ٙ، ٛـ1ٕٓٓ، ٕٛ٘ؼخء ، ١- ، ػزيهللا رٖ ك٤ٖٔ . ًٌَٓحص ح٤ُ٘ن ػزيهللا رٖ ك٤ٖٔ ح٧كَٔ ه٠خ٣خ ٝٓٞحهق ، ىحٍ ح٥كخم ُِطزخػش َح٧كٔ - 

7ٔ  
ٙ

 . 11ٔ-17ٔ، ٛـ ٔأرٞ ُلّٞ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
7

 .7ٗ-ٕٗحُوط١َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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 عبدالرحمن جابر . -2

وحضر كثٌر من ندوات أعضابها  بحركة المعارضة التهامٌة فً الداخل ، ٔأرتبط عبد الرحمن جابر

وشارك فً بعضها وفً التوعٌة والتنوٌر ، كما كان عضواً فّعاالً فً نادي العرٌش ببٌت الفقٌه ، وعمل 

)درس باكراً والتحق  -فً بدء أمره سكرتٌراً لدى البدر بن اإلمام ٌحٌى ، قال األستاذ عبدالباري طاهر :

فً المتوكلٌة الٌمنٌة مع ولً العهد محمد البدر.. واعتقل فً حجة بسلك الوشٌفة العامة ، فقد عمل كاتباً 

بتهمة اإللحاد وأنقذته زوجة اإلمام احمد بنت نصار التً رأته ٌؤم الناس فكتبت لإلمام جملة وحٌدة 

) ُ ًَ هللاَّ ٌَقُوَل َربِّ واآلٌة ) أََتْقُتلُوَن َرُجالً أَن 
كً ككاتب ، أتذكر ، فأطلقه ، عاد ابن جابر إلى الدٌوان المل  ٔ

ونحن طالب علم بالجامع بالمراوعة أن عبدالرحمن جابر حٌنها كان أحد أهم دعاة الدسترة والعصرٌة 

والخالص من الخرافة والشعوذة وإساءة استخدام الدٌن ، وكان عبدالرحمن حرٌصاً على التواصل مع 

ستهزاء بالمعتقدات البالٌة والخرافة روافد الفكر العلمً العقالنً والمتحرر.. فكان شدٌد السخرٌة واال

، وهذا ٌدل حسب رواٌة األستاذ  ٕالمرتدٌة لبوس العلم والدٌن وكان شجاعاً فً المناقشة والتحاور(

عبدالباري طاهر أنه سجن ألول مرة بحجة ثم سجن المرة الثانٌة عندما كان سكرتٌراً لنابب المقام محمد 

أو االنتماء للشٌوعٌة وهً أوصاؾ جاهزة دأب النشام اإلمامً أحمد باشا وبنفس التهمة وهً اإللحاد 

 لصقها بمعارضٌه من أبناء تهامة والٌمن .
 

تصدرت الصحؾ اإلمامٌة والعدنٌة خبر اعتقاله الثانً وفً الصفحة األولى كتبت " محسن محبشً   

د " ، وأكد عبدهللا ٌحتسب على عبد الرحمن جابر فً الحدٌدة فٌأمر اإلمام "بدردحة" المتهم باإللحا

مقبول الصٌقل للباحث أنه هو من كتب الخبر للصحؾ العدنٌة  وأكد أن ؼرضه وكسب التعاطؾ مع 

قضٌة المناضل عبدالرحمن جابر وهو ما حصل فعالً واٌضاً كشؾ ممارسات السلطات اإلمامٌة 

هان كرامة اإلنسان وخاصة ضد أحرار تهامة وقادة المعارضة التهامٌة من خالل أحد أقذر أسالٌب امت

، وجاء فً تقرٌر  ٖوأبشعها وهو أسلوب لم ٌعرفه التهامٌون إطالقاً وهو الدردحة واالحتساب الكاذب 

) أمر اإلمام أحمد ملك الٌمن " بدردحة" عبد الرحمن جابر  -األستاذ عبدهللا مقبول الصٌقل ما ٌلً :

لدردحة فً الٌمن نوع من التشهٌر والتعزٌر ، سكرتٌر النابب السٌد محمد أحمد باشا نابب الحدٌدة .. وا
                                                           

ٔ
ّ ، ىٍّ ك٢ حٌُٔظذ ح٧كٔي١ ػْ طظٌِٔ ػ٠ِ 1ٖٓٔ ٛـ/1ٖٗٔ ػزي حَُكٖٔ ؿخرَ ػزيهللا حٍُِٗٞه٢ ، ٖٓ ٓٞح٤ُي رزِيس حُل٤٘٤ٔش ه٠خء ر٤ض حُلو٤ٚ - 

حُؼ٤ِٔش رخُـخٓغ حٌُز٤َ ػ٠ِ ٣ي حُؼ٬ٓش ٣ي ح٤ُ٘ن ػ٢ِ ػزيحُٞحكي حُلـخ١ُ رز٤ض حُلو٤ٚ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ك٢ ٓٔـي حٍُ٘ٞ ٝىٍّ ك٢ حُٔيٍٓش 

ح١ٌُ ىٍّ  -ػزيحَُكٖٔ رٖ ػزيحُوخىٍ كِز٢ ٝح٤ُ٘ن حُؼ١ِ حُلي٣ي١ ٝحُؼ٬ٓش ػ٢ِ ػزيحُٞحكي حُٜ٘ي١ ٝؿ٤َْٛ ، ٌُٖٝ طؤػ٤َ ٤ٗوٚ حُلـخ١ُ 

٣ِلع ح١َٜخى ٝح٠ُٔخ٣وش ٖٓ  ًخٕ ػ٤ِٚ ػظ٤ٔخً هخٛش ٝٝ –رَٜٔ ػ٠ِ أَٜٗ ػِٔخء ح٧َُٛ ْٜٝٓ٘ ح٤ُ٘ن ٓلٔي ػزيٙ ٝح٤ُ٘ن ٓلٔي ٤ٍٗي ٍٟخ 

ا٠ُ حُلي٣يس ٝػَٔ ٌَٓط٤َحً ُ٘خثذ حُٔوخّ ٓلٔي  –رؼي حٗظوخٍ ٤ٗوٚ ُِلؾ  -حُِٔطخص ح٩ٓخ٤ٓش ٤ُ٘وٚ رٔزذ حُوٞف ٖٓ أكٌخٍٙ حُظـي٣ي٣ش ، ػْ حٗظوَ 

َ رخ٧كٌخٍ ح٩ٗٔخ٤ٗش حُظ٢ ًخٗض ٓخثيس ، ٬١٫ػٚ حُٞحٓغ ٝػوخكظٚ حُظـي٣ي٣ش طؤػٝرٔزذ ًًخثٚ ٝكٖٔ هطٚ ، ٝٓغ ٓلٔي حُزيٍ ٢ُٝ حُؼٜي أكٔي حُزخٗخ 

ٝحُظويّ ٝهَحءطٚ ٌُظخد ح٠ُٜ٘ش ٝحُظ٣َٞ٘ حُؼَر٢ ، ٝطؤػَٙ رٌظخرخص حُٔلٌَ ح٩ٗٔخ٢ٗ ػزيهللا حُو٢ٔ٤ٜ ٝحُـَٜ رٌٜٙ ح٧كٌخٍ ٝحُيػٞس ا٠ُ حُظلٍَ 

ٍ ُٝؿش ح٩ٓخّ أكٔي ر٘ض ٜٗخٍ حُظ٢ ٍأص حُٔو٘ش ٝأَٓ ح٩ٓخّ ربػيحٓٚ ٫ُٞى ىٝ ػْ ٗوَ ا٠ُ ٓـٖرظٜٔش طل٣َق حُوَإٓ ٓـٖ ك٢ حُلي٣يس 

ػيحّ ػزيحَُكٖٔ ٣ئّ حُ٘خّ ك٢ ٬ٛس حُٔـَد كطِزض ح٩ٓخّ ٝأٍطٚ ٌٛح حُٔ٘ظَ هخثِش أطوظِٕٞ ٍؿ٬ً ٣وٍٞ ٍر٢ هللا ، كظَحؿغ ح٩ٓخّ ػٖ كٌْ ح٩

٠ ه٤خّ حُؼٍٞس ، ٝأ١ِن ٝأٓ٘ي ُٚ أٍٝ ػَٔ ٗخكغ رلـش ، ٝحٓظَٔ ٓٔـٞٗخً ٍؿْ ٓلخ٫ٝص ػزيهللا ٓوزٍٞ ح٤ُٜوَ ٝأكٔي ؿخرَ ػل٤ق كظٝٗوِٚ ُٔـٖ 

ي ُٚ ٓغ حهٞحٗٚ ٖٓ حُؼٞحٍ ٝٛٞ حُيكخع ػٖ كـش ٝحُظٜي١ ُٔلخ٫ٝص حُزيٍ حُيهٍٞ ا٤ُٜخ ، ػ٤ٖ ك٢ حُؼٍٞس رٔ٘خٛذ ػي٣يس أهَٛخ ٓي٣َ ٌٓظذ هخث

ـؤ ا٠ُ َٜٓ ٤ٓخ٤ٓخً ٤ُزو٠ ه٣َزخً ٖٓ ُ ػْ ػزيحَُكٖٔ ؿخرَحػوَ حُؼٍٞس ٍٝث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ػزيهللا ح٬ٍُٔ ، ٝٓغ هَٝؽ ح٬ٍُٔ ٖٓ حُِٔطش 

 ػزيهللا حُو٢ٔ٤ٜ ح١ٌُ أكزٚ ٝطؤػَ رٚ ، كٌخٕ هيٝٓخ ٣ٝزٌٍ هٜخٍٟ ؿٜيٙ ك٢ ٓ٘لؼش حُ٘خّ ، ٝه٢ ًظخرخص حُو٢ٔ٤ٜ ٍٝطزٜخ ٝأٍٗلٜخ ٝأَٗف ػ٠ِ

ػ٢ِ ػزيحُٞحكي حُلـخ١ُ  اؿخُس ػ٤ِٔش ُيٟ حُزخكغ ػٖ ح٤ُ٘ن -ٍحؿغ: .1ّٕٓٓأًظٞرَٖٛـ/1ٕٗٔٗٞح١ٍٖزخػظٜخ،طٞك٢ رَٜٔ ك٢ ٣ّٞ حُـٔؼش

  ٓ٘خ٢ِٟ حُؼٍٞسر٤خٕ ٗؼ٢ ٓ٘ظٔش ؛ ّ ٕٓٔٓ/1/ٕٔ؛ ٝٓوخرِش ٓغ ػ٢ِ ػ١ِٞ حُؼطخّ ك٢  ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٝٓوخرِش ٓغ ػزيحُزخ١ٍ ١خَٛ ك٢ 

(، 11ٙٔ -1ٓ7ٔكخ٫ُ، ٣ٍٞؿٖ . حُو٢ٔ٤ٜ ر٤ٖ ح٤ُٞٛ٧ش ٝح٫ٗ٘وخم) ؛2008 أؿٔطْٙحُـٔؼشك٢ 14882 حُؼيىـ٣َيس حُـ٣ٍٜٞٔش رٍ٘٘ٞ ٔحُ

ٓطَٜ ،  ؛. 77،ٛـ ٕ، ؽ ح٧ٛزل٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ؛ ٕٕٓٝ ٕ٘ٓٝ 1ٕٔ،ٛـ ٕٔٓٓ،  ٔر٤َٝص ، ١ -/ٓلٔٞى ًز٤زٞ ، ىحٍ حٌُُ٘ٞ ح٧ىر٤ش طَ

 .17ٔ-1٘ٔ، ٛـ11ٗٔ،ٔحُوخَٛس ، ١-، ىحٍحُزخُ ُِطزخػش ٝح1َُٕٙ٘٘ٔٓزظٔزَٕٙػزيحُـ٢٘ . ٣ّٞ ُٝي ح٤ُٖٔ ٓـيٙ ٣ًًَخص ػٖ ػٍٞس
ٔ

 . 1ٍٕٓٞس ؿخكَ ، ح٣٥ش  - 
ٕ

 ّ .1ٕٓٓأًظٞرَ  ١1خَٛ ، ػزيحُزخ١ٍ . ػزي حَُكٖٔ ؿخرَ ..ٍٝك٤َ هخٓش ط٣َ٣ٞ٘ش رٜٔض ، ؿ٣َيس حُظـٔغ ، ػيى  - 
ٖ

 ّ .ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٕٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً ػزيهللا ٓوزٍٞ ح٤ُٜوَ ك٢ ٛ٘ؼخء ك٢  - 
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فإن الحكومة تجمع عدداً كبٌراً من الناس بواسطة إعالن عن دردحة قد ٌبلػ ستٌن شخصاً وقد ٌبلػ مابة 

شخص .. ٌلتفون جمٌعاً حول شخص المدردح ، ثم تعلق السلطات طبالً ضخماً فوق شهره والشعب من 

ردح به بالسٌر والناس من ورابه ٌقرعون الطبل المعلق فوق ورابه ٌحمل المقارع .. ثم ٌؤمر المد

 -شهره فٌطوفون الشوارع والحارات واألسواق وقصة عبد الرحمن جابر ذات رواٌتٌن :

أن الٌمن تواجه الشٌوعٌة الحمراء ، وتنسب الجابر إلى أنه شٌوعً ال ٌقل احمراراً عن  -أولهما :   -

الحمراء ، فقد كان شباباً مندفعاً متطرفاً ثابراً ملحداً بلػ درجة  شباب لٌنٌن األوابل فً مطلع الثورة

 اإلعالن بعدم وجود هللا .
 

 أن عبد الرحمن جابر لٌس شٌوعٌا ولكنه ملحد . -ثانٌتهما :   -
 

حاكم لواء تهامة الشرعً علٌه بأنه ملحد ، واالحتساب  ٔوبسبب هذا اإللحاد احتسب محسن محبشً  

ربع شخص فٌشهد لوجه هللا أن فالناً ملحد أو كافر أو عابث بالدٌن ، وكان محسن فً الٌمن هو أن ٌت

محبشً قد سافر إلى السخنة وقدم احتسابه إلى جاللة اإلمام على أن عبد الرحمن الجابر ملحد ال ٌؤمن 

ابر باآلخرة ، فؽضب اإلمام أحمد وأرسل بطابرة خاصة مع ستة من العسكر الشداد إلى الحدٌدة ونقل الج

  -إلى السخنة حً مثل بٌن ٌدي جاللة وهنا أٌضا رواٌتان :

 أن الجابر نفى كل ما احتسب به علٌه محسن محبشً .  -رواٌة تقول :  -

 أن الجابر أعرب عن ٌأسه الثابر على أوضاع الٌمن ، فاعترؾ بما نسب إلٌه   -ورواٌة تقول: -

  -وأصدر جاللة اإلمام حكماً تروٌه رواٌتان أٌضا : 
 

أنه حكم علٌه باإلعدام ثم ول جاللته الحكم إلى احتجاز فً سجون حجة حتى  -رواٌة تقول :  -

 ٌصلح وٌتوب إلى رشده من ؼواٌته .
 

أن جاللة اإلمام أمر أوالً بتقلٌع أشافره .. ثم أمر بجلده حتى تدفق الدم من  -ورواٌة أخرى تقول :  -

 ا الشلماء .جسده .. ثم أمر بإرساله إلى حجة لإلقامة فً سجونه
 

عبد الرحمن جابر ٌشؽل منصب سكرتٌر السٌد محمد أحمد باشا نابب جاللة اإلمام فً الحدٌدة وهو من  

رجال الزرانٌق ، وقد عرؾ عن الجابر أنه شعلة من ذكاء على جانب من االطالع الواسع والمعرفة 

اطلع علٌها ، ثم تحدث عنها ال المتشعبة ، ومن المحتمل جداً أن ٌكون ضحٌة التعبٌر عن أفكار قرأها و

إٌماناً بها وإنما لؽرض الحدٌث فقط ، فقد حدث أكثر من مرة أن ذهب المتحررون فً كالمهم ضحٌة 

تحررهم إذ ٌتحررون فً مجالس لم تنطلق بعد لتنصت إلى كالم ٌمس إٌمانهم ، وخصوصا أن المتكلمٌن 

بدون كأنما هو كالمهم ورأٌهم واعتقادهم ، وتفٌد ال ٌنسبون ما قرأو إلى الكاتب الذي قرأو له ، ولكن ٌ

األنباء أي نوع كان عبد الرحمن جابر فإن أهالً تهامة فً عدن أعربوا لنا عن عطفهم علٌه وعن 

إعجابهم باطالعه ولكنهم لبعدهم عن مسرح الحوادث ال ٌستطٌعون أن ٌؤكدوا أو ٌنفوا ما حدث فً 

 . ٔالحدٌدة .(

                                                           
ٔ

ٙ ٝحَُٔؿؼ٤خص ح٣ُِي٣ش رِٓخٗٚ ، ُٝٔخ ط٠ُٞ ٛـ ٝىٍّ ُيٟ ٝحُئٖٖٖٓلٖٔ رٖ ػزيحَُكٖٔ رٖ ك٤ٖٔ رٖ ػزيحَُكٖٔ حُٔلز٢٘ ، ُٝي رٜ٘خٍس  - 

ٛـ ط٠ُٞ ٍٝحػش حُو٠خء ٖٙٙٔٝحُيٙ ٜٓ٘ذ حُلخًْ حَُ٘ػ٢ رظٜخٓش هيّ ُٔٔخػيطٚ هخٛش رؼيٓخ َٓٝ كوخّ رخُو٠خء ٤ٗخرش ػ٘ٚ ، ُٝٔخ طٞك٢ ٝحُيٙ 

ػ٠ِ أكَحٍ طٜخٓش ريػْ ٖٓ ح٩ٓخّ أكٔي ، ٝٓخ رؼيٛخ ٝح٫كظٔخد  1ٗٝأٛزق حُلخًْ ح٧ٍٝ ٝأٗظَٜ رخُظ٤ٌَ٘ روخىس حُٔؼخٍٟش حُظٜخ٤ٓش ك٢ كًَش 

ُرخٍس  -ُظ٢ ؿٔؼٜخ ٖٓ طٜخٓش . ٍحؿغ :ٝػ٘ي ه٤خّ حُؼٍٞس ُؽ رٚ حُؼٞحٍ ك٢ حُٔـٕٞ رخُلي٣يس ٝٛ٘ؼخء ، ٝػخى ا٠ُ حُلي٣يس كظ٠ ٝكخطٚ ٢ٓٝ ػَٝحطٚ ح

 . 11ٓط٤َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  ؛ ُٕٔٗ٘ظَ حُٔٞٓغ ٓوط١ٞ  ، ٛـ ، ِٗٛش ح
ٔ

 ّ .1٘1ٔٗٞكٔزَ  ٕٓٛـ / 71ٖٔؿٔخى ح٧ٍٝ  ،  1ٔ، ٣ّٞ حُـٔؼش،  1ٖٔٔـ٣َِس ، حُؼيى ؿ٣َيس كظخس حُ - 
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ربٌع  7ٕ -م9ٕٙٔسبتمبر  ٕٙثورة ع بحجة إال فً ٌوم قٌام ابر من سجن نافلم ٌخرج عبدالرحمن ج   

باإلفراج عن المسجونٌن  –أول ربٌس للجمهورٌة  –، فقد أمر المشٌر عبدهللا السالل  هـ8ٕٖٔالثانً 

بنافع بتهم سٌاسٌة ، ثم أصدر المشٌر ببقاء األستاذ عبدالرحمن جابر مع إخوانه من األحرار للمشاركة 

، وما أحدثه الطاؼٌة  -حجة  –)وقد تذكرت هذه المدٌنة الحصٌنة  -لدفاع عن حجة  ، قال السالل :فً ا

، وعرفت فً وقتها أن البدر لو وصلها فإنه  8ٗأحمد حٌنما نجى من االؼتٌال وتوجه إلٌها فً ثورة 

ن فٌها أصهارهم سوؾ ٌعٌد ما بدأه والده ال سٌما وهذه المنطقة تعتبر مهمة جداً بالنسبة لهم ، وأل

وأخوالهم وأنصارهم من القبابل الذٌن ٌعتقدون فٌهم وٌقدسونهم األمر الذي جعلنً أحرر برقٌة عاجلة 

باسم القٌادة العامة إلى النقٌبٌن علً سٌؾ الخوالنً وهاشم حوثً ومن معهم أمثال األخ عبد الملك 

ع ما ٌكون الستالم القٌادة والقٌام الطٌب واألخ عبد الرحمن جابر بأن ٌعودوا إلى مدٌنة حجة وبأسر

بتحصٌنها ومنع وصول البدر إلٌها مع الٌقشة والحذر والحسم واتخاذ الحٌطة التامة وفعالً لقد حدث ما 

توقعت وحاول البدر بمن معه احتالل مدٌنة حجة المنٌعة عدة مرات ولكن القابدٌن البطلٌن ومن معهما 

فً تارٌخه فقال  ٔ، وهو ما أكده تنشٌم الضباط األحرار ٔه( استطاعوا أن ٌمنعوه وٌفشلوا كل مخططات

) كان ٌوجد فً المعتقل السٌاسً نافع بحجة عدد كبٌر من ضباط وأفراد الجٌش وأبناء المشابخ من  -:

ضمنهم علً سٌؾ الخوالنً ،هاشم الحوثً ، عبد هللا المقبلً ، الشٌخ حزام األؼربً والشٌخ علً ناجً 

بد الرحمن جابر ومجموعة من أفراد القناصة الذٌن قاموا بضرب الحصار على الشابؾ واألستاذ ع

أطلق سراح األخوة  هـ8ٕٖٔ/ٗ/ٕٓ - م9ٕٙٔ/9/9ٔوعندما تولى البدر..فً  ٘٘اإلمام أحمد فً تعز عام 

المذكورٌن ، وفً لٌلة الثورة أرسلت اللجنة القٌادٌة للتنشٌم برقٌة إلى األخ علً سٌؾ الخوالنً 

 .ٕكلفتهم فٌها بقٌادة لواء حجة ( وزمالؤه 

) توجهنا إلى حجة وفور  -ذكر ٌحٌى مصلح وهو المكلؾ من القٌادة بضبط حجة فً مذكراته فقال :   

نزولنا فً المطار كان أبناء حجة فً استقبالنا ومن ضمنهم العمٌد قابد الجٌش علً لطؾ الثورة والعقٌد 

والذي كان له الفضل الكبٌر فً مسك المنطقة لصالح الثورة ،  علً الرازقً رحمه هللا قابد سراٌا الدفاع

ولواله لما والت حجة الثورة، والنقٌب الحاج معصار وعلً سٌؾ الخوالنً وعبد هللا المقبلً وهاشم 

الحوثً وشرؾ المرونً الذي رحل على نفس الطابرة التً وصلت فٌها لمرضه ـ وهو من ـ الذٌن 

واألستاذ عبد الرحمن جابر ومحمد الكحالنً الذي أرسل برقٌة إلى خرجوا من السجن بعد الثورة 

المشٌر عبد هللا السالل باختالؾ الضباط فً حجة مما قد ٌتسبب فً سقوط حجة، واألستاذ عبد الملك 

الطٌب ، واألستاذ محمد المحطوري ، وجمٌع الذٌن أفرج من السجون ومنهم آل الشاٌؾ الشٌخ حمود 

قٌت كلمة فً المطار مذكرا المحتشدٌن بما سقط من شهداء دفاعا عن الوطن منذ الشاٌؾ ، وبعد أن أل

م ، فوجبت بوجود عدد من أنصار اإلمام حٌث كنت أعرفهم لترددهم على اإلمام بالحدٌدة ، 9ٗ8ٔثورة

                                                           
ٔ

 .ٙٙح٬ٍُٔ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٔ
ضابطاً فً الجٌش  ٘ٔم ، بمبادرة من 9ٙٔٔهـ/دٌسمبر8ٖٔٔتشكل هذا التنشٌم فً صنعاء فً شهر جمادى اآلخرة  تنشٌم الضباط األحرار - 

واستقطب العشرات من الضباط الشباب الذٌن تخرجوا من المعاهد العسكرٌة المحلٌة التً أنشأت فً النصؾ الثانً من الٌمنً برتبة مالزم ، 
وعة الخمسٌنٌات وكان األتجاه السٌاسً لهؤالء معادٌاً لإلمامة  وشدٌد التأثر بأجواء المّد التحرري القومً العربً وكان لهذا التنشٌم مجم

قها وأقاموا صالت مع الجماعات السٌاسٌة أمثال تجمع عبدالمؽنً مطهر بتعز وجماعات حركة األحرار والقومٌٌن مباديء وأهداؾ سعى لتحقٌ
م حٌث نفذوا خطة االنقالب وأكملوالعاصمة وأعلنوا الثورة بصباح 9ٕٙٔسبتمبرٕ٘هـ/ 8ٕٖٔربٌع ٕ٘العرب والبعث ونجحوا فً مساء 

، ٖم الجمهوري . شاهر ، خالد عبدالجلٌل . مادة الضباط األحرار،الموسوعة الٌمنٌة ، جهـ  وإقامة النشا8ٕٖٔربٌع ٕٙم/9ٕٙٔسبتمبرٕٙ
 .  9ٖٔٔ-9ٔٔٔصـ

ٕ
 –حَُك٢ٓٞ ، ٓويّ أكٔي ٝآهَٕٝ . أَٓحٍ ٝٝػخثن حُؼٍٞس ح٤٘ٔ٤ُش ، اػيحى ُـ٘ش ٖٓ ط٘ظ٤ْ ح٠ُزخ١ ح٧كَحٍ ، ًَِٓ حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص ح٢٘ٔ٤ُ  - 

 .77ٔ-7٘ٔ، ٛـ  ح٣ٌُٞض –ٛ٘ؼخء ، ٓطخرغ ح٣َُخ٢ٟ 
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فقمت باالعتقاالت بدءاً من المطار، وقد حاول أحد هذه العناصر المقاومة ولكن عبد الرحمن جابر كان 

ع منه حٌث وضع المسدس فً رأسه بعد أن صعد إلى المدرعة مما شل حركته ثم اتجه موكبنا إلى أسر

 -القصر الجمهوري  -عقدنا اجتماعا فً المفرج الخارجً..دار سعدان سابقا القصر الجمهوري حالٌا

د حضره األخوة من قٌادة الجٌش والخارجون من السجن إضافة لألخ عبد الرحمن جابر ، واألخ محم

 . ٔعبد هللا الكحالنً(

 ٌوسف هبة عبد هللا الزرنوقً . -3
 

، باعتباره أحد  م9ٗ8ٔقسطه من السجن ألول مرة فً أحداث حركة  ٌٕوسؾ هبه عبد هللا نال  

المؤٌدٌن للدستور ، وبعد اإلفراج عنه ، اتجه إلى دعم السجناء بحجة مع صدٌقه األستاذ صالح محمد 

ان رسولهم إلى حجة األستاذ عبدهللا مقبول الصٌقل ، وكان ممن عباس والشٌخ سٌؾ عبدالرحمن وك

حمل القضٌة التهامٌة معه فً زٌاراته مع إخوانه من حركة المعارضة التهامٌة فً الداخل للمبارز 

والمنازل والدكاكٌن للتوعٌة والتعلٌم ، وكان معروفاً بإٌمانه بقضٌته  وتحمل إٌذاًء شدٌداً ، وتطاول 

فكان الحلٌم واألرشد بٌن مجموعته وشارك فً كتابة المنشورات المنددة بحكم اإلمام وقام علٌه السفهاء 

 . ٔبتوزٌعها وإلصاقها 
   

أقام األستاذ ٌوسؾ هبه عبد هللا عالقة واسعة مع إخوته من األحرار الٌمنٌٌن ، ومنهم القادة  

حسن ؼالب وحسٌن عنبه وحسٌن العسكرٌون عبدهللا السالل ومحمد الرعٌنً وعبدهللا اللقٌه ومحمد 

، والمشابخ مثل سنان أبو لحوم والشٌخ عبدهللا بن حسٌن األحمر ومحمد أبو لحوم والمدنٌون  ٕالدفعً 

كحسٌن المقدمً ، حبس فً  وشارك فً عملٌة ترتٌب اؼتٌال اإلمام أحمد بواسطة عملٌة انتحارٌة 

 . بالمتفجرات بواسطة صدٌقه سعٌد حسن فارع "إبلٌس"

 ٌة سعٌد حسن فارع "إبلٌس" .عمل -

على تنفٌذها بتنسٌق عالً بٌن جمٌع  ٖارتبطت العملٌة االنتحارٌة التً أزمع سعٌد حسن فارع "إبلٌس" 

أطٌاؾ المعارضة فً الداخل والخارج وبدعم مصري كامل ، وكان سعٌد فارع الذبحانً قد أفتتح لهذا 

الكبرى وكانت بجوار قصر الشراعً باشا المطل  الؽرض مكتبة بالحدٌدة فً سماها بالمكتبة الثقافٌة

على البحر داخل باب مشرؾ ، وكانت المكتبة مصدر تنوٌر فكري وقومً ، حٌث استقدمت أؼلب 

                                                           
ٔ

 . 7ٔ -1ِٜٙٓق ، حَُٔؿغ حُٔخرن ،  - 
ٕ

ّ ، ٝطِو٠ طؼ٤ِٔٚ ح٧ٓخ٢ٓ رخٌُٔظذ ح٧كٔي١  1ٖٓٔ ٛـ/٣ٖٔٗ1ٞٓق ٛزش ػزي هللا حُٔؼ٤ي١ حٍُِٗٞه٢ ُٝي رو٣َش حُٔؼخى٣ش رٔي٣٘ش ر٤ض حُلو٤ٚ ك٢ - 

ك٢ حُظـخٍس رخُطؼخّ ٝح٢٤ُِٔ ٝحُٖٔٔ ًٝخٕ ُٝيٙ ٣ٞٓق ٣ٔخػيٙ ، ك٢ ر٤ض حُلو٤ٚ ، ػْ حٗظوَ ٓغ ٝحُيٙ ا٠ُ حُلي٣يس ، ٌٖٝٓ رخُٔطَحم ٝػَٔ ٝحُيٙ 

ا٠ُ ؿخٗذ أًخُٚ ُيٍحٓظٚ رخُٔيٍٓش ح٤ُٔل٤ش ٓغ ٬ُٓءٙ ك٢ كًَش حُٔؼخٍٟش حُظٜخ٤ٓش ٖٝٓٔ ىٍٓٚ ح٧ٓظخً ٓلٔي حُو٢ِٛٞ ٝحُؼ١ِ حُٜٔٞػ٢ 

ءس حُٔٔظَٔس حُظ٢ ٝحًذ ه٬ُٜخ حُلًَش حُظ٣َ٣ٞ٘ش ك٢ ٝٛـ٤َ ٤ِٓٔخٕ حُل٢ٌٔ ٝػخ٣ٖ رٖ كٖٔ حُٔي٢ٗ ٝؿ٤َْٛ ، ٝٓؼ٠ ُظؼو٤ق ٗلٔٚ ػزَ حُوَح

ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ، ٝحطـٚ ُِظـخٍس ، ٝػَٔ ٓغ كًَش حُٔؼخٍٟش حُظٜخ٤ٓش ، ٝح٠ْٗ ٓؼٜخ ا٠ُ كًَش حُٔؼخٍٟش ح٤٘ٔ٤ُش ، ٝٗخٍى ك٢ حُؼ٤ِٔخص ٟي 

ٓٔخص حُؼٍٞس ، ٜٝٓ٘خ ٓٔظ٘ل٠ حُؼٍٞس ر٠ـ٢ ٖٓ ح٩ٓخّ أكٔي ٝٓـٖ َٓحص ػيس ، رؼي ه٤خّ حُؼٍٞس ط٠ُٞ ٍثخٓش حُزِي٣ش رخُلي٣يس ػْ رؼٞ حُٔئ

 -ّ . ٍحؿغ :17ٙٔٛي٣وٚ ك٤ٖٔ حُٔوي٢ٓ ، ػْ أػظٍِ ح٤ُٔخٓش ُو٬كٚ حُٔٔظَٔ ٓغ ٓ٘خٕ أرٞ ُلّٞ ، ٝحطـٚ ُِظـخٍس كظ٠ ٝكخطٚ هزَ ٝحُيٙ ك٢ 

  1٘ٔٓط٤َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـّ . ؛ ٕٔٔٓ/ٔٔ/ُ٘ٝيٙ ؿٔخٍ ك٢  ُوخء ٓغٔ
ٔ

 ّ .1ٕٓٓ/ٖ/7ػؼٔخٕ ػ٤َٔس ك٢ ٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً  - 
ٕ

 . 1ٕٔ؛ حُ٘ؼ٤ز٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  ٕٖىٓ٘ن ، ٛـ  -حٍُِهش ، ٓلٔي . حَُػ٢٘٤ ٤٘١ٝخً ٝػخثَحً ، ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ حُلٔخّ - 
ٖ

د ٓغ ٝحُيٙ ك٢ ٝطِو٠ طؼ٤ِٔٚ ح٢ُٝ٧ رٜخ ، أؿظَ 1ٖٙٔٓؼ٤ي كٖٔ كخٍع حُِٔوذ ار٤ِْ ُٝي ٖٓ أَٓس كو٤َس رو٣َش حٌُيحٕ رٌرلخٕ ك٢ طؼِ ك٢  - 

٣ٌٕٝٞ ٬٤ًَٝ رخْٓ حُـ٤َ حُـي٣ي ؿ٘ٞد ح١ُٖٞ رؼيٕ ٝػ٘يٓخ ٗذ ٛخؿَ ا٠ُ حُٔؼٞى٣ش ًٝٔذ أٓٞح٫ً ػخى ١ُٞ٘ٚ ٤ُلظظق ٌٓظزظ٤ٖ ك٢ حُلي٣يس ٝطؼِ 

ٌٗ٘ق ٝطؼَٝ ّ  هٍَ إٔ ٣وّٞ روظَ ح٩ٓخّ أكٔي رو٘خرَ أػيٛخ ٓغ ػٞحٍ آه٣َٖ ٌُٖٝ أَٓٙ أ1ُٙٓٔـَحثي ٝٓـ٬ص ٣َٜٓش ٝػي٤ٗش ، ٝك٢ أٝحثَ 

٤ٓق ، ح٬ُُّٔ أٍٝ ػزيحُؼ٣ِِ هخثي . ًٓٞذ حُوخُي٣ٖ ،  -ٌٖ طْ ٬ٓكوظٚ ٝهظَ . ٍحؿغ :ُِظؼ٣ٌذ حُ٘ي٣ي ٝهِؼض أظلخٍٙ ٝٗوَ ا٠ُ كـش كلَ ٓغ ُٝ

 –ش ُِطزخػش حُز٢١َ ، ٓل٤خٕ أكٔي . ٜٗيحء حُؼٍٞس ، ىحٍ حُل٣َ؛  .ٖٔ – 1ٕ، ٛـ1ٙ1ٔحُظٞح٢ٛ "ػيٕ" ،  –ٓطخرغ ىحٍ حُؼَر٢ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ 

 .  1ٙ -1ٙ، ٛـ  ّٔ ، ؽ177ٔ،  ٔرـيحى ، ١
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المجالت والصحؾ المصرٌة باعتبار الذبحانً وكٌالً للمطبوعات المصرٌة ، واستقدم كتب مسموح بها 

سً حٌث ٌقوم بنقل المنشورات والصحؾ الوطنٌة من ، وكان ذلك )ؼطاًء لنشاطه السٌا ٔوكتب ممنوعة

عدن وكان ٌتولى توزٌع هذه المنشورات فً الحدٌدة شاب ٌدعى علً مارش بالتعاون مع امرأة ترتدي 

عبدهللا مقبول  -رضة التهامٌة والٌمنٌة ومنهم :اوعقد صداقات مع القوى المع ٕالحجاب ال ٌعرؾ إسمها(

دكتور فضل هللا الزاقوت وحسٌن المقدمً ومحمد الرعٌنً والشٌخ الصٌقل وٌوسؾ هبه عبد هللا وال

أمٌن عبدالواسع والحاج سٌؾ عبدالرحمن وؼٌرهم ، وبعد تعقد الوضع خاصة مع المشابخ ، واعتقال 

الشٌخ حمٌد بن حسٌن األحمر ووالده الشٌخ حسٌن بن ناصر األحمر ، أتفق أؼلبٌة مشابخ الٌمن على 

ٌاله ، اتفقت رؼبة هؤالء المشابخ مع حركة المعارضة التهامٌة والٌمنٌة ، تصفٌة اإلمام أحمد واؼت

) لقد جاء السفٌر المصري  -وكذلك مع توجه مصري إلطاحة بالنشام اإلمامً فً الٌمن ٌقول المقدمً :

مصطفى الدسوقً مع القابم باألعمال محمد عبد الواحد إلى الحدٌدة فً تلك الفترة لؽرض اللقاء 

مع اللواء حمود الجابفً وكان ٌومها مسبوالً عن المٌناء كً ٌقبل التعاون مع مصر لإلعداد واالتفاق 

النقالب عسكري لتؽٌٌر النشام فاتصلوا بً أوالً ، وطلبوا منً إقناع اللواء حمود الجابفً باللقاء معهم 

بداٌة الطرح قد فً أي مكان قبل أن ٌعلمونا ما هو الؽرض نفسه فأقنعت األخ حمود بذلك ، وكان فً 

تهرب واعتذر عن اللقاء ولكنً أقنعته بعد إلحاح كبٌر واتفقنا على الخروج معا لاللتقاء بهم وعلى 

أساس التقٌنا بهم صدفة خارج الحدٌدة ، وكان اللقاء بعد أن اتفقنا على المكان جنوب الحدٌدة "ؼلٌفقة" 

بهم هناك طرحوا على األخ حمود الجابفً  والتً كنا نخرج إلٌها عادة لصٌد الضبا ، وبعد أن التقٌنا

فكرة أن ٌعمل وٌستعد لالنقالب على اإلمام وهم على أتم االستعداد لتقدٌم العون الالزم سالحاً وماالً 

ولكن األخ حمود رفض ذلك وأبدى لهم وجهة نشره بكل صراحة وهً أن مثل هذا العمل ال ٌمكن أن 

ستعد لعمل هذا ، كما أن القبابل ٌشكلون مشكلة كبرى كما ٌتحقق ألن الجٌش الٌمنً ؼٌر واع وؼٌر م

، فٌما بعد  ٔ(وٌل وإلى مزٌد من الوعً والتخطٌط.. والموضوع ٌحتاج إلى وقت ط 8ٗحدث فً حركة 

لجأ المصرٌون إلى االقتناع بالعملٌة االنتحارٌة التً اتفقت علٌها كل األطٌاؾ الٌمنٌة ، فـ) عزم األخ 

األخ عبدهللا السالل وأعطاه ثالث قنابل ٌدوٌة وأوصلها وعزمنا إلى بٌته ، ثم عبدالسالم صبره إلى 

أحمد أبو زٌد أعطاها  -المصري –سلمها لسعٌد إبلٌس وقد فهمت فٌما بعد أن القنابل كانت من العقٌد 

 . ٕالسالل وهً صناعة إنجلٌزٌة حتى إذا اكتشفت ال ٌتهم فٌها المصرٌون (
 

أن سعٌد فارع كان وراء توزٌع  خٌرةفً اللحشات األ الحدٌدة ٌحٌى عبدالقادراكتشؾ نابب اإلمام بو  

المنشورات التً تهاجم اإلمام ، فأرسل إلى اإلمام بالسخنة لٌخبره بهذا األكتشاؾ ، أمر اإلمام باعتقاله 

ه ولكن بعض أصدقابه أخبروه بذلك ، فاختفى لدى الحاج سٌؾ عبدالرحمن بمنزله ، وبعد مداهمة مكتبت

العتقاله ، أخبرهم العامل بالمكتبة بأنه سافر إلى عدن ، فاتجهوا إلى محمد الرعٌنً مدٌر المطار 

ٌسألونه عن سفره ، فأخبرهم أن كثٌرٌن سافروا على الطابرة ومن المحتمل أن ٌكون من ضمنهم فقد 

ى أمٌر الحدٌدة كان من دفع األجرة استقل الطابرة ولم ٌكن فً كشوفات ، وانطلت الحٌلة وعادوا إل

ٌخبروه بأمر سفره ، وٌقول الحاج سٌؾ عبدالرحمن أنه واألحرار فً الحدٌدة عندما سمعوا باستسالم 

الشٌخ حمٌد بن حسٌن األحمر ورفٌقه الشٌخ علً بن ناجً الشابؾ للقوات اإلمامٌة وأعوانها فً الجوؾ 

                                                           
ٔ

 ّ .ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٕٔٓوخرِش ٓغ ٓلٔي ػزيحَُكٖٔ حُِر٤ي١ ك٢  - 
ٕ

 . 1ٕٔ، ٛـ ٕػزيٙ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٔ

  ٘ٗ-ٗٗحُٔوي٢ٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 . 1ٗٔ، ٛـ  ٔأرٞ ُلّٞ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
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وعلى والده وكنا فً سباق مع  وضعوا خطة لقتل اإلمام أحمد قبل وصول الشٌخ حمٌد مقبوضاً علٌه

الزمن لٌتم إنجاز مهمتنا قبل أن تصل اإلمام إلٌهم ، وتم وضع خطة ٌقوم بتنفٌذها سعٌد إبلٌس مع خمسة 

وأربعٌن قبٌلً من حاشد وبكٌل بالسخنة ، وكان سعٌد مختفٌاً فً منزل أحد األخوة فهبنا إلٌه أنا والشٌخ 

 .ٔنعرؾ موقفه فرد علٌنا بإصرار "البد من الفداء"  أمٌن عبدالواسع فأخبرناه بما ٌجري لكً
 

كان الشٌخ عبدهللا بن حسٌن األحمر بالسخنة منتشراً قدوم سعٌد فارع ، ذهب سعٌد فارع متخفٌاً لٌودع   

أنا اآلن جبت إلٌك  -) فقال سعٌد : -صدٌقٌه حسٌن المقدمً وٌوسؾ هبه ، ٌقول المقدمً فً مذكراته  :

ى السخنة لتحرٌك من بقً من اإلخوان هناك مع الشٌخ عبد هللا بن حسٌن األحمر ألنً عازم ؼداً إل

بالقٌام بتنفٌذ العلمٌة ومعً قنبلة مستعد للمشاركة معهم إذا سنحت لهم الفرصة بذلك وأرٌد منك رسالة 

 وهللا ٌعلم إننً لست -للشٌخ ٌحٌى منصر وولده محمد صدٌقه للتعاون معنا فً الموضوع ، فقلت له :

مع خروجك للسخنة ألنك مطلوب وٌبحثون عنك وٌترقبونك وعلى أساس أنك همزة الوصل بٌن 

الخارج والداخل وتوزع المنشورات وتقوم بنشاط معاد كما أخبرنً األخ الرعٌنً وٌحذر من تواجدك ، 

مام ثانٌا عالقتً بالشٌخ منصر وولده محمد ٌحٌى ال تصل إلى هذا الحد ال سٌما وهم اآلن ٌحرصون اإل

وقد جعلهم فً خدمته ومن حراسه وصعب جداً الكتابة إلٌهم بهذا الصدد وال ٌمكن أكتب أبدا .. وودعنً 

وذهب وكان المفاجبة المفزعة أنه فً الٌوم الثالث لخروجه ألقً القبض علٌه ، فقد سافر إلى السخنة 

فأخبرهم أنه ٌحمل إلٌهم وذهب إلى الشٌخ ٌحٌى منصر وولده إلى العرٌش الخاص بهم كحرس لإلمام ، 

التحٌة منً ومن هاشم طالب وبعض اإلخوان ، وأنه قد وصل إلٌهم ٌطلب التعاون منهم فً حالة حدوث 

اؼتٌال اإلمام ، فاندهشوا من هذه الجرأة والمؽامرة وشنوه مدسوساً علٌهم لجس النبض ومعرفة موقفه 

ري وعلً مانع عنه وعما قال لهم وأٌن هو من اإلمام وخافوا منه وعلى الفور بلؽوا عبد الملك العم

نازل ، فذهبوا إللقاء القبض علٌه وفتشوا شنطته ، فوجدوا فٌها قنبلة ٌدوٌة ، وبعد ذلك أوصلوه إلى 

المقام وعند الباب فوجا به ٌوسؾ هبه والذي رآه مقبوضاً علٌه ، فكان بالنسبة له صدمة ومفاجبة 

ؾ هبة هللا أحد شباب وأبناء الحدٌدة والذي كانت تربطنً به كبٌرة ، وعلمنا الخبر منه ، واألخ ٌوس

صداقة حمٌمة وكان ٌوسؾ من خٌرة العناصر الوطنٌة المخلصة والواعٌة وٌعرؾ سعٌد حسن " 

إبلٌس" معرفة جٌدة وٌعرؾ عالقته ودوره فً العمل الوطنً وعالقته بكل اإلخوة الموجودٌن بالحدٌدة 

ى شخصاً قد أقعدوه على األرض وٌدقون له القٌد فً باب الحبس ، وقد فوجا األخ ٌوسؾ عندما رأ

وإذا به سعٌد حسن إبلٌس ، وكان ٌوسؾ هبة عبدهللا قد وصل إلى هناك للمراجعة البن عمه الذي كان 

محبوساً بالسخنة فما كان منه إال أن ؼادر السخنة على عجل عابداً إلى الحدٌدة ومسرعاً إلى المستشفى 

، أما الشٌخ  ٔبر اآلخرٌن بذلك الخبر المفزع خوفا من أن ٌنالنا أي شًء بعد ذلك( لكً ٌخبرنً وٌخ

)أثناء هذه الفترة كانت خطة للقٌام بشًء ضد اإلمام   -عبدهللا بن حسٌن األحمر فقد ذكر فً مذكراته :

اء فً السخنة ، وكنا ننتشر لتنفٌذ الخطة وصول سعٌد حسن فارع "إبلٌس" صاحب الحجرٌة ، من صنع

ومعه القنابل ... وكانت العملٌة مخطط لها من قبل وعمً سنان هو الذي ٌتعاون معنا وٌدفع بالعناصر 

المعنٌة من صنعاء وهناك مراسالت من الوالد ومن حمٌد للشٌخ سنان فً هذا االتجاه نشرها فً الجزء 

سلة معه ووجهت له عدة األول من كتابه "الٌمن حقابق ووثابق عشتها" ، كما كنت أنا على اتصال ومرا

[....ووصل سعٌد حسن إلى السخنة ومعه رسالة من حسٌن ٓٔرسابل حول الموضوع ]وثٌقة رقم

                                                           
ٔ

 . 1ٗٔ -1ٖٔ، ٛـ  ٕؽ ػزيٙ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، - 
ٔ

 .ٔ٘-1ٗحُٔوي٢ٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
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المقدمً وأمٌن عبدالواسع نعمان ورزمة منشورات على أساس نوزعها إذا تمت العملٌة وسلمها لً 

لى محمد ٌحٌى منصر وقال لً : الودٌعة مخبأة فً دكان ، وقال لً أٌضاً أنه ال زال معه رسالة إ

صاحب الزرانٌق الذي كانت له عالقة بالسٌد حسٌن المقدمً ومحمد عبدهللا هبه وكان تاجراً من بٌت 

الفقٌه ، وقال : سوؾ أمر على محمد ٌحٌى منصر ووالده ألن معهم رسالة من المقدمً كما أن بٌنهم 

عكفة اإلمام ، وأنا كنت قد جسٌت نبضهم وبٌنه كالماً ، قلت له : ال تذهب إلٌهم ، فقد أصبحوا اآلن من 

من قبل وقالوا لً: إن اإلمام قد أخذ علٌهم عهود ، لكنه ما قبل نصٌحتً وذهب إلٌهم وأعطاهم الرسالة 

، وٌؤكد األحمر خبر الرسالة التً كتبها المقدمً وو ٔوأفشى لهم السر ، فقبضوا علٌه وذهبوا لإلمام...(

)قد ؼلط ؼلطة كبٌرة بوصوله إلى الشٌخ ٌحٌى منصر  -ن سعٌد فارع :ما نفاه المقدمً مراراً وقال إ

وإبالؼه السالم منً ومن األخ هاشم طالب وطلب منهم التعاون عند محاولة اؼتٌال اإلمام وقد حذرته 

منهم وقلت له إنهم لٌسوا إلى هذا الحد من التجاوب ولكنهم لو حدث انقالب أو أي شًء على اإلمام 

 . ٕوا ألنه طلب منً تحرٌر رسالة لهم بهذا الخصوص فاعتذرت له عن ذلك ( ٌمكن أن ٌتعاون
 

)سعٌد حسن إبلٌس ، لقد ؼامر ودخل الحدٌدة بعد اعتقال  -أورد األصبحً رواٌة أخرى فٌقول :  

الشهٌد حمٌد بن األحمر ووالده الشهٌد حسن بن ناصر األحمر ، وكان سعٌد إبلٌس ٌتصٌد الرجال ، 

هم وكان بٌنهما توعٌة واتفاق محمد ٌحٌى منصر ، وهنا ال بد من ذكر أن اإلمام أحمد فضمن من التقا

كان قد بدأ الشك ٌدب إلٌه من حاشد فاتخذ من قبٌلة الزرانٌق التً حاربها مدة عامٌن وقتل ما قتل منها 

لى أنه .. اتخذهم حرسا له وكانوا مخلصٌن ...اصطاد سعٌد إبلٌس محمد ٌحٌى منصر ، ما اتفق معه ع

عندما ٌأتً دور والده فً الحراسة ...أن ٌفسح له الطرٌق لٌصل بحجة أن معه مذكرة شكوى لإلمام 

بٌنما ٌكون هو متحزماً بالقنابل والمتفجرات لكً ٌفجر نفسه وٌقتل اإلمام وهذه أول عملٌة فدابٌة ، ذهب 

مع الفاشق حول من ٌكون  الشٌخ محمد بن ٌحٌى منصر إلى والده واخبره وكان ٌحٌى منصر فً تنافس

أكثر قربا من اإلمام فتجّمل لإلمام لكً ٌرتفع مقامه عنده وطبٌعة البدوي أخبر اإلمام وأخبر مرٌدٌه ، 

فذهبوا إلى محمد بن ٌحٌى منصر فأراهم أٌن سعٌد حسن إبلٌس وهنا ألقً القبض علٌه وكانت معه 

ر الذٌن لم ٌفروا من الٌمن ..وتسلمها علً شنطة فٌها أسماء كثٌرٌن من األحرار ومن المشاٌخ الكبا

 . ٔمارش .. وسلم علً مارش الشنطة بما فٌها إلى أحمد أمٌن نعمان فً تعز بعدما فر بها من السخنة (

ٌتضح من سٌاق األحداث أن فشل العملٌة ترتب علٌه نتابج كارثٌة للٌمن ، أقلها مقتل المشابخ حسٌن   

الشابؾ ، وكان قد انعقدت اآلمال على نجاح العملٌة ، ولذلك صب  األحمر وولده حمٌد وعلً بن ناجً

الثوار واألحرار جام ؼضبهم على ٌحٌى منصر وولده محمد حتى أدعى بعضهم أن الكوارث التً 

امتدت من تارٌخ فشل العملٌة حتى قٌام الثورة كان اختصارها فً نجاح العملٌة "الفدابٌة" لوال)الدور 

، ونسوا أن فرض  ٕرجعٌة المحلٌة فً الداخل منهم الشٌخ العمٌل ٌحٌى منصر(القذر التً لعبتها ال

مشٌخة ٌحٌى منصر على الطرؾ الشامً تمت بعد التعاون الوثٌق المعروؾ لدى الزرانٌق وحركة 

المقاومة التهامٌة بٌنه وبٌن سٌؾ اإلسالم أحمد آنذاك ، وكٌؾ فاجا الجمٌع بكونه على رأس القوات 

 هم وعاصمتهم والمذابح التً أرتكبت بسبب ذلك التعاون الوثٌق .   الؽازٌة لبالد

                                                           
ٔ

 . 7ٔ – 1ٙح٧كَٔ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ،  ٛـ  - 
ٕ

 . 1ٗحُٔوي٢ٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٔ

 .1ٔٔ، ٛـ ٔح٧ٛزل٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 . ٤ٕٓٔٗق ، ًٓٞذ حُوخُي٣ٖ ، ٛـ - 
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 –كما سبق ذكر ذلك  –استمر دور صدر ٌوسؾ هبه عبد هللا  النضالً كما شهد به األحرار الٌمنٌٌن 

،  ٔحتى حدثت عملٌة العلفً واللقٌة والهندوانه ،فصدر أمر أمامً بإٌداع ٌوسؾ هبه السجن فً الحدٌدة 

) وكذا األخ ٌوسؾ هبه عبدهللا وهذا كان صدٌق الجمٌع وأصله  -مً ضمن من سجن فقال :فذكره المقد

 . ٕمن الزرانٌق ..اعتقلوا وحقق معهم وقٌدت أرجلهم بقٌدٌن (
 

 عبد القادر االهدل ومحمد األهدل .  -4

ً كل مّثلت شاهرة رجال الدٌن التابعٌن للسلطات الحاكمة بتهامة أحد األسس التً انتهجها الحكام ف

زمان ، وأصبح من المسلم به أن رجال الدٌن بتهامة ٌفضلون الصبر والتصبر ودعوة الناس إلى ذلك 

بدالً عن الثورات ، لكن هذه الشاهرة لٌست بثابتة ودابمة فكثٌراً ما خرج من هؤالء العلماء من دعا 

الزٌدٌة ورؼم  اإلبمةم الناس للثورة بل وحمل راٌة الكفاح ضد حكام تهامة الؽاصبٌن لها ، وخالل حك

ومنهم العالمة الخطٌب عبد القادر  أن بعض علماء تهامة فّضل الثورةدي إال ابالخالؾ المذهبً والعق

 .  ٔاألهدل
    

خطب عبد القادر األهدل خطبة بلٌؽة فً ذكرى معركة بدر الكبرى حٌن انتصر اإلسالم على الشرك   

ورٌة ، وقد أشار الخطٌب إلى أن فبة صؽٌرة مؤلفة رمضان فً الجامع الكبٌر بالمنص 7ٔفً ٌوم 

من الصحابٌٌن المؤمنٌن ؼلبوا سبعة آالؾ من كفار قرٌش وبعد أن أشبع الموضوع عرج  ٖٖٔمن

الخطٌب على الداهٌة الكابسة على الشعب فً الوقت الحاضر وعدد وٌالتها المنصبة على التهامٌٌن 

  -ؾ مقتطفات من الخطبة فقال :والٌمنٌٌن باسم الدٌن اإلسالمً ونشرت الصح
   

)بدعة فً الشلم من أسوأ البدع ، تعود بنا إلى شالم القرون الؽابرة ، وعهد العصور البابدة ، وبالها  

مستطٌر على الشعب الٌمنً فً سٌاسة تسٌر علٌها الحكومة المتوكلٌة فً هذا العصر المستنٌر ، فهل 

كان المفروض أن تكون فً مقدمة الشعوب العربٌة ، سمع العالم بمثل ما ٌجري على أمة عربٌة 

احتراماً لشرٌعة اإلسالم فً المعامالت وتقدٌساً لُمثلها العلٌا الداعٌة إلى الشفقة بالرعٌة ، وإقامة الحكم 

الصالح الرشٌد فٌها ، هل سمع الناس بأنها تنتزع فلذات األكباد ومهج األرواح من أحضان األمهات 

فً ؼٌاهب السجون ؟ ،  ال لذنب اقترفوه هم وال آباؤهم ، وال لجرم ارتكبوه ، وإنما واآلباء وٌزج بهم 

تنفٌذاً لبدعة سٌبة ، وإرهاب مخٌؾ باسم الرهابن فً أٌدي الحكومة وحرمانهم من التعلٌم ، ولكنهم 

دي ، ٌنفذون ما ٌشاءون من شلم وجور فً القبابل واألسر واألفخاذ والعشابر سواء الحاضر منهم والبا

ألٌس هذا منتهى الضعؾ فً الحكومة والعجز ؟ ، واألسوأ واألضر أنها تجري باسم الدٌن اإلسالمً ، 

وبهذا حولت الحكومة المتوكلٌة قالع صنعاء وحصون شهارة وحجة وتعز والحدٌدة وزبٌد قبوراً 

 ء..لزهرات الٌمن ، تؽص بهم حجراتها المشلمة وهم أطفال أبرٌاء وشباب ناضج وشٌوخ أجال
   

ٌا أٌها الٌمنٌون .. إذا عجزتم عن تؽٌٌر هذا الحال وإزالة الوضع الفاسد والنشام  -واستمر ٌقول :   

البابد ، فافزعوا إلى هٌبة األمم المتحدة وإلى الجامعة العربٌة ، فإلى متى تنتشرون ؟ ،  خبرونً باو 

نكم تساٌر الزمن ، ولٌس لكم جٌش علٌكم ألٌست مصالحكم الحٌوٌة مهملة ؟ فال طرق فً قراكم ومد

                                                           
ٔ

 ٤ٗٞ٣ٔ1ٙٔٞ ٔٛـ / ١ًٖٔ1ٓ حُلـش ٣ّٔٔٞ حُو٤ْٔ،  1ٖٙٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  -  
ٕ

 . ٓٓٔحُٔوي٢ٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٔ

ّ ( ػخُْ طو٢ كخَٟ ك٢ ػِْ ح٣َُ٘ؼش ٝحُِـش ٝحَُٜف ُٝٚ ك٤ٜخ ٓئُلخص ػي٣يس ٜٓ٘خ : 1ٙٔٔ -11ٓٔٛـ / 1ٖٓٔ -1ٖٓٔػزي حُوخىٍ ح٧ٛيٍ ) - 

٣َ٘ف أكٞحٍ حُظوخء حُٔخ٤ًٖ٘ ُٝٚ كخ٤ٗش ح٧ٓجِش حُ٘ل٣ٞش ك٢ كٞح٢ٗ ح٧ؿ٤َٓٝش ُٝٚ  ٛٔغ حُٜٔغ ك٢ أكٌخّ حُوَٜ ٝحُـٔغ ، ُٝٚ ك٢ حُ٘لٞ ًظخد

ٗٞحٍ  7ًٕظخد أكٌخّ حُو٠خء ٝؿ٤َٛخ ًؼ٤َ ، ٗلٌ كٌْ ربػيحٓٚ رؼي إٔ ٓـٖ ك٢ كـش أٍرؼ٤ٖ ٣ٞٓخ ػوذ حُوطزش ٝهي أػيّ رلـش ك٢ ٣ّٞ حُٔزض 

 .ّ 1ٙٓٔار٣ََ ٖٕٛـ / 71ٖٔ
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تفخرون به ، وال شرطة مثل الدول النابهة ، وال دوابر برق وبرٌد فً القرى والمدن الداخلٌة منشمة 

ما بال ، ممتازة ، وال وزارات مسبولة ، وال سلك دبلوماسً معتبر فً هٌبة األمم سوى مهزلة مضحكة 

خل بما فٌه على الشعب لإلصالح العام ، والمال فً كل بٌت مال المسلمٌن خال خاوي أم أن الحكومة تب

زمان عماد الدولة وكٌان األمة ، وتجمعه الدولة من الضرابب ولكنها تحصره فً الٌمن فً ٌد واحدة ال 

 ٌتعداها إلى ؼٌرها حتى لقد أصبح بٌت مال المسلمٌن حقاً موروثاً للحكومة المتوكلٌة .
 

 ٌجوز إعطاء حقنة لمرٌضكم إال بأمر شرٌؾ ، وال أن ٌشترى حقنة ٌا أبناء الٌمن هل علمتم أنه ال  

ولكن الحاكم ٌبدد كل هذه األموال واألدوٌة على أموره ا من ماله الخاص إال بأمر شرٌؾ لتداوي به

نا وٌهزئ ، فهل حتى أصبحنا والعالم ٌسخر بكأنكم لٌس لكم فً الدنٌا وجود  الخاصة وهً من دمكم

وال عقبة إال اقتحموها فً تارٌخهم المجٌد فً صدر  .وكانت عصاهم ال تلٌن لؽامزنحن قبابل ورجال...

ْن أََحٍد أَْو َتْسَمُع لَُهْم ِرْكًزا" اإلسالم ، ولهم الفتوحات المجٌدة ، وقد أصبحوا هشٌماً "َهْل ُتِحسُّ ِمْنُهم مِّ
ٔ   

ة ، وألصقت بنا ابتداعاً بأننا أهل كال وهللا ، لقد جلبت علٌنا الحكومة المتوكلٌة الصواعق المحرق   

 البدع الزندقة بعد أن كان اإلمام ٌحٌى ٌقول "حاشد وبكٌل ٌا عصابة رأسً ..!" .
 

ٌا أبناء الٌمن ،أبكوا على أنفسكم ، فقد ذهب خٌاركم ورقً شراركم ، ذهبت المروءة ..وذهبت   

 . ٕ اإلنسانٌة ..وضاعت الكرامة الٌمنٌة بٌن بقٌة الشعوب(
 

، وما إن انتهى حتى  ٖدت الصحؾ العدنٌة الخطبة ، وعّدته خطاباً تارٌخٌاً هاماً ٌتدفق بالوطنٌة أور

كان المستمعون ٌلهجون بالبكاء والعوٌل ، وألقً علٌه القبض عقب الخطبة وسط سخط شعبً أجبرت 

ان الضامن السلطات اإلمامٌة على إطالقه ولكن بضمانة حفشاً لماء وجه السلطات حتى السحور وقد ك

السٌد احمد البحر أحد علماء المنصورٌة ، ولكن الخطبة ومضمونها وصلت إلى اإلمام أحمد فً السخنة 

، فأثارت استٌاء اإلمام أحمد وحنقه على هذا العالم التهامً ، وبعد السحور أعٌد إلى السجن وعند 

بحجة حٌث مكث ٌعانً األمرٌن رؼم الصباح الباكر اقتٌد إلى الحدٌدة مكبالً باألؼالل ثم إلى سجن نافع 

إبرٌل  ٖٕهـ / 79ٖٔشوال  7ٕكبر سنه وشهرة علمه ثم أصدر اإلمام أحمد أمراً بإعدامه فً ٌوم السبت 

 م ، ونفذ اإلعدام فوراً .  9ٙٓٔ

أورد مراسل صحٌفة فتاة الجزٌرة صدمة العلماء من الطابفتٌن السنٌة والشٌعٌة على سرعة الحكم   

)بكى علماء تهامة وعلماء الشافعٌة فً الٌمن ، وعلماء الزٌدٌة ، وكلهم  -ال المراسل :والتنفٌذ ، فق

ٌذرفون الدمع السخٌن لمصرع هذا الشٌخ الجلٌل والسٌد النبٌل الذي نفذ حكم بإعدامه وقد تخطى الثانٌة 

حرمة فً والسبعٌن من عمره بعد أن سجن فً حجة أربعٌن ٌوما... وقد أعدم بحجة ألن حرٌة القول م

ذهب ابن األحمر وذهب ولده ضحاٌا الشلم ،  -الٌمن ولما آن موعد قتله تكلم السٌد عبد القادر وقال : 

وهكذا ال ٌمر علٌنا شهر أو أقل أو أكثر إال ونقدم أنفسنا قرابٌن ، إننا ٌا أبنا الٌمن حفاة ، عراة ، جٌاع 

، جٌاع ، سلمتم أعناق زعمابكم للجالد ودفعتم وال نستطٌع أن ننطق بكلمة نقول فٌها أننا حفاة ، عراة 

، فذبح من ذبح ، ومات من مات ، وهاجر من 9ٗ8ٔباألحرار إلى ؼٌاهب السجون منذ عام 

وقد عمٌت أبصاركم وزاؼت أفكاركم ن وتزمرون وترقصون على أشالبهم ،هاجر...وانتم تطبلو

                                                           
ٔ

 . 11ٍٓٞس ٣َْٓ، ح٣٥ش  - 
ٕ

 ّ .1ٙٓٔٓخٍّ  7ٕٛـ / ٠ٍٖٓٔ71خٕ  1ٕ، ٣ّٞ ح٧كي  1ٖٕٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٖ

 ّ .1٘ٗٔأًظٞرَ  ٕٓٛـ / 7ٖٗٔٛلَ  ٕٕ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  1٘ؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى  - 
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ٌِٖ طَؼْ وعقولكم  َُ َٝ  ٍُ خ َٜ ٠ ح٧َْر َٔ َخ ٫ طَْؼ ٍِ "" كَبَِّٜٗ ُيٝ ُّٜ ُْوُُُِٞد حَُّظ٢ِ ك٢ِ حُ ٠ ح َٔ
فماذا عملتم بالنقٌب عبد  ، ٔ

اللطٌؾ قاٌد بالراجح األب الروحً األشم ؟ سلمتموه للمقصلة كما سلمتم بأٌدٌكم كل زعٌم روحً وقابد 

حر أراد لكم الحٌاة وأردتم له الموت ألنهم هاجروا أوطانهم لكً ٌرفعوا عنكم جٌش التخطٌط الممقوت 

 سنة .  ٘ٗحل فٌكم منذ  الذي
 

وها أنا أموت قرٌر العٌن إننً نصحت اإلمام ونبهت الشعب لٌعرؾ ما أحاق به من شلم القرون ،   

 وسحقاً للطؽٌان .

إننا نتألم إلخواننا فً الجزابر وما أصابهم من شلم فرنسا ولكنهم أسعد حاالً فإنهم ٌأملون فً  -وقال : 

لنا وزاؼت أبصارنا وال ندري ما ٌراد بنا ، ولكن هللا لن ٌضٌع أبناء الحرٌة ، أما نحن فقد ضاعت آما

َنا ال ُتْرَجُعوَن "  ٌْ ُكْم إِلَ َما َخلَْقَناُكْم َعَبًثا َوأَنَّ إننً الٌوم أقتل شلماً ، وإن ،  ٔالٌمن وهو القابل " أََفَحِسْبُتْم أَنَّ

ٌا أبناء  ،النفس بؽٌر حق   ٌأمر بعدم قتلدمً فً عنق الذي أمر بقتلً مخالفاً بذلك شرٌعة اإلسالم وهللا

لى منكم ومن تخ وقد صار ذلك علٌكم فرضاً  الٌمن إن علٌكم أن تنقذوا أنفسكم من هذا الشلم الصارخ

 هذا واجب مقدس فال تمزقنكم المذاهب وال األحقاد وكفى ما بنا .فإنه خابن ألمته ودٌنه 

بكابً على نفس ذاهبة إلى بارٌها ولكن بكاٌا علٌكم وعلى ما  وهللا ما -وبكى السٌد المرحوم ولكنه قال : 

ًّ نحوكم ، وقد نصحت اإلمام  أصابكم وٌصٌبكم ، وإننً مالق ربً راضٌاً مسروراً بعد أن أدٌت ما عل

 ٕفأبى إال كّم فمً وقطع لسانً فعلٌكم سالم هللا .( 

، وبرزت النعرة الطابفٌة بحدة خاصة أحدث إعدام األهدل رد فعل عنٌفة تجلت فً الكتابات الصحفٌة   

بأنه أحد عقالء الٌمن معلقا على الخطاب الذي ألقاه السٌد عبد القادر األهدل فً  ته الصحؾوصف بعدما

لقد قال السٌد األهدل حقاً  -المنصورٌة واهتم التهامٌون والٌمنٌون األحرار بفحواه ونجواه فقال هذا :

إمام للمسلمٌن ؼٌر تحقٌق كل خٌر ، وكان المفروض أن ٌطبق فً  ونطق صدقاً ، فإنه ما كان ٌؤمل من

الٌمن نشام الشورى اإلسالمٌة حتى تعمل فً اطراد على ترقٌة الشعب وإصالح حالة البالد بتوشٌؾ 

الرجال األكفاء من ذوي العلم والفن والخبرة واالستعانة بمواهبهم واستقدام خبراء فنٌٌن من البلدان 

فً الحضارة لمساعدة الٌمن على الخروج من األنشمة العتٌقة فً االقتصاد والزراعة  الراقٌة المتقدمة

والثقافة والمالٌة ونشام الزكاة ، وتوطٌد أسس لها تتمشى مع مقتضٌات الزمن ومتطلبات المدنٌة 

واستٌراد الحكماء واألطباء والجراحٌن الذٌن ٌتمكن الناس من الشفاء على أٌدٌهم ووضع أبدانهم 

واحهم تحت رحمتهم على األقل فً أهم المدن والعواصم ، ولكن المسبولٌن فً هذه ال ٌأمنون وأر

الخبراء المستشارٌن من الخارج وربطوا كل شاردة وواردة بعجلة إداراتهم الشخصٌة وتركوا البالد 

أو قلٌل عالٌها سافلها ، واستخدموا من الناس من قل خٌره واستفحل فً الناس شره ، جاهالً ال ٌدرك 

فطنة ال ٌملك من الخٌر شٌبا ، وفاقد الشًء ال ٌعطٌه سٌما والمرتبات ضبٌلة ال تكفل لهم عٌشاً وال كنفاً 

مما ٌضطرهم إلى الفساد والرشوة وسلب أموال الناس بالباطل على مرأى  ومسمع من الحكومة 

أسباب الثقافة العصرٌة ولم على القضاء على كل  -هداها هللا  -المتوكلٌة ، وقد تعمدت هذه الحكومة 

نسمع سوى بجلب علماء أزهرٌٌن ٌقومون بالوعش الدٌنً واإلرشاد ومصارٌفهم على حساب 

الجمهورٌة العربٌة المتحدة ، ولهذا شل أبناء الٌمن فً شالم الجهالة ودٌاجٌر الفقر والمرض ، وحتى 

                                                           
ٔ

 . ٍٙٗٓٞس حُلؾ ، ح٣٥ش  - 
ٔ

 . ٍ٘ٔٔٓٞس حُٔئٕٓ٘ٞ ، ح٣٥ش  - 
ٕ

 . ّٖ ،  ٛـ 1ٙٓٔٓخ٣ٞ  ٙٛـ / 71ًٖٔٝ حُوؼيس  ٓٔ، ٣ّٞ حُـٔؼش   ُٕٖٗٔؼيى ؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، ح - 
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تنا ال تجد التشجٌع على صحؾ عدن التً تلمس أدوابنا وتعرؾ عوراتنا التً هً أبصر بمقتضٌا

االنتشار فً ربوعنا ، ...وقد قسمت البالد إلى إقطاعٌات ، لواء تعز للسٌاؼً ، ولواء إب للثالٌا ابن 

خال جاللة اإلمام ، وقد جرى هذا الشلم على األمة منذ مبات السنٌن وحدث قبل ثالثمابة سنة أن جماعة 

وال الشعب كلها أصبحت فً قبضة الحكومة واإلمام وأن إن أم -المتوكل على هللا  -قال لإلمام إسماعٌل

الناس فً فقر وجوع فأجابهم : " وهللا ما خوفً إال على ما بقً بٌن أٌدٌهم ، فإن هللا سوؾ ٌسألنً عنه 

وكٌؾ تركته لهم ٌطؽٌهم وٌنسٌهم بارٌهم " ، ومن مخطوطات تركها اإلمام ٌحٌى بخط ٌده قوله : " من 

دولة االستعانة على الرعٌة بالفقر والجهل " ، واإلمام احمد نفسه طالما ردد قوله عالمات بقاء سلطان ال

"جوع كلبك ٌتبعك" وقد أصبح رجال الٌمن ورؤساء العشابر ؼٌر آمنٌن على أنفسهم بعد إعدام حسٌن -:

و وإنا بن األحمر بعد أن أمنه اإلمام وكذا الشٌخ سنان أبو لحوم الذي فر إلى عدن والناس مشتتون فإنا 

 ٔإلٌه راجعون .
 

من باجل وهو أحد علماء تهامة ، فكتب رسالة مطولة إلى  ٕثم شهر الشٌخ العالمة محمد األهدل   

جاللة اإلمام أحمد ، وصؾ له فٌها حاضر البالد التهامٌة والٌمانٌة وما تعانٌه من تأخر اجتماعً وثقافً 

ً دور العدل / وقد جاء فً هذه الرسالة التً أبرزتها ، وما تجد من إنعدام النزاهة فً إدارة البالد وف

) إن واجب العلماء تقدٌم النصٌحة للملك والسلطان واألمر بالمعروؾ والنهً عن  -الصحؾ العدنٌة :

المنكر ، هذا إذا توفر العدل وامن المرء على سربه .. أما إذا انتشر الشلم وعم الفساد فإن ضرر العلماء 

ون عشٌماً وسٌباً ، وعلماء الٌمن الٌوم اتخذوا علمهم وسٌلة للنهب والسلب وإشباع فً الشعب الجاهل ٌك

نهمهم وجشعهم " قُتَِل اإلِنَساُن َما أَْكَفَرهُ " 
، ولهذا أصبح المرء ٌؤخذ بالنواصً بجرٌرة ؼٌره مخالفة ٖ

ذنب أبٌه وبالعكس ، واألطفال لدٌن هللا " َوالَ َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى " ، وهكذا فإن الولد ٌؤخذ ب

ٌسجنون رهابن وٌنشأون مثل السوابم أضر على اإلنسانٌة من الوحوش الضارٌة وأدهى وأمر ، إن 

القبٌلة بأصلها تؽرم وتعاقب بجرٌرة ؼٌرها ، فتخطط عندها العسكر ، وترهق كواهل النساء بخدمة 

حٌث ٌرابط الجٌش إال أن تسلم القبٌلة الجٌش ، ونقل الماء مسافة طوٌلة ، وحمل الحطب إلى الجبال 

صاؼرة خوفاً من شنق مشابخهم وقتلهم ورهن أفالذ أكبادهم ودفع الؽرامات التً تقصم الشهور 

..وهكذا فإن هذا الحال قد ّسهل لذوي النفوس المرٌضة الكسب الكبٌر بطرٌق الرشوة والفساد والفتك 

بٌع ماء الوجوه وبٌع حالهن إذا بقً منه شًء بالناس بأنواع التعذٌب ، وتعرضت كرابم النساء ل

 لتخفٌؾ وطأة الخطاط على بٌوتهن ..
 

ٌا أمٌر المؤمنٌن إن الشعب ٌمر بمرحلة عصٌبة فً تارٌخ  -وكتب السٌد األهدل ٌخاطب اإلمام بقوله :  

استمتاع حٌاته ، فإنه الٌوم ؼٌر األمس ، أصبح ٌسمع بطرٌق الرادٌو واإلذاعة ما الناس فٌه من حرٌة و

وعدالة اجتماعٌة ، وسعً جانب الحكومات إلسعاد شعوبها ، الشعب الٌمنً مهشم األوصال ، مشرد فً 

البلدان ، ترهقه الضرابب فً بالده دون أن ٌرى خٌراً من تعلٌم أو إصالح أو دواء ، ٌفنى رجاله 

اع الشهوات ، وقد وشبابه ، وإما علماؤه فلٌس لهم صوت ، وهم ٌفضلون الصمت وجمع المال ، وإشب

تفاقم الشر والضر منذ أربعٌن عاماً تبددت فٌها خٌرات البالد ، وأفقرتها الثورات ، وذهب اإلٌمان من 

                                                           
ٔ

 . ٗ-ّٕ ، ٛـ 1ٙٓٔار٣ََ  ٗٛـ / ٠ٍٖٓٔ71خٕ  1ٕ،  17ٕٔؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٕ

٠ ح٩ٓخّ أكٔي ػْ حهظلخءٙ ك٢ ٓلٔي ح٧ٛيٍ ٖٓ ه٠خء رخؿَ ٝػخُْ ٖٓ ػِٔخثٜخ ٫ ٣ؼَف ػ٘ٚ ا٫ طٜٞكٚ ًٝظخرخطٚ ػيىحً ٖٓ حَُٓخثَ ٝحُزَه٤خص اُ - 

 ّ .ٕٓٔٓ/1/ٗٓلٔي ػ١ِ حُ٘خ١َٗ ك٢ أظَٝف ؿخ٠ٓش هزَ حُؼٍٞس روظَس ه٤َٜس  . ٓوخرِش ٓغ ٓلظ٢ رخؿَ 
ٖ

 . 7ٔح٣٥ش  ، ٍٓٞس ػزْ - 
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قلوب الناس ، وساءت األخالق وانعدمت المروءة والعفة ، وانتشر الزور والبهتان ... الٌمنً ٌطرد من 

ٌنشد فٌه الكرامة والعزة ، وكل هذا ولم تهتز  الحجاز والسودان والحبشة بدون ذنب إال ألنه ال وطن له

أرٌحٌتكم ٌا أمٌر المؤمنٌن ، لما فً هذا الشعب من ذل العذاب ، ولم تتحرك عواطفكم لما أصاب 

أبناؤكم فً المهجر مثل السٌد أحمد عبد هللا إدرٌس الذي نهبت أمواله والشٌخ مطهر وهما مثل عدد 

وطنهم ، ولكن هل ٌعودون لٌقال لهم أن ٌدفعوا زكاة عشرات كبٌر من المهاجرٌن ٌودون لو ٌعودون ل

 السنوات الخوالً وٌصبحوا فقراء ؟ 
 

فماذا فعلتم لرفع مستوى هذا الشعب الهزٌل العاري المطرود من مهاجره  م9ٙٓٔ/هـ8ٖٓٔلقد هل عام   

ن المأوى ٌنام على ؟ ، حٌث كان ؼالباً حماالً أو خادماً بسٌطاً أو شحاتاً ٌستجدي األكؾ ، محروماً م

قارعة الطرٌق ، لقمة سابؽة لحوادث السٌارات ، محروماً من النساء ألنه بعٌد عن أهله ، وال ٌستطٌع 

رؾ أكثر ما ٌحصل علٌه االقتران لضعؾ حاله وقلة ما بٌده ، وهو ٌص نالسفر إلٌهم ، وال ٌتمكن م

، وتفاقم شأن الجهل واستفحل المرض حٌث ٌجده وقد استحكمت األمٌة فً الصؽٌر والكبٌر  على القات 

والبالد بحمد هللا ؼنٌة ،  ول أمام هللا عن مال حل بشعبكم ؟، هذا وأنتم ٌا جاللة اإلمام الراعً المسب

، ولكن  ٔتخرج القمح والسمن والعسل ، وثروتها الحٌوانٌة ال بأس بها وفٌها الذرة والسمسم والدجرة

نتاج المحلً ، سوى بعض الجلود والبن فال مصانع ، وال مزارع الٌد العاملة ضعٌفة ، وبهذا ضعؾ اإل

حدٌثة نموذجٌة ، وال مدارس ، وال مستشفٌات عمومٌة ، وال كهرباء فً عواصم الٌمن ، وال تنقٌب عن 

الثروة المعدنٌة ، والمواصالت ما تزال بدابٌة وحوادث الموت مسترسلة على السٌارات .. هذا وأنت 

وأمنع من عقاب الجو ، ال ٌصل إلٌك إال من رحم ربك ، وذلك بعد صرؾ المال أبعد من العنقاء ، 

الطوٌل العرٌض أجرة ورشوات ، والصحافة الحرة مكمومة والناس ال ٌتكلمون .. إنكم الٌوم فً قٌد 

الحٌاة فماذا أنتم مخلفون لولً عهدكم ؟ أعرشاً أوهى من بٌت العنكبوت وأضٌق من التابوت ، ارحموا 

 ٌٕرحكم هللا .الناس 
 

استمر مقاومة رجال الدٌن ومشابخ الطرق الصوفٌة للنشام اإلمامً ، فحررت عقولهم ،وشجع مقتل  

عبدالقادر األهدل واختفاء محمد األهدل على زٌادة التندٌد بهذا النشام ، وبرز جٌل من العلماء الشباب 

 . متقبل للروح العصر ، والتؽٌٌر فً كل شًء ، حتى فً نشام الحكم

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

ُل٤ٞحٗخص ًؼِق ُٜخ حُيؿَس "حُِٞر٤خ"ٖٓ حُٔلخ٤َٛ حُزو٤ُٞش حُظ٢ ط٘ظَ٘ ٍُحػظٜخ ك٢ ٓوظِق طٜخٓش كو٢ ، ٝطٔظويّ ك٢ ؿٌحء ح٩ٗٔخٕ ًٌُٝي ح - 

ٌَٓى ، ػزيحُٞحكي ػؼٔخٕ ٝآهَٕٝ . حُي٤َُ حٍُِحػ٢  -٫كظٞحثٚ ػ٠ِ ٗٔزش ػخ٤ُش ٖٓ حُزَٝط٤ٖ ،ٝطٍِع ك٢ ٢ٔٓٞٓ حُو٣َق ٝحُ٘ظخء .ٍحؿغ :

 . 7ٓ- 7ّٙ ، ٛـ 111ٔؽ . ١ ، ًٓخٍ ،  –َٜٓ طٜخٓش ، ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِزلٞع ٝح٩ٍٗخى حٍُِحػ٢ 
ٕ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1ٙٓٞ  ٔٛـ / 1ٖٓٔٓلَّ ،  7، ٣ّٞ حُـٔؼش ،  1ٖٙٔيى ؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼ - 
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 صالح محمد فتوح . -5

إلى حركة المعارضة التهامٌة مبكراً بتأثٌر من مدرسٌٌه واستنارة والده ،  ٔصالح محمد عباس ضمان  

وتعلمه بعدن وما رآه بعدن من ممسً للتهامٌٌن ، ثم انضم لحركة المعارضة الٌمنٌة ، وعند عودته 

ر إلى العراق للدراسة وصعد صنعاء أختٌر ضمن مجموعة مكونة من خمسة أشخاص من تهامة للسف

والتقى بصدٌقه أحمد حسن المرونً الذي كان ٌعرفه سابقاً وٌنزل المرونً ببٌته فً الحدٌدة ، ولكن 

البعثة أفشلها ولً العهد أحمد نكاٌة فً أخٌه سٌؾ اإلسالم عبدهللا ، فعاد صالح عباس وقد أزداد ثورٌة 

ل وؼٌرهم وحمل معه مجموعة من المنشورات ، ثم برز على ٌد الحورش والعنسً والمرونً والسال

كنشاط سٌاسً تهامً ، واعتقل على إثرها ضمن حمالت االعتقاالت  م9ٗ8ٔأسمه فً أحداث حركة 

التً شنتها السلطات اإلمامٌة بتهامة ، ومن ثم أفرج عنه ، فاتجه إلى دعم السجناء بحجة  وخاصة 

ٌه بواسطة عبدهللا مقبول الصٌقل والشٌخ سٌؾ عبدالرحمن ، صدٌقه المرونً ، وأمدهم بما ٌحتاجون إل

 . ٕأحمد حسن المرونً  كما ذكر
 

اتجه األستاذ صالح محمد لعدن ، وفً )عدن التقى عدداً من الشعراء وفً طلٌعتهم الشاعر الكبٌر    

الٌمنً ولم  لطفً جعفر أمان الذي حمل راٌة التجدٌد وكان واحداً من رواد القصٌدة الحدٌثة فً الوطن

ٌمض سوى وقت قصٌر حتى كان صالح عباس قد صار رفٌقاً ُمالزماً للشاعر الكبٌر الذي أفاد الكثٌر 

من رفقته ومن مكتبته وبدأ فً نشر محاوالته األولى مقاطع وقصابد متأثراً بصدٌقه لطفً وبالشاعر 

، ونجح فً ربط حركة  ٖنزار قبانً وؼٌرهما من شعراء الرومانتٌكٌة المبكرة فً الوطن العربً(

المعارضة التهامٌة بالداخل والخارج ،واستفاد من زٌاراته المتكررة لعدن بؽرض التجارة وربط حركة 

المعارضة التهامٌة الداخلٌة بالخارجٌة خاصة بأستاذه علً عبدالعزٌز نصر ، ورجع إلى تهامة وعمل 

المنشورات ، وكتب قصابد تندد بالوضع  على تفعٌل التوعٌة الجماهٌرٌة والدعاٌة اإلعالمٌة وكتابة

)وهو شاعر مبدع بٌد  -وتستجدي من اإلمام اإلصالحات وفتح البالد للعلم قال عنه صدٌقه األصبحً :

م هذه الحادثة سببت له صدمة 9٘٘ٔ هـ/7ٖٗٔ أنه أضاع دٌوان شعره الذي نهب مع أثاث بٌته عام

ل للثورة بصمت وشهد بشاعرٌته األدٌب األستاذ القاضً نفسٌه فلم ٌقل بعدها الشعر إال نادرا ...لقد عم

، وإن ذكر أبو القصب الشالل قصة مؽاٌرة لما سبق عن فقدان بواكٌره  ٔاحمد محمد الحضرانً( 

                                                           
ٔ

ّ ، ًخٕ ٝحُيٙ ٖٓ أَٓس ٤َٜٗس ٖٓ ر٤ض حُلو٤ٚ ػَكض رخُؼَحء ٝحُؼِْ ٝح٩ىحٍس 1ٕ1ٔٛـ/7ٖٗٔٛخُق ٓلٔي ػزخّ كظٞف ُٝي ك٢ ٓي٣٘ش حُلي٣يس ك٢ - 

يٙ أكٔي ٝحُٔوخٝٓش حُظٜخ٤ٓش ، ٝحٓظوَ رخُلي٣يس ٌُٝٞٗٚ ٖٓٔ ٗخٍ هي حٗٔلذ ٖٓ ٓي٣٘ظٚ ر٤ض حُلو٤ٚ ػوذ حُلَد ر٤ٖ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ ٝهخثي ؿ٤ٞٗٚ ُٝ

 ه٣َؾ ٌٓخطذ حَُٗي٣ش حُؼؼٔخ٤ٗش ، كوي ػَٔ ٓغ حُزيٍ ٓلٔي رٖ ح٩ٓخّ ٣ل٠٤ أ٤َٓ طٜخٓش ، ٝطيٍؽ ك٢ ٝظخثق ٓظؼيىس أهَٛخ َٓحهذ ؿَٔى ، ىٍّ

هط٤ذ ؿخٓغ آلخم حُلو٤ٚ أكٔي ٓلٔي ٌَّٓ ك٢ ػِّٞ حُِـش  ٛخُق ك٢ حُٔيٍٓش ح٤ُٔل٤ش ، ٝٝحَٛ ىٍحٓظٚ حُؼ٤ِٔش ُيٟ ػِٔخء حُلي٣يس ْٜٝٓ٘

ِْ ، ٝأٍحى حُؼَر٤ش ػْ ىٍّ ُيٟ حُلو٤ٚ ػزيهللا ػخٓٞٙ ُٝٝيٙ حُوخ٢ٟ ح٤ُٜ٘ي ٓلٔي ػزيهللا ػخٓٞٙ ، ٝؿِْ كظَس ػ٘ي أَٓطٚ ك٢ ر٤ض حُلو٤ٚ ١خُزخً ُِؼ

حُؼخث٬ص ٖٓ طٜخٓش أ٫ٝىٛخ ا٠ُ ػيٕ ُِيٍحٓش ك٢ حُٔيحٍّ حُلي٣ؼش حُٞحُي ُُٞيٙ حُٔؼَكش حُلوش ٝحُظؼ٤ِْ حُـ٤ي كؤٍَٓ ُٝيٙ ًٔخ أٍِٓض رؼٞ 

كخٗطِن ٝٓؼٚ ١خَٛ ٍؿذ ٝػزيهللا ٍؿذ ٝٓلٔي أكٔي حُـ٤٘ي ُِيٍحٓش رؼيٕ ، ًٝخٕ رؼٌْ ٓـٔٞػظٚ طِي ، كخُظو٠ ٛ٘خى رٔـٔٞػش ٖٓ ح٧ىرخء 

حىٙ ٝٓلٔي ػ٢ِ ُؤخٕ ٝك٠َ ٓ٘ظي٣خطْٜ ح٧ىر٤ش ٜٝٓ٘خ ٝحُ٘ؼَحء ْٜٝٓ٘ أٓظخًٙ ٝٛي٣وٚ ُطل٢ ؿؼلَ أٓخٕ ٝٓلٔي ػزيٙ ؿخْٗ ٝٓلٔي ٓؼ٤ي ؿَ

رٔٞم ٓ٘ظيٟ ٓو٤ْ أر٢ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢ ٝٗخى١ ح٧ىد حُؼَر٢ .. ٝػَٔ ه٬ٍ ًُي ك٢ حُظـخٍس ، ػْ ػخى ا٠ُ طٜخٓش ، ٝأكظظق ٓل٬ً طـخ٣ٍخً "ىًخٕ" 

طلٍٞ ا٠ُ ِٓظو٠ أىر٤خً ٝٓ٘ظيٟ ٌَُ ح٧ىرخء رَ ٝأٛيٍ ٓـِش  ٝأٍحى إٔ ٣زظؼي ػٖ ح٧ىد ٝح٧ىرخء ا٫ إٔ ٓظـَٙ َٓػخٕ ٓخ -ٓٞم حُيحهَ  –حُلي٣يس 

ّ ظَ ٣ٔخػي حُٔؼظو٤ِٖ ٓغ ٛي٣وٚ ح٤ُٜوَ ٣ٝـٔغ حُٔٔخػيحص ٣ََٓ 1ٗ1ٔأىر٤ش هط٤ش أٓزٞػ٤ش ٓٔخٛخ " ٓ٘زَ ح٧ىرخء" ٝػ٘ي كيٝع كًَش 

ُوخٍؿ٤ش كظَس ٖٓ حُِٖٓ ٝػ٤ٖ ك٢ حُٔل٤ٟٞش رٔٔخػيحطٚ ٝؿخىٍ ا٠ُ ػيٕ كظَس ٖٓ حُِٖٓ ، ػْ ػخى ك٢ ٓ٘ظٜق حُو٤٘٤ٔٔخص ٝػَٔ ك٢ ُٝحٍس ح

ْ حٍُُٞحء ، ح٤ُٔخ٤ٗش رـيس ػْ ط٠ُٞ اىحٍس ٓيٍٓش ح٤ُٔل٤ش رخُلي٣يس ػْ حٗظوَ ُٜ٘ؼخء ٤ُؼَٔ ك٢ ُٝحٍس حُٔؼخٍف ٝرؼي حُؼٍٞس طؼ٤٤ٖ أ٤ٓ٘خً ػخٓخً ُٔـِ

ٛيٍطٚ ُٝحٍس حُؼوخكش  أىر٤خص أٍرؼ٤٘٤ش كو٤ي ًظخد أ -ّ ، ٍحؿغ :ٕٙٓٓى٣ٔٔز1َٔٛـ/7ًٕٗٔٝحُلـش  1ٕكظ٠ ٝكخطٚ رٜ٘ؼخء ك٢ ٣ّٞ ح٫ػ٤ٖ٘ 

 ّ .ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٙح١ُٖٞ ح٧ٓظخً ٛخُق ٓلٔي ػزخّ ٝٓوظخٍحص ٖٓ ًظخرخطٚ .؛ ٓوخرِش ٓغ ٓلٔي ػزيحَُكٖٔ حُِر٤ي١ ك٢ 
ٕ

 . ٘ٙٔ -ٗٙٔ ، ٛـ ٕٓٓ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ –ح٢َُٗٝٔ ، أكٔي ك٤ٖٔ . حُوَٝؽ ٖٓ حُ٘لن حُٔظِْ ٓؼخُْ ٤َٓس ًحط٤ش ، ٓئٓٔش حُؼل٤ق حُؼوخك٤ش  - 
ٖ

 ّ  ٕٙٓٓ/ ٕٔ/ ٕٙ، رظؤ٣ٍن  1ٖ٘٘ٔحُٔوخُق ، ػزيحُؼ٣ِِ . ك٢ ٝىحع حُ٘خػَ حُٔؼوق ح٩ٗٔخٕ ٛخُق ػزخّ ، ؿ٣َيس حُؼٍٞس حُؼيى - 
ٔ

 . 1٘، ٛـ ٕح٧ٛزل٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
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) اقتربت منه مرة ونحن فً مجلس المهدي وسألته عن دٌوانه بعد أن تحدث طوٌالً  -الشعرٌة فقال :

وسألته أٌن دٌوانك ٌا أستاذ صالح ، فقال هذه قصة مؤلمه ثم  عن صدٌقه الشاعر لطفً جعفر آمان ،

روى ما ٌلً : لقد كنت قبل الثورة اعمل فً المفوضٌة الٌمنٌة بجدة وأرسلت إلى والدي أن ٌبعث لً 

بمجموعة قصابدي التً كنت قد جمعتها وحضرتها للطبع ، وفعالً أرسلها بواسطة مسافر إلى دة وحدث 

عرضت الباخرة لزوبعة بحرٌة وتعرضت حمولتها للؽرق ومنها دٌوانً وهو ٌضم ما لم أتوقعه ، فقد ت

، وقد حصل الباحث على مجموعة من مقاالته النقدٌة  ٔ(ماكتبت فً فترة المراهقة والشبابأفضل 

والشعرٌة منشورة فً جرٌدة النصر الصادرة بتعز أثناء عمله بالخارجٌة الٌمنٌة ، كما وجد الباحث 

من بواكٌر شعره أرسلها لمجلة الذكرى حًٌٌ فٌها  ٕبعنوان "الذكرى فً الحدٌدة" مقطوعة شعرٌة

 الجمعٌة الخٌرٌة اإلسالمٌة بعدن وربٌسها القاضً والمفتً محمد بن داود البطاح األهدل مفتً عدن 

كما وجد الباحث قصٌدة شعرٌة طوٌلة بعنوان "والء الشعب التهامً " وكان آنذاك ٌشؽل مساعد مدٌر 

 .ٖتب األمم المتحدة بوزارة الخارجٌة مك
 

 علً حمود عفٌف . -6

،  8ٗفً بدء أمره إلى الدستور والعهد الجدٌد الذي تبوأ السلطة عقب حركة   ٗعلً حمود عفٌؾ دعا

ولكن فشل الحركة أدى إلى الزج به فً المعتقالت ، استمر األستاذ علً حمود ٌبشر بالمستقبل    

عرضة التهامٌة الداخلٌة ، وإن اشتهر عنه )ٌجٌد الرثاء فرثى بشعره وٌحارب التخلؾ ، نشط مع الم

من مات قبله من أصدقابه وزمالءه ورفقاءه فمن ٌا ترى ٌرثٌه اآلن؟ إنه من الذٌن كانوا ٌعملون  كل 

، كتب قصابد قومٌة تطالب برحٌل المستعمر البرٌطانً وأعوانه ،  ٔللثورة بصمت منذ أربعٌن عاما ( 

 .دٌن فً ربوع الوطن العربً المستبوكل 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 . 1ٖحُؼو٢ِ٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٕ

 .  1ٗ1ٔى٣ٔٔزَ  ٓٔٛـ / 1ٖٙٔٛلَ  1ٓـِش حًٌَُٟ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ،  - 
ٖ

 ّ . ٣ٔ1٘ٙ٘خ٣َ  ٕ٘ٛـ / 7ٖ٘ٔؿٔخى ػخ٢ٗ  ٕٔ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  ٕٕٔؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى  - 
ٗ

ّ ، حرٖ ػْ أكٔي ؿخرَ ػل٤ق ، طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ك٢ حٌُٔظذ 1ٖٕٔٛـ / ٖٔ٘ٔػ٢ِ كٔٞى ػل٤ق حَُٔ٘ػ٢ حُؼـ٢ِ٤ ٖٓ ٓٞح٤ُي ٓي٣٘ش ر٤ض حُلو٤ٚ  - 

ك٢ ر٤ض حُلو٤ٚ ػ٠ِ ٣ي ح٧ٓخطٌس ػ٢ِ ٓلٔي ح٧ٍُم ٝٓلٔي ٗخَٛ حُوخُي١ ٝآٔخػ٤َ َٓ٘ػ٢ ٝؿ٤َْٛ ، ػْ ىٍّ رخُٔيٍٓش حُؼ٤ِٔش ح٧كٔي١ 

ليحى ، رخُـخٓغ حٌُز٤َ ػ٠ِ ٣ي ح٤ُ٘ن حُؼ١ِ حُلي٣ي١ ٝحُؼ٬ٓش ػزيحَُكٖٔ رٖ ػزيحُوخىٍ حُلِز٢ ٝحُؼ٬ٓش كٖٔ هخْٓ حُزلَ ٝحُلو٤ٚ ٣ل٠٤ ػٟٞٚ حُ

٠ٜ ٖٓ ىٍحٓظٚ رخٌُٔظذ حٗظوَ ُِلي٣يس ُٔظخرؼش ىٍحٓظٚ ح٩ػيحى٣ش ٝحُؼخ٣ٞٗش رخُٔيٍٓش ح٤ُٔل٤ش ك٤غ ىٍّ ػ٠ِ ٣ي ح٧ٓظخً حُؼ١ِ ٝرؼي إٔ حٗظ

 حُٜٔٞػ٢ ٝح٧ٓظخً ػ٢ِ ػزيحُؼ٣ِِ َٜٗ ٝح٧ٓظخً ٓلٔٞى حٌُؼ١َ ٝؿ٤َْٛ ، ُٝحَٓ ح٧ٓظخً ػزيهللا ٓوزٍٞ ح٤ُٜوَ ، ػْ ًخٕ ك٢ أٍٝ ىكؼش ىحٍ

ّ ٓيٍٓخً ُِـش حُؼَر٤ش ، كيٍّ رٔيٍٓش 1٘ٗٔحكظظلض َُٔس ٝحكيس كو٢ ًٝخٕ ٖٓ أرَُ ٬١رٜخ ػ٢ِ أكٔي كخَٟ ، ٝطوَؽ ٜٓ٘خ ك٢ حُٔؼ٤ِٖٔ حُظ٢ 

ّ ٝرؼي حُؼٍٞس ػ٤ٖ ٓي٣َحً ُِٔيٍٓش حُؼخ٣ٞٗش  1ٕٙٔ -ّ 1٘ٓٔ ٛـ/1ٖٔٔٛـ ا٠ُ 7ٖٔٔحَُٟٝش ػْ ٓيٍٓش ح٤ُٔل٤ش أػ٢٘ ػَ٘ ٓ٘ش ٖٓ

ّ ، 1ٖٙٔ ٛـ/1َٖٖٔ ا٠ُ ٛ٘ؼخء ٝػ٤ٖ ٓي٣َحً ػخٓخً ُ٘جٕٞ ٓٞظل٢ حُيُٝش رخ٤ُٜجش حُؼخٓش ُِويٓش حُٔي٤ٗش ك٢، ػْ أٗظو 1ّٕٙٔ ٛـ/1ٕٖٔرخُلي٣يس

خ ُظل٣ََ ّ ، 1ٙ1ٔ ٛـ/11ٖٔػْ ٓي٣َحً ػخٓخً ُ٪ًحػش رٜ٘ؼخء ك٢ ًٔ خ ُ٪ًحػشٛل٤لش حُؼٍٞس ح٤َُٔٓش ،  كَث٤ ًّٓ ح ػخ ًَ ٝك٢  ، ػْ ػخى ا٠ُ ػِٔٚ ٓي٣

ح 17ٗٔٛـ/ 1ٖٗٔ ًَ خ ُظل٣ََ ٛل٤لش )حُـ٣ٍٜٞٔش( ح٤ٓٞ٤ُش ح٤َُٔٓش ، ٝك٢ ٗلْ ّ طؼ٤ّٖ ٓي٣ ًٔ خ ٌُٔظذ ح٩ػ٬ّ ٝحُؼوخكش ك٢ ٓلخكظش طؼِ، ٍٝث٤ ًٓ ػخ

ح ُ٪ىحٍس حُؼخٓش ُِزلٞع ٝحُيٍحٓخص ، ك٢ ٍثخٓش حُ ًَ خ ُ٘جٕٞ ح٩ػ٬ّ ٝحُؼوخكش ك٢ ٍثخٓش ٓـِْ حٍُُٞحء، ٝٓي٣ ًّٓ ح ػخ ًَ ٍُٞحء، ػْ حُؼخّ طؼ٤ّٖ ٓي٣

ح ٌُٔ ًٍ ٝأهظخٍٙ ٛي٣وٚ حُٔوخُق ٍث٤ْ ؿخٓؼش ٛ٘ؼخء ُظي٣ٍْ ٓخىس حُِـش حُؼَر٤ش رخُـخٓؼش ظذ ٍثخٓش حٍُُٞحء ريٍؿش ٣َُٝ كظ٠ ٝكخطٚ. طؼ٤ّٖ ٓٔظ٘خ

كظ٠ ٝكخطٚ ك٢ ، ٗخػَ ُٝـ١ٞ ٗل١ٞ ُٚ ى٣ٞحٕ "كز٤زظ٢ ..ح٤ُٖٔ" ٝى٣ٞحٕ " ؿَٔ ػ٠ِ حٍُٞم" ٝى٣ٞحٕ" حُٔلَ ك٢ ح٧ؿلخٕ" ٝى٣ٞحٕ " أكخ٤ْٓ" 

، ٖٓ ٓئ٢ٔٓ  ًٝظخد ُـ١ٞ " حُٜل٤ق ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش" ؿِث٤٤ٖ ًِٜٝخ ٍٓ٘٘ٞس ػيح ى٣ٞحٕ أكخ٤ْٓخٝحص ٓظؼّيىس " "حُؼِف ك٢ ٓٔ ٝى٣ٞحٕ

،  ٔحُوخَٛس ، ١ –ػل٤ق ، ػ٢ِ كٔٞى . كز٤زظ٢..ح٤ُٖٔ ، ىحٍ حُٜ٘خ ُِطزخػش  -. ٍحؿغ : حطلخى ح٧ىرخء ٝحٌُظخد ح٤٤٘ٔ٤ُٖ، ٝٗوخرش حُٜلل٤٤ٖ ح٤٤٘ٔ٤ُٖ

 ّ .  ٕٔٔٓ/ٓٔ/ّٖٕ ٝػ٢ِ أكٔي كخَٟ ك٢ ٕٔٔٓ/7/1حُؼ١ِ ٜٓٞػ٢ ك٢ ٓوخرِش ٓغ  ؛ّ .17ٙٔ
ٔ

 .ٓٙ، ٛـ ٕح٧ٛزل٢، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
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 محمد بن علً علوي الجفري . -7

وكان من المؤٌدٌن لها ، تمٌز بسعة  م9ٗ8ٔعقب فشل حركة  ٔاعتقل محمد بن علً علوي الجفري 

ٌة ثقافته وقراءاته المتعددة والتزم الٌسار فً حٌاته السٌاسٌة ، فأصبح شٌوعً ، وإن مال إلى القوم

) جاءنً محمد علً علوي الجفري من جفارٌة  -ذكر األصبحً أنه : ، رةالعربٌة فً فترته األخٌ

فً عدن فقال لً :  م9ٖ٘ٔ -9ٕ٘ٔ هـ/7ٖٖٔ-7ٖٔٔالحدٌدة ..وكنت قد تعرفت إلى محمد علً فً عامً

سمعت بشعره وحفشت بعض  -قدم من القاهرة مسّفراً األستاذ إبراهٌم صادق هل تعرفه ؟ قلت : 

وأحفش مقطوعات أخرى ؼٌره فقال لً : سّفر بتهمة أنه شٌوعً بالبنطلون  مقطوعات من أشعاره...   

والقمٌص لٌس إال .وكنت أعرؾ أن لدٌه مسحة ماركسٌة ٌسارٌة ، فذهبت إلٌه ، وفً الٌوم التالً 

 -وصل إلى جده المحسن الكبٌر ... الشٌخ علً حسٌن الوجٌه ، فأخبرته عن إبراهٌم صادق ، وقال :

وأعرفه ، كٌؾ نصنع له ؟ فقلت له : أنا قد جمعت له مابتٌن وخمسٌن رٌاال سعودٌا هذا من الحدٌدة 

وخمسمابة لاير أٌضا ٌذهب إلى عدن ٌبحث لنفسه  -موضع بجدة -فقال : وهذه تذكرة سفر إلى شولق

عن عمل أو أي شًء آخر .. ولكن إبراهٌم صادق كان مؽامراً أكثر مّنا ، وكان خٌالٌاً ، وكان معه 

قد كتب فٌه الالبحة الداخلٌة للثورة الٌمنٌة التً ستكون ، ومن ضمن ما قاله فً تلك الالبحة : "إذا دفتر 

كانت هناك ثورة فً الٌمن فٌجب أن تقوم فً الشهر نفسه إن لم ٌكن فً الٌوم نفسه ثورة فً المملكة 

اوى أحمد حكمً العربٌة السعودٌة لكً ال نؤذى " هذا صحٌح ولكنه خٌال ، وتعرفت أٌضا على مس

وكان معه تابعٌه سعودٌة وشقٌقته متزوجة من أحد السعودٌٌن وهو من الحدٌدة أٌضا كان ٌجمعنا فً 

ؼرفة إدارة وكالة التربٌة والتعلٌم وفً الطابق األسفل المخابرات ولكنها لم تكن قوٌة ، فشللنا أسبوعاً 

ٌشبه الدستور ، وكان ٌقول : جٌزان كامالً نناقش إبراهٌم صادق حول الالبحة الداخلٌة وحول ما 

ونجران وٌعمان من الٌمن ، وبعد ثالثة أٌام أقنعناه بأن ٌتنازل عن عمان ونوافق نحن له على جٌزان 

ونجران وكذا .. وذات ٌوم قٌل لً أنه قد ألقً القبض على األستاذ الشاعر الفذ إبراهٌم صادق ومحمد 

فوضٌة الٌمنٌة التً على رأسها حسٌن مرفق وال ٌزال علً علوي الجفري ، وفهمت أن وراء ذلك الم

ٌعٌش فً جده الذي تحول إلى موشؾ لدى اإلمام بدالً من أن ٌكون مع األحرار ، وعلمت أنهما قد 

 . ٔأرسل مخفورٌن إلى مطار الحدٌدة وشل فً السجن بضعة أشهر ثم أفرج عنهما (

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٔ
، ىٍّ ك٢ حٌُظخط٤ذ "حُٔؼ٬ٓخص" ك٢ ريء أَٓٙ ػْ  ّ 1ٖٓٔ ٛـ/1ٖٗٔٓلٔي رٖ ػ٢ِ ػ١ِٞ حُـل١َ  ، ُٝي ك٢ كخٍس حٍُٔٞ حُوي٣ْ رٔي٣٘ش حُلي٣يس - 

هزَ حُؼٍٞس ك٢ حُز٘ي ح٢ِٛ٧ حُٔؼٞى١ حُؼَر٢ ٝػَٔ ك٢ ًَٗش حُٔوخ حٍُِحػ٤ش رظؼِ ٢ٛٝ ًَٗش طخرؼش ُٔلٔي ػ٢ِ أىهَ حُٔيٍٓش ح٤ُٔل٤ش ، ػَٔ 

٘خء ٝحُظؼ٤َٔ حُـز٢ِ ػْ ك٢ ًَٗش حُظزؾ ٝحٌُز٣َض ػْ ك٢ حُز٘ي ح٢٘ٔ٤ُ ٝرؼي حُؼٍٞس ط٠ُٞ ٍثخٓش رِي٣ش حُلي٣يس ػْ حٓظوخٍ ٝػخى ا٠ُ حُز٘ي ح٢٘ٔ٤ُ ُ٪ٗ

 ّ . ٕٕٔٓ/ٔ/ّ٘ ، ٓوخرِش ٓغ ُٝيٙ ح٧ٓظخً هخُي ٓلٔي ػ٢ِ ػ١ِٞ رٜ٘ؼخء 111ٔ ٛـ/1ٓٗٔٔخٍ حُظـخ٣ٍش حُلَس ، طٞك٢ ك٢، ػْ حٗظـَ ك٢ ح٧ػ
ٔ

 . 1٘-1ٕ، ٛـ ٔح٧ٛزل٢ ،  حَُٔؿغ حُٔخرن ،ؽ - 
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 قادة المعارضة التهامٌة فً الخارج

 بٌرو .أبكر ٌوسف  -1

أول حركات المعارضة التهامٌة السلمٌة فً القطاع العمالً فً مٌناء الحدٌدة ، وكان  ٔقاد أبكر ٌوسؾ  

ذلك سبباً لطرده من عمله الوشٌفً بهذا المٌناء ، ولم تكتفً السلطات اإلمامٌة بذلك ، بل أراد نابب 

إرساله مع المتعاونٌن معه إلى  (م9ٗ8ٔ-9ٗٗٔ/هـ8ٖٙٔ-ٖٖٙٔالمقام فً تهامة القاضً حسٌن الحاللً )

سجون حجة بدعوى الدعوى على اإلضراب واالعتصام ، ولكن عفً عنهم فٌما بعد .. بعد أن تقدموا 

 . ٕبتعهدات لجهات االختصاص بتعز
 

دل هذا االتجاه على مدى ثقافة واطالع أبكر ٌوسؾ على العمل النقابً وأبجدٌات التدرج للمطالبة   

، واطالعه على المعرفة والثقافة اإلنسانٌة ، وتؽلؽل األفكار المتحررة والمتجددة من  بالحقوق وانتزاعها

خالل نهم أبكر فً القراءة المبكرة للرواد الفكر العربً ، ومجالسة أبكر ٌوسؾ للطبقات الكادحة علمته 

بكل فباته ،  تحسس اآلالم ومعاناة هؤالء التهامٌٌن الشؽٌلة المهضومٌن ، ومعهم بقٌة الشعب التهامً

فً المطالبة بالحقوق التهامٌة السٌاسٌة  –وهو المتعلم والمثقؾ فٌما بعد  -وأفاده ذلك االحتكاك بهم 

واالقتصادٌة والتعلٌمٌة ، وأكسبته بعداً إنسانٌاً أعتنق أفكاراً تقدمٌة بسبب ذلك ، وتزعمه ألول إضراب 

فٌها على تكوٌن االتحادات والجمعٌات والكٌانات أعطاه بعداً كارٌزمٌاً ، جعلته ٌثقؾ نفسه ثقافة ركز 

 السٌاسٌة واالجتماعٌة .
 

بعد خروجه من سجون اإلمامة بالحدٌدة ، انطلق إلى الحجاز ، وعمل ضمن مجموعات تجارٌة تدٌر  

ثروات هابلة وهً مجموعة الشربتلً ، وبعد أن اشتؽل فً السعودٌة ، انتقل إلى عدن للتجارة ، حٌث 

للكثٌرٌن ومنهم المفكرٌن والشعراء وأبرزهم صدٌقه المحامً محمد علً لقمان وأبن تهامة عاش صدٌقاً 

أدهل والشاعر محمد سعٌد جرادة ولطفً جعفر أمان وحمزة لقمان والنقابً عبدهللا األصنج وعبدهللا 

تم ، وقاد حركة المعارضة التهامٌة بالخارج ، وأه ٔفاضل فارع وحسن صالح شهاب فً فترة متأخرة 

بأبناء تهامة فً عدن ، فبذل فً سبٌلهم مساعً قابلها أبناء تهامة بالشكر والمحبة ، وكان ٌواصل الكتابة 

فً صحٌفة القلم العدنً وفتاة الجزٌرة والنهضة والجنوب العربً والبعث وؼٌرها ، ونشر مطالبه 

فٌها وتعٌٌن أبنابها فً الدولة ، ونصابحه و للحكومة الٌمنٌة ولٌحملها على االهتمام بتهامة ونشر التعلٌم 

                                                           
ٔ

٠ حُٔيٍٓش ح٤ُٔل٤ش ، ك٤غ ّ ، ىٍّ ك٢ ٓيٍٓش ىحهَ حٍُٔٞ ، ػْ حٗظوَ ا1ُٕٓٔ ٛـ/1ٖٖٔأرٌَ ٣ٞٓق ر٤َٝ ٖٓ ٓٞح٤ُي حُلي٣يس رلخٍس حُٜ٘ٞى ك٢ - 

طؤػَ رخ٧ٓظخً ٗ٘ؤص حُـ٢ٗ٬٤ ٝٓلٔي حُو٢ِٛٞ ٝٛـ٤َ ٤ِٓٔخٕ ػخ٣ٖ ٝأكٔي ُؤخٕ ٝأكٔي حٌُظ١َ ، طٞظق ك٢ ٤ٓ٘خء حُلي٣يس ٝط٠ُٞ ٍثخٓش 

ُظِْ حُلخىف ح١ٌُ حُؼٔخٍ ٝحُطزوخص حٌُخىكش رٌٜح ح٤ُٔ٘خء ، ١ٝخُذ رلوٞم ٛئ٫ء حٌُخىك٤ٖ ٝحٛطيّ ٓغ حُِٔطخص ح٩ٓخ٤ٓش ، ٝطؼُِص ه٘خػظٚ رخ

كخم ٖٓ حُِٔطخص ح٩ٓخ٤ٓش ر٘ؼذ طٜخٓش ، ٝؿخىٍ ا٠ُ حُلـخُ ػزَ ؿ٤ِحٕ ، ٌُٖ حُِٔطخص حُٔؼٞى٣ش حػظوِظٚ رظٜٔش ػيّ ٝؿٞى ؿٞحُ ُي٣ٚ ، 

ي ٍٝكِظٚ ُز٬ىٙ ، ٝكَٜ ػ٠ِ ؿٞحُ ٓلَ رؼي ٓ٘وش ، ٝػخى ُِٔلَ ا٠ُ حُٔؼٞى٣ش ، ك٤غ حٗظـَ رؼيى ٖٓ ح٧ػٔخٍ ٝأهَٛخ ػَٔ ٓٞظلخً ػ٘

 ٓـٔٞػش كٖٔ ػزخّ حَُ٘رظ٢ِ حُظـخ٣ٍش ، ٝؿٔغ ػَٝس ، ػخى رٜخ ا٠ُ ١ٝ٘ٚ طٜخٓش ، ٝىػخ ا٠ُ ح٧كٌخٍ حُؼ٣ٍٞش ، ٝكَ ا٠ُ ػيٕ ، ٝٛ٘خى أٍطز٢

حُظ٢  ٗخصرؤر٘خء طٜخٓش ٝكًَش حُٔؼخٍٟش ح٤٘ٔ٤ُش ٝػ٠ِ ٍأٜٓخ ح٩طلخى ح٢٘ٔ٤ُ ، ٝٓؼ٠ ُظ٤ٌَ٘ ح٩طلخى حُظٜخ٢ٓ ٝحَُحرطش حُظٜخ٤ٓش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٤ٌُخ

أٝؿيٛخ ُِٔطخُزش رلوٞم طٜخٓش ، ٝأٛزق أكي أرَُ أػ٠خء ح٩طلخى ح٢٘ٔ٤ُ كَع ػيٕ ، ػْ ٓخكَ ُِوخَٛس ٌُٖٝ حُِٔطخص ح٣َُٜٔش أُوض حُوزٞ 

 ٖػ٤ِٚ ١َٝى رظل٣َٞ ٖٓ ح٫طلخى ح٢٘ٔ٤ُ كَع حُوخَٛس ، كؼخى ُؼيٕ ٌٝٓغ رٜخ ٝحٗظَٜ رٌظخرخطٚ ػٖ ٓؼخٗخس طٜخٓش ٝٓطخُزش ح٩ٓخّ أكٔي رظل٤ٔ

أٟٝخع حُظٜخ٤٤ٖٓ ٝطٜخٓش ، ؿَٟ حػظوخُٚ َٓحص ػي٣يس ك٢ ٓـٕٞ حُِٔطخص ح٩ٓخ٤ٓش رخ٤ُٖٔ ٝطٜخٓش ، حُٔؼٞى٣ش ، ح٣َُٜٔش ، ٝحُِٔطخص 

هخىس  ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش حُز٣َطخ٤ٗش رؼيٕ ، طـخِٛظٚ حُؼٍٞس ٝحُؼٞحٍ ػٖ هٜي ٌُٞٗٚ حُيحػ٤ش ح٧ٍٝ ٩ػطخء طٜخٓش حُلٌْ حٌُحط٢ حٌُخَٓ ، ُٝؼيحء رؼٞ

ّ ، ٫ٝ ٣ؼَف ٤َٜٓٙ ػ٠ِ ح٥ٕ ، طَى ٓـٔٞػش ٓوخ٫ص ًِٜخ ػٖ 17ٍٟٓٔش ح٤٘ٔ٤ُش ُٚ ٧ٝكٌخٍٙ طـخٙ طٜخٓش ، أهظطق ك٢ أٝحثَ ػخّ حُٔؼخ

 طٜخٓش ٝحُٔطخُزش رلوٞهٜخ ٝٓزَ طط٣َٞٛخ ، ٝؿي حُزخكغ ٛٔظخً ٓطزوخ ٖٓ هزَ ًَ ٖٓ ٓؤُْٜ ػٖ أرٌَ ٣ٞٓق ر٤َٝ . 
ٕ

 ّ .1٘ٗٔحًظٞرَ  ٕٓٛـ / 7ٖٗٔٛلَ  ٕٕ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  1٘يى ؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼ - 
ٔ

   ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٗ؛ ٝٓوخرِش ٓغ كٖٔ ٛخُق ٜٗخد ك٢  1ٕٓٓ/ٔ/7ٓوخرِش ٓغ ػزيهللا كخَٟ كخٍع ك٢ ٤ًِش حُظَر٤ش رؼيٕ ك٢ - 
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والمطالبة بالمساواة بٌن التهامً والٌمنً ، وأسس للتهامٌٌن اتحاد التهامً ورابطة أبناء تهامة ، ووضع 

 نشمها وقوانٌنها وشروط االنتماء إلٌها .
 

 ، كما أنه انتمى إلى حركة المعارضة الٌمنٌة وأصبح عضواً عامالً فً االتحاد الٌمنً فً عدن    

وأصبح عضوا إدارٌاً فً الهٌبة اإلدارٌة ، وفً أثناء عضوٌته فً االتحاد الٌمنً اختلؾ مع دار 

االتحاد الٌمنً فً مصر برباسة محمد محمود الزبٌري ، ثم اختلؾ مع الشٌخ عبد هللا علً الحكٌمً 

ً األستاذ عل فً عدن ، ولكنهما اصطلحا ألن الخالؾ كان إدارٌاً ولم ٌكن جوهرٌاً ، وهو ما ذكره

من المفارقات الؽرٌبة أن أبكر ٌوسؾ بٌرو عضو الهٌبة اإلدارٌة لالتحاد الٌمنً )-محمد عبده فقال:

بعدن الذي تولى جمع التوقٌعات لتنازل األستاذ عبد القادر علوان عن رباسة االتحاد للشٌخ عبد هللا 

لٌمنً بمصر ، ٌجمع باسمه الحكٌمً فور وصوله إلى عدن كان أبكر مندوباً فً عدن لالتحاد ا

وهً  -جرٌدة النهضة الخالؾ  ، وذكرت ٔاالشتراكات من المواطنٌن وٌعطٌهم إٌصاالت رسمٌة بذلك(

جرٌدة موالٌة لإلمام أحمد ذلك وتشن هجماتها على أبكر ٌوسؾ لمعارضته اإلمام أحمد وحكمه لتهامة 

الٌمنً رفعوا رسالة إلى الربٌس ، فذكرت أن )تسعة وثالثون عضواً من أعضاء  دار االتحاد  -

ٌطلبون فٌها فصل العضو اإلداري " أبكر بٌرو " من االتحاد الٌمنً ، وذلك بعد أن فشل االقتراح 

ربٌع الثانً  الرابع من السابق الذي قدمه أحد األعضاء فً الجلسة المنعقدة فً الشٌخ عثمان بتارٌخ 

ونص االقتراح على أن ٌعترؾ الشخص  -م 9ٖ٘ٔ دٌسمبر العاشر من / هـ7ٖٖٔالخمٌس  -الحالً 

فبدأ الخالؾ ٌشتد بٌنه وبٌن  ٔ(إلى الشخصٌة الكبٌرة التً شتمها المذكور بؽلطه وٌقدم اعتذار كتابٌا

 أنصار محمد محمود الزبٌري الذي ٌشؽل منصب ربٌس االتحاد الٌمنً فً القاهرة .
 

دن والقاهرة"من جهة وبٌن أبكر ٌوسؾ بٌرو شهر الخالؾ بٌن الزبٌري واالتحاد الٌمنً بفرعٌه "ع  

من جهة أخرى بعد إنشاء أبكر ٌوسؾ لإلتحاد التهامً ، وهو ما ٌالحش من توارٌخ األحداث ، فقد كان 

عضواً ترقى فً االتحاد الٌمنً فً بدء أمره ، ولكن القضٌة التهامٌة طؽت على تفكٌره وخاصة بعدما 

انب جدة والحجاز ، فنادى إلى تأسٌس االتحاد التهامً فً رأى ممسٌهم بعدن وجٌبوتً ومصوع إلى ج

، والتً  م9ٖ٘ٔ دٌسمبر الرابع والعشرٌن منهـ / 7ٖٖٔالثانً  ربٌع الثامن عشر من الخمٌسٌوم 

فاجأت الجانب الٌمنً وأعتبرت ذلك فً مقابل االتحاد الٌمنً ، وعمل أعضاء على فصله ، ثم حلت 

منً فً عدن سببٌة ذلك ، أما دار االتحاد الٌمنً فً مصر برباسة محمد المسألة وتفهم قادة االتحاد الٌ

محمود الزبٌري فرفض التفاهم ، والنضمام أبكر إلى صؾ أعداء الزبٌري أمثال األستاذ عبد القادر 

علوان والشٌخ عبد هللا علً الحكٌمً ، وكان ٌمكن للزبٌري أن ٌقبل بمضض التصالح مع أبكر ٌوسؾ 

أبكر اإلتحاد التهامً ألبناء تهامة ، فتلك القشة التً قصمت شهر البعٌر العتقاد ، لكن أن ٌؤسس 

 بحتمٌة توحٌد العمل النضالً ضد اإلمام أحمد بعٌداً عن التفرٌخات الكٌانٌة .    
 

وصل أبكر ٌوسؾ إلى مصر لؽرض المصالحة وفتح صفحة جدٌدة وطً صفحة الماضً ، ولكن   

الؾ ٌشتد بٌنه وبٌن محمد محمود الزبٌري الذي ٌشؽل منصب ربٌس كل ذلك ذهب سدى ، وبدأ الخ

االتحاد الٌمنً فً القاهرة ، فقرر أبكر ٌوسؾ قضاء الصٌؾ فً القاهرة ، وجاء الستقباله فً مٌناء 

بور سعٌد السٌد علً الجناتً سكرتٌر االتحاد الٌمنً والسٌد ٌحٌى الوادعً من موشفً جامعة الدول 

قاهرة ، فاستقبله الطلبة الٌمنٌون جمٌعاً ألنهم ٌحبون فٌه إخالصه فً سبٌلهم ، فقد العربٌة ، ووصل ال

                                                           
ٔ

 . 1ٔٗ، ٛـ ٔػزيٙ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٔ

 ّ .1ٖ٘ٔى٣ٔٔزَ  ٕٗٛـ / 7ٍٖٖٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  ٤ٔ1ْ ، ٣ّٞ حُؤ 1ٔٔؿ٣َيس ح٠ُٜ٘ش ، حُٔ٘ش حَُحرؼش ، حُؼيى  - 



   

 

383 

 

كان ٌخدمهم فً عدن وانزله الطلبة فً بٌتهم ، وصحبوه فً تنقالته ، وذهب أبكر ٌوسؾ لزٌارة 

الزبٌري فً االتحاد الٌمنً لطلب طً صفحة الماضً وأصر الزبٌري على حّل اإلتحاد التهامً 

بنبرة الزبٌري االستعالبٌة ، فرفض ذلك بشدة ، وشعر أبكر ٌوسؾ أن أعضاء االتحاد  وأحس أبكر

الٌمنً فً مصر ؼٌر راضٌن عنه فلم ٌرد أحد منهم رد الزٌارة له .. وأقٌمت فً االتحاد فً مصر 

حفلتان لم ٌدعى إلٌها أبكر ٌوسؾ ، وكان المفروض أن ٌدعى إلٌهما كعضو فً االتحاد فً عدن وهو 

 كز الربٌسً .المر
 

وكان هذا الشعور إنذارا بالعاصفة والتؾ حوالً أبكر سبعون طالباً ٌمانٌاً حرٌصٌن على سالمته ،   

فقد بدأت إشاعات تتسرب إلٌهم بأن االتحاد الٌمنً فً مصر قرر العسؾ به ألنه صارح الزبٌري عن 

لد الشٌخ أحمد محمد نعمان ، مسابل مالٌة االتحاد ونفقات الطالب وتبرعات سٌؾ اإلسالم البدر وو

والتقى ٌحٌى زبارة وهو ٌعٌش مع الزبٌري وٌعمل معه فً االتحاد وهو شخص ٌنطوي على نفسه 

وٌتجنب أبناء الٌمن االختالط به ألنهم ال ٌستطٌعون أن ٌعرفوا أهو عدو أم صدٌق ، وقد التقى أبكر 

ون عدم هذا اللقاء وعلم أبكر كما ٌعلم كثٌر بٌحٌى زبارة فً دهشة من الطلبة الٌمنٌٌن الذٌن كانوا ٌفضل

من أبناء الٌمن أن عددا من الٌمانٌٌن األؼنٌاء ٌقابلون جماعة تحمل اسم االتحاد الٌمنً فً مصر 

وٌطلبون منه أمواالً لالتحاد بصورة ؼٌر شرٌفة .. أو بصورة تهدٌد .. وتحدث أبكر بهذا الشأن مع 

 الطالب وأعضاء اإلتحاد الٌمنً .
 

 -كما ٌلً :   فوجد مكتوباً به ءتهباً فتحه لقرأم كعادته إلى منزله فوجد خطا9٘ٗٔسبتمبر  7ٕعاد فً  

" األستاذ الفاضل األخ أبكر تحٌة واحتراما ، وبعد فكنت حرٌصا على رؤٌتك وكان بمودي أن   

والطقس فً  أتحدث معك واسمع لنصابحك وتوجٌهاتك ال سمٌا وأنت قد قٌل ما قٌل وأنت تعلم أن الجو

القاهرة ؼٌره فً الجهات األخرى ، ونحب أن ٌكون ما بٌننا عامرا صافٌا وال نترك مجاال للهدم فنحن 

أبناء وطن واحد وال أصعب على اإلنسان أن ٌقال عنه خالؾ الواقع خصوصا فٌما له مساس بمقدساته 

 7ٕن أراك قرٌبا " وشرؾ وطنه التً عشنا جمٌعا فً سبٌلها وسنموت أوفٌا فً ؼمارها أرجو أ

 المخلص ٌحٌى زبارة . ٗ٘/9/
 

وقال الذٌن اطلعوا على هذا الخطاب إن الزوبعة تتجمع ! ولكن أبكر لم ٌتزعزع ، ونصح األصدقاء   

بسفر أبكر فإن خطاب زبارة كان صرٌحاً فً وعٌدي وصرٌحاً فً رأي حاشٌة الزبٌري عنه ولكن 

اً على مشاهده كواكب السٌنما ونجوم المسرح المصري أبكر كسابر أبناء جنوب الجزٌرة كان حرٌص

وهذه رؼبة فً البالد العربٌة كلها .. والكواكب والنجوم ٌعرفون هذا االتجاه فً شباب العرب 

وٌتلطفون معهم فً اللقاء .. وكان الكواكب والنجوم ٌستعدون لمهرجانات الجالء وهً فرصة للسابح 

 .   ٔالت فقرر البقاء لٌحضر مهرجانات الجالءالعربً ٌرى فٌها جمٌع كواكبه المفض
 

رد أبكر ٌوسؾ بخطاب على هـ 7ٖٗٔ صفراألول من  /م 9٘ٗٔ سبتمبرالثامن والعشرٌن من فً    

  -زبارة قال فٌه بالنص :  خطاب

 "   عزٌزي األخ ٌحٌى زباره                     تحٌة وسالماً وأتمنى لك التوفٌق والسداد .   

بمزٌد اإلعجاب والدهشة رسالتك الرقٌقة التً تركتها تعلن عن ما ٌكنه ضمٌرك وما تتحلى تسلمت    

به صفاته الحسنة ، حٌنما لم تصادؾ وجودي فً المنزل الذي جعلنً أأسؾ على ذهاب هذه فرصة 

                                                           
ٔ
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التً كانت ستجمعنً بشخص له مكانته فً عالم الجهاد الصحفً ، كم كنت مشتاقا إلى توجٌهاتك 

وإرشاداتك القٌمة الستمد منها العون واستلم الثقة ، لقد قٌل لً أن لدٌك مشارٌع ضخمة رسمت السامٌة 

لها الخطط لتحقٌق ما تهدؾ إلٌه جمعٌتكم وكنت أود سماع ذلك من فمك ولكن فاتتنً الفرصة ، أما 

سٌما فً الجو والطقس فً القاهرة بألطؾ بكثٌر من ؼٌره ومن اجله تزور الناس مصر لٌتمتعوا به ال 

العهد السعٌد عهد الحرٌة والكرامة والعزة واالطمبنان ، ربما أنك تشاركنً فً ذلك أما ما صوره لك 

 . ٔ"  الخٌال فال
 

حضر أبكر مهرجان الفنانٌن فً األوبرا الملكٌة وقرر م 9٘ٗٔأكتوبر   الرابع والعشرٌن منوفً  

اء عدن قادة الثورة وهم من الذٌن ٌتمنى الناس السفر ٌوم الثالثاء بالطابرة وكانت فرصة رأى فٌها أبن

مشاهدتهم فً البالد العربٌة كما رأوا فٌها النجوم والكواكب ، ولكن النٌابة قد اتصلت بأبكر تطلب منه 

جواز سفره فوعدها بإحضاره من المفوضٌة الٌمنٌة فً صباح االثنٌن ، وفً صباح االثنٌن قبضوا 

كلٌفه بمؽادرة البالد ، ولم ٌذهب أحد من االتحاد الٌمنً ٌستفسر عن علٌه للتحقٌق وانتهى التحقٌق بت

أبكر أو ٌعرض كفالة.. بل تحرك حوالً سبعٌن طالبا وأبرقوا إلى الربٌس جمال عبد الناصر ٌحتجون 

ثم كتبوا عرٌضة ٌشرحون فٌها موقفهم وقلقهم .. ولم ٌعلم أحد أٌن أبكر وما هو مصٌر أبكر ، وتابعت 

)لماذا حققت السلطات المصرٌة مع أبكر ٌوسؾ  -العدنً تحقٌقها عن ذلك وتساؤلها: جرٌدة القلم

 الٌمانً ؟

وصل ٌوم األحد الماضً األدٌب الٌمانً المعروؾ أبكر ٌوسؾ عضو االتحاد الٌمنً بعدن مكلفا 

بمؽادرة األراضً المصرٌة بعد أن شل معتقالً فً ذمة التحقٌق لمدة أسبوع فً سجن األجانب فً 

 ٕٗلقناطر الخٌرٌة فً القاهرة ، فقد ألقت الحكومة المصرٌة القبض على أبكر ٌوسؾ ٌوم األحد ا

أكتوبر فً دار المفوضٌة الٌمنٌة فً القاهرة وبحضور القابم بأعمال المفوضٌة السٌد الجرافً وأعضاء 

األحد  المفوضٌة للتحقٌق معه .. وحملته نٌابة أمن الدولة إلى السجن الحربً حٌث قضً ٌومً

واالثنٌن ثم نقلته ٌوم الثالثاء إلى سجن األجانب فً القناطر الخٌرٌة ولم تسمح ألحد بزٌارته أو 

االجتماع به حتى أصدرت ٌوم الجمعة بٌانا قالت فٌه بأن السلطات المصرٌة قررت تسفٌره التصاله 

أبكر ٌوسؾ أن واتضح فً مصر ألصدقاء ه بنشاط ٌهدد مصالح امن الدولة بهٌبات أجنبٌة وقٌام

 . ٔالسلطات المصرٌة تكلفه بمؽادرة األراضً المصرٌة ٌوم األحد الماضً ( 
 

 -ثم اتصلت جرٌدة القلم العدنً بأبكر ٌوسؾ تسأله عن تحقٌق السلطات المصرٌة معه فكتب ما ٌلً :   

السادس  /م 9٘ٗٔأكتوبر  الثالث والعشرٌن من" فً الساعة الثامنة والنصؾ من لٌلة االثنٌن الموافق 

األول محمد سامً والثانً محمود وسأال عنً  ٌنجاء إلى المنزل شخصهـ 7ٖٗٔصفر  والعشرٌن من

ٌن فً األوبرا الملكٌة ابتهاجاً باتفاقٌة الجالء ، ولما ٌاننوكنت مع زمالبً نستعد للحضور حفلة الف

رنً صدٌق موشؾ بقسم قابلتهما طلبا منً بصورة لطٌفة أن أذهب معهما إلى قسم الجٌزة حٌث ٌنتش

الجمرك ، فاعتذرت لهما بحفلة الفنانٌن ووعدتهما أن انتشرهما فً الساعة العاشرة من صباح االثنٌن ، 

وذهبا ثم رجعا ٌطلبان منً جواز سفري ، فقلت لهما بأننً سأحضره من المفوضٌة الٌمنٌة ، وفً 

ن وأخذانً وكان فً المفوضٌة السٌد صباح االثنٌن ذهبت إلى المفوضٌة ألخذ الجواز ، فحضرا االثنا

بأن  -عبد هللا المؤٌد والسٌد الجرافً وعبد الرحمن البٌضانً وطلب السٌد المؤٌد السبب فً ذلك فقاال :

                                                           
ٔ
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إدارة الجوازات ترٌدنً وأننً سأعود بعد نصؾ ساعة ، وركبت معهما سٌارة ومررت بالمجمع حٌث 

حتى شارع فؤاد حٌث نزل محمود واستأنفنا السٌر إلى  إدارة الجوازات ، فلم تقؾ السٌارة بل استمرت

مدخل القٌادة العامة فتلقانً جندٌان مسلحان ودخال بً إلى قسم أركان الحرب فً قلم المخابرات ، 

والصاغ محمد مبروك سكرتٌر الربٌس جمال عبد  ٔوهناك وجدت الصاغ الذٌب ربٌس قلم المخابرات

، واخذ محمد مبروك ٌوجه أسبلة التحقٌق ، بٌنما أخذ الصاغ  الناصر ، فحٌٌتهما فأمرانً بالوقوؾ

الذٌب ٌسجل كتابٌاً وصوتٌاً....وتبدأ األسبلة تنهال على أبكر ٌوسؾ حول نسبه وعالقته باالتحاد 

ونمت تلك اللٌلة فً السجن الحربً ، وبكرت  -التهامً وعالقاته فً مصر ..وأخٌراً ٌقول أبكر ٌوسؾ:

ً تحقٌقاً عن رابطة أبناء تهامة وكتاباتً عن تهامة ، وصلتً بالمرحوم الشٌخ فً الصباح واجروا مع

عبد هللا علً الحكٌمً والدعوة ألمٌر ٌمنً آخر ؼٌر البدر سٌؾ اإلسالم ولماذا ال استؽل نشاطً ضد 

اء ر الخٌرٌة ولم ٌعاملونً بقسوة أثنربعاء إلى سجن األجانب فً القناطاتحاد الجنوب ثم نقلونً ٌوم األ

اعتقالً بعد التحقٌق بل شللت فً السجن حتى علمت ٌوم الجمعة بأنه صدر بٌان رسمً " قرروا فٌه 

إبعادي بسبب اتصالً بهٌبات أجنبٌة وقٌامً بنشاط ٌهدد أمن الدولة " ، وفً ٌوم األحد نقلونً إلى 

نا أبكر ٌوسؾ المجمع وأرسلت لشنطتً وسافرت بالطابرة ، ومهما جرى لً فً خالل هذا األسبوع فأ

لها التوفٌق والنجاح   ال ألوم حكومة الثورة فمن واجبها أن تحمً الثورة حٌن تشك ، بل إننً أرجو

ولكننً أوجه لومً إلى إخوانً أبناء الٌمن الذٌن تفرقوا أٌدي سبأ وأصبح العداء بٌنهم محل اإلخاء 

 هداهم هللا ( . 

در إلى بعض أذهان الٌمنٌٌن عندما علموا بالقبض علٌه أن )لقد تبا -ثم تابعت الجرٌدة تحقٌقها فقالت :  

الحادث ربما كان بسبب شكوى من المفوضٌة الٌمنٌة ، ولم تكن المفوضٌة الٌمنٌة فً القاهرة على علم 

بشًء ، ولكنها عندما ثبت لها أنه محجوز فً السجن لم تتخلؾ عن أداء واجبها ، فأجرى السٌد 

مال الوزٌر المفّوض اتصاالته بالطرق الدبلوماسٌة المعتادة ، ثم أرسل كتاباً إسماعٌل الجرافً القابم بأع

إلى وزارة الداخلٌة ٌشرح أن االعتقال كان من دار المفوضٌة ، وٌطلب أسباب اعتقاله ، وٌعرض 

استعداد المفوضٌة لكفالته وترحٌله من مصر.. وبذلك قضت المفوضٌة على اإلشاعات التً راجت فً 

 ٌٌن بان االعتقال كان بطلب من المفوضٌة الٌمنٌة .صفوؾ الٌمن
 

أما االتحاد الٌمنً ، فلم ٌتحرك أحد من أعضاء االتحاد الٌمنً بالقاهرة ، فقد قٌل فً القاهرة أن كبار   

االتحاد كانوا ٌنصحون بعدم التدخل فً هذا األمر بحجة أن البالد فً حالة ثورة وأنهم ال ٌستطٌعون أن 

وقد شعر أبناء الٌمن بخٌبة شدٌدة ، ألن المفروض كان من االتحاد الٌمنً بالقاهرة أن  ٌعملوا شٌبا ،

ٌحاول على األقل عرض ضمانة أبكر كعضو فً االتحاد فً عدن ، واالتحاد الٌمنً فً القاهرة له مقام 

 معروؾ كهٌبة ومصر تقٌم وزن للهٌبات أكثر من األفراد . 
 

تحرك من عدن فأرسل الشٌخ أحمد عبد الرقٌب حسان ربٌس االتحاد إال أن االتحاد الٌمنً بعدن    

" وزٌر داخلٌة جمهورٌة مصر زكرٌا محً الدٌن ، نلفت نشركم إلى أبكر  -الٌمنً بعدن البرقٌة التالٌة :

ٌوسؾ عضو االتحاد الٌمنً فً عدن ، معتقل فً القاهرة بوشاٌة بعض ذوي األؼراض الدنٌبة ، 

كل ما نسب إلٌه ، واالتحاد الٌمنً بعدن مستعد أن ٌقدم لكم جمٌع األدلة التً والواقع أنه بريء من 

                                                           
ٔ

ػٖ ىٍٝ حُٔوخرَحص ح٣َُٜٔش ٝهخٛش ىٍٝ كظل٢ حُي٣ذ ٝٗوِٚ  –أكي حُٔؼخ٤ٍٟٖ ح٤٤٘ٔ٤ُٖ ٝػ٠ٞ ك٢ ح٩طلخى ح٢٘ٔ٤ُ  –طليع ك٤ٖٔ حُٔوز٢ِ  - 
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تثبت براءته نرجوا تسفٌره إلى عدن " ، وأبرق الحاج محمد علً األسودي بنسخة من هذه البرقٌة إلى 

 . ٔسٌادة الربٌس جمال عبد الناصر

) سافر أبكر  -لً محمد عبده فقال:ووجد الباحث أن الوحٌد الذي ذكر هذه الواقعة من الُكتاب هو ع  

ٌوسؾ إلى مصر لقضاء إجازته هناك ، وكانت تربطه صداقه ومعرفة بكثٌر من الطلبة الٌمنٌٌن الذٌن 

ٌتلقون دراستهم بمصر والذٌن ٌكنون له كثٌراً من الود ، وما إن وصل أبكر ٌوسؾ إلى القاهرة حتى 

، وعندما سمع أصدقاؤه الطلبة خبر اعتقاله  ٕنبٌة"اعتقلته المخابرات المصرٌة بتهمة "عمٌل دولة أج

راحوا ٌسعون فً اإلفراج عنه ، ومعرفة سبب اعتقاله ، فأبلؽتهم أن مسبولٌن فً االتحاد الٌمنً بمصر 

أبلؽوا المخابرات عنه أنه جاسوس فأشعلها الطلبة ثورة احتجاج ضد االتحاد الٌمنً فً القاهرة وضد 

ي بصفته ربٌساً لالتحاد ، وعندما بلػ خبر اعتقال أبكر ٌوسؾ فً القاهرة األستاذ محمد محمود الزبٌر

إلى عدن وأن االتحاد الٌمنً هناك كان وراء اعتقاله تألموا لما تعرض له ، ولكنهم لم ٌحتجوا ولم 

ٌعاتبوا ألنهم ٌعتبرون االتحاد بمصر ٌسٌر فً اتجاه مؽاٌر تحت تأثٌر أبو طالب ، اشتد احتجاج الطلبة 

القاهرة على االتحاد الٌمنً فٌها ، وضٌقوا الخناق علٌهم من أجل سعٌهم إلطالق سراحه ،  فً

واتهموهم باالرتباط بالحكومة المتوكلٌة ، وقد اضطر األستاذ الزبٌري أن ٌكتب رسابل إلى كبار 

 األحرار فً عدن والحبشة ٌطلب منهم االتصال بالطلبة بمصر وتهدبتهم وإٌقاؾ حمالتهم ضد قادة

االتحاد مع الطلبة خاصة وقد قطعت رواتب بعضهم أمثال محمد أنعم ؼالب وعبد الؽنً علً وحسٌن 

حبٌشً ، ما كانوا متألمٌن من الوشاٌة بزمٌلهم أبكر ٌوسؾ التً أدت إلى سجنه ، وقد اضطر األستاذ 

ة فً رسالة الزبٌري أن ٌشكو ما ٌتعرض له من قبل الطلبة إلى زمٌله األستاذ نعمان المقٌم فً حج

سبتمبر  هـ/99ٖٔشوال الصادر فً ٖ٘مطولة قدمتها لمجلة الكلمة لنشرها ، فنشرتها مبتورة فً عددها 

وقد أشار األستاذ الزبٌري فً رسالته هذه إلى أبكر ٌوسؾ بقسوة وحنق دون أن ٌذكر اسمه  ٔم 979ٔ

ألصل أو النوع أو مدخول إذ جاء فٌها : " ومن المعضالت الكبرى أن أي جاسوس أو وؼد أو مجهول ا

العقٌدة فله الحق أن ٌتدخل فً صفوفنا وان ٌكون له كلمة على جماعتنا ورأي على قضٌتنا وحق فً 

أسرارنا ، فإن أردنا التنبٌه إلى خٌانته وجاسوسٌته وجدناه ٌلجأ إلى السم الخبٌث القتال وإلى العصبٌة 

لته مذهبٌة وأنه لم ٌتهم إال أنه من بلدة فالن أو قرٌة المذهبٌة فٌلم إلٌه الشبان األؼرار وٌوهمهم أن مشك

وقد استمرت تلك األوضاع بالنسبة لالتحاد ح بطالً من أبطال الكفاح هناك"فالن ثم ٌكتب إلى عدن فٌصب

 . ٕم (9٘٘ٔالٌمنً بمصر وعالقته بالطلبة من جهة وعالقته باالتحاد الٌمنً بعدن حتى أواخر عام
 

بده أن الزبٌري قد اضطر لكتابة رسابل إلى كبار األحرار فً عدن والحبشة ، كما ذكر علً محمد ع   

فوصل إلى دار االتحاد الٌمنً تقرٌر فً عشرٌن صفحة تناول مسألة أبكر ٌوسؾ الٌمانً من القاضً 

 ٖمحمد محمود الزبٌري ربٌس االتحاد الٌمنً بالقاهرة 

                                                           
ٔ

 ّ.1٘ٗٔٗٞكٔزَ  ٓٔٛـ / 7ٍٖٗٔر٤غ ح٧ٍٝ  ٗٔؼخ٤ٗش ، ح٧ٍرؼخء ، حُٔ٘ش حُ ٔٙؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُؼيى  - 
ٕ
 رؼم أن الجهات األمنٌة لم تسمً تلك الدولة ولكن ٌعتقد الباحث أنها السعودٌة لكون بٌرو عمل بها فترة طوٌلة من الزمن . - 
ٔ

ػ٠ٞ ٤ٛجش حُظل٣ََ ُٔـِش حٌُِٔش ٝهي حهز٢َٗ رٌُي  هخٍ ػ٢ِ ٓلٔي ػزيٙ ك٢ حُلخ٤ٗش "كيع ًُي حُزظَ رؤَٓ ٖٓ حُيًظٍٞ ػزي حُؼ٣ِِ حُٔوخُق - 

 ٛخكذ حُٔـِش ٍٝث٤ْ طل٣ََٛخ ٓلٔي ػزي حُـزخٍ ٬ّٓ ػ٘يٓخ ػخطزظٚ ػ٠ِ ًُي حُزظَ كوي أَٓ حُيًظٍٞ حُٔـِش ر٘طذ ٓويٓش حَُٓخُش حُظ٢ طؼزَ

 رزظَٙ ٝػيّ َٗ٘ٙ"  أٛيم طؼز٤َ ػٖ حُؼ٬هش حُل٤ٔٔش حُظ٢ طَر٢ ٗؼٔخٕ ٝحُِر١َ٤ ٌٝٛح حُظؼز٤َ ُْ ٣َم ُٚ كؤَٓ 
ٕ

 .ٕٔٗ-1ٔٗ، ٛـ ٔػزيٙ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؿـ - 
ٖ

 ّ .1٘ٗٔٗٞكٔزَ  ٕٗٛـ/ 7ٍٖٗٔر٤غ ح٫ٍٝ  1ٕ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  ٖٙؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى  - 
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أبناء الٌمن فً السودان خطابات من االتحاد الٌمنً استلم إذ أما فً السودان فكانت االضطرابات شدٌدة  

تشرح الموقؾ بٌن الزبٌري والمؤٌد خصوصاً فٌما ٌتعلق باعتقال أبكر ٌوسؾ الٌمانً عضو االتحاد 

 . ٔالٌمنً فً عدن

 نماذج من مقاالت أبكر ٌوسف . -

لعدنٌة كتب أبكر ٌوسؾ بٌرو مقاالت باسمه صراحة وكتب بأسماء مستعارة ، نشرت فً الصحؾ ا

ومنها فتاة الجزٌرة والقلم العدنً والجنوب العربً والبعث والنهضة وؼٌرها ، وكان ؼالباً ما ٌكتب 

مقاالته بطرٌقة اإلٌحاء بأن اإلصالحات قادمة على ٌد اإلمام أحمد وأنه سوؾ ٌفعل كذا وكذا ألبناء 

أنه قد صرح بهذا العمل فٌزداد حنق تهامة ، وأنه وعد بأشٌاء ال علم لإلمام بها فتطرح على مابدة اإلمام 

 اإلمام أحمد علٌه .   
 

من أوابل المقاالت التً حصل علٌها الباحث مقال بعنوان "تجار الحدٌدة" وجه فٌه انتقاد مبطن لإلمام   

والذي شرد اآللؾ األسر ، ولم ٌكلؾ اإلمام نفسه بزٌارة الحدٌدة  ٕم فً الحدٌدة9ٖ٘ٔأحمد عقب حرٌق 

منكوبٌن أو إرسال اإلؼاثة لهم ، وانتقد فً مقاله التجار الذٌن اؼتنوا من عرق التهامٌٌن  أو مواساة ال

وخاصة تجار الحدٌدة الذٌن حق علٌهم مّد ٌد العون للمنكوبٌن ، فصور أبكر ٌوسؾ فً مقاله أن اإلمام 

بتأثٌث هذه أحمد ترك تعز ونعٌمها لٌواسً المنكوبٌن وٌأمر ببناء عمارات سكنٌة ثم ٌأمر التجار 

العمارات لصالح التهامٌٌن ، ولٌس هذا فحسب بل ٌأمل الكاتب أن تتعاون الحكومة مع التجار إلنشاء 

)حضر اإلمام إلى الحدٌدة  -المدارس والمستشفٌات وإرسال البعثات العلمٌة إلى الخارج ، ٌقول المقال :

ر بإنشاء عمارات ذات طابق واحد لكل إلنقاذ المنكوبٌن ومواساتهم فً الحرٌق .. وقد تفضل جاللته فأم

من المنكوبٌن وعلى حساب مالٌة الدولة وهذا عمل إنسانً نبٌل ٌشكر علٌه جاللة اإلمام ، وعند وصول 

جاللته توجه لفوره إلى منطقة الحرٌق فلم ٌر أحدا من تجار الحدٌدة فسال عنهم فقٌل لجاللته إنهم 

فً طلبهم وألقى علٌهم درسا قاسٌا فوقفوا مع جاللته  ٌمضؽون القات فشهر الؽضب على جاللته وبعث

وقاموا بجلب الماء لإلطفاء وإننا لنود لو ٌتفضل جاللة اإلمام فٌفرض على هؤالء التجار تأثٌث منازل 

المنكوبٌن كرد الجمٌل الذي وهبته إٌاهم الحدٌدة فأثروا وتضخمت ثرواتهم وحبذا لو ٌتعاونون مع 

   ٔوالمستشفٌات وإرسال البعوث (الحكومة إلنشاء المدارس 
 

عمل أبكر ٌوسؾ مراسالً صحفٌاً ، كتب عن أشٌاء حلم بها لتهامة ، حتى جعل الناس ٌصدقون ذلك    

، ثم نفى ذلك لٌزداد ؼضب الناس من هذا النشام اإلمامً ، فمثالً بعدما كتب باسمه المقال السابق ، 

وأن األموال التً جمعها لجنة التعمٌرات التً أسست  صدمت الجرٌدة الناس أن كل ذلك أحالم وخٌال ،

عقب الحرٌق لم تصل الناس منها شًء وذهبت أموال المتبرعٌن من أبناء الشعب التهامً المؽترب 

هباء ، فـ)لقد نشرت الصحؾ مرات عدة عن تعمٌرات البٌوت فً الحدٌدة المنكوبٌن المصابٌن بالحرٌق 

ٌرات خٌالٌة ، وال نعلم حتى اآلن ماذا أصاب النقود التً جمعت باسم ولكنه ثبت أخٌرا أن كل تلك التعم

 . ٕالمصابٌن فلم تنشر لجنة التعمٌرات شٌبا منها ( 
 

                                                           
ٔ

 ّ .1٘ٗٔى٣ٔٔزَ  1ٛـ/ 7ٍٖٗٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  ٕٔ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  ٘ٙؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى  - 
ٕ
ٌعد من أشهر حرابق الحدٌدة فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن حٌث بدأ من حارة الهنود ثم حارات الشحارٌة  ّ ك٢ حُلي٣يس1ٖ٘ٔك٣َن  - 

 وشردت مبات األسر .  ٖٓٔتهامً وجرح  ٖٓٓمنزل ومات حرقاً  ٓٓٙٔوالٌمن وحارات قرٌبة لٌحرق 
ٔ

 . ٤ُٞ٣ٔ1ٖ٘ٞ  ٕٙٛـ / 7ًٕٖٔٝ حُوؼيس  ٗٔ،  1ٔٙؼيى ؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُ - 
ٕ

 . 1ٖ٘ٔٓزظٔزَ  ٙٛـ / 7ًٕٖٔٝ حُلـش  ٕٙ،  1ٙٙؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
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وكتب خبر وهمً وهو قٌام اإلمام بتطبٌق نشام التقاعد ومحاربة الفاسدٌن بتهامة وتقٌٌد بعضهم بالقٌود ، 

ناء تهامة والعاملٌن معه من خالل إدعاء فصلهم واستفزاز مشاعر المتعاونٌن مع هذا النشام من أب

وسجنهم واستقدام موشفٌن من صنعاء وتعز ، فتحت عنوان "جاللة اإلمام ٌفتش حسابات الحدٌدة" ٌقول 

)صدر األمر الملكً فً الحدٌدة بإحالة سلٌم بك أمٌر جٌش الحدٌدة ومحمد  -الذي كتبه أبكر ٌوسؾ :

عاش وهذه أول مرة ٌصدر فٌها األمر فً الٌمن بإحالة المذكورٌن خلوصً مدٌر مدرسة الحدٌدة إلى الم

إلى المعاش ، ولم تتضح أسباب إحالتهما ..كما صدرت األوامر بحبس وقٌد مأمور مالٌة الحدٌدة شكري 

رضا ومعاونه مصطفى صبري وكاتب اللواء ٌعقوب وكاتب األساس ٌحٌى عطا وكاتب المخصصات 

ة وال ٌسمح لهم بالخروج من بٌوتهم ، وصدر األمر السامً بطلب مدٌر حلمً بمحل وشابفهم فً المالٌ

مال باجل الشراعً ومدٌر مال الزٌدٌة سلٌمان الطعامً وأودعا السجن الشرٌؾ مع القٌد وقد طلب 

، وفً نفس العدد  ٔ (-تهامة  –عٌنهم فً الحدٌدة ونواحٌها ٌجاللة اإلمام موشفٌن من صنعاء وتعز لت

تمنع بٌع السمك" فقد )منعت بلدٌة الحدٌدة أهل الصٌد من مباشرة البٌع حتى ٌصل الحاج ٌكتب "الحدٌدة 

من السٌد المطلوب من الدٌرك والعفش  -القصر اإلمامً  –أحمد العرٌض ألخذ محتاج المقام الشرٌؾ 

مٌاتها والبٌاض ، كما أمرت بعدم بٌع الحطب والفحم قبل أخذ المطلوب للمقام( ، حتى الشوارع تتؽٌر مس

فقد  ٔالتارٌخٌة لصالح السلطات اإلمامٌة وأبمتها وهو ما جعل  هذه السلطات تنفً ذلك فً العدد الالحق

)صدرت األوامر بإطالق األسماء التالٌة على الشوارع السابقة وقد علقت لوحات من الخشب تحمل 

 -:  ٕاألسماء الجدٌدة على الشوارع القدٌمة

 شارع اإلمام أحمد                                      باب مشرؾ                   

 السوق الطوٌل                                    شارع البدر                 

 جوار الجمرك                                     شارع اإلمام ٌحٌى (          

 –الملٌشٌا  – رض تزوٌج الجنود البرانٌٌنوكتب حتى ما ٌمس أحاسٌس التهامٌٌن وٌؤلمهم وهو ف  

على بنات تهامة باإلجبار ، فقد )أصدرت الحكومة الٌمنٌة أمرها إلى عموم عمال الجهات الٌمنٌة بعدم 

استخدام من ٌتأهل من الجنود البرانٌٌن فً مراكز وشابفهم وقطع معاشهم وصرفهم وفسحهم ألن 

 . ٖوشابفهم دون أوطانهم الخاصة (الحكومة ال تستصوب تأهٌل الجنود فً مراكز 
 

م ، وجهه أبكر ٌوسؾ خطاب 9ٖ٘ٔهـ / الثالث عشر دٌسمبر 7ٖٖٔوفً السادس من ربٌع الثانً  

  -مفتوح إلى جاللة إمام الٌمن بعنوان " تهامة تستنجد بكم ٌا صاحب الجاللة " قال فٌه :
 

 ) حضرة صاحب الجاللة اإلمام أحمد ملك الٌمن المعشم 

لجاللتكم تواضعكم الكرٌم لترحٌبكم بقبول طلب حكومة مصر الموقرة فً إرسال ثالثٌن  نشكر   

طالب ٌمنً على حساب مصر الشقٌقة وبلؽنا أن وزارة معارؾ الٌمن أمرت مدٌر معارؾ صنعاء 

نستؽرب هذا االتجاه الذي نعتقد  –ٌا موالي  –ومقاطعتها أن تهٌا الطلبة من هذه المقاطعة ، ونحن 

أن تكون لصنعاء وحوالٌها  –ٌا صاحب الجاللة  –أنه ال ٌرضً جاللتكم ، ولٌس من العدل  جازمٌن

                                                           
ٔ

 .  ٤ُٞ٣ٔ1ٖ٘ٞ  1ٔٛـ /  7ًٕٖٔٝ حُوؼيس  7،  1ٓٗؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٔ

 . ٤ُٞ٣ٔ1ٖ٘ٞ  ٕٙ  ٛـ /7ًٕٖٔٝ حُوؼيس  ٗٔ،  1ٔٗؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٕ

 .  ٤ُٞ٣ٔ1ٖ٘ٞ  1ٔٛـ /  7ًٕٖٔٝ حُوؼيس  7،  1ٓٗؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٖ

 . 1ٖ٘ٔأًظٞرَ  1ٔٛـ / 7ٖٖٔٛلَ  1،  1ٗٙؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
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 ٙطالب فً مصر ، وٌكون للقسم التهامً  ٙ٘طالب فً مصر ، كما أن ٌكون لقسم الجنوبً  ٓٓٔ

 طالب مع العلم أن القسم التهامً سٌكون من حدود حجة فصعده إلى تعز والمخا .

صدر خٌر للٌمن عامة ، فال أشن هذا ٌرضً جاللتكم ولنا عشٌم األمل فً وألن تهامة وأبناءها م

  -، وٌالحش على الخطاب ما ٌلً :   ٔعدل جاللتكم(

 المطالبة بمساواة التهامٌٌن مع ؼٌرهم من الٌمنٌٌن وخاصة فً البعثات التعلٌمٌة . -

 -أن عدد الطالب الٌمنٌٌن فً مصر :  -

 لزٌود" .طالب من الٌمن األعلى " ا ٓٓٔوجود  -

 طالب من الٌمن األسفل " الزٌود وشوافع" . ٙ٘وجود  -

 تهامٌٌن فقط . ٙوجود  -

 حدد أبكر ٌوسؾ حدود تهامة الٌمن كما هو متعارؾ علٌه من حرض حتى تعز . -

ذكر أن تهامة هً مصدر الخٌر للٌمنٌٌن فً حٌن أبناءها ال ٌنالون حقوقهم وهذا ما ٌرضً  -

 عدالة اإلمام أحمد . 
 

هجوماً على أبكر ٌوسؾ استهدؾ النٌل من شخصه  هاحافٌٌن الموالٌٌن للنشام اإلمامً بعدشن الص  

لسحب جوازه وجنسٌته الٌمنٌة ، وقادت جرٌدة النهضة الموالٌة لإلمام أحمد و ونسبه والدعوة لطرده 

 بعدن حملة علٌه مطالبة السلطات البرٌطانٌة المحتلة لعدن بطرده أو اعتقاله .

السابق كتب "حدٌدي تهامً" رسالة إلى صاحب فتاة الجزٌرة بعنوان "مـن هــو أبكر بعد المقال  

) كنت أود أن أتناول بالتوضٌح والتصحٌح هذا الموضوع الذي ٌجهل حقٌقته  -ٌوسؾ ؟ " قال فٌه :

أبكر ٌوسؾ الذي ٌنسب نفسه إلى إقلٌم تهامة ، ولكنً رأٌت أن األهم من ذلك هو أن نتعرؾ أوالً إلى 

صٌة ، والى أي القبابل والبطون ٌنتمً ، وما هً مهنته التً ٌحترفها ؟!  ، ألن أهل تهامة شخ

وكل الذي ٌعلمونه هو أنه كان برز فً بعض الصحؾ وٌتكلم باسمهم ٌنكرون وجود هذا االسم الذي ٌ

ٌاً ، ٌوجد فً مدٌنة الحدٌدة شخص اسمه )أبكر بٌروه( ال )أبكر ٌوسؾ( وهو لٌس تهامٌاً بل وال ٌمن

وإنما هو هندي األصل ، ولد فً الحدٌدة ، وكان معروفاً بعمله كمقدم على األخدام الحمالٌن والعمال 

فإذا كانت هذه األوصاؾ تنطبق على أبكر ٌوسؾ الذي ٌعملون فً رصٌؾ مٌناء الحدٌدة ..الذٌن 

ولى به أن نشر الخطاب فً صحٌفتكم ، فاألجدر به أن ال ٌتنصل أو ٌتنكر ألصله ، كما أن األ

ٌتعرؾ إلى وطنه وعشٌرته فٌلتحق بهما سواء كانت الهند أو بباكستان ، فذلك خٌر له من اختالق 

 اسم ؼٌر اسمه واالنتساب إلى الرجال البارزٌن من تهامة  "ورحم هللا امرأ عرؾ قدر نفسه" 

وكان قدومه إلى هذه ٌحمل جوازاً ٌمنٌاً ،  –كما بلؽنا  –)النهضة( : أن الشخص المعنً بهذا المقال 

البالد عن طرٌق البحر ، وقد تمكن من الحصول على تصرٌح بإقامة قصٌرة ، وال ندري ما إذا 

كانت مدة إقامته قد مدت من قبل حكومة عدن أم ال ..؟  ، على أننا ال نفهم العمل الذي ٌزاوله 

 .   ٔ صاحبنا عدا الدعاٌة لجهة معٌنة ضد حكومة صاحب الجاللة اإلمام أحمد( 
 

) طالعت ما  -رد ٌوسؾ أبكر على ذلك بمقال " أعاذ هللا فً المجتمع العربً" قال فً هذا الرد : 

نشره الحدٌدي فً الجرٌدة المحترمة جداً ، ولً الفخر أن أكون مقدماً على العمال فً رصٌؾ 

                                                           
ٔ

 ّ .1ٖ٘ٔى٣ٔٔزَ  ٖٔٛـ / 7ٍٖٖٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  ٙ،  7ٕٓؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٔ

 ّ .1ٖ٘ٔى٣ٔٔزَ  7ٔٛـ / 7ٍٖٖٔر٤غ حُؼخ٢ٗ  ٔٔ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  1ٓٔش ، حُٔ٘ش حَُحرؼش ، حُؼيى ؿ٣َيس ح٠ُٜ٘ - 
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ن ، فأحمد هللا إننً الحدٌدة ، وتشرفنً خدمة هؤالء المواطنٌن الذٌن هم أرفع من دعاة التجارة المزٌفٌ

لم أكن ٌوماً ما كناساً فً أحد البٌوت ، ولم أتوشؾ كؽالم ، ولم أعزر وأجلد فً الحدٌدة على شرب 

الخمر ، ولم أزور إمضاء شخص معروؾ ، ولم ٌزج بً فً السجن بتهمة التزوٌر ، ولم أضرب 

أما المهاترات فإنً أترفع أن  بالجزمة ، ولم انحدر من أجداد تعودوا السرقة ال سٌما ٌوم االنسحاب ،

أنزل إلى ذلك المحٌط مسلحاً بلؽة األوؼاد والسفلة ، فالصفاقة والسفاهة والقذارة عنوان كل منحط ، 

أعاذنا هللا والمجتمع العربً من شٌوخ السوء ودعاة األصنام عبدت الدٌنار أكلت الزقوم طرٌدي 

    .                                     ٔالحرٌة (

جماد أول ، جماد  –م 9٘ٗٔ هـ/7ٖٖٔوجه أبكر ٌوسؾ أربع نداءات خالل الربع األول من عام  

 إلى أبناء الشعب التهامً عبر جرٌدة القلم العدنً -ٌناٌر ، فبراٌر ، مارس  رجب / ثانً ،
    

 -"نداء إلى أبناء تهامة" وجاء فً هذا النداء ما ٌلً :  -النداء األول : -

 تهامة الٌمن عامة ، وتجارها ذوي النفوس الكرٌمة خاصة .) إلى أبناء 

 أحٌٌكم تحٌة اإلسالم .     

سادتً ، ال شك إنكم تعلمون بأننا نعٌش فً عصر سالحه الثقافة وشعاره اإلتحاد والعمل :    

وحكومتنا الموقرة لها وجهة نشرها فً التعلٌم ومن التوفٌقات اإللهٌة أن موالنا صاحب الجاللة 

مام المعشم أصبح ٌولً أكبر اهتمامه لمزاٌا التعلٌم وإرسال البعثات العلمٌة التً ستكون عدة اإل

الوطن وأمله المنشود لحمل األمانة فً قادم األٌام واالتجاه مدروك ومحسوس ، كما أن إخوانكم 

ة تسندها الٌمنٌٌن من جمٌع األقسام أصبحوا ٌتنافسون متسابقٌن فً بعث البعوث إلى مصر العشٌمة فب

الحكومة الرشٌدة وفبة ٌدعمها كرم اآلباء البررة وعملهم هذا ٌدل على رأي سدٌد وتفكٌر بعٌد ، 

وأبناء تهامة ال ٌزالون متأخرٌن ال ٌهتمون بهذا االتجاه المحمود الذي ال حٌاة ألمة إال به ، وإننا 

إلى مصر أو ؼٌرها من  واألمل وطٌد ندعوكم باسم الدٌن والواجب إلى تشجٌع أبنابكم وإرسالهم

األقطار الشقٌقة ، فمن الشلم ، بل من العار أن ال نرى شباباً من تهامة وهً كما تعرفون مصدر 

 الخٌر والثروة .

سادتً ، وو الحمد قادرون على إرسال عدد كبٌر وأعتقد أن اإلمام المعشم سٌرحب بتعاونكم فً هذا 

هذه الفكرة السلٌمة إلى حٌز الوجود ، فارجوا مخلصاً  الصدد وسٌباركه وسٌبذل لكم كل مساعدة تبرز

 .ٔأن توحدوا آراءكم لهذا االتجاه الذي ٌفرضه علٌكم الضمٌر ، فابذلوا بسخاء لهذه الفكرة النبٌلة .( 
 

             -" إلى تجار تهامة " جاء فٌه :  -النداء الثانً : -
 )إلى تجار تهامة 

ضلوا فتتركوا التفكٌر الذاتً المحصور فً أمور زابلة ونرجوكم ننادٌكم ٌا تجار تهامة أن تتف   

 النشر إلى ما تستحقه بالدكم منكم من عناٌة ورعاٌة واهتمام ..

فٌا أٌها التجار المحترمون أننا ندعوكم باسم الواجب واإلنسانٌة والوطنٌة أن تنشروا إلى أبنابكم 

ٌق لحٌاة سعٌدة كرٌمة..إن االتحاد الضروري وتوحٌد صفوفكم فً هذا االتجاه الذي ٌهٌا لكم الطر

 .  ٌٕجب أن تتعاونوا على قٌامه للقٌام بمقتضٌات وطنكم وهللا معكم إذا كنتم مع أنفسكم(
 

                                                           
ٔ

 . 1ٖ٘ٔى٣ٔٔزَ  ٕٓٛـ / 7ٍٖٖٔر٤غ ػخ٢ٗ   ٖٔ،٣ّٞ ح٧كي   7ٖٓؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٔ

 ّ .1٘ٗٔخ٣َ ٣٘ ٕٗٛـ ، 7ٖٖٔؿٔخى أٍٝ ٙٔ، ح٧ٍرؼخء  ٕٔؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى - 
ٕ

 ّ .1٘ٗٔكزَح٣َ ٓٔٛـ ، 7ٖٖٔؿٔخى ػخ٢ٗ  7، ح٧ٍرؼخء     ٕٗؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى - 
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 -نداء إلى أبناء تهامة بعنوان " تهامة الؽنٌة الفقٌرة " قال فٌه : -النداء الثالث : -

 )ٌا أبناء تهامة ...  

بالدكم فً صحٌفة القلم العدنً األؼر الذي فتح لنا صدره ، واحتضن  طالما نادٌناكم إلى واجبات   

قضٌتكم التً كانت مهملة ، وبفضل هذا القلم المحبوب عرفتم الكثٌر عن بالدكم ..وأزٌدكم علماً الٌوم 

بأن مندوب منشمة األؼذٌة والزراعة قد قرر أن تهامة أخصب منطقة فً الٌمن ، ؼنٌة بثروتها 

عٌة ، ولكنكم مع األسؾ لم تفكروا فً إنماء هذه الثروة التً سوؾ تهٌا لكم حٌاة المعدنٌة والزرا

،  -تهامة  –سعٌدة ، ُوُحـَدوا صفوفكم ، علموا أبنابكم ، علموهم تعلٌماً عالـٌـاً ، ٌؤهلهم إلدارتها 

 واتركوا الكسل واالتكال ، وأنهضوا من سباتكم العمٌق .

 . ٔ، ونحن واثقون بحصافـة آرابكم السدٌدة . (  -هامة ٌا أبناء ت –لبوا نـداء الوطن    
    

   نداء بعنوان "أسسوا المدارس والمستشفٌات فً التهاٌم ٌا أبناء تهامة" أورد فٌه :-:النداء الرابع -

) إن بالدكم تهــامــة.. حباها هللا بالثروة المعّدنٌة والزراعٌة وحاصالتها ، وهً على عهد الطبٌعة 

، وهذه من محصوالت الزراعة والموانا البدابٌة ، فكٌؾ لو تهٌأت لها  ٔن ملٌون لايراثنان وعشرو

 فرص الحٌاة الحدٌثة واألٌدي العاملة والعقول المفكرة ؟

إن بعضكم قد سافر إلى الخارج وشاهد مدى التقدم المطرد فً البالد العربٌة ، وبعضكم زار عدن   

ففٌها كلٌة فنٌة ، وكلٌة عدن ، وعشرات المدارس من  ولمس التقدم الواسع بالرؼم من صؽرها ،

 ات ، وٌحتل أبناؤها وشابؾ عالٌة والصٌدلٌ بٌة ومتوسطة ، وفٌها المستشفٌاتابتدا

ومع ذلك فإن المجاهد الكبٌر األستاذ محمد علً لقمان المحامً ٌطلب المزٌد لبالده وٌنادي بالحكم  

 تشفٌات  .الذاتً ، ونحن فً بالدنا ال مدارس وال مس

فانهضوا ببالدكم ، ُوُحـَدوا صفوفكم ، وأسسوا العلم فً مدنكم ، وابعثوا باألذكٌاء من أبنابكم إلى  

 البالد العربٌة لٌتلقوا العلم الصحٌح .

 ٌا أبناء تهامة ..   

ة أن الزمن ٌنادٌكم وأن جاللة موالنا اإلمام ٌلبً مطالبكم..! وٌعطؾ علٌكم..! ، فانتهزوا هذه الفرص

 .   ٕوقوموا بالواجب نحو بالدكم .( 
 

  -ٌستنتج من خالل األربعة النداءات الموجهة إلى أبناء الشعب التهامً  ما ٌلً :   

التركٌز الشدٌد على التعلم باعتباره السبٌل الوحٌد لتطوٌر تهامة وإدراك أبنابه الهوة التً بٌنه  -

 وبٌن الشعوب العربٌة وبٌنه وبٌن الٌمنٌٌن .

 ة إلى بناء البنٌة التحتٌة فً تهامة .الدعو -

 الدعوة إلى المساواة بٌن التهامٌٌن والٌمنٌٌن . -

التشدٌد على دور الرأسمال الوطنً التهامً فً التقدم والتعلٌم وخاصة أن أبناء كل مناطق الٌمن  -

 مهتم بمنطقته إال أبناء الشعب التهامً .

                                                           
ٔ

 ّ .1٘ٗٔٓخٍّ  ٖٛـ ، 7ٖٖٔؿٔخى ػخ٢ٗ  1ٕ، ح٧ٍرؼخء   7ٕؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
ٔ

ش ر٣َخٍ ٓخ٣ٍخ ط٣َِح ح١ٌُ ظَ ٓظيح٫ًٝ ك٢ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش كظ٠ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ًٝخٕ ح٣َُخٍ ٛ٘خ ٛٞ هطؼش حُ٘وي حُ٘ٔٔخ٣ٝش حُٔؼَٝك - 

ٚ ٟٓٞغ ػوش ح٧ٛخ٢ُ ٧ٕ ه٤ٔظٚ طظٔؼَ ك٢ ٓخىطٚ ٢ٛٝ حُل٠ش ًٝخٕ ٓؼَٙ ٓظوِزخً ٝكوخً ُظوِزخص ٓؼَ حُل٠ش ك٢ ح٧ٓٞحم ًًَٝص رؼٞ حُٜٔخىٍ أٗ

ٛ٘ؼخء ،  –خكو٤ٚ ، ٓلٔي ػزيحُوخىٍ . حُٔٔظَ٘هٕٞ ٝآػخٍ ح٤ُٖٔ ، ًَِٓ حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع ح٢٘ٔ٤ُ ًخٕ ٠٣َد ك٢ ط٣َٔظخ ه٤ٜٜخً ُِٔ٘طوش ، ر

 .   ٖٖٔ، ٛـ  ٔؽ ّ ،111ٔ،  ١ٔ
ٕ

 ّ .1٘ٗٔٓخٍّ  ٖٔٛـ ، 7ٍٖٖٔؿذ   7ٕ، ح٧ٍرؼخء  ٖٔؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
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 المناداة المستمرة بتوحٌد الصؾ التهامً . -

الدعوة المبطنة إلى الحكم الذاتً لتهامة وأن ٌحكم تهامة أبناءها وإعطاء الوشابؾ العلٌا  بداٌة -

 ألبناء فقط ، واالنتقاد الشدٌد أن تهامة بدون مدارس وال مستشفٌات .  

تبٌان الثروات المعدنٌة والزراعٌة التً تتمتع بها تهامة معتمداً على تقرٌر صادر عن منشمة  -

 -9٘ٗٔ –لتابعة لألمم المتحدة )الفاو( ، وهو ما أكده أبناء تهامة ففً نفس فترة األؼذٌة والزراعة ا

صدر كتاب لمدٌر مدارس الحدٌدة األستاذ محمد خلوصً أفندي البؽدادي ذكر فٌه ما ٌلً عن ذلك 

) القسم التهامً فوق حسن قابلٌته لزراعة الحبوب المتنوعة صالح أٌضا إلخراج محصول  -:

واألرز والسمسم والقطن بدرجة ٌسد احتٌاج الٌمن من دون جلب شًء له من كبٌر من التبػ 

الخارج من هذه المواد ، ولألراضً التهامٌة خاصٌة أخرى تستحق الذكر وهً أنه ٌؤخذ فً 

 .  ٔالسنة الواحدة ثالث محصوالت من أرض واحدة(

 الدعوة الستثمار تهامة وخاصة من قبل أبناءها .   -

)نزؾ هذه -:ذكر فٌه ل " بشرى ألبناء تهامة "مطالبه السٌاسٌة ففً مقا زاد أبكر ٌوسؾ فً  

البشرى إلى أبناء تهامة ، فقد بلؽنا من مصادر وثٌقة ما ٌسر كل مؤمن بقومه ووطنه ، فإن موالنا 

فً أقالٌمهم بالرؼم  –ذاتٌاً  –أمٌر المؤمنٌن قد منح سكان تهامة والقسم الجنوبً بالٌمن حكماً داخلٌاً 

دعاة التفرقة المتعصبٌن وستقام فً تعز اآلن مدرسة علمٌة أخت المدرسة فً صنعاء ، ومدرسة  من

مماثلة فً الحدٌدة ، وكلٌتان ثقافٌة وحربٌة فً الحدٌدة وتعز ، وأمر صاحب الجاللة بتساوي 

 . ٔ( قؾ فً إقلٌمه بحسب نصوص الموقفٌنالمناصب اإلدارٌة ، وبصرؾ حاصالت كل و

   -ه باآلتً:تلخصت مطالبف 

دعا صراحة إلى الحكم الذاتً لتهامة تأثراً بدعوة أستاذه محمد علً لقمان بإعطاء الحكم الذاتً   -

 ترك حكم تهامة بٌد شعبها .

الدعوة لبناء مدارس علمٌة على ؼرار المدرسة العلمٌة بصنعاء المتخصصة لتخرٌج الكادر   -

امة والٌمن األسفل وهو ما لم ٌسبقه فً الوشٌفً والشرعً من الشٌعة الزٌدٌة فقط  لحكم ته

 الدعوة إلى ذلك أحد قبله من المعارضٌن الٌمنٌٌن ألن أؼلبهم تخرج من هذه المدرسة . 

 االستمرار فً التركٌز على قضٌة المساواة بٌن أبناء تهامة وؼٌرهم من أبناء الٌمن . -

 ه الدولة .المطالبة بإدخال التهامٌٌن فً هٌكل الدولة من خالل توشٌفهم بهذ -

الزٌدٌة " اإلبمةبترحٌل حاصالت األوقاؾ إلى صنعاء مع معرفة هؤالء  اإلبمةرفض قرارات  -

ٌحٌى وأحمد " أن هذه األوقاؾ تصرؾ على فقراء تهامة وأربطتهم العلمٌة وألن شرط 

 الواقؾ هو فً عٌن المكان أي تهامة فقط ال ؼٌر . 
 

ا إلى المشاركة فً القرار السٌاسً وهً دعوة ؼرٌبة اشتط أبكر ٌوسؾ فً دعواته السٌاسٌة ، فدع  

لكون السلطات اإلمامٌة اعتادت على أن تكون كل الوشابؾ الصؽرى والكبرى والهامشٌة من 

أتباعهم فقط ، أما ما دعا إلٌه أبكر ٌوسؾ فهو خٌال ، ففً خبر كتبه وهو "تعٌٌن تهامٌٌن فً 

عٌٌن أحد أسرة آل الشراعً..! وآخر من أسرة آل )تفضل جاللته فأمر بت -وزارات الٌمن" ٌقول :

الهٌج ..! فً وزارات ٌمنٌة ، األسرتان معروفتان بالحكم فً بعض مدن تهامة فً أٌام األتراك ، وقد 

                                                           
ٔ

 . ٙٔٛـ ، ٛـ7ٖٗٔ،  ٔح٩ٌٓ٘ي٣ٍش ، ١ –، حُيحٍ ح٣َُٜٔش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ه٢ِٛٞ ، ٓلٔي . ٓ٘لش حُِٖٓ ك٢ أهزخٍ ح٤ُٖٔ  - 
ٔ

 ّ .1٘ٗٔٓخٍّ  ٓٔٛـ ، 7ٍٖٖٔؿذ  ٙ، ح٧ٍرؼخء   1ٕؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
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رحبوا باإلمام ٌحٌى واشتركوا مع جاللته فً إجالء األتراك عن األراضً الٌمنٌة ، ولألسرتٌن مكانة 

أبناء تهامة هذه األخبار بكثٌر من الطمأنٌنة واالرتٌاح شاكرٌن  مرموقة فً تهامة ، وقد أستقبل

 . ٔلجاللة اإلمام لفتته السامٌة وعطفه الكرٌم .(

ثم ٌتبع ذلك بإٌراد شابعة أن " الٌمن ترشح وزراء مفوضٌن من تهامة" روجها هو بنفسه وصاؼها  

  -بالشكل التالً :

د زٌن بن الشٌخ هادي هٌج لمنصب وزٌر مالٌة )تروج إشاعات قوٌة  أن حكومة الٌمن ترشح السٌ

للٌمن ، كما ترشح السٌد عبدالقادر الشراعً لمنصب وزٌر مفوض للٌمن فً األردن ، والشٌخ أحمد 

سنة  ٖٙعمر مزجاجً فً لبنان ، والشٌخ رضا أفندي فً إٌران ، والسٌد زٌن بن هادي هٌج ٌبلػ 

ٌمن وعامل اللحٌة وشٌخ مشابخ وادي من العمر وهو نجل السٌد هادي هٌج من أقطاب ال

مور..والسٌد زٌن أدٌب وسٌاسً وشجاع محنك وله مكانة بارزة فً وادي مور ، وٌشؽل وشٌفة 

عامل الزهرة ونابب والده فً عمالة اللحٌة ، أما السٌد عبدالقادر الشراعً فسٌاسً معروؾ ومن 

ثم أٌدت جاللة اإلمام ٌحٌى على إجالء  أسرة آل الشراعً التً كانت تحكم الحدٌدة فً عهد األتراك ،

األتراك وهو سٌاسً معروؾ وكان عامالً لمدٌنة الحدٌدة ، والشٌخ أحمد عمر مزجاجً من 

شخصٌات تهامة البارزة وٌتكلم األلمانٌة واألفرنسٌة ، وقد بعث إلى ألمانٌا فً عهد هتلر لشراء 

ٌن التركٌة واإلٌرانٌة ، وقد كان ٌشؽل وشٌفة أسلحة للحكومة الٌمنٌة ، والشٌخ رضا أفندي ٌجٌد اللؽت

إدارة الضبط بالحدٌدة ثم نقل إلى إدارة المٌناء ، وهو من كبار الذٌن ساعدوا جاللة اإلمام ٌحٌى فً 

،  ٔإجالء األتراك عن تهامة ، وقد بذل خدمات معروفة لجاللة اإلمام أحمد فً أٌام االنقالب األخٌر(

دة لرجال دولة وإدارة ، وضرب العالقة بٌن النشام اإلمامً ورجال فالؽرض تبٌان أن تهامة والّ 

تهامة المعروفٌن بوالبهم للسلطات اإلمامٌة ، وهو ٌصٌػ الخبر ثم ٌرد علٌه فً عدد آخر ، كخبر أن 

شٌخ التجار بتهامة سلٌمان البكاري تولى منصب مدٌر مشترٌات تهامة واإلشراؾ على المنشمت 

، ثم رد على هذا الخبر بعنوان "البكاري ؼنً بتجارته عن تلك   ٕتوقٌع تهامًالعامة والبلدٌات تحت 

)طالعت ما نشره القلم العدنً ..حول الشٌخ سلٌمان البكاري التاجر المعروؾ فً  -المناصب" فقال :

الحدٌدة والذي قال عن ذلك التهامً بأنه تقلد منصب الحاج محمد القرمانً مدٌر مشتروات لواء 

فوق هذا كلؾ باإلشراؾ على عمارات الحكومات ، وتنشٌؾ شوارع الحدٌدة ومجارٌها من تهامة ، و

قبل حكومة الٌمن الرشٌدة ، ومنصب القرمانً مما ال شك فٌه منح للبكاري مع أمانة صندوق مالٌة 

لواء تهامة بصفة ودٌة من جاللة اإلمام المعشم ، أما المنصب اآلخر فال أدري ماذا ٌقصد من وراء 

ره ذلك التهامً ، وأؼلب الشن إن التهامً اندفع إلى نشر ذلك الخبر بدافع الفرح واالعتقاد بان نش

ذلك المنصب ال ٌقل عن منصب ربٌس بلدٌة وإذا كان لهذا المنصب حش من الصحة ، فللبكاري ألؾ 

 .ٖشرؾ بخدمة حكومة جاللة اإلمام احمد المعشم رؼم أنؾ ذلك التهامً( 
 

كل دعوته ومقاالته على التعلٌم وإرسال الطالب للدراسة بالخارج ، فكتب "أسسوا ركز أبكر ٌوسؾ   

ٌخلو من المدارس ،   -تهامة وتعز وإب –) إن جنوب الٌمن -المدارس بأنفسكم ٌا أبناء الٌمن " جاء فٌه :

ارؾ وتتجاهل إدارة المعارؾ فً الٌمن واجبها القومً ، وتركز مجهودها لتخزٌن أموال مٌزانٌة المع

                                                           
ٔ

 ّ .1٘ٗٔٓخٍّ  ٖٔٛـ ، 7ٍٖٖٔؿذ  7ٕ، ح٧ٍرؼخء  ٖٔؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
ٔ

 ّ .1٘ٗٔار٣ََ  ٗٔٛـ ، 7ٖٖٔٗؼزخٕ  ٔٔ، ح٧ٍرؼخء  ٣َٖٖيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيىؿ - 
ٕ

 ّ 1٘٘ٔٓخٍّ  ٖٕٛـ / 7ٍٖٗٔؿذ  ٕٕ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء   71ؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى  - 
ٖ

 ّ .1٘٘ٔٓخٍّ  1ٕٛـ / 7ٍٖٗٔؿذ  1ٕ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  1ٓؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى  - 
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الضخمة فً سرادٌب صنعاء ، لقد ادعت وزارة المعارؾ قبل أٌام أن مٌزانٌتها عاجزة عن إلحاق بعض 

الطلبة إلى بعثة الحكومة بمصر ، ثم نشرت جرٌدة النصر ما ٌفٌد أن إدارة المعارؾ أرسلت خمسٌن 

وزارة المعارؾ طالبا من مقاطعة صنعاء فقط حملتهم الطابرة الٌمنٌة دفعتٌن إلى مصر ، وقد أوصت 

بنقل الطلبة من جنوب الٌمن إلى إٌطالٌا وأمرٌكا زاعمة أن ذلك لٌدرسوا العلوم الفنٌة العالٌة ، واآلن ٌا 

إخواننا ٌجب أن نفكر فً مستقبل أبنابنا فإنً أدعوكم باسم الدٌن والضمٌر والوطنٌة إلى إٌجاد الفرص 

مكانكم أٌها الٌمانٌون فً المهاجر أن تأسسوا مدرسة فً لتعلٌم أبناء الٌمن وانتم قدٌرون والحمد و ، وبإ

عدن فلٌست الشعوب األخرى بأكثر منكم أو أوسع منكم حاالً إن أكثركم ٌتمتع بثروة كبٌرة من المال 

 .ٔوبثروة عقلٌة واسعة ولستم فً حاجة إلى من ٌعرفكم بالواجب ( 
 

وؼٌرها من المقاالت المطالبة  ٔ"بعثات الٌمن"  و مقال ٕكذلك مقاالت "البعثات الٌمنٌة فً القاهرة"    

وألبكر ٌوسؾ رؤٌة فً القضاٌا العامة للٌمن ومنها قضٌة الحرابق ، بالتعلٌم وحقوق المتعلم على الدولة 

وخاصة افتعال الحرابق من أجل التؽطٌة على قضاٌا فساد ، وهً شاهرة مستشرٌة فً بنٌة الدولة 

ن " لماذا كان الحرٌق ؟ " تناول هذه الشاهرة وانتقد الجهاز اإلداري بشدة المتوكلٌة ، فكتب مقاالً بعنوا

فً  وأسالٌب الشلم واالبتزاز للمواطنٌن وجنً األموال لهؤالء الموشفٌن بطرق ؼٌر مشروعة ، ٌقول

أن هناك قد حدث حرٌق فً إحدى المنشمات مالٌة الٌمن ، وهً مالٌة  ) لقد اطلعت -مقاله ما ٌلً :

، وقد كان ما نشر فٌه معنى الواقع الصحٌح إال أنه لم ٌنكشؾ للناس السر الحقٌقً من وراء هذا الحجرٌة 

 –وفً نفس الوقت  –الحرٌق المنشم ، فهً وسٌلة لالستؽالل ، ونحن نبدي الرأي فً هذا الحرٌق ، بل 

كن كٌؾ ؟ ولماذا ؟ نوجهه كنداء وضراعة إلى اإلمام أحمد ، نعم إن الحرٌق قد حدث فً هذه المالٌة ، ول

 ، أو  لحساب من حدث ؟ ولماذا كان الحرٌق قد تخصص فً أقسام دون ؼٌرها ؟ .

، إن المشرفٌن على  –ٌا أمٌر المؤمنٌن  –إن هذا هو بداٌة سر االستؽالل الرهٌب المرهق لرعاٌاكم    

مام رعاٌاكم بإبقاء أعمال هذا القضاء المحروم من المدارس والمستشفٌات وكل الحقوق ، قد أدركوا اهت

فرأوا أن ال بقاء لهم وال  –والتً حكم علٌها بالحرٌق  -ما علٌهم من الواجبات المسجلة فً هذه الدفاتر 

عٌش من حرام ، إذا شهر تسدٌد هذه الدفاتر ، فلم ٌجدوا أمامهم طرٌقاً إزاء الوفاء الذي ٌرونه من 

إلى الحكومة نفسها التً فرضوا أنفسهم علٌها  رعاٌاكم كل ٌوم إال طرٌقة العجز والتجرٌح واإلساءة

فرضاً دون كفاءة ، فلجوء إلى طرٌقة الحرٌق لٌقولوا لجاللتكم إن "البقاٌا" واألموال ال تزال باقٌة على 

الرعاٌا ، لتسنح لهم فرصة االستؽالل من جدٌد ، وإذا فرضنا واحتملنا أن هناك بقٌة من بقاٌا أو نوعاً 

بق أن تنازلتم عنها كما هو شان جاللتكم عند عجز رعاٌاكم عن الدفع فً بعض من الحقوق التً قد س

الحاالت ، فكٌؾ ٌحدث هذا الحرٌق بسبب العبث برعاٌاكم ؟ وما هو ذنبهم ؟ ، وهم األوفٌاء أن ٌعٌدوا 

ات الدفع مرة ثانٌة وٌضطرون إلى بٌع ما بقً معه من المواشً لٌدفعوا باطالً ، وٌقدموا الهداٌا والرشو

تحت شالل الذقون وخٌوط المسابح ومن زواٌا المساجد .. وال حرج على راعٌاكم األوفٌاء ألنهم 

ٌدفعون بضرورة التهدٌد والتشدٌد ..إننا نلفت نشر جاللتكم إلى هذه األعمال ، ونرجو تشكٌل لجنة من 

 . ٕ( حقه كل ذي حق علماء الٌمن األسفل للتحقٌق مع هؤالء وترفع لجاللتكم بالواقع وترجعو

 
 

                                                           
ٔ

 . ٣ٔ1٘٘٘خ٣َ  1ٛـ / 7ٖٗٔؿٔخى ح٧ٍٝ  ٘ٔ،  7٘ٙؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٕ

 ّ .1٘٘ٔكزَح٣َ  1ٛـ / 7ٖٗٔؿٔخى حُؼخ٢ٗ  1ٔ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  7ٗؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى  - 
ٔ

 ّ .1٘ٗٔٓخٍّ  ٖٔٛـ ، 7ٍٖٖٔؿذ   7ٕ، ح٧ٍرؼخء  ٖٔؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
ٕ

 ّ .٣ٔ1٘٘٘خ٣َ  ٕٙٛـ / 7ٖٗٔؿٔخى حُؼخ٢ٗ  ٘، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  7ٕؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ، حُؼيى  - 
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 إبراهٌم صادق . -2

لحركة المعارضة التهامٌة منذ صباه بفعل ثورٌته الدابمة والمستمرة حتى وفاته  ٔانتمى إبراهٌم صادق  

م ، وكان ثالث ثالثة من 9ٗ7ٔ هـ/ٖٙٙٔ، فقد تم اختٌاره ضمن بعثة األربعٌن من كافة أنحاء الٌمن فً

الطالب حسن مكً ، الطالب إبراهٌم صادق ،  -ن اآلتً :تهامة من مدٌنة الحدٌدة والتً كانت)تتكون م

تحدد السفر للثالثة ، وانطلقت البعثة إلى تعز ثم عدن ثم ركبت باخرة ، و ٔالطالب محمد األهنومً (

وكان الهدؾ منها إعداد جٌل ،  للدراسة بمدارس المقاصد الخٌرٌة اإلسالمٌة إلى مصر ومنها  إلى لبنان

الحاقهم الؽرض من  ) أنالجهاز الحكومً اإلمامً ، وإن كشؾ أحد الباحثٌن إداري معاصر ٌعمل فً 

من أجل الدراسة والتعمق فً المذاهب الشٌعٌة بمدرسة المقاصد اإلسالمٌة بفرعٌها فً صٌدا وطرابلس 

وعند وصولهم إلى صٌدا تعٌن مشرؾ  ،ٕعلومها والتً ما تزال تعرؾ بها هذه المدرسة حتى اآلن( و

  -: ٖالمدرسة علٌهم وهو المفكر القومً الشٌخ جمٌل بٌهم وقسمت بعثة األربعٌن إلى قسمٌنمن الجانب 

 قسم ٌدرس فً صٌدا حٌث التواجد الشٌعً قوي ، وفٌها محمد الهنومً . -ٔ

 قسم ٌدرس فً طرابلس إحدى قالع السنة  ، وفٌها إبراهٌم صادق وحسن مكً .  -ٕ

ثة الذٌن جرى اختٌارنا من الحدٌدة ، ألول مرة منذ أن ) افترقنا نحن الثال -قال حسن مكً عن ذلك : 

التحقنا بالبعثة عند مقدمها من صنعاء إلى الحدٌدة ، فكنت أنا وإبراهٌم صادق ممن ذهبوا إلى طرابلس 

فً حٌن شل األهنومً ضمن مجموعة صٌدا ، وكان الفراق مؤثراً وصعباً ، فنحن ببعدنا عن أسرنا كنا 

ا بٌننا ، على نحو ٌجنبنا مشقات الؽربة واالبتعاد عن االهل ، انتشمنا فً الدراسة نشعر بارتباط قوي فٌم

 -، أورد زمٌل إلبراهٌم صادق مواقؾ له تدل على تفوقه على زمالءه وشجاعته : ٗفً لبنات لمدة عام (

) كنت ضمن من أرسل إلى طرابلس ..قامت إدارة المدرسة بعمل امتحانات تحدٌد المستوى  -فقال:

لدراسً ، فوجدت بأننا جمٌعاً بنفس المستوى وهو الصؾ السادس االبتدابً ، ولكن األخ إبراهٌم ا

صادق رحمه هللا رفض دخول الصؾ السادس االبتدابً وأّصر على دخول المرحلة الثانوٌة ألنه كما 

لصؾ الثانً " أنا أذكى من هؤالء " وأشار إلى زمالبه الٌمنٌٌن ، لذلك فقد أدخلونا جمٌعاً ا -قال :

ضعٌؾ البنٌة ولكنه معتداً وفخوراً بنفسه  –رحمه هللا  –والثالث إعدادي كحل وسط ، كان األخ إبراهٌم 

ولكنه كان شجاعاً مقداماً ال ٌبالً بما  ...به األقوٌاء مماحكات ، ولذلك فقد كانت تحدث بٌنه وبٌن زمال

                                                           
ٔ

ظوَ ، ػْ حٗ حٍُّٔٞ ىٍّ ك٢ ٓيٍٓش 1ٖٙٔ ٛـ/ٖ٘٘ٔارَح٤ْٛ ػ٢ِ ارَح٤ْٛ ٛخىم ح٧ٛيٍ ، ٖٓ ٓٞح٤ُي ٖٓ ٓٞح٤ُي كخٍس حُٜ٘ٞى رٔي٣٘ش حُلي٣يس - 

ا٠ُ حُٔيٍٓش ح٤ُٔل٤ش ، ك٤غ طؤػَ رخ٧ٓخطٌس  ٓي٣َ حُٔيٍٓش ٓلٔي حُو٢ِٛٞ ٝٛـ٤َ ٤ِٓٔخٕ ػخ٣ٖ ٝأكٔي ُؤخٕ ٝحٍُٜٔ٘ٞ ك٘خرَس ٝأكٔي ؿخرَ 

ػل٤ق ٝػ٢ِ ػزيحُؼ٣ِِ َٜٗ ٝح٧ٓظخً ٓلٔٞى أكٔي حٌُظ١َ ٝٗ٘ؤص حُـ٢ٗ٬٤ ٝحُؼ١ِ حُٜٔٞػ٢ ح٣ٌُٖ أػـذ رؤٗؼخٍْٛ ٝأػخٗٞٙ ريٝح٣ٖٝ  

َر٢ ح٢ٌ٤ٓ٬ٌُ ٝٗؼَحء ح٠ُٜ٘ش ، حهظ٤َ ٟٖٔ رؼؼش ح٧ٍرؼ٤ٖ ُِيٍحٓش رِز٘خٕ ، كيٍّ ك٢ ٤ًِش حُٔوخٛي ح٤ٓ٬ٓ٩ش رطَحرِْ حَُٔكِش حُ٘ؼَ حُؼ

ـخٓؼش حُوخَٛس ٝأًَٔ رّ ، ٗوَ ٓغ ٬ُٓءٙ ا٠ُ َٜٓ ك٤غ أًَٔ حُؼخ٣ٞٗش رٔيٍٓش كِٞحٕ ، ٝىهَ ٤ًِش حُظـخٍس 1ٗ1ٔٛـ/1ٖٙٔح٩ػيحى٣ش كظ٠

، ١َى ٖٓ َٜٓ رؼي حػظوخُٚ رٔزذ حٗظٔخثٚ ح٤ُٔخ١ٍ ، ػخى ٤ُؼظوَ َٓحص ػيس ػ٠ِ ٣ي حُِٔطخص ح٩ٓخ٤ٓش ، ٝػ٤ٖ ٓي٣َحً ُٜٔ٘غ ىٍحٓظٚ حُـخٓؼ٤ش 

٢ِٛ حُـٍِ ٝح٤ُٔ٘ؾ رزخؿَ ، ػْ ٓي٣َح َُٔ٘ٝع ِٓق ح٤ُِٜق ػْ ٓي٣َحً ُِٔؼخٍف رخُلي٣يس ، ٝٓي٣َحً ًَُ٘ش حٌَُٜرخء ٝٓي٣َحً ػخٓخً ُِظؼخٕٝ ح٧

كَع حُلي٣يس ، ُٚ أ٤ُٝخص ٜٓ٘خ ٓئْٓ كًَش ح٤ُٔخٍ رخ٤ُٖٔ ، ُٚ ح٣َُخىس ك٢  –ٜٓ٘ذ ٗـِٚ ٛٞ ٓي٣َ حُؤْ حُظـخ١ٍ رًَ٘ش حُ٘ل٢ رخُلي٣يس ٝآهَ 

لخى حُ٘ؼَ حُلي٣غ رخ٤ُٖٔ ، ٍحثي ح٤٘١ُٞش رظٜخٓش ، أكي ٓئ٢ٔٓ حطلخى ح٧ىرخء ٝحٌُظخد ح٤٤٘ٔ٤ُٖ ، أْٓ ٓـِش ح٤َُحع رظٜخٓش ٝأٛيٍٛخ رخْٓ حط

ٓخٍّ  ٖٔظخد ح٤٤٘ٔ٤ُٖ كَع حُلي٣يس ، ٛيٍ ُٚ ى٣ٞحٕ ػٞىس رِو٤ْ ك٢ ك٤خطٚ ٝرؼي ٝكخطٚ ٛيٍ أؿخ٢ٗ حُ٘ؼذ . طٞك٢ رخُلي٣يس ك٢ ح٧ىرخء ٝحٌُ

ٝح٤ُٔخكش  ٛخىم ، ارَح٤ْٛ . ػٞىس رِو٤ْ ٝأؿخ٢ٗ ُِ٘ؼذ ، اٛيحٍحص ُٝحٍس حُؼوخكش -ّ ٍحؿغ :111ٔكزَح٣َٕٓٛـ /1ٓٗٔ ٍؿذ ّٗٔ ./ 111ٔ

 ٕٕٔٓ/ٔ/٬ٕٗٚ ٝؿخرَ حَُ٘حم ك٢ ٣ل٠٤ ػ ّ ؛ ٝٓوخرِش ٓغٕٕٔٓ/ٔ/ٕش ٓغ ُٝيٙ ًٝ ٣ِٕ ارَح٤ْٛ  ٛخىم رخُلي٣يس ك٢ٓوخرِ ؛ ٕٗٓٓٛ٘ؼخء ،  –

  .1ٖٕ-ّٖٕٙ ، 11ٗٔ،  ٖر٤َٝص ، ١ –حُٔوخُق ، ػزيحُؼ٣ِِ . ح٫رؼخى حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحُل٤٘ش ُلًَش حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ ك٢ ح٤ُٖٔ ، ىحٍ حُؼٞىس  ؛
ٔ

 .ٖ٘- ٖٗ. ؛ ٢ٌٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ7ٔ، ٛـ 177ٔ، ٔر٤َٝص ، ١ -حُظخ٣ٍن ح١َُٔ ُِؼٍٞس ح٤٘ٔ٤ُش ، ىحٍ حُؼٞىس ؿ٬٣ِٕ ، حُِٞحء ػزيهللا .  - 
ٕ
لم العودي ، حمود . المثقفون فً البالد النامٌة )بحث فً الفبات والعالقات الطبقٌة( مع دراسة اجتماعٌة تطبٌقٌة عن المجتمع الٌمنً ، عا - 

 .  ٔٙٔم ، صـ98ٓٔ،  ٔالقاهرة ، ط –الكتب 
ٖ

 .   1ٔؿ٬٣ِٕ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٗ

 .٢ٌٓٗٗ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
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من نعرؾ فقط الجمع والطرح والضرب ...كانت مادة الحساب هً األصعب ألننا كنا فً الٌ هحل ب

والقسمة وال نعرؾ كٌؾ تحل المسابل الحسابٌة ..كان زمٌلنا الذكً إبراهٌم صادق هو الطالب الوحٌد 

الذي كان ٌحل المسابل من الٌمنٌٌن وٌتسابق مع اللبنانٌٌن فً حلها ...كان األخ إبراهٌم صادق فعالً من 

أحس إبراهٌم صادق ،  ٔبة الشعر واألدب فً ذلك السن الصؽٌر (أذكى الطلبة الٌمنٌٌن وأقدرهم على كتا

بالفارق الهابل بٌن عقلٌة ونفسٌة التهامٌٌن والٌمنٌٌن وباألخص القادمٌن  -كما أحس أٌضاً حسن مكً  –

من شمال الشمال ، فـ) كان دابماً ما ٌحدث مضاربات بٌن إبراهٌم صادق الشاب األدٌب الودٌع الضعٌؾ 

  ٕ دٌدة واحمد مفرح أو محمد فاٌع أو هاشم الحوثً من جماعة صنعاء (من جماعة الح
 

 هـ/8ٖٙٔانتقلت مجموعة صٌدا لمصر وشلت مجموعة طرابلس حتىم 9ٗ8ٔهـ/7ٖٙٔسنة  فً   

شارع ُرستم باشا ، تجمع الطالب فً حلوان  8ٕم ثم انتقلت إلى مصر واستقرت فً حلوان ، 9ٗ9ٔ

، تحدث حسن مكً عن اإلتجاهات السٌاسٌة  ٔكز تجمعهمرٌٌن معقلهم ومبعٌداً عن القاهرة وعدها الٌمن

) كان واضحاً أن لمعشم الطالب الٌمنٌٌن الدارسٌن فً مصر اتجاهات سٌاسٌة ، فمن  -بحلوان فقال :

السهل أن نصنؾ القسم األعشم منهم فً إطار التٌار القومً بمختلؾ فصابله بما فً ذلك البعث 

حلوان كنت أحاول قدر اإلمكان أن ال أكون أسٌراً لتٌار أو فكر أو معتقد سٌاسً  ...وأثناء دراستً فً

معٌن ...ومن التجارب التً خضناها فً تلك المرحلة تجربتنا مع األخوان المسلمٌن فً حلوان التً 

فً  ركانت مقسومة بخط السكة الحدٌد إلى قسمٌن ، شرقٌة وؼربٌة ، ففً الجهة الؽربٌة كنت أزو

حٌان وبشكل منفرد سٌد قطب أبرز رجال اإلخوان المسلمٌن فً حلوان ، وأحاول أن أتلمس بعض األ

مالمح فكره السٌاسً فً الوقت الذي كان فٌه سٌد قطب قد وصل إلى درجة التنشٌر وكتابة 

رصت على زٌارة المفكر السعودي المعروؾ عبدهللا القصٌمً فً حالمحاضرات ، ومن ناحٌة أخرى 

ة المقابلة والذي كان ٌحشى باإلعجاب بعد نشر كتابه المشهور "هذه هً األؼالل" وقد الجهة الشرقٌ

كان القٌصمً ٌطرح أفكاراً مؽاٌرة لما نسمعه من سٌد قطب ، وكان ٌحضر معً فً هذه المحاضرات 

حسٌن  -، واألخٌر  ٕاألستاذ محمد أنعم ؼالب وبعض الزمالء مثل إبراهٌم صادق وحسٌن الحبٌشً (

كان النشاط  -حٌث كنا نقٌم فً البعثة أٌام الصٌؾ  -) فً حلوان  -ذكر فً مذكراته أن  : –شً الحبٌ

..وبدأ الطلبة ٌنقسمون كم أنٌن الوطن وأوجاعه المؤلمة كثٌراً من السٌاسة وقلٌالً من الثقافة للكثٌرٌن بح

المحدثون ٌزورن "الشٌخ فكراً وثقافة ، التقلٌدٌون منهم ٌقومون بزٌارة "السٌد قطب فً منزله" ، و

عبدهللا القصٌمً" ، وبعض متوسطً الرأي ٌزورن "الشٌخ الباقوري " ، وكانت حلوان حٌنذاك مشتى 

، انتمى إبراهٌم صادق كما  ٖوسكنى للطبقة الوسطى من كبار الموشفٌن ورجال الفكر وعلماء الدٌن (

ركة الدٌمقراطٌة للتحرر الوطنً التً ذكر صدٌقه األكادٌمً المصري أحمد القصٌر إلى الٌسار إلى الح

،  فقد لعبت حدتو  ٗأشتهرت باسم "حدتو" الذي ٌتشكل من الحروؾ األولى لالسم األصلً للمنشمة

دوراً مهماً فً تكوٌن الكوادر العربٌة ومنهم الكوادر الٌمنٌة ، وبرز دور الطالب الٌمنٌٌن الوطنً من 

 مر العام للطالب الٌمنٌٌن بالقاهرة الذي تأسس فً عامخالل نشاطهم الوطنً الساسً فً إطار المؤت

                                                           
ٔ

 ٘ٗ-ٗٗ؛ ٢ٌٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ،ٛـ 1ٗ- 7ٗ، ٛـٕٙٓٓ، ٔحُوخَٛس ، ١-٬ّٓ ، ٓلٔي ػزيحُؼ٣ِِ . ٣ًًَخص ٝأكيحع ٤٘ٔ٣ش ، ٌٓظزش ٓير٢ُٞ  - 
ٕ

 . ٬ٓٔ1ّ٘ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٔ

 . 71 – 7ّٓ ، ٛـ ٕٙٓٓ،  ٤َٜٔ ، أكٔي . حُظلي٣غ ك٢ ح٤ُٖٔ ٝحُظيحهَ ر٤ٖ حُيُٝش ٝحُوز٤ِش ، ىحٍ حُؼخُْ حُؼخُغ ، ١حُو - 
ٕ

 . ٓٙ – ٢ٌٓ٘1 ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٖ

 . ٗٔٔ - ّٖٔٔ ، ٛـٕٗٓٓ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ –حُلز٢٘٤ ، ك٤ٖٔ ػ٢ِ . ٓلطخص ك٤خط٢ ، اٛيحٍحص ُٝحٍس حُؼوخكش ٝح٤ُٔخكش  - 
ٗ

. ؛ حُو٤َٜ ٝآهَٕٝ . ٖٓ طخ٣ٍن حُلًَش ح٤ُ٘ٞػ٤ش ك٢ َٜٓ ٜٗخىحص  ٕٖ، ـ ٕحُوخَٛس ، ١ –حُو٤َٜ ، أكٔي . كيطٞ ًحًَس ١ٖٝ ، ىحٍ حُؼوخكش  - 

 . 1ٕ -ٔٔ، ٛـ  ّ٘ ، ؽٕٓٔٓحُوخَٛس ،  –ٍٝإٟ ، ًَِٓ حُزلٞع حُؼَر٤ش ٝح٧ك٣َو٤ش 
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وشارك الطالب الٌمنٌٌن المنضمٌن   ٔم والذي شكل لجنة تنفٌذٌة دابمة لمتابعة قراراته9٘ٙٔ ٛـ/7ٖ٘ٔ

لحدتو فً النشاط الطالبً النقابً من خالل رابطة الطالب الٌمنٌٌن وقد تبلور الوعً السٌاسً والنقابً 

وطاهر أحمد رجب الطالب الشٌوعٌٌن الٌمنٌٌن وعلى رأسهم إبراهٌم صادق فً آن واحد ، فرفع 

، وهو ما أكده صدٌقهم  ٕشعار " من أجل ٌمن دٌمقراطً موحد "وأخوه عبدهللا ومحمد عمر صبري 

)أما الطلبة التقدمٌون أو الماركسٌون فقد سعوا حثٌثاً لتشكٌل رابطة للطلبة ومن  -حسٌن الحبٌشً فقال :

راهٌم صادق وعبده عثمان وخالد منصور وأحمد الشجنً وأبوبكر السقاؾ وعبدهللا شهاب أفضلهم إب

وعمر الجاوي ومحمد عبدالولً ، وكان من أفضل خٌرات الرابطة الطالبٌة هو الدعوة إلى الوحدة 

الٌمنٌة شماالً وجنوباً وشرقاً ، وسارت األمور على ما ٌرام حتى وجدت حركة القومٌٌن بالقاهرة 

ت قد وشهرت لها نواة بالٌمن....لكن التقدمٌٌن الٌسارٌٌن سفّهوا آراء القومٌٌن الذٌن ٌساندهم وكان

البعثٌون نكاٌة بالٌسار ، فاصطدم الجمٌع وكان من نتابجه صدام طنطا الشهٌر، ووجدتها السلطات 

ت مع الٌمنٌة فرصة لتوزٌع الطلبة بعد أن تسلمت التقارٌر من المخابرات المصرٌة التً تعصب

 .ٔالقومٌٌن والبعثٌٌن ضد الماركسٌٌن الذٌن رّحلوا أو رحلوا أنفسهم إلى الٌمن( 
 

حُظخٓغ  ذكر الكاتب الٌساري محمد ناصر محمد فً مقال بعنوان " إبراهٌم صادق سجٌنا " كتبه فً   

 بجرٌدة الٌقشة مناشداً إطالق إبراهٌم هـ77ٖٔرمضان  حُظخٓغ ٖٓ / م1٘1ٔمارس  ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ 

)كان إبراهٌم صادق الشاعر الٌمنً أحد طلبة ٌمننا فً  -صادق من سجون السلطات اإلمامٌة قال فٌه :

القاهرة ، وعرؾ كأحد طلٌعة الطلبة الٌمنٌٌن الذٌن لم تكن الدراسة لدٌهم مجرد انزواء فً ذواتهم 

ة طلبة وعامال الخاصة وابتعاد عن قضاٌا بالدهم والمعركة الشرٌفة التً تخوضها شعوبنا العربٌ

وفالحٌن .. ضد أعداءها .. وفً قاهرة جمال عبد الناصر ، كان إبراهٌم مثالً من أمثلة اإلنسان الشرٌؾ 

الذي ٌندفع إلى المعركة ، معركة الشرؾ بكل ما ٌملكه .. إٌمانه ووعٌه وسالحه إن أمكن ! وأثناء 

بحقوقهم ، كان أحد األذرع التً نضال الطلبة الٌمنٌٌن من اجل ضمانات معٌشٌة وضد المستهترٌن 

ارتفعت لتوقؾ المستهترٌن عند حدهم وإقرار مطالب الطلبة التً أقر عدالتها بعض المسبولٌن 

المصرٌٌن ، ولكن عقلٌة أولبك المستهترٌن دفعتهم إلى إرهابهم ، وتفتٌت وحدتهم ، وتمنعهم من 

، حٌث رفعوا اسم الٌمن فً منشمات االشتراك شأنهم كشأن بقٌة الطالب العرب فً قضاٌا العروبة 

أنصار بناندونج ومؤتمر الطلبة العرب ومؤتمر الطلبة الجامعٌٌن فً أبً قٌر باإلسكندرٌة ، وأهم من 

ذلك تحطٌم وحدتهم فً مؤتمر الطلبة الٌمنٌٌن الذي أعلن أن ال تجزبة فً كفاحنا من اجل تحررنا ووحدة 

صالح محسن تهمة تقلٌدٌة تستر وراءها لٌدفع البولٌس  شعبنا ، وكان نصٌب إبراهٌم صادق من حملة

المصري للقبض علٌه .. ومرت لٌالً طوال على إبراهٌم وهو مختفً عن أنشار البولٌس ٌقاسم زمالؤه 

الطالب لقمة األكل حتى وجد نفسه حمال ثقٌال على إخوانه الذٌن ٌعٌشون على نزر الٌسٌر بعد أن 

فسلم إبراهٌم نفسه للبولٌس المصري ، وكانت مصر كرٌمة معه  حرمهم صالح محسن من معاشاتهم ،

رؼم المحاوالت المتعددة للضؽط علٌها وإحراجها لتسلٌم إبراهٌم صادق للسلطات الٌمنٌة تاركة له حق 

ٕ اختٌار البالد التً ٌود السفر إلٌها بعد ترحٌله من مصر فاختار عدن لٌكون فً جزء من وطنه (
  . 

 

                                                           
ٔ

 . 7ّٓٗ ، ٛـ11ٖٔ،  ٔر٤َٝص ، ١ –ػٍٞس ػوخك٤ش ك٢ ح٤ُٖٔ ، ىحٍ حُلخٍر٢ حُٜ٘خ١ٍ ، ٓلٔي ػ٢ِ . حُوَٝؽ ٖٓ ٗلن ح٫ؿظَحد ٝاكيحع  - 
ٕ

 ٗٔ-ٕٔحُ٘يٝس حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٗظٔظٜخ ٤ًِش ح٥ىحد رـخٓؼش ػيٕ ٖٓ ،  حُو٤َٜ ، أكٔي . حُٞكيس ح٤٘ٔ٤ُش ك٢ كٌَ ٓئطَٔ حُط٬د ح٤٤٘ٔ٤ُٖ حُيحثْ رَٜٔ - 

 .٘ٓٔ-17ّ ، ٛـٕٔٓٓ-َ حُظخ٣ٍن( ، ىحٍ ؿخٓؼش ػيٕ ُِطزخػش ٝحَُّ٘٘ طلض ػ٘ٞحٕ)ح٤ُٖٔ ..ٝكيس ح٧ٍٝ ٝح٩ٗٔخٕ ػزٕٔٓٓكزَح٣َ 
ٔ 

 . ٕٖٔ - ٖٔٔحُلز٢٘٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  -
ٕ

 ّ .1٘1ٔٓخٍّ  1ٕٛـ/  ٠ٍٖٓٔ77خٕ  1، ٣ّٞ حُٔزض  7٘ؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى  - 



   

 

398 

 

،  ٔ(ى الٌسار فعاد مثخن بالجراح ورحل) إبراهٌم صادق بأنه سافر إلى أقص -ٌله :وصؾ الحبٌشً زم 

ة آنذاك معقل الرجعٌة رحل أو ُرحل إلى عدن ، لكنه وصل إلى جدة ، فطؽت ثورٌته علٌه فً مملكة ُعدّ 

ن ففً ) أثناء رحلته إلى عدن اضطره المرض إلى البقاء فً جدة ، فمواه ٌمنً كرٌم ، ولك ،العربٌة 

السلطات السعودٌة والرجعٌون الٌمنٌون الحقوه وقبضوا علٌه وعلى من آواه وأرسلوهما مخفورٌن إلى 

)وذات ٌوم جاءنً محمد -حً وكان بجدة وهو شاهد عٌان فقال:، وذكر األصب ٕ(العرضً بتعزساحة 

اهٌم صادق هل فقال لً : قدم من القاهرة مسّفراً األستاذ إبرلوي الجفري من جفارٌة الحدٌدة..علً ع

سمعت بشعره وحفشت بعض مقطوعات من أشعاره...وأحفش مقطوعات أخرى ؼٌره  -تعرفه ؟ قلت : 

، وكنت أعرؾ أن لدٌه مسحة ماركسٌة ٌوعً بالبنطلون والقمٌص لٌس إال ، فقال لً : سّفر بتهمة أنه ش

ٌن الوجٌه ، فأخبرته عن ٌسارٌة ، فذهبت إلٌه ، وفً الٌوم التالً وصل إلى جده المحسن الشٌخ علً حس

ٌن ؟ فقلت له : أنا قد جمعت له مابت من الحدٌدة وأعرفه ، كٌؾ نصنع لههذا  -إبراهٌم صادق ، وقال:

ٌبحث : وهذه تذكرة سفر إلى شولق وخمسمابة لاير أٌضا ٌذهب إلى عدن وخمسٌن رٌاالً سعودٌاً ، فقال

مؽامراً أكثر مّنا ، وكان خٌالٌاً ، وكان معه ولكن إبراهٌم صادق كان لنفسه عن عمل أو أي شًء آخر..

دفتر قد كتب فٌه الالبحة الداخلٌة للثورة الٌمنٌة التً ستكون ، ومن ضمن ما قاله فً تلك الالبحة : "إذا 

كة كانت هناك ثورة فً الٌمن فٌجب أن تقوم فً الشهر نفسه إن لم ٌكن فً الٌوم نفسه ثورة فً الممل

" هذا صحٌح ولكنه خٌال ، وتعرفت أٌضا على مساوى أحمد حكمً  نؤذىالعربٌة السعودٌة لكً ال

وكان معه تابعٌه سعودٌة وشقٌقته متزوجة من أحد السعودٌٌن وهو من الحدٌدة أٌضا كان ٌجمعنا فً 

ؼرفة إدارة وكالة التربٌة والتعلٌم وفً الطابق األسفل المخابرات ولكنها لم تكن قوٌة ، فشللنا أسبوعاً 

:جٌزان ونجران حول ما ٌشبه الدستور ، وكان ٌقولنناقش إبراهٌم صادق حول الالبحة الداخلٌة وكامالً 

على جٌزان ونجران وٌعمان من الٌمن ، وبعد ثالثة أٌام أقنعناه بأن ٌتنازل عن عمان ونوافق نحن له 

محمد علً علوي وذات ٌوم قٌل لً أنه قد ألقً القبض على األستاذ الشاعر الفذ إبراهٌم صادق ووكذا..

الجفري ، وفهمت أن وراء ذلك المفوضٌة الٌمنٌة التً على رأسها حسٌن مرفق وال ٌزال ٌعٌش فً جده 

وعلمت أنهما قد أرسل مخفورٌن إلى  الذي تحول إلى موشؾ لدى اإلمام بدالً من أن ٌكون مع األحرار

ٌما بعد وأنا فً الرٌاض والذي مطار الحدٌدة وشل فً السجن بضعة أشهر ثم أفرج عنهما كما قٌل لً ف

 .ٔأخرجهما هو البدر الذي كان ولٌاً للعهد وكان عاطفٌاً أٌضا وكان ٌرٌد أن ٌكسب األحرار والمثقفٌن(
 

استمر أصدقاء إبراهٌم صادق ٌطالبون بإطالقه حتى أطلق، فـ)وإبراهٌم صادق منذ أشهر وقؾ مصفداً  

ٌصارع المرض والهزال وسوء التؽذٌة .. ولٌس من  بالقٌود فً ساحة العرضً أمام المقام الشرٌؾ

ذنب جناه سوى أنه كان احد الذٌن وقفوا ضد من شاء أن ٌخمد جذوة روح القومٌة العربٌة فً صدور 

الطالب الٌمنٌٌن فً أرض بور سعٌد .. كان إنساناً شرٌفاً وقؾ ضد من استؽل ثقة اإلمام به ، فهدد 

 ،  ٕبقبول مبدأ آٌزنهاور 

                                                           
ٔ

 . ٖٕٔحُلز٢٘٤ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 ّ .1٘1ٔٓخٍّ  1ٕٛـ/  ٠ٍٖٓٔ77خٕ  1، ٣ّٞ حُٔزض  7٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى ؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ - 
ٔ

 . 1٘-1ٕ، ٛـ ٔح٧ٛزل٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ،ؽ - 
ٕ
ٌناٌر   ٘وهً الخطوط العامة التً وضعها الربٌس األمٌركً دواٌت اٌزنهاور للسٌاسة األمٌركٌة فً منطقة الشرق األوسط فً   ٓزيأ آ٣ِٜٗخٍٝ -  

ملء الفراغ االستعماري المتأتً من هزٌمة برٌطانٌا وفرنسا فً حرب السوٌس وأفول نجمٌهما كدول استعمارٌة ربٌسٌة  م واستهدفت9٘7ٔ
عطٌة هللا ، أحمد . القاموس السٌاسً ،  -وؾ من الخطر الشٌوعً. راجع :وبالتالً فرض االمبرٌالٌة األمٌركٌة على المنطقة تحت ستار الخ

 .     7ٖٗ-ٖٙٗ،صـ ٔ.؛ الكٌالً ، موسوعة السٌاسٌة ،ج ٙٙٔم ، صـ9ٙ8ٔ،  ٖهرة ، طالقا –دار النهضة العربٌة 
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إن لم ٌسمحوا له بتشرٌد الطالب الٌمنٌٌن وتفرٌق كلمتهم ، وألن كان إلبراهٌم من  ٔلؾ بؽدادودخول ح

ذنب فلعل ذنبه إذ وّقع ٌطلب التطوع للدفاع عن الٌمن هو والطالب الٌمنٌٌن إبان اعتداءات الحدود ، 

اهٌم ٌبلؽنً وفٌما كنا نتابع أنباء مؤتمر كتاب العرب وضمان حرٌتهم وصلتنً رسالة شفوٌة من إبر

جاللة اإلمام أحمد حالته السٌبة ، وعلى الفور كتبت كلمة وأعددت بٌانا باسم الكتاب األحرار لمناشدة 

.. ولكن الجرٌدة التً قدم إلٌها المقال رأت فً شرفً الدفاع عن إبراهٌم تهمة تلصق بها ، باإلفراج عنه

ة العربٌة المتحدة وانضم الٌمن فعالً إلى الركب والٌوم وقد تم عقد اتفاقٌة االتحاد بٌن الٌمن والجمهورٌ

التحرري الذي شل الطالب الٌمنٌون ومن بٌنهم إبراهٌم صادق ٌدعون إلٌه .. الٌوم والفرح ٌملا قلوبنا 

بما حققته القومٌة العربٌة من انتصارات فً الوحدة وإفشال المؤامرات المتوالٌة وأخٌراً تمزق حبال 

و حرٌد أسطورة الصالبة والصمود وفً هذا الشرؾ الذي ٌحتاج الٌمن فٌه المشنقة دون عنق جمٌلة ب

إلى كل فرد مخلص من أبنابه لٌرفع بناء الوحدة وٌحافشوا على استقاللها فإن أدعوا كل مواطن وكاتب 

خاصة أن ٌوقعوا على بٌانات أو ٌبرقوا إلى جاللة اإلمام مناشدٌن جاللتهم اإلفراج عن إبراهٌم صادق 

ونٌن .. فالٌمن الٌوم بلد األحرار من جند القومٌة العربٌة للمهددٌن باسم مبدأ آٌزنهاور وحلؾ والمسج

بؽداد ، لقد كان إبراهٌم ، ونحن معاً فً القاهرة إثر تأمٌم القناة ٌردد لً مقاطع من قصٌدة له تجًء فً 

شوقه إلى أرضه وبالده  أحد أبٌاتها العبارة المعروفة : "ال بد من صنعاء وإن طال السفر" معبر عن

وهً تستنشق عبٌر قومٌتنا المتحررة ..والٌوم وقد وصلت روح الثورة العربٌة إلى صنعاء فال أقل من 

أن تشمل حرٌة إبراهٌم لٌنطلق شعره بأهازٌج الفرحة للعروبة من دون قٌود ، إن القٌد الذي ٌؽل حركة 

قٌد ٌمنع إبراهٌم وكل ٌمنً مخلص من أن ٌكون  إبراهٌم ٌمنع الفرحة من التسلل إلى أعماقه فلٌحطم كل

 .ٔجندا للقومٌة العربٌة وحفش استقالل الٌمن( 

لم ٌكن إبراهٌم صادق مجرد شاعر مجدد ، وإنما أسهم بمواقفه السٌاسٌة وشعره فً تطوٌر الحركة   

ٌاسً أدى الوطنٌة الٌمنٌة ، فمن جانب اشترك إبراهٌم صادق فً بداٌة خمسٌنات العشرٌن فً نشاط س

، ومن جانب آخر قام بالدور  ٕباتجاه الٌسارإلى انتقال الحركة الوطنٌة الٌمنٌة إلى مرحلة نوعٌة جدٌدة 

الرابد فً تطوٌر الشعر الٌمنً الحدٌث ، وكان لهذا الشعر دوراً أساسٌاً فً صٌاؼة ثقافة الٌمن 

رٌة فً المجتمع وتخلٌصه من الحدٌث.. وهً ثقافة دعت إلى التحرر والمساواة وإحداث تؽٌٌرات جذ

التخلؾ وحٌاة القرون الوسطى...فشعر إبراهٌم صادق عبر عن جرأة وشجاعة فابقة فً مواجهة بطش 

)قصابده كانت من النوع الصارخ الذي تتجنب وسابل النشر بل إن،  ٖاإلمامة وشهرتها فً قطع الرقاب

مة وهددها بالزوال وجرى ذلك فً احتفال ألقى قصٌدة تنتقد اإلما 1ّٕ٘ٔ ٛـ/7ٖٔٔففً عام،  ٗتناوله(

بدار بعثة الطالب الٌمنٌٌن بشارع رستم بمدٌنة حلوان بضواحً القاهرة حضره الشخص الثانً فً 

نشام اإلمامة آنذاك وهو األمٌر الحسن شقٌق اإلمام أحمد بن ٌحً حمٌد الدٌن وأعلن إبراهٌم صادق فً 
                                                           

ٔ
م وأنضمت 9٘٘ٔهً إتفاقٌة تعاون عسكري وأمنً أبرمت بٌن العراق وتركٌا بوحً من الدوابر األستعمارٌة الؽربٌة فً فبراٌر كِق رـيحى - 

ت باسم حلؾ بؽداد مقر الحلؾ ، وانضمت الوالٌات المتحدة للحلؾ فً لجانه إلٌها كل من برٌطانٌا والباكستان وإٌران فً نفس العام وعرف
العسكرٌة واالقتصادٌة ، استهدؾ الؽرب من وراءه تأمٌن مصالحه الدولٌة للتصدي للنفوذ السوفٌتًٌ والشٌوعٌة والمحلٌة حماٌة األنشمة 

ة انهار عقب قٌام الثورة العراقٌة وإعالن الجمهورٌة بعد إلؽاء الملكٌالعمٌلة للؽرب وبناء قواعد عسكرٌة لهم ببالد العرب ولكن الحلؾ فشل و
 .     8ٗ٘، صـ  ٔالكٌالً ، المرجع السابق ، ج . ؛ 7ٙٗ -7٘ٗالمرجع السابق ،صـ عطٌة هللا ، -م . راجع :9٘8ٌٔولٌو  ٗٔفً 

ٔ
 ّ .1٘1ٔٓخٍّ  1ٕٛـ/  ٠ٍٖٓٔ77خٕ  1، ٣ّٞ حُٔزض  7٘ؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى  - 
ٕ
وثٌقة عن "تارٌخ موجز لنضال الشٌوعٌٌن الٌمنٌٌن" بحث ضمن  التقرٌر العام للمؤتمر الثانً لإلتحاد الشعبً الدٌمقراطً بعدن ، وثٌقة  - 

 عدن .  –مطبوعة بألستنسل حصل الباحث علٌها من مرشد شمسان أحمد ربٌس مركز الدراسات والبحوث الٌمنً 
ٖ

 . ّ٘ٙ ، ٛـٕٓٔٓ، ار٣ََ ٓـِش أىد ٝٗوي  ، حُ٘ؼَ ارَح٤ْٛ ٛخىم ٍحثي ك٢ حُلًَش ح٤٘١ُٞش ح٤٘ٔ٤ُش ٝطـي٣يحُو٤َٜ ، أكٔي .  - 
ٗ
 ٕٔ-ٔٔالمقالح ، عبدالعزٌز .اشكال تحدٌد الكتابة االبداعٌة وقضاٌاها على نطاق الشعر، مجلة اآلداب ،العدد -

 . ٖٖٔ،صـ98ٔٔ،نوفمبرودٌسمبر
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ادرة وفً تحد أنه سٌتم تدمٌر أسرة اإلمام التً قادت البالد بشجاعة ن"الٌمن ماضٌها ومستقبلها"  قصٌدته

 -: إلى التخلؾ والقبور قابال

 اّنىىىىىىىىىىىـا سىىىىىىىىىىىنبنً موطنىىىىىىىىىىىاً ذا عىىىىىىىىىىىزة

 ٌهىىىىىىىىوى الحٌىىىىىىىىاة وبالحٌىىىىىىىىاة مبشىىىىىىىىىرا  

   
 والمىىىىىىىوت منىىىىىىىا لألولىىىىىىىى لىىىىىىىم ٌفهمىىىىىىىوا

  
 أن الىىىىىىىىىىىىىبالد ترٌىىىىىىىىىىىىىد أن تتحىىىىىىىىىىىىىررا

   
 سىىىىىىىىىىىىندمر البٌىىىىىىىىىىىىت الىىىىىىىىىىىىذي قادنىىىىىىىىىىىىا

 سىىىىىىىىىىتٌن عامىىىىىىىىىىاً للقبىىىىىىىىىىور وللىىىىىىىىىىورا  

   
 وسٌشىىىىىىىىىىىهد الشىىىىىىىىىىىهداء اّنىىىىىىىىىىىـا أمىىىىىىىىىىىة

 قامىىىىىىىىىىىت لتأخىىىىىىىىىىىذ حقهىىىىىىىىىىىا ولتثىىىىىىىىىىىأرا  

   
من قصابده النادرة التً حصل علٌها الباحث منشورتٌن فً الجرابد العدنٌة قصٌدة "مشلوم" وقصٌدة 

"لن نموت" وهما من بواكٌر اشعاره السٌاسٌة التً عبرت عن شخصٌة إبراهٌم صادق الثورٌة ، وحدد 

 المتمثل فً شخصه ضد الشلم واالستبداد .  فٌها صمود الشعب التهامً
  
 ٔ وم ..!ــظلــم -

 كٌؾ أرضى بجمال لٌس لً !!

 أو أرى الدنٌا بعٌن األمل ! ! !

 وأنـاس فـً سنٌـن الـعســل ! 

 وأنــا أشـرب كــأس الـحنـشل

 فأعطنً أٌها العقل صوابك .                         

 ألرى الـدنٌـا بـعٌــن الـحـالـم 

 ــــصبـــــاح وســـالم دابــمب

 وكــفـــاح مسـتمــر عــــارم 

 حٌـث ُأودي بنـشـام شــالـــم

 وسترضً أٌها الجسم شبابك .                        
  
 .ٔ لن نموت -القصٌدة الثانٌة : -

 ... وسنستمر  

 وسنقهر الموت المخٌؾ 

 وسننتصر 

 لربٌعنا ضد الخرٌؾ 

 سنصٌح فً وجه الزمن 

 ن األلى صنعوا الحٌاة نح

 ال .. لن نموت وسوؾ لن . 

 نحٌا عبٌداً للطؽاة  

بعٌداً عن المضمون و ، ثورة فً بنٌة الشعر الٌمنً أما قصٌدته الخالدة "عودة بلقٌس" فعدها النقاد 

الشعري والمحتوى النقدي تكاد قصٌدة " لن نموت" تحاكً قصابد عبدالوهاب البٌاتً ونازك المالبكة 

شاكر السٌاب فهم جمٌعاً من مدرسة واحدة واتجاهه واحد إال أن الفرق بٌنه وبٌنهم بسٌط أنه ولد وبدر 

                                                           
ٔ

 ّ .   ٤ُٞ٣ٔ1٘ٗٞ  ٕٔٛـ /  7ًٖٖٔٝ حُوؼيس  ٕٔ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  ٙٗح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  ؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش - 
ٔ

 ّ .   1٘ٗٔأؿٔطْ  ٗٛـ / 7ًٖٖٔٝ حُلـش  ٘، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء ،  1ٗؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
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 -بتهامة التً لم ٌرضى البعض له حتى الرٌادة فً الشعر الحدٌث رؼم قصابده المنشورة والتً شكك 

خ بها م فً صحة التوارٌخ التً أر98ٔٔعند صدور دٌوانه األول "عودة بلقٌس" فً  -هذا البعض

قصابده ، وألن هذا التشكٌك جاء بعد وفاته ، وألن أبناء تهامة ٌرحلون فً صمت من دون ضجٌج ، 

رٌادة صادق للشعر وخاصة فً  –كما أكد الناقد األكادٌمً أحمد القصٌر  –فأن الباحث ٌؤكد 

 دة "مشلوم" وقصٌدة "لن نموت" .  القصٌدتٌن ، قصٌ

 علً عبدالعزٌز نصر .   -3

من ضمن القامات النضالٌة والثقافٌة فً تهامة ، فقد اشترك فً الحراك  ٔعبدالعزٌز نصر ٌعتبر علً  

السٌاسً من بدء أمره بتهامة ، وهرب مع زمٌله عبدهللا إبراهٌم فقٌرة إلى السعودٌة مع الشٌخ أبكر 

رك العمل ٌوسؾ بٌرو والذي تتلمذ على ٌدٌه علً عبدالعزٌز نصر ، فلما عاد إلى عمله بالتدرٌس لم ٌت

 8ٗالسٌاسً وكان مع المعارضة التهامٌة الداخلٌة شاداً أزرها ومحركاً عملها ، وعندما قامت حركة 

كان الداعٌة لها والخطٌب باسمها ، وفشلت ، فسجن بالحدٌدة ثم ؼادر الحدٌدة قاسماً أن ال ٌعود إال وقد 

الجمعٌة وعمل مع االتحاد الٌمنً ، وصل عدن ودرس بها وبأبٌن ، و ٔسقط النشام اإلمامً إلى األبد

ثم أصبح أمٌن عام االتحاد التهامً ، وكان مراقباً عاماً للرابطة التهامٌة ، عمل مع كل  ٕالٌمانٌة الكبرى

األحزاب ، من مؤسسً المؤتمر العمالً ثم الجبهة الوطنٌة المتحدة ثم حزب الشورى ثم اتحاد القوى 

 ، عاد لتهامة بعد سقوط اإلمامة لألبد . ٗحمد محمد هاجً وحزب الشعب االشتراكً مع أ ٖالشعبٌة 

أبرز علً عبدالعزٌز نصر نضاالً سلمٌاً عن طرٌق بث العلم من خالل المدارس التً أقامتها    

االتحادات والجمعٌات التهامٌة والٌمنٌة ، وحرر وشارك فً إصدار الجرابد المعارضة للنشام اإلمامً 

مل ما ال البندقٌة والسالح ، وٌؤكد الباحث أن أسم علً عبدالعزٌز نصر ال وترك خٌاله وعقله وٌده تع

ٌكاد ٌؽٌب عن جرٌدة من جرابد عدن التً أطلع علٌها ، مقالة أو شعر أو إعالن عن محاضرة أو حلقة 

 نقاشٌة  .   

                                                           
ٔ

ى١ رخُلي٣يس ، ٝٝحَٛ ىٍحٓظٚ حُؼخ٣ٞٗش رٜ٘ؼخء ، ػْ ػ٤ٖ ، طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ح٫رظيحث٢ ٝح٩ػيحّ 1ٕ٘ٔ/ٛـ ٖٖٗٔػ٢ِ ػزيحُؼ٣ِِ َٜٗ ُٝي ك٢  - 

 ٛـ/ٕٖٙٔٓي٣َحً ُٔيٍٓش ح٤َُ٘ٔس رو٠خء ح٣ُِي٣ش ، كلَ ٓغ ٤ُِٓٚ ارَح٤ْٛ كو٤َس ٓغ أرٌَ ٣ٞٓق ر٤َٝ ا٠ُ حُٔؼٞى٣ش ػوذ ح٫ػظوخ٫ص ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢

ؿخىٍ ٫ؿجخً ُؼيٕ ك٤غ ىٍّ ك٢ ّ 1٘ٓٔٛـ/٢ٖٔٙ1، ٝك 1ّٗ٘ٔ ٛـ/ّٖٗٙٔ ، كؼخى ٝػ٤ٖ ٓيٍٓخً رٔيٍٓش ح٤ُٔل٤ش ٓيٍٓخً ىٍؿش أ1ٖٗ٠ُٝٔ

ػيٕ ٝأر٤ٖ ، ٝأَٗف ػ٠ِ طل٣ََ ؿَحثي كًَش حُٔؼخٍٟش ح٤٘ٔ٤ُش ٜٝٓ٘خ " حُلـَ" ٝ"حُِٓخٕ"ٝ"حُ٘ؼذ"،َٝٗ٘ ٗؼَٙ ٝٓوخ٫طٚ رـَحثي "كظخس 

٤ش ح٤٘ٔ٤ُش حٌُزَٟ ٝح٫طلخى ح٢٘ٔ٤ُ حُـ٣َِس"ٝ"ح٤ُوظش"ٝحُوِْ حُؼي٢ٗ" ٝحٌُلخف"ٝحُزؼغ" ٝ"حُل٠ٍٞ" ٝ"ٛٞص حُـ٘ٞد" ، ٗخٍى ك٢ طؤ٤ْٓ حُـٔؼ

٠ ٝحُـزٜش ح٤٘١ُٞش حُٔظليس ٝكِد حٍُٟ٘ٞ ٝحطلخى حُوٟٞ حُ٘ؼز٤ش ٝكِد حُ٘ؼذ ح٫ٗظَح٢ً ٝح٫طلخى حُظٜخ٢ٓ ٝحَُحرطش حُظٜخ٤ٓش ٝؿ٤َٛخ ، طُٞ

ح ك٢ ٌٓظذ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ُِؤْ حُٔ ًٞ ح رؼي حُؼٍٞس ٓي٣َ حُظؼ٤ِْ حُؼخ١ٞٗ رُٞحٍس حُظؼ٤ِْ ، ػْ أٛزق ػ٠ ًَ ٤خ٢ٓ ٝحُـ٘ٞد ح٢٘ٔ٤ُ حُٔلظَ ، ػْ ٓي٣

يس، ػْ ُٔئٓٔش حُوطٖ ك٢ ٓي٣٘ش حُلي٣يس، ًٔخ طوِي ػيس ٓ٘خٛذ أهَٟ ٜٓ٘خ ٍثخٓش حُزِي٣ش، ٝح٧ٓخٗش حُؼخٓش ٤ُٜجش حُظؼخٕٝ ح٢ِٛ٧ رٔلخكظش حُلي٣

خ ُٜخ ، ٝك٢ ٜٗخ٣ش حُٔزؼ٤٘٤خص ػخى ا٠ُ حُؼَٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ كؤٗ٘ؤ ٓيٍٓش ًٗٔٞؿ٤ش ك٢  ًٔ ٓي٣٘ش حُلي٣يس "ٓيٍٓش حُلظق" ٝػَٔ ك٤ٜخ كظ٠ ٝكخطٚ أٛزق ٍث٤

، ػْ ك٢ ٓـِْ حُ٘ؼذ. ٛيٍ ُٚ :  17ّٔٔٛـ/7ّٖٔٔ ، حٗظوذ ٗخثزًخ ػٖ حُلي٣يس ك٢ ٓـِْ ح111ٍُٟٞ٘ٔ/ٕٔ/ٕٔرخُلي٣يس ك٢ ٣ّٞ ح٫ػ٤ٖ٘ 

حٕ "أك٬ّ ح٤َُٔٔس" ، ٤َس" ٝى٣ٞى٣ٞحٕ"ًلخف ٗؼذ" ٝى٣ٞحٕ "أٗخ حُ٘ؼذ" ًٝظ٤ذ"  ح٬ٓ٩ّ ػٍٞس ٝط٣َ٘غ" ٝى٣ٞحٕ " ٌٍٗحص ٖٓ أىد حُٔٔ

.؛ ًٝلخف  1ٗٔ-7ّٗٔ ، ٛـ11ٖٔ، ٔٛ٘ؼخء ، ١ –َٜٗ ، ػ٢ِ ػزيحُؼ٣ِِ . ٌٍٗحص ٖٓ أىد ح٤َُٔٔس ، حُيحٍ ح٤٘ٔ٤ُش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ  -ٍحؿغ :

س "ًظخد طؤر٤ٖ" ، حُٔوخف ، اػيحى/ ٣ُٖ .ػ٢ِ ػزيحُؼ٣ِِ َٜٗ..َٓر٢ ح٧ؿ٤خٍ ٝٗخػَ حُؼٍٞ ؛ 1٘1ٔحُٔؼ٬ /ػيٕ -زؼش حُلٌٔش ٗؼذ ، ٓط

ر٤َٝص ، ١زغ  -ٗخؿ٢ ، ٬ٍٛ . ٗؼَحء ح٤ُٖٔ حُٔؼخَٕٛٝ ، ٍٓ٘٘ٞحص ٓئٓٔش حُٔؼخٍف ؛  ّ .111ٔٛ٘ؼخء ،  -ٓئٓٔش حُٜ٘ؾ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ 

 .  ٖٕٗ -ٖٖٕ، ٛـ  لحركة الشعر االبعاد الموضوعٌةحُٔوخُق ،  .؛ ٘ٙٔ-1ّ٘ٔ ، ٛـ1ٙٙٔ،  ٔٝص ، ١ر٤َ –رطخرغ ىحٍ ُز٘خٕ 
ٔ

 ّ .1ٕٓٓ/ٔ/ٗش ٓغ ػؼٔخٕ ػ٤َٔٙ رخُلي٣يس ك٢ ٓوخرِ - 
ٕ
م على أثر خالؾ حاد بٌن محمد 9٘7ٔأكتوبرٙٔهـ/77ٖٔربٌع األول ٕٕالجمعٌة الٌمانٌة الكبرى الجدٌدة أعلن عن تأسٌسها فً عدن فً  - 

ه الجمعٌة بعض العناصر أحمد شعالن الذي ان ٌشؽل منصب ربٌس االتحاد الٌمنً وبٌن زعامات االتحاد األخرى وأسهم فً تأسٌس هذ
م لكنها لم تستطع أن تحتل مكانة 9٘7ٔدٌسمبر٘هـ/77ٖٔجمادى األولى ٖٔالنشطة فً االتحاد الٌمنً فً عدن وأصدرت برنامجها فً 

عٌة الجمشاهر، خالد عبدالجلٌل . مادة  -االتحاد الٌمنً كممثل للمعارضة وشل نفوذها محصوراً بٌن أوساط عدد من التجار بعدن . راجع:
 .9ٓٓ-899، صـ ٕ)الجدٌدة(، الموسوعة الٌمنٌة ، ج الٌمنٌة الكبرى

ٖ
 . ّٖٕٔ ، ٛـ111ٔ،  ٕر٤َٝص ، ١ –ح٣َُُٞ ، ٣ُي رٖ ػ٢ِ . ٓلخُٝش ُلْٜ حٌُِٔ٘ش ح٤٘ٔ٤ُش ، ٍٓ٘٘ٞحص حُؼَٜ حُلي٣غ  - 
ٗ

 .  1ٙٔ، ٛـ 11ٖٔ،  ٖحُوخَٛس ، ١ –َ٘ أىَٛ ، ػزيٙ ك٤ٖٔ ٤ِٓٔخٕ . ح٫ٓظو٬ٍ حُز٠خثغ " ًٌَٓحص " ، ىحٍ حُؼٜي ُِطزخػش ٝحُ٘ - 
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 -: ٔ من قصابده التً بشرت بالدستور وبأن الشعب الٌمنً سٌحكم به ، فً قصٌدة "من وحً التتوٌج" 

 فىىىىىىىً موكىىىىىىىب الدسىىىىىىىتور ٌسىىىىىىىبق بعضىىىىىىىهم

 بعضىىىىىىىىىىىاً إلٌىىىىىىىىىىىك وكلهىىىىىىىىىىىم أكفىىىىىىىىىىىاء   

   
 حتىىىىىىىىىىىىىى إذا بلؽىىىىىىىىىىىىىوا فنىىىىىىىىىىىىىاءك أٌقنىىىىىىىىىىىىىوا

 عنىىىىىىىىىىىىىد اللقىىىىىىىىىىىىىاء بىىىىىىىىىىىىىأنهم أبنىىىىىىىىىىىىىاء  

   
   

 على انتصار الشعب وهً قصٌدة مفعمة بالتحدي للطؽاة واألمل قال: ٕأكد نصر قصٌدة "ؼـــداً "
 سنمضً .. ولكن على أرضنا ،

 د ،سنمضً .. بأفبدة من حدٌ

 نهد البروج .. بروج الطؽاة              

 ندك الحصون .. حصون الجباة            

 ٔوهكذا هً قصابده ، تدعوا إلى الثورة والحرٌة والدستور مثلما هو الحال مع قصٌدة "العام الهجري"

التً  ٗاة "، أما قصٌدة "كأس الحٌ ٖوقصٌدة "إلى الذٌن تعز علٌهم أصواتهم"  ٕوقصٌدة "أنا الؽرٌب" 

 ٌرثً بها الشٌخ الحكٌمً منوهاً بدور جرٌدته السالم فً مقارعة الشلم وإٌقاش األذهان .

وهً تجسد ممسً الشعب التهامً  ٘أما أجمل قصابده التً استرعت الباحث ، فهً قصٌدة "الحابرة "

الجرابد العدنٌة من أما مقاالته ومحاضراته ، فال تكاد تخلو جرٌدة من ، و فً الؽربة والمهجر القسري 

مقاالته ، وهً كثٌرة جداً ، وإذا أخذ الباحث جرٌدة واحدة مدلالً على كثرة مقاالته ، فجرٌدة البعث مثالً 

نشر بها خالل أربعة أشهر فقط ست مقاالت كلها ضد النشام اإلمامً والنقد الذاتً للحركة الوطنٌة ، 

و"العام  8و" رفقاً بنا أٌها المأجورون " 7معممة "و و" الضفادغ ال ٙومنها" الخفافٌش فً مجتمعنا "

  ٔٔو"لن نصفق..أو نهلل"  ٓٔو"الشباب شرارة ..الشعب طاقة مدخرة "  9الهجري..والهجرة الٌمنٌة " 

محاضراته تنشر فً جرابد ، ومنها محاضرته الشهٌرة " ماذا نرٌد للٌمن ؟ " وقد حددت كانت    

، )ولكً نضمن  ٕٔء ووجدت صدى قوي ونشرتها جرٌدة الٌقشةمطالب المعارضة وبٌنت الداء والدوا

 -الحٌاة السعٌدة فً شل حكم دٌمقراطً صحٌح علٌنا أن نتذكر دابما أن من أهدافنا ما ٌلً :

خَُٗٞس ٓلخٍرش حُٔٔخٝة ً -ٗه٤خّ كٌْ ى٣ٔوَح٢١ ٣ٔظٔي ِٓطظٚ ٖٓ حُ٘ؼذ . -ٖحُظلٍَ.  -ٕحُٞكيس .  -ٔ

 . ٖٔ(اهخٓش ٗظخّ حهظٜخى١ ٠٣ٖٔ حُل٤خس ٝح٫ٓظوَحٍ-ٙ. ح٤ِِ٠ُٖٔٓلخٍرش حَُؿؼ٤٤ٖ ٝ -٘. ٝح٫ٓظـ٬ٍ

 

 
 

                                                           
ٔ

 . ٤ٗٞ٣ٔ1ٖ٘ٞ  7ٛـ / ٠ٍٖٓٔ7ٕخٕ  ٕ٘،  7٘ٗؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٕ

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1٘٘ٞٗٔٛـ/7ًٖٗٔٝحُوؼيسٖٕ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ 1ٕ٘ؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُٔخىٓش ، حُؼيى  - 
ٔ

 . 1َٖ٘ٔ ٓزظٔز ٕٓٛـ / 7ٖٖٔٓلَّ  ٔ،  1ٓٙؿ٣َيس كظخس حُـ٣َِس ، حُؼيى  - 
ٕ

 ّ . ٤ُٞ٣ٔ1٘ٗٞ  7ٛـ / 7ًٖٖٔٝ حُوؼيس  7، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء   ٗٗؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
ٖ

 ّ 1٘1ٔٓخٍّ  ٕٔٛـ / 77ٖٔٗؼزخٕ ٕٔ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  ٕٗؿ٣َيس حُؼخَٓ ، حُؼيى - 
ٗ

 ّ .1٘ٗٔٔطْ أؿٕ٘ٛـ/ 7ًٖٖٔٝحُلـشٕٙ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  ٓ٘ؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُؼيى  - 
٘

 ّ .1٘ٗٔأًظٞرَ  7ٕٛـ / 7ٖٗٔٛلَ  1ٕ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  1٘ؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ ، حُؼيى  - 
ٙ

 ّ .٤ٗٞ٣ٔ1٘٘ٞ  1ٔٛـ / 7ٖٗٔٗٞحٍ  7ٕ،  ٕٗؿ٣َيس حُزؼغ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
7

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1٘٘ٞ  ٕٛـ / 7ًٖٗٔٝ حُوؼيس  ٕٔ،  ٕٙؿ٣َيس حُزؼغ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
1

 ّ .٤ُٞ٣ٔ1٘٘ٞ  ٔٔٛـ / 7ًٖٗٔٝ حُوؼيس  1ٔ،  7ٕؿ٣َيس حُزؼغ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
1

 ّ . 1٘٘ٔأؿٔطْ  7ٕٛـ / 7ٖ٘ٔٓلَّ  1،  ٕٖؿ٣َيس حُزؼغ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى   - 
ٔٓ

 ّ .1٘٘ٔٓزظٔزَ ٓٔٛـ / 7ٖ٘ٔٓلَّ  ٕٕ،  ٖ٘ؿ٣َيس حُزؼغ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
ٔٔ

 ّ .1٘٘ٔٓزظٔزَ  ٖٕٛـ / 7ٖ٘ٔٛلَ  7،  ٖٙحُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى ؿ٣َيس حُزؼغ ،  - 
ٕٔ

، ٣ّٞ  ّٔ٘ ؛ ؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى 1٘1ٔكزَح٣َ  1ٕٛـ/ 77ٖٔٗؼزخٕ  1، ٣ّٞ حُـٔؼش  ٓ٘ؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى  - 

ٓخٍّ  1ٔٛـ/ 77ٖٔٗؼزخٕ  1ٕ، ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء  ٙٙحُؼخُؼش ، حُؼيى  ّ . ؛ ؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش1٘1ٔٓخٍّ  ٔٛـ/ 77ٖٔٗؼزخٕ  ٓٔحُٔزض 

 ّ .1٘1ٔٓخٍّ  ٕٓٛـ/ 77ٖٔٗؼزخٕ  1ٕ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  7ّٙ . ؛ ؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى 1٘1ٔ
ٖٔ

 ّ .1٘1ٔٓخٍّ  ٕٓٛـ/ 77ٖٔٗؼزخٕ  1ٕ، ٣ّٞ حُو٤ْٔ  7ٙؿ٣َيس ح٤ُوظش ، حُٔ٘ش حُؼخُؼش ، حُؼيى  - 
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 أحمد محمد هاجً . -4

جهوده بعد انضمامه لحركة المعارضة التهامٌة على التعلٌم وكتابة المقاالت   ٔركز أحمد محمد هاجً

 التً تفضح ممارسات النشام اإلمامً فً تهامة والٌمن ، فبعد اعتقاله ضمن من اعتقلتهم السلطات

، هاجر الهاجً إلى عدن وانتمى لإلتحاد الٌمنً ، وأصبح فً انتخابات  8ٗاإلمامٌة بتهامة عقب حركة 

المبعوثٌن للدراسة  وأصبح هاجً مسبوالً عن الطالب ٕجرت باإلتحاد نابب األمٌن العام لالتحاد الٌمنً

مد محمد هاجً نابب األمٌن ) وكان األستاذ أح -، وهو ما أشار إلٌه علً محمد عبده بقوله :ٔ بالقاهرة

العام لالتحاد هو المسبول عن الثقافة واإلعالم والتعلٌم ، فأشرؾ على الفصول الدراسٌة المسابٌة التً 

افتتحت فً مبنى الدار لمحو األمٌة ولتقوٌة الطلبة المتخلفٌن فً دروسهم واستقطب كثٌرا من األساتذة 

لفصول والمساهمة فً الندوات والمحاضرات التً كانت والطلبة الثانوٌٌن للتطوع للتدرٌس فً تلك ا

تقام فً دار االتحاد وقد تبرع كثٌر من األعضاء اإلدارٌٌن بمجموعات من الكتب لالتحاد وأوجدوا 

، لكنه فً األخٌر ترك اإلتحاد الٌمنً فرع عدن ألسباب عدٌدة ، فـ)لقد كان  ٕمكتبة كبٌرة قٌمة ..(

وقت متبرمٌن من اتجاه االتحاد وسٌره ، وقد كان من جملة المتبرمٌن أعضاء دار اإلتحاد فً ذلك ال

 . ٖاألستاذ أحمد هاجً الذي أتهم بأنه كان ٌحرر المقاالت لفٌضً الذي لجأ من الٌمن(

ضمن  وورد اسم أحمد هاجً انتقل إلى مصر ، ٛـ١ًٖٔ7ٔ حُوؼيس  ٕ /٤ُٞ٣ٔ1ّٕ٘ٞ  ٖٕبعد ثورة   

وكان )فكر األحرار قد تطور فً  ، ٗمعونة له ضمن الطلبة فً القاهرةمن بعثهم اإلتحاد الٌمنً وقدم 

الخمسٌنٌات، فؽدت شعارات القومٌة العربٌة ومعاداة االستعمار والوحدة الٌمنٌة بل واالشتراكٌة جزءاً 

استمر هاجً فً كتابة الشعر والمقال السٌاسً حتى قٌام الثورة ، فمن بواكٌر ف ، ٘من دعاٌته السٌاسٌة(

ٌة أما مقاالته السٌاس،  ٙ"أخً فً الحٌاة"بعنوان ه ٌشعره السٌاسً المنشورة بصحؾ عدن، قصٌدة شعر

فتتمثل المقاالت التهامٌة فً مقاالت تعالج القضٌة التهامٌة ولكن كتبها باللهجة التهامٌة فً جرٌدة صوت 

نحو الوحدة ، مع "  ا مقالالقاهرة وهً كثٌرة ، أما المقاالت التً تتناول الشأن الٌمنً فمنه –الٌمن 

  8، ومقال  " الفبران التً حطمت سد مأرب" 7الٌمن الشعب ..ال ٌــمن المتوكل على هللا "
 

                                                           
ٔ

ّ ىٍّ رٜخ ح٫رظيحث٤ش ٝح٩ػيحى٣ش ٝحهظ٤َ ٟٖٔ حُزؼؼش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظٜخ٤ٓش ا٠ُ ٛ٘ؼخء 1ٕ٘ٔ ٛـ/ٖٖٗٔ لٔي ٛخؿ٢ ٖٓ ٓٞح٤ُي ٓي٣٘ش حُلي٣يسأكٔي ٓ - 

ػْ كَ ا٠ُ ػيٕ ٝح٠ْٗ ُ٪طلخى ح٢٘ٔ٤ُ رؼيٕ ،  1ٗ، ٝػخى ٓغ ٬ُٓءٙ ٤ُيٍّ رٔي٣٘ظٚ حُلي٣يس ، حػظوَ ػوذ كَ٘ كًَش 1ٖ1ّٔ/ٛـ1ٖ٘ٔك٢ 

ْ ًٝظخرش حُٔوخ٫ص ٝحُ٘ؼَ ، كٌظذ ك٢ ؿ٣َيس حُزؼغ ٝٛٞص حُـ٘ٞد ٝؿ٤َٛخ ، ػْ حٗظوَ ُِٔٞىحٕ كظَس ٣ٞ١ِش ٣ؼَٔ ُٜخُق ح٩طلخى ٝٓخٍّ حُظي٣ٍ

حٗظوَ ا٠ُ َٜٓ ٤ُٔظِْ ٌَٓطخ٣ٍش ح٫طلخى  ٛـ١ًٖٔ7ٔ حُوؼيس  ٕ/1ّٕ٘ٔ ٤ُٞ٣ٞ ٖٕح٢٘ٔ٤ُ ٠٣ْٝ أػ٠خء ؿيى ٣ٝٔظِْ حُظزَػخص ، ٝرؼي ػٍٞس 

ُوخَٛس ٣ٌٝظذ ٓوخ٫طٚ رخُِٜـش حُظٜخ٤ٓش ، ًٝظذ ك٢ حُٜلق ٝحُٔـ٬ص ح٣َُٜٔش ًخ٧َٛحّ ٝح٧هزخٍ ٍُٝٝ ح٤ُٞٓق ٝؿ٣َيس ٛٞص ح٤ُٖٔ رخ

ٝحُٔـ٬ص حُؼَر٤ش ًـ٣َيس حُٔل٤َ ٝحُل٤خس ٝٓـِش ح٧كي حُِز٘خ٤ٗش ، ًٝخٕ أكي حُٔئ٤ٖٔٓ ٬ُطلخى ح٢٘ٔ٤ُ ٝح٫طلخى حُظٜخ٢ٓ ٝكِد حُ٘ؼذ 

ٖٓ حُوخَٛس ٓطِغ حُٔزؼ٤٘خص ٍٝأّ ٓطخرغ حُؼٍٞس ًٝخٗض  حُوخَٛس ػْ ػخى ٠ ٓٔئ٫ً ػوخك٤خً رخُٔلخٍس ح٤٘ٔ٤ُش ك٢ح٫ٗظَح٢ً ٝرؼي ه٤خّ حُؼٍٞس  طُٞ

ّ ، ػْ ػَٔ ك٢ ٌٓظذ ح٩ػ٬ّ رَثخٓش حٍُُٞحء ٝظَ رٜٔ٘زٚ 17ٙٔ ٛـ/1ٖٙٔ ط٠ٔٔ حًَُ٘ش ح٤٘ٔ٤ُش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ا٠ُ إٔ حكظَهض حُٔطزؼش

ٛخؿ٢  كٔيا١خَٛ ، ػزيحُزخ١ٍ . ّ ؛ ٕٔٔٓ/1/7َٟٓٚ رٜ٘ؼخء ٓوخرِش ٓغ حُزخكغ أػ٘خء كظَس  -ٍحؿغ :.  ٕٔٔٓ، ٝطٞك٢ ري٣ٔٔزَكظ٠ طوخػي 

ٓوخرِش ٓغ ػزيحُزخ١ٍ ١خَٛ  حُؼخ٢ٗ ُٜٞص ح٤ُٖٔ ك٢ حُوخَٛس ؛.أػيحى ح٩ٛيحٍ  ؛ ٕٔٔٓٗٞكٔزَٔحُؼ٬ػخء ، ؿ٣َيس ح٠ُٝ٧ ،  ٓؼِْ حُؼٞحٍ ٟٝل٤ظْٜ

 .ّ ٕٔٔٓ/ٕٔ/1  ٝٓلٔي ػزيحَُكٖٔ حُِر٤ي١
ٕ

 .  1ٖٗ-1ٖٖ، ٛـ ٔػزيٙ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٔ

 ١خَٛ ، حَُٔؿغ حُٔخرن . - 
ٕ

 .17ٖ، ٛـ ٔػزيٙ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٖ

 .  ّٖٕ ، ٛـ1٘7ٔػيٕ ،  –حُؼ٢ٔ٘ ، ػزيح٣ٌَُْ أكٔي . حُوطخد ح٧ٍٝ ٤ًق حرظيأص حُو٤٠ش ح٤٘ٔ٤ُش ، ٓطزؼش ح٬ُّٔ  - 
ٗ

، 1ٙٔٔػيٕ،-، ٓطزؼش حُـٔخ٤َٛ 1ٙٔٔ/1/ٖ- 1٘7ٔ/7/َٕٙ٘ رخ٫طلخى ح٢٘ٔ٤ُ ، حُظو٣ََ حُؼخّ ُلظَس طو٣ََ ٛخىٍ ػٖ ُـ٘ش حُؼوخكش ٝحُ٘ - 

 . 1ٖٛـ
٘
 . 9ٔٔم ، صـ98ٔٔ،  ٔعدن ، ط –أكتوبر للطباعة والنشر والتوزٌع واالعالن  ٗٔ( ، مؤسسة ٔالسقاؾ ، أبوبكر . كتابات ) - 
ٙ

 ّ . 1٘٘ٔار٣ََ  1ٛـ / 7ٖٗٔؼزخٕ ٗ 7ٔ،  ٘ٔؿ٣َيس حُزؼغ ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى  - 
7

 . 1 -ّ٘  ٗلٞ حُٞكيس ، ٓغ ح٤ُٖٔ حُ٘ؼذ ..٫ ٣ــٖٔ حُٔظًَٞ ػ٠ِ هللا ، ٛـ٣ٔ1٘1٘خ٣َ  ٔ، رظؤ٣ٍن  ٗٔؿ٣َيس حُؼخَٓ ، حُؼيى  - 
1

 ّ .1٘ٙٔٓخٍّ 7ٛـ / 7ٖ٘ٔٗؼزخٕ ٘،  ٕٙؿ٣َيس حُزؼغ ، حُؼيى - 
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 الضباط األحرار من أبناء تهامة  

 محمد الهنومً .  -1

ومارسة السٌاسة كما سبق ذكر  ٕإلى أسرة ؼنٌة تعاطت التجارة ٌٔنتمً محمد أحمد سلٌمان الهنومً   

تم ابتعاثه ضمن بعثة األربعٌن مع ثالثة  1ٗ7ّٔٛـ/ ٖٙٙٔ ٝك٢،  ٖن بن سلٌمان الهنومًعمه مرجا

من أبناء تهامة وهم حسن مكً وإبراهٌم صادق ، فدرس بلبنان فً كلٌة المقاصد اإلسالمٌة الخٌرٌة فً 

ة حلوان منطقة صـٌدا ، ثم انتقلت بعثة األربعٌن إلى مصر ومعهم الهنومً الستكمال الدراسة فً ثانوٌ

، وقد تخرجا معاً فً  1ّ٘ٗٔٛـ/7ٖٖٔثم التحق مع زمٌله عبدهللا جزٌالن بالكلٌة الحربٌة فً 

، وعاد الهنومً إلى بالده وانخرط فً تنشٌم الضباط األحرار ، وعمل على نشر  1٘7ّٔ ٛـ/7ٖٙٔ

والجمهورٌة ، اعتقل  التوعٌة بٌن الجماهٌر والمطالبة باإلنعتاق من النشام اإلمامً والعمل لقٌام الثورة

ألول مرة أثناء تدرٌسه بالكلٌة الحربٌة ، وذلك نتٌجة اعتقاد اإلمام أحمد أن الهنومً ٌعد العدة لمخطط 

، وعاد للعمل كضابط فً إدارة  1٘1ّٔ ٛـ/71ٖٔ إلعالن الثورة والجمهورٌة وفصل من عمله فً

ه اإلمام أحمد بمتابعة العلفً والقبض ، فلما وقعت عملٌة العلفً كلف 1ّٙٓٔ ٛـ/1ٖٔٔ فًأمن اللواء 

علٌه أو قتله ، فخرج بدبابة ولكنه رفض إطالق النار بحجة أن الموقع الذي اختبأ فٌه العلفً ٌقع وسط 

اللقٌة ٌوسؾ  موكلة إلٌه واعتقل معمنازل آهلة بالسكان فً حارة السور ، فاعتقل لعدم تنفٌذ األوامر ال

 –القصر الجمهوري حالٌاً  –حمد الٌازٌلً وؼٌرهم فً دار البونً هبه و الرعٌنً وحسٌن المقدمً وم

، لكن المقدمً ذكر فً  ٔوسجن لمدة أسبوعٌن بالحدٌدة ثم نقل إلى تعز ومكث معتقالً سنة كاملة

) فذهب معهم إلى القصر ألنه كان فً إجازة ولم ٌعلم بالحادث إال بعد وقوعه ،  -مذكراته ما ٌلً :

أنه تحت الخدمة على أساس أنهم تعلموا هكذا أن الضابط الذي ٌكون فً إجازة  فذهب إلى األمن على

وٌسمع بوقوع أحداث علٌه أن ٌسلم نفسه ألقرب مركز شرطة وٌكون فً الخدمة ، فأمروه بااللتحاق مع 

من ذهب إللقاء القبض على أحد الجناة ، فذهب إلى هناك ثم كلفوه أن ٌذهب مع األخ ضابط مٌناء 

إلٌصال مصفحة لٌتمكنوا من إلقاء القبض على العلفً ، فذهبوا إلى الضابط العفاري ضابط الحدٌدة 

المقام وطلبوا مصفحة ال أدري ممن ألن البدر كان ؼابباً ولم ٌصل إال فً الٌوم الثانً ..فأعطوهم 

 مصفحة ولكنها توقفت خارج القصر بسبب تعطل البطارٌة ، فرجع األخ محمد الهنومً ٌرٌد مصفحة

ثانٌة ألن تلك توقفت خارج المقام وبحدة وحركة سرٌعة فتوهم العفاري فً هذا الضابط وقال ؼرٌب 

ٌرٌد مصفحة ثانٌة لماذا ؟ ولم ٌصدق إن األولى توقفت وإنما ذهب فكره إلى أنه ربما ٌكون من 

برهم المتممرٌن وٌرٌد أن ٌسحب أن مصفحة أخرى ، فدخل على عبدالملك العمري ومن كان هناك وأخ

                                                           
ٔ

ّ ، طِو٠ ىٍحٓظٚ ح٤ُٝ٧ش ك٢ ٓيٍٓش ح٣َُ٘ق ك٢ كخٍس 1ٖٗٔ ٛـ/ٖٖ٘ٔخ٣ٍش رٔي٣٘ش حُلي٣يسٓلٔي أكٔي ٤ِٓٔخٕ ح٢ُٜٓٞ٘ ٖٓ ٓٞح٤ُي كخٍس حُ٘ل - 

ّ  ، ػْ ٗوَ ُلِٞحٕ رَٜٔ ٩ًٔخٍ حُؼخ٣ٞٗش ، ٝىهَ 1ٗ7ٔ ٛـ/ٖٙٙٔحٍُٔٞ ، ػْ حٗظوَ ا٠ُ حُٔيٍٓش ح٤ُٔل٤ش ، ٝىٍّ ٟٖٔ رؼؼش ح٧ٍرؼ٤ٖ رِز٘خٕ

كَٜ ػ٠ِ رٌخ٣ٍُّٞٞ ػِّٞ ػ٣ٌَٔش طوٜٚ ٓيكؼ٤ش ، ػَٔ ٓيٍٓخً رخ٤ٌُِش  رؼي إٔ 1٘7ّٔ ٛـ/7ٖٙٔكظ٠ 1ّ٘ٗٔٛـ/٤ٌُِِٖٔ7ٖش حُلَر٤ش

 ٛـ/71ٖٔحُلَر٤ش رٜ٘ؼخء، حٗو١َ ك٢ ط٘ظ٤ْ ح٠ُزخ١ ح٧كَحٍ ، حػظوَ ٝكَٜ ٖٓ ػِٔٚ ، كخطـٚ ٍُِِحػش ػْ ػخى ٠ًخر٢ ك٢ اىحٍس أٖٓ حُِٞحء ك٢

ّ ٝػخى ُِؼَٔ رخ٤ٌُِش حُلَر٤ش ٝأػخى ٗ٘خ١ٚ ح٤ُٔخ٢ٓ ، 1ٙٔٔ /ٛـ1ّٖٔٔ ، ٝحػظوَ ػوذ ػ٤ِٔش حُؼِل٢ ُٔيس ػخّ رظؼِ ػْ أكَؽ ػ٘ٚ ك1ٙٓ٢ٔ

 كَؿغ ُِؼَٔ ك٢ ط٘ظ٤ْ ح٠ُزخ١ ح٧كَحٍ ، ٝػ٘يٓخ هخٓض حُؼٍٞس ًخٕ ك٢ ٛ٘ؼخء ٤ٌُٕٞ ٟخر٢ أٖٓ حُؼٍٞس رٜ٘ؼخء ًِٝق ر٬ٔكوش ح٩ٓخّ حُٔوِٞع

طٌَ٘ ٓـِْ حُؼٍٞس ٝٗـَ ك٤ٚ ٜٓ٘ذ ٍث٤ْ أًٍخٕ حُوٞحص ٓلٔي حُزيٍ ٝحٓظَٔ ك٢ ٓطخٍىطٚ كظ٠ َٛد ُٜؼيس  ٝطخرغ أطزخع ح٩ٓخّ ٝٓـْٜ٘ ، ٝ

حُز٬ى حُِٔٔلش ، طوِي ٓ٘خٛذ ػي٣يس ٜٓ٘خ ٜٓ٘ذ ٣َُٝ حُيكخع ٝرؼيٛخ ٣َُٝ ح٧ٗـخٍ ػْ ٣َُٝ حُيحه٤ِش ٝأه٤َحً ٓلٟٞخً رخُوخَٛس ، ًٝخٕ هي ؿخىٍ 

هٞحص ح٧ٖٓ  حٍ هخٕٗٞ ٓ٘غ كَٔ ح٬ُٔف ٝاٗ٘خءا٠ُ َٜٓ ١ِٝذ حُِـٞء ح٤ُٔخ٢ٓ ٝكَٜ ػ٤ِٚ ، ٖٝٓ أْٛ حٗـخُحطٚ اٛي 1ٙ7ٔ ٛـ/1ٖٙٔك٢

ّ . ٓوخرِش ٓغ حُِٞحء ٓلٔي ح٢ٓٞ٘ٛ٧ 7ٕٓٓى٣ٔٔزَ  ٗٛـ/ 1ًٕٗٔٝحُوؼيس  ٕ٘، ٣ّٞ حُؼ٬ػخء  771ؿ٣َيس حُٞكي١ٝ ، حُؼيى  -ح١ًَُِٔ ، ٍحؿغ :

 . ٘ٙح٬ٍُٔ، ٝػخثن أ٠ُٝ ، ٛـ ؛ ٕٕٔٓ/ٔ/٘ٓؼ٤ي ػزخى١ رخُلي٣يس ٓوخرِش ٓغ حُِٞحء ػ٢ِ ؛ .أؿَٟ حُٔوخرِش ح٧ٓظخً هخُي ح٠ُل١ٞ
ٕ

 . 1ٓٔٓط٤َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ - 
ٖ

 ٍحؿغ حُٔزلغ ح٧ٍٝ ك٢ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ . - 
ٔ

 ّ  .7ٕٓٓى٣ٔٔزَ  ٗٛـ /، 1ًٕٗٔٝحُوؼيس  ٕ٘، ٣ّٞ حُؼ٬ػخء  771ؿ٣َيس حُٞكي١ٝ ، حُؼيى  - 
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، فقالوا له ضابط طوٌل اسود ؟كٌؾ هذا الضابط  -بحركة هذا الضابط ، فأخبروا اإلمام ، فقال اإلمام :

  ، ٔ(ود وأمر بألقاء القض علٌه وحبسوهفقال اإلمام نعم لقد الحشت مثله كان ٌطلق الرصاص طوٌل واس

، ثم أفرج عنه فعاد لعمله  ٕمد(فكانت )التهمة تحركاته الؽٌر عادٌة عقٌب إطالق النار على الطاؼٌة أح

الوطنً وكان ضمن خالٌا التنشٌم السري للضباط األحرار وكانت لهذا التنشٌم خلٌة بالحدٌدة برباسة 

ٖعبدهللا السالل
 . ٗ، وعند قٌام الثورة قام بمطاردة البدر حتى صعدة  

 

 ٌوسف الشحاري . -2

) من الضباط األحرار وأمثاله قد  -ه :أن ٘وصؾ المؤرخ المفتً زبارة الضابط ٌوسؾ محمد الشحاري 

جمعوا الدنٌا وهو عفٌؾ نزٌه لم ٌجمع شٌباً وهو أدٌب شاعر خفٌؾ المؤنة متواضع انتخبته الحدٌدة 

وعقب المفتً مطٌر عن ابن مدٌنته )وهو رجل ،  ٙبأؼلبٌة ساحقة مراراً  لمجلس الشورى والشعب( 

وذكر  ، 7جاع ال ٌخاؾ فً هللا ووطنه لومة البم (ؼٌور على دٌنه ووطنه وله جملة قصابد حماسٌة ش

)وزمالء اإلذاعة منهم األستاذ القدٌر ٌوسؾ  األصبحً فً مذكراته أنه من األحرار القدامى فقال

الشحاري الذي كان مدٌرا لإلذاعة ، واألستاذ الشحاري من ضباط كلٌة الشرطة ومعلم وشاعر إلى 

وال ٌزال شرٌفاً نشٌفاً تولى عدة مناصب ، وسافرت معه مرتٌن  جانب أنه ٌعتبر من األحرار القدامى ..

مرة عندما كان وكٌالً لمجلس الشورى أوالً وأخرى عندما صار وكٌالً لمجلس الشعب التأسٌسً لم أجد 

 .ٔمثله أحداً فً أخالقه فً سفره (
 

ن أبناء تهامة مبكراً ُعّد ٌوسؾ الشحاري من األحرار الشرفاء الذٌن انضموا إلى المؤسسة العسكرٌة م 

، فقد تم اختٌاره على ٌد البعثة المصرٌة بقٌادة الرابد عبدهللا حامد من ضمن مابة طالب تخصصوا فً 

، فدخل ضمن تنشٌم الضباط األحرار وكان أحد أعضابه  ٕشؤون األمن العام فً مدرسة الشرطة بتعز

مع صدٌقه وابن  جنٌد لها من شباب تهامة ، وقام بدور مهم للتحضٌر للثورة واإلعداد والت ٖبالحدٌدة 

                                                           
ٔ

 . 11-11حُٔوي٢ٓ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٕ

 . ٕ٘٘،ٛـ  حُوط١َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن - 
ٖ

 . ٖٔ-1ّٕ ، ٛـ 1ٙ7ٔحُوخَٛس ،  –ػزيهللا ، ػزيحَُك٤ْ . ح٤ُٖٔ ..ػٍٞس ٝػٞحٍ ، ىحٍ حَُٜ٘ ُِطزخػش  - 
ٗ

 .٘ٙح٬ٍُٔ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
٘

ٖ أٍرخد حُيُٝش ٣ٞٓق رٖ ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ػ٢ِ رٖ كٖٔ حُ٘لخ١ٍ ، ٖٓ ر٤ض حٗظَٜ رخُؼِْ رخُلي٣يس ٝهٍٞ حُلن ٫ ٣وخكٕٞ أكيحً ٓ - 

ٛـ ٝطِو٠ طؼ٤ِٔٚ ح٢ُّٝ٧ ػ٠ِ ٣ي ٝحُيٙ ، ػْ ىٍّ رخُٔيٍٓش ح٤ُٔل٤ش ؿ٤ٔغ حَُٔحكَ حُظؼ٤ٔ٤ِش ػ٠ِ ٣ي ّٖٔ٘ٔ /1ٖٕٔكٖٔ ىْٜٝٗ ، ُٝي ٣ٞٓق ك٢ 

٤٣َٖ حُؼ١ِ ٜٓٞػ٢ ٝارَح٤ْٛ ٛخىم ٝٓلٔٞى حٌُؼ١َ ٝحُلو٤ٚ ػخ٣ٖ ٓي٢ٗ ٝٛـ٤َ ٤ِٓٔخٕ ٝحكٔي ُؤخٕ ًٝخٗـ٢ٗٞ ٝػِش ٖٓ حُٔي٤ٍٖٓ حُٜٔ

أ٠ٜٗ ىٍحٓظٚ حُؼخ٣ٞٗش ٝطْ ط٤َٗلٚ ٟٖٔ ٓـٔٞػش ٖٓ ّ 1٘ٗٔ ٛـ/7ٖٖٔٓي٤ٍٓٚ ك٢ طٞؿٜٚ ح٤ُٔخ٢ٓ ، ٝك٢ك٬٠ً ػٖ ح٣ٌُٖ ًخٕ ُْٜ ح٧ػَ 

يس ّ آهٌحً حُيرِّٞ ، كظ٠ُٞ ٓي٣َ أٖٓ حُِل٤ش ػْ رؼي حُؼٍٞس ٓي٣َحً ٧ٖٓ ُٞحء حُلي٬ُٓٔ1٘ٙ٣ثٚ ُِيٍحٓش ك٢ ٤ًِش ح١َُ٘ش رظؼِ حُظ٢ طوَؽ ٜٓ٘خ ك٢ 

وذ ػْ ٓي٣َحً ُ٪ًحػش رٜ٘ؼخء ، ٍٝثٔخً ُظل٣ََ ؿ٣َيس حُؼٍٞس ، ًٝز٤َ حُٔؼ٤ِٖٔ ر٤ٌِش ح١َُ٘ش ، حٗظوذ ػ٠ٞحً ٬٤ًًٝٝ ُٔـِْ حٍُٟ٘ٞ ػْ حٗظ

٣ش ػ٠ٞحً رٔـِْ حُ٘ؼذ حُظؤ٢ٔ٤ٓ ػْ حٗظوذ ػ٠ٞحً ك٢ ُـ٘ش اػيحى ٤ٛٝخؿش حُيٓظٍٞ ُِـ٣ٍٜٞٔش ، طَأّ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ ٫ٗظوخرخص حُٔـخُْ حُزِي

ّ ٖٝٓ ػْ ػ٠ٞحً ٤ُٜجش ٍثخٓش ٓـِْ حُ٘ٞحد ٝػ٠ٞحً ُِٔـِْ ح٫ٓظ٘خ١ٍ ، طَٝ ٬ُػظوخٍ 117ٔٝأػ٤ي حٗظوخرٚ ػ٠ٞحً ٬٤ًًٝٝ ُٔـِْ حٍُٟ٘ٞ 

ك٢ َٓحص ػيس ، ٖٓ ٓئ٢ٔٓ اطلخى ح٧ىرخء ٝحٌُظخد ح٤٤٘ٔ٤ُٖ ٝٗوخرش حُٜلل٤٤ٖ ، ٗخػَ ػخثَ ، ًٝخطذ ٓوَ ، ٛيٍ ُٚ رؼي ٝكخطٚ "ٝػي ٍٝػي" ، طٞ

ٓـَٔ ُِزخكغ ك٢ ٍٓخُش هط٤ش رؼغ رٜخ ػ٤ٔي كوٞه٢ /ػزيهللا ٣ل٠٤  -ّ ٍحؿغ :ٕٓٓٓٓزظٔزَ ٙٔٛـ/ ٕٔٗٔؿٔخى ػخ٢ٗ 7ٔحُٔزض ك٢

حُزَى٢ٗٝ ، ػزيهللا . ٣ٞٓق  ؛ . ٕٗٓٓ،  ٔٛ٘ؼخء ، ١ –حُ٘لخ١ٍ ، ٣ٞٓق ٓلٔي . ٝػي ٍٝػي ، ٓئٓٔش حُؼل٤ق حُؼوخك٤ش ّ . ؛ ٕٕٔٓ/ٔ/٘

        .ٕٗ – ٖٖٛـ ، ٛـ1ّٖٔٔ / ًٝحُلـش17ٕٔ، كزَح٣َ  ٓٔـِش حُلٌٔش ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ، حُؼيى حُ٘لخ١ٍ ..ٓ٘خ٬ًٟ ٝٗخػَحً ، ٓ
ٙ

 . ُٕ٘ٔرخٍس ، ِٗٛش حُ٘ظَ "ٓوط١ٞ ٓٞٓغ" ٛـ  - 
7

 .  ٔٔٔٓط٤َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ  - 
ٔ

 .71-77، ٛـ ٕح٧ٛزل٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ؽ - 
ٕ

 . ّٖٙ ، ٛـ 117ٔ،  ٔر٤َٝص ،١ -َحص ػزيحَُك٤ْ ػزيهللا ، ٍٓ٘٘ٞحص حُؼَٜ حُلي٣غ ح١ٍَُٝٔ ، ػزيحَُك٤ْ ػزيهللا أكٔي . ًٌٓ - 
ٖ

 .٘ٓٔ-ٗٓٔحَُك٢ٓٞ ٝآهَٕٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن  ، ٛـ  - 
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أما )أعمال فرع ضباط األحرار بالحدٌدة لٌلة الثورة ، فبناء على ، ٔبلده اللواء علً سعٌد عبادي

التوجٌهات والتعلٌمات الصادرة من القاعدة التأسٌسٌة واللجنة القٌادٌة بصنعاء وبناء على دراسة الموقؾ 

 -إقرار التالً : العام والموقؾ الخاص بالمنطقة تم

 حُوزٞ ػ٠ِ ٗخثذ ح٩ٓخّ ٝأػٞحٕ حُلٌْ ح٩ٓخ٢ٓ ك٢ ًَ ٓ٘خ١ن حُِٞحء. -ٔ             

 ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ح٤ُٔ٘خء ٖٓ هزَ ػ٘خَٛ حُظ٘ظ٤ْ رخُوٞحص حُزل٣َش . -ٕ             

 حكظ٬ٍ حُٔطخٍ ٝح٤ُٔطَس ػ٤ِٚ . -ٖ             

 ػ٠ِ ٣َ١ن ٛ٘ؼخء حُلي٣يس. ٟٝغ هٞس ٓظلًَش ُِي٣ٍٝش  -ٗ             

 ٟٝغ هٞس ػخرظش ًخكظ٤خ١ ١٧ ١خٍة ٟٖٔ ػ٤ِٔش حَُٔحهزش ُِ٘خ١ت . -٘             

 اٜٗخء كؼخ٤ُش حُلَّ ح٢ٌُِٔ ٝٝكيحص حُلَّ ح٢ٌُِٔ . -ٙ             

قل االستعانة بشباب المنطقة من الناحٌة اإلعالمٌة وذلك من خالل عبد هللا مقبول الصٌ -7            

وٌوسؾ هبة وإبراهٌم صادق وؼٌرهم من العناصر الواعٌة التً كان للتنشٌم بالحدٌدة 

عالقة بها ، هذا وقد كان وضع هذه الترتٌبات تحت إشراؾ الزعٌم حمود الجابفً حتى 

طلوعه صنعاء للٌوم الثانً للثورة وقد استمر اإلخوة اآلخرون فً أداء مهامهم تحت 

  ٕلتنشٌم الشهٌد محمد الرعٌنً(قٌادة عضو اللجنة العلٌا ل

 

 هـ1ٕٖٔابع والعشرٌن من ربٌع الثانً / السم1ٕٙٔبذلك قامت ثورة السادس والعشرٌن من سبتمبر   

ووقؾ الشعب التهامً مع  منهٌة عهد اإلمامة البابدة فً تهامة والٌمن بكل ما تحمله آالم للتهامٌٌن ،

د ، فبعضهم أعلن وقوفه مع الملكٌٌن تبعاً ألجندته خ تهامة موقؾ المتردالثورة ، فً حٌن وقؾ مشاب

الخاصة ووالبه للخارج ، وبعضهم وقؾ مع الجمهورٌة فً الشاهر وحقٌقته مع الذهب واألموال 

بن مد لكن الموقؾ الحاسم السرٌع كان ألقوى مشابخ تهامة وهو شٌخ مشابخ الزرانٌق أُمحّ والخارجٌة ، 

وأن )أعلن شٌخ قبابل الزرانٌق الشافعٌة ، الذي سبق ، فـ علً فاشقُمحّمد بن ٌحٌى بن الهبة أبن  حسن

بعد الثورة وقؾ ألكثر من مرة ضد سلطة اإلمامة دعمه للجمهورٌة ، كما باشر بالحضور إلى صنعاء 

وفتحت صفحة جدٌدة من التارٌخ  ، ٔمع رؤساء وأعٌان هذه القبٌلة للتعبٌر عن والبهم للربٌس السالل(

 الٌمن والوطن العربً المعاصر .  فً صٌاؼة تارٌخها وتارٌخ لتهامة لتشارك 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

ٛـ ، ٝىٍّ ك٢ حُٔيحٍّ حُل٤ٌٓٞش رخُلي٣يس ػْ رٔي٣٘ش طؼِ ػْ ك٢ حُوخَٛس رَٜٔ ٖٙ٘ٔػ٢ِ ٓؼ٤ي ػزخى١ ٖٓ أٛخ٢ُ ٓي٣٘ش حُلي٣يس ُٝي ك٤ٜخ ٓ٘ش  - 

٣َٜش ػْ رٔؼٜي ح١َُ٘ش ٝأهٌ ىرِّٞ ح٧ًخى٤ٔ٣ش ٜٝٗخىس حُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ك٢ ُٝحٍس حُيحه٤ِش رَٜٔ ٝأهٌ ٜٗخىس ط٘ظ٤ْ ح٩ىحٍس ٖٓ ٣َُٝ حُيحه٤ِش حُٔ

غ ٓوخرِش ٓغ حُزخك ٠ أٛزق رَطزش ُٞحء ًٍٖ ، ٍحؿغ :ػخى ا٠ُ حُلي٣يس ، ط٠ُٞ ٓ٘خٛذ أ٤٘ٓش ػي٣يس رخُلي٣يس ، ٝٗخٍى ك٢ حُؼٍٞس ، طَه٠ كظ

 . ٖٕٔٓط٤َ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٛـ . ؛  ٕٕٔٓ/ٔ/7ُٚ ك٢ حُلي٣يس ك٢ رِٔ٘
ٕ

 .77ٔ-7٘ٔحَُك٢ٓٞ ٝآهَٕٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن  ، ٛـ  - 
ٔ
 ٖٔ –سبتمبر  ٕٙجلوبوفسكاٌا ، إٌلٌنا . اختالؾ القوى االجتماعٌة فً الحركة الجمهورٌة الٌمنٌة فً الفترة األولى للثورة من  - 

–هـ،المحرم 7ٓٗٔم / ذو القعدة ، ذوالحجة987ٔ، ٌولٌو، أؼسطس، سبتمبر  9ٕمحمد علً البحر ، العدد  م ، تر/9ٕٙٔأكتوبر
 . 9ٔهـ ، صـ8ٓٗٔصفر
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 الخاتمة

تعد تهامة أحد األقالٌم الٌمنٌة بما تحتله من مكانة وموقع جؽرافً ومخزون بشري وأبعاد حضارٌة 

ضاربة عمقها فً التارٌخ ، وتبٌن األطروحة دور تهامة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر ، من خالل 

 –كأمثالهم من الٌمنٌٌن  –لمقاوم لكل أشكال التبعٌة واالحتالل ، فمن ذلك مقاومة التهامٌٌن دور تهامة ا

للوجود العثمانً ، رؼم محاولة التقارب التً بذلتها الدولة العثمانٌة مع التهامٌٌن مرتكزة على جوانب 

ٌتوفر لها سابقاً ، ولن ٌجازؾ دٌنٌة ، وكذا ما قدمته هذه الدولة من بناء للبنٌة التحتٌة بتهامة وهو ما لم 

الباحث إذا أعتبر أن ما قدم لتهامة من مشارٌع فً مجال تنمٌة الموانًء التهامٌة وتأهٌلها وبناء المكاتب 

الحكومٌة والثكنات العسكرٌة على طول السواحل التهامٌة والقالع الحربٌة والخدمات التً تفٌد ناس 

والمستشفٌات، والتلؽراؾ وتعبٌد الصناعٌة "  –الرشدٌة  – االبتدابٌة المدارستهامة مثل المكاتب "

الطرق واالستمرار فً تطوٌر حتى وجدت قبل الحرب العالمٌة األولى مشارٌع عمالقة مثل مَد خط 

السكك الحدٌدٌة وإعادة الحٌاة لمٌناء المخا ، بل وأمتد إحسان هذه الدولة إلؼاثة المنكوبٌن من األمراض 

فاؾ وبناء المساجد ودعمها بالمصاحؾ وكتب الحدٌث ..، رؼم كل ذلك إال أن أو المجاعات أو الج

 المقاومة التهامٌة استمرت حتى اندحر العثمانٌون بهزٌمتهم مع دول المحور .

م ثم بعد  9ٔ8ٔإلى  8ٗ9ٔمن الحتالل العثمانً الممتد طواالوجود مقاومة ألبناء تهامة أثبت الباحث   

م بناء على وثابق أخر متصرؾ عثمانً بتهامة وهو ٌوسؾ 9ٕٔٔثمانٌة حتى استمرارٌة المتصرفٌة الع

بك حسن ، واٌضاً أثبت المقاومة التهامٌة التً عادت من جدٌد ضد المحتل البرٌطانً لتهامة ، حتى تم 

طرده بمقاومة األهالً وجالبه عن تهامة ، وكانت هناك مشارٌع عدٌدة لمستقبل تهامة إال أن هناك 

ً وعربً على اقتسام ممتلكات الدولة اإلدرٌسٌة بٌن اإلمام ٌحٌى بن محمد حمٌد الدٌن وبٌن توافق دول

الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن آل سعود ، فأخذ األخٌر تهامة عسٌر وأخذ اإلمام ٌحٌى تهامة الٌمن ، 

ولكن المقاومة وجد اإلمام ٌحٌى  مقاومة ضارٌة من الشعب التهامً الذي صمد أمام الجحافل الزٌدٌة ، 

التهامٌة تجلت فً بٌت الفقٌه أخر معاقل المقاومة والتً سقطت ، وبٌنت األطروحة األسالٌب والطرق 

التً انتهجتها الدولة اإلمامٌة فً إخضاع تهامة وتروٌض سكانها وأبرزت دور االعتقاالت فً صفوؾ 

اعٌٌن والتجار والشخصٌات وحتى األهالً ونجاح السلطات اإلمامٌة فً إٌجاد أعوان من المشابخ اإلقط

أسالٌب متعددة إلخضاع تهامة وإدخالها نهابٌاً تحت النشام اإلمامً النشام اإلمامً أتبع و رجال الدٌن ،

، والقضاء على المقاومة التهامٌة بهذه البالد ولقد تنوعت أسالٌب النشام اإلمامً فً حكم تهامة 

  -ً ومجمل ذلك على النحو التالً :والسٌطرة علٌها وممارساته ضد الشعب التهام

فً حروبه ضد أبناء الشعب التهامً ، وطبق علٌهم اآلٌات التً نزلت فً النشام اإلمامً استخدم  -ٔ

دٌن ، كفار الكفار وأطلق على المقاومٌن التهامٌٌن ألفاش )البؽاة ، النواصب ، الخوارج ، المرت

 الد وإسالة دماء المسلمٌن من أجل كرسً الحكم .، فضلل اإلمام العباد والب( التأوٌل ، أعداء هللا

أوجد النشام اإلمامً وسابل لم ٌعرفها التهامٌون عبر تارٌخهم فً حكمهم والؽرض منها إذاللهم  -ٕ

 وإخضاعهم فقط ، ومنها نشام الرهابن .

 التً أوجدتها الدولة العثمانٌة فً تهامة وؼٌرها .  المشارٌع التًقضى نهابٌاً على  -ٖ

ام اإلمامً أبناء الشعب التهامً من كل الوشابؾ حتى أقلها شأناً ، واستبعد الكادر أقصى النش -ٗ

الوشٌفً الذي درب وتعلم وبعضهم درس بتركٌا وؼٌرها وأحل محلها أتباعه ومحسوبٌه والذٌن ال 
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ٌمتلكون أي معرفة إدارٌة أو قدرات تعلٌمٌة وأضحت الوشابؾ تباع وتشترى من هذه الطبقة التً 

 ا وؼرسها بتهامة ، فأضرت بالتهامٌٌن أشد الضرر.  أستقدمه

التشٌع فً وسط المحٌط التهامً السنً بكل الوسابل ، فطبق األحكام اإلسالمٌة  النشام اإلمامً نشر  -٘

تبعاً "للمذهب الشرٌؾ " وهً التسمٌة السابدة للمذهب الزٌدي ، وفرض الحكم بمقتضى اجتهاداته 

ة كمتن األزهار فً المدارس العلمٌة واألربطة بتهامة ، وطبق فقط ، ثم فرض تعلٌم كتب الزٌدٌ

 الشعابر أٌضاً .

 جباٌات وؼرامات مالٌة على التهامٌٌن بأسماء متعددة .النشام اإلمامً فرض  -ٙ

 المدارس والمعاهد واألربطة العلمٌة التً اشتهرت بها تهامة . النشام اإلمامً ألؽى  -7

شعب التهامً وطبقها فً تهامة دون سواها ، واعتبرهم ؼٌر العنصرٌة ضد الالنشام اإلمامً مارس  -1

 . الٌمنٌة –مواطنٌن جدٌرٌن حتى بالدفاع عنهم مثلما حدث عند الحرب السعودٌة 

 على كل وسابل اإلنتاج وجعلها ملكاً خاصاً له وألتباعه . النشام اإلمامً سٌطر  -1

ة والداخلٌة واحتكر تصدٌر واستٌراد دمر الصناعات الوطنٌة التهامٌة وسٌطر على التجارة الخارجٌ -ٓٔ

المواد األولٌة والسلع وؼٌرها ، مما أدى إلى تفشً البطالة بٌن الشعب التهامً وهجرة العقول 

 والقوى العاملة . 

من المنتفعٌن والمرتبطٌن بالنشام اإلمامً رحلت بمجرد رحٌله ،  النشام اإلمامً شرٌحةأوجد  -ٔٔ

 لتهامً وإذالله .وكانت عٌناً وٌداً فً قمع الشعب ا

القبلٌة فً تهامة باختٌار مشاٌخهم وحتى عقالهم التقلٌدٌة فً البنٌة االجتماعٌة النشام اإلمامً تدخل  -ٕٔ

 .   وهو ما لم ٌستطع إحداثه وسط قبابل الهضبة وأتباعه

 كمم األفواه واألصوات التهامٌة المعارضة أو المنتقدة له أو لرجال دولته وأعوانه ، ورمى بأي أحد -ٖٔ

وضع تحت م من العلماء والسادة والمناصب فشك فً والبه فً المعتقالت ، أما الذٌن ٌشك فٌه

 .اإلقامة الجبرٌة بمنزله مانعاً دخول أي فرد مهما كانت قرابته له حتى ٌستقٌم وٌعلن الوالء والطاعة

إلمامة ، وثقافة عمم النشام اإلمامً ثقافة االرتشاء ونشر الخزعبالت واالتكالٌة والدروشة المؤٌد ل -ٗٔ

البؽضاء والتحاقد التً هً أبعد ما تكون عن الوسط التهامً الذي اشتهر بالتسامح والصبر والمسالمة 

، كما تمٌز باالنفتاح على اآلخر وتقبل العناصر اإلنسانٌة واالنطالق بعكس نشام اإلمامة الذي عرؾ 

 بالعزلة ورفض اآلخر واالنطوابٌة  .

 ه األسالٌب القمعٌة ضد سكان تهامة مما أدى إلى هجراتهم فً بقاع العالم .أوجد النشام اإلمامً هذ -٘ٔ

رمى أبناء الشعب التهامً بكل أنواع الرذٌلة واالنحالل واعتبار أتباعه فقط هم الطاهرٌن المطهرٌن  -ٙٔ

 والسادة األخٌار .
 

لبنٌة التً كل هذه الممارسات أدت إلى انتشار المجاعات واألمراض والهجرة بتهامة ، فدمرت ا 

وجدت أٌام العثمانٌٌن ، وجعلت هذه الوضعٌة األهالً ٌنتشرون الفرج حتى إذا قدم جٌش الملك 

رقصة  –عبدالعزٌز ؼازٌاً لبالدهم انسحب الجنود إلى جبالهم وتركوا األهالً ٌرحبون وٌرقصون 

 للقادم الؽازي . –الجرٌح المقتول 

امٌة ووسابل وممارسات نفرت البقٌة الباقٌة من سكان بعد االنسحاب السعودي أدخلت السلطات اإلم  

تهامة ، وإن كانت حركات المقاومة المسلحة تحولت إلى حركات معارضة سلمٌة مارست النقد عبر 

الكتابات الصحفٌة الخارجٌة ، وبرزت مجموعة من الشباب التهامً الذٌن شربوا المعارضة مما رأوه 



   

 

419 

 

صنعاء على أٌدي قادة المعارضة الٌمنٌة أمثال الحورش  ومما درسوه فً –تهامة  –فً بالدهم 

م ، لعبت تهامة وشبابها 8ٗوالعنسً والمرونً وعنان والسالل ، فعادوا إلى بالدهم ، وعند قٌام حركة 

فً  تمشاركتها فً إطار حركة المعارضة الٌمنٌة ، تمثل، فدور مهم فً أحداثها أبرزتها األطروحة 

  -هذه الشرابح هً : الُبنى االجتماعٌة التقلٌدٌةمن أربع شرابح اجتماعٌة 

 . ن والتجار وٌمثلهم الخادم ؼالب الوجٌهوالرأسمالٌ -الشرٌحة األولى : -

 الحكمً .  ن وممثلً السلطة اإلمامٌة وٌمثلهم محمد مكً زكريواإلدارٌ -الشرٌحة الثانٌة: -

  النخب الثقافٌة وٌمثلهم أحمد جابر عفٌؾ . -الشرٌحة الثالثة : -

 المشابخ واإلقطاع التهامً وٌمثلهم الشٌخ هادي هٌج . -الشرٌحة الرابعة : -
 

وانتهت إلى اعتقال أؼلبٌة الشباب التهامً ووفاة بعضهم بسجون حجة ، ثم بٌنت األطروحة دور   

توصل ، والمعارضة التهامٌة ورفدها للمعارضة الٌمنٌة برجال مناضلٌن من أجل الحرٌة والدستور 

 -تمخضت عن تكونٌن ربٌسٌٌن هما : حركة المعارضة التهامٌة أنالباحث إلى 

 حركة المعارضة التهامٌة الداخلٌة. -

 حركة المعارضة التهامٌة الخارجٌة . -
 

 -تهامة  -حركة المعارضة التهامٌة الداخلٌة نشطت ورفضت الخروج من وطنها وأثبت الباحث أن  

  -طهاد ومنها :حكم اإلمام أحمد ، وتعرضت لشتى أنواع االض والط

 القتل مثلما حدث مع عبدالقادر األهدل . -

الشبكة  –االعتقال والزج بمؤدٌٌها فً سجون تهامة مثل عبدهللا مقبول الصٌقل وتعز  -

نافع والقاهرة  –مثل إبراهٌم صادق ومحمد األهنومً وحراز بمناخة ، وحجة   -والعرضً 

 مثل ، عبدالرحمن جابر . –والمنصورة 

 شٌفة مثل أبكر ٌوسؾ بٌروه  .الفصل من الو -

 الدردحة مثل عبدالرحمن جابر . -

 التشهٌر والتهدٌد والتخوٌؾ . -
 

اتخذت أسالٌب متنوعة وأشكاالً متعددة تتناسب مع طبٌعة الحكم وتتناسق وتتحد مع حركة أثبت أنها و  

  -المعارضة الٌمنٌة أحٌاناً ، وتعمل بمفردها مرات عدة ، ومنها :
 

 مٌة .الدعاٌة اإلعال -ٔ

 التوعٌة . -ٕ

 التعلٌم . -ٖ

 الخطب والندوات . -ٗ

 تشكٌل أندٌة وإنشاء اتحادات . -٘

 المشاهرات . -ٙ

 اإلضرابات . -7

 المنشورات . -1

 العملٌات الفدابٌة . -1

 التفجٌرات والحرابق .  -ٓٔ
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  -:وتوصل إلى مجملها  أسالٌب حركة المعارضة التهامٌة فً الخارج التالٌة تتبع الباحث و
 

 تحادات .تشكٌل أندٌة وإنشاء ا -ٔ

 التعلٌم . -ٕ

 الندوات والتوعٌة . -ٖ

 الدعاٌة اإلعالمٌة والمنشورات . -ٗ
 

عبدالرحمن جابر و عبدهللا مقبول الصٌقلوهم  أبرز وجوه المعارضة التهامٌة فً الداخلعدد الباحث  

محمد بن علً وصالح محمد فتوح وعبد القادر االهدل ومحمد األهدل وٌوسؾ هبة عبد هللا الزرنوقً و

 لجفري .علوي ا
 

وكذالك  المعارضة التهامٌة فً الخارج ٌةادٌقباعتباره الشحصٌة الأبكر ٌوسؾ بٌرو أكتشؾ الباحث  

الضباط األحرار من أبناء  وعدد الباحث أحمد محمد هاجًوعلً عبدالعزٌز نصر وإبراهٌم صادق 

 ٌوسؾ الشحاري .ومحمد الهنومً  -وهما : تهامة
 

حداث الالحقة مثل حركة العلفً واللقٌة والهندوانة بالحدٌدة األها فً دور تهامة ورجالأبرز الباحث و 

 م .     9ٕٙٔسبتمبر  ٕٙوحركة إبلٌس الذبحانً فً السخنة ، ودور كل هؤالء فً الترتٌب لقٌام ثورة 
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 المصادر والمراجع

 . القرآن الكرٌم -9

 الـوثــائـــق .  -1
 

 .الــوثائـق التهامٌة والٌمنٌة   -9

 وثائق تهامٌة وٌمنٌة غٌر منشورة . - أ

 7ٖٔٔوثٌقة بٌحص بن عمر مشهور ، وهً وثٌقة كتبها بٌحص بن عمر مشهور بن عمر مقبول ) -

فً ورقة طوٌلة حصل الباحث على صورة منها من ولده المأمون طعام بن بٌحص  هـ (ٓٓٗٔ -

 م .98ٓٔسنة  ، توفً فً شرعٌاً  وكان حافشاً لكتاب هللا وفقٌهاً ببالد المجاملة  

وثٌقة سلٌمان بن عبدهللا االهدل ، وهً وثٌقة كتبها العالمة سلٌمان بن عبدهللا بن عبدالهادي بن  -

هـ( مكونة من ست صفحات عبارة عن حولٌات 87ٖٔ -هـ ٕٖٔٔمحمد بن عبدالهادي االهدل )

 كتب بعضها باللهجة التهامٌة ، حصل الباحث علٌها من مكتبته بالحسٌنٌة .

 طٌة لدى الباحث حول تأرٌخ حكم اللواء موسى كاشم باشا لقضاء بٌت الفقٌه.وثٌقة خ -

وثٌقة سلٌمان بن عبدهللا بن عبدالهادي االهدل ، وهً وثٌقة كتبها العالمة سلٌمان بن عبدهللا بن  -

هـ( مكونة من ست صفحات عبارة 87ٖٔ -هـ ٕٖٔٔعبدالهادي بن محمد بن عبدالهادي االهدل )

 ضها باللهجة التهامٌة ، حصل الباحث علٌها من مكتبته بالحسٌنٌةعن حولٌات كتب بع

 م .ٕٕٔٓ/ٔ/٘رسالة خطٌة بعث بها عمٌد حقوقً /عبدهللا ٌحٌى مجمل للباحث فً  -

وثٌقة خطٌة من محمد بن عقٌل الحضرمً إلى سٌؾ اإلسالم البدر محمد بن أمٌر المؤمنٌٌن اإلمام  -

محفوشة لدى األستاذ الدكتور  م9ٕ9ٔنوفمبر  8 / هـ8ٖٗٔ رجب7ٌحٌى بتأرٌخ ٌوم األحد 

 عبدالعزٌز قابد المسعودي ، وقد أمّد الباحث بصورة منها .   

وثٌقة عن "تارٌخ موجز لنضال الشٌوعٌٌن الٌمنٌٌن" بحث ضمن  التقرٌر العام للمؤتمر الثانً  -

ن مرشد لإلتحاد الشعبً الدٌمقراطً بعدن ، وثٌقة مطبوعة بألستنسل حصل الباحث علٌها م

 عدن . –شمسان أحمد ربٌس مركز الدراسات والبحوث الٌمنً 

وثٌقة مرسلة من شخصٌات تمثل التجار والوجهاء ورجال الدٌن واإلدارٌٌن إلى مناصب تهامة  -

 .ومنهم منصب المنٌرة محمد بن ٌحٌى األهدل وقد أطلع علٌها الباحث فً المنٌرة 

هامٌٌن خالل فترة الحكم العثمانً المباشر وتهدٌد أرجوزة شعرٌة لقاضً مجهول تحكً معاناة الت -

وراعٌها األستاذ  آل المكرمالقوات العسٌرٌة لتهامة وقبابل ٌام . حصل الباحث علٌها من مكتبة 

 الباحث أحمد حسن عٌاش ٌعقوب .  

لهدى الذي ألقاه السلطان عبدالحمٌد الثانً أمام الوفد التهامً والٌمنً وترجمه أبو البٌان من انسخة  -

 فً الحدٌدة .  بمكتبة آل المكرمالصٌادي وهً نسخة حصل الباحث علٌها 

التً تقدم بها الوفد التهامً والٌمنً إلى السلطان عبدالحمٌد الثانً من أجل إصالح الالبحة وثٌقة  -

 .من مكتبة آل المكرم بالحدٌدة  علٌهاحصل الباحث تهامة والٌمن وإٌقاؾ الثورات ، 

آل األهدل بالمراوعة وآل البهكلً ببٌت الفقٌه ووآل البحرآل األنباري بزبٌد وثابق متنوعة تخص  -

 الزٌدٌة .والمنٌرة و

 . الشٌخ علً عبدالواحد الحجازي منإجازة علمٌة لدى الباحث  -
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وثٌقة مرسلة من المرتب بقلعة الدولة بوصاب العالً نوري شاوش إلى ولى العهد أحمد ، ومؤرخة  -

 هـ)م.و.ث( .ٖٙ٘ٔرجب  ٕٗ

هـ 7ٖٗٔرمضانٖٔتخص النقٌب محمد ٌحٌى الشابؾ ومؤرخة فًصورة منها وثٌقة لدى الباحث  -

 .أحمد )بمرور محطة الجهاد وادي الجاح( بخط السٌؾ

وثٌقة خطٌة بمركز الدكتور جعفرالشفاري للدراسات والبحوث الٌمنً تابع جامعة عدن حصل  -

 . الباحث على صورة منها

 اإلسالمالدولة بوصاب العالً نوري شاوش إلى ولى العهد سٌؾ  وثٌقة مرسلة من المرتب بقلعة -

 . هـ)م.و.ث(ٖٙ٘ٔرجبٕٗأحمد بن اإلمام ٌحٌى ، ومؤرخة 

عن أرقام للمعتقلٌن والرهابن من وثٌقة مرفوعة من مدٌر سجون الحدٌدة إلى سٌؾ اإلسالم  -

   . م.و.ث()هـٖٔ٘ٔصفر  ٕٙالمقاومة التهامٌة بالسجون اإلمامٌة ومؤرخة بٌوم الخمٌس 

من الالبحة ، أمد الباحث بصورة منها   9وثٌقة مطبوعة صادرة عن وزارة المعارؾ ، المادة  -

 . 99، لقطة  ٔالسفٌر أحمد كمال بن محمد بن األستاذ أحمد محمد النعمان ، فٌلم 

 وثائق ٌوسف بك حسن متصرف تهامة . -

سفٌر اللبنانً حسان أبً عكر على صورة منها من سعادة الوهً وثابق حصل الباحث علٌها من 

  -ومنها : بالجمهورٌة الٌمنٌة ،

 م وهً على شكل ٌومٌات واشب على كتابتها .9ٕٔٔم حتى 9ٔٓٔمذكراته لألعوام من  -

  -عشرات الوثابق ومما استفاد منه الباحث فً أطروحته : -

رسالة من والً الٌمن محمود بك ندٌم إلى متصرؾ الحدٌدة ٌوسؾ بك حسن فً ٌوم   -

 م .9ٕٖٔمارس ٔهـ / ٖٔٗٔرجب  ٗٔلخمٌس ا

رسالة من الشٌخ طشان بن محمد بن علً شاٌع والقاضً أبو طالب حسن بهكلً إلى   -

نوفمبر  ٘ٔهـ /ٖٔٗٔربٌع األول  ٕٙمتصرؾ الحدٌدة ٌوسؾ بك حسن فً ٌوم األربعاء 

    م ، الرسالة من بٌت الفقٌه إلى األستانة . 9ٕٕٔ

 .والً محمود بك ندٌم إلى المتصرؾ ٌوسؾ بك حسن مرسلة من الرسابل متعددة   -

 ٕٓوثٌقة مرسلة من محمد الصدٌق البطاح إلى متصرؾ الحدٌدة ٌوسؾ بك حسن بتأرٌخ   -

 م ، ومرسلة من عدن إلى األستانة .9ٕٖٔماٌو  ٘هـ / ٖٔٗٔرمضان 
 

 وثائق تهامٌة وٌمنٌة منشورة .  - ب

 الكبرى .منشورات حزب األحرار الٌمنً والجمعٌة الٌمانٌة   -

م ، )حصل الباحث علٌها 9ٗ8ٔعدن ،  –وثٌقة المٌثاق الوطنً المقدس ، مطبعة النهضة الٌمانٌة  -ٔ

 . عدن( –من مركز إدرٌس حنبلة للتوثٌق 

محمد محمود الزبٌري وعبدهللا  –وثٌقة بعنوان )األخطار التً تهدد الٌمن ( عرضها وفد الٌمن  -ٕ

هـ ، مطبعة جرٌدة 7ٖٙٔربٌع اآلخر 9ٕربٌة فً فً جدة إلى وفد الجامعة الع -علً الوزٌر

 م .9ٗ8ٔ/ٗ/ٗهـ الموافق 7ٖٙٔ/٘/ٕٗصوت الٌمن بعدن ، نشرت فً 

الٌمنٌون فً المهجر . األنة األولى ، أبناء الٌمن فً المهجر ٌشرحون أسباب الهجرة لألمٌر سٌؾ  -ٖ

عن النشر ومتى وإن اإلسالم ولً العهد المحبوب أحمد بن أمٌر المؤمنٌن ، من دون أي معلومات 

 األستاذ عبدالباري طاهر . حصل الباحث علٌها من . كان النشر بمصر
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،  م9ٗٙٔالقاهرة ،  –الرافعً ، عبدالرحمن . الٌمن المنهوبة المنكوبة ، الجمعٌة الٌمانٌة الكبرى  -ٗ

 حصل الباحث علٌه من المستشار حسن شكري .

عدن ،  –تدأت القضٌة الٌمنٌة ، مطبعة السالم العنسً ، عبدالكرٌم أحمد . الخطاب األول كٌؾ اب -٘

 . عدن( –)حصل الباحث علٌها من مركز إدرٌس حنبلة للتوثٌق  .م 9٘7ٔ
 

 . االتحاد الٌمنًمنشورات   -

القاهرة ،  –لجنة الثقافة والنشر باالتحاد الٌمنً ، هكذا ٌذبح أبناء الٌمن ، مطبعة أحمد مخٌمر  -ٔ

     . عدن( –ز إدرٌس حنبلة للتوثٌق )حصل الباحث علٌها من مرك .م 9٘٘ٔ

وتأرٌخ النشر ،  الفسٌل ، محمد عبدهللا . الرجل الشاذ ، بدون أي معلومات عن الطبع أو النشر -ٕ

صفحة من القطع الصؽٌر وهو وثٌقة نادرة حصل الباحث علٌه بعدن لدى  ٗٙوالكتاب ٌتكون من 

 أحد المناضلٌن . 

 9ٕٙٔ،  ٔالقاهرة ، ط –، الدار القومٌة للطباعة والنشر البٌضانً ، عبدالرحمن . أسرار الٌمن  -ٖ

 .(جامعة عدن المكتبة المركزٌة لمكتبة محمد علً الشهاري بمن  ٌه)حصل الباحث عل ٔ، ج

لجنة الثقافة والنشر ،  –نعمان ، محمد أحمد . الحركة الوطنٌة.. فً الٌمن ، االتحاد الٌمنً   -ٗ

 م . 9٘9ٔعدن ، –مطبعة   الجماهٌر 

. التارٌخ اآلثم )أسرار االنقالبات الٌمنٌة(، منشورات االتحاد الٌمنً ،  ...................... -٘

 .)حصل الباحث علٌها من مركز إدرٌس حنبلة للتوثٌق(م . 9ٙٔٔ

 –1٘7ٔ/7/ٕٙتقرٌر صادر عن لجنة الثقافة والنشر باالتحاد الٌمنً ، التقرٌر العام لفترة  -ٙ

 .)حصل الباحث علٌها من مركز إدرٌس حنبلة للتوثٌق( دنع–مطبعة الجماهٌر،  1ٙٔٔ/1/ٖ
 

 منشورات أخرى . -

شوال  7ٌته وخطابه فً قا على برردً  ٌحٌى أرشٌؾ الحكٌمً ، الخطاب المرسل إلى اإلمام -ٔ

 . ٔٔٔم ، العدد 98ٗٔماٌو  –السنة الرابعة عشر ، ابرٌل  –مجلة الحكمة  هـ ،ٖ٘ٙٔ

حجة ، شعر/عبدالرحمن بن ٌحٌى األرٌانً ، شرح األرٌانً والمعلمً ، ملحمة من سجون  -ٕ

 م.98ٔٔ،  ٔبؽداد ، ط -وتصحٌح/ أحمد عبدالرحمن المعلمً ، مطبعة وأوفسٌت عشتار

 . هـ8ٕٖٔتعز ،  -الخطري ، عبدالقادر ، اإلمامة وأسلحتها الفتاكة ، طبع فً مطبعة الجمهورٌة  -ٖ

. أسرار  ول وعبدهللا محسن المؤٌدومحمد الخاوي وصالح األشول وناجً األشأحمد  الرحومً ، -ٗ

ووثابق الثورة الٌمنٌة ، إعداد لجنة من تنشٌم الضباط األحرار ، مركز البحوث والدراسات الٌمنً 

 .م 979ٔ ، ٔط الكوٌت ، – مطابع الرٌاضًوصنعاء  -

،  ٔالقاهرة ، ط –دراسة وثابقٌة تارٌخٌة ، المطبعة الفنٌة ، سالم ، سٌد مصطفى . وثابق ٌمنٌة  -٘

 .م 98ٕٔ

أحمد الناصر ، دار  اإلمامالسقاؾ ، عبدهللا بن محمد بن حامد . البدر الساطع الباهر فً تارٌخ  -ٙ

 هـ 7ٖٗٔعدن ،  –الجنوب للطباعة والنشر 

. وثابق أولى عن الثورة  وعبدالسالم صبره القاضً عبدالرحمن اإلرٌانًالسالل ، عبدهللا و -7

 م .99ٕٔ،  ٕبٌروت ، ط -صنعاء / دار اآلداب –منًات والبحوث الٌ الٌمنٌة ، مركز الدراس

. ثورة الٌمن الدستورٌة ،  ؼالبحسن حسٌن عنبه ومجاهد والسالل ، عبدهللا وحسٌن الدفعً  -8

 م.98٘ٔ،  ٔبٌروت ، ط - دار اآلدابوصنعاء ب مركز الدراسات والبحوث الٌمنً
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المٌالد والمسٌرة والمؤثرات ، م 9ٗ8ٔثورة السالل ، عبدهللا وعبدالرحمن االرٌانً وآخرٌن .   -9

 م .98ٕٔ،  ٔبٌروت ، ط -إعداد مركز الدراسات والبحوث الٌمنً ، دار العودة 

،  ٔدمشق ، ط –دار الفكر  دراسة ووثابق ،جابر . الحركة الوطنٌة فً الٌمن عفٌؾ ، أحمد  -ٓٔ

 م .98ٕٔ

 هـ ،)ب . ن(ٙٓٗٔ،  ٔالفسٌل ، محمد عبد هللا ، نحو النور ، وثٌقة من سجون حجة ، ط -ٔٔ

 . م9ٗ7ٔعدن ،  –قانون جمعٌة الشباب الٌمنً بعدن ، المطبعة العربٌة  -ٕٔ

هاشم ، علً ورمز إلى اسمه بحرفً)هـ . ع(. جزٌرة العرب تتهم حكامها ، شركة ومكتبة  -ٖٔ

 هـ .ٖٙٙٔ،  ٔالقاهرة ، ط –ومطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده 

سٌادة والحدود البحرٌة الٌمنٌة/اإلرترٌة ، تر/أحمد محكمة العدل الدولٌة ، الحكم الدولً فً ال -ٗٔ

 م .ٕٓٓٓكمال محمد نعمان ، )د.ن(

م 9ٖٙٔ، ٌناٌر  9ٕٙٔمجهول ، الٌمن من سبأ إلى السالل ، تخطٌط عن تارٌخها حتى قٌام ثورة  -٘ٔ

 ،)ب . ت .ن( .

ن أمٌر الٌمانً ، السٌد حسٌن . رحلة سمو األمٌر سٌؾ اإلسالم ولً عهد الٌمن المعشم أحمد ب -ٙٔ

المؤمنٌن فً أنحاء الٌمن ، وقؾ على طبعها وتصحٌحها أحمد بن محمد نعمان الٌمانً ، مطبعة 

 .هـ 8ٖ٘ٔالقاهرة ،  –أنصار السنة المحمدٌة 

 الــوثائـق الـعربـٌة . -1

 وثائق عربٌة غٌر منشورة . - أ

 9ٕٙ محفشة رقم،  7ٖرسالة من الشرٌؾ محمد بن عون إلى باشمعاون الخدٌوي ، وثٌقة رقم  -

 مصر–م ، دار الوثابق القومٌة8ٌٗٔٔناٌرٙٔ /هـٕٙ٘ٔذو القعدة  ٖٔرٌخها أعابدٌن ، ت

 م8ٗٓٔفبراٌر ٖٔ/ هـ ٕٙ٘ٔمحرم  9رسالة من محمد علً باشا إلى إبراهٌم باشا ٌكن مؤرخة   -

، م 8ٗٓٔماٌو  ٓٔ/ هـ ٕٙ٘ٔربٌع األول  9رٌخ أعابدٌن بت،  9ٕٙمحفشة ،  ٗٔوثٌقة رقم ، 

 مصر . –القومٌة  دار الوثابق

رسالة من محمد علً باشا تتضمن إرادته فً سحب قواته فً الحجاز ونجد والٌمن وعسٌر ،   -

 مصر. –دار الوثابق القومٌة ، م 8ٗٓٔفبراٌر  7ٔهـ / ٕ٘٘ٔذو الحجة  ٖٔوصدرت بتارٌخ 

لؽه بإرادة رسالة من أحمد شكري إلى محمد علً تفٌد بانسحاب إبراهٌم باشا إلى الحجاز وأنه قد اب  -

ورقم  ٕٖٔم ، رقم الوثٌقة 8ٗٓٔابرٌل  ٙ هـ /ٕٙ٘ٔصفر  ٖولً النعم محمد علً فً القنفذة فً 

هـ / ٕٙ٘ٔربٌع األول  9حمراء وتارٌخها  8ٖ، أصلٌة  ٗٔعابدٌن نمرة  9ٕٙالمحفشة 

 . القاهرة  –م ، دار الوثابق القومٌة 8ٗٓٔماٌو7ٔ

اون الخدٌوي حول رفض الشرٌؾ الحسٌن بن علً رسالة من الشرٌؾ محمد بن عون إلى باشمع  -

،  7ٖبن حٌدر إرسال الؽالل التً تركها إبراهٌم باشا ٌكن بجهته وبعض المرفقات ، وثٌقة رقم 

هـ / ٕٙ٘ٔذي القعدة  ٖٕحمراء ، تارٌخها  79ٔأصلٌة  8ٙوحدة الحفش ، عابدٌن  9ٕٙمحفشة 

 .القاهرة  – دار الوثابق القومٌة، م 8ٌٗٔٔناٌر  ٙٔ
 

 وثائق عربٌة منشورة . - ب

محمد بن عبدهللا . تطور األوضاع السٌاسٌة فً جنوب ؼرب الجزٌرة العربٌة " إمارة ،  ةآل زلف -ٔ

 8ٖ8ٔهـ / ٕ٘ٙٔ -ٕٗ٘ٔأبً عرٌش وعالقتها بالدولة العثمانٌة 



   

 

415 

 

الرٌاض  –مطابع الفرزدق التجارٌة  ، م دراسة وثابقٌة "8ٗ9ٔ –

 .  م99ٖٔ ، ٔ، ط 

ز دورها السٌاسً واالقتصادي عسٌر فً عهد الملك عبدالعزٌ ............................. -ٕ

والعسكري فً بناء الدولة السعودٌة الحدٌثة )دراسة وثابقٌة( ، 

      م11٘ٔ، ٔالرٌاض ،ط–مطابع الفرزدق التجارٌة 

 –الٌمنٌة ، منشورات ذات السالسل  -الخترش ، فتوح عبدالمحسن . تارٌخ العالقات السعودٌة  -ٖ

 م .98ٖٔ،  ٔالكوٌت ، ط

هـ / ٖٖ٘ٔ -8ٖٖٔالسٌد ، عصام ضٌاء الدٌن . عسٌر فً العالقات السٌاسٌة السعودٌة الٌمنٌة ) -ٗ

 م .989ٔ،  ٔالقاهرة ، ط –م ( ، دار الزهراء للنشر9ٖٗٔ – 9ٔ9ٔ

 عبدالرحٌم ، عبدالرحٌم عبدالرحمن . من وثابق شبه الجزٌرة العربٌة فً عصر محمد علً -٘

م ، دار المتنبً للنشر 8ٗٓٔ –8ٔ9ٔ / هـٕٙ٘ٔ –ٖٕٗٔ

،  ٔبوالق ، ط –الدوحة ومطبعة الجبالوي –والتوزٌع 

 . ٔج .م 98ٕٔ

هـ / ٕٙ٘ٔ – ٖٕٗٔ. محمد علً وشبه الجزٌرة العربٌة  ..................................... -ٙ

القاهرة ،  –م ، دار الكتاب الجامعً 8ٗٓٔ – 8ٔ9ٔ

   . ٕم ، ج98ٔٔ،  ٔبوالق ، ط –مطبعة الجبالوي 

 –المنجد ، صالح الدٌن"جمع" . الٌمن والمتحدة بٌن االتحاد واالنفصال، دار الكتاب الجدٌد  -7

 م.9ٕٙٔبٌروت، 

، المسمى بالكتاب األخضر وزارة الخارجٌة السعودٌة ، بٌان عن العالقات السعودٌة الٌمنٌة  -8

 هـ .ٖٖ٘ٔالرٌاض ،  –مطبعة أم القرى 
 

 ٌة .الــوثائـق العثمان -7

  .*الوثائق العثمانٌة غٌر منشورة بالعربٌة -أ
صدر فً أواسط  ،الفرمان السلطانً بتثبٌت وتقلٌد الشرٌؾ الحسٌن والٌاً على تهامة وما صاحبها   -

،  ٔٔرقم ، نامهماٌون )سجل األوامر السلطانٌة( م ، 8ٖٗٔمارس  7ٔ /هـ 9ٕ٘ٔشهر صفر 

  ل .  استانبو -أرشٌؾ رباسة الوزراء  – ٖ٘ٓصفحة 

تقرٌر محمد أشرؾ بك عن مقابلة واستجواب الشرٌؾ الحسٌن بن علً بن حٌدر خطٌاً ، برقم   -

ٌمن ، أرشٌؾ  –مسابل مهمة  -م 8ٕٗٔاكتوبر 7هـ /8ٕ٘ٔرمضان  ٖ. بتارٌخ  7ٔ. لفة  797ٔ

 استانبول . –رباسة الوزراء 

ة ، نمهماٌون )سجل األوامر فرمان من السلطان عبدالمجٌد للشرٌؾ الحسٌن تعٌٌنه حاكماً لتهام  -

م ، 8ٖٗٔفبراٌر ٕٕهـ/ 9ٕ٘ٔمحرم  ٖٕ، صدر بتارٌخ  ٖ٘ٓصفحة  ٔٔالسلطانٌة( سجل رقم 

 استانبول . –أرشٌؾ رباسة الوزراء 

                                                           
*

 ٢ٛٝ ٝػخثن ٓللٞظش ك٢ ح٤ٍٗ٧ق حُؼؼٔخ٢ٗ رخٓظخٗزٍٞ ٜٝٓ٘خ ٍٛٞ ك٢ حًَُِٔ ح٢٘١ُٞ رٜ٘ؼخء .   
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 –رسالة من حٌدر بن علً بن حٌدر إلى الشرٌؾ محمد بن عون شرٌؾ مكة ، مسابل مهمة   -

م ، أرشٌؾ 8ٗ8ٔفبراٌر  ٕٓهـ / ٕٗٙٔول ربٌع األ٘ٔوتارٌخها  8ٓٓٔالٌمن ، رقم الوثٌقة 

 اسطنبول . –رباسة الوزراء 

رسالة من اإلمام محمد بن ٌحٌى إلى والً إٌالة جدة وسر عسكر األقطار الحجازٌة ، شرٌؾ باشا   -

م ، 8ٗ8ٌٔناٌر  9ٕهـ / ٕٗٙٔصفر  ٕٕبتارٌخ  8ٔٙٔالٌمن ، وثٌقة برقم  –، مسابل مهمة 

 .ول اسطنب –أرشٌؾ رباسة الوزراء 

فرمان من السلطان عبدالمجٌد إلى الشرٌؾ الحسٌن بتثبٌته حاكماً على تهامة ، صدر فً أوابل   -

، أرشٌؾ رباسة  ٕٔ – ٕٓ، صـ  ٕٔم ، نمهماٌون ، رقم 8ٗ7ٔمارس  هـ /ٖٕٙٔربٌع األول 

 اسطنبول . –الوزراء 

لى تهامة ومنحه رتبة فرمان ثانً من السلطان عبدالمجٌد إلى الشرٌؾ الحسٌن بتثبٌته حاكماً ع  -

،  7ٕ – ٕ٘ ـص ٕٔهـ ، نمهماٌون ، رقم ٕٗٙٔأمٌر األمراء ، صدر فً أوابل ربٌع أول 

 اسطنبول . –أرشٌؾ رباسة الوزراء 

رسالة من تجار الموانا التهامٌة إلً السلطات العثمانٌة فً والٌة الحجاز لرفعها إلً السلطان   -

 ٌناٌرٔ/هـٕٗٙٔمحرم  ٕ٘وبتأرٌخ  ٕٗة رقم ولف 8ٔٙٔالٌمن برقم  - العثمانً ، مسابل مهمة

 استانبول . –م ، أرشٌؾ رباسة الوزراء 8ٗ8ٔ

ولفة  8ٔٙٔالٌمن برقم  - اٌالة جدة وشٌخ الحرم الشرٌؾ ، مسابل مهمة ىرسالة من تجار جدة إل  -

  استانبول. –، أرشٌؾ رباسة الوزراء  م8ٗ8ٔهـ /ٕٗٙٔوبتأرٌخ  ٕٕرقم 

رٌؾ محمد بن عون ، ٌنص على تعٌٌنه قابداً للحملة وبمعاونة توفٌق باشا ، فرمان سلطانً إلى الش -

 ٕٔنمهماٌون )سجل األوامر السلطانٌة ( برقم ،  م8ٗ8ٌٔونٌو 8ٔ/ هـٕٗٙٔرجب  7ٔصدر فً 

 استانبول . –أرشٌؾ رباسة الوزراء  ، ٔ٘ - ٓ٘صـ  ،

والً الحجاز محمد  تقرٌر من نقٌب األشراؾ بمكة إسحاق بن عقٌل الحضرمً مرفوع إلى  -

 دٌسمبر 9 هـ /ٕٙٙٔمحرم  ٕٗ)حوادث الٌمن المٌمون( ، بتارٌخ  حسٌب باشا ، وعنوان التقرٌر

، ولدى  ٕٔٓ/  9ٖ – ٕ)م.و.ث( ، م استانبول صورته فً –م ، أرشٌؾ رباسة الوزراء 8ٗ9ٔ

 الباحث صورة منه حصل علٌه من الباحث ٌعقوب حسن علً دوبله .

الصادر بتعٌٌنه حاكماً لصنعاء وتوابعها صدر بتأرٌخ أواسط ربٌع األول الفرمان السلطانً   -

، أرشٌؾ  ٗ٘صـ ٕٔبرقم ( ، سجل األوامر السلطانٌة)نمهاٌهمون ، م 8ٗ8ٔهـ / مارس ٕٗٙٔ

 . استانبول  –رباسة الوزراء 

 . 89322برقم (I.DH)وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ إرادة داخلٌة  -

  .  استانبول -، أرشٌؾ رباسة الوزراء ٖٓ، إرادة داخلٌة ، لفه  ٕٕٕ٘ٔنٌة رقم وثٌقة عثما  -

 . ٘٘/ٙ،  7ٔ/ٙ-ٕ، مم.و.ث( )فً ته( ، صورI.DH، تصنٌؾ إرادة داخلٌة ) وثٌقة عثمانٌة  -

،)توجد  81527برقم  ( I.DH) وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ إرادة داخلٌة   -

 .    81912، ووثٌقة أخرى فً األرشٌؾ العثمانً برقم  ٖٕ/ٙٙ-ٖم ،صورة منها فً م.و.ث( 

وٌضم أؼلب . Y. PRK . DH   تصنٌؾ  61 / 4نً ٌحمل رقماملؾ كامل فً األرشٌؾ العثم  -

هـ ، 9ٖٓٔالرسابل والنصابح لنقٌب األشراؾ األمٌن بن عبدالقادر البحر خالل شهر ربٌع الثانً

 .   تفاد منها الباحثوكتبها النقٌب فً سفٌنة خاصة به اس
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،  ٙومسلسل  ٙٔملؾ  ٕمجبالمركز الوطنً فً  صورتهاوثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً و -

 فؤاد عبدالوهاب الشامً بترجمة مضمونها . وقد تكرم

رقم  الوثٌقة69 (رقم الملؾS.Dاألرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ أوراق مجلس شورى الدولة )  -

 ث( )توجد صورة منها فً م.و.1/2267

، )توجد   57/8برقم  (DH.MUI)وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ داخلٌة متنوعة   -

 صورة منها فً م . و . ث( .

( )توجد 57برقم )( DH.MUI) وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ داخلٌة متنوعة   -

 م . و . ث ( .)صورة منها فً 

رقم الوثٌقة S . D ) )صنٌؾ أوراق مجلس شوري الدولة األرشٌؾ العثمانً تبوثٌقة عثمانٌة   -

   . )صورة منها فً م. و.ث( 8ٕٕٙ\ٕٔ

، توجد منه صورة فً المركز الوطنً ( I.DH) األرشٌؾ العثمانً ، تصنٌؾ إرادة داخلٌة  -

 . ٘٘/ٙ،  7ٔ/ٙ-ٕللوثابق ، م
 

 . الٌمن فً العهد العثمانً وثائق عثمانٌة من كتاب  -

) و (14387 /238)برقم   i . DH )األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ إرادة داخلٌة )  وثٌقة عثمانٌة فً  -

67339 ) . 

 A  )  /87)عموم الوالٌات رقم  -وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً ، تصنٌؾ قلم الصدارة  -

.MKT  UM, 556،  م 8ٕٙٔ ابرٌل ٕٔهـ/78ٕٔ شوال ٕٕمؤرخة. 

(  20801 برقم  ) I .MVL  )ٌؾ إرادة داخلٌة )وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصن  -

 . م 8ٕٙٔفبراٌر ٗٔهـ / 78ٕٔشعبان ٘ٔ ومؤرخة فً، (  462 /2080و)

(  20668 برقم ) I .MVL )وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ إرادة داخلٌة )   -

 . م ، الٌمن فً العهد العثمان8ًٌٕٙٔناٌرٔهـ / 78ٕٔرجب ٔومؤرخة فً

، ومؤرخة  39331برقم (  i.DH)مانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ إرادة داخلٌة وثٌقة عث  -

 .م 8ٙ7ٌٔولٌو 7ٕ هـ/ 8ٕٗٔربٌع األول  ٕٙ

 A  ) /32)عموم الوالٌات رقم  - وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ قلم الصدارة  -

.MKT. MHM, 441 م 1ٙ1ٌٔناٌر ٕٓ / هـ8ٕ٘ٔ شوال 7، مؤرخة. 

، ومؤرخة  ٕٕٙٙٗبرقم  ( I .DH)عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ إرادة داخلٌة وثٌقة   -

 . م87ٌٖٔولٌو ٕٔهـ/ 9ٕٓٔجماد أول 7ٔ

 ، ومؤرخة 7ٗ8٘ٗبرقم  ( I .DH)وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ إرادة داخلٌة   -

 .م 87ٗٔأبرٌل  ٗ هـ/9ٕٔٔصفر٘ٔ

، ومؤرخة  7ٕ٘ٙٙبرقم  ( I .DH)ً تصنٌؾ إرادة داخلٌة وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمان  -

 .م 88ٌٔٔناٌر  ٕٔهـ/  98ٕٔصفر  ٕٓ

 ٘، ومؤرخة  7ٖٖ9ٙبرقم  ( I .DH)وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ إرادة داخلٌة   -

 . م88ٔٔنوفمبر  ٕٙهـ/ 99ٕٔمحرم 

، ومؤرخة  1ٕٕ٘ٗبرقم  ( I .DH)وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ إرادة داخلٌة   -

 . م888ٌٔونٌو  ٕٗهـ/ ٖٙٓٔربٌع الثانً  ٕٓ
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ربٌع  ٖٕ ، ومؤرخة ٕٕٙٗبرقم (  I .MMS)وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ   -

 . م889ٔنوفمبر  ٙٔهـ/ 7ٖٓٔاألول

،  5285برقم  ( I.SD)وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ إرادة سراي دولت    -

 . م887ٔدٌسمبر  ٖٕهـ/ ٖ٘ٓٔربٌع الثانً  8رخة ومؤ

ربٌع  9ٔ ، ومؤرخة3351برقم (  I .MMS)وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ   -

 م .11ٌٖٔناٌر  7ٕهـ/ ٖٓٓٔ األول

، Z. / 2 .1316( برقم I .MF) وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ إرادة معارؾ  -

 م .899ٔماٌو  ٖ هـ/ٖٙٔٔ ذوالحجةٖٕومؤرخة 

 .1317( برقم I . HUS) وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ أوراق معارؾ خاصة -

R. / 9م 899ٔأؼسطس ٔٔهـ/7ٖٔٔربٌع أولٗ، ومؤرخة. 

، ومؤرخة  8ٕٕ٘ٗ( برقم  I .DHوثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ إرادة داخلٌة )  -

 . م87ٕٔماٌو 7ٔهـ/ 89ٕٔربٌع األول ٓٔ

جمادى ٔومؤرخة    Y. PRK . DH . 4 / 61  وثٌقة عثمانٌة فً األرشٌؾ العثمانً تصنٌؾ  -

  م  .89ٔٔدٌسمبرٕهـ/9ٖٓٔاألول عام 

 ( .HR.SYS,2470/60)وثٌقة عثمانٌة باألرشٌؾ العثمانً  -
 

 .  الوثائق العثمانٌة فً تارٌخ الجزٌرة العربٌةوثائق عثمانٌة من كتاب   -

 .(   Y.MTVتصنٌؾ أوراق ٌلدٌز متنوع )  ٘ٗ/  8ٓٔوثٌقة عثمانٌة رقم   -

 ٓٔ( بتارٌخ  Y.A. Husتصنٌؾ أوراق ٌلدٌز الخاصة )  ٕٔ٘/  ٕٗوثٌقة عثمانٌة رقم   -

 .هـ ( 9ٖٓٔرومً  )  7ٖٓٔأؼسطس 

 8ٕ( بتارٌخ  Y.A. Husتصنٌؾ أوراق ٌلدٌز الخاصة )  ٕٔ٘/  8ٙوثٌقة عثمانٌة رقم -

 .هـ ( 9ٖٓٔرومً)  7ٖٓٔأؼسطس 

 . (  Y.A. Husتصنٌؾ أوراق ٌلدٌز الخاصة )  ٕٔ٘/  ٔ٘ثٌقة عثمانٌة رقم و  -

   .( Y.MTVتصنٌؾ أوراق ٌلدٌز متنوع ) ٘ٗ/  8ٓٔوثٌقة عثمانٌة رقم   -

  . السالنامات  -ب 

 ( .  تركً -صنعاء ، ) عربً –، مطبعة الوالٌة  ٌٖٗٔٔمن سالنامة سً سنة  -ٔ

 صنعاء .  –مطبعة سنده ،  ٕٖٓٔرومً  / هـٌٖٗٓٔمن سالنامة سً ، عربً   -ٕ

 صنعاء .  –مطبعة سنده،  ٖٗٓٔهـ رومً ٌٖ٘ٓٔمن سالنامة سً عربً   -ٖ

 صنعاء  –مطبعة سنده هـ ،  ٖ٘ٓٔرومً  /هـ 7ٌٖٓٔمن سالنامة سً ، عربً   -ٗ

 صنعاء .  –مطبعة سنده ،  8ٌٖٓٔمن سالنامة سً   -٘

 . صنعاء –ه مطبعة سندهـ ،  9ٖٓٔرومً  /هـ ٌٖٔٔٔمن سالنامة سً، عربً   -ٙ

 الوثائق العثمانٌة المنشورة بالعربٌة  – ج

الوثابق العثمانٌىة فىً تىارٌخ الجزٌىرة العربٌىة ، مركىز  . عبدالعزٌز عبدالؽنً/عداد إبراهٌم ، إ  -ٔ

 م  ٕٓٓٓ ، ٔطالعٌن ،  –زاٌد للتراث والتارٌخ

  هـ  ٖٔٓٔبٌروت ،  -، تر/ نوفل أفندي نعمة هللا نوفل ، المطبعة السورٌة  الدستور)العثمانً(  -ٕ
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إٌضىىاحات عىىن المسىىابل السٌاسىىٌة التىىً جىىرت تىىدقٌقها بىىدٌوان  .دٌىىوان الحىىرب العرفىىً بعالٌىىه   -ٖ

الحىرب العرفىىً المتشىكل بعالٌىىه ، نشىرت هىىذه اإلٌضىاحات مىىن قبىل القابىىد العىام للجىىٌش الرابىىع 

   .هـ ٖٖٗٔ ، السفاح( ، مطبعة الضٌن –)أحمد جمال باشا 

 –. تارٌخ الٌمن وصنعاء ، تر/ دابرة التدرٌب بمدٌرٌة التطوٌر القتالً  راشد بك ، اللواء أحمد   -ٗ

م ، قطىاع 98ٙٔهىـ / 7ٓٗٔالجمهورٌىة العراقٌىة ، طبعىة باالستنسىل  –وزارة الدفاع العراقٌىة 

 ) ٌوجد بالمركز الوطنً للوثابق بصنعاء ( .البصرة 

 –، المطبعة األمٌرٌة ببىوالق حقابق األخبار عن دول البحار  . إسماعٌل اآليسرهنك ، المٌر   -٘

  . هـٕٖٔٔمصر ، 

تقارٌر أحمىد مختىار باشىا العثمانٌىة عىن الجزٌىرة العربٌىة ،  مجلىة الىدارة ،   .صابان  ، سهٌل  -ٙ

  .م  ٖٕٓٓ،  9ٕالعدد الثانً ، السنة 

فىً الفتىرة مىن  الباب العىالً . مراسىالت البىاب العىالً إلىى والٌىة الحجىاز . .................... -7

 ٔط لندن ، –هـ ، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمً  9ٕٔٔهـ إلى  8ٖٕٔ

   م .ٕٗٓٓ، 

الجزٌىىىرة العربٌىىىة بحىىىوث ودراسىىىىات مىىىن وثىىىابق األرشىىىٌؾ العثمىىىىانً  . ..................... -8

، ٔالرٌاض ، ط –والمصادر التركٌة ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنٌة 

 .  مٕ٘ٓٓ

اسىتانبول  –ٌمن فً العهد العثمانً ، دابرة األرشٌؾ العثمىانً ال. ٌوسؾ وآخرٌن ، صارٌناي   -9

 .م 8ٕٓٓ،  ٔط ،

محمود علً عامر ، الٌمن من خالل البحتً محمد خلٌل أفندي ، مجلة اإلكلٌل ، العىدد األول   -ٓٔ

 م .989ٔ -هـ 9ٓٗٔربٌع األول  ،السنة السابعة  ،

 الــوثائـق األجنبٌة . -8

  . الوثائق البرٌطانٌة - أ

 منشورة .الغٌر لبرٌطانٌة اوثائق ال -1
1- Public Record Office and Library . 

- Foreign Office Record . 
 

O.78l3185.FROM:S.B.Haines to colonel Hodges . Date 9 August 1840. .F-  

       Notables of Hodeida to the Political Office, From the    :ٕ٘17/ -F.O.371 

.26August 1920.                                                                        Hodeida 

[E1172 ]6237 / -F.O.371   

Letter .                          News  Aden Aden Residency 11
th
 .   :10814/ -F.O.371   

- F.O.137/4207/E132885.                                       

- F.O.137/5101/E752 .   

Letter 30,NOV.1924 . News  Aden Aden Residency 2th .   :10814/ -F.O.371   

Letter 31, March.1925  News  Aden Aden Residency 3th .   :10814/F.O.371 -  

  [E 2693  ]11ٖ7/F.O.371 -  
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Letter 31, Des.1924.      News  Aden Aden Residency 3th .   :10814/F.O.371 -  

Letter 31, March.1925. News  Aden Aden Residency 3th .   :10814/F.O.371 -  

  Letter 15, July.1925.    News  Aden Aden Residency 6th .   :10814/F.O.371 -  

 Letter 31 Des.1921 .  News  Aden Aden Residency 15th.     :7719/ -F.O.371   

Letter 15 August.1925. News  Aden Aden Residency 15th.   :11431/ -F.O.371  

- F . O . 371/10007/74812 . 

2- Ingrams. Doreen and  Leila ., Records of Yemen , Volume 4(1872-1899) 

also Volume 5(1899- 1914) also Volume 6(1914- 1923) also Volume 7(1923-

1934) archive Editions, The Arabia  Historical Library. U.K , 1996 . 

 

  . وثائق البرٌطانٌة المنشورة بالعربٌةال -1
 

 بٌىروت ولنىدن ، -نجدة فتحً . الجزٌرة العربٌة فً الوثىابق البرٌطانٌىة ، دار السىاقً  صفوة ، -ٔ

 . ٔجم .99ٙٔ،  ٔط

بٌىروت ولنىدن ، –برٌطانٌىة ، دار السىاقً الجزٌرة العربٌة فً الوثابق ال.   ..................... -ٕ

 . ٖ، جم 998ٔ، ٔط 

لنىدن ، وبٌىروت  –الجزٌرة العربٌة فً الوثابق البرٌطانٌة ، دار الساقً  .  ..................... -ٖ

 . ٙم ، جٕٗٓٓ،  ٔط

  لنىدن وبٌىروت ، –الجزٌرة العربٌة فً الوثابق البرٌطانٌة ، دار الساقً  .  ..................... -ٗ

 .  7م ، ج7ٕٓٓ،  ٔط

دبً  –م ، مطابع البٌان التجارٌة 8ٖ9ٔالقاسمً ، سلطان بن محمد . االحتالل البرٌطانً لعدن  -٘

   م .99ٔٔ،  ٔ، ط
 

 الوثائق األمرٌكٌة .  - ب

- al-Rashid , Ibrahim , ed. Documents on the History of Saudi Arabia , Vole 6 : 

Yemen Enters the Modern World : Secret U.S. Documents on the Rise of the 

Second Power on the Arabian Peninsula . Chapel Hill, NC : Documentary 

Publications (U . S. A). 1984, . 
 

 الوثائق الفرنسٌة . - ت

)ٓي٣َ حُٔؼٜيي حُلَٗٔي٢ ٦ُػيخٍ ٝحُؼِيّٞ ٤َ٣ٍَ طٞٗيخٓييٓؾ أٓيّي حُزخكيغ ريٚ ٤ٓ٘ي C.Dٝػخثن كي٢ هيَٙ -ٔ

 ("ح٤ُٔلخّ"ٛ٘ؼخء  – ظٔخػ٤شح٫ؿ

لتوثٌىق حصر وثابق أرشٌؾ القنصلٌات الفرنسٌة فً الٌمن ، المركز الىوطنً ل .كراس ، آن سوفً  -ٕ

  م .7ٕٓٓ –الفرنسً ل ثار والعلوم االجتماعٌة بصنعاء والمعهد  صنعاء -
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 المخطوطات . -7

 مخطوطات دار المخطوطات بصنعاء . -9

صادق التحاقٌق بما حدث فً قبٌلتً حاشد والزرانٌق رحلة اإلرٌانً ، حسن بن أحمد بن حسن .  -ٔ

المولى الؽضنفر مبٌد الكفر سٌؾ اإلسالم ولً عهد اإلمام 

، مخطوط بمكتبة دار المخطوطات  أحمد بن أمٌر المؤمنٌن

، بخط المؤلؾ ،  ٕٖٗبصنعاء ، ضمن مجموع برقم 

 . 8ٙإلى الورقة  ٔوٌبتدئ الكتاب من الورقة 

. الروض البسام فً سٌرة المولى سٌؾ اإلسالم أحمد بن  ....................................... -ٕ

، مخطوط بمكتبة دار المخطوطات  ٌحٌى بن اإلمام اإلمام

، بخط المؤلؾ ،  ٕٖٗبصنعاء ، ضمن مجموع برقم 

 .مع القصابد  ٖٕٔإلى الورقة  87وٌبتدئ  من الورقة 

وجٌز فً وفٌات العلماء ذوي التبرٌز ، مخطوط بدار الجنداري ، أحمد بن عبدهللا . الجامع ال -ٖ

  . تارٌخ ٘ٙبرقم )المكتبة الؽربٌة( صنعاء  –المخطوطات 

شرؾ الدٌن ، محمد بن عبد الرحمن . البرق المتألق فً رحلة موالنا سٌؾ اإلسالم إلى المشرق  -ٗ

مخطوطات صورة نسخة خطٌة من األستاذ عبدالملك المقحفً مدٌر دار الحصل الباحث على ، 

 " .  ٔسابقاً( ، تصنٌؾ جؽرافٌا..! برقم " صنعاء ، )المكتبة الؽربٌة –األصل بدار المخطوطات 

، حصل إتحاؾ النبٌه بتارٌخ القاسم بن محمد وبنٌه)خط( خبر العمرانً ، محمد بن علً .  -٘

الباحث على صورة نسختٌن خطٌتٌن أحدهما من حفٌد المصنؾ العالمة إسماعٌل بن محمد 

رانً واألخرى من العالمة قاسم بن إبراهٌم البحر مصورة من المكتبة الؽربٌة بالجامع العم

 تارٌخ وتراجم وكلٌهما بخط المؤلؾ.  9ٖٕ٘الكبٌر بصنعاء )دار المخطوطات حالٌاً(برقم 
 

 مخطوطات المؤسسات الثقافٌة . -1

ٌحًٌ حمٌد الدٌن  اإلرٌانً ، علً بن عبدهللا . سٌرة اإلمام األعشم المنصور باو محمد بن -ٔ

)أمد الباحث بهذا  C.Dالمسمى الدر المنثور فً سٌرة اإلمام المنصور ، مخطوط فً قرص 

C.D صنعاء ( –اإلمام زٌد بن علً الثقافٌة  مؤسسة . 

أخبار أقطار الٌمن لما شاع من الوقابع والفتن وله  .الحٌمً ، محمد بن لطؾ الباري قاضً  -ٕ

، نسخة مخطوطة  "بسام فٌما شاع فً الٌمن من الوقابع والفتنعنوان جانبً آخر هو "الروض ال

مدٌر المعهد الفرنسً ل ثار والعلوم  جان المبرنتد. نسخة مصورةب باحثال بالفاتٌكان ، أمدّ 

 صنعاء . -االجتماعٌة سابقاً 

اسات عبدالعزٌز . العقد الممتاز فً أخبار تهامة والحجاز ، جامعة بؽداد ، الدرمقبل بن الذكٌر ،  -ٖ

. رقم فٌلم  7ٔ٘ - 9ٙ٘بؽداد ، رقم المخطوط  – العلٌا ، مكتبة معهد الدراسات اإلسالمٌة

  . ٖ٘المٌكروفٌلم 

نزهة النشر فً بعض أعٌان الٌمن بالقرن الرابع عشر  ، محمد بن محمد بن ٌحٌى . زبارة ،  -ٗ

مخطوط موسع ومزٌد ، حصل الباحث على مصورته فً 

 ٌد بن علً الثقافٌة بصنعاءمؤسسة اإلمام زمن  C.Dقرص 

 ."بعض أعٌان الٌمن  بالقرن الرابع عشرتحت مسمى "
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صورة ى أبمة الٌمن )اإلمام ٌحٌى( ، حصل الباحث عل.....................................  -٘

من مؤسسة اإلمام زٌد بن علً الثقافٌة  المخطوطة األصل

  .  C.Dقرص  فًبصنعاء 

ن القاسم . روابع البحوث فً تارٌخ مدٌنة حوث ، )نسخة مطبوعة السراجً ، قاسم بن الحسن ب -ٙ

 .ؼٌر منشورة( حصل الباحث علٌها من مؤسسة اإلمام زٌد بن علً الثقافٌة 

الباحث بصورة منها  أجزاء أمدّ أربع شٌبان ، عبدالوهاب . مذكراته ، صورة مخطوطة فً   -7

 صنعاء . -بداع للثقافة واآلدابمن مؤسسته مؤسسة اإل الدكتور السفٌر عبدالولً الشمٌري

، صورة  حدابق الزهر فً ذكر األشٌاخ أعٌان الدهر. هـ(9ٕٓٔ-9ٕٔٔالحسن بن أحمد)عاكش ،  -1

 . ٗ/77ٖٖٕ٘ٗٙٔبرقم الرٌاض ،  -مخطوطة بمكتبة جامعة الملك سعود)قسم المخطوطات( 

نسخة ،  ك الٌمنٌةهـ ، اللطابؾ السنٌة فً أخبار الممال8ٖٓٔالكبسً ، محمد بن إسماعٌل توفً  -1

 لدى الباحث مصورة من المكتبة المركزٌة بجامعة صنعاء .

رحلة أعٌان الٌمن إلى حضرة السلطان  .محمد بن حسٌن بن علً ؼمضان  الكبسً ، -ٓٔ

وهً بخط ابن  مخطوطال،) م9ٓ7ٔماٌو/هـٕٖ٘ٔعبدالحمٌد إلى استانبول فً شهر ربٌع األول 

 نها من المكتبة المركزٌة بجامعة صنعاء .، حصل الباحث على صورة مالمؤلؾ محمد( 

. نشر الثناء الحسن على بعض أرباب الفضل  هـ(ٖٗ٘ٔتـ) الوشلً ، إسماعٌل بن محمد -ٔٔ

، نسخة لدى الباحث مع الذٌل  والكمال من أهل الٌمن وذكر الحوادث الواقعة فً هذا الزمن

 ٌة بجامعة صنعاء . مصورة من مكتبة المؤلؾ إسماعٌل الوشلً وأخرى من المكتبة المركز
 

 خاصة .المكتبات المخطوطات   -9

بن  أمحمد. النجم الزاهر فً أنساب أوالد  األهدل ، حسن بن عبدهللا بن محمد بن المعوضة -ٔ

 . الطاهر،)صورة مخطوطة لدى الباحث(

. بركة الدنٌا واألخرى فً اإلجازة الكبرى ، صورة  بن ٌحٌى ، عبدالرحمن بن سلٌمان األهدل -ٕ

 حصل علٌها من العالمة قاسم بن إبراهٌم البحر بصنعاء . الباحثخطٌة لدى 

فً تارٌخ الٌمن المأخوذ من مذكرات محمد القول الحسن محمد بن أحمد عبدالباري . ،  األهدل -ٖ

 ، االهدل ، جمع وإضافة وتحرٌر العالمة الحسن بن أحمد عبدالبارياالهدل بن أحمد عبدالباري 

 من العالمة عبدالرحمن شمٌلة بالمراوعة . نسخة مصورة حصل علٌها الباحث

. الخٌر المؤبد المسبل فً خواص  عبدالرحمن بن محمد عبدالباريبن ، محمد طاهر  األهدل -ٗ

 . نسخة خطٌة لدى الباحث(صورة ) ذرٌة السٌد الطاهر بن محمد األهدل ،

لدى الباحث ، صورة مخطوطة هـ ٕٕٖٔ -ٕٖٓٔالبحر ، المكٌن بن عبدالقادر . حولٌات المكٌن  -٘

 أمده بها األستاذ وضاح عبدالباري طاهر .

هـ( ، تارٌخ حرب األتراك وحرب 97ٖٔ–ٖٗٔٔالبحر ، قاسم بن أحمد بن عبدالقادر ) -ٙ

العالمة أحمد بن قاسم  المؤلؾ بصورة منه أمدَ اإلدرٌسً وحرب اإلمام ٌحً مع الزرانٌق ، وقد 

 . مع زٌادات منه  بن أحمد البحر

هـ ، تحفة الدهر فً نسب األشراؾ بنً البحر ونسب 8ٖٓٔ تـالطاهر البحر البحر ، محمد بن  -7

 .  امنه صورست من حققنا نسبه وسٌرته من أهل العصر ، لدى المؤلؾ 
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  وكثٌر من مراسالته مع  كتببه  مجموع مخطوط بٌده )سفٌنة( و . األمٌن بن عبدالقادر، البحر  -1

 .أشعاره رجال الدولة العثمانٌة والمشابخ والعلماء و

 . )قام الباحث بتحقٌقه( الفٌض المدٌد فً معرفة المشابخ واألسانٌد . .............................. -1

صورة  ، مناشرة مع فقهاء عسٌر الوهابٌة . أحمد بن محمد بن علً بن إدرٌس، الحسنً  -ٓٔ

 . بمكتبته وصورة أخرى من مكتبة الحضرمً بزبٌد موجودة لدى الباحث مخطوط 

،  (م8٘ٓٔ -8ٓٓٔ/هـٕٙٙٔ -ٕ٘ٔٔ، دٌوان شعر أحمد بن عبدالرحمن صابم الدهر) الدهر -ٔٔ

 .ولدى الباحث صورة منهبمكتبة آل القدٌمً األصل مخطوط بمدٌنة الزٌدٌة 

،  بالبل التؽرٌد فٌما أفدناه أٌام التجرٌدالسقاؾ ، عبدالرحمن بن عبٌدهللا بن محسن بن علوي .  -ٕٔ

 ( .طاهر األهدل لدى وضاح عبدالباري موجودة  خطٌة بخط المؤلؾصورة )

شبٌلً ، محمد عمر . الروض األنٌق فٌما جرى بٌن األتراك واإلمام والزرانٌق ، صورة  -ٖٔ

 حسب رؼبة المؤلؾ.م بتحقٌقه وقحصل الباحث علٌها من المؤلؾ وٌمخطوط لدى الباحث 

 الثالث عشرعقود الدرر بتراجم علماء القرن  هـ( .9ٕٓٔ -9ٕٔٔالحسن بن أحمد )عاكش ،  -ٗٔ

 أمّد الباحث بصورة منه القاضً إسماعٌل بن علً األكوع .

ٌعد هذا الكتاب األساس  ، الذهب المسبوك فً سٌرة سٌد الملوك............................ -٘ٔ

لكتب عاكش الالحقة فً التارٌخ السٌاسً لتهامة ، وقد اعتمد 

ة الباحث على نسخة مصورة من كتاب الذهب المسبوك من مكتب

 . الوشلًالمؤرخ إسماعٌل بن محمد 

،  ، بلوغ المرام شرح مسك الختام فٌمن تولى الٌمن من ملك وإمام العرشً ، حسٌن بن أحمد -ٙٔ

 )خط بقلم المؤلؾ(نسخة خطٌة مصورة لدى الباحث من األستاذ وضاح عبدالباري طاهر

 . هخطورٌقات مخطوطة ب.العلوي  علً بن أحمد بن حسن بن محسن المنصب،  العطاس -7ٔ

الؽزي ، محمد بن عبدالجلٌل . العقد المكلل والجوهر الفرٌد )عطٌة هللا المجٌد إلى طرق األسانٌد  -1ٔ

حصل لتراجم أعٌان القرن الرابع عشر الهجري من علماء زبٌد( صورة مخطوط لدى الباحث 

 .صنعاء  – واآلداببداع للثقافة اإلمن مؤسسة على صورة منها 

ام فً مدح ولً العهد سٌؾ اإلسالم األمٌر أحمد بن أمٌر المؤمنٌن نشوة المدمجموعة شعراء .  -1ٔ

وقد حصل الباحث على صورة خطٌة ، ٌحٌى حمٌد الدٌن فً انتصاره على قبابل الزرانٌق اللبام 

من أمٌن المكتبة الؽربٌة بالجامع الكبٌر بصنعاء محمد بن عبدالرحمن بن أحمد من هذا الدٌوان 

 . بته الخاصة وكان شرطه أن ال ٌشٌر الباحث إلٌه إال بعد وفاته من مكت(هـ9ٕٗٔ-ٖٓٗٔالطٌر)

األستاذ النهاري ، محمد بن عبدالرزاق . النفحة الندٌة نشم الرحلة األحمدٌة ، مخطوط من وثابق  -ٕٓ

 . 9ٖٙلوحة  ٔاألسطوانة  فً أحمد محمد نعمان

ستعانة الوطنٌة بالخالفة الوصابً ، حسٌن بن محمد ، الرحلة الحسٌنٌة فً الدٌار الٌمانٌة واال -ٕٔ

 لدى ورثته بزبٌد .بخط المؤلؾ المتوكلٌة ، مخطوط 

. رحلة سمو األمٌر سٌؾ اإلسالم ولً عهد  " أسم مستعار لحسٌن الوٌسً" الٌمانً ، السٌد حسٌن -ٕٕ

أحمد األستاذ الٌمن المعشم أحمد بن أمٌر المؤمنٌن فً أنحاء الٌمن ، وجد الباحث فً وثابق 

الرحلة مذكورة تحت  ٖٖٙ رقم إلى اللوحة 88٘ رقم ، من اللوحة ٔاألسطوانة  فً محمد نعمان

موسعة األصل ورقة وهً 87وفًوهً بخط مؤلفها "زٌارة الوطن لتصفٌة الدرن " آخر عنوان 

  .ومزٌدة عن المطبوع بكثٌر وفٌها انتقادات ألمٌر تعز علً الوزٌر وبها خرابط
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 .والـرحـالت رات ــذكــمـال -1

 . راتــذكــمـال -أ 

" ، شركة 9ٖٙٔ-9٘٘ٔأبو أصبع ، أحمد منصور . تعاٌشً مع الحركة الوطنٌة فً الٌمن "  -ٔ

 م .99ٗٔ،  ٔالقاهرة ،ط-األمل للطباعة والنشر

 .م 99ٙٔ،  ٗبٌروت /القاهرة ، ط –أبو النجا ، السٌد . ذكرٌات عارٌة ، مطابع الشروق  -ٕ

، مؤسسة العفٌؾ الثقافٌة  9ٕٙٔ-9ٖٗٔووثابق عشتها أبو لحوم ، سنان بن عبدهللا . الٌمن حقابق   -ٖ

  . ٔم ، جٕٓٓٓ،  ٕصنعاء ، ط  –

األحمر ، عبدهللا بن حسٌن . مذكرات الشٌخ عبدهللا بن حسٌن األحمر قضاٌا ومواقؾ ، دار اآلفاق   -ٗ

 .م 8ٕٓٓ،  ٕصنعاء ، ط –للطباعة والنشر 

 –ت " ، دار العهد للطباعة والنشر أدهل ، عبده حسٌن سلٌمان . االستقالل البضابع " مذكرا -٘

 .   م99ٖٔ،  ٖالقاهرة ، ط

م 987ٔ،  ٔط –األسودي ، محمد علً. حركة األحرار الٌمنٌٌن والبحث عن الحقٌقة ، مصر  -ٙ

 )ب.ت.ن( .

 –األصبحً ، محمد عبدالواسع حمٌد . محمد عبدالواسع حمٌد األصبحً ٌتذكر ، مطبعة عكرمة   -7

 م .999ٔاألول ،  والجزء الثانً طبع م ، الجزء 99٘ٔ،  ٔدمشق ، ط

 م ٕٗٓٓ،  ٔصنعاء ، ط –، التفوق للطباعة  1٘٘ٔاألكوع . محمد علً "العمٌد".  أحداث ثورة  -1

البارودي ، فخري . أوراق ومذكرات فخري البارودي ،  إعداد وتحقٌق دعد الحكٌم ، منشورات  -1

 م .999ٔوزارة الثقافة السورٌة ، 

  . 977ٔ،  ٔبٌروت ، ط – . التارٌخ السري للثورة الٌمنٌة ، دار العودة جزٌالن ، اللواء عبدهللا -ٓٔ

 .م98ٗٔ،  ٔالقاهرة ،ط –لمحات من ذكرٌات الطفولة ، مكتبة مدبولً ........................... -ٔٔ

-9ٔٔٔجٌولٌتً ، جٌوفانً . مذكرات جٌولٌتً ، األسرار العسكرٌة والسٌاسٌة لحرب لٌبٌا) -ٕٔ

 -حمد التلٌسً ، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزٌع واإلعالن ( ، تر/خلٌفة م9ٕٔٔ

 . م978ٔ،  ٔطرابلس ، ط

 م ٕٗٓٓ، ٔصنعاء ، ط– لحبٌشً ، حسٌن علً . محطات حٌاتً ، إصدارات وزارة الثقافةا -ٖٔ

 مصر) د . ن ( .م ،  987ٔالخطري ، العقٌد عبدالقادر محمد . حقٌقة الثورة وأسرارها ،  -ٗٔ

،  تهعصر وحرك أحداثلدٌن . محب الدٌن الخطٌب حٌاته بقلمه تروي الخطٌب ، محب ا -٘ٔ

 .م 979ٔ ، ٔدمشق ، ط –مطبوعات جمعة التمدن اإلسالمً 

 11ٓٔ،ٔالقاهرة،ط–حركة التحرر الٌمنً،دار المستقبل العربً ومكتبة مدبولً الدٌب ، فتحً. -ٙٔ

 -منشورات العصر الحدٌث السروري ، عبدالرحٌم عبدهللا أحمد . مذكرات عبدالرحٌم عبدهللا ،  -7ٔ

 م .987ٔ،  ٔبٌروت ، ط

 .مٕٙٓٓ،  ٔالقاهرة ، ط–سالم ، محمد عبدالعزٌز . ذكرٌات وأحداث ٌمنٌة ، مكتبة مدبولً  -1ٔ

 998ٔ،ٔصنعاء ،ط –السنٌدار ، العزي صالح . الطرٌق إلى الحرٌة ، مطابع صنعاء الحدٌثة -1ٔ

   .11٘ٔ، ٖط، بٌروت – ات المدٌنةمنشور الشماحً ، عبدهللا . الٌمن اإلنسان والحضارة ، -ٕٓ

 . ٕٕٓٓ، ٔصنعاء ، ط–الصرحً ، محمد حمود . مسٌرة نضال ، مطابع التوجٌه المعنوي  -ٕٔ

 م 98ٕٔ ، ٖبٌروت ، ط -مذكراتً السٌاسٌة ، مؤسسة الرسالة ."السلطان"  عبدالحمٌد الثانً -ٕٕ
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 . مٕٓٓٓ، ٔء ، طصنعا –، مؤسسة العفٌؾ الثقافٌة  شاهد على الٌمن. أحمد جابر ، عفٌؾ   -ٖٕ

 هـ .ٖٓٗٔالقاهرة ،  –عنان ، زٌد بن علً . مذكراتً ، المطبعة السلفٌة ومكتبتها   -ٕٗ

 –المرونً ، أحمد حسٌن . الخروج من النفق المشلم معالم سٌرة ذاتٌة ، مؤسسة العفٌؾ الثقافٌة   -ٕ٘

 م .ٕٔٓٓ،  ٔصنعاء ، ط

، دارالباز 9ٕٙٔسبتمبر ٕٙ ذكرٌات عن ثورة، مطهر ، عبدالؽنً . ٌوم ولد الٌمن مجده  -ٕٙ

 م .98ٗٔ ، ٔالقاهرة ، ط -للطباعة والنشر

، أضواء على ثقافة بعض  9ٗ8ٔالمعلمً ، أحمد عبدالرحمن . نقد وشعر من سجون حجة  -7ٕ

،  ٔدمشق ، ط –م ، مطبعة عكرمة 9ٗ8ٔهـ/7ٖٙٔرجال الٌمن 

 م .98ٗٔ

دمشق ، –ون حجة ، دار عكرمة . مذابح وأؼالل مذكرات من سج ............................. -1ٕ

 . م 998ٔ، ٔط

 .ّٕٗٓٓ، ٔط صنعاء، – المقدمً ، حسٌن عبدهللا . ذكرٌات وحقابق للتارٌخ ، مؤسسة العفٌؾ -1ٕ

 .م 8ٕٓٓ،  ٔصنعاء ، ط –مكً ، حسن . أٌام وذكرٌات ، مركز عبادي للدراسات والنشر  -ٖٓ

سٌرته ونضاله ، إعداد  مهدي ، ٌحٌى مصلح . شاهد على الحركة الوطنٌة ٌحٌى مصلح مهدي -ٖٔ

  . م9ٕٓٓ،  ٔصنعاء ، ط –للدراسات والنشر عباديعبدهللا خادم العمري ، مركز 

 .م 98ٙٔ، ٔبٌروت ،ط - نصر ، ٌحٌى منصور . شعر وذكرٌات ، منشورات العصر الحدٌث  -ٕٖ

علً محمد زٌد ، المعهد الفرنسً للعلوم االجتماعٌة /نعمان ، أحمد محمد . مذكرات ، إعداد   -ٖٖ

  .م ٕٗٓٓ،  ٔط صنعاء ، -اآلثارو

  .هـ8ٖٓٔ، ٔالقاهرة ، ط -مطبعة الحلبً  وهبة ، حافش . خمسون عاما فً جزٌرة العرب ، -ٖٗ

الٌازلً ، محمد بن محمد . من الثورة البكر إلى الثورة األم حقابق ووثابق تنشر ألول مرة ،   -ٖ٘

 .م ٕٕٓٓ،  ٔصنعاء ، ط  –مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر 
 

 الرحالت . -ب 
،  ٔالقاهرة ، ط –ابونتً ، سلفاتور . مملكة اإلمام ٌحً ، تر/ طه فوزي ، مطبعة السعادة  -ٔ

 . هـٖٙٙٔ

آل ٌحٌى ، العمٌد الركن سٌؾ الدٌن سعٌد . تأرٌخ البعثة العسكرٌة العراقٌة إلى الٌمن للفترة من  -ٕ

 م .98ٙٔ،  ٔبؽداد ، ط –، دابرة التدرٌب / مدٌرٌة التطوٌر القتالً 9ٖٗٔإلى  9ٗٓٔ

،"اسم مستعار ألول دبلوماسً سوفٌتً بتهامة ج . أستاخوؾ " . مذكرات دبلوماسً فً  انكارٌن -ٖ

 م .99ٖٔ، ٔ، طالقاهرة سلٌمان ،مكتبة مدبولً إسماعٌلالٌمن ، تر/محمد قابد طربوش ومحمد 

 هـ .ٖٖٓٔ،  القاهرة –البركاتً ، شرؾ عبدالمحسن . الرحلة الٌمانٌة ، مطبعة السعادة  -ٗ

تر/ إسكندر كفوري  بٌرٌسٌبكٌن ، أولٌػ . الٌمن والٌمنٌون فً ذكرٌات دبلوماسً روسً ،  -٘

  م ٖٕٓٓ،  ٔالقاهرة ، ط – مكتبة مدبولًوفالدٌمٌر إٌفانوؾ وؼالٌنا أورلوفا وروٌدا الشرجبً ، 

م ، 8ٖٗٔ هـ/9ٕٗٔ الحملة المصرٌة على عسٌر. تامٌزٌه ، مورٌس . رحلة فً بالد العرب   -ٙ

 م 99ٗٔ،  ٔالرٌاض، ط –تر/محمد عبدهللا آل زلفه ، مطابع وإعالنات الشرٌؾ

م ، تقدٌم وتحقٌق 9ٕٗٔ أكتوبر 7ٔ – أؼسطس ٕٔالثعالبً ، عبد العزٌز . الرحلة الٌمنٌة ،  -7

 .م 997ٔ،  ٔبٌروت ، ط –حمادي الساحلً ، دار الؽرب اإلسالمً 
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القاهرة ،  –فصافً أحمد المرسً ، دار اآلفاق العربٌة جلبً ، أولٌا . الرحلة الحجازٌة ، تر/ الص -1

 م .999ٔ،  ٔط

 م .9ٗ7ٔ،  ٔبؽداد ، ط –حسن ، محمد . قلب الٌمن ، دار المعارؾ  -1

-9٘ٓٔماٌو 8ٔ، أحمد فرٌد . رحلتً إلى الٌمن العربٌة السعٌدة من بك الرفاعً  -ٓٔ

 . م9٘ٔٔم ، مطبعة محمد صبٌح وأوالده بمصر ، 9٘ٓٔنوفمبر7

 .98ٙٔ، ٕبٌروت ،ط –نً ، أمٌن . ملوك العرب ، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشرالرٌحا -ٔٔ

 م . 98ٙٔ،  ٔدمشق ، ط –زكرٌا ، أحمد . رحلتً إلى الٌمن ، دار الفكر للطباعة والتوزٌع  -ٕٔ

 هـ ، )ب.ن(79ٖٔالشامً ، محمد بن أحمد بن عبدالرحمن . فً الموكب الناصري ،  -ٖٔ

،  9ٗ8ٔصري فً مجاهل الٌمن ، ثالث وثابق عربٌة عن ثورة الشكعة ، مصطفى . مؽامرات م -ٗٔ

 م 98٘ٔ،  ٔبٌروت ، ط -صنعاء ، دار العودة –مركز الدراسات والبحوث الٌمنً 

الهمدانً  شنٌدروؾ ، فالدٌمٌر . الٌمن مشاهدات وانطباعات ، تر/سعٌد محمد عبده ، دار -٘ٔ

 م .98ٖٔ،  ٔعدن ، ط -للطباعة والنشر

المؤٌد . رحلة الحبشة ، تر/ رفٌق بك العشم وحقً بك العشم ، مطبعة  العشم ، صادق باشا -ٙٔ

 هـ .ٕٖٙٔالقاهرة ،  -الجرٌدة بسراي البارودي بباب الخلق 

 .م11٘ٔ، ٕلندن ،ط -العشم ، نزٌه مؤٌد . رحلة فً بالد العربٌة السعٌدة ، مؤسسة فادي برس -7ٔ

عة والنشر "فرع الساحل" ، سلسلة محمود ، محمود . رحلتً إلى الٌمن ، الدار القومٌة للطبا -1ٔ

 م .9ٖٙٔ أخترنا للطالب ،

القاهرة -منصور ، أنٌس ، الٌمن ...ذلك المجهول ، الدار القومٌة للطباعة والنشر"فرع الساحل"  -1ٔ

 م .9ٖٙٔ، 

 –هوٌك ، إٌفا . سنوات فً الٌمن وحضرموت ، تر/ خٌري حّماد ، منشورات دار الطلٌعة  -ٕٓ

 م .9ٕٙٔ،  ٔبٌروت ، ط
 

 صادر والمراجع .الم -7

 .     العربٌة  المصادر  - أ

/ عبدالمعطً أمٌن  أبن الجوزي ، أبو الفرج عبدالرحمن بن علً بن محمد. ؼرٌب الحدٌث ، تح -ٔ

 م .98٘ٔ، ٔ، ط  بٌروت -قلعجً ، دار الكتب العلمٌة  

،  ابن عاشور التونسً ، محمد الطاهر بن محمد . التحرٌر والتنوٌر المعروؾ بتفسٌر ابن عاشور -ٕ

 .م ٕٓٓٓ،  ٔبٌروت ، ط –مؤسسة التارٌخ العربً 

 ٕجدة ، ط –األهدل ، عبدالرحمن بن حسن . عمدة المفتً والمستفتً ، دار المنهاج للنشر والتوزٌع  -ٖ

 .م ٕٕٓٓ، 

 -وبل الؽمام على أحكام المأموم واإلمام ، مطبعة النهضة الحدٌثة  ..................................... -ٗ

 م . 98ٔٔ،  ٕمكة ، ط

 ٛـ1ٖ٘ٔ، ٔحمص،ط–أهدلً ، محمد أدٌب . القول األعدل فً تراجم بنً األهدل ، مطبعة الشرق -٘

 هـ ٖٗٔٔالقاهرة ،  -البارودي ، الٌوزباشً محمد أفندي . تارٌخ العابلة الخدٌوٌة ، مطبعة الهالل -ٙ

 هـ  79ٖٔبمصر، البٌحانً ، محمد بن سالم . أشعة األنوار على مروٌات األخبار ،مطابع المدنً  -7

 م 11ٕٔ،  ٔالقاهرة ،ط–توابع ، دار المعارؾ  البٌضانً ، عبدالرحمن . شوافع الٌمن شركاء أو -1
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الجرافً ، أحمد بن محمد . حولٌات العالمة الجرافً ، تحقٌق ودراسة حسٌن عبدهللا العمري ، دار  -1

 .م 99ٕٔ،  ٔبٌروت ، ط –الفكر المعاصر

القاهرة ،  –. تحفة اإلخوان بحلٌة عالمة الزمان ، المطبعة السلفٌة  الجرافً ، عبدهللا بن عبدالكرٌم -ٓٔ

 .هـ ٖ٘ٙٔ،  ٔط

بٌروت  –المقتطؾ من تارٌخ الٌمن ، مؤسسة دار الكتاب الحدٌث .............................. ..... -ٔٔ

 م .98ٗٔ،  ٕ، ط

كلٌة من ؼرابب الجرموزي ، المطهر بن محمد . تحفة األسماع واألبصار بما فً السٌرة المتو -ٕٔ

 م.ٕٔٓٓ،  ٔط األردن ، - عبد المجٌد الهجري ، مؤسسة اإلمام زٌد بن علً الثقافٌةاألخبار، تح/

 -1٘1ٔٛـ/11ٕٔ-7ٕٙٔالحرازي ، محسن بن محمد . السفر الثانً من رٌاض الرٌاحٌن) -ٖٔ

 م 11ٙٔ، ٔصنعاء ، ط -دمشق ودار الحكمة –( ، تح/حسٌن عبدهللا العمري ، دار الفكر17ٕٔ

الحفشً ، إبراهٌم بن علً زٌن العابدٌن . تارٌخ عسٌر ، تحقٌق وتعلٌق محمد بن مسلط بن عٌسى  -ٗٔ

 م .99ٖٔ،  ٘الوصال البشري ، )د . ن( ، ط 

الحكٌم ، محمد درى بك . النخبة الدرٌة فً ممثر العابلة المحمدٌة العلوٌة ، المطبعة الكبرى  -٘ٔ

 هـ .7ٖٓٔاألمٌرٌة ببوالق ، 

 صنعاء . -)القسم األول( ، مؤسسة اإلمام زٌد  الثقافٌة  ٕجمجموع المنصوري  حمزة ، عبدهللا . -ٙٔ

اإلسكندرٌة ،  –خلوصً ، محمد . منحة الزمن فً أخبار الٌمن ، الدار المصرٌة للطباعة والنشر -7ٔ

 هـ .7ٖٗٔ،  ٔط

ة بحوش دحالن ، أحمد زٌنً . خالصة الكالم فً بٌان أمراء البلد الحرام ، المطبعة الخٌرٌة المنشأ -1ٔ

 هـ .ٖ٘ٓٔ،  ٔالقاهرة ، ط –عطى بجمالٌه 

 –الدوسري ، شعٌب بن عبدالحمٌد بن سالم . إمتاع السامر بتكملة  متعة الناشر ، مطبعة الحلبً  -1ٔ

 هـ .ٖ٘ٙٔالقاهرة ، 

الدولة ، حمود بن محمد . زورق الحلوى فً سٌرة قابد الجٌش وأمٌر اللواء ، تح / زٌد بن علً  -ٕٓ

 م .988ٔ،  ٔبٌروت ، ط –لعصر الحدٌث الوزٌر ، منشورات ا

 أبمة الٌمن بالقرن الرابع عشر للهجرة ، اإلمام الهادي واإلمام  .زبارة ، محمد بن محمد بن ٌحًٌ -ٕٔ

 –المنصور )اإلمام المنصور( ، المطبعة السلفٌة ومكتبتها 

 .  ه7ٖٙٔ،  ٔالقاهرة ، ط

بذكر األبمة المجددٌن ومن قام بالٌمن المٌمون إتحاؾ المهتدٌن ... ................................. -ٕٕ

من قرناء الكتاب المبٌن وأبناء سٌد األنبٌاء والمرسلٌن ، 

 هـ .ٖٖٗٔمطبعة المقام الشرٌؾ بصنعاء ، 

أبمة الٌمن بالقرن الرابع عشر للهجرة سٌرة الفاتح الشهٌد)اإلمام   ................................... -ٖٕ

-ومكتبتها  –طبع فً دار المطبعة السلفٌة  ٌحٌى( القسم الثانً ،

 .هـ 77ٖٔ،  ٔالقاهرة  ، ط

أبمة الٌمن بالقرن الرابع عشر للهجرة سٌرة الفاتح الشهٌد)اإلمام ...................................... -ٕٗ

 ٔالقاهرة ، ط-ومكتبتها  –ٌحٌى( القسم األول ، المطبعة السلفٌة 

 هـ7ٖٙٔ، 
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نٌل الحسنٌٌن بأنساب من الٌمن من بٌوت عترة الحسنٌن ، ..................................... -ٕ٘

هـ ، طبع مع 7ٖٙٔ،  ٔطالقاهرة ، -بعة السلفٌة ومكتبتهاالمط

 كتاب األنباء عن دولة بلقٌس وسبأ .

زخورة ، إلٌاس . مرآة العصر فً تارٌخ ورسوم أكابر الرجال بمصر ، المطبعة العمومٌة بمصر  -ٕٙ

 م .897ٔ، 

 .ٛـ1ٕٖٔ،  ٕطرابلس الشام ، ط -ري ، محمد أمٌن صوفً . سمٌر اللٌالً ، مطبعة البالؼةالسك -7ٕ

 م1ٙ1ٔالتواهً ،  –سٌؾ ، المالزم أول عبدالعزٌز قابد . موكب الخالدٌن ، مطابع دار العربً -1ٕ

 م 1ٙ٘ٔ، ٔط بٌروت ، –الشامً ، أحمد محمد. إمام الٌمن أحمد حمٌد الدٌن ، دار الكتاب العربً -1ٕ

قً ، سعد بن محمد . عشر سنوات من سٌرة اإلمام ٌحٌى بن محمد حمٌد الدٌن المسماة تقٌٌد الشر -ٖٓ

حوادث إنشاء تجدٌد الجهاد الثانً ، دراسة وتحقٌق محمد عٌسى صالحٌه ، مؤسسة اإلمام زٌد بن 

 م .ٕٗٓٓهـ / ٕ٘ٗٔ،  ٔصنعاء وبٌروت ، ط –علً الثقافٌة 

والحدٌث وجؽرافٌتها مع خالصة تارٌخ مصر والشام شقٌر ، نعوم بك . تارٌخ سٌناء القدٌم  -ٖٔ

 م .9ٔٙٔ،  ٔوالعراق وجزٌرة العرب ، مطبعة المعارؾ بمصر ، ط

 هـ .ٕٖٙٔالقاهرة ،  - الصدفً ، رزق هللا منقرٌوس . تارٌخ دول اإلسالم ، مطبعة الهالل -ٕٖ

ار ، مطبعة محمد تنوٌر األبصار فً طبقات السادة الرفاعٌة األخٌالصٌادي  ، محمد أبو الهدى .  -ٖٖ

 هـ .ٖٙٓٔالقاهرة ،  –أفندي مصطفى 

قالبد الزبرجد على حكم موالنا الؽوث الرفاعً أحمد ،المطبعة  ............................... -ٖٗ

 .هـ ٕٖٓٔبٌروت ،  – األدبٌة

 .هـ ٖٕٖٔ،  ٔ، طالقاهرة-ٌدة زاد القٌامة ، مطبعة الشاهرقص .............................. .... -ٖ٘

 .هـ ٖٖٔٔالقاهرة ،  –الطوٌرانً ، حسن حسنً باشا . القول الفصل ، المطبعة العمومٌة  -ٖٙ

. الدر الثمٌن فً ذكر المناقب والوقابع ألمٌر المسلمٌن محمد بن عابض عاكش ، الحسن بن أحمد  -7ٖ

 م978ٔ،  ٔدمشق ، ط –، تح / عبدهللا بن علً بن حمٌد ، دار الفكر

الدٌباج الخسروانً فً أخبار أعٌان المخالؾ السلٌمانً ، حققه ودرسه  .  ........................... -1ٖ

 –وعلق علٌه إسماعٌل محمد البشري ، دارة الملك عبدالعزٌز 

 مٖٕٓٓ ، ٔالرٌاض ، ط

العامري ، محمد حسنً . نزهة األلباب فً تارٌخ مصر وشعراء العصر ومراسالت األحباب ،  -1ٖ

 م .89ٙٔ،  مطبعة الهالل بمصر

 م .9ٙ7ٔالقاهرة ،  – ، عبدالرحٌم . الٌمن ..ثورة وثوار ، دار النصر للطباعة عبدهللا -ٓٗ

العبدلً ، أحمد فضل بن علً محسن . هدٌة الزمن فً أخبار لحج وعدن ، المطبعة السلفٌة  -ٔٗ

 هـ .ٖٔ٘ٔ،  ٔالقاهرة ، ط -ومكتبتها 

لفرنسً ل ثار والعلوم عبده ، علً محمد . لمحات من تارٌخ حركة األحرار الٌمنٌٌن ، المعهد ا -ٕٗ

 م . ٕٕٓٓ،  ٔصنعاء ومنتدى النعمان الثقافً للشباب ، ط –االجتماعٌة 

العصامً ، عبدالملك بن حسٌن . سمط النجوم العوالً فً أنباء األوابل والتوالً ، المطبعة السلفٌة  -ٖٗ

 القاهرة )د.ت( . –ومكتبتها 

امع ، تح/ عبدهللا بن محمد أبو داهش ، العمودي ، القاضً عبدهللا بن علً . تحفة القارئ والس -ٗٗ

 هـ .ٕٔٗٔ،  ٔأبها ، ط –مطابع الجنوب 
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هـ( ، تح/ عبدهللا بن 7ٖٗٔ - ٖٔٗٔاألدارسة فً تهامة ) ................................ ........ -٘ٗ

 م .99٘ٔ،  ٔأبها ، ط -محمد أبو داهش ، مطابع مازن 

 –ب الكونٌة ، المطبعة التجارٌة السورٌة األمٌركٌة ؼانم ، جورج رامح . الدرة الؽانمٌة فً الحر -ٙٗ

 م . 9ٕٕٔ،  ٔنٌوٌورك ، ط

  هـ ٕٖٓٔبٌروت ،  -فاخوري ، عبدالباسط . تحفة األنام مختصر تارٌخ اإلسالم ، شعبة المعارؾ -7ٗ

 .ٙ.ج  ه9ٕ٘ٔفارس ، سلٌم . كنز الرؼابب فً منتخبات الجوابب ، مطبعة الجوابب باألستانة ،  -1ٗ

/مهدي المخزومً وإبراهٌم السامرابً ، دار حالخلٌل بن أحمد ، كتاب العٌن ، تالفراهٌدي ،  -1ٗ

 .م ٕٙٓٓ،  ٔالقاهرة ، ط -ومكتبة الهالل

قاسم ؼالب أحمد ، حسٌن أحمد السٌاؼً ، محمد بن علً األكوع ، عبدهللا المجاهد السماحً ،  -ٓ٘

 )ب . ت . ن( . محمود إبراهٌم زاٌد . ابن األمٌر وعصره . صورة من كفاح شعب الٌمن

الكبسً ، محمد بن إسماعٌل . جواهر الدر المكنون وعجابب السر المخزون ، تح/ زٌد بن علً  -ٔ٘

 م .988ٔ،  ٔبٌروت ، ط –الوزٌر ، منشورات العصر الحدٌث 

 م .1ٙٙٔ عدن ،–لقمان ، محمد علً وحمزة لقمان . قصة الثورة الٌمنٌة ، مطبعة فتاة الجزٌرة  -ٕ٘

هـ أو الٌمن فً القرن التاسع عشر ، تح/ عبدهللا ٖٙٔٔهـ إلى ٌٕٕٗٔة من مجهول . حولٌات ٌمان -ٖ٘

 م98ٙٔ، ٔمحمد الحبشً ، منشورات وزارة اإلعالم والثقافة ، ط

مجهول . صفحات مجهولة من تارٌخ الٌمن ، تح/حسٌن أحمد السٌاؼً ، مركز الدراسات الٌمنٌة   -ٗ٘

 . م978ٔ،  ٔصنعاء ، ط –

  ٛـ1ٕٗٔ ،األثر فً أعٌان القرن الحادي عشر ، المطبعة الوهبٌة  المحبً ، محمد أمٌن. خالصة -٘٘

 –مخلوؾ ، محمد بن محمد . شجرة النور الزكٌة فً طبقات المالكٌة ، المكتبة السلفٌة ومكتبتها  -ٙ٘

 هـ .9ٖٗٔ،  ٔالقاهرة ، ط

 م 9ٓ٘ٔ،  مطران ، خلٌل . مرآة األٌام فً ملخص التارٌخ العام ، مطبعة الجوابب المصرٌة -7٘

طهر ، عبدالكرٌم بن أحمد . سٌرة اإلمام ٌحٌى بن محمد حمٌدالدٌن  المسماة كتٌبة الحكمة من م -1٘

 . 99ٙٔ،  ٔعمان، ط –سٌرة إمام األمة ، دراسة وتحقٌق / محمد عٌسى صالحٌه ، دار البشٌر 

هـ . العلم الشامخ فً إٌثار الحق على اآلباء والمشاٌخ ، )ب . 8ٓٔٔالمقبلً ، صالح بن مهدي ت -1٘

 مصر . -هـ 8ٕٖٔ،  ٔن( ، ط

الموصلً ، أحمد عزت الفاروقً . العقود الجوهرٌة فً مدابح الحضرة الرفاعٌة ، مطبعة محمد  -ٓٙ

 هـ .ٖٙٓٔالقاهر ة ،  -أفندي 

النبهانً ، ٌوسؾ بن إسماعٌل . خالصة البٌان فً بعض ممثر موالنا السلطان عبدالحمٌد الثانً  -ٔٙ

حادٌث األربعٌن فً وجوب طاعة أمٌر المؤمنٌن ، المطبعة وأجداده آل عثمان ، ملحق بكتاب األ

 هـ .ٕٖٔٔبٌروت ،  –األدبٌة 

النعمً ، أحمد بن محمد . حولٌات النعمً التهامٌة ، تحقٌق ودراسة  حسٌن عبدهللا العمري ، دار  -ٕٙ

 م .987ٔ،  ٔصنعاء ، ط –دمشق ، دار الحكمة الٌمانٌة  –الفكر 

ٌخ الٌمن المسمى فرجة الهموم والحزن فً حوادث وتارٌخ الٌمن الواسعً ، عبدالواسع ٌحٌى . تار -ٖٙ

 هـ .ٖٙٗٔ،  ٔالقاهرة ، ط –، المطبعة السلفٌة ومكتبتها 

الوزٌر ، أحمد بن محمد بن عبدهللا . حٌاة األمٌر علً بن عبدهللا الوزٌر كما سمعت ..ورأٌت ،  -ٗٙ

 م .987ٔ،  ٔبٌروت ، ط –منشورات العصر الحدٌث 
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 لعربٌة .المراجع ا -ب 

أباشة ، فاروق عثمان . دراسات فً تارٌخ مصر الحدٌث والمعاصر ، دار المعرفة الجامعٌة ،  -ٔ

 م .ٕٔٓٓ،  ٔط

م  ، مطابع 9ٔ8ٔ -8ٖ9ٔ. عدن والسٌاسة البرٌطانٌة فً البحر األحمر  ........................ -ٕ

 م .987ٔ،  ٕالقاهرة ، ط  –الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب 

–. سٌاسة برٌطانٌا فً عسٌر أثناء الحرب العالمٌة األولى ، دار المعارؾ ........................ -ٖ

 )د.ص(القاهرة، 

 ٕبٌروت ، ط –دار العودة   ، 9ٔ8ٔ -87ٕٔفً الٌمن  الحكم العثمانً.  ........................ -ٗ

 م . 979ٔ، 

اهٌمً ، جمع وتقدٌم/أحمد طالب محمد البشٌر . آثار اإلمام  محمد البشٌر اإلبر ، اإلبراهٌمً -٘

 م .997ٔ،  ٔبٌروت ، ط -اإلبراهٌمً، دار الؽرب اإلسالمً 

-9ٓٓٔأبو المجد ، صبري . عزٌز علً المصري وصحبه بناة الوحدة العربٌة واإلسالمٌة   -ٙ

 م .99ٓٔ،  ٔالقاهرة ، ط –، مطابع الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب  9ٔٙٔ

من دراسة سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة منذ نهاٌة القرن التاسع أبو جبل ، كامٌلٌا . ٌهود الٌ -7

 م.999ٔ،  ٔدمشق ، ط –عشر وحتى منتصؾ القرن العشرٌن ، دار النمٌر للطباعة والنشر

شٌخ اإلسالم المجتهد محمد بن أحمد وزابد ، قاسم ؼالب ومحمود إبراهٌم . من أعالم الٌمن  -1

 . م9ٗ8ٔالقاهرة ،  –التجارٌة ، مطابع األهرام الٌمانً الشوكانً علً 

المطبعة الرحمانٌة بمصر والمكتبة تعلٌقات على تارٌخ ابن خلدون ، األمٌر شكٌب . أرسالن ،  -1

 هـ .ٖ٘٘ٔ،  ٔالتجارٌة الكبرى بفاس وتطوان بالمؽرب ، ط

السٌد رشٌد رضا أو إخاء أربعٌن سنة ، دار .......................... .  -ٓٔ

 م .7ٕٓٓ،  ٕالقاهرة ، ط -الفضٌلة 

إسماعٌل ، حلمً محروس . تارٌخ العرب الحدٌث من الؽزو العثمانً إلى نهاٌة الحرب  -ٔٔ

 م .98ٙٔ،  ٔاإلسكندرٌة ، ط –العالمٌة األولى ، مؤسسة شباب الجامعة 

دراسة  9ٙ9ٔ-9ٔ9ٔاألشول ، اللواء الركن ناجً علً . الجٌش والحركة الوطنٌة فً الٌمن  -ٕٔ

 م .ٕ٘ٓٓ،  ٖصنعاء ، ط –مطابع دابرة التوجٌه المعنوي  سٌاسٌة،تارٌخٌة عسكرٌة 

م ، 987ٔ،  ٔصنعاء ، ط–األكوع ، محمد بن علً . حٌاة عالم وأمٌر ، مكتبة الجٌل الجدٌد  -ٖٔ

 . م99ٙٔ،  ٔ)ب . ن ( ، ط ٕطبع جو. ٔج

ٌقشة العرب تارٌخ حركة العرب القومٌة ، تر/ ناصر الدٌن األسد  جورج . ، انطونٌوس -ٗٔ

 م .  987ٔ،  8بٌروت ، ط –س ، دار العلم للمالٌٌن وإحسان عبا

 –م ، مكتبة اإلنجلو المصرٌة 9ٔٗٔ – ٗٔ٘ٔأنٌس ، محمد . الدولة العثمانٌة والشرق العربً  -٘ٔ

 م .99ٖٔالقاهرة ، طبعة 

 -أنٌس وحراز ، محمد وسٌد رجب . مذكرات فً تارٌخ العرب الحدٌث ، دار النهضة العربٌة  -ٙٔ

 . م9٘ٙٔ،  ٔالقاهرة ، ط
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ي قصة المستشرق السوٌدي الكونت كارلودبافقٌه ، محمد عبدالقادر . المستشرقون وآثار الٌمن  -7ٔ

 - ، مركز الدراسات والبحوث الٌمنً 1ّٔٔٔ -11٘ٔ لندبرج من خالل مراسالته مع الٌمنٌٌن

 . 111ّٔ،  ٔصنعاء ، ط

 –تبة النهضة المصرٌة البراوي ، راشد . اقتصادٌات العالم العربً من الخلٌج إلى المحٌط ، مك -1ٔ

 . م9ٕٙٔ،  ٔالقاهرة ،ط

م ، 9ٕٓٔ-9ٓٙٔبرج ، محمد عبدالرحمن . محب الدٌن الخطٌب ودوره فً الحركة العربٌة   -1ٔ

 م .99ٓٔ،  ٔالقاهرة ، ط –مطابع الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب 

 م . 98ٖٔ،  ٔدمشق ، ط –البردونً ، عبدهللا . الٌمن الجمهوري ، مطبعة الكاتب العربً  -ٕٓ

 .99٘ٔ، ٘دمشق ، ط–رحلة فً الشعر الٌمنً قدٌمه وحدٌثه ، دار الفكر  .................... -ٕٔ

 م .977ٔ،  ٔبؽداد ، ط –البرطً ، سفٌان أحمد . شهداء الثورة ، دار الحرٌة للطباعة  -ٕٕ

البشري ، إسماعٌل بن محمد . السٌاسة العثمانٌة تجاه إمارة أبو عرٌش والسواحل الٌمنٌة ،  -ٖٕ

 هـ .ٖٕٗٔ،  ٔالرٌاض ، ط –تبة العبٌكان مك

. الحملة العثمانٌة على إمارة أبو عرٌش والسواحل الٌمنٌة ................................ -ٕٗ

،  ٔالرٌاض ، ط  –م ، مكتبة العبٌكان 8ٗ9ٔهـ/ٕ٘ٙٔ

 م .ٕٕٓٓ

( ، معهد البحوث 8ٗٓٔ –7ٔ٘ٔالبطرٌق ، عبدالحمٌد . من تارٌخ الٌمن الحدٌث )  -ٕ٘

 م .9ٙ9ٔ،  ٔالقاهرة ، ط –راسات العربٌة والد
 -بوعزٌز ، ٌحٌى . أعالم الفكر والثقافة فً الجزابر المحروسة ، دار الؽرب اإلسالمً   -ٕٙ

 م . 99٘ٔ،  ٔبٌروت ، ط
بٌروت ،  -مطابع دار الكشاؾ  العصور،بٌهم ، محمد جمٌل . قوافل العروبة ومواكبها خالل   -7ٕ

 هـ .  9ٖٙٔ،  ٔط

بدالعاطً ؼنٌم . سٌاسة مصر فً البحر األحمر فً النصؾ األول من القرن بٌومً ، طارق ع  -1ٕ

القاهرة ،  -م( ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب 8ٗ8ٔ -8ٔٔٔهـ /ٕ٘ٙٔ -ٕٕٙٔالتاسع عشر )

 م .998ٔ،  ٔط

، مطبعة دار إحٌاء الكتب العربٌة 9ٙ8ٔ-9ٗ8ٔالثور ، عبدهللا بن أحمد . ثورة الٌمن من عام  -1ٕ

 م .98ٙٔ،  ٕ،طالقاهرة  –

 .ٕٓٓٓصنعاء ، –الجبلً ، أحمد صالح . الهجر والجوار ، مركز الدراسات والبحوث الٌمنً -ٖٓ

الجمل ، شوقً عطا هللا . سٌاسة مصر فً البحر األحمر فً النصؾ الثانً من القرن الثانً  -ٖٔ

 م .  97ٗٔ،  ٔالقاهرة ، ط –من القرن التاسع عشر ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب 

القاهرة ،  -هر وأٌوب ، حسن محمد ومحمد السٌد . الٌمن ، الدار القومٌة للطباعة والنشرجو -ٕٖ

 . م9ٙ٘ٔ،  ٔط

 -ٕٖٙٔالجمٌعً ، عبدالمنعم إبراهٌم الدسوقً . األدارسة فً المخالؾ السلٌمانً وعسٌر  -ٖٖ

 م .987ٔ،  ٔالقاهرة ، ط –م ، مطبعة الجبالوي 9ٖٓٔ - 9ٓ8ٔهـ/9ٖٗٔ

 م . 997ٔعمان)األردن( ،  –ٌن العرب الحدٌث ، دار الشروق الجمٌل ، سٌار . تكو -ٖٗ

 م .9ٙ9ٔالرٌاض ،  –الجهنً ، عٌد مسعود . الملك البطل ، مؤسسة األنوار  -ٖ٘
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 –حرب ، محمد . السلطان عبدالحمٌد الثانً آخر السالطٌن العثمانٌٌن الكبار ، دار القلم   -ٖٙ

 م .99ٓٔ،  ٖدمشق ، ط

القاهرة ، سلسلة -الد السعٌدة ، دار المعارؾ للطباعة والنشرحسن ، حسن إبراهٌم . الٌمن الب -7ٖ

 م .9٘9ٔ،  ٕ٘أخترنا لك رقم 

- 9ٔٓٔحسن ، ٌوسؾ بك . المتصرؾ ٌوسؾ بك حسن ، الذكرى المبوٌة لقدومه إلى الٌمن  -1ٖ

 ٔصنعاء ، ط –م ، تح / حسان أبً عكر ، مؤسسة العفٌؾ الثقافٌة 9ٕٔٔ

 .م 9ٕٓٓ، 

 م .7ٕٓٓ،  ٔبٌروت ، ط –لبنانً وسٌؾ ٌمانً ، الدار التقدمٌة .  .................... -1ٖ

   1ٙٓٔ، ٕبٌروت،ط–الحصري ، ساطع . البالد العربٌة والدولة العثمانٌة ، دار العلم للمالٌٌن -ٓٗ

الحصٌن ، عبدالرحمن عبدالعزٌز . فٌصل بن عبدالعزٌز آل سعود ، وجهوده فً القضاٌا  -ٔٗ

 م . ٕٔٓٓ،  ٔالرٌاض ، ط–الدراسات اإلسالمٌة العربٌة ، مركز الملك فٌصل للبحوث و

بٌروت ،  –خدوري ، مجٌد . عرب معاصرون أدوار القادة فً السٌاسة ، الدار المتحدة للنشر  -ٕٗ

 م .97ٖٔ،  ٔط 

 –الحضرمً ، عبدالرحمن بن عبدهللا ، تهامة فً التارٌخ . المركز الفرنسً للدراسات الٌمنٌة  -ٖٗ

 م .ٕ٘ٓٓ،  ٔدمشق ، ط –العربٌة  صنعاء والمعهد الفرنسً للدراسات

 –الدباغ ، مصطفى مراد . جزٌرة العرب موطن العرب ومهد اإلسالم ، منشورات الطلٌعة  -ٗٗ

 م .9ٖٙٔ،  ٔبٌروت ، ط

مطابع دار التعاون  دالل ، عبدالواحد محمد راؼب . البٌان فً تارٌخ جازان وعسٌر ونجران ، -٘ٗ

 م .998ٔ،  ٔالقاهرة ، ط -للطبع والنشر 

م ، 9ٗ8ٔ -9ٔ8ٔفانً ، عبدهللا أحمد ٌحٌى . اإلتجاه القومً فً حركة األحرار الٌمنٌٌن الذٌ -ٙٗ

 م .999ٔ،  ٔط،صنعاء  -مركز الدراسات والحوث الٌمنً والمركز الفرنسً للدراسات الٌمنٌة 

القاهرة ومكتبة الفكرة  –الرافعً ، عبدالرحمن . عصر محمد علً ، مكتبة النهضة المصرٌة   -7ٗ

 م .9٘ٔٔ،  ٖ، ط القاهرة –

 م.17ٗٔ، ٔدمشق،ط -م، مكتبة أطلس9ٔٙٔ -ٙٔ٘ٔرافق ، عبدالكرٌم . العرب والعثمانٌون -1ٗ

رضوان ، نبٌل عبدالحً . الدولة العثمانٌة وؼربً الجزٌرة العربٌة بعد افتتاح قناة السوٌس  -1ٗ

 م .98ٖٔ،  ٔجدة ، ط -م ، تهامة للنشر والتوزٌع 9ٓ8ٔ – 8ٙ9ٔ

القاهرة -. الٌمن فً ركب التحرر الثوري ، الدار القومٌة للطباعة والنشرالرمادي ، جمال الدٌن  -ٓ٘

 . ٕٕ٘م ، كتب قومٌة العدد 9ٙ٘ٔ، 

 )ب.ت(.دمشق . -الزرقة ، محمد . الرعٌنً وطنٌاً وثابراً ، منشورات دار الحسام -ٔ٘

ٌروت ب –الزركلً ، خٌر الدٌن . شبه الجزٌرة فً عهد الملك عبد العزٌز ، دار العلم للمالٌٌن  -ٕ٘

 م .99ٔٔ، ٗ، ط

وحركة اإلصالح فً الٌمن ،  9ٗٔٔ – 9ٖ8ٔمجلة الحكمة الٌمانٌة  .سالم ، سٌد مصطفى -ٖ٘

 .م 988ٔ،  ٕصنعاء ، ط –مركز البحوث والدراسات الٌمنً 

م ، مطابع 9ٗ8ٔ – 9ٓٗٔالٌمن واإلمام ٌحٌى ، . تكوٌن الٌمن الحدٌث ..................... -ٗ٘

 م .99ٖٔ،  ٗالقاهرة ، ط - سجل العرب
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.البرٌد األدبً حلقة مفقودة من حركة التنوٌر فً الٌمن دراسة ونصوص ، ...................... -٘٘

 م .  999ٔ،  ٔالقاهرة ، ط –مكتبة مدبولً 

 – 7٘ٗٔهـ / ٖٖ٘ٔ – 8٘ٔٔالسعودٌة  –. مراحل العالقات الٌمنٌة ..................... -ٙ٘

القاهرة ،  –للطباعة والنشر م ، خلفٌة وحوارات تارٌخٌة ، عربٌة 9ٖٗٔ

 م .ٖٕٓٓ،  ٔط

...................... البحر األحمر والجزر الٌمنٌة تارٌخ وقضٌة ، مؤسسة المٌثاق للطباعة  -7٘

 م .ٕٙٓٓ،  ٔصنعاء ، ط –والنشر 

السعدي ، محمد رشٌد بن السٌد داود . قرة العٌن فً تارٌخ الجزٌرة والعراق والنهرٌن ،  -1٘

 هـ .ٕٖ٘ٔبً ، بوم –مطبعة الرشٌد 

 . الٌمن تارٌخه السٌاسً منذ استقالله فً القرن الثالث الهجري ، دار إحٌاء  محمد سعٌد ، أمٌن -1٘

 م .9٘9ٔ،  ٔالقاهرة ، ط –الكتب العربٌة 

 القاهرة ، )ب . ت( . –. ثورات العرب فً القرن العشرٌن ، دار الهالل .................... -ٓٙ

 م .9ٖٖٔ، ولهم ، مطبعة الحلبً بمصرلمسلمٌن المعاصرٌن ودملوك ا ..................... -ٔٙ

 –سعٌد ، عبدالكرٌم قاسم . اإلخوان المسلمون والحركة األصولٌة فً الٌمن ، مكتبة مراد  -ٕٙ

 م .998ٔ، ٕصنعاء ، ط

سطٌحة ، محمد محمد . الٌمن شماله وجنوبه ، معهد الدراسات اإلسالمٌة ، دار اإلتحاد العربً  -ٖٙ

 م .97ٕٔ ، ٔط هرة ،القا –للطباعة 

 –أكتوبر للطباعة والنشر والتوزٌع واالعالن  ٗٔ( ، مؤسسة ٔالسقاؾ ، أبوبكر . كتابات ) -ٗٙ

 . م98ٔٔ،  ٔعدن ، ط

السقاؾ ، إعداد/ زٌن . علً عبدالعزٌز نصر .. مربً األجٌال وشاعر الثورة "كتاب تأبٌن" ،  -٘ٙ

 م .  999ٔصنعاء ،  -مؤسسة النهج للطباعة والنشر 

ؾ ، إعداد/ زٌن . كتاب أصدرته وزارة الثقافة  أدبٌات أربعٌنٌة فقٌد الوطن األستاذ صالح السقا -ٙٙ

 م  .7ٕٓٓمحمد عباس ومختارات من كتاباته ، المركز الثقافً بصنعاء ، 

السقاؾ ، عبدالرحمن بن عبٌد هللا . دٌوان عبدالرحمن بن عبٌد هللا السقاؾ ، مطبعة لجنة البٌان  -7ٙ

 هـ .78ٖٔ ، ٔط القاهرة ، -العربً

 –سنو ، عبدالرؤوؾ . النزعات الكٌانٌة اإلسالمٌة فً الدولة العثمانٌة ، بٌسان للنشر والتوزٌع  -1ٙ

 م .997ٔ،  ٔبٌروت ، ط

القاهرة ،  –السٌد ، محمد أٌوب . الٌمن بٌن القات وفساد الحكم قبل الثورة ، دار المعارؾ  -1ٙ

 م .9ٖٙٔ،  ٔ، ط ٕٙٗكتاب إقرأ رقم 

   . ٕٗٓٓ، ٔصنعاء ، ط –سؾ محمد . وعد ورعد ، مؤسسة العفٌؾ الثقافٌة الشحاري ، ٌو -7ٓ

-9ٖ8ٔشحرة ، حمٌد أحمد . مصرع االبتسامة سقوط مشروع الدولة اإلسالمٌة فً الٌمن) -7ٔ

 .م 998ٔ،  ٔصنعاء ، ط –( ، المركز الٌمنً للدراسات اإلستراتٌجٌة 9ٗ8ٔ

ٌدٌة فً المجتمع الٌمنً ، دار الحداثة للطباعة الشرابح االجتماعٌة التقل .الشرجبً ، قابد نعمان  -7ٕ

 م . 98ٙٔ ،ٔطصنعاء ،  –بٌروت بالتعاون مع مركز الدراسات و البحوث الٌمنً  –والنشر 

 1ٙٗٔ، ٕالقاهرة،ط –الٌمن عبر التارٌخ ، مطبعة السنة المحمدٌة شرؾ الدٌن ، أحمد حسٌن. -7ٖ
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خ المالزم الشاب عبدهللا اللقٌة ، الشعٌبً ، محمد بن محمد . شهٌد وطاؼٌة لمحة من تارٌ -7ٗ

 م .989ٔ،  ٔدمشق ، ط -مطبعة الكاتب العربً

 .177ٔ،ٔبٌروت،ط–الفارابً شهاب ، حسن صالح . أضواء على تارٌخ الٌمن البحري، دار -7٘

،  88ٔالقاهرة، كتاب الهالل عدد  -الشهاري ، محمد علً . طرٌق الثورة الٌمنٌة ، دار الهالل  -7ٙ

 . م9ٙٙٔ نوفمبر / هـ8ٖٙٔ رجب

 –..........................الٌمن الثورة فً الجنوب واالنتكاسة فً الشمال ، دار ابن خلدون  -77

 م  .97ٕٔ،  ٔبٌروت ، ط

 ٔبٌروت ، ط –المطامع السعودٌة التوسعٌة فً الٌمن ، دار ابن خلدون  ........................  -71

 م .979ٔ، 

،  ٔبٌروت ،ط -حركة االحرار الٌمنٌٌن ، دار الفارابً  مساجالت حول ......................... -71

 م  .98ٓٔ

بً االخروج من نفق االؼتراب وإحداث ثورة ثقافٌة فً الٌمن ، دار الفار.......................... -1ٓ

 م .98ٖٔ،  ٔبٌروت ، ط -

 م .987ٔ، ٔبٌروت ، ط -بًطرٌق الثورة والوحدة الٌمنٌة ، دار الفارا.......................... -1ٔ

 - ..........................جدل حول الثورة والوحدة الٌمنٌة ودور عبدهللا باذٌب ، مكتبة مدبولً -1ٕ

 م .99ٓٔ،  ٔالقاهرة ، ط

الصابدي ، أحمد قابد . حركة المعارضة الٌمنٌة فً عهد اإلمام ٌحٌى بن محمد حمٌد الدٌن  -1ٖ

،  2صنعاء ، ط -الٌمنً م( ، مركز الدراسات والبحوث 9ٗ8ٔ-9ٓٗٔهـ/7ٖٙٔ-ٕٖٔ)

 م .ٕٗٓٓ

 مٕٗٓٓصنعاء ، –صادق ، إبراهٌم . عودة بلقٌس وأؼانً للشعب ، إصدارات وزارة الثقافة -1ٗ

تعز ،  –صبره ، علً بن علً . الملحمة الشعبٌة الدم ...وأؼصان الزٌتون ، مطابع دار القلم   -1٘

 م .97ٖٔ،  ٔط

واء الركن علً محمد . مراحل بناء الضالعً وصالح ، العقٌد الركن محمد عباس ناجً والل -1ٙ

، طباعة شركة النورللطباعة والمنتجات  99ٓٔ-9ٔ8ٔوتوحٌد القوات المسلحة الٌمنٌة من عام 

 م .ٕ٘ٓٓ،  ٔصنعاء ، ط –الورقٌة 

، ٔصنعاء ،ط –مواوٌل تهامٌة ، مركز عبادي للدراسات والنشر الضرٌر ، عمر بن عمر . -17

  م . ٕٗٓٓ

. الكرم والنخٌل دراسة أدبٌة تؤكد التواصل بٌن شعراء السهل والجبل ............................ -11

،  ٔصنعاء ، ط –فً الٌمن ، مركز عبادي للدراسات والنشر 

   م .8ٕٓٓ

ضومط ، أنطوان خلٌل . الدولة المملوكٌة التارٌخ السٌاسً واالقتصادي والعسكري ، دار  -11

 م .  98ٓٔ،  ٔبٌروت ، ط –الحداثة 

عبدالباري . ضحاٌا المؤرخٌن ابن خلدون وابن عبٌدهللا السقاؾ أنموذجاً ،  طاهر ، وضاح -1ٓ

 . م7ٕٓٓ،  ٔط صنعاء ،-مركز عبادي للدراسات والنشر

 .9ٖٔٔبٌروت ، –طرازي ، الفٌكونت فٌلٌب دي . تارٌخ الصحافة العربٌة ، المطبعة األدبٌة -1ٔ
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 –نٌة ، المطبعة العالمٌة طه ، جاد . برٌطانٌا والجٌش المصري فً ضوء الوثابق البرٌطا -1ٕ

 م .  98ٗٔ،  ٕالقاهرة ، ط

القاهرة ،  –عبدالحمٌد ، محمد . أبو الثابرٌن الفرٌق عزٌز المصري ، مطابع دار أخبار الٌوم -1ٖ

 م .99ٕٔ،  ٖٖٖكتاب الٌوم ، العدد

عبدالحمٌد ، محمد كمال . االستعمار البرٌطانً فً جنوب الجزٌرة العربٌة، مطبعة السنة  -1ٗ

 . م9٘٘ٔ، ٕالقاهرة ، ط –ة المحمدٌ

 –عبدالرحٌم ، عبدالرحمن عبدالرحٌم ، تارٌخ العرب الحدٌث والمعاصر ، مطبعة الجبالوي  -1٘

 م .979ٔ،  ٕالقاهرة ، ط

عزت ، أحمد باشا . الدٌن والعلم ، تر/ عبدالوهاب عزام وحمزة طاهر ، مطبعة لجنة التألٌؾ  -1ٙ

 م .9ٗ8ٔ،  ٔالقاهرة ، ط –والترجمة والنشر

 م97ٔٔ،  ٖبٌروت ، ط –ه ، أحمد . معجزة فوق الرمال ، المطابع األهلٌة اللبنانٌة عس -17

 م .   9ٗ8ٔ، ٔط القاهرة ، -عطا ، أحمد عبدالؽفور . صقر الجزٌرة ، شركة أستاندارد للطباعة  -11

العطار ، محمد سعٌد . التخلؾ االقتصادي واالجتماعً فً الٌمن أبعاد الثورة الٌمنٌة ، دار  -11

 م9ٙ٘ٔ،  ٔبٌروت ، ط –للطباعة والنشر  الطلٌعة

 م .97ٙٔ،  ٔالقاهرة ، ط –عفٌؾ ، علً حمود . حبٌبتً..الٌمن ، دار الهنا للطباعة  -ٓٓٔ

 –العقاد ، صالح . جزٌرة العرب فً العصر الحدٌث ، معهد البحوث والدراسات العربٌة  -ٔٓٔ

 م .9ٙ9ٔالقاهرة ،  –جامعة الدول العربٌة 

 م .989ٔ، ٖالرٌاض ، ط– رٌخ المخالؾ السلٌمانً ، مطابع الولٌدأحمد . تا العقٌلً ، محمد -ٕٓٔ

،  ٔجدة ، ط -أضواء على تارٌخ الجزٌرة العربٌة ، دار العلم للطباعة  . ...................... -ٖٓٔ

 .م 99ٕٔ

 هـ .ٖٖٗٔ،  ٔعلً ، محمد كرد . خطط الشام ، مطبعة الترقً بدمشق ، ط -ٗٓٔ

 م.111ٔ، ٕدمشق،ط–تارٌخ الٌمن الحدٌث ،دار الفكر العمري ، حسٌن عبدهللا . مابة عام من -٘ٓٔ

العودي ، حمود . المنشور العلمً للثقافة دراسة خاصة عن المجتمع الٌمنً ، دار الهنا  -ٙٓٔ

 . م97ٖٔ،  ٔالقاهرة ، ط–للطباعة 

. المثقفون فً البالد النامٌة )بحث فً الفبات والعالقات الطبقٌة( مع دراسة  ................. -7ٓٔ

،  ٔالقاهرة ، ط –ة تطبٌقٌة عن المجتمع الٌمنً ، عالم الكتب اجتماعٌ

 م .98ٓٔ

 –العٌسى ، جمٌله سعد . الصراع البرٌطانً الفرنسً حول البحر األحمر ، مكتبة العبٌكان  -1ٓٔ

 م .ٕٔٓٓ،  ٔالرٌاض ، ط

ؼالب ، محمد أنعم . عوابق التنمٌة فً الٌمن )دراسة لعهد ما قل الثورة( ، أوتو هاراسوفٌتس  -1ٓٔ

 . م978ٔ،  ٖفٌسبادن ، ط –

( ، تر/محمود كبٌبو ، 99ٙٔ -9ٓ7ٔفازال ، ٌورؼن . القصٌمً بٌن األصولٌة واالنشقاق ) -ٓٔٔ

 م .  ٕٔٓٓ،  ٔبٌروت ، ط –دار الكنوز األدبٌة 

جامعة الدول  –فخري ، أحمد . الٌمن ماضٌها وحاضرها ، معهد الدراسات العربٌة العلٌا  -ٔٔٔ

 م .9٘7ٔ، ٔالعربٌة ، القاهرة ، ط
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م ، 9ٙ7ٔ – 9ٔ8ٔقابد ، صادق عبد علً . الحركات السٌاسٌة واالجتماعٌة فً الٌمن  -ٕٔٔ

 م .99ٕٔ،  ٔالشارقة ، ط –بٌروت ، ودار الثقافة العربٌة  –مؤسسة دار الكتاب الحدٌث 

القاهرة – التحدٌث فً الٌمن والتداخل بٌن الدولة والقبٌلة ، دار العالم الثالثالقصٌر ، أحمد .  -ٖٔٔ

 ّ .ٕٙٓٓ ، ٔط ،

 م .9ٕٓٓ،  ٕالقاهرة ، ط –الجدٌدة حدتو ذاكرة وطن ، دار الثقافة  .................. . -ٗٔٔ

القصٌر وآخرون . من تارٌخ الحركة الشٌوعٌة فً مصر شهادات ورؤى ، مركز البحوث   -٘ٔٔ

 . ٘م ، جٕٓٔٓالقاهرة ،  –العربٌة واألفرٌقٌة 

، شركة المطبوعات للتوزٌع  9ٕ٘ٔ -9ٔٙٔقلعجً ، قدري . الثورة العربٌة الكبرى  -ٙٔٔ

 م .99ٗٔ،  ٕبٌروت ، ط -والنشر
قٌنة ، عمر بن . أعالم وأعمال فً الفكر والثقافة واألدب ، من منشورات اتحاد الكتاب  -7ٔٔ

 م .ٕٓٓٓ،  ٔدمشق ، ط -العرب 
  .  ه8ٖٔٔالعراق  –كاشؾ الؽطاء ، محمد حسٌن  . أصل الشٌعة وأصولها ، طبعة النجؾ -1ٔٔ

 –لً إبراهٌم . تارٌخ عدن وجنوب الجزٌرة العربٌة ، دار مصر للطباعة لقمان ، حمزة ع -1ٔٔ

 هـ .79ٖٔ،  ٔالقاهرة ، ط

 –معارك حاسمة من تارٌخ الٌمن ، مركز الدراسات الٌمنٌة  ............................. -ٕٓٔ

 . م978ٔ،  ٔصنعاء ، ط

  م . 987ٔ،  ٔالقاهرة ، ط -محمد ، محسن . من قتل حسن البناء ؟ ، دار الشروق -ٕٔٔ

المجاهد ، محمد بن محمد . مدٌنة تعز ؼصن نضٌر فً دوحة التارٌخ العربً ، المعمل الفنً  -ٕٕٔ

 م .   997ٔ،  ٔتعز ، ط –للطباعة 

المحامً ، محمود كامل . الٌمن شماله وجنوبه ، تارٌخه وعالقاته الدولٌة ، دار بٌروت  -ٖٕٔ

 م .9ٙ8ٔ،  ٔبٌروت ، ط –للطباعة والنشر 

علً . المخالؾ السلٌمانى تحت حكم األدارسة وجهود الملك عبد العزٌز لضم  المداح ، أمٌرة -ٕٗٔ

القاهرة ،  –، دار القاهرة للطباعة والنشر  )المخالؾ للمملكة العربٌة السعودٌة ) منطقة جازان

 م .7ٕٓٓ،  ٔط

 . م99ٗٔ،  ٔدمشق ، ط –المدنً ، سلٌمان . جذور المشكلة الٌمنٌة ، مطبعة الحمامً  -ٕ٘ٔ

 –، محمد بن عبدالملك . الثناء الحسن على أهل الٌمن ، دار الندى للطباعة والنشرالمرونً  -ٕٙٔ

 م .99ٓٔ،  ٕبٌروت ، ط

                المسعودي ، عبدالعزٌز قابد .الٌمن المعاصر القوى االجتماعٌة لحركة المعارضة ، مكتبة  -7ٕٔ

 م . 99ٕٔ، ٔصنعاء، ط -السنحانً

م( ، 9ٙ7ٔ –9ٔٔٔالٌمن المعاصر من القبٌلة إلى الدولة ) ............................... -1ٕٔ

 م .ٕٙٓٓ،  ٔالقاهرة ، ط –مكتبة مدبولً 

  .171ٔ،ٔبٌروت،ط-عبدهللا بن علً. السراج المنٌر فً أمراء عسٌر ،مؤسسة الرسالة،مسفر  -1ٕٔ

 –مطٌر ، أحمد عثمان . الدرة الفرٌدة فً تأرٌخ مدٌنة الحدٌدة ، دار المصباح للطباعة  -ٖٓٔ

 م .98ٖٔ،  ٌٔدة ، طالحد

موقؾ العلماء منها )الٌمن نموذجاً(، دار  -آثارها  -المعلم ، أحمد حسن . القبورٌة  نشأتها  -ٖٔٔ

 هـ .7ٕٗٔ،  ٔالرٌاض ،ط-الجوزي
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المقالح ، عبدالعزٌز . االبعاد الموضوعٌة والفنٌة لحركة الشعر المعاصر فً الٌمن ، دار  -ٕٖٔ

 م .98ٗٔ،  ٖبٌروت ، ط –العودة 

، عبدالملك . التارٌخ االجتماعً للثورة الٌمنٌة رؤٌة سوسٌولوجٌة لتحول بناء القوة المقرمً  -ٖٖٔ

 م .99ٔٔ،  ٔدمشق ، ط –بٌروت ، دار الفكر  –، دار الفكر المعاصر 

 و انً فً الٌمن ، مركز ذؤال للتراثمقشر، عبدالودود قاسم . الزرانٌق والحكم العثمانً الث -ٖٗٔ

 م .8ٕٓٓ،  ٔط الحدٌدة ، -الدراسات التارٌخٌة 

مأسىاة األخىدام فىً علً بىن مهىدي و .شجابمحمد سالم  .........................باالشتراك مع -ٖ٘ٔ

 . م ٖٕٓٓ،  ٔط، صنعاء -مركز عبادي للدراسات ،الٌمنً  المجتمع

د ، صالح الدٌن . والة دمشق فً العهد العثمانً ، المطبعة الهاشمٌة بدمشق  -ٖٙٔ  م .9ٗ9ٔالمنجِّ

 -الشرق االسٌوي ، دار الفكر العربًفً حركة الٌقشة العربٌة  .الح منسى ، محمود ص -7ٖٔ

 .م 97٘ٔ/  هـ9ٖ٘ٔطبعة مزٌدة القاهرة ،

الموصلً ، محمد طاهر العمري . تأرٌخ مقدرات العراق السٌاسٌة ، مكتبة المطبعة  -1ٖٔ

 م .9ٕ٘ٔهـ / ٕٖٗٔبؽداد ،  –العصرٌة 

 ّ .17ٓٔ ، ٔحُوخَٛس ، ١ - ِٔل٤شحُٔطزؼش حُح٤ُ٘ؼش ك٢ ح٤ُٖٔ ،  . حُٔٞكن ، ػزيهللا -1ٖٔ

بٌروت ، طبع  -ناجً ، هالل . شعراء الٌمن المعاصرون ، منشورات مؤسسة المعارؾ  -ٓٗٔ

 .م 9ٙٙٔ،  ٔبٌروت ، ط –بطابع دار لبنان 

 .988ٔ، ٕبٌروت ،ط -، دار العودة9ٙ7ٔ-8ٖ9ٔناجً ، سلطان . التارٌخ العسكري للٌمن -ٔٗٔ

، 1َٕٗ٘ٔ ىٍحٓش ك٢ ططٍٞ حُظ٘ظ٤ْ حُي٢ُٝ ٌٓ٘ ٗخكؼش ، كٖٔ . ح٧ْٓ حُٔظليس ك٢ ٜٗق ه -ٕٗٔ

ح٣ٌُٞض ،  -حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُِؼوخكش ٝحُلٕ٘ٞ ٝح٥ىحد٣ٜيٍ ػٖ  ٍٕٕٓهْ ػخُْ حُٔؼَكش ًظخد 

ٔ11ّ٘ . 

م ، العربً للنشر 8ٗٔٔ–8ٓ٘ٔالنجار ، أمٌنة السٌد . الصراع االنجلٌزي المصري  -ٖٗٔ

 م .ٖٕٓٓ،  ٔالقاهرة ، ط –والتوزٌع 

القاهرة  –ي . الشرق العربً بٌن حربٌن ، الدار القومٌة للطباعة والنشر النجار ، حسٌن فوز -ٗٗٔ

 م .9ٖٙٔ،  ٔ، ط

 .م 9٘9ٔالمعال /عدن ،  -نصر ، علً عبدالعزٌز . كفاح شعب ، مطبعة الحكمة  -٘ٗٔ

صنعاء ،  –. شذرات من أدب المسٌرة ، الدار الٌمنٌة للنشر والتوزٌع  ........................ -ٙٗٔ

  . م98ٖٔ ، ٔط

 بٌروت ، )ب.ت( . –نعمة  ، عبدهللا . روح التشٌع ، دار البالؼة  -7ٗٔ

النعمً ، هاشم بن سعٌد . تارٌخ عسٌر فً الماضً والحاضر ، مؤسسة مرٌنا لخدمات   -1ٗٔ

 .م 999ٔالرٌاض ،  –الطباعة 

 .99ٕٔ،  ٕالجزابر، ط -، الفضٌل . الجزابر الثابرة ، دار الهدى  الورتالنً -1ٗٔ

حسن . رواد التنوٌر فً مدرسة الحكمة الٌمانٌة ، مركز الدراسات الورٌث ، إسماعٌل محمد  -ٓ٘ٔ

 م .ٖٕٓٓ،  ٔصنعاء ، ط –والبحوث الٌمنً 

بٌروت ،  –الوزٌر ، زٌد بن علً . محاولة لفهم المشكلة الٌمنٌة ، منشورات العصر الحدٌث  -ٔ٘ٔ

 . م988ٔ،  ٕط

 م 9ٕٙٔ لقاهرة ،ا – الوٌسً ، حسٌن بن علً . الٌمن الكبرى ، مطبعة النهضة العربٌة -ٕ٘ٔ
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 المراجع العثمانٌة . -ت 

، منشورات مؤسسة فٌصل  أوزتونا ، ٌلماز . تارٌخ الدولة العثمانٌة ، تر/عدنان محمود سلٌمان -ٔ

 م .99ٓٔ،  ٔاستانبول ، ط -شركة الهالل المساهمة للطباعة والنشروللتموٌل 

ً ، تر/صالح سعداوي صالح ، أوؼلً ، األمٌرة عابشة عثمان . والدي السلطان عبدالحمٌد الثان  -ٕ

 م .99ٔٔ،  ٔعمان ، ط -دار البشٌر للطباعة والنشر

أوؼلً ، إشراؾ وتقدٌم أكمل الدٌن إحسان . الدولة العثمانٌة تارٌخ وحضارة ، تر/ صالح   -ٖ

مركز األبحاث للتارٌخ والفنون والثقافة اإلسالمٌة  –سعداوي ، منشمة المؤتمر اإلسالمً 

 م .111ٔ،  ٔباستانبول ، ط

، تر/ محمد . م  إٌنالجٌك ، خلٌل . فً تارٌخ الدولة العثمانٌة من النشوء إلى االنحدار  -ٗ

 م .ٕٕٓٓ،  ٔط بٌروت ، –دار المدار اإلسالمً  ،.األرناءوط 

 –حلٌم ، إبراهٌم بك . التحفة الحلٌمٌة فً تارٌخ الدولة العلٌة ، مطبعة دٌوان عموم األوقاؾ   -٘

 .هـ ٖٕٖٔ،  ٔالقاهرة ، ط

شوكت ، الفرٌق أول محمود . التشكٌالت واألزٌاء العسكرٌة العثمانٌة ، الفرٌق أول محمود ،   -ٙ

 .م 988ٔ،  ٔدمشق ، ط –تر/ محمود علً عامر وٌوسؾ جمٌل نعٌسة  ، دار طالس 

 . مٕٓٔٓ،  ٔصابان ، سهٌل . أراضً اإلحساء ومزارعها المٌرٌة ، نادي اإلحساء األدبً ، ط -7

كرٌم . التشكٌالت المركزٌة العثمانٌة واإلدارة المحلٌة فً الٌمن ، مركز عبادي العزٌر ، عبدال  -8

 م .ٖٕٓٓ،  ٔصنعاء ، ط –للدراسات والنشر

 هـ.ٖٔٔٔ، ٔط فرٌد بك ، محمد . تارٌخ الدولة العلٌة العثمانٌة ، المطبعة البهٌة المصرٌة ،  -9

 هـ .ٖٖٓٔ،  ٖلقاهرة ، ط ا –تارٌخ الدولة العلٌة العثمانٌة ، مطبعة التقدم نفسه ،   -ٓٔ

 الكتب األجنبٌة المعربة . -ث 
 –أوباالس ، إدجار . الٌمن الثورة والحرب ، تر/ عبدالخالق محمد الشٌن ، مكتبة مدبولً   -ٔ

 . 99ٓٔ،  ٕالقاهرة ، ط

أولٌج جٌراسٌموؾ و ٌوماشٌن ، فً جبال العربٌة السعٌدة ، ترجمة جلٌلة عبدالوهاب جحاؾ ،   -ٕ

 م ٕٗٓٓصنعاء ، الطبعة األولى   –و البحوث الٌمنً مركز الدراسات 

بٌربً ، جان جاك . جزٌرة العرب ، تر/ نجدة هاجر وسعٌد الؽز ، المكتب التجاري للطباعة  -ٖ

 م .9ٙٓٔ،  ٔبٌروت ،ط –والنشر والتوزٌع 

مد سعٌد عبدالخٌر النوبان وعلً مح /بالٌفٌر ، إؾ . إل ، تارٌخ  العربٌة السعٌدة أو الٌمن ، تر  -ٗ

  .م 999ٔ،  ٔط باحشوان ، دار جامعة عدن للطباعة والنشر ،

م  9ٔ9ٔ –9ٔٗٔالعملٌات البحرٌة البرٌطانٌة ضد الٌمن إبان الحكم التركً  .بولدري ، جون   -٘

 م . 98ٕٔ،  ٔالقاهرة ، ط -سٌد مصطفى سالم ، المطبعة الفنٌة  /، تر

ر/ ولٌد عبد الحمٌد النود ، المركز ت،م 9ٕٔٔ – 9ٔٔٔبولدري ، جون . حرب الساحل التهامً   -ٙ

 .م ٕ٘ٓٓ، أؼسطس  ٕٗدمشق ، العدد  –العربً للدراسات اإلستراتٌجٌة 

أحمد المضواحً ، مركز الدراسات  /. ملوك شبه الجزٌرة العربٌة ، تر ؾ. جاكوب ، هارولد   -7

 م .988ٔ،  ٕطبٌروت ،  –دار العودة وصنعاء  –والبحوث الٌمنً 
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. فالدلٌن أ . وأدهم م.سٌؾ . إقتصاد الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة ، تر/ جوساروؾ والملوكوؾ  -1

 م .988ٔ،  ٔصنعاء ،ط –أحمد علً سلطان ، مركز الدراسات والبحوث الٌمنً 

مراجعة حسن  سبتمبر فً الٌمن ، تر/ قابد محمد طربوش ،ٕٙجولوبوفسكاٌا ، إٌلٌنا . ثورة   -1

 م .98ٕٔ،  ٔبٌروت ، ط –دار ابن خلدون  عزعزي ، 

 -االستعمار البرٌطانً وتقسٌم الٌمن ، تر/ خٌري الضامن ، دار التقدم بٌردٌٌؾ ، عزٌز .خودا  -ٓٔ

 .م 99ٓٔ،  ٔط ، موسكو

درٌش ، بول . الدولة والقبابل فً تارٌخ الٌمن الحدٌث ، تر/ علً محمد زٌد ، نسخة ؼٌر   -ٔٔ

 جبلً .منشور ، أمّد الباحث بصورة منها األستاذ الباحث أحمد صالح ال

راتمان ، لوثر )إشراؾ( جماعة من المؤلفٌن من كرسً شؤون وبحوث البلدان العربٌة بقسم  -ٕٔ

علوم أفرٌقٌا والشرق األوسط بجامعة كارل ماركس فً الٌبزج . تارٌخ العرب منذ القدم وحتى 

الوقت الراهن ، تر/ عبدالفتاح هٌكل وصالح بن الشٌخ بوبكر وناجً العبٌدي ، أورٌنتال 

 م . 98٘ٔ،  ٔمدرٌد ، ط -والطباعة والتوزٌعللنشر

، تر/صالح أحمد العلً ، منشورات دار مكتبة  9ٓ8ٔتركٌا الفتاة وثورة  . .رامزور ، أرنست أ -ٖٔ

 م .9ٙٓٔ،  ٔط بٌروت ، –الحٌاة 

ستودارد ، لوثروب . حاضر العالم اإلسالمً ، تر/عجاج نوٌهض ، تعلٌقات/ األمٌر شكٌب  -ٗٔ

 .هـ ٕٖ٘ٔ،  ٕلبابً الحلبً وشركاه بمصر ، ط ، مطبعة عٌسى ا أرسالن

سٌرانٌان . ب . غ . الٌمن ، ضمن كتاب تارٌخ األقطار العربٌة المعاصر إعداد أكادٌمٌة العلوم  -٘ٔ

 . 17٘ٔ، ٔموسكو ، ط –معهد االستشراق ، تر وطبع/دار التقدم  –باالتحاد السوفٌٌتً

، المعهد الفرنسً  م(9ٕٓٓ -7ٓ9ٔشوفالٌه ، بترٌس وجولٌت أونفو ، فرنسٌون فً الٌمن ) -ٙٔ

 . 1ّٕٓٓ صنعاء ، –ل ثار والعلوم االجتماعٌة 

  ّٕٓٓٓ،  ٔالقاهرة ، ط –حكام مكة ، تر/محمد شهاب ، مكتبة مدبولً  .ؼوري ، جٌرالد دي  -7ٔ

فاسٌلٌٌؾ ، الٌكسً . تارٌخ العربٌة السعودٌة ، تر/ خٌري الضامن وجالل الماشطة ، دار التقدم  -1ٔ

 م .  98ٙٔ،  ٔموسكو ، ط –

فالكوفا والكسندروؾ وجولوبوفسكاٌا وجٌراسٌموؾ وناؤومكٌن ، تارٌخ الٌمن المعاصر ،  -1ٔ

 ،)طبعة باألستنسل(.98٘ٔ/سالم عمر بكٌر ، جامعة عدن، مراجعةتر/نهاد عبدالجلٌل خلٌل ، 

فٌلبً ، هاري سانت جون)عبدهللا( ، أٌام عربٌة سٌرة ذاتٌة ، تر/عباس سعٌد أحمد ، مكتبة  -ٕٓ

  .م ٕٕٓٓ،  ٔالرٌاض ، ط–العكبٌان 

كورنسوالٌس ، الكابتن كٌناهان . عسٌر قبل الحرب العالمٌة األولى ، أعتنى بنشره وتحقٌقه  -ٕٔ

 م .9ٕٓٓ،  ٔ، طأٌضاً طبعه ووالتعقٌب علٌه / علً بن سعد آل زحٌفة الشهرانً ، 

، تر/شكري  9ٖٙٔ-9ٔٙٔكوستنر ، جوزٌؾ . العربٌة السعودٌة من القبلٌة إلى الملكٌة   -ٕٕ

 .م  99ٙٔ،  ٔالقاهرة ، ط–إبراهٌم سعٌد ، مكتبة مدبولً 

النداو ، روم . شخصٌات عربٌة من التارٌخ ، تر/ رٌاض نجٌب الرٌس ، رٌاض الرٌس للكتب  -ٖٕ

 م .987ٔ،  ٔلندن ، ط –والنشر

دار تارٌخ األقطار العربٌة الحدٌث ، تر/عفٌفة البستانً ،  .لوتسكً ، فالدٌمٌر بورٌسوفٌتش  -ٕٗ

  )ب.ت( . ، ٔ، طموسكو  –التقدم 
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الناشر   حسٌن عبدهللا العمري ، ر/م( ، ت9ٕٙٔ – 7ٔ٘ٔالٌمن والؽرب ) .ماكرو ، إرٌك  -ٕ٘

 م . 979ٔ،  ٔطالمعرب ) حسٌن عبدهللا العمري ( ، 

هالٌدي ، فرد . الصراع السٌاسً فً شبه الجزٌرة العربٌة ، تر/حازم صاؼٌة وسعد محٌو ، دار  -ٕٙ

 . م 978ٔ،  ٕبٌروت ، ط–ابن خلدون

-9ٕٓٔسٌتون . برٌطانٌا والدول العربٌة عرض للعالقات اإلنجلٌزٌة العربٌة  -ولٌمز ، م. ؾ  -7ٕ

 ٔالقاهرة ، ط–، تر/أحمد عبدالرحٌم مصطفى وأحمد عزت عبدالكرٌم ، مطبعة العلوم  9ٗ8ٔ

،ٔ9ٕ٘  . 

م محمد إبراهٌم ، ، مطابع إبراهٌ المجتمع المصري تحت الحكم العثمانً ، تر/ ، مٌكل . ونتر  -1ٕ

 . مٕٔٓٓ،  ٔالقاهرة ، ط –الهٌبة العامة للكتاب 

ٌونج ، فرٌد دي . تارٌخ الطرق الصوفٌة ، تر/عبدالحمٌد فهمً الجمال ، مطابع الهٌبة العامة  -1ٕ

 . م99٘ٔ،  ٔالقاهرة ، ط –للكتاب 
 

 الندوات .ودوائر المعارف والموسوعات والمعاجم  -8
 

 . وعات والمعاجمدوائر المعارف والموس - أ

 م .998ٔ،  ٔبٌروت ، ط –لسان العرب ، دار صادر المصري . ابن منشور ، محمد بن مكرم  -ٔ

  بٌروت ، –األكوع ، إسماعٌل بن علً . هجر العلم ومعاقله فً الٌمن ، دار الفكر المعاصر  -ٕ

 م .ٖٕٓٓوالمستدرك علٌه طبع فً  م ؛99٘ٔ،  ٔط

 م .89ٗٔ بٌروت ، - مطبعة اآلداب ، س(رفٌق العثمانً )قاموخوري .  أمٌن .  -ٖ

 -الباشا ، حسن . األلقاب اإلسالمٌة فً التارٌخ والوثابق والتارٌخ ، الدار الفنٌة للنشر والتوزٌع  -ٗ

 . م989ٔالقاهرة ، 

 مٕٓٓٓ،  ٔالقاهرة ، ط – بركات ، مصطفى . األلقاب والوشابؾ العثمانٌة ، دار ؼرٌب -٘

 . م)ب. ن(87ٓٔلمحٌط ، طبع ببٌروت البستانً ، المعلم بطرس . محٌط ا -ٙ

  طهران ،دار  – إسماعٌلٌان، دابرة المعارؾ ، مؤسسة مطبوعاتً  ............................ -7

 لبنان ،)د.ت( – المعرفة

 .م 999ٔ،  ٔلندن ، ط –بصري ، مٌر . أعالم الوطنٌة والقومٌة العربٌة ، دار الحكمة   -1

 –لعارفٌن أسماء المؤلفٌن وآثار المصنفٌن ، وكالة المعارؾ البؽدادي ، إسماعٌل باشا . هدٌة ا -1

 م .9٘ٔٔاستانبول ، 

-بونومارٌوؾ ، ب . ن . القاموس السٌاسً ، تر/عبدالرزاق الصافً ، مطبعة الوطن العربً  -ٓٔ

 م .97ٗٔ ، ٕط بٌروت،

قاهرة ، ال –تٌمور ، أحمد . تراجم أعٌان القرن الثالث عشر وأوابل الرابع عشر ، مطبعة حنفً   -ٔٔ

 م .9ٗٓٔ،  ٔط

الحجري ، محمد بن أحمد . مجموع بلدان الٌمن وقبابلها، تـح/إسماعٌل بن علً األكوع ، منشورات   -ٕٔ

 م .98ٗٔ،  ٔصنعاء ، ط –وزارة اإلعالم والثقافة 

 –معجم األلفاش التارٌخٌة فً العصر المملوكً ، دار الفكر المعاصر  .دهمان ، محمد أحمد   -ٖٔ

 . م99ٓٔ،  ٔدمشق ، ط – دار الفكروبٌروت 
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 زبارة  ، محمد بن محمد بن ٌحٌى ، نٌل الوطر من تراجم رجال الٌمن فً القرن الثالث ، المطبعة   -ٗٔ

 هـ .8ٖٗٔ،  ٔالقاهرة  ، ط –السلفٌة ومكتبتها 

نزهة النشر فً رجال القرن الرابع عشر . تحقٌق ونشر مركز  ، ..................................... -٘ٔ

 م .979ٔ،  ٔصنعاء ، ط –سات واألبحاث الٌمنٌة الدرا

 هـٖٙٓٔالقاهرة، -،المطبعة الخٌرٌةالزبٌدي ، محمد المرتضى . تاج العروس من جواهر القاموس -ٙٔ

قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والنساء األعالم  خٌر الدٌن . الزركلً ، -7ٔ

 م .98ٓٔ،  ٘بٌروت ، ط  –والمستعربٌن والمستشرقٌن ، دار العلم للمالٌٌن 

 . م9ٙ8ٔ،  ٖالقاهرة ، ط –عطٌة هللا ، أحمد . القاموس السٌاسً ، دار النهضة العربٌة  -1ٔ

صنعاء ،  –، الموسوعة الٌمنٌة ، مؤسسة العفٌؾ الثقافٌة اتفاقٌة العرو . مادة  عفٌؾ ، أحمد جابر  -1ٔ

 .م ٖٕٓٓ،  ٕط

 - ٌة التارٌخٌة ، مطبوعات مكتبة الملك فهدعجم الموسوعً للمصطلحات العثمانالمسهٌل .  صابان ، -ٕٓ

 .م ٕٓٓٓ،  ٔالرٌاض ، ط

 م .98ٖٔ،  ٖط بٌروت ، –آقا بزرگ .الذرٌعة إلى تصانٌؾ الشٌعة ، دار االضواء  الطهرانً ، -ٕٔ

 . ٔ، ج الموسوعة الٌمنٌة،  "االتحاد الٌمنً"مادة  ل .شاهر ، خالد عبدالجلٌ -ٕٕ

 . ٔ، ج الموسوعة الٌمنٌة،  "حرار الٌمنٌون )حركة(األ"مادة ...........................  -ٖٕ

 . ٔ، ج الموسوعة الٌمنٌة،  "الجمعٌة الٌمنٌة الكبرى"مادة ...........................  -ٕٗ

 . ٔ، ج الموسوعة الٌمنٌة، )الجدٌدة(  الجمعٌة الٌمنٌة الكبرىمادة ...........................  -ٕ٘

 . ٖ، ج الموسوعة الٌمنٌة،  "الضباط األحرار" مادة...........................  -ٕٙ

 11ٓٔ،ٕبٌروت،ط–عبدالوهاب . موسوعة السٌاسة ، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر الكٌالً، -7ٕ

 –مجاهد ، زكً حسن . األعالم الشرقٌة فً المابة الرابعة عشر الهجرٌة ، دار الؽرب اإلسالمً  -1ٕ

 م .99ٗٔ،  ٕبٌروت ، ط

إبراهٌم مصطفى وأحمد حسن  -القاهرة ، المعجم الوسٌط ، قام بإخراجه:مجمع اللؽة العربٌة ب -1ٕ

 .م 97ٕٔ،  ٕاستانبول ، ط –الزٌات وآخرٌن ، المكتبة اإلسالمٌة للطباعة والنشر والتوزٌع

مكرد ، عبدالواحد عثمان وآخرون . الدلٌل الزراعً سهل تهامة ، الهٌبة العامة للبحوث واإلرشاد   -ٖٓ

 .م 998ٔمار ، ج . ي ، ذ –الزراعً 

زكً خور  إبراهٌموتحرٌر  إعدادهٌدلً ، رٌتشارد ، مادة بٌت الفقٌه ، دابرة المعارؾ االسالمٌة ،  -ٖٔ

 م .9ٙٔٔالقاهرة ، –شٌد ، واحمد الشنتناوي ، وعبدالحمٌد ٌونس ، مطبعة الشعب 

 . 9. مادة دفتردار ، دابرة المعارؾ اإلسالمٌة ، ج CL.Huartإٌوار  -ٕٖ

 .  ٖ، ج . مادة  باشا ، دابرة المعارؾ اإلسالمٌة J. Denyدٌنً ، جان  -ٖٖ

 . 7ج، مادة الحدٌدة ، دابرة المعارؾ اإلسالمٌة  .شلٌفر  -ٖٗ
 

 والسمنارات . الندوات - ب

التنافس الدولً فً جنوب البحر األحمر فً النصؾ األول من القرن  .أباشة ، فاروق عثمان  -ٔ

المعنون بالبحر األحمر فً التارٌخ والسٌاسة م 979ٔالتاسع عشر ، أبحاث األسبوع العلمً الثالث 

 م .98ٓٔالقاهرة ،  –جامعة عٌن شمس سمنار الدولٌة المعاصرة ، 
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أبحاث  رزق ، ٌونان لبٌب . جزٌرة قمران بٌن االحتالل العسكري وتحدٌد التبعٌة السٌاسٌة ،  -ٕ

          م .98ٓٔجامعة عٌن شمس ، السمنار السابق ل  م979ٔاألسبوع العلمً الثالث 

،  9ٗ8ٔ-9ٓٓٔأوبرماٌر ، جٌرالد . جرٌدة اإلٌمان واإلمام ٌحٌى : العقٌدة والدولة فً الٌمن   -ٖ

بحث ضمن سمنار قسم التارٌخ وعلم اآلثار ومركز الدراسات العربٌة ودراسات الشرق األوسط 

العربً ، وطبع بعنوانه الحٌاة الفكرٌة فً المشرق  171ّٔبالجامعة األمرٌكٌة ببٌروت فً ماٌو

 م 11ٖٔ،  ٔبٌروت ، ط–، تر/عطا عبدالوهاب ، مركز دراسات الوحدة العربٌة 1ٖ1ّٔ–11ٓٔ

القصٌر ، أحمد . الوحدة الٌمنٌة فً فكر مؤتمر الطالب الٌمنٌٌن الدابم بمصر ، الندوة العلمٌة التً  -ٗ

ٌمن م تحت عنوان)الٕٔٓٓفبراٌر  ٗٔ-ٕٔمن  خالل الفترة نشمتها كلٌة اآلداب بجامعة عدن

 م .ٕٔٓٓ-..وحدة األرض واإلنسان عبر التارٌخ( ، دار جامعة عدن للطباعة والنشر

مرمٌه ، فرانك . الٌمن : موروث تارٌخً مجّزأ ، بحث ألقً فً ندوة بعنوان )الٌمن فً شبه  -٘

الجزٌرة العربٌة(عقدت بهامبورج فً ألمانٌا ثم طبعت األبحاث بعنوان)الٌمن المعاصر( بإشراؾ 

  1ّٕٓٓ، ٔبٌروت ،ط–وهوؼو ستانبخ ، تر/علً محمد زٌد ، الفرات للنشر والتوزٌع رٌمً لوفو

عقدت بمركز الدراسات والبحوث  "الشهٌد الثابر والمناضل الوطنً زٌد بن علً الموشكً"ندوة  -ٙ

، ونشرت ضمن م 98ٓٔفبراٌرٖٕفبراٌر وحتى7ٔوإتحاد الكتاب واألدباء الٌمنٌٌن من  الٌمنً

شاعراً وشهٌداً ، عبدالعزٌز المقالح وعبدهللا البردونً ، مركز الدراسات كتاب زٌد الموشكً 

 . م98ٗٔ،  ٔبٌروت ، ط -دار اآلدابوصنعاء  –والبحوث الٌمنً 

 7ٔ-ٙٔالندوة الدولٌة حول الٌمن فً العهد العثمانً المنعقدة بصنعاء من  منورق بحثٌة قدمت أ  -7

 -، ومنها: مٕٓٔٓمارس -، ٌناٌر 1٘عددمجلة الثوابت ، البعضها م ، نشرت 1ٕٓٓدٌسمبر

 . " خصوصٌة و فرادة " قاسم ، سعٌد سالم . بعض مالمح اإلدارة العثمانٌة للٌمن  -ٔ

 .أكٌجً ، جواد . إنشاء الخطوط البرقٌة ومراكزها فً الٌمن   -ٕ

 . الشامً ، فؤاد عبدالوهاب . نواب الٌمن فً مجلس المبعوثان  -ٖ

 .حات اإلدارٌة العثمانٌة فً الٌمن أثناء والٌة أحمد مختارالعزٌر ، عبدالكرٌم علً . اإلصال  -ٗ

  الجرائد والمجالت والدورٌات .   -7

 . دــرائــــجــال - أ

صىدرت بىأمر السىلطان عبدالحمٌىد لنشىر أفكىاره فىً  نصىؾ شىهرٌة)جرٌىدة رسىمٌة صىنعاء جرٌدة  -ٔ

 . م89ٗٔوم 89ٖٔ للسنوات  م باللؽتٌن العربٌة والتركٌة فً أربع صفحات(877ٔ

 م.9ٓ9ٔم( للسنوات 889ٔ)جرٌدة ٌومٌة أسسها الشٌخ علً ٌوسؾ فً دٌسمبر المؤٌد جرٌدة -ٕ

 1ّٖ٘ٔ(ُِٔ٘ٞحص 1ٖٔٔؿ٣َيس ح٣٧خّ حُيٓ٘و٤ش)ؿ٣َيس ٤ٓٞ٣ش أٓٔظٜخ حٌُظِش ح٤٘١ُٞش ر٣ٍٞٔخ ك٢ ٓخ٣ٞ -ٖ

م وكانىت فىً بىدأها 87ٙٔ)جرٌدة ٌومٌة أسسها سلٌم وبشارة تقال بمصىر فىً دٌسىمبرجرٌدة األهرام -ٗ

 م . 9ٖٗٔو م9ٖٓٔم و 9ٕ8ٔو م9ٕ٘ٔم( للسنوات 88ٔٔبوعٌة ثم تحولت ٌومٌة من سنة أس

)جرٌدة ٌومٌىة أسسىها ٌعقىوب صىروؾ وفىارس نمىر وشىاهٌن مكىارٌوس بمصىر فىً  جرٌدة المقطم -٘

 م9ٖٗٔو م9ٕ8ٔو  م9ٕ٘ٔم( للسنوات 888ٔإبرٌل 

أكتىوبر  ٕٕاألول  )جرٌدة أسبوعٌة أسسها محمد علً الطىاهر بمصىر وصىدر العىددجرٌدة الشورى -ٙ

 . م9ٖٔٔم و9ٖٓٔم و9ٕ9ٔم و9ٕ8ٔم و9ٕ7ٔو م9ٕٙٔو م9ٕ٘ٔللسنوات  (9ٕٗٔ
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)جرٌدة أسىبوعٌة أسسىها محمىد علىً الطىاهر بمصىر ثىم صىودرت مىن قبىل االحىتالل جرٌدة الشباب -7

 . م9ٖ8ٔ( للسنوات 9ٖ7ٔفبراٌر7ٔالبرٌطانً مثلما صادرة الشورى والعلم وصدرت فً 

إبرٌىل  ٕٙرٌدة أسبوعٌة أسسها محمد علً الطىاهر بمصىر وصىدرت فىً )ج جرٌدة العلم المصري -1

 م 9ٖ9ٔم ثم صودرت( للسنوات 9ٖ9ٔ

 . م9ٖٔٔ للسنوات جرٌدة األخبار البؽدادٌة -1

 م .7ٕٓٓ)تصدر عن إدارة التوجٌه المعنوي بوزارة الدفاع الٌمنٌة(للسنة سبتمبر ٕٙجرٌدة  -ٓٔ

 . مٕٗٓٓم وٖٕٓٓللسنة  )جرٌدة ٌومٌة صدرت بعدن( جرٌدة األٌام -ٔٔ

ٌمىىان )جرٌىىدة أسىىبوعٌة رسىىمٌة صىىدرت عىىن السىىلطات اإلمامٌىىة بمطىىابع جرٌىىدة  جرٌىىدة اإلٌمىىان  -ٕٔ

 . م9ٖ8ٔو م9ٕ9ٔو م 9ٕ8ٔ م (للسنوات9ٕٙٔصنعاء التركٌة وصدر العدد األول فً نوفمبر

 . م9ٖ8ٔ)جرٌدة ٌومٌة سٌاسة صودرت مرات عدة ( للسنوات  جرٌدة فتى العرب الدمشقٌة -ٖٔ

 م9ٖٗٔوم 9ٖٖٔللسنوات هـ(ٖٗٗٔجرٌدة رسمٌة ل ل سعود صدرت )القرى جرٌدة أم  -ٗٔ

ؿ٣َيس ٛٞص حُلـخُ)أٍٝ ؿ٣َيس أٓزٞػ٤ش أ٤ِٛيش كـخ٣ُيش كي٢ حُؼٜيي حُٔيؼٞى١ أٓٔيٜخ ٓلٔيي ٛيخُق  -٘ٔ

 1ّّٖٗٔ 1ٖٖٝٔ(ُِٔ٘ٞحص1ٖٕٔار٣ََ  ٗك٢ ٌٓش حٌَُٔٓش ك٢  ٤ٜٗق ٝٛيٍ حُؼيى ح٧ٍٝ ٜٓ٘خ

 1ٖٗٔ( ُِٔييي٘ٞحص1ُٕٙٔوط٤يييذ رخُويييخَٛس كييي٢ ٤ٗٞ٣يييٞٓـِيييش حُلظق)ٗييي٣َٜش أٛييييٍٛخ ٓليييذ حُيييي٣ٖ ح -ٙٔ

ٝٔ1ٗ1  

صدر العدد األول فً  رسمٌة لإلخوان المسلمٌنإسالمٌة  أٓزٞػ٤ش جرٌدة)جرٌدة اإلخوان المسلمون -7ٔ

 م9ٗ8ٔ للسنواتهـ(ٕٖ٘ٔصفر  ٕٕ

 م .  97ٔٔللسنوات م( 97ٌٓٔومٌة رسمٌة صدرت بعدن )جرٌدة جرٌدة الشرارة   -1ٔ

رٌدة أهلٌة أسبوعٌة عّدنٌة أسسها محمد علً لقمىان وصىدر العىدد األول )أول ججرٌدة فتاة الجزٌرة -1ٔ

 م . 9٘9ٔو م9٘ٙٔم و9ٖ٘ٔو م9ٗ8ٔو م9ٗٙٔم و9ٗٓٔم ( للسنوات9ٗٓٔفً ٌناٌر 

 1٘1ٔ للسنة(7ً٘ظٞرَبأ ٓئطَٔ حُؼٔخٍ ٛيٍصػٖ  ؿ٣َيس حُؼخَٓ)ؿ٣َيس أٓزٞػ٤ش ػٔخ٤ُش ػّي٤ٗش  -ٕٓ

 .1٘1ٔٝ 1٘ٗٝٔ1٘٘ٝٔ1ُ٘ٙٔؤخٕ(ُِٔ٘ٞحص لٔي)ؿ٣َيس أٓزٞػ٤ش أٜٓٔخ ٓؿ٣َيس حُوِْ حُؼي٢ٗ -ٕٔ

 ٗفىىً  وصىىدر العىىدد األولبتعىىز للسىىنوات)جرٌدة أسىىبوعٌة أسسىىها عبىىدهللا باذٌىىب  جرٌىىدة الطلٌعىىة -ٕٕ

 .م 9٘9ٔ لسنواتم( ل9٘9ٔأكتوبر

 ٕٗ ح٧ٍٝ كيييي٢ أٓٔييييٜخ ػزيييييحَُكٖٔ ؿَؿييييَس ٛيييييٍ ػي٤ٗييييش ؿ٣َيييييس ح٠ُٜ٘ييييش)ؿ٣َيس أٓييييزٞػ٤ش -ٖٕ

   ّ .1ٖ٘ٝٔ1ُِ٘ٗٔٔ٘ٞحص  (1ٗ1ّٔٗٞكٔزَ

 .م 9ٙٔٔو م9٘9ٔللسنوات (9٘9ٔجرٌدة ٌومٌة أسسها حسٌن علً بٌومً فً ) جرٌدة الكفاح -ٕٗ

 ٘ٔعدنٌىىة أسسىىها عبىىدهللا عبىىدالوهاب نعمىىان صىىدر العىىدد األول  )ؿ٣َيييس أٓييزٞػ٤شجرٌىىدة الفضىىول -ٕ٘

 م 9٘ٔٔوم 9ٗ9ٔم ( للسنوات9ٗ8ٔدٌسمبر 

 م  ٕٙٓٓللسنوات  ) الجرٌدة الرسمٌة الٌومٌة بالجمهورٌة الٌمنٌة(جرٌدة الثورة -ٕٙ

 م . ٕٔٔٓللسنوات  )جرٌدة ٌمنٌة أهلٌة أسبوعٌة(جرٌدة األولى -7ٕ

 م2008وم 999ٔ للسنوات )جرٌدة رسمٌة ٌومٌة بالجمهورٌة الٌمنٌة(جرٌدة الجمهورٌة  -1ٕ

 1ّّ٘ٙٔ 1٘٘ٝٔؿ٣َيس حُزؼغ)ؿ٣َيس أٓزٞػ٤ش ٤ٓخ٤ٓش ػّي٤ٗش أٜٓٔخ ٓلٔي ٓخُْ ػ٢ِ( ُِٔ٘ٞحص  -1ٕ

 م .8ٕٓٓ أسبوعٌة حزبٌة تصدر عن التجمع الٌمنً الوحدوي(للسنة)جرٌدة ٌمنٌة جرٌدة التجمع -ٖٓ

 م .9ٗ8ٔللسنوات  (صدرت عن الجمعٌة اإلسالمٌة بعدن )جرٌدة أسبوعٌةالذكرى جرٌدة -ٖٔ
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م( 9٘ٙٔ)جرٌدة ٌومٌىة عدنٌىة أسسىها عبىدالرحمن جرجىرة صىدر العىدد األول ٌنىاٌر جرٌدة الٌقشة -ٕٖ

 .م 9٘8ٔو م9٘ٙٔوم 9٘٘ٔو م9٘ٗٔللسنوات 

   7ٕٓٓس حُٞكي١ٝ)ؿ٣َيس ٤٘ٔ٣ش أٓزٞػ٤ش كِر٤ش طٜيٍ ػٖ حُظ٘ظ٤ْ حُٞكي١ٝ حُ٘خ١َٛ(ُٔ٘ش ؿ٣َي -ٖٖ

)جرٌدة أسبوعٌة سٌاسٌة ناطقة باسم الجمعٌة الٌمانٌة الكبرى صدر العدد األول جرٌدة صوت الٌمن -ٖٗ

 . عدن( –.)اإلصدار األول م 9ٗ8ٔ م( للسنوات9ٗٙٔأكتوبر  ٖٔفً 

 م .9٘ٗٔم( للسنوات 9٘٘ٔأؼسطس٘ٔبالقاهرة فً )عاودت الصدور جرٌدة صوت الٌمن -ٖ٘

 .المجالت والدورٌات  - ب

ت . ارنود و أ . فاسٌٌر ، األخدام فىً الىٌمن : أصىولهم و عىاداتهم ، تىر/ عبىده علىً عثمىان ، مجلىة  -ٔ

 . م978ٔسبتمبر ، دراسات ٌمنٌة ، العدد األول 

)ٓـِييش ٗيي٣َٜش طٜيييٍٛخ لٌٔييش حُزَىٝٗيي٢ ، ػزيييهللا . ٣ٞٓييق حُ٘ييلخ١ٍ ..ٓ٘خٟيي٬ً ٝٗييخػَحً ، ٓـِييش حُ -ٕ

ّ / 17ٕٔ، كزَح٣ييَ  ٓٔ، حُٔي٘ش ح٧ُٝي٠ ، حُؼييى ٩طليخى ح٧ىريخء ٝحٌُظييخد ح٤٘ٔ٤ُي٤ٖ( حُٔيٌَطخ٣ٍش حُؼخٓيش 

 ٛـ .1ٖٔٔ ًٝحُلـش

، العىدد األول ،  ح٫ٓظ٬ّٔ حُظ٢ًَ ، طَ/ رِوي٤ْ حُل٠يَح٢ٗ ، ٓـِيش حُي٤ٖٔ حُـي٣ييبولدري ، جون .  -ٖ

 م .11ٌٕٔناٌر 

،  9ٌٕٔٔنىىاٌر -9ٔ8ٔمىىن دٌسىىمبر .اإلدارة العسىىكرٌة البرٌطانٌىىة فىىً الحدٌىىدة . .................... -ٗ

 -، أكتىوبرٓٔ مجلة الىٌمن الجدٌىد ، العىدد الرابىع ، السىنة، تر/بلقٌس الحضرانً 

 .م 98ٔٔنوفمبر 

أثىىر الهنىىد فىىً زبٌىىد ، حولٌىىات ٌمنٌىىة ، إصىىدار المعهىىد الفرنسىىً ل ثىىار والعلىىوم . بىىول  ،بونانفىىان  -٘

 .م ٕٓٓٓ ، صنعاء ، العدد الثانً –ٌة االجتماع

جازم ، محمد عبدالرحٌم . أضواء على مقاومة الزرانٌق لنفوذ اإلمام ٌحٌى فً تهامة ، مجلة الىٌمن  -ٙ

 م .98ٗٔ، ٌونٌو وٌولٌو  ٖٔ، السنة  ٗ دالعد، الجدٌد 

نً ، السنة الثالثة الجاوي ، عمر . نشأة الصحافة الٌمنٌة وتطورها ، مجلة الثقافة الجدٌدة ، العدد الثا -7

 . م97ٗٔ، فبراٌر

جلوبوفسكاٌا ، إٌلٌنا كارلفنىا. اخىتالؾ القىوى االجتماعٌىة فىً الحركىة الجمهورٌىة الٌمنٌىة فىً الفتىرة  -1

م ، تر/ محمد علىً 9ٕٙٔأكتوبر ٖٔ –سبتمبر  ٕٙاألولى للثورة من 

م / ذو القعىىدة ، 987ٔ، ٌولٌىىو، أؼسىىطس، سىىبتمبر  9ٕالبحىىر ، العىىدد 

 هـ .8ٓٗٔصفر–هـ،المحرم 7ٓٗٔذوالحجة

                الدولىىة والقبابىىل فىىً شىىمال الىىٌمن فىىً العقىىد السىىادس والسىىابع مىىن القىىرن . ............................. -1

العشرٌن ، تر/ محمد عبدالواحد المٌتمً ، مجلة دراسات ٌمنٌة ، العدد 

خرة ، م / جمادى األ988ٔمارس  ، الحادي والثالثون ، ٌناٌر، فبراٌر

 . هـ8ٓٗٔرجب ، شعبان ، 

حول مسىألة قٌىام بعىض التنشٌمىات السٌاسىٌة واالجتماعٌىة فىً الىٌمن ، . ............................ -ٓٔ

، شىىىوال  ٙٔتر/أبىىىو نشىىىوان ، مجلىىىة الحكمىىىة ، السىىىنة الثانٌىىىة ، العىىىدد

 م .97ٕٔهـ /نوفمبر 9ٕٖٔ

البنٌة االجتماعٌة للمجتمع الٌمنً ، تر/ قابد حول وضع الفبات الدنٌا فً ...........................  -ٔٔ

 . ٓٔٔمحمد طربوش ، مجلة الحكمة ، العدد 
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. والدة حركة المعارضىة فىً شىمال الىٌمن، تر/أحمىد حسىن سىعٌد . دراسىات  جٌراسٌموؾ ، أولٌػ -ٕٔ

 م .98ٌٕٔمنٌة ،العدد الثامن والتاسع ، ٌونٌو وٌولٌو 

، تر/ سعٌد محمد عبده ، مجلة قضاٌا العصر)مجلة نشرٌىة  القبلٌة فً الٌمن.. ...................... -ٖٔ

،  ٗ، العىدد  ٔٔسٌاسٌة شهرٌة ٌصدرها الحزب االشىتراكً الٌمنً(،السىنة 

 .م 99ٔٔإبرٌل 

جامعة  - األصول التارٌخٌة للمشكلة اإلرٌترٌة ، مجلة كلٌة العلوم االجتماعٌة .حراز ، سٌد رجب  -ٗٔ

 .م 977ٔ-هـ 97ٖٔ ،العدد األول  اإلمام محمد بن سعود ،

،  ٓٔٔالحضرمً ، عبدالرحمن عبدهللا . الزرانٌق و دورهم فً التارٌخ   ، مجلة الحكمة ،  العدد  -٘ٔ

 م.98ٗٔالسنة الثالثة عشر ، إبرٌل 

الحلوة ، محمد إبراهٌم . التحدٌث السٌاسىً فىً الىٌمن الشىمالً ، مجلىة دراسىات الخلىٌج والجزٌىرة  -ٙٔ

،  م(97ٌ٘ٔىة اآلداب بجامعىة الكوٌىت صىدر العىدد األول فىً )مجلىة فصىلٌة تصىدر عىن كل العربٌة

 . هـٖٓٗٔم/رمضان 98ٌٖٔولٌو ،  ٖ٘العدد 

روبٌرستون ، التنقٌب عن البتىرول فىً البحىر األحمىر ، تىر/بلقٌس الحضىرانً ، دراسىات ٌمنٌىة ،  -7ٔ

 هـ .ٙٓٗٔربٌع األول  -صفر –م/محرم 98٘ٔدٌسمبر -نوفمبر -العددالثانً والعشرٌن ، أكتوبر

) مجلة شهرٌة أصدرها روبرتس ، فرٌدرٌك . اإلدرٌسً إمام العسٌر وأسرته ، مجلة المقتطؾ ،  -1ٔ

 ٔٔ-م 9ٖٔٔمارسٔ م(8ٗٔم ببٌروت ثم بالقاهرة87ٌٙٔعقوب صروؾ وفارس نمر فً ٌونٌو

  . 78من الجزء ٖ هـ ، المجلد9ٖٗٔ شوال

 الدسىتورٌة ، مجلىة المسىار ،زبارة ، ٌحٌى بن أحمد . مذكرات ٌحٌى بن أحمد زبىارة عىن الثىورة   -1ٔ

مىاكالن "الوالٌىىات المتحىدة األمٌركٌىىة" ،  -مجلىة فكرٌىىة تصىدر عىىن مركىز التىىراث والبحىوث الٌمنىىً

 م ٕ٘ٓٓ هـ /ٕٙٗٔ،  العددان األول والثانً السنة السادسة :

، مجلىة المعرفىة تصىدرها  - ٖ -لمحة من تارٌخ الٌمن قبل اإلسالم وبعىده  .زكرٌا ، أحمد وصفً  -ٕٓ

 . م9ٖٙٔرة الثقافة واإلرشاد القومً السورٌة ، السنة الثانٌة ، العدد السابع ، سبتمبر وزا

 وانعكاساتها اإلقلٌمٌة والدولٌىة ، مجلىة دراسىات تارٌخٌىة  1ٕٙٔالزٌدي ، مفٌد . معاهدة مكة عام   -ٕٔ

 ّ.ٕٓٓٓكانون أول -،تموز 7ٕ-7ٔ، العددان ٕٔ، السنة جامعة دمشقتصدرها لجنة كتابة التارٌخ ب ،

سىىحوٌل ، ربحىىً طىىاهر . الحركىىة الوطنٌىىة وأثرهىىا علىىى حركىىة السىىادس والعشىىرٌن مىىن سىىبتمبر  -ٕٕ

، ٌولٌىو  ٖٕفً الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة ، مجلة دراسات الخلٌج والجزٌرة العربٌة ، العىدد  9ٕٙٔ

 م .98ٓٔ

عهىد اإلمىام ٌحٌىى  شاهر ، خالد عبدالجلٌل . البنٌىة االجتماعٌىة التقلٌدٌىة فىً الٌمن)شىمال الٌمن(فىً -ٖٕ

 . م99ٕٔ، أكتوبر ،  ٙم ، مجلة سبأ ، العدد 9ٗ8ٔ -9ٔ8ٔ

، ٕٔشىىجاب ، محمىىد سىىالم . قبٌلىىة الزرانٌىىق وحىىركتهم التارٌخٌىىة ، مجلىىة الىىٌمن الجدٌىىد ، العىىدد  -ٕٗ

 م .987ٔهـ/دٌسمبر8ٓٗٔ، ربٌع ثانً  ٙٔالسنة

أنطوان الجمٌل وصدر العدد  العشم ، حقً . الرتب والنٌاشٌن ، مجلة الزهور )مجلة شهرٌة أنشأها -ٕ٘

 م .9ٕٔٔ، دٌسمبر  ٖ، السنة  8م ( الجزء 9ٔٓٔاألول فً مارس 

)ٓـِش ك٤ِٜش ٣ٜيٍٛخ خٌوط من سٌر مناضلً)الزرانٌق( ، مجلة المنارة العمري ، عبدهللا خادم .  -ٕٙ

 م .   ٕٗٓٓوربٌعٖٕٓٓ، شتاء ٔٔوٓٔ، العددكَع اطلخى ح٧ىرخء ٝحٌُظخد ح٤٤٘ٔ٤ُٖ رؼيٕ ( 
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، مجلىىة دراسىىات  8ٔ8ٔ – 8ٔٔٔد ، صىىالح . الحملىىة المصىىرٌة فىىً شىىبه جزٌىىرة العىىرب العقىىا -7ٕ

 م .97ٙٔالخلٌج والجزٌرة العربٌة ، السنة الثانٌة ، العدد السادس ، أبرٌل 

)مجلة تارٌخٌة قابد ، صادق عبده علً . المملكة المتوكلٌة الٌمنٌة بٌن العثمنة والسٌادة ، مجلة سبأ  -1ٕ

هىـ 8ٕٗٔ، جمادى األخىرة  ٘ٔ -ٗٔ، العدد التارٌخ واآلثار بجامعة عدن ( حولٌة تصدر عن أقسام

 .  م7ٕٓٓ/ ٌولٌو

،  ٖ٘قاضً ، عبدالرحمن محمد . عبدهللا العزب من الىوالدة..حتى الوفىاة ، مجلىة الحكمىة ، العىدد  -1ٕ

 م .97٘ٔالسنة الرابعة ، أول ٌناٌر 

مجلىىة الوحىىدة ، تصىىدر عىىن المجلىىس  حّركٌىىة المجتمىىع العربىىً : مثىىال الىىٌمن ،القصىىٌر ، أحمىىد .  -ٖٓ

، حزٌران"ٌونٌىو"  7٘القومً للثقافة العربٌة بالمؽرب ، السىنة الخامسىة ، العىدد 

 م .989ٔ

 ،مجلة أدب ونقد  ، الشعر إبراهٌم صادق رابد فً الحركة الوطنٌة الٌمنٌة وتجدٌد . ................ -ٖٔ

ي المصىىري، مجلىىة شىىهرٌة ٌصىىدرها حىىزب التجمىىع الىىوطنً التقىىدمً الوحىىدو

 م .ٕٓٔٓإبرٌل

نشأة حركة التحرر فً المشرق العربً انتفاضة الٌمن ضىد االحىتالل التركىً  .كتلوؾ . د . ل . ن  -ٕٖ

 . م978ٔ، العدد األول ، ٌناٌر  7، تر/ سٌؾ علً مقبل ، مجلة الثقافة الجدٌدة ، السنة 

ٌىىة العربٌىىة الٌمنٌىىة ، تىىر/ كىىروزه ، هىىانس  . األنشمىىة القبلٌىىة و التركٌىىب االجتمىىاعً حالىىة الجمهور -ٖٖ

 . 98ٔٔ، أؼسطس / سبتمبر  ٔٔ، السنة  9ٗسلطان ناجً ، مجلة الحكمة الٌمانٌة ، العدد 

 .هـ 9ٖٔٔرجبٕم/ 9ٓٔٔأكتوبر ٘ٔمجلة الهالل ، الجزء الثانً من السنة العاشرة   -ٖٗ

 زءالجىى،  م (89ٕٔ) مجلىىة شىىهرٌة أصىىدرها جىىورجً زٌىىدان بالقىىاهرة فىىً سىىبتمبر مجلىىة الهىىالل ، -ٖ٘

 .  هـٕ,ٖٗٔٔجماد ٕ٘ /م 89ٙٔدٌسمبرٔ السابع ، السنة الخامسة ،

 .ـٖٛٓٔٔالقعدة  ذو/89ٌٖٔونٌو . أبو الهدى الصٌادي ، ٓٔلجزء ، االسنة األولى  مجلة الهالل ، -ٖٙ

   ، مجلىة اآلداب المقالح ، عبىدالعزٌز . اشىكال تحدٌىد الكتابىة االبداعٌىة وقضىاٌاها علىى نطىاق الشىعر -7ٖ

 ، ٕٔ-ٔٔالعىىدد ، سىىهٌل إدرٌىىس وتعنىىى بشىىؤن الفكىىر( أسسىىها)مجلىىة بٌروتٌىىة 

  م .98ٔٔ نوفمبرودٌسمبر

. حكىىٌم الىىٌمن الشىىٌخ حسىىن الىىدعٌس وصىىفحات مجهولىىة مىىن أدبٌىىات األحىىرار ،  ..................  -1ٖ

 –، ٌولٌىو 7ٗدراسات ٌمنٌة ، ٌصدرها مركز الدراسات والبحوث الٌمنً العدد

  م.99ٕٔسبتمبر 

)مجلىىة شىىهرٌة أصىىدرها األب كومىىة االدارسىىة فىىً عسىىٌر ، مجلىىة لؽىىة العىىرب نصىىٌؾ ، محمىىد . ح  -1ٖ

 التاسعة . من السنة  ٙ المجلد م ،9ٌٖٔٔونٌؤ م ( ،9ٔٔٔأنستاس الكرملً ببؽداد فً ٌولٌو 

هادي ، نصر سالم . التركٌب االجتماعً واالقتصادي للمجتمىع فىً المملكىة المتوكلٌىة الٌمنٌىة عشىٌة  -ٓٗ

 م .7ٌٕٓٓونٌو –جامعة عدن ، العدد الرابع  –، مجلة حولٌة اآلداب  م9ٕٙٔسبمتبر  ٕٙثورة 

م ، مجلة المعرفة   ، 9ٕٙٔسبتمبر ٕٙهابل ، سمٌر عبدالرحمن . الشروؾ الموضوعٌة لقٌام ثورة  -ٔٗ

 م .988ٔ، ٌونٌو  8عدن ،السنة الثالثة ، العدد – ٌصدرها معهد عبدهللا باذٌب لالشتراكٌة العلمٌة

 

 



   

 

447 

 

  الشخصٌة المقابالت  - 8

 م)من األحرار( .ٕٙٓٓ/8/9إبراهٌم الحضرانً بمؤسسة العفٌؾ فً صنعاء فً  مقابلة مع -ٔ

 مقابالت بصنعاء .)أدٌب وصحفً معروؾ(عدة العقٌلً  أبوالقصب الشالل مقابلة مع مقابلة مع -ٕ

 )عالمة(م ٕٔٔٓ/9/ٕٗم ؤٕٔٓ/9/ٕ٘ فً بالمراوعة مقابلة مع أحمد بن أحمد بن عبدالقادر -ٖ

 م .)مزارع معمر(ٕٓٔٓ/٘/7فً  مع أحمد جروب معروؾ مقابلة -ٗ

  )مؤرخ من األحرار معروؾ(مٕٙٓٓ/ٙ/٘مقابلة مع إسماعٌل األكوع بمنزله فً صنعاء فً  -٘

 ) شٌخ المجاملة(م .ٕٔٔٓ/8/ٖٕمقابلة مع بخٌت جابري فً  -ٙ

 . مٕٓٔٓ/ٓٔ/ٙٔمقابلة مع بلقٌس الحضرانً بصنعاء فً  -7

 . مقبول( طعام مشهور)مأمون بالمجاملة ابن ٕٔٔٓ/9/ٙمقابلة مع بٌحص طعام مشهور فً  -1

 . )ابن عاقل الجاح السابق ومعمر وأرتهن بالحدٌدة(م9ٕٓٓ/7/ٖمقابلة مع الجعبلً ٌحٌى هبل فً  -1

 . )ابن ٌوسؾ هبه السعٌدي(م .ٕٔٔٓ/ٔٔ/٘مقابلة مع جمال ٌوسؾ هبة عبد هللا السعٌدي فً  -ٓٔ

 . )عالمة معمر( م9ٕٓٓ/7/9العالمة حسن العٌانً فً  مقابلة مع -ٔٔ

 . ()مناضل ٌساريم . ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٖٕمقابلة مع المستشار حسن شكري بصنعاء فً  -ٕٔ

 ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٗبعدن مقابلة األستاذ حسن صالح شهاب بمركز الدراسات والبحوث -ٖٔ

 )ٓؼَٝف(ٕٔٔٓ/1/٘و

  آل الصوفً( )دكتور صٌدلً ومنصب ٕٔٔٓ/8/9ٔصوفً فًمحمد حسن حسن المنصب مقابلة مع  -ٗٔ

 . .)تربوي معمر(9ٕٓٓ/8/٘حمود بهكلً فً بٌت الفقٌه فً  قاضًال مقابلة مع -٘ٔ

 . )أبن المناضل محمد علً الجفري(ٕٕٔٓ/ٔ/٘رٜ٘ؼخءاألستاذ خالد محمد علوي الجفري  مقابلة مع -ٙٔ

 . )دكتور جامعً ابن الشٌخ محمد مكً زكري(م .ٕٔٔٓ/7/9مقابلة مع خالد محمد مكً فً  -7ٔ

 . )ابن الشاعر إبراهٌم صادق(مٕٕٔٓ/ٔ/ٕلحدٌدة فًٌزن إبراهٌم صادق با يمقابلة مع ذ -1ٔ

 .لقاءات متعددة)مزارع ومشارك بكل الحروب عدى الجلة(المحراسة بمقابلة مع سالم ٌحٌى مشهور  -1ٔ

  . )مزارع ومعمر وحفاشة(م .ٕٔٓٓ/7/ٖٔم وٕٓٔٓ/8/ٕٗمقابلة مع سعد علً حكٌمة فً  -ٕٓ

 . ناء معمر()عامل بم .ٕ٘ٓٓ/8/٘جالد فً عبدهللا مقابلة مع صؽٌر  -ٕٔ

  .ٕٔٔٓ/ٔ/ٕٔفً فً مركز الدراسات والبحوث الٌمنً المقالح مقابلة مع األستاذ الدكتور عبدالعزٌز  -ٕٕ

 م .ٕٓٔٓ/ٔ/ٖٔمقابلة مع األستاذ عبده علً عثمان بكلٌة اآلداب بجامعة صنعاء فً  -ٖٕ

 ومناضل(.)مفكر اقتصادي م .ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٕٔمقابلة مع طاهر أحمد طاهر رجب بصنعاء فً  -ٕٗ

 . لم تنقطع حتى إتمام األطروحة)مفكر معروؾ( مقابالت بلة مع األستاذ عبد الباري طاهرمقا -ٕ٘

 ..)صحفً وشاعر معروؾ(م ٕٔٔٓ/7/٘مقابلة مع األستاذ عبدإالله القُدسً فً  -ٕٙ

 معمرومفتً( عالمة)م.ٕ٘ٓٓ/٘/ٕٔالزٌدٌة فً بمقابلة مع عبدالرحمن بن إسماعٌل الوشلً  -7ٕ

 )عالمة وحافش(م .ٕٔٔٓ/9/ٕ٘م فً ٕٔٔٓ/9/ٕ٘فً المراوعة بمقابلة مع عبدالرحمن شمٌله  -1ٕ

 ىرِٞٓخ٢ٓ(ٝ )ٓ٘خَٟ ٝطَر1١ٕٞٓٓ/ٔ/7ٓوخرِش ٓغ ح٧ٓظخً ػزيهللا كخَٟ كخٍع ك٢ ٤ًِش حُظَر٤ش رؼيٕ -1ٕ

 . وٌعد الباحث له مذكراته عدة مقابالت مقابلة مع األستاذ عبدهللا مقبول الصٌقل فً صنعاء -ٖٓ

 م .ٕٕٔٓ/ٔ/ٌ٘حٌى مجمل للباحث فً مقابلة مع عمٌد حقوقً /عبدهللا  -ٖٔ

 )مناضل من األحرار وتربوي( .م . 8ٕٓٓ/ٕ/8مقابلة مع األستاذ عثمان عمٌرة فً  -ٕٖ

 م .9ٕٓٓ/8/7وم ٕٓٔٓ/9/٘مقابلة مع األستاذ العزي مصوعً فً  -ٖٖ

 . )مناضل عمل مع عبدهللا اللقٌة فً الدفاع المدنً وسجن(ّٕٔٔٓ/7/ٕٔك٢ مقابلة مع العزي مقلوي -ٖٗ
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 .(ٓلخكع ُِلي٣يسح٢٘١ُٞ ُِظٞػ٤ن ٓي٣َ ًَُِِٔ )ٕٓٔٓ/1/٘ٔك٢ ٓغ حُوخ٢ٟ ػ٢ِ أكٔي أرٞحَُؿخٍٓوخرِش  -ٖ٘

 ..)تربوي وإداري فذ من جٌل األربعٌنات(م ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٙمقابلة مع األستاذ علً أحمد فاضل فً  -ٖٙ

 .)عاقل ومزارع معمر(م .ٕٓٔٓ/9/ٖٕمقابلة مع علً إسماعٌل مردفً قً  -7ٖ

 ..) مزارع معمر وحفاشة( مٕٔٔٓ/7/9، فً الحطبٌة فً عًالجمامقابلة مع علً جربوح  -1ٖ

 .)تقلد مناصب أمنٌة عدٌدة(. ٕٕٔٓ/ٔ/٘مقابلة مع اللواء علً سعٌد عبادي بالحدٌدة  -1ٖ

 م ببٌت الثقافة)من األحرار( .ٕٓٔٓ/ٓٔ/ٖٔاللواء علً عبدهللا السالل بصنعاء فً  مقابلة مع -ٓٗ

 .ددة )عالمة ومنصب بٌت الفقٌه(لقاءات متعمقابلة مع المنصب علً علوي العطاس  -ٔٗ

 .)أدٌب وشاعر ومشارك بالحٌاة الثقافٌة(مٕٔٔٓ/9/ٙمقابلة مع الشٌخ عمر الضرٌر بالقطٌع فً  -ٕٗ

 .(ع)سجٌن بنافم .ٕٔٔٓ/9/ٙمقابلة مع عٌاش سعٌد منصر بجنادٌة منصر ؼرب بٌت الفقٌه فً  -ٖٗ

 .()حرٖ حُؼ٬ٓش ك٤ٖٕٔٔٔٓ/7/1ٓوخرِش ٓغ حُؼ٬ٓش ٤ِٓٔخٕ رٖ ك٤ٖٔ رٖ ٓلٔي حُٞٛخر٢ رِر٤ي ك٢ -ٗٗ

 . )مأمون شرعً بالجاح وأرتهن(م .ٕ٘ٓٓ/ٔٔ/ٙمقابلة مع المأمون الفتٌنً أشرم فً  -٘ٗ

 . )حفٌد الشٌخ محمد أحمد األمٌن(م ٕٔٔٓ/ٓٔ/7مقابلة مع المهندس فضل أحمد محمد األمٌن فً  -ٙٗ

 . األحداث()عاقل الجاح ومشارك ب. 2010 /8/ٖٔالجمال بالجاح فً محمد  العاقل مقابلة مع -7ٗ

 .(س)ابن القابد أحمد حسن قٌ.ٕٓٔٓ/9/ٕٔحسن قٌس فً بن مقابلة مع القاضً محمد بن أحمد  -1ٗ

 .ّ)ػ٬ٓش ٝٓلظ٢(ٕٔٔٓ/ٖ/7ٔٓوخرِش ٓغ حُؼ٬ٓش ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ىحٝى حُزطخف ح٫ٛيٍ رِر٤ي ك٢ -1ٗ

 .)عالمة وتربوي ومعمر(م.  ٕٓٔٓ/9/ٕٔمقابلة مع العالمة محمد بن الفضل بن األمٌن فً  -ٓ٘

 .)من األحرار(مٕٓٔٓ/ٓٔ/ٗٔمؤسسة العفٌؾ فً بمقابلة مع األستاذ محمد بن عبدهللا الفسٌل   -ٔ٘

  واتصاالت كثٌرة. عدة مقابالتبصنعاء مقابلة مع األستاذ محمد عبدالرحمن الزبٌدي  -ٕ٘

 .عالمة ومفتً باجل()م .ٕٓٔٓ/9/ٗمحمد عزي الناشري فً أمقابلة مع  -ٖ٘

 .)تربوي ومؤرخ(مٖٕٓٓ/8/ًٖٕ العطوي فً الزٌدٌة فً شبٌلعمر مقابلة مع األستاذ محمد  -ٗ٘

 .)عالّمة لؽوي وحافش لألحداث التً مرت بالمنطقة(ٕٔٔٓ/ٕٔ/٘مقابلة مع محمد فرج بوطة فً  -٘٘

 (.مهندس وهو سبط الشٌخ طشان شاٌع)ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٖٔمقابلة مع محمد بن محمد قفله بصنعاء فً -ٙ٘

 .كلٌة التجارة حفٌد الخادم الوجٌه()عمٌد م .ٕٔٔٓ/ٕٔ/9فً  مقابلة مع وجٌه أحمد الخادم الوجٌه -7٘

 . (مزارع وتاجر وعاقل.) م9ٕٓٓ/ 7/8مقابلة مع العاقل الوجٌه مشهور فً  -1٘

 .)تاجر معمر ومشارك باألحداث وجّد الباحث(مٕٔٓٓ/9/ٖٔمقابلة مع ٌحٌى حسن الزبري فً  -1٘

 ب الزرانٌق(.)فقٌه ومزارع ومشارك فً كل حرومقابلة مع الحاج ٌحٌى عبدهللا العمري  -ٓٙ

   .)شاعرمن األحرار(ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٙؤٕٔٓ/8/7المحرقً بزبٌد فً مقابلة مع األستاذ ٌحٌى عوض -ٔٙ
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 الــمــالحـــــــق

 وثائق . -5
 الصفحة األولى من المنشومة الشعرٌة ) األرجوزة (( ٔ)وثٌقة رقم  -ٔ

تحكً موافقة ومباركة مشابخ وعلماء وسادات وأعٌان تهامة على اختٌار  (ٕ)وثٌقة رقم  -ٕ

 األمٌن بن عبدالقادر البحر نقٌباً ألشراؾ الٌمن .

تبٌن ما تمٌزت به بعض األسر التً مارست القضاء فً تهامة من إعفاءات  (ٖ) وثٌقة رقم -ٖ

كرامٌات وحشوة لدى الدولة العثمانٌة وخاصة فً عهد السلطان عبدالحمٌد الثانً ومنها وإ

إسرة البهاكلة المخصوصة فً وثٌقتها أعاله باالعفاءات عن الضرابب والعشور وؼٌرها من 

 التكالٌؾ المادٌة للدولة .

ة بالمنطقة بخط شٌخ مشابخ الزرانٌق ُمحّمد هبه فاشق حول األوضاع السابد (ٗ) وثٌقة رقم -ٗ

 وموقؾ قبابله من األحداث بالٌمن . 

من مكتبة آل المكرم تحكً البٌان الذي أصدره السلطان العثمانً عبدالحمٌد  ( ٘) وثٌقة رقم -٘

 الثانً أثناء مقابلته للوفد التهامً والٌمنً  .

ٌت من مكتبة آل المكرم بعنوان البحة أهل صنعاء وتعز والحدٌدة وزبٌد وب  ( ٙ) وثٌقة رقم  -ٙ

 الفقٌه وباجل المقدمة للسلطان العثمانً عبدالحمٌد الثانً .

 البطاح للمتصرؾ ٌوسؾ بك حسن . الصدٌقمرسلة من المفتً محمد (  7) وثٌقة رقم  -7

من المركز الوطنً للوثابق وهً مرسلة من مدٌر سجون تهامة فً الحدٌدة (  1) وثٌقة رقم  -8

 هـ . ٖٔ٘ٔصفر  ٕٙفً  إلى سٌؾ االسالم عن عدد المعتقلٌن التهامٌٌن
 

 خرائط .  -1
( توضح الحدود التارٌخٌة لسنجق الحدٌدة " تهامة " فً العهد العثمانً مع  ٔخارطة رقم)  -ٔ

 تحدٌد خط الحدٌد عبر تهامة والٌمن . 

 ( توضح وضعٌة الجزٌرة العربٌة خالل العهد العثمانً  ٕخارطة رقم )  -ٕ

 ة تهامة بعد الحرب العالمٌة األولى . ( وهً خارطة برٌطانٌة توضح وضعٌ ٖخارطة رقم ) -ٖ

 (توضح جؽرافٌة توزٌع مدن تهامة اآلن وتجزأتها بٌن عدة محافشات ٌمنٌة   ٗخارطة رقم )  -ٗ

صورة فضابٌة من وكالة الفضاء األمرٌكٌة "ناسا" تشهر تهامة ( وهً  ٘طة رقم ) خار -٘

 . بجبالها وأودٌتها وبعض جزرها

 تضم عشر صور().صور  -:

 . جداول -7
 . م87ٖٔ-87ٕٔ( ٌبٌن توزٌع التقسٌم اإلداري لتهامة فً العهد العثمانً لعام ٔرقم ) جدول -ٔ

 .( ٌوضح بعض أسماء المعتقلٌن من تهامة فً سجون النشام اإلمامًٕجدول رقم ) -ٕ
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 ( الصفحة األولى من المنشومة الشعرٌة ) األرجوزة (ٔوثٌقة رقم )

 

 الوثائق . -أوالً : 
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عٌان تهامة على ( تحكً موافقة ومباركة مشابخ وعلماء وسادات وإٔوثٌقة رقم )

 اختٌار األمٌن بن عبدالقادر البحر نقٌباً ألشراؾ الٌمن . 
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( تبٌن ما تمٌزت به بعض األسر التً مارست القضاء فً تهامة من إعفاءات ٖوثٌقة رقم )

وإكرامٌات وحشوة لدى الدولة العثمانٌة وخاصة فً عهد السلطان عبدالحمٌد الثانً ومنها 

ً وثٌقتها أعاله باالعفاءات عن الضرابب والعشور وؼٌرها من إسرة البهاكلة المخصوصة ف

 التكالٌؾ المادٌة للدولة .
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( بخط شٌخ مشابخ الزرانٌق ُمحّمد هبه فاشق حول األوضاع السابدة ٗثٌقة رقم )و

 بالمنطقة وموقؾ قبابله من األحداث بالٌمن . 
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السلطان العثمانً عبدالحمٌد الثانً  تحكً البٌان الذي أصدره( من مكتبة آل المكرم  ٘ )وثٌقة رقم

 .أثناء مقابلته للوفد التهامً والٌمنً  
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من مكتبة آل المكرم بعنوان البحة أهل صنعاء وتعز والحدٌدة وزبٌد وبٌت   ( ٙ) وثٌقة رقم 

 الفقٌه وباجل المقدمة للسلطان العثمانً عبدالحمٌد الثانً . 
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٣ن حُزطخف ا٠ُ ٓظَٜف حُلي٣يس ٣ٞٓق ري كٖٔ ٝػ٤وش َِٓٓش ٖٓ ٓلٔي حُٜي( 7وثٌقة رقم )

  .ّ ، َِٝٓٓش ٖٓ ػيٕ ا٠ُ ح٧ٓظخٗش 1ٕٖٔٓخ٣ٞ  ٘ٛـ / ٠ٍٖٓٔٗٔخٕ   ٕٓرظؤ٣ٍن 
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( من المركز الوطنً للوثابق وهً مرسلة من مدٌر سجون تهامة فً الحدٌدة إلى سٌؾ  8وثٌقة رقم ) 

 هـ . ٖٔ٘ٔصفر  ٕٙالتهامٌٌن فً والرهابن االسالم عن عدد المعتقلٌن 
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 خرائط .ال -ثانٌا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( توضح الحدود التارٌخٌة لسنجق الحدٌدة " تهامة " فً العهد  ٔخارطة رقم) 

 . مع تحدٌد خط الحدٌد عبر تهامة والٌمن العثمانً 
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 ( توضح وضعٌة الجزٌرة العربٌة خالل العهد العثمانً  ٕخارطة رقم ) 
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 لعالمٌة األولى . خارطة برٌطانٌة توضح وضعٌة تهامة بعد الحرب ا( ٖ)خارطة رقم 
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(  توضح جؽرافٌة توزٌع مدن تهامة اآلن وتجزأتها بٌن عدة  ٗخارطة رقم ) 

 محافشات ٌمنٌة .  
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 ( وهً صورة فضابٌة من وكالة الفضاء األمرٌكٌة "ناسا" تشهر تهامة بجبالها وأودٌتها وبعض جزرها ٘خارطة رقم)
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 الصور . -ثالثا : 

 

 

 

 

 

 المشٌر أحمد مختار باشا الؽازي

م والتً كان مؤسسها محب 9ٓٙٔصورة ألعضاء جمعٌة النهضة العربٌة باستانبول فً 

 الدٌن الخطٌب قد انتقل إلى تهامة لٌؤسس فرعاً لها بتهامة مع جمعٌة الشورى العثمانٌة .
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م وٌشهر الوالً 878ٔصورة تجمع القادة العثمانٌٌن الذٌن حكموا تهامة والٌمن فً 

باشا ودفتردار الٌمن والمفتً علً  مصطفى عاصم باشا وحاكم صنعاء إسماعٌل حقً

رسم اإلٌطالً رنزومانزونً وؼٌرهم ، رضا والقابد الشهٌر الكولونٌل موسى باشا 

Renzo Manzoni   1٘ٔونشرها بكتابه "الٌمن" ، صـ فً رحلته إلى الٌمن . 
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    زاً للمقاومة التهامٌةصورة لمعاناة المرأة التهامٌة وهً تطحن للقوات اإلمامٌة وكانت وراء أؼلب الثورات ومحف
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عؾ سسجادة من  –فوق "مصرفة" تهامً معاناة اإلنسان التهامً ، فهذا إنسان  عنصورة تعبر 

وأعوانها وأتباعها من إنسانٌته ، فبعد القوة ضعؾ وبعد الحرٌة  اإلمامةوقد ؼٌرت  –النخٌل 

 .   ..الخ من مسمٌات القهر والذل.قٌود ومراود وسكك 
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ومالمح صورته تبٌن الشخصٌة  أحمد بن ٌحٌىصورة لإلمام 

 ممن ٌحكمونهم . ضد اآلخرٌن والحاكمة الزٌدٌة المتعصبة 

وهو  -رحمة هللا-لحمٌدالثانًالسلطان عبدا

ٌؽادر الحكم نهابٌاً عقب االنقالب علٌه 

 وأؼلب ثورات تهامة حدثت فً عهده .

حمد البعثة التهامٌة الى لبنان ومصر من الٌمٌن حسن مكً و م

 عمر صبري 

 وابراهٌم صادق وعبد هللا رجب و طاهر رجب و محمد الهنومً

 

االستاذ ٌوسؾ الشحاري أحد أبرز 

 وجوه المناضلٌن التهامٌٌن وشعراءهم
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 . : الجداولرابعاً 

 م87ٖٔ-87ٕٔالعثمانً لعام  ٌبٌن توزٌع التقسٌم اإلداري لتهامة فً العهد (ٔرقم )جدول 

 

  األقضٌة السنجاق ) اللواء (

 
 الحدٌدة

 قضاء الحدٌدة -ٔ

 الحدٌدة -ٔ
 عبس -ٕ
 ملحان -ٖ
 حفاش -ٗ
 برع -٘
 بٌت الفقٌه -ٙ

 قضاء أبو عرٌش -ٕ
 أبو عرٌش -ٔ
 الزهرة -ٕ

 قضاء الزٌدٌة  -ٖ
 الزٌدٌة -ٔ
 فرسان -ٕ

 قضاء جبل رٌمه -ٗ

 الجبٌن -ٔ
 الجعفرٌة -ٕ
 كسمة -ٖ
 السلفٌة -ٗ

 باجل قضاء باجل -٘

 قضاء زبٌد -ٙ
 زبٌد -ٔ
 وصابٌن -ٕ

 

  

 

 

 

 



   

 

471 

 

 المالحشات عزلته  المعتقل األســـمــــــــــــــــــــــــــاء م

 شــــٌــــخ المقابٌل  نافع   محمد صؽٌر سعٌد مقبول  -ٔ

 شــٌــــــخ المجاملة نافع  الخادم جعبوس مجملً -ٕ

 ـخشــــٌـــ بٌت الفقٌه نافع  ١٘خٕ رٖ ٓلٔي رٖ ػ٢ِ ٗخ٣غ -ٖ

 شـــٌـــــخ الطابؾ نافع   عمر جابر إبراهٌم بٌهدر  -ٗ

 شـــــٌـــخ العمارى  نافع   الهبه أحمد كبٌر العمري -٘

 شــــٌـــخ  نافع   السهل عمر فاشق -ٙ

 شـــــٌـــخ الحسٌنٌة نافع   سالم عبدهللا دروٌش  -7

 شـــــٌـــخ العمارى نافع   إبراهٌم محمد علً شماع -8

  بٌت الفقٌه نافع   عمٌرة حاج مخاٌا  -9 

  بٌت الفقٌه نافع   أحمد صؽٌر ٌونس -ٓٔ

  بٌت الفقٌه نافع   حسٌن منصري -ٔٔ

  بٌت الفقٌه نافع   عبدهللا منصري -ٕٔ

  بٌت الفقٌه نافع   علً سلطان  -ٖٔ

  بٌت الفقٌه نافع   عبدهللا عٌٌد قطٌبً ٗٔ

  بٌت الفقٌه نافع    "ولهقبٌحٌى مبارك "إبراهٌم  -٘ٔ

  الحٌدرٌة نافع   ٌوسؾ علً جراد -ٙٔ

  الحٌدرٌة نافع   ٌحٌى علً جراد -7ٔ

  الجاح نافع   سلمان خادم شرم -8ٔ

  الحسٌنٌة نافع   أمحمد إبراهٌم قوٌط الكعبً -9ٔ

  الحسٌنٌة نافع   سالم إبراهٌم قوٌط الكعبً -ٕٓ

  الجاح  نافع  إبراهٌم هدٌش كرعمً  -ٕٔ

  الجاح نافع   سعٌد حسن كرعمً  -ٕٕ

  الجاح نافع   سالم حسن كرعمً -ٖٕ

  الجاح نافع   منصور مساوى كرعمً -ٕٗ

  الجاح نافع   حسن ٌحٌى كرعمً -ٕ٘

  الجاح نافع   المساوى كرعمً -ٕٙ

  الجاح نافع   كلٌب بن كلٌب ٌحٌى كرعمً -7ٕ

  الجاح افع  ن فتٌنً بن كلٌب ٌحٌى كرعمً -8ٕ

  الجاح نافع   أحمد هبه كرعمً -9ٕ

   نافع   الكزٌع قلٌل معروؾ -ٖٓ

   نافع   أمحمد قلٌل معروؾ  -ٖٔ

   نافع   محمد إسماعٌل هوله معروؾ -ٕٖ

   نافع أحمد جابر إسماعٌل مشهور -ٖٖ

 سنواتٓٔ  نافع عزٌب حسن قبٌصً  -ٖٗ
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Abstract 

Yemeni opposition movements have the attention of scholars and researchers 

in Yemen's history of modern and contemporary, these studies and research 

trying to find out the formative beginnings of these movements and the 

reasons for the opposition Genesis and how they evolve up to the results .           

                                                              

Came the opposition Yemeni national with slogans of liberation and revolution, 

and access to modern times, run afoul of the Imamate opposition rang sleep, 

and accelerated the demise of the night and the dawn of a new dawn of 

Revolution Mother September 26, 1962  and the revolution in October 14, 1963 

m and the departure of the last British soldier about split the South yemeni in the 

November 30, 1967.                                                                                         

Adopted the thesis approach historically is a descriptive analytical method by 

supply and description and then analysis of the facts and discussed objectively 

and impartially full access to the facts with seeking the rest of Historical 

Methods adopted, was careful researcher to follow in his thesis that the 

introduction of the curriculum historical scientific at all stages of writing the 

thesis.                                                                                                                                         

Divided the thesis into an introduction and four chapters and a conclusion with 

the addition of supplements, in the first chapter was in preparation for a thesis 

on "the political situation in northern Yemen, 1849-1918" and be one of the 

three sections, The second chapter is "the emergence and evolution of 

movements of armed resistance against the forward gives life to 1918-1928" 

and talked about the status of Tehama after the departure of the Ottomans, 

1918, and the role of resistance Altahmmeh in the events and the collapse of 

the transition to a peaceful opposition against the system front and were 

divided into three sections, in the third chapter, speaking researcher forms of 

resistance movements and the opposition in the Tihama 1928-1948 in the three 

themes, while in the fourth quarter was talking about the paths opposition 

movements in the Tihama 1948-1962 during the reign of Imam Ahmad, and 

finished his dissertation conclusion researcher summarized each of the above, 

also added appendices included tables, documents, images and text are rare.        

                       

The researcher in his treatise on the collection of writings and interviews that 

have affected the subject and revealed important aspects of our history in this 

thesis to address mentioned for the first time.                                                       

                                     

Is the Tihama a region of Yemen, including occupied by the standing and 

geographical location and inventory human and dimensions of a civilized strike 

deep in history and have found the thesis the role of the Tihama in modern and 
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contemporary history, through the role of the Tihama resistant to all forms of 

dependence and occupation, it is that resistance Othamyin - Such as the likes of 

Yemenis - the existence of the Ottoman , despite the attempt of convergence 

made by the Ottoman Empire with Altahmyin based on the religious aspects, as 

well as submissions by this state of the building of the infrastructure which had 

not had previously, and will not risk a researcher if I consider that what is 

presented to the Tihama of projects in the development of ports Altahmmeh 

and rehabilitation and construction government offices, military barracks along 

the coasts and castles Altahmmeh hostilities and services that benefit people 

Tihama Despite all this, except that the resistance Altahmmeh lasted until the 

defeat of the Ottomans defeated the Axis powers.                                                 

                                                  

Proved researcher continuity Provincial Ottoman until 1921, based on the 

documents last acting in Ottoman a Joseph Pek Hassan, and also proved resistant 

Altahmmeh which returned again against the British occupation of Tihama, 

until he was expelled to resist parents and Evacuation for Tehama, and there 

were several projects for the future of Tehama there are international consensus 

and an Arab on the sharing of state property Idrisid between Imam Yahya bin 

Muhammad Hamid al-Din and the King Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, 

took the last Tihama Asir and took Imam Yahya Tihama of Yemen, he found 

the Imam Yahya fierce resistance from the people Thami that has stood the 

legions Zaidi, but resistance Altahmmeh reflected in the Beit al-Faqih last 

bastions of resistance, which fell, and showed thesis methods, techniques 

pursued by the state Imami to subject the Tihama and tame the population and 

highlighted the role of arrests of people and the success of the authorities 

Imami in finding agents of sheikhs feudal lords and merchants, figures, and 

even the clergy, followed Imam Yahya multiple methods to subdue Tihama and 

entered a final order under the imamate, and the elimination of resistance 

Altahmmeh this country have varied methods of the imamate in the governance 

and control of the Tihama and practices against the people of Tahmi                       

                        

 


