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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة
ذكرت يف مقدمة اجلزء األول نبذة خمترصة عن األجزاء الثالثة من هذا 

ع عن عدن, وتكلمت باختصار شديد عن اجلزء الثالث الذي ّالكتاب املوس
الدولة ( دولة األئمة فوضع. يمتد من مقدمات االحتالل الربيطاين لعدن

. ّ, وقيام كثري من الدويالت املستقلة عنها, ومنها يافع وحلج وعدن)سميةالقا
وكانت يافع السفىل قد حتالفت مع العبديل لالستيالء عىل عدن عىل أن يكون 

, وقد اشتهر )ّئة ريال فضةامأي لكل واحد منهام مخس(دخل عدن بينهام مناصفة 
 .تداولة يف اليمناستعامل دوالر ماريا تريزا حتى أصبح هو العملة امل
 فقد كان مهر امللكة أرو ,وهذا يدل عىل اهنيار ميناء عدن يف ذلك الوقت

بعد (الصليحية عند زواجها من املكرم أمحد بن عيل الصليحي دخل عدن 
وزاد . ويانً, مائة ألف دينار ذهبا س)نفقات الدولة والقائمني عليه من بني زريع

ار امليناء اهلام بعد يثم اهن.  والرسولينيدخل عدن عن ذلك يف أيام األيوبيني
حيث انتقل اهتاممهم إىل املخا القريبة . دخول العثامنيني, وعدم اهتاممهم بعدن

ّ اليمن هي الدولة الوحيدة التي تصدر البنتوكان. ّالبنمن مزارع   إىل العامل, ّ
  تركيا, ثممن ثم بعد ذلك ) سوريا(وتوافدت عليها السفن من مرص والشام 

, والواليات املتحدة األمريكية حتى )فرنسا وبريطانيا وهولندة(من أوروبا 
, )حضارة سبأ(ّاملر يف العصور القديمة و توازي جتارة اللبان ّأصبحت جتارة البن

 – الزريعية –الدولة الصليحية (يف العصور الوسيطة ) الكارم(وجتارة البهارات 
 . وصلت إىل مبالغ خرافيةّجتارة البنبل إن )  الطاهرية– الرسولية –األيوبية 

ُ اليمني كان يشرت بالذهب والفضة, ومل يكن ّن البن إ,)١()جافن(يقول 
                                 

)١(1815 −p.  ),19671839( −R. Gavin : Aden Under the British Rule .  
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وكانت السفن ال حتمل البضائع فقط, وإنام حتمل األموال . مقايضة بالبضائع
عىل باب املندب وهو ما دفع بالقراصنة األوربيني أن هيجموا . ّالذهبية والفضية

وكان أشهر هؤالء القراصنة القرصان . واملحيط اهلندي) رالبحر األمح(
 ,ًالذي هاجم سفينة كانت محولتها مخسامئة ألف جنيه ذهبا) Every(اإلنجليزي 

 نيالقرن(وهي أكرب كمية من العمالت الذهبية التي تتم رسقتها يف ذلك الوقت 
 ).السابع عرش والثامن عرش امليالديني
, بل شاركهم يف )كام يقول جافن(نجليز ومل يكن القراصنة فقط من اإل

كيون, وخاصة بعد أن يذلك اهلولنديون والدينامركيون والفرنسيون واألمر
كا اجلنوبية وكوبا, وهي مناطق ريتوقفت القرصنة اآلتية من جزر البهاماس وأم

احتلتها إسبانيا والربتغال, ومل يكن لبقية أوربا نصيب يف ذهبها وثروهتا, 
ّ إىل تكوين أساطيل متوهلا , األوربية, وعىل رأسها إنجلرتا الدولتفاضطر

هب االدولة والتجار للقرصنة ولرسقة الذهب اآليت من أمريكا الالتينية, والذ
سبانيا خلوض معركة األرمادا الشهرية إوقد اضطرت . سبانيا والربتغالإإىل 

و دولة بحرية سبانيا وظهور بريطانيا كأقإت إىل هزيمة َّضد إنجلرتا, والتي أد
وكانت ملكة . إىل ما بعدمهاو السادس عرش والسابع عرش امليالديني نييف القرن

بريطانيا إليزابث األوىل وعشاقها املفضلني سري فرانسيس دريك وسري والرت 
 .راليه هم رؤساء القرصنة العاملية آنذاك

لقهوة أول حمل ل(ّ اليمني الذي تصدره املخا يف اسطمبول ّوقد انترش البن
) ١٦٧٠(وباريس ) ١٦٦٠(وأمسرتدام ) ١٦٥٠(ولندن ) م١٥٤٤فيها سنة 

وكان أول وصول لإلنجليز إىل عدن يف شهر نوفمرب عندما قدم ). ١٦٨٠(وفينا 
يف رحلة جتارية يف سفينتني مها ) Sir Henry Middleton(سري هنري ميدلتون 

رية يف عدن, , وأبقى األخ)Pepper Corn(وبيربكورن ) Darling(دارلنج 
سفن رشكة اهلند الرشقية بقيادة نفسه, لعام ا يف ,ثم وصلت. ّوتوجه هو إىل املخا

 .إىل املخا) John Saris(جون ساريس 
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وتواىل وصول السفن اإلنجليزية إىل املخا, وأقاموا وكالة جتارية تابعة 
 .لرشكة اهلند الرشقية بعد أن وافقت اآلستانة عىل ذلك

اإلنجليزي والفرنيس واهلولندي يف سواحل البحر : وريبّواشتد النشاط األ
حتى قام اهلولنديون ) من املخا( اليمني ّاألمحر اجلنوبية والتنافس عىل البن

, وجزر اهلند )أندونيسيا= جاوه (يف جزر اهلند الرشقية ) اليمني (ّبزراعة البن
م تبعهم  اليمني, ثّ استغنى اهلولنديون عن البنم١٧٣٨الغربية, ومنذ عام 

كية يَّواشتد التنافس بعد ذلك بني إنجلرتا والواليات املتحدة األمر. الفرنسيون
ّ إىل الربازيل حتى أصبحت الربازيل تصدر البنّالتي نقلت بعد ذلك البن  إىل ّ

 !!كافة أصقاع العامل بام فيها اليمن نفسها
 هذه وقد استعرضت يف الفصول األوىل من هذا اجلزء التنافس الشديد بني

الدول األوربية عىل سواحل البحر األمحر ودخول الواليات املتحدة, ثم عودة 
 يدها من أقطار العامل اإلسالمي تالدولة العثامنية إىل االهتامم الشديد بام كان حت

ًوكان حممد عيل باشا ممثال . بام يف ذلك اليمن) شامله وجنوبه(يف البحر األمحر 
لقرن التاسع عرش امليالدي, وخاصة بعد أن انشغلت للدولة العثامنية يف بداية ا

 .الدولة العثامنية بحروهبا العديدة مع روسيا والبلقان
, وكمران بسبب اتصاالت )يف جيزان) (أبو عريش(وقد هامجت بريطانيا 

نه باع جزيرة كمران للسيد حممد  حاكم أيب عريش وكمران الذي قيل إفرنسا مع
 وذلك يف بداية ,]يف عامن اليوم [)التجار من ظفارأحد كبار (بن عقيل السقاف ا

اإلنجليزي بزيارة أيب عريش ) Pringle(وقام برنجل . القرن التاسع عرش
وأهدرت حكومة بريطانيا دم السيد حممد بن عقيل السقاف, . ّواللحية وكمران
ولكن السيد عندما علم بخطوات بريطانيا هرب من . ً أو ميتااوبحثت عنه حي

 .ّ, وسلمها حلاكمها املحيلكمران
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 وقال برنجل ,هائا بعدن وأدركوا أمهية ميناّوبدأت بريطانيا جتدد اتصاهل
هنا أنسب مكان بعد عدن إلقامة مستوطنة , إ بعد زيارته لكمرانم١٨٠٥عام 

َّ وقع ١٨٠٢ّوقد تكررت زيارة السفن الربيطانية لعدن, ويف عام .. بريطانية فيها
) ١٨٢٧ – ١٧٩٢(ريم فضل العبديل سلطان حلج وعدن السلطان أمحد عبد الك

ّوقد وقعها من اجلانب اإلنجليزي سري هيوم . أول اتفاقية جتارية مع اإلنجليز
هي, حاكم عدن, ص, ومن اجلانب العبديل أمحد با)Sir Hume Popham(بوفام 

َمن قبل السلطان أمحد عبد الكريم العبديل يف  , وفيها أن ١٨٠٢ سبتمرب ٦ِ
ان قد وافق عىل فتح ميناء عدن أمام البضائع التي حتملها السفن السلط

 ٣ باملئة ملدة عرش سنوات, ثم ترتفع بعد ذلك إىل ٢الربيطانية مقابل رضيبة 
ّوسمح هلم بإقامة وكالة يف عدن وأرض تكون مقربة ملن يتوىف من رعايا . باملئة ُ

 .بريطانيا ليدفن فيها
إن عدن استعادت يف «: بد الكريم وقالوقد امتدح بليفر السلطان أمحد ع
وكان السلطان قد عرض عىل اإلنجليز .. »أيامه بعض نشاطها التجاري السابق

الدخول يف حلف معهم, ولكن رشكة اهلند الرشقية اعتذرت عن ذلك يف ذلك 
وكان السلطان يسعى للحصول عىل أسلحة وعتاد ليخضع هبا القبائل . الوقت

ّوظن أن اإلنجليز . إلخ..  الفضيل واحلوشبي والعقريباملناوئة واملجاورة مثل
 .سيساعدونه يف ذلك طاملا أنه يفتح هلم باب التجارة

 م١٨٠٠ فرباير ٤ومل يكن يعلم أن جملس حكومة بومبي يف اهلند قد قرر يف 
املوافقة عىل تأسيس قاعدة عسكرية وجتارية يف عدن ألمهيتها العسكرية وحلامية 

ها ئ من فرنسا وغريها من الدول األوربية, وألمهية مينااهلند من أي عدوان
ستقبلها التجاري الواعد, وألمهيتها ملباعتباره أفضل ميناء طبيعي يف املنطقة, و

ّولكنها أجلت التنفيذ لوقت مناسب النشغاهلا بثورات عدة عنيفة .. السياسية ّ
ها العديدة يف أوربا ن مشاغليف اهلند ذاهتا, يقودها األمراء املسلمون هناك, كام أ

 .ًوالبحر األمحر وآسيا شغلتها عن ذلك مؤقتا
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ّ قررت بريطانيا احتالل عدن بينام كان حاكمها السلطان م١٨٣٨ويف عام 
يرغب يف توقيع معاهدة جتارية مثل ) ١٨٤٧ – ١٨٢٧(حمسن بن فضل العبديل 

أن يعطيهم , بل كان مستعدا ١٨٠٢ّتلك التي وقعها سلفه أمحد عبد الكريم سنة 
ّأرضا تكون هلم وحتت ترصفهم بإجيار سنوي حمدد, وذلك إلقامة حمطة للفحم  ّ ً

ّومل تكن بريطانيا تريد ذلك فقط, ولكنها قررت اختاذ عدن . وحمطة جتارية
مستعمرة بريطانية عىل أن تدفع للسلطان أي مبلغ يريده, وقد رفض السلطان 

  بافتعال قصة السفينةهينسبطان  القوقام القرصان الوغد. ًهذا العرض مرارا
َّدولت والتي غرقت يف غبة سيالن  دريا قبالة عدن, وقام األهايل ) نيْ ساحل أبيف(ُ

 ويرد , وللسلطان الثلثائع عىل أن يكون هلم ثلث البضائع,بإنقاذ الركاب والبض
واضطر السلطان حمسن للموافقة عىل دفع ثمن . الباقي عىل أصحاب السفينة

) ريال فضة( عرش ألف دوالر ي بمبلغ اثنهينستي قدرها القبطان البضائع ال
 .ّجنب مواجهة ال يستطيعها مع بريطانيا سيدة البحار آنذاكتحتى ي

 Adenيف كتابه عدن ) ١٩٥٥ – ١٩٥١حاكم عدن (م تواعرتف هيكنبو
 Aden Under) احلكم الربيطاين تيف كتابه عدن حت) R. J. Gavin(وجافن 

British Rule)توم ليتل  و)Tom Little ( يف كتابه(South Arabia Arena of 

Conflict)ًدولت مفتعلة, وأن احتالل عدن كان أمرا   أن قصة دريا, وغريهم
ًحمرجا ومربكا للكثريين  ً كان متفقا عليه بني جمموعة من كبار نوأن احتالل عد. ً ّ

جية الربيطانية, موظفي رشكة اهلند الرشقية, وحكومة عموم اهلند, ووزارة اخلار
 . رغم معارضة جمموعة أخر من املوظفني الكبار,ووزارة املستعمرات

ن عليه ختمه بأنه قد تنازل لسلطامن ا بتزوير كتاب هينس نوقام الكابت
 حلكومة بريطانيا, وهو أمر نفاه السلطان وأد إىل حماوالت الستعادة عن عدن

 كحجة للهجوم عىل عدن نسهي هاخلتم املرسوق والصك املزور, مما استخدم
وقد قتل من . م١٨٣٩ يناير ١٨ يف معركة غري متكافئة يف واالستيالء عليها

) ً شخصا فقط١٥اجلرحى والقتىل (اإلنجليز وجنودهم من اهلنود عدد حمدود 
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 ٢٥ً شخصا وجرح كثريون, ١٣٩بينام قتل من املدافعني عن عدن من العبادل 
وقد كانت بريطانيا . ً شخصا١٣٩, وأرس )توفوا بعدها(منهم جراحهم خطرية 

تستخدم املدافع احلديثة بينام مل يكن أمام املدافعني إال بنادق الفتيل القديمة 
 .ومدفعني قديمني يف قلعة صرية منذ العهد العثامين األول

ت الصحف الربيطانية الصادرة يف اهلند بشجاعة  فقد أشاد,ومع هذا
وق فً رضوبا من الشجاعة والصرب تاعدن وأبدووبسالة اجلنود الذين دافعوا عن 

بومباي وصحيفة ) Bombay Courier( ومنها صحيفة بومباي كورير ,اخليال
 ).Bombay Times(مز يتا

وقد حاول السلطان حمسن فضل أن يستعيد عدن أربع مرات, ولكن هذه 
 :املحاوالت باءت بالفشل لعدة أسباب

واسيس يف داخل حلج وخارجها, ّ وبثه اجلهينسّتيقظ الكابتن ) أوهلا(
 .واستخدامه اليهود والعمالء داخل قرص السلطان

استخدامه اخلالفات بني السلطان العبديل والسلطان الفضيل ) ثانيها(
 رغم حماوالهتم االجتامع لصد العدوان اإلنجليزي ,إلخ.. ريب قواحلوشبي والع

 .الكافر
 .سلحتهم البدائيةّمه أسلحة متفوقة بالنسبة ألااستخد) ثالثها(
 استخدام املكر واخلداع واألكاذيب وحماولة إغراء أفراد من )هارابع(

 .حاشية السلطان وأقاربه ضده
ّوهكذا سقطت عدن بسبب هذا املاكر املخادع الذي استطاع أن حيتل عدن 
ّبفرقة من اجلنود اإلنجليز وأجناد من اهلنود, واستطاع أن يوقع اتفاقيات صداقة 

ولكن . ن عدن وبالتايل يؤم,إلخ.. ل والفضيل واحلوشبي والعقريبمع العباد
   يضبط ميزانية عدن وأتاح للمال حممد جعفر ساعده األيمن وجاسوسه ملهينس

 بومباي  إىلهينسُ استدعي ١٨٥٤ ويف عام .ألكرب أن يستويل عىل بعض األموالا
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ْ اهلند حيث متت حماكمته عىل الفروقات املالية التي بلغتيف .  روبية٢٧٨,٩٧١ َّ
 أن يوجد إثباتات لرصف مبالغ ما عدا أربعني ألف روبية مل هينسواستطاع 

وخرج من السجن . َّيستطع أن يأيت بأي دليل عىل رصفها فتم سجنه وأهانته
ًحمطام ُ وقبل أن يغادر اهلند تويف باإلسهال مهانا حمتقرا ال يعرف له قرب,َّ ً وهكذا . ً

اخلداع وسائل ّ الذي غزاها ودوخها واستخدم كافة انتقم اهللا لعدن من الرجل
 .واجلاسوسية والقوة العسكرية إلخضاعها

ًواستطاعت بريطانيا بعد ذلك أن توسع ما احتلته من عدن إذ كان حمدودا 
ّفمدت ذلك واشرتت خور مكرس . رمكرس واملعال والتواهيو إىل خبعدن كريرت

قارب ع, كام باع شيخ ال)١٨٨٢ فرباير ٦االتفاقية النهائية يف (إىل الشيخ عثامن 
 ما عدا ساحل صغري بني خور مكرس واحلسوة بمبلغ ) الربيقة(عدن الصغر

 ثم استولت بريطانيا عىل تلك القطعة ١٨٦٩سنة ) فضة(ثالثني ألف ريال 
 .الصغرية من الساحل

) Steamer Point(ًيف أوال ثم إىل التواهي جُحوحتول امليناء من صرية إىل 
ّ ميناء أكثر عمقا ويستطيع حتمل السفن الكبريةوهو ًوصارت جحيف خمزنا  .ً ُ

وانتقلت اإلدارة الربيطانية من . للفحم احلجري الذي بدأت تستخدمه البواخر
 وانتقلت معها املفرزة من ١٨٦٠كريرت عدن إىل رأس طارش يف التواهي سنة 

يرت يف اخلليج األمامي اجلنود اإلنجليز بينام بقيت مفرزة اجلنود اهلندوس يف كر
وبافتتاح . ١٨٥٠ُوأصبحت عدن ميناء حرا منذ عام ). Regimentميت الرز(

ْواستخدام البواخر تطور امليناء برسعة كبرية واحتلت ) ١٨٦٨(قناة السويس  َّ
 انتقلت إدارة عدن من اهلند إىل وزارة ١٩٣٧ويف عام . عدن مكانة املخا

ّن مطالبة اهلند باالستقالل اشتدت, وتأكدت املستعمرات يف بريطانيا, وذلك أل
ًبريطانيا من أهنا سترتك اهلند, وكان اهلنود يطالبون بعدن أيضا باعتبارها تابعة 

 .هلم
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 االعتامد عىل اهلنود من ناحية ,ومن أتى بعده ,هينسوقد كانت سياسية 
 ١٩٣٧ومنذ عام .  وكانت عدن أشبه بمدينة هندية,إلخ.. العاملة والوظائف

ُّوبدأت بريطانيا حتد من استقدام اهلنود وتستقدم . ّبدأت تلك السياسة يف التغري
ّبدال منهم العرب من املحميات ومن اليمن وخاصة احلجرية وكانت تلك . ً

املجاميع التي تدخل إىل عدن تبقى فرتة حمدودة ثم تعود إىل بالدها وقراها إلمتام 
ًولكن ذلك تغري متاما بعد عام . دن ع إىلوتأيت يف مواسم فقط. الزراعة فيها ّ

 عندما قررت بريطانيا بناء مصايف البرتول يف الربيقة واستخدمت يف ١٩٥٤
كام قامت ببناء آالف املساكن للقاعدة .  عرش ألف عامل أحدبنائها حواىل

واستخدمت يف ذلك أكثر من عرشين ألف .. الربيطانية اجلديدة وعائالهتم
ّبناء كلهم أو جلهل عام ّم أتوا من الشامل وبقوا يف عدن وأسسوا النقابات ُ

 .ّالعاملية ألول مرة
  يف عهد حممد عيل باشا, نائبها يف اجلزيرة العربية,,وحاولت الدولة العثامنية

ولكنها مل تستطع  ل بريطانيا لعدن,الومرص, والبحر األمحر, االحتجاج عىل احت
 .ًأن تفعل شيئا يوقف جربوت بريطانيا

 : دولة العثامنية قد دخلت عدن واليمن ثالث مراتوكانت ال
 /هـ٩٤٥بدخول سليامن باشا اخلادم األرناؤوطي عدن سنة ) األوىل(
 /هـ٩٧٥م منها عام ر بعد انسحاهبخدخوهلم مرة أ) والثانية (.م١٥٣٨
م حتى تم اجلالء الثاين بعد ١٥٧٠/هـ٩٧٧م وعودهتم مرة أخر سنة ١٥٦٥

م, بطلب من حكام ١٨٤٩/هـ١٢٦٥ عودهتم سنة )والثالثة (.ًمخسني عاما
 .ًالضاربة أطناهبا يف اليمن, واقتتال األئمة طلبا للحكمالفوىض هتامة بسبب 

ّ تم الصلح اهلام يف دعان بني اإلمام حييى ,م١٩١١/هـ١٣٢٩ويف عام 
ّمحيد الدين وبني املشري عزت باشا األلباين, احلاكم الرتكي والقائد العام يف 

نتهى اخلالف بينهام وهدأت اليمن من احلروب, واستفاد مشايخ اليمن, وا
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وبدأوا يوسعون نفوذهم, ) بإة إىل رعامقتعز احلجرية وال(اليمن األسفل 
ّوجيمعون األموال, ويتصلون رسا باإلنجليز, وقد حاولوا إجياد إتفاقيات 

ولة معهم, ولكن اإلنجليز مل يكن هلم رغبة يف توسيع نطاق نفوذهم وإجياد د
أخر شافعية تناوئ اإلمام الزيدي يف ذلك الوقت النشغاهلا باحلرب العاملية 
ّاألوىل, ولعدم جدو مثل تلك الدولة أو الدويالت املتعددة املشاهبة 

 .للمحميات الغربية الضعيفة واملتقاتلة فيام بينها
ت تركيا بعد مفاوضات طويلة مع بريطانيا باالتفاق عىل احلدود موقد قا

, ١٩١٤وذلك يف مارس ) التابع لربيطانيا(واليمن ) التابع لرتكيا( اليمن بني
ومع . ّوختلت الدولة العثامنية بموجبها عن كل ما هلا من حقوق يف حرضموت

ّذلك بقيت االتفاقية غري مفعلة وال واضحة املعامل, مما جعل اإلمام حييى يعتربها 
 .غري ملزمة له

انضمت تركيا إىل ) ١٩١٨ – ١٩١٤(وىل وعندما قامت احلرب العاملية األ
أملانيا وحاربت بريطانيا وفرنسا وروسيا, وكانت بريطانيا ختشى من إعالن 

هلذا حرصت بريطانيا . ّخليفة املسلمني اجلهاد ضد اإلنجليز وهو ما تم بالفعل
 ثم استطاعت ,واإلمام حييى) ومكة(عىل حتييد الرشيف حسني حاكم احلجاز 

ها الرشيف حسني بعد أن وقعت معه العهود واملواثيق بإعطائه أن تضم إىل جانب
ما عدا مواين (كامل جزيرة العرب وسوريا ولبنان وفلسطني واألردن والعراق 

ويف نفس الوقت قامت بريطانيا باقتسام ). البرصة والكويت والبحرين وعدن
ا البالد العربية واإلسالمية مع فرنسا باتفاقية سايكس بيكو, ومع روسي

كام !! ًالقيرصية بإعطائها جزءا من إيران وشاميل العراق والدردنيل واآلستانة
 ىوهكذا كانت الدول العظم. ١٩١٧َّقدمت لليهود وعد بلفور الشهري عام 

وخاصة بريطانيا تكذب عىل العرب واملسلمني, وتصدر البيان تلو البيان تدعو 
العرب يف ثياب  أن ترفل جزيرة فيه العرب واملسلمني إىل تأييدها ألهنا تسعى إىل
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ّاحلرية وتستعيد رقيها العظيم وأهنا حترتم الديانة اإلسالمية وجتلها, ويقول جورج  ّ
وال شك أن كل مسلم صميم مألت العقيدة اإلسالمية قلبه يربأ بنفسه «: اخلامس

ًمن أن يستخف بعقيدته, ويكون ألعوبة يف يد دولة أجنبية جتعله قربانا عىل مذاب َّ ح ُ
ن تركيا مسلمة باالسم فقط, أما إويف نداء آخر يقول البيان . »مطامعها األشعبية

وهذا يذكرنا ببيانات لينني  !!بريطانيا العظمى فهي مسلمة بالفعل واألخالق
ً وكان حمتاجا لدعم ١٩١٧الشيوعي املجرم عندما قام بثورته يف روسيا عام 
كولكشاك (ت بقايا القيارصة املسلمني ضد القيارصة وضد إنجلرتا التي دعم

) أي بعد أقل من شهر عىل ثورته (١٩١٧ويف نوفمرب ). نكني وكراينسكييود
 : قال يف ندائه املشهور

ا من أجل دينكم وقرآنكم و يا مسلمي الرشق, ثور..يا مسلمي روسيا«
ن عاداتكم إو. إننا هنا نعلن احرتامنا لدينكم ومساجدكم. وحريتكم يف العبادة

ّابنوا حياتكم احلرة الكريمة املستقلة دون . ّم حرة ال يمكن املساس هباوتقاليدك
. »واعلموا أن مجيع حقوقكم الدينية واملدنية مصونة بقوة الثورة.. أي معوقات
ثيل املسلمني,  املوجود يف بطرسربج إىل ممم مصحف عثامن َّ سل,ولتأكيد ذلك

ّكام سلمهم جمموعة كبرية من الوثائق التارخيية اإلسالمية اهلامة التي كانت يف 
ونجحت الدعاية حتى ظن كثري من املسلمني أن ثورة أكتوبر . حوزة القيارصة

البلشفية هي منحة من السامء إلنقاذ املسلمني من االستعامر األوريب, وأن نظام 
 !!ئ القرآن ورشيعة اإلسالملينني إنام يقوم عىل مباد

 ولألسف استمرت األكاذيب ,وهكذا لعب املعسكران بعواطف املسلمني
ًواخلداع جيال بعد جيل واملسلمون ال يتعلمون أبدا ً!! 

ومع ذلك استطاعت اإلدارة العثامنية يف اليمن بقيادة حممد نديم أن تطرد 
خلت قوات اللواء ة ود يف املحميات الغربيبريطانيا من املناطق التي احتلتها

 وبعدها مبارشة احتل الشيخ ,١٩١٥ سعيد باشا حلج عام عيل) األمرياالي(
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ومل تستطع بريطانيا العظمى أن خترجه من الشيخ عثامن إال بعد أن . عثامن
ومع هذا بقيت حلج . وصلتها نجدة من السويس ونجدة فرنسية من جيبويت

, واضطر إلعادهتا )١٩١٨(ملية األوىل وبقية املناطق بيده حتى هناية احلرب العا
لربيطانيا بعد اهنزام دولته, وبعد أن ماطل القائد العام الرتكي يف اليمن يف 

 .وقد أشارت املصادر بأمانة وشجاعة اللواء عيل سعيد باشا. استالمها منه
ورفض اإلمام حييى بعد احلرب مطالب بريطانيا بتنفيذ اتفاقيات احلدود, 

ومل تدخل معه بريطانيا . ناطق عديدة مما يسمى املحمياتواحتل بالفعل م
 وما بعدها باستخدام الطائرات وهو سالح مل يكن ١٩٢٦احلرب إال يف عام 

 ١٩٣٤  عام فرباير١١ توقيع اتفاقية ّ, مما أد به يف النهاية إىلًيستطع له دفعا
ّ واستغلت .دالتي اعرتفت باحلدود املؤقتة بينهام, عىل أن يتم التفاوض فيام بع

واستطاعت ..  نحو الشاملابريطانيا تلك االتفاقية لتوسيع حدودها تدرجيي
ً مجيع املحميات الغربية والرشقية بدال من عبريطانيا أن توجد اتفاقيات محاية م

ووضعت املحميات الغربية حتت ). غري امللزمة(اتفاقيات الصداقة السابقة 
آخرهم (ذلك املحميات الرشقية  وك,)كسستريفا(مستشار سيايس آخرهم 

ّكم عدن الذي تغري لقبه فيام بعد إىل ا, وكالمها حتت هيمنة وإدارة ح)بوستيد
 .املندوب السامي

أمهلت بريطانيا التعليم ) وخاصة يف املحميات الغربية(وطوال فرتة احلامية 
ّوأبقت املحميات متخلفة من مجيع النواحي ومنقسمة عىل . والصحة واإلدارة

وكان اهتامم بريطانيا بتأمني عدن وجتارهتا اخلارجية والداخلية, ولذا . سهانف
وكانت حلج الوحيدة يف املحميات . اهتمت بتأمني الطرق من هجامت القبائل

الغربية التي حظيت من سالطينها العبادل بتعليم ديني ومدين وخاصة يف بداية 
ويف .. ً جيدا باملقارنة مع غريهاا وترشيعياًاخلمسينات, كام أوجدت نظاما إداري

ًذلك الزمن وضعت دستورا كامال هو أول دستور يف جزيرة العرب  ً)١٩٥١.( 
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وهي أكربها يف (أما املحميات الرشقية فقد استطاعت دولة القعيطي 
وقد استخدموا .  ال بأس بها وصحيا وتعليمياًأن تقيم نظاما إداري) حرضموت

وكذلك فعل السالطني من آل الكثريي رغم قلة . م الدولةأمواهلم من اهلند يف دع
دخلهم وصغر مساحة أرضهم, ولكنهم وجدوا دعم السادة من آل أيب علوي 

وقد اشتهر السيد أبو بكر الكاف الذي مجع ثروة طائلة من . واملشايخ والتجار
سنغافورة وماليو بإقامة املشاريع الضخمة بام فيها طريق بري للسيارات يصل 

 ).التي كانت امليناء األول حلرضموت قبل أن حتل املكال حملها(ريم بالشحر ت
ّومل تقدم بريطانيا للمحميات أي مساعدات حقيقية سو ما كان من 
مساعدات بريطانيا حلرضموت أثناء املجاعة الرهيبة التي حصلت بعد انتهاء 

ّاحلرب العاملية الثانية مبارشة بسبب شح األمطار وتوقف اإلم دادات من اهلند ُ
وقد قامت بريطانيا بمساعدة .. أثناء احلرب) املاليو(وأندونيسيا وماليزيا 

حرضموت يف هذه املجاعة واستخدمت الطائرات إللقاء املواد الغذائية يف 
 .املناطق النائية

 فقد ,١٨٣٩وأما عدن التي كانت حمل اهتامم اإلنجليز منذ احتالهلا عام 
, وذلك ملواجهة )Forte( حتى سميت القلعة ا عسكريًوجدت اهتامما بتحصينها

 للميناء يف التواهي هاكام وجهت بريطانيا اهتامم. أي اعتداء من أي دولة مغرية
 Adenمته عدة مرات وجعلت له إدارة قوية هي إدارة امليناء ّعته ونظّالذي وس

Port Trust ف  واملهندسني ويرأسهم موظاألجانبّ مشكلة من كبار التجار
 .كبري من اإلنجليز

ورسعان ما بلغت عدن شأوها كميناء عاملي هام حتى وصلت يف 
اخلمسينات من القرن العرشين إىل مركز الصدارة بني املوانئ العاملية, وجعلها 

 .)١(بعضهم ثاين أكرب ميناء يف العامل يف عدد السفن الداخلة إليها
                                 

)١(5 , p. 2011Noel Brehony : Yemen Divided, Taurus Co. London, New York .  
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ا ببناء أكرب مصايف ّوبعد أن أمم مصدق النفط يف إيران, قامت بريطاني
, وقد صاحب ذلك تطورات ١٩٥٤للبرتول يف الرشق األوسط, وتم ذلك عام 

 كل ما حتتاج من نفط وماء وخدمات, نكبرية حيث أصبحت عدن تقدم للسف
 .وجتارة ترانزيت

 متت اتفاقية اجلالء من قناة السويس, واضطرت بعدها ١٩٥٤ويف عام 
 واألردن وقربص وكينيا, وصارت عدن هي ُبريطانيا أن جتيل قواهتا من العراق

القاعدة األهم لربيطانيا يف الرشق األوسط, بل هي أهم قاعدة عسكرية 
 .وبحرية وجوية لربيطانيا يف العامل خارج اململكة املتحدة

ّوأد ذلك كله إىل ازدياد السكان زيادة كبرية متتالية, وإىل قدوم عرشات 
 القاعدة ومساكن الضباط واجلند وللعمل يف اآلالف من العامل من الشامل لبناء

 . وبدأ تكوين النقابات العاملية,العديد من الرشكات التجارية األجنبية الناجحة
 :)١()عدن(يف كتابه ) ١٩٥٥ – ١٩٥١(ويقول توم هيكنبوتم حاكم عدن 

 وحتى بداية الثالثينات من القرن ١٨٣٩إن عدن منذ احتالهلا عام «
وعندما قدم إىل عدن .. »باملوظفني والعامل واجلنود اهلنودُّالعرشين كانت تعج 

ّومل يكن هناك حق التقاعد . ًيف الثالثينات من القرن العرشين كان الوضع مزريا
واألجور ال تكاد تكفي للطعام . أو التعويض عن اإلصابة أو املرض) املعاش(

ات  وأغلب العامل يسكنون يف الشوارع واملقاهي, وكانت سلط,والسكن
مل ) ١٩٤٥(وحتى بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية .. صاحب العمل مطلقة

ّحيدث حتسن يف األحوال املعيشية للعامل وازدادت أزمة السكن حدة حتى  ّ
ّوقد حدد هيكنبوتم احلد األدنى . شملت املوظفني وليس العامل فحسب

                                 
)١(191182 −, pp. 1958T. Hickinbotham : Aden, London .  
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قاعد ً وضع نظاما للت١٩٥٤ ويف عام .)سبعة شلنات (١٩٤٨لألجور عام 
 وتكونت إدارة للعمل والضامن ,وحق التداوي, وإجازة سنوية مدفوعة الراتب

 تم بناء مساكن للعامل وذوي الدخل املحدود يف ١٩٥٦ويف عام . االجتامعي
ومع هذا فقد كان أغلب . بإجيار معقول) قرب التواهي وحجيف(القلوعة 

ت اإلرضابات وبدأ. العامل يف الرشكات األخر ال يتمتعون هبذه احلقوق
 فقدان اًإرضابا نتج عنه) ٧٢( كان هناك ١٩٥٦ ويف عام ..العاملية تزداد
وانخفضت اإلرضابات بسبب قفل قناة السويس عامي .  يوم عمل٢٠٩,٧٩٠

 . ثم عادت بعد إعادة فتحها١٩٥٨ و١٩٥٧
 جتمع سبع نقابات وتكوين مؤمتر عدن للنقابات ١٩٥٦وشهد عام 

)Aden Trade Union Congress ATUC ( وكان قادته األساتذة عبد اهللا
 وعيل حسني قايض وعبده خليل سليامن والسيد زين صادق نجعبداملجيد األص

عامل  انضم املؤمتر العاميل إىل االحتاد الدويل لنقابات ل١٩٥٧ويف عام . وغريهم
 عالقات قوية مع مؤمتر نقابات العامل يف بريطانيا وأقام األستاذ األصنج. ّاحلرة

 نقابة, ثم قاموا ٧٩ تم تسجيل ١٩٦٠وبحلول عام . مع حزب العامل نفسهو
 .بتجميعها إىل ثامن نقابات كبرية

 ,ّوتم استخدام اإلرضابات كسالح لتحقيق مطالب العامل املحقة يف أكثرها
وقد نصحت نقابة العامل الربيطانية . ّكام تم استخدامها للمطالب الوطنية

 ,ني العمل السيايسب وت بني العمل النقايب البحه بأن يفصلواء وزمالنجاألص
ًفتم تكوين حزب الشعب ليقوم باملهمة السياسية وإن كان كالمها مرتبطا 

ًباآلخر ارتباطا وثيقا  فرضت بريطانيا قانون التحكيم ١٩٦٠ويف أواخر عام . ً
َّوذلك ملنع اإلرضابات التي شلت . باإلجباري قبل اللجوء إىل اإلرضا

ًكام منع اإلرضاب منعا .  عدن ومصالح بريطانيا والرشكات الكربالتجارة يف ُ
 . ألي هدف سيايس ووطنيابات
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ّوقد ازداد عدد العامل املنضمني إىل النقابات, كام زاد عدد العامل يف عدن 
ًوكان نصف العامل تقريبا من . ًعامال ٨٠,٨٩٩ إىل ١٩٦٢حتى وصلوا عام 

 .ن والصومال وغريها من املناطقالشامل والباقون من املحميات وعد
التي انفصلت عن رابطة ) ١٩٦٠ – ١٩٥٥(هلذا قامت اجلبهة الوطنية املتحدة 

أبناء اجلنوب بسبب موافقتها عىل مرشوع االنتخاب للمجلس الترشيعي عام 
 والذي منع املولود يف الشامل من حق االنتخاب, بينام سمح للهندي أو ١٩٥٥

 .ولث الربيطاين أن ينتخب متى أقام يف عدن سنتني فقطالصومايل أو تابع للكومن
ًوجعلت اجلبهة الوطنية من أهدافها األساسية وحدة اليمن شامال وجنوبا,  ً

ًوأن كال منهام يعترب مواطنا يف املنطقة األخر إذا سكن فيها ً. 
إىل حزب الشعب االشرتاكي الذي قاد املتحدة وحتولت اجلبهة الوطنية 

يف عدن بواسطة املظاهرات واإلرضابات, ويف مرحة تالية النضال السلمي 
 . دخل حلبة الرصاع العسكري ضد اإلنجليز

رابطة اجلنوب (أما أقدم األحزاب الوطنية فهي رابطة أبناء اجلنوب 
التي أسسها السيد حممد عيل اجلفري وسامل عمر الصايف ورشيد ) العريب

يخان شبد الرمحن جرجرة واحلريري وأمحد عبده محزة وعيل غانم كليب وع
 وذلك عام .إلخ.. احلبيش وحممد سامل عيل وعبد اهللا باذيب وقحطان الشعبي

  : ودعت إلقامة دولة واحدة للجنوب العريب بأكمله ورفعت شعار١٩٥١
ووقفت ضد التجزئة والترشذم . ال استقالل بدون احتاد وال احتاد بدون عمل
واعتربت ). حلقيقة أهنا مهزلةا(ووجود أكثر من ثالثني مشيخة وسلطنة 

اجلنوب العريب من حدود املهرة مع سلطنة عامن إىل البحر األمحر وحدود اليمن 
ًالشاميل وطنا واحدا وأن اجلنوب العريب جزء من األمة العربية ويسعى إىل . ً

وأن الوحدة بني اجلنوب والشامل سينظر فيها . الوحدة الكاملة مع األمة العربية
 .لبعد االستقال
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واختلفت مع اجلمعية العدنية التي قرصت حق املواطنة يف عدن للمواليد 
 ذلك يُوكانت اجلمعية العدنية تعط. يف عدن وحرمت أبناء املحميات من ذلك

 الربيطاين سبع ًاحلق يف املواطنة أيضا لكل من سكن عدن من أبناء الكومنولث
ادت هبذه السياسة يف تلك ن بريطانيا التي  منًذا وجدت دعامول.. سنوات فأكثر

 َالفرتة, ودعم هؤالء األجانب وخاصة التجار من اهلنود والباريس
 ).ني من بومباييالزاردشت(

وكسبت رابطة اجلنوب العريب يف تلك الفرتة اجلامهري يف املحميات الغربية 
ولكن بعد أن وافقت عىل . والرشقية وكانت متثل الطيف الوطني بأكمله

للمجلس الترشيعي الذي حيرم اليمني الشاميل من حق مرشوع االنتخاب 
وخاصة يف عدن, ألن ّشعبيتها االنتخاب مهام أقام يف عدن خرست الرابطة 

عدن تعتمد يف عروبتها عىل عرشات اآلالف من العامل والتجار القادمني من 
 ).وخاصة من احلجرية وتعز وما حوهلا(الشامل 

ّنية املتحدة ثم بعد ذلك حزب الشعب وبدأ املؤمتر العاميل واجلبهة الوط
 حممد سامل عيل : منهم,يكسبون الشارع, وختىل كثريون من أعضاء الرابطة عنها

, وبقي قحطان ١٩٥٥ الذين استقالوا منها عام ,وعبد اهللا باذيب وغريهم
الشعبي إىل مرحلة متأخرة عندما ذهب إىل القاهرة واتصل بقريبه فيصل 

نوا مع ّ فانضم إليه قحطان وكو القوميني العرب, الذي انضم حلركةالشعبي
آخرين وجمموعة من الطلبة يف عدن اجلبهة القومية التي أعلنت النضال املسلح 

وهي ثورة قبلية حدثت . ١٩٦٣ وذلك منذ أحداث ردفان عام ,ريوسيلة للتحر
مثلها عرشات الثورات, ويف ردفان نفسها, ولكن بريطانيا استطاعت إخضاعها 

ابق, ولكنها مل تستطع إخضاعها هذه املرة بسبب الدعم العسكري يف الس
واللوجستي القادم من اجلمهورية اليمنية حيث يوجد ما يقرب من مائة ألف 

 .جندي مرصي فيها مع األسلحة احلديثة, والدعم املادي واإلعالمي الكامل
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وقد استعرضت هذه املراحل املتتالية وتكوين األحزاب واحلركات 
وحتدثت عن تكوين , ية املختلفة وأهدافها وبراجمها يف فصول متتاليةالسياس
 بعد أن وضع أسسه ١٩٥٩م  منذ تكوينه عا)الفيدرايل للجنوب العريب(االحتاد 

ّ وما جر فيه, وكيف ختلت عنه بريطانيا يف ١٩٥٤وتريفاسكس عام هيكنبوتم 
قال إن ) ١٩٥٥ – ١٩٥١(حاكم عدن والغريب أن هيكنبوتم . هناية املطاف

 من إدخال حتسينات ّنه ال بدإ و)١(احلكم يف املحميات هو حكم أوتوقراطي
ولكن بريطانيا فشلت يف ذلك .. إدارية عىل األنظمة البالية العتيقة يف املحميات

» Too Little, too Late«ًألهنا كانت تعطي القليل القليل ودائام يف وقت متأخر 
أطياف «: يف كتابه) ب السامي يف عدناملندو(كام اعرتف بذلك تريفاسكس 

 R. Gavin (Aden Under British( وجافن Shades of Amber» الكهرمان

Rule وتوم ليتل (T. Little) يف كتابه South Arabian Arena of Conflict 
,  Arabia without Sultans يف كتابه (Fred Halliday)وفريد هاليداي 

 .غريهم كثريو
ابطة واضحة وتدعو لقيام دولة يف اجلنوب العريب وكانت أهداف الر

بأكمله, وهو ما سعت إليه بريطانيا يف آخر املطاف, ولكن بعد أن حاربت 
ّالرابطة وشتتت رجاهلا, ونفت السلطان عيل وعزلته من احلكم وفعلت من 

 .األفاعيل ما يند له اجلبني
ت فيه عدن بعد ثم قامت بريطانيا بالدعوة إىل االحتاد الفيدرايل وأدخل

واضطربت يف سياستها . ّتردد, وعزلت عنه حرضموت واملحميات الرشقية
ًاضطرابا كثريا وبنت حكومة املحافظني سياستها عىل إقامة قاعدة ضخمة يف . ً

ما (عدن ورصفت عليها أكثر من مائة مليون جنيه إسرتليني يف ذلك الزمان 
مة العامل أدركت أن كلفة ولكن عندما قدمت حكو). يعادل املليارات اليوم

                                 
)١(164162 − T. Hickenbotham : Aden, pp.. 
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كية كام طردهتا من السويس يًالقاعدة باهظة جدا, وأن الواليات املتحدة األمر
 وفرضت عليها االنسحاب املهني, ستقوم بإخراجها من ١٩٥٦وأذلتها عام 

هلذا رضيت بريطانيا بلعب .. منطقة اخلليج الغني بالبرتول, ومن العراق وإيران
حدة وأن تأخذ نصيبها من هذه الثروات دون أي دور مساند للواليات املت

وبام أن أمريكا هي زعيمة العامل احلر وهي صاحبة املصالح .. مواجهة مع أمريكا
الكرب يف الرشق األوسط, فإن عليها أن حتتفظ بالقواعد العسكرية املناسبة 

كانت يف ديوجارسيا يف املحيط اهلندي أو يف األساطيل العائمة أو يف أسواء 
وبام أن ).. .إلخ.. البحرين ثم بعد ذلك قطر والعراق(ّناطق حمددة من اخلليج م

بريطانيا كانت قد تعهدت حلكومة االحتاد الفيدرايل بالدعم العسكري واملايل 
 عن فإن التخيل) إسرتليني مليون جنيه ٦٠(ملدة مخس سنوات بعد االستقالل 

 وكثرت ضحايا اجلنود ّاالحتاد كان نتيجة منطقية بعد أن اشتدت الثورة
وحاولت بريطانيا أن توجد .. الربيطانيني يف عدن ويف مناطق االحتاد بأكمله

) التي قامت حمل حزب الشعب(ًبديال لالحتاد واالتفاق مع جبهة التحرير 
ي, ولكن حماوالهتا تلك فشلت بسبب ارتباط جبهة  واملكاونجواتصلت باألص

ّوأخريا وثقت . نيا األول يف املنطقةالتحرير بمرص عبد النارص, عدو بريطا ً
 وكانت اجلبهة ,عالقتها باجلبهة القومية التي كانت عىل خالف مع مرص وقادهتا

ستني مليون جنيه (ّمستعدة للتنازل عن االلتزامات املالية التي تعهدت هبا 
والتعهد بعدم قتل .. , والتنازل عن جزر كوريا موريا لسلطنة عامن)سرتلينيإ

ّين, وأن تفكك بريطانيا القاعدة العسكرية البحرية واجلوية والربية أي بريطا
دون أن تقوم اجلبهة وأن ترسل املعدات الضخمة إىل حيث تريد بريطانيا 

.. للجبهة القومية) العريب اليمن(ّوهكذا سلمت بريطانيا اجلنوب . امجتهابمه
. ن واجلنوبًوتعرف متاما أن شالل الدم سينهمر يف عد. وهي تعرف خفاياها

د ًئا فقِّيسًومل يكن السري مهفري تريفليان آخر مندوب سامي يعترب ذلك شيئا 
نتقام لدماء اجلنود ن لالًعانى اإلنجليز من الوطنيني مجيعا, وآن األوا
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ن بريطانيا أكام . والسياسيني الربيطانيني الذين قضوا حتفهم يف عدن واجلنوب
 وقد ,لعنيفة املوجودة داخل اجلبهة القوميةًتعرف تفصيال االجتاهات املاركسية ا

ّمكنت بريطانيا هلؤالء الشيوعيني من االستيالء عىل اجلبهة, وطرد قحطان 
وتركت هلم احلبل عىل الغارب .. يال فيصل الشعبيتواعتقاله حتى املوت واغ

ّلينفذوا خمططاهتم اإلجرامية لتحطيم عدن واجلنوب وترشيد أهله وحماربة 
 , تونج يف الصني وماوتيس,ًما مثلام فعل لينني وستالني يف روسيا متا,اإلسالم

 , ونرييري يف تنزانيا, الرشقية وأوربا)هأنور خوج(والشيوعيون يف ألبانيا 
ًومل يكن ذلك سيئا .  وزياد بري يف الصومال,مريام يف احلبشة ومنجستو هيال

خة بالدماء ّ ملطعىل اإلطالق بالنسبة لربيطانيا, ووجود دولة شيوعية مهرتئة
درس ) .إلخ.. حتى فيام بني كوادرها احلزبية من الطغمة والزمرة واملنحرفني(

لكل دول اخلليج التي وعت الدرس, وأخذت استقالهلا من بريطانيا منذ عام 
.  وبدون دماء أو كوارث, وحافظت عىل مصالح الطرفني احليوية١٩٧١

سبب خطواهتا املتزنة, وقد واستطاعت تلك املناطق أن تقفز قفزات رائعة ب
وهكذا .. منها اًكانت عدن واجلنوب يف اخلمسينات والستينات أكثر تقدما ورقي

ًسلمت بريطانيا احلكم للجبهة القومية وهي تعلم يقينا  ذابح, املبام سيجري من ّ
ُوقد وثقت ذلك كله بعرشات األدلة ّ. 

 .ً مجيالاًحيفظ بالد املسلمني مجيعا ويردنا إليه مردواهللا 
بن حممد ) سقافال(وأتقدم بالشكر اجلزيل ألخي وصهري الدكتور أمحد 

 .ًالبار ملراجعته هذا اجلزء الثالث كامال وإلعطائي جمموعة من املراجع اهلامة
 حممد عيل البار

 هـ٣/٤/١٤٣٣ّجدة 
 م٢٥/٢/٢٠١٢    
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 العبادل يف عدن وحلج
لقد كانت عدن تتبع العبادلة كام رشحناه يف الفصل األخري من اجلزء الثاين 

 السالمي بخلع طاعة اإلمام وذلك منذ أن قام فضل بن عيل. من كتابنا هذا
وقد ذكر القومندان أمحد بن . م١٧٢٨/ هـ١١٤١حسني بن قاسم املنصور سنة 

هدية «يف كتابه ) جيةحوهو من األرسة احلاكمة العبدلية الل(فضل العبديل 
 أن الشيخ فضل بن عيل السالمي جلأ إىل )١(»الزمن يف أخبار ملوك حلج وعدن

ّسيف بن قحطان فأمده باجليوش حتى انترص عىل ) القارة(سلطان يافع  السفىل 
 .م١٧٣٥/ هـ١١٤٨عىل حلج وعدن وذلك سنة  توىلجند اإلمام واس

وذكر أن فضل بن عيل السالمي وافق عىل إعطاء السلطان سيف بن 
وذكر أن الوثائق القديمة بني يافع والعبادل . اقحطان نصف دخل عدن سنوي

ة ريال من خراج عدن ئام قحطان مخستقرر أهنم جعلوا للسلطان سيف بن
 .)ّوذلك يدل عىل ضآلة هذا اخلراج(

ونقل عن رشف الدين حسني بن حسني الرسمي األهنومي من كتابه 
ويف شهر القعدة احلرام «): اجلزء الثالث(» اهني املضيئة يف السرية املنصوريةربال«

ديل م حصل الغدر من العب١٧٣٢/ هـ١١٤٤من السنة املذكورة, أي سنة 
                                 

, طبعـة مكتبـة ١٥٠ – ١٤٩ص » هدية الـزمن«: القومندان أمحد بن فضل العبديل  ) ١(
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥اجليل اجلديد, صنعاء, 
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ّاللعني, وزين له الشيطان وملن معه قتل العامل يف حلج, فدخل إليها مع مجاعة 
من أعوانه, وما خيطر ببال ذلك اإلقدام, وكان العامل حامل التسهل, ومل يكن 

وهذه القضية . ّفيه تيقظ واحتزام, فبارشوه برضب السيوف يف تلك الساعة
نه حال أن بارشوه مل يكن إوقيل . زّمشعرة بالغفلة الكلية, وعدم احلزم واالحرتا

وهؤالء .. ة إال باهللا العظيمّ فال حول وال قو,ّمعه يشء من السالح حتى اجلنبية
ثم إن . هم نباهة وال حزمي والعامل يف هذه اجلهة ما ف,أهل غدر وعيب من قديم

مل خارج عدن, وكان بينهم وبني االعبديل بعد ذلك توجه إىل عدن فوجد الع
 العامل إال وهم خيبطونه بالسيوف حتى برد, رعد لاللتقاء, فلم يشعالعامل مو

عىل البندر َّتوىل  نفع, فاسيوكل من كان معه رشد, وما عاد حصل فيام بق
 .)١(»وعىل حلج, وال باىل وال عرف عاقبة مكره وغدره) عدن(

ه ءويبدو أن بداية حكم فضل بن عيل السالمي عىل حلج وعدن واستيال
 فأرسل اإلمام حسني بن قاسم املنصور ,م١٧٣٢/ هـ١١٤٤سنة عليهام كان 

) يافع السفىل( فلجأ فضل بن عيل السالمي إىل سلطان القارة .ًجيشا ملحاربته
واستمرت احلرب حتى تم دحر قوات اإلمام املنصور . سيف بن قحطان

بالتعاون بني السلطان سيف بن قحطان وفضل بن عيل السالمي وهزموا عامل 
الشيخ عبد الرب بن وهب العنفي الذي أرسله اإلمام ملواجهة السالمي ن يالعد

 وبعد عدة معارك تم هلام الفوز عىل .م١٧٣٣/ هـ١١٤٥ومن معه وذلك سنة 
م واتفقا عىل أن يكون ١٧٣٥/ هـ١١٤٨قوات اإلمام املنصور وذلك سنة 

ن وبعد ستة أشهر نقض العبديل حمالفة رفيقه سلطا. دخل عدن بينهام مناصفة
وقد أنكر القومندان أمحد فضل العبديل يف . )٢(ًيافع ودعا نفسه سلطانا مستقال

                                 
 .١٤٣ – ١٤٢أمحد بن فضل العبديل , هدية الزمن, املصدر السابق, ص   ) ١(
, )نائب حاكم عـدن(, وهو ينقل ذلك عن بليفر ١٥٠ – ١٤٩بق, ص املصدر السا  ) ٢(

 .٢٥١, ص )املقتطف من تاريخ اليمن(ًوذكره أيضا اجلرايف يف كتابه 



אא ٢٧

أن فضل بن عيل السالمي نقض العهد مع سيف بن قحطان » هدية الزمن«
ن الشيخ فضل بن عيل توجه يف أ و,وقال أن العهد بينهام استمر. سلطان القارة

طان سيف وبعض هـ إىل القارة إلصالح خالف بني السل١١٤٦غرة شوال 
. قبائل يافع واصطحب معه ابنه عبد الكريم فضل ونحو ثالثامئة من العبادل

فلام قربوا من حصن آل عطية املخالفني للسلطان سيف أطلقوا الرصاص عىل 
َّوأيد . اديهب فقتلوا فضل بن عيل السالمي وقيل بل قتلوا النقيب نارص لالعباد

فاجتزوا رأسه . بن عيل السالميالقومندان أن املقتول كان الشيخ فضل 
أوقية ) ١١(وأرسلوه إىل اإلمام املنصور الذي أعطى كل واحد ممن جاؤوا به 

 .)١(ًذهبا
ّوأكد القومندان أن املقتول هو فضل بن عيل السالمي وأن رأسه دفن يف 

م ال سنة ١٧٤٢/ هـ١١٥٥ وأن احلادثة كانت سنة ,صنعاء وجسده يف حلج
 .)٢( بليفر وغريهم كام ذكر١٧٣٣/ هـ١١٤٦

 السلطان عبد الكريم بن فضل بن عيل السالمي
 )م١٧٦٦/ هـ١١٨٠ بعد –م ١٧٤٢/ هـ١١٥٥ (

واختذ هذه احلادثة املريعة حجة . احلكم يف حلج وعدن بعد قتل والدهَّتوىل 
 وهذا ما ,)نصف خراج عدن(حطان لعدم دفع نصيب السلطان سيف بن ق

ولكنه استطاع أن . تالل عدنوقيام يافع باح. ّأد إىل حروب بني يافع والعبادل
 .َّمن تلقب بلقب سلطان من العبادلأول  وهو . منهاخيرجهم

وأرسل إمام صنعاء احلسني بن القاسم إىل الشيخ عبد الرب بن وهب 
 فهامجها وحارص ,ن هياجم حلجالعنفي عامل العدين وبطل احلجرية وأمره بأ

                                 
 .١٥٣هدية الزمن , املصدر السابق, ص   ) ١(
 .١٥٥املصدر نفسه, ص   ) ٢(



،אFאאE ٢٨

. )١(ً وقال بعضهم بل رجع منهزما.عدن لستة أشهر ثم فك احلصار برشوة كبرية
 أن السلطان عبدالكريم فضل »هدية الزمن«وأكد أمحد فضل العبديل يف كتابه 

ّأرسل إىل اإلمام احلسني بن القاسم هبدايا قيمة حيملها إليه السيد العيدروس 
ن اإلمام قبل اهلدايا وحتسنت إوقال . )٢(و بكر بن حممدبيد أوالس) ب عدنَّمنص(

ُوقد تويف العيدروس يف صنعاء, ورجع . العالقات بينه وبني عبد الكريم بن فضل
 كان يركبه يف اًالسيد أبو بكر بن حممد من طريق زبيد وقد اشرت محارا وحشي

ّحلج فسمي راكب الوحش  ).وهو من الوهط ()٣(ُ
م ١٧٥٣/هـ١١٦٧ُ أن السلطان عبد الكريم تويف سنة وقد ذكر بليفر

ن ذلك خطأ ألن هناك وثائق تثبت أنه إولكن القومندان أمحد فضل العبديل قال 
/ هـ١١٩١ وانترش اجلدري يف حلج سنة .)٤(م١٧٦٦/ هـ١١٨٠ سنة اكان حي
 . وقتل ربع سكاهنا−كام يقول بليفر −م ١٧٧٧
بد الكريم ثم ابنه اآلخر فضل بن بعده ابنه عبد اهلادي بن عَّتوىل و

 .الذي عرف بالشجاعة والقوة البدنية) ّأبو هساج(عبدالكريم املشهور باسم 
 .م١٧٩٢/ هـ١٢٠٧وكانت وفاته سنة 

 – ١٢٠٧ ( سنة٣٦أمحد بن عبد الكريم وامتد حكمه أخوه َّتوىل ثم 
مع اإلنجليز, بل من عقد اتفاقية أول وهو ) م١٨٢٧ – ١٧٩٢/ هـ١٢٤٣
ً أهنم سيساعدونه باملال والسالح ليكون مسيطرا عىل ًاِّتومهم م إىل بالدهدعاه

                                 
 .١٥٧ – ١٥٦هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
وهناك رواية أخر أنه ذهب حيتطب فأكل محـاره . راكب الوحش من آل السقاف  ) ٣(

األسد, وكان هو من األولياء فحمل احلطب عىل ظهـر األسـد ودخـل بـه القريـة, 
 .واهللا أعلم بالصواب.. فسموه راكب الوحش

 .١٥٧املصدر السابق, ص   ) ٤(



אא ٢٩

 كام كانت ,ّاملشيخات والسلطنات املجاورة التي كانت تشن عليه احلروب
 .القبائل املنطوية حتت حكمه تثور ضده

وذلك يف سنة ) سولت(عاصمة حلج املسرت ) احلوطة(ويف عهده زار 
. م١٨٢٠سنة ) الذي احتل عدن فيام بعد (سهين ثم زارها القبطان ,م١٨٠٩

 .وقد أبد هذا السلطان احلفاوة والصداقة لإلنجليز
لقطع الطريق عىل خطط ) بريم(يون موعندما احتل اإلنجليز جزيرة 

, عانوا من ذلك معاناة م١٧٩٩نابليون الذي احتل مرص, وقد قاموا بذلك سنة 
وكانت املياه واملرية . املريةشديدة بسبب عدم وجود املاء فيها, وعدم وجود 

ًوازدادت األمور سوءا عندما أرضب أصحاب . جتلب إليهم بالقوارب من املخا
القوارب عن توريد املياه واملرية لتأخر اإلنجليز يف دفع أجورهم, وساءت 

نجلرتا إىل سحب قواهتا من بريم إصحة اجلنود واعتورهتم األمراض فاضطرت 
واستقبلتهم عدن . م١٧٩٩لك يف شهر سبتمرب  وذ,من باب املندب) ميون(

وسمح هلم السلطان أمحد عبد الكريم بالبقاء يف عدن إىل أن تأيت . بكل حفاوة
ومن منتصف . السفن الكافية من اهلند لنقلهم, وبعد أن يستعيد اجلنود عافيتهم

 غادرت السفن الربيطانية عدن متوجهة إىل اهلند, وذلك بعد أن اهنزم م١٨٠٠
درة (يف مرص وبالتايل زال هتديد فرنسا لطريق اهلند ) أيب قري(ون يف معركة نابلي

 . بعيدٍّإىل حد) التاج الربيطاين
وقد امتدح بليفر السلطان أمحد عبد الكريم وقال إن عدن استعادت يف 

وقد كان السلطان أمحد عبد الكريم . أيامه بعض نشاطها التجاري السابق
. يف عدن, وبالتايل زيادة دخله من الرضائب منهاًحريصا عىل تنمية التجارة 

واهتم كذلك بتشجيع الفالحني يف حلج عىل . ًوفتح للتجار فروعا يف عدن
 .التوسع يف الزراعة



،אFאאE ٣٠

أن السلطان أمحد :  وغريهم)٣( وجافن)٢( وجوردن واترفيلد)١(وقال بليفر
عبد الكريم عرض عىل اإلنجليز الدخول يف حلف معهم وأن يسمح هلم 

 ولكن حكومة اهلند ورشكة اهلند الرشقية يف بومباي اعتذرت ,استخدام عدنب
 ووقعت اتفاقية مع م١٨٠٢عن ذلك يف تلك اآلونة, وعادت بريطانيا عام 

 وسيأيت تفصيلها − ب اليمناتفاقية بني بريطانيا وجنوأول وهي  −السلطان 
يف ) قة الشارحاكم(وقد وصف الدكتور سلطان بن حممد القاسمي . ًكامال
 بالتفصيل احتالل بريطانيا جلزيرة ميون سنة »االحتالل الربيطاين لعدن«كتابه 
ّ وعدد فيها أسامء السفن وقادهتا وعدد اجلنود يف كل سفينة وأسلحتها م١٧٩٩

القائد املحيل للحملة كولونيل . وقائدها العام العميد بحري جون بالنكيت
 م١٧٩٩ىل اجلزيرة يف مايو وقد تم االستيالء ع). Col. Muray (موراي

 واجتهوا إىل عدن التي بقوا م١٧٩٩يف سبتمرب  −كام أسلفنا  −ولكنهم أخلوها 
 عندما صدرت األوامر بالتوجه إىل اهلند, م١٨٠٠ّفيها مكرمني إىل منتصف عام 

 .)٤(ر نابليونطاوبعد أن اسرتد اجلنود صحتهم, وذهبت خم
ر األمحر فهامجوه ودمروه وخاصة وتتبع اإلنجليز الوجود الفرنيس يف البح

الطرف «بعد هزيمة نيلسون لنابليون يف معركة أيب قري البحرية املشهورة باسم 
وقد ذكر الدكتور سلطان بن حممد القاسمي بالتفصيل دخول القوات . »األغر

 واستقبال السلطان أمحد عبد الكريم هلم باحلفاوة م١٧٩٩الربيطانية لعدن سنة 
وقام ليفتنانت كولونيل موراي برتتيبات إلنزال اجلنود وإظهار الصداقة 

 .إىل عدن) بريم(الربيطانيني يف عدن ثم نقل مجيع املعدات ومن بقي من ميون 
                                 

 .١٦, ص »ادلالعب«: كام ينقله عنه حسن صالح شهاب يف كتابه  ) ١(
)٢ ( Gordon Waterfield: Sultans of Aden  
)٣ (  R. Gavin: Aden Under British Rule  
 .٥٥ – ٤٤, ص ١٩٩٢, ٢االحتالل الربيطاين لعدن, ط : سلطان حممد القاسمي. د  ) ٤(



אא ٣١

وذكر أن سلطان حلج حماط باألعداء وأن مساندة اإلنجليز له ستزيل خوفه 
 .من املناوئني والبدو الذين يقطعون الطرق

 , كولونيل موراي ورسالة سلطان حلجواستلم احلاكم يف بومبي تقرير
ّوطلب من العميد بالنكيت رأيه يف الطلب املقدم من سلطان حلج والتفاهم 

ولكن بالنكيت قال إن سلطان حلج ال يملك . معه حول إقامة قاعدة يف عدن
 وأن عدن ال تصلح أن تكون قاعدة بحرية, وأوىص , املطلقة يف أرضهالسلطة

من عدن, واستعامل ميناء املخا للتزود, ملا له من بسحب القوات الربيطانية 
ميزات مالحية, وإقامة مستشفى يف مدينة املخا, واستعامل مستودعات الوكالة 

 .)١(الربيطانية يف املخا لتخزين العتاد واملؤن
رأت يف عرض السلطان أمحد ) رشكة اهلند الرشقية(ولكن حكومة بومبي 
دت تقرير الكولونيل موراي وتغاضت ض, واعتمَّعبد الكريم فرصة ال تعو

 .عن تقرير العميد بالنكيت األعىل مرتبة
 قرار حكومة بومبي قاعدة يف عدن

 :)٢( ما ييلم١٨٠٠ فرباير ٤وقد قرر جملس حكومة بومبي بتاريخ 
 :ية لالعتبارات التالاملوافقة عىل تأسيس قاعدة يف عدن

 التي تقف باملرصاد للمرشوعات الفرنسية يف مرص مهيتها البحريةأ) ٢ و١(
. والبحر األمحر والتي تريد أن تعرقل طريق بريطانيا للهند أو تشكل خماطر عليه

ورغم أن منافع ميناء عدن مل تكن متوفرة يف ذلك الوقت من الناحية التجارية 
 .نإال أنه من املمكن قيام تأسيس جتاري يف عد

                                 
 .٥٦ , ص االحتالل الربيطاين لعدن: سلطان حممد القاسمي. د  ) ١(
 .٥٧املصدر السابق, ص   ) ٢(



،אFאאE ٣٢

 وتثبيت السيطرة الربيطانية عىل اهلند ومنع أي :أمهية املوقع العسكري) ٣(
 .حماوالت فرنسية يف البحر األمحر أو يف جزيرة العرب أو يف السويس

 واستخدامها لتثبيت النفوذ الربيطاين يف اجلزيرة أغراضها السياسية) ٤(
 املسلمني ايل يريض وبالت,العربية وإجياد طريق مبارش للهنود املسلمني للحج

الذين غضبوا ملقتل تبو سلطان الذي ثار ضد اإلنجليز وقاتلهم وكانت له 
 .املسلمني شعبية كبرية بني اهلنود

مصادقته عىل إجالء » جي دنكن«وأصدر احلاكم يف جملس حكومة بومبي 
 .ما بقي من القوات الربيطانية من جزيرة ميون إىل عدن

 وقتل  شجار بني املفرزة يف عدن واألهايل حدثم١٨٠٠من يناير ول يف األ
ومل يذكر ذلك الكولونيل موراي يف تقريره (عىل أثره رجل مدفعية إنجليزي 

حلكومته حتى ال يؤثر ذلك عىل تقريره بصالحية عدن كقاعدة بحرية 
 ).لربيطانيا

وبعث احلاكم يف جملس حكومة بومبي برسالة إىل سلطان حلج يشكره عىل 
وقد . ملعاملة احلسنة التي لقيها الكولونيل موراي وجنودهكرم الضيافة وا

وأرسلت احلكومة . سحب الكولونيل موراي قواته املوجودة يف عدن إىل اهلند
 .ّالربيطانية يف اهلند الكابتن ويلسن ليقوم باتصاالت ودية مع مشايخ العرب

 إىل جدة لالجتامع برشيف م١٨٠٠ يونيه ١٥وذهب العميد بالنكيت يف 
 وطلب منه العميد أن يأمر بالصالة عرب البالد العربية لنجاح اجليش .ةمك

 وأن يكتب رسائل دورية للزعامء العرب بدعم اإلنجليز باعتبارهم ,العثامين
أصدقاء للمسلمني وحلفاء خملصني للباب العايل, وهم أنصار لقضية الدين 

دة يف أي مكان  ويتوجب عىل اجلميع أن يقدم هلم املساع,والفضيلة املشرتكة
 !!يوجدون فيه



אא ٣٣

 ةوأراد بالنكيت أن هياجم جد. ولكن رشيف مكة مل يستجب لطلباته
ولكنها وافقت عىل تدمري . ويرضهبا بمدافعه, لكن حكومة اهلند رفضت ذلك

كام وافقت عىل رضب أي مرفأ . مرفأ السويس الذي أعاد الفرنسيون قواهتم إليه
 .يكون فيه الفرنسيون
يت أن يتصل بالوزير العثامين يف مرص وأن يستأذنه يف إبقاء واستطاع بالنك

وتم . ًلالحتامء هبا شتاء وإقامة مستشفى عسكري هبا) مرانك (ةقواته يف جزير
 .ّمتوين القوة من ميناء اللحية
 كام كانت اليمن ,ً تابعا للدولة العثامنية, بشاطئيه,وكان البحر األمحر

 يف عهد حممد عيل باشا نيابة عن الدولة ّوكانت مرص تقوم بدور فعال. كذلك
ثم توسع حممد عيل باشا ومل يكتف باحتالل البحر األمحر واليمن . العثامنية

وبقيت .  فمنعته بريطانيا,واحلجاز ونجد بل أراد الوصول إىل سوريا الكرب
مرص يف عهد خلفائه مسيطرة عىل السواحل الرشقية الغربية للبحر األمحر إىل 

يف طرد  −وخاصة بعد احتالهلا ملرص  −واستغلت بريطانيا ذلك . الصومال
 .الفرنسيني وعدم السامح هلم بإجياد قواعد هلم يف البحر األمحر

  بني حكومة بريطانيا يف اهلند والسلطان أمحد عبد الكريم١٨٠٢اتفاقية عام 
اتفاقية صداقة  وعرفت باسم م١٨٠٢ سبتمرب ٦تم توقيع هذه االتفاقية يف 

 .وجتارة مع السلطان أمحد عبد الكريم سلطان حلج وعدن
من ) Sir Hume Popham(بعثت احلكومة الربيطانية سري هيوم بوفام 

ب منهم  تطل,لندن حيمل عدة رسائل إىل إمام اليمن ورشيف مكة وسلطان حلج
وزار يف طريقه مرص واليمن وعدن, وكتب تقارير مطولة . الدخول يف حلف

 .)١(عن تلك املواين واألوضاع السياسية
                                 

 .٦٨االحتالل الربيطاين لعدن, ص : سلطان القاسمي. د  ) ١(
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ْواجتمع يف عدن مع أمحد باصهي حاكم عدن من قبل السلطان أمحد  َ ِ
 وقام ,عبدالكريم واتفقا عىل معاهدة صداقة وجتارة بني بريطانيا وسلطان حلج

 – ١ واملادة من )١(وننقل نص املعاهدة من عدة كتب.  عليهاكل منهام بالتوقيع
 .ومل يذكر غريها) العبادل( من كتاب السيد حسن صالح شهاب ١١

وافق السلطان عىل فتح ميناء عدن أمام البضائع التي حتملها ) ١(املادة 
 .السفن الربيطانية, مقابل دفع رضيبة اثنني يف املائة ملدة عرش سنوات

 . ثالثة يف املائة)٣ ( سنوات ترتفع الرضيبة إىلبعد عرش) ٢(
 من عدن وملدة ةتدفع رضيبة اثنني يف املائة من قيمة البضائع املحمول) ٣(

 . ترتفع إىل ثالثة يف املائة, ثمعرش سنوات
يقوم التجار من رعايا بريطانيا بأعامل البيع والرشاء يف امليناء بأنفسهم ) ٤(

 . رغب أحدهم يف ذلك إال إذا,دون وكيل أو سمسار
ّأموال من يتوىف من رعايا بريطانيا يف عدن تسلم إىل الوكيل الربيطاين ) ٥( َ ُ

 .ّبعد تسديد ما عليه من دين لرعية السلطان
يتم تسجيل من حيمل شهادة من اهلند من رعايا بريطانيا يف مكتب ) ٦(

 .قايض عدن والوكيل الربيطاين
 لتحصيل ما لد رعيته من ديون يبذل السلطان كل مساعدة ممكنة) ٧(

 .لرعايا بريطانيا
ّإذا حدث نزاع بني رعايا بريطانيا املسجلني يف عدن حيال أمرهم إىل ) ٨(

 .الوكيل الربيطاين
                                 

; وكتـاب حـسن ٦٩ – ٦٨, ص االحتالل الربيطـاين لعـدن: سلطان القاسمي. د  ) ١(
; وكتاب القومندان أمحد فضل العبديل ١٢٤ – ١٢٣, ص »العبادل«صالح شهاب 

 .١٦٨ – ١٦٤طبعة مكتبة اجليل, ص » هدية الزمن«
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ّكل نزاع بني رعية السلطان ورعية بريطانيا حيل حسب القوانني ) ٩(
 .املعمول هبا يف البلد

 قايض عدن أو غريه, من جنود ُيشعر الوكيل الربيطاين بمن يلجأ إىل) ١٠(
بريطانيا أو رعاياها من غري املسلمني, ويريد اعتناق اإلسالم, فإذا مل يصل إىل 
ّالقايض رد من الوكيل بشأنه بعد ثالثة أيام فيحق للقايض أن جيري ما يراه  ٌّ

 .ًمناسبا بشأنه
وافق السلطان أن يمنح رعايا بريطانيا قطعة من األرض لتكون ) ١١(
 .هلممقربة 

املعاهدة يف » هدية الزمن«وقد ذكر القومندان أمحد فضل العبديل يف كتابه 
 وهي ختتلف يف صياغتها وأسلوهبا عام ذكره السيد حسن صالح ,مادة١٧

 .شهاب وإن اتفقت يف املعنى
 وهي ختتلف يف ,مادة١٨كام أن الدكتور سلطان بن حممد القاسمي قد ذكر 

دو أن كل واحد من هؤالء يستخدم ترمجة ويب. صياغتها عن شهاب والعبديل
 .خرخمتلفة عن األ

َّوقد أخطأ الدكتور سلطان القاسمي يف اسم حاكم عدن والذي وقع عىل 
ّفسامه أمحد باصايل ) بسبب النقل من اإلنجليزية(االتفاقية نيابة عن السلطان 
 .وهو يف الواقع أمحد باصهي

...  السلطان مقابل مبلغ  يوافق:١٣املادة وقد ذكر الدكتور القاسمي 
 ةيارد...  قطعة أرض يف اجلانب الغريب من املدينة بطول ندوالر عىل التنازل ع

 من أجل استعامل ولغايات األمة الربيطانية, والتي يمكن ةيارد... وعرض 
ويوافق . للرشكة أن تنشئ عليها أي منزل أو ما هو رضوري للقيام بذلك

ي بناء مهام كان نوعه ضمن مسافة عرشين السلطان كذلك عىل منع إقامة أ
 . من كل جانباتياردة بمواجهة جدار الرشكة أو ضمن عرش يارد
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 فعند ,ًما عام هي عليه عند العبديل فهي عند القاسمي خمتلفة متا١٤أما املادة 
 :كالتايلهي الدكتور القاسمي 

الرصيف  يتم التنازل عن كامل اجلزيرة الصغرية املوجودة غرب : ١٤املادة 
يتم دفعه لد إقرار هذه املعاهدة بحيث تتمكن ... لألمة الربيطانية مقابل مبلغ 

عداء السلطان  من أٍّمن حتصينها والدفاع عن اخلليج ضد هجوم من جانب أي
 .بيني أو اخلارجينياألور

 : كالتايلالعبديلوهي عند 
 وأن يركبوا ,للربيطانيني أن يدخلوا املدينة من أي باب: الرشط الرابع عرش

اخليل والبغال واحلمري وأي حيوان يستحسنون ركوبه بدون احتكار وال 
 .معارضة وال إهانة

والسبب يرجع إىل أن السلطان رفض أن يوقع عىل املادة الرابعة عرشة 
املتعلقة بحيازة كامل اجلزيرة الصغرية املوجودة غرب الرصيف لألمة 

ويكون ما جاء به . حذف هذه املادةهيوم بوفام عىل  ووافق سري. الربيطانية
 .ًن هذه املادة قد حذفت متاماإًالعبديل صوابا إذ 

ع ّ كام وق,ع السلطان عىل املعاهدة ووضع ختمه عىل النسخة العربيةّووق
السري هيوم بوفام نيابة عن حكومة بريطانيا ووضع ختمه عىل النسخة 

عدن يف اليوم السادس من وذلك عىل ظهر السفينة رومني يف ميناء . اإلنجليزية
 ).هـ١٢١٧سنة (م ١٨٠٢سبتمرب 

وكانت العالقة بني السلطان أمحد عبد الكريم وبريطانيا ودية, وخاصة بعد 
ّ ولكنها مل تفعل وبقيت العالقات التجارية بسيطة بني عدن ,هذه املعاهدة

 .)١(ورعايا بريطانيا من اهلند وغريها
                                 

 ., وهو ينقل ذلك عن الوثائق الربيطانية١٧ العبادل, ص :حسن صالح شهاب  ) ١(
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 واستطاع أنصاره ,اب قوة هائلةوكانت لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوه
أن حيتلوا معظم جزيرة العرب, بل وصلوا إىل حرضموت واحتلوا أجزاء من 

 واستطاع . حتى قام حممد عيل باشا بمحاربتهم بأوامر من الباب العايل,اليمن
 عىل أراضيهم بعد معارك واأن يستول −وخاصة ابنه إبراهيم باشا  −قواده 
 .طاحنة

جمموعة من ) التي كانوا قد احتلوها(لفيني يف عامن وقد أرسل قائد الس
 اً وحني وصوله وجد مركبا جتاريم١٨٠٤السفن إىل عدن بقيادة اجلوشمي سنة 

َّرست( من اهندي  ولكن السلطان أمحد , وأراد أن يصادر ما فيه من بضائع)١( )ُ
ًالكريم منعه من ذلك وأرسل عسكرا وسفنا حلامية املركب التجاري عبد ً 

 ولكن السلطان رفض ,اجلوشمي أن يغري السلطان باملالاول وح. اهلندي
والحظ اجلوشمي أن للسلطان العبديل قوة كبرية يف . مغادرة امليناءمنه وطلب 

 .)٢(نسحاب ومغادرة امليناءعدن ال يستطيع قهرها وأخذ البلد عنوة, فآثر اال
                                 

ّرست   ) ١( مدينة عىل الساحل الغريب من اهلند, وهـي مدينـة قديمـة ) Surat) (سورت(ُ
ً ميالدية, وصـارت مركـزا ١٥٢٠وكادت تندثر ثم ظهرت بقوة وانتعشت منذ عام 

يـق اخللـيج العـريب هاما للصناعات القطنية واحلريرية وتصديرها إىل العامل عن طر
وكان أغلب سكاهنا مـن ). الدولة املغولية(واحتلها التيموريون . وعدن) الفاريس(

ومن أشهر العائالت احلرضمية فيهـا . املسلمني, وللحضارم فيها دور ديني وجتاري
وقد تويف أخو اإلمام عبد اهللا بن علوي احلـداد, الـسيد . آل العيدروس وآل احلداد

 األثري السيد عـيل بـن عبـد اهللا العيـدروس صـاحب املـشهد حامد, فيها وصديقه
ورثاهم اإلمـام . الشهري ببندر سورت باهلند, وجمموعة من السادة من آل أيب علوي

 : عبد اهللا احلداد وفيها يقول
ْهلفي عىل غرباء الدار حني ثووا َ ِ ّ ِ ُ ْ َ 
ّمن آل طه وآل املرتىض ومن الز ُ ِ َِ ٓ 

 

ّومل يطيفــوا هبــم أهــل وعــوا  ُُ  ُدٌ
ُهراء البتول لقرص املجد قد شادوا ِ ِ ِ ِ 

 
 

 .١٧العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ٢(
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احلوطة املسرت هنري ًورأ اإلنجليز يف السلطان أمحد صديقا هلم وزاره يف 
رحلة إىل (وقد وصف مشاهداته يف عدن وحلج يف كتابه . م١٨٠٩سولت سنة 

. من وصف صهاريج الطويلة يف عدن من اإلنجليزأول وهو . )١ ()احلبشة
 وقال عنها ,وكانت هذه الصهاريج قد امتألت باألتربة وعانت من اإلمهال

ة باجلهة ّصهاريج املصطفاألعظم روعة من هذه الصهاريج هي تلك ال«: سولت
الشاملية الغربية من املدينة, ثالثة من هذه الصهاريج قطر الواحد منها ثامنون 
ًقدما وعمقه مناسب لقطره, كلها منحوتة من الصخر الصلد, ومبطنّة بقرشة 

وقناة عريضة ما يزال يف .  بعيدٍّبيضاء من اجلص املمتاز الذي يشبه املرمر إىل حد
ىل إ) اجلبل(ه املياه املنحدرة من النجد ِّأثرها, كانت يف املايض توجع ُّاإلمكان تتب
وكانت زيارته هلا إثر امتالئها بامء املطر, فقد وجد بعض . »يجهذه الصهار

صبيان عدن يسبحون يف أحد الصهاريج برأس اجلرف الذي تنحدر فيه املياه 
 . لهمن النجد إىل الصهاريج بأسف

ألحراج الكثيفة تغطي األرض حول الطريق ويف طريقه إىل حلج شاهد ا
 ووصف السلطان أمحد عبد الكريم .)وقد زالت تلك األحراج بسب اجلفاف(

ًمن الصعب أن جتد إنسانا قنوعا«: بقوله  بحظه من احلياة أعظم من السلطان ً
ً اعتىل مقاما جليال بني سالطني اليمن,ّ بقوته وحسن سريته,إنه. أمحد ً«)٢(. 

 يف هذه القصة أن سولت )هدية الزمن(ومندان أمحد العبديل يف ومما ذكره الق
وقد أشار إليه . اءدمعه الغأول ملا قدم عىل السلطان يف عاصمته احلوطة أكرمه وتن

                                 
 .١٨ – ١٧العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(
 F. Hunter: An Account of وهو ينقل عن الكابتن هنرت, ١٨املصدر السابق, ص   ) ٢(

 )هدية الزمن(, وعن   ,12p ,1968The British Settlement of Aden (London)ي
) ٢٠٠٤(, ويف طبعة مكتبة اجليل اجلديد ١٤٢ألمحد فضل العبديل, ص 

 ).١٦٢ص(
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د علت ورفقته ألن من عادهتم رشب اخلمر بوحاكم عدن أبو بكر بأن يرتكوا س
 .)١(النصاراء, فرتكه السلطان واعترب أن ذلك دليل عىل تساحمه مع دالغ

) Hains (هينسوكان .  يف احلوطةهينس زاره القبطان م١٨٢٠ويف سنة 
ِمكلفا من قبل رشكة اهلند الرشقية بمسح الشواطئ اجلنوبية وخليج عدن  ً

ّوقد تعلم . للتعرف عىل موانيها وأهيا هو األفضل إلقامة قاعدة بريطانية فيها
 مل هوفهم ما يقال, ولكن العربية بحيث يستطيع الكالم هبا هينسالقبطان 

. حيسنها, ومل يعرف الكتابة هبا, وكان حيتاج إىل املرتمجني يف كل أعامله الرسمية
وب ونزاعاهتم ن أن جيمع معلومات وافرة عن قبائل اجلهينسواستطاع 

وطبائعهم وذلك قبل أن تسمح له حكومة بومباي وحكومة عموم اهلند 
 ., كام سيأيت تفصيل ذلك يف حينهم١٨٣٩الربيطانية باالستيالء عىل عدن سنة 

ورغم ما ذكر من قوة السلطان أمحد عبد الكريم وحسن سياسته إال أنه كان 
ته آل حمسن فضل الذين كانوا ينافسون آل عبدالكريم ممويعاين من عداوة أبناء ع

وعندما هامجه السلطان عبد اهللا بن فريد العولقي بجيش يقدر . ويطالبون باحلكم
آالف مقاتل مل يستطع مقاتلته, وأعطاه السلطان أمحد عبدالكريم سبعة ثامنية ب

ّماريا تريزا الفضية التي استمرت يف اليمن إىل هناية عهد اإلمام أمحد (آالف ريال 
وقد حدث هجوم العولقي ). ١٩٦٢بن حييى محيد الدين وقيام الثورة يف أكتوبر ا

لطان أمحد بن عبد  وذلك يدل عىل أن قوات الس,م١٨١٨/ هـ١٢٣٤سنة 
الكريم مل تكن كبرية, وكان يعاين من ثورات القبائل التي حتت يده من حني 

 , وقبائل العولقيءآلخر, كام كان يعاين من هجوم قبائل آل الفضيل األشدا
. ريةثٌّومل يكن له بد من مصانعتهم وإعطائهم األموال الك. ّاألعنف واألكثر شدة

ه حيث كان ِّ كان عليه يف عهد والده وجدّوال شك أن دخل عدن قد زاد عام
                                 

 .١٦٢هدية الزمن, طبعة مكتبة اجليل اجلديد, ص   ) ١(
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ع سيف بن قحطان عىل أن يستلم نصف دخل عدن وهو فاالتفاق مع سلطان يا
ّفمع ازدياد التجارة وحتسن الوضع يف عدن استعادت هذه . امخسامئة ريال سنوي

وهو أمر قد أمجع عليه مؤرخو تلك الفرتة . املدينة التارخيية اهلامة بعض أمهيتها
كام أن الزراعة توسعت يف حلج, واضطر أمحد عبد الكريم . العرب واإلنجليزمن 

أن يدفع للقبائل املغرية ما يدفع غائلتهم حتى تتم الزراعة عىل نطاق أوسع بكثري 
 .مما كان, فزاد بالتايل دخله وحتسنت حالة مواطني حلج

م بعد أن حكم ١٨٢٧/ هـ١٢٤٣وتوىف السلطان أمحد عبد الكريم سنة 
وتعترب فرتة حكمه ) م١٨٢٧ – ١٧٩٢/ هـ١٢٤٣ – ١٢٠٧( وثالثني سنة است

 .من أفضل فرتات حكم العبادل يف حلج وعدن
بعده أحد أبناء عمومته من آل حمسن فضل وهو حمسن بن فضل بن َّتوىل و

 .ّحمسن بن فضل الذي تم يف عهده استيالء اإلنجليز عىل عدن
ن من قبل بريطانيا ومواقف ولكننا قبل أن نخوض يف قصة احتالل عد

السلطان حمسن فضل التي يبدو فيها التناقض والتي جعلت املؤرخني ينقسمون 
ًكانوا من أبناء اليمن أو من اإلنجليز, سنقوم أوال أيف تقييم تلك املرحلة سواء 

بدراسة سياسة بريطانيا يف البحر األمحر وخليج عدن وحماوالت استخدام 
 .لها يف ذلكًسقطر بدال من عدن وفش

ً تلك الفرتة اهتمت بريطانيا بميناء املخا اهتامما كبريا وعقدت معاهدة يفو ً
 وقد حاولت بريطانيا ,م١٨٢١/هـ١٢٣٦مع اإلمام يف صنعاء وذلك سنة 

ّوضع تعديالت فيها فرفض اإلمام تلك التعديالت وأد ذلك إىل إمهال 
 .املعاهدة

  وعدنيب عىل سواحل البحر األمحراألورالتنافس 
ًكان التنافس األوريب شديدا للوصول إىل سواحل البحر األمحر واخلليج 

 .للوصول إىل اهلند) الذي كان يسمى الفاريس(العريب 
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ًالدول األوربية وصوال إىل اهلند كانت الربتغال بعد أن عرف فاسكو أول و
كام سبق  −اما رأس الرجاء الصالح ووصل إىل اهلند عن طريق مالندي دي ج

واستطاع الربتغاليون أن . واجلزء الثاين من الكتابول أن رشحناه يف اجلزء األ
 كام احتلوا مناطق متعددة ,ّحيتلوا مناطق ساحلية يف اهلند مثل جوا وديو وغريها

وا احتالل الشحر واملكال  وحاول,من ساحل اخلليج العريب وعامن إىل البحرين
وكان ذلك من أسباب قدوم األسطول اململوكي الحتالل . ًوعدن مرارا ففشلوا

ثم جاءت . عدن واليمن فنجح يف احتالل اليمن ولكنه فشل يف احتالل عدن
م بقيادة سليامن ١٥٣٨/ هـ٩٤٥الدولة العثامنية واستطاعت احتالل عدن سنة 

 دنيئة بعد أن أكرمه حاكمها السلطان عامر بن  اخلادم الذي احتلها بمؤامرةشابا
 وصلبه عىل صاريتها, فأد ذلك , بعد أن استضافه عىل ظهر سفينته,داود فقتله

ومع .  كام سبق ذكره,إىل معاداة األتراك والتوجس منهم خيفة يف اليمن واهلند
ذلك بقي البحر األمحر بأكمله بحرية عثامنية خاصة ال يستطيع الوصول إىل 

 .ّانيها إال من تسمح له الدولة العثامنية العليةمو
سبان وخاصة بعد وقد بدأت بريطانيا تظهر كقوة بحرية بعد الربتغال واإل

 فصارت بريطانيا م١٥٨٨ املدوية يف معركة األرمادا يف أغسطس إسبانياهزيمة 
 .من بعدها سيدة البحار

 الرشقية وذلك يف ندوقامت امللكة إليزابيث األوىل بالسامح بإنشاء رشكة اهل
وكان اهلدف من ذلك بسط سيطرة بريطانيا عىل جتارة اهلند م ١٦٠٠ ديسمرب ٣١

 النفوذ اهلولندي وما جاورها وطرد ما تبقى من النفوذ الربتغايل والتنافس مع
 . بإقامة رشكة اهلند الرشقية اهلولنديةحيث قامت هولندة

بقيادة ألكسندر شاريب إىل عدن ) Ascension(شون نووصلت السفينة أسي
)A. Sharpy(  حيث استقبله حاكمها العثامين استقباال م١٦٠٩ أبريل ٨يف ً

األمر, ولكن مل يلبث أن وصلته التوجيهات باعتقال شاريب ومن معه أول ًطيبا 
ّثم أطلقوا رساحه ورحلوه إىل املخا امليناء احليوي . لسفينةاة ومصادرة محول
 .لليمن آنذاك
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 وأمهية املخاّالبن جتارة 
أي (ّرشب القهوة البنية ) العدين(ومنذ أن نرش اإلمام أبو بكر العيدروس 

ول وزراعته يف اليمن, وكانت املخا هي امليناء األّالبن استعامل انترش ) ّمن البن
ً وقد اهتم العثامنيون بذلك اهتامما كبريا حتى .لتصديره أصبحت املخا أحد أهم ً

ّوهي الوحيدة يف العامل التي تصدر البن, إذ مل يكن يزرع إال يف . املواين العاملية ّ
 القرن التاسع عرش يف أماكن يف(ثم انترشت زراعته بعد ذلك . اليمن وحدها

 ).ّمتعددة مثل أندونيسيا وكينيا والربازيل واحلبشة
 Sir Henry)ري ميدلتون  جاء إىل عدن سري هنم١٦١٠نوفمرب ويف شهر 

Middelton) دارلنج« يف رحلة جتارية يف سفينتني مها «)Darling (بيربكورن«و« 
)Pepper Corn ( وأبقى األخرية يف عدن وتوجه هو عىل ظهر)إىل املخا ) دارلنج

ولكن حدث سوء تفاهم بني اإلنجليز . حيث استقبله حاكمها رجب آغا
يها ثامنية من اإلنجليز قتىل, وساقوه هو مع ل إىل معركة سقط فّواألتراك وحتو

ويف صنعاء تم إطالق رساحهم بناء . واحد وثالثني من رجاله أرس إىل صنعاء
وبعد مغادرته املخا قام . م١٦١٢عىل تعليامت واردة من اآلستانة وذلك سنة 

كان اإلنجليز (ويب نبنهب السفينة اهلندية املتواجدة عند مدخل البحر األمحر اجل
 .)حارل أن يتمكنوا قراصنة الببق

 ّجتارة البن
وجتارته يف ّالبن  تاريخ )١(ذكر جافن يف كتابه عدن حتت احلكم الربيطاين

منذ ّالبن ن أهل اليمن بدأوا يستعملون قهوة إ: اليمن وأمهيته القصو, وقال
مام العيدروس العدين كام اإلونرش ذلك (منتصف القرن اخلامس عرش امليالدي 

إىل مكة ّالبن  ويف بداية القرن السادس عرش امليالدي وصلت قهوة .)أسلفنا

                                 
)١(  1815−pp  ),19671839( −R. Gavin: Aden Under The British Rule 
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حمل للقهوة يف اسطمبول سنة أول  وفتح م١٥٣٧  سنةرياوومنها إىل القاهرة وس
 ويف القرن السابع عرش انترشت القهوة يف إيران وأوربا وكانت لندن .م١٥٥٤

 م١٦٦٠ وتبعتها أمسرتدام سنة م١٦٥٠وة سنة من افتتحت حمالت القهأول 
البلد ( اليمني ّبنالوازداد الطلب عىل . م١٦٨٠ وفينا سنة م١٦٧٠وباريس 

إىل النصف الثاين من القرن الثامن ) رهِّالوحيد يف العامل الذي كان يزرعه ويصد
يف اليمن ومرص منذ القرن ) Spicesالبهارات (واندثرت جتارة الكارم . عرش

اليمنية أن تأيت بثروة ّالبن واستطاعت جتارة .  عرش لتحل القهوة حملهاالسابع
وغريها اآلتية من آسيا ) البهارات(ًكبرية جدا, أكرب مما كانت لتجارة الكارم 

 .والذاهبة إىل أوربا عرب مرص
 وبالتايل نمت املخا واحلديدة ,اليمني يشرت بالذهب والفضةّالبن وكان 

 ثم كثرت السفن من كل ,إىل جدة ومرصّالبن  تصدر وبيت الفقيه التي كانت
 .اليمنيّالبن أنحاء أوربا والواليات املتحدة التي تشرتي 

البضائع القطنية واحلريرية واملطرزة التي ّالبن واشرتت اليمن بأموال 
كام كانت تصدر ). Gujerat) (إقليم جوجرات(اشتهرت هبا سورت يف اهلند 

وكانت السفن ال ). جنوب غرب اهلند( إقليم مالبار ًأيضا األرز إىل اليمن من
حتمل البضائع فقط وإنام حتمل األموال الذهبية والفضية وهذا ما دفع بالقراصنة 

واملحيط ) البحر األمحر(من كل مكان من أوربا أن هيجموا عىل باب املندب 
وكان أشهر هؤالء القراصنة من اإلنجليز . اهلندي بالقرب من سواحل اهلند

ئة امالذي هاجم سفينة كانت محولتها مخس) Every(وأشهرهم القرصان إيفري 
ومل . ًجنيه ذهبا, وهي أكرب كمية من العمالت التي ترسق يف ذلك القرنألف 

 ذلك اهلولنديون والفرنسيون يكن القراصنة فقط من اإلنجليز وإنام شاركهم يف
رصنة اآلتية من جزر امركيون واألمريكيون, وخاصة بعد أن توقفت القينوالد

 وقد تكونت رشكة اهلند الرشقية اإلنجليزية .الباهاماس وأمريكا اجلنوبية وكوبا



،אFאאE ٤٤

ومل يتوقفوا عن القرصنة إال بعد . واهلولندية والفرنسية بأموال هؤالء القراصنة
 .وا الدولّنوا األساطيل واحتلّأن كو

 فرنسا  كام استطاعت.يف جاوهّالبن وقد استطاعت هولندة أن تزرع 
نافسان تزراعته يف جزر اهلند الغربية ولكن بقيت بريطانيا والواليات املتحدة ت

 .اليمني إىل منتصف القرن التاسع عرش امليالديّالبن عىل 
ووصلت إىل املخا يف نفس العام سفن رشكة اهلند الرشقية بقيادة جون 

تعليامته ّورحب به الوايل اجلديد للمخا الذي أصدر ) John Saris(ساريس 
والسامح هلم برشاء ما يلزمهم . بحرية التجارة لألجانب عىل السواحل اليمنية

 .من ميناء املخا وبيع بضائع اهلند ألهل املخا
  وصل إىل املخا الكابتن أندرو شيلنجم١٦٦٨ويف أبريل سنة 

(A. Shilling)ل عىل ظهر السفينة الربيطانية آن رويا) Anne Royal ( إلقامة وكالة
 .)١(ارية تابعة لرشكة اهلند الرشقية يف املخا, بعد أن وافقت اآلستانة عىل ذلكجت

 النشاط اهلولندي يف سواحل البحر األمحر اجلنوبية
 عام ).The Dutch East Indian Co(تم تأسيس رشكة اهلند الرشقية 

 .ذلك لتأسيس جتارة مع القارة اهلندية ورشق آسياوم ١٦٠٢
عندما قام م ١٦١٤ببالد اليمن قد تم يف أغسطس اتصال هلم أول وكان 

فتح وكالة جتارية فيها, اول  إىل عدن وح)Van Den Broecke(فان دون بروك 
فأبحر بروك إىل الشحر وأقام مع حاكمها ولكن حاكم عدن اعتذر عن ذلك, 

 إىل املخا فوافق م١٦٢٠ثم وصل عام .  بفتح وكالة جتاريةاتفاقية تسمح له
                                 

هذه املادة كلها والتي تليها هي من كتاب اليمن والتنافس الدويل يف البحر األمحـر,   ) ١(
نـرش دار الثقافـة ) رسـالة جامعيـة(م, تأليف أمحد حممد بن بريك ١٩١٤ – ١٨٦٩
 .٤٤ – ٣٣, ص ٢٠٠١ الشارقة وجامعة عدن, −العربية 
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حاكمها عىل فتح وكالة جتارية برشط موافقة الباب العايل يف اآلستانة, ولكن مل 
ورغم عدم .  فنقل بعثته التجارية من الشحر وعاد إىل اهلند, اإلذن بذلكِيأت

ّالبن للتجارة يف فتح وكالة يف املخا إال أن السفن اهلولندية كانت تزور املخا 
وقد قام اهلولنديون بنقل زراعته إىل جزر .  آنذاكةاليمني الذي أخذ شهرة عاملي

 م١٧٣٨ويف عام .  وما بعدهم١٧١٢اهلند الرشقية وجزر اهلند الغربية يف عام 
فأغلقت الرشكة اهلولندية مكاتبها ّالبن توفر هلولندا ما تريده من ) ةجاو(كانت 

وزار اليمن واحلجاز الرحالة كارستون نيبور . جتارة البنيف املخا واستغنت عن 
 وكان مؤلفه عنها وعن احلجاز م١٧٦٢ سنة )Carsten Niebuhr(الدينامركي 

 .أهم مرجع لفرتة طويلة عن هذه البالد
حكم اليمن بعد معارك ضارية مع العثامنيني ) ةمن صعد(واستعاد األئمة 

 التي اهنزم فيها األتراك م١٦٣٦/ هـ١٠٤٥ بعد معركة صافيا م١٦٣٦سنة 
وهو االنسحاب الثاين هلم من اليمن, . أمام قوات اإلمام املؤيد حممد بن القاسم

م واستمروا إىل بداية احلرب العاملية ١٨٤٩/ هـ١٢٦٥ولكنهم عادوا سنة 
ًوانتهت سلطتهم متاما باهلزيمة الكرب يف احلرب . األوىل مع ضعف يف سلطتهم

, وانتهت اً وخرجوا من اليمن خروجا تامم١٩١٨تي انتهت العاملية األوىل ال
بعد ذلك الدولة العثامنية وورث معظم أراضيها من بالد العرب بريطانيا التي 

 .)يف سوريا واملغرب العريب(كانت تسمى العظمى وفرنسا 

 النشاط الفرنيس يف سواحل البحر األمحر اجلنوبية
 الكثري من الرشكات التجارية يف القرن السابع عرش امليالدي أقامت فرنسا
 وأقام .م١٦٦٤وتأسست رشكة اهلند الرشقية الفرنسية سنة للتجارة مع اهلند 

فريقيا ومع بعض التجار الفرنسيون عالقات جتارية مع الساحل الرشقي إل
 .وبيةمواين البحر األمحر اجلن
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بقيادة دي م ١٧٠٩ يناير ٣يف ) املخا(بعثة فرنسية إىل اليمن أول ووصلت 
ومتكن من عقد معاهدة جتارية مع حاكم املخا ومن ) De Marveille (مارفيل

بنودها أن للفرنسيني احلق يف املتاجرة طوال النهار إال أن عليهم أن يعودوا إىل 
يس فوق وكاالهتم, وأن تكون نسبة فع العلم الفرنًسفنهم ليال, وسمحوا هلم بر

 . باملائة من البضائع املباعة, كام سمح هلم بمامرسة طقوسهم الدينية٣الرضائب 
) De La Land(» دي ال الند«بقيادة م ١٧١١وجاءت بعثة أخر سنة 

ّواستدعى اإلمام املهدي طبيبا من هذه البعثة ملداواته يف صنعاء, ولبت البعثة  ً
دخل إىل اليمن م ١٧١٢ويف السنة التالية .  املجاليفتح هلاالطلب برسور ألنه 

ّن شخصا بينهم جروعرش ًوداوت اإلمام حتى شفي متاما, ) دجيلنت(اح السفينة ً
وبذلك ازدادت التجارة مع فرنسا مما أقلق الباب العايل الذي طلب من اإلمام 

لتصدير  (أن يقفل باب التجارة مع األوربيني وأن تكون التجارة مع مرص فقط
 ., ولكن اإلمام املهدي مل يوافق عىل ذلك)ّالبن

 بسبب رفع الرضائب م١٧٣٧ونشأ خالف بني اليمن وفرنسا سنة 
ًوكان حاكم املخا يستدين من التجار الفرنسيني ماال . اجلمركية يف ميناء املخا

ّوبضائع ومل يكن يسدد ثمنها إال من الرضائب املفروضة عىل الفرنسيني, بل 
عملة ماريا تريزا وهي  (لا ري٨٢,٠٠٠  حتى وصلت إىل مبلغت الديونتراكم

ًوأرسلت فرنسا أسطوال مكونا من أربع سفن حربية بقيادة دي ). عملة فضية ً
 ,إلرغام حاكم املخا عىل دفع الدين, فلام رفض) De Jazier(الفار دي جازييري 

سارعة بدفع الدين, قام األسطول بدك املدينة باملدافع مما اضطر احلاكم إىل امل
 باملائة, وقام اإلمام بعزل حاكم املخا ٢,٥ باملائة إىل ٣وختفيض اجلامرك من 

 .ومصادرة قرصه يف صنعاء
وبالتايل ) Re Union(يف جزيرة ري يونيان ّالبن وقد قام الفرنسيون بزراعة 

ا  ممم١٧٦٢ فأغلقوا وكالتهم يف املخا سنة ,اليمنيّالبن مل تعد هلم حاجة إىل 
 .من املخاّالبن جعل اإلنجليز ينفردون بتجارة تصدير 
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 النشاط األمريكي يف سواحل البحر األمحر اجلنوبية
ًبعد أن استقلت الواليات املتحدة عن بريطانيا بنت هلا أسطوال جتاري  اّ

كيني يف البحر األمحر عندما زار الكابتن جوزف يلألمرظهور أول وكان . ًضخام
 .م١٧٩٦سنة ) Recovery (»ريكفري«روبنسن املخا عىل ظهر السفينة 

اليمني ّالبن كيون بي, وأغرم األمرم١٨٠٤وأسسوا وكالتهم يف املخا سنة 
فزاد استهالكه لدهيم ولد غريهم مما جعل نصيب األمريكان ثالثة أرباع 

, وأد ذلك إىل رفع سعر البالة م١٨٠٩وذلك سنة ّالبن  من املحصول اليمني
كيون طريق رأس الرجاء يواستخدم األمر. ً دوالرا٧٥ً دوالرا إىل ٥٦من 

ووصل تشارلز ميلت .ّالصالح ألنه وفر عليهم نفقات النقل األخر 
)Charles Millet (وأفرغ محولته الضخمة م ١٨٢٦زنجبار سنة  إىل املخا عرب

ع القطنية والتبغ واملسامري لد التجار يف املخا وأخذ مقابلها كميات من البضائ
 .اليمنيّالبن كبرية من 

ووصلت إىل ميناء ودامت منافسة األمريكيني لإلنجليز ملدة نصف قرن, 
كية التي كادت ياملخا جمموعات كبرية من التجار األمريكيني والسفن األمر

وكالمها كانا حتت (إىل زنجبار ومسقط عوا جتارهتم ّاليمني, ووسّالبن حتتكر 
 وقد أد هذا التوسع ١٨٣٣ووقعوا اتفاقية معه سنة ) حكم آل بو سعيد

ّ وقد حث القنصل الربيطاين يف مرص املسرت كامبل ,األمريكي إىل قلق بريطانيا
عن أمهية عدن للتاج الربيطاين  وأرسل تقارير ,متالك عدناحكومته أن ترسع ب
وكانت هناك . كن أن ينافس ميناء املخا, بل ويقيض عليهوأن ميناء عدن يم

ً الذي كان جيول يف البحر األمحر بحثا هينستقارير مماثلة ومتعددة من القبطان 
 .عن ميناء مناسب الستيالء بريطانيا عليه

 وما حكاية ,ّوذلك كله ما أد يف النهاية إىل استعامر عدن من قبل اإلنجليز
ّلتي اصطدمت بالصخور يف غبة سيالن بالقرب من دوريا دولت, السفينة ا
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عدن وغرقت, وتم إنقاذ ركاهبا وبضاعتها مقابل مبالغ مالية من بيع البضاعة 
. ًنفسها ألهل عدن وحاكمها سلطان حلج إال حجة وعذرا لالستيالء عىل عدن

ًرغم أن السلطان دفع ثمن البضائع التي أخذت وهنبت نقدا, وما زاد عن ذلك 
 .وسيأيت تفصيل ذلك يف حمله. ًليه دينااعترب ع

 )أبو عريش وكمران(العدوان الربيطاين عىل 
  وقضية السيد حممد بن عقيل القاف

 متوجسة من اتصاالت فرنسا يف اليمن وحلج واملكال ولذا كانت بريطانيا
بالكتابة إىل وزير اإلمام وسلطان حلج ونقيب ) طانيةالربي(قامت حكومة اهلند 

 سفينة فرنسية ّ أن يتوقفوا عن مساعدة أيم١٨٠٣ أغسطس ٢٠املكال يف 
وكان جواب . تدخل البحر األمحر ألهنا تتعقب التجارة بني اهلند والبحر األمحر

أما اإلمام يف اليمن فقد ذكر أن . ًسلطان حلج ونقيب املكال مرضيا لإلنجليز
 وقام ., وليس فيه أي عداء لربيطانياتاالتصال مع فرنسا اتصال جتاري بح

املقيم الربيطاين يف املخا بمحاوالت شتى ) Dr. Pringle(» برنجل«الدكتور 
 .لتغيري املوقف اليمني إال أنه فشل يف ذلك

وقد وصلت األنباء إىل املقيم الربيطاين يف املخا الدكتور برنجل أن حاكم 
 الذي )١(د قام ببيع جزيرة كمران للسيد حممد بن عقيل السقافأبو عريش ق

مما م, ١٨٠٥صلحة الفرنسيني وذلك من عام اشرتاها من حاكم أيب عريش مل
 يف )٢(ّإىل اللحية) Pringle(أفزع اإلنجليز وأغضبهم, فوصل الدكتور برنجل 

                                 
ًرمحن عمال جتاريا يف ظفار, السيد حممد بن عقيل السقاف أقام وأخوه عبد ال  ) ١( ً

. ًوتوسعت جتارهتام حتى أقاما أسطوال جتاريا يستخدم مخسامئة بحار من املوايل
ووصلت قدرهتام التجارية عىل منافسة رشكة اهلند الرشقية الربيطانية يف بعض 

 .األمور التجارية
 .ّاللحية ميناء يمني شامل املخا قريب من جزيرة كمران  ) ٢(
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 ,واجتمع مع الرشيف حييى حاكم أيب عريش وكمرانم ١٨٠٥ أكتوبر ١٨
واعرتف الرشيف حييى . ش معه موضوع رشاء الفرنسيني جلزيرة كمرانوناق

قاف قد دخل بالفعل يف بعض الرتتيبات مع عمه سبأن السيد حممد بن عقيل ال
ًوفورا ذهب برنجل إىل الرشيف محود . محود الرشيف املوجود يف وادي مور

أربعة ( ١٤٠٠٠ الذي أخربه بأن السيد حممد بن عقيل السقاف قد دفع له مبلغ
ّ قذيفة وكمية ٦٠٠ً مدفعا من عيارات خمتلفة و٢٣ دوالر وأعطاه )عرش ألف

ووافق الرشيف محود عىل أن . ًمن البارود, دون أن يذكر له شيئا عن الفرنسيني
يكتب للسيد السقاف بإيقاف الصفقة ألنه ال يوافق عىل إقامة مستوطنات يف 

 .جزيرة كمران
هنا أنسب مكان بعد عدن إلقامة إل وقام برنجل بزيارة اجلزيرة وقا

 .مستوطنة بريطانية فيها
َّوقامت حكومة اهلند بإرسال خطابات هتديد حلاكم املخا وشيخ اللحية  ُ

السيد حممد بن عقيل ) الربيطانية(وقد اهتمت حكومة اهلند .ملنع هذه الصفقة
 :السقاف بعدة اهتامات كالتايل

 ).م١٨٠٥( حلساب فرنسا رشاء جزيرة كمران من حاكم أيب عريش) ١(
وهنب محولتها بام قيمته ستني ألف ) Essex) (إيسكس(فقدان السفينة ) ٢(
) Essex(كية إيسكس ي وحرق السفينة فيام بعد, وقتل قائد السفينة األمر,دوالر

ة من كام وجدت جثث ست. كارتر اإلنجليزيكابتن أورمي األمريكي واملسرت 
 .ة وكمرانداحلدياألوربيني عىل الشاطئ فيام بني 

مد عقيل السقاف  وكان السيد حم.ومل تعرف حقيقة فقدان هذه السفينة
ّبعيدا عنها متجها إىل جزيرة موريشيس يف املحيط اهلندي ومقابل الساحل  ً ً

 .ويبدو أن هذه االهتامات ملفقة. فريقياإل
قيام السيد حممد بن عقيل السقاف بإقامة حتصينات عىل جزيرة كمران ) ٣(
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أن تقوم بإرسال ) الربيطانية( وهذا كله أد بحكومة اهلند .لح الفرنسينيلصا
وقد خرجت احلملة . محالت إللقاء القبض عليه وحتطيم حتصيناته يف كمران

 متجهة إىل البحر األمحر وعىل رأسها م١٨٠٦ يوليه ٢٧من ميناء بومبي يف 
حاكم أيب عريش تون والذي عليه أن يتفاهم مع ياملبعوث الربيطاين املسرت س
دوالر إلعادهتا إىل السيد حممد بن عقيل  ١٤,٠٠٠حتى لو اضطر لدفع مبلغ 

أن بريطانيا مضطرة فوإذا مل يتم ذلك . السقاف وإلغاء صفقة بيع جزيرة كمران
 .إىل احتالل اجلزيرة

وعندما وصلت احلملة الربيطانية إىل جزيرة كمران وجدت أن مجاعة 
قد سبقتها إىل هناك بأمر اإلمام سعود بن ) يشأبو عر(الرشيف محود حاكم 

عبدالعزيز آل سعود عىل أن تقوم بإزالة التحصينات وإلقاء القبض عىل السيد 
ًحممد بن عقيل السقاف وأخذه مقيدا إىل الدرعية  يبدو أن االتفاق قد تم بني و(ّ

 ).اإلنجليز وآل سعود عىل ذلك مبارشة
 فرتك ,ويبدو أن السيد حممد بن عقيل السقاف قد بلغته األنباء كاملة

ّاجلزيرة وفر منها بعد أن حطم مجيع التحصينات التي أقامها, ومل يبق فيها إال 
 .ًأكواخ املواطنني, وبقايا قلعة تركية ومسجدا

بأن ال يدخل أي ) أبو عريش(وقام ديفيد سيتون بتوقيع اتفاقية مع حاكم 
وأن السفن اإلنجليزية تكون هلا حرية .  كمران أو أي ميناء تابع لهفرنيس إىل

دها بوفام مع ّثم جدد االتفاقية التي عق. الدخول واخلروج من وإىل موانئه
اليمني ّالبن وأن يقوم السلطان بتزويد اإلنجليز بم ١٨٠٢سلطان حلج عام 
 .)١( الصوفية والذخائر العسكريةمقابل املنسوجات

                                 
ادة املتعلقة بكمران والـسيد حممـد عقيـل الـسقاف مـصدرها كتـاب االحـتالل امل  ) ١(

 Gordon, وكتاب ٧٨ – ٧١, ص )٢ط (الربيطاين لعدن للدكتور سلطان القاسمي 

1968 Waterfield: (Sultans of Aden), John Murray, London .  
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 ٦ة للسيد حممد عقيل السقاف فقد صدرت األوامر بتاريخ أما بالنسب
) Concord(قائد السفينة كونكورد ) Cramer( لكريمر م١٨٠٨أغسطس 

. ن احلربية الربيطانيةواستمرت مالحقته من قبل السف. بإلقاء القبض عليه
ن إ يقول فيها م١٨٠٩ ديسمرب ٢٧وكتب السيد السقاف حلاكم بومبي بتاريخ 

جلزيرة كمران نيابة عن ) أي السيد حممد بن عقيل السقاف(ه موضوع احتالل
نه بريء من تلك االهتامات إّن تلك الرواية مزيفة, وإالفرنسيني غري صحيح, و
 ورغم ذلك فقد طاردته حكومة بومبي وصدر األمر .َّوقد استقر يف وطنه ظفار

ائد ق) Captain James Jeakens( إىل كابتن مجيس جيكنز م١٨١٢يف سبتمرب 
بإلقاء القبض عىل السيد حممد بن عقيل السقاف ونقله ) Trent(الطراد ترينت 

 .)١(ًإىل بومبي سجينا
ومل يوضح الدكتور القاسمي هل تم اعتقال السيد السقاف بالفعل أم ال? 

ولكن . ويظهر بعض الغموض يف تفاصيل القصة, كام يبدو فيها بعض التناقض
. خيتلف الرواة يف تفاصيل القصة وروايتهم هلاهذا شأن القضايا التارخيية حيث 

ولكن الثابت أن السيد حممد بن عقيل السقاف أدار جتارة واسعة أزعجت 
وكان له نفوذ واتصال بفرنسا, كام استطاع أن . رشكة اهلند الرشقية وحكومتها

الذي تتبعه كمران عىل أن يشرتهيا منه, ولكن ) أبو عريش(يقدم األموال حلاكم 
 مل تتم بسبب تدخل بريطانيا واستعدادها لدخول املعارك من أجل هذه الصفقة
 .القضية

واجتهت فرنسا بعد ذلك إىل إيران وتوجهت قوة فرنسية ضخمة مكونة من 
اط الفرنسيني إىل طهران عام اثني عرش ألف رجل ووصل عدد من الضب

 .اط عسكري لعدة سنواتوبالتايل البحر األمحر من أي نشم ١٨٠٨
                                 

  .٧٨دن, ص سلطان القاسمي, االحتالل الربيطاين لع. د  ) ١(



،אFאאE ٥٢

 نيا يف املخابريطا
ا تأسيس الوكالة الربيطانية يف املخا ووضعتها حتت السلطة أعادت بريطاني

ويقوم الوكيل . املبارشة حلكومة بومبي بصورة مطابقة ملا هو يف البرصة وبغداد
 .ضمن واجباته التجارية بجمع األخبار عن أي نشاط فرنيس يف املنطقة

من قبل حكومة بومبي لرئاسة ) Rudland) (ردالند(تم تعيني الكابتن و
 ,بعثة تتقىص احلقائق عن النشاط الفرنيس يف البحر األمحر وجزيرة العرب
. وتقوم بتوثيق العالقات السياسية والتجارية مع احلكام العرب يف البحر األمحر

لسياسية بكتابة تقرير مفصل عن األحوال ا) ردالند (نوقد قام كابت
 .م١٨٠٩ يونيه ١٦واالقتصادية يف البحر األمحر الذي وصل إليه يف 

وعندما حاولت . ومتثل النشاط الفرنيس يف املخا بنشاط جتاري حمدود
وهددت بأهنا ستنقل ذلك الوكالة الفرنسية رفع العلم الفرنيس منعت بريطانيا 
ر األمر عىل ذلك إىل واستم.. نشاطها إىل عدن بدل املخا إذا رفع العلم الفرنيس

 وتغاضت بريطانيا عن ذلك , عندما رفع العلم الفرنيس ثانيةم١٨١٦ديسمرب 
 .يف املخاّالبن بسبب أرباحها الكبرية من جتارة 

 احلملة عىل املخا
 املقيم يف الوكالة الربيطانية يف املخا قد شحن) Ramsy(كان املسرت رامزي 

ولكن املسرت ) دريابجي(خاصة برشكة اهلند الرشقية عىل السفينة ّالبن كمية من 
 .م١٨١٧ يوليه ١٦رامزي توىف قبل سفر السفينة وذلك يف 

إىل املخا ) برنس أوف ويلز(قائد الطراد ) الليفتنانت دومينيستي(ووصل 
بالسفر وطلب من الناخوذة أن يرسع . فأنزل قواته يف الوكالة الربيطانية هناك

نه منتظر شحنات أخر ليحملها إ, لكن الناخوذا قال ّإىل اهلند بشحنة البن
أن قام بحبس الناخوذة يف إال ي املتعجرف تمعه, فام كان من الليفتاننت دومينيس
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 فأرسل احلاكم إىل فتيحوأرسع مالك السفينة إىل حاكم املخا احلاج . الوكالة
ذة إليه فرفض, فأرسل احلاكم من خيرج الضابط الربيطاين أن حيرض هو والناخو
ّ وكرر الطلب إىل الضابط الربيطاين ,الناخوذة ومساعده بالقوة من الوكالة

ه يف حبس الناخوذة ومساعده, كام أخربه إّ نبهه عىل خط فلام حرض.باحلضور إليه
ن إنزال مفرزة عسكرية بأمجعها يف وسط البلد, وقرعها للطبول وقيامها أ

وضعه للحراس عىل بوابة املحطة وحراهبم مرشعة, أمر حيدث بالتدريبات, و
أنه أن شمرة ومل يسبق أن قام به أحد من الضباط الربيطانيني, وأن ذلك من ول أل

ّيعرض احلاكم نفسه الستياء اإلمام عبد اهللا بن أمحد املهدي الذي خلف والده يف 
ربيطاين ومحله معه إىل فقام الضابط الربيطاين بإنزال العلم ال. م١٨١٧احلكم سنة 

 .م١٨١٧ أغسطس ٣١ورحل يوم ) برنس أوف ويلز(ظهر سفينة الطراد 
 حاكم بومبي واحتج إمام اليمن عىل ترصف الضابط الربيطاين برسالة إىل

وعندما أصبحت الوكالة خاوية قام بعض أفراد من م, ١٨١٧يف شهر سبتمرب 
ضب اإلمام لتقصري قد غو. الشعب باهلجوم عىل الوكالة الربيطانية وهنبها

, بل وضعه يف السجن فتيحيف محايتها فأمر بعزل احلاكم احلاج ) فتيح(احلاكم 
 .وبعث برسالة أخر يعتذر فيها عام حدث للوكالة. مع بعض أتباعه

وملا وصل الليفتنانت دومينيستي إىل اهلند أثار ضجة كبرية وأن له احلق يف 
رغم أهنا كانت ترفع العلم العريب, ) يجابدري(وضع جنوده يف السفينة التجارية 

وأن صاحبها حممد عيل خان املقيم يف بومبي قد باعها منذ سنة للسيد عبدالرمحن 
بن عقيل السقاف, شقيق حممد بن عقيل السقاف املتعاون مع الفرنسيني ا

ُوادعى الليفتنانت الربيطاين أنه رضب وأهني يف املخا, وهو . بريطانياواملطلوب  ُ ّ
 .مر مل يثبت من تقارير الشهود من العرب واألوربينيأ

أهنم ال بد أن يؤدبوا أهل اليمن, وطلبوا  −بعنجهيتهم  −َّوأحس الربيطانيون 
وعقابه أمام أهل بلده بواسطة الربيطانيني  فتيح تسليم حاكم املخا السابق احلاج
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 ّويف حالة رفض هذا الرشط ينبغي قصف مدينة املخا حتى تسو. أنفسهم
 Prendergastوعارض ذلك املسرت برندرجاست . مبانيها احلكومية باألرض
قبة احلاكم السابق للمخا اوطالبوا إمام اليمن بمع. عضو جملسة حكومة بومبي

 . وسجنه وتقديم تعويض مايل عن البضائع التي هنبت من املحطةفتيحاحلاج 
ورت عام وقامت الرشكة الربيطانية بإرسال جتار هنود مسلمني من س

اليمني ومعهم جمموعة من السفن احلربية الربيطانية ّالبن  لرشاء م١٨١٩
وهو املدعو جون هنرت ) راأورو(وهرب أحد بحارة السفينة . للتهديد واحلراسة

إىل املخا واعتنق اإلسالم, فطالبت حكومة بومبي اإلمام بإرجاع جون هنرت 
 . وهربا إىل املخام١٨١٠سنة ذين اعتنقا اإلسالم لطانيني اليثنني من الرباو

ه وفقد منصبه ءّورد اإلمام عىل هذه الرسائل بأن حاكم املخا قد نال جزا
أما يف ما يتعلق باألشياء التي فقدت من منزل الوكالة, فلم . ووضع يف احلبس

واستغرب اللهجة احلادة من حكومة بومبي بعد . يفقد يشء ال مال وال بضائع
 .م جواب اإلمام هذاّسلتعت حكومة اهلند أهنا مل ت واد.أن تم تسوية القضية

ّ قررت إرسال مبعوث إىل إمام اليمن للتفاوض معه حول م١٨٢٠ يونيه ٦ويف 
املطالب الربيطانية مع شطب موضوع األشخاص الذين اعتنقوا اإلسالم ألنه 

ًمطلب ال يمكن تلبيته وال يستطيع إمام اليمن أن يرد من جلأ إليه مسلام ّ. 
 ٢٣ً مندوبا يف تلك املفاوضات يف ّأن وصل وليام بروس املعنيوبعد 
ً أعلن أن عىل اإلمام أن يرسل مندوبا إليه يف سفينته ويقدم م١٨٢٠أغسطس 

 .االعتذار وحيصل عىل التعويض املطلوب
َّواستعد حاكم املخا اجلديد حسني الفقيه وركب بعض املدافع فوق 

 .قراض احلكومة للتصدي لإلنجليزاألبراج املختلفة وقام جتار املخا بإ
ًألنه كان ينتظر جوابا من ) بروس(وكان اإلمام يامطل يف الرد عىل رسالة 
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لب منه اإلمام النجدة طحسن باشا قائد اجليوش املرصية يف احلجاز الذي 
واملساعدة ضد اإلنجليز, لكن حممد عيل باشا كان يعتمد يف جتارته عىل رشكة 

ِاهلند الرشقية ومل ير  .ْد إغضاهباُ
ّوأرص بروس عىل تسليمه . وقام حاكم املخا بإعادة االتصال باملسرت بروس

ليعاقبه بنفسه, فأخربه السيد حسني الفقيه حاكم ) احلاكم السابق (فتيحاحلاج 
املخا أنه ال يملك تلك السلطة وأنه خمول بمرافقته إىل اإلمام نفسه الذي سيقرر 

 ).كارون(لعرض وعاد إىل سفينته ولكن بروس رفض ذلك ا. ذلك األمر
 ت قامم١٨٢٠ ديسمرب ٣السفن احلربية األخر يف وعندما وصلت 

بقصف املخا حتى ارتفعت راية اهلدنة يف مركز مدفعية اليمنيني, وأبحر قارب 
 وأخرب ,راية البيضاء وعليه الناخوذة حممد بن راشد العامينالًرافعا ) هوري(

ّ ولكن بروس أرص عىل تسليم .ً يوما١٨مهلة بروس أن اليمنيني يطلبون منه 
 وأمهلهم ,ملعاقبته, وإعادة املمتلكات املرسوقة وتقديم اعتذار فتيح احلاج

 فتيحنصف ساعة فقط ليأتوا بحاكم املخا اجلديد حسني الفقيه وابن احلاج 
 وملا مل يستجيبوا لطلبه خالل نصف ساعة استأنف إطالق ,ينتنيليكونا ره

ً إىل الرب يطلقون وابال من النريان عىل جدران جلنودا  وتوجه.ملخااملدافع عىل ا
ًاحلصن ومل يستطيعوا اقتحامه واضطروا للرتاجع بعد أن خرسوا عددا من 

ً ويف الساعة التاسعة مساء .ّواستمر القذف من السفن احلربية. القتىل واجلرحى
 .لباكراندلعت ألسنة اللهب يف شامل املدينة واستمرت حتى الصباح ا

ًومرة أخر عاد الناخوذة العامين رافعا الراية البيضاء عىل قاربه وأخرب 
بروس أن الشخصني الذين طلبهام كرهائن مريضان, وهم مستعدون إلرسال 

ول فطالب اإلنجليز بتسليم الباش كاتب أو السكرتري األ. ًآخرين بدال عنهام
ًالرابعة مساء ليعودوا وأمري البحر اليمني أو أمري العسكر وأمهلوهم حتى 

حمسن (وأحد أقرباء اإلمام ) أمحد الفقيه( وقدم حاكم املخا أحد أقربائه .بالرهائن
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ويف اليوم . عىل ذلك)  احلملةاقائد(افق بروس ولوميل , ووكرهينتني) الشاب
ًوأخربا بروس بأن عددا كبريا . التايل صعد الشابان إىل السفينة كارون كرهينتني ً

تلوا وجرحوا نتيجة القصف املتواصل العشوائي عىل املدينة, وبينهم من األهايل ق
 .جمموعة من النساء واألطفال والشيوخ, فأمهلهم أسبوعني لتحقيق مطالبه

حيتج ) بروس (نووصلت رسالة من أمحد باشا حاكم احلجاز إىل الكابت
ّفيها عىل ترصفه, ويبني له فيها أن اليمن تابعة للدولة العثامنية, وأ نه كان من ّ
 بروس ّورد. ّالواجب االنتظار ال أن يبادر باهلجوم, قبل أن يستلم رد اإلمام

 ..بوجوب حتقيق طلباته من اليمن إذا كانت اليمن تابعة للدولة العثامنية
 ٢٦ ويف .ها مخسة أيام أخرّ فمد,وطلب التجار يف املخا متديد املهلة

ي مكثف عىل احلصن  بدأ اهلجوم من جديد بقصف مدفعم١٨٢٠ديسمرب 
وفجروا ) الباهيني(ن بأيدي اإلنجليز واجلنود اهلنود ص فسقط احل,الشاميل

 وعند .وتم إسكات املدفعية اليمنية. ل إىل كومة أنقاضّاحلصن الشاميل حتى حتو
الناخوذة العامين حممد بن غروب شمس ذلك اليوم أبحر القارب وعىل متنه 

س بأن األمري فضل اهللا قدم من صنعا ومعه راشد حيمل راية اهلدنة, وأخرب برو
ّ ديسمرب سلم اليمنيون ٢٨ويف .  لتلبية مطالب اإلنجليزمستعدّ, وأنه فتيحاحلاج 

 أطلق رساح الرهينتني ٢٩ ويف ,)بنارس(شابني بريطانيني هربا من السفينة 
بدأ اإلنجليز بقصف احلصن م ١٨٢٠ديسمرب  ٣٠ويف  .اليمنيتني لد اإلنجليز

 واستمرت احلرب إىل  وإسكات املدفعية التي عليه. رغم االستيالء عليهاجلنويب
ويف اليوم التايل صعد مندوب اإلمام األمري فضل اهللا إىل . م١٨٢١ يناير ١

السفينة كارون التي يقودها الكابتن بروس ووافق عىل طلباته بتقديم اعتذار 
وكانت ). املخا(دينة وأن يستقبل برتحيب واحرتام يف امل فتيحوبمعاقبة احلاج 

خسائر اليمنيني فادحة من النساء واألطفال والشيوخ واألهايل واجلنود بينام 
ً جنديا ٣١عدد اجلرحى بلغ خرس اإلنجليز تسعة أفراد بني ضابط وجندي و

 .ًوضابطا
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فقط بل حاكم املخا اجلديد الذي أبد مقاومة  فتيحومل تتم معاقبة احلاج 
 حيث وضع حتت احلجر هو وممتلكاته بأمر ,املهينةورفض تنفيذ مطالب بروس 

 أمام الكابتن فتيحوأجلس احلاج . من اإلمام إلرضاء الكابتن بروس املتغطرس
ًلوميل وهو يف حالة من الفزع طالبا الصفح عنه, فصفح عنه بروس والكابتن 

ًاإلنجليز بعد هذا اإلذالل له ولليمن شعبا وحكاما ً. 
.  باملئة عىل البضائع الربيطانية٢,٢٥ باملئة إىل ٣ من مّوخفض اإلمام الرسو

ِهدة وختمها من اجلانبنيوتم توقيع املعا ْ  .م١٨٢١ يناير ١٥ اليمني واإلنجليزي يف َ
ويف اليوم التايل احتفل اإلنجليز ومندوبو احلكومة اليمنية بتوقيع االتفاقية يف حفل 

 . الها وجرحاهاً شخصا بينام كانت املخا تئن وتبكي قت٢٥٠عشاء حرضه 
ًقائام بأعامل املقيم يف املخا ) Rosbon(ّوتم تعيني الليفتنانت روبسون 

وقام الطبيب اإلنجليزي جيمس . ًوسمح له بحرس مكون من ثالثني رجال
 يناير عاد الكابتن ٢٠ويف  . بمعاجلة اجلرحى من اليمنيني)James Foy(فوي 

َّمبي بعد أن حقق مجيع مطالبه, ًبروس إىل السفينة توباز وأبحر عائدا إىل بو
 .وأظهر ألهل اليمن قوة بريطانيا وجربوهتا وأهنم ال يستطيعون التصدي هلا

ووصل الكابتن بروس إىل عدن تسبقه أخبار محلته عىل املخا وما فعله هبا, فام 
إال أن تقدم إىل الكابتن ) سلطان عدن وحلج(كان من السلطان أمحد عبد الكريم 

 يسعده أن يمتلك اإلنجليز قطعة من عدن يف مقابل مبلغ هه أنً معلنا لبروس
 ١٣ بروس يف ن ويف املكال التي وصلها الكابت.مايل شهري يدفع له وحللفائه

 أبد نقيبها وحاكمها استعداده للدخول يف معاهدة صداقة مع م١٨٢١فرباير 
 .اإلنجليز

 يف لندن  للمسؤولنياة جدّسار) بروس(لة الكابتن وكانت نتائج مح
.  ووافقت حكومة بومبي عىل املعاهدة التي أبرمها بروس مع اإلمام.وبومبي

 .وتم رفع احلصار عن موانئ اليمن
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وعندما احتج حممد عيل باشا عىل ترصف اإلنجليز يف املخا قام اإلنجليز 
وكانت اآلستانة أشد . باسرتضائه بتقديم قرض بالرشوط التي ذكرها هو نفسه

ًالدولة العثامنية جيشا وأرسلته إىل اليمن لرتتيب األوضاع ّ وجهزت ,ًغضبا
ّ, وعني اًوعزل األمري فضل اهللا الذي استسلم ملطالب اإلنجليز استسالما تام

 .ًبدال منه األمري جوهر
ووصلت فرقة من اجليش العثامين إىل املخا ورفعت العلم العثامين وفرضت 

 هتشنسون يعزف املوسيقي كل صباح نبتوكان املقيم اجلديد الكا. سيطرهتا عليها
وقام خالف . ّ وخزن كمية من األسلحة يف الوكالة التجارية,ومساء يف الوكالة

 عىل اإلنجليز ولكن اإلنجليز ي, حيث رأ اإلمام أن التخفيض يرسحول الرضيبة
 .وا عىل أن يرسي عىل كل من حيمل العلم الربيطاين من اهلنود وغريهمّأرص

 م١٨٢٢ مارس ٢٠لة سلطان حلج يف عدن يف بتشنسون بمقاوعندما قام ه
الدولة وطلب إقامة قلعة بريطانية يف عدن, اعتذر له السلطان ألنه قد وافق 

ًوأن ذلك سيثري خالفا بني . ة عىل إقامة حامية هلم مكونة من مائتي جندييالعثامن
سون أن وطلبت حكومة اهلند من هتشن .العثامنيني واإلنجليز ال حتمد عقباه

 وأن ينهي موضوع اخلالف مع , مع سلطان حلج وعدنهيتوقف عن اتصاالت
وأنكرت حكومة بومبي للسلطات .  وأن يوافق عىل طلبات اإلمام,اإلمام

 .)١(ّالعثامنية أن يكون هلا أي اتصال مع عدن أو نية يف إقامة قاعدة هناك
امنية, ولكن إقرار من حكومة بريطانيا بأن عدن تابعة للدولة العثوهذا 

ّبريطانيا تنكرت بعد ذلك هلذا القول واعتربت أن الدولة العثامنية ال سيطرة هلا 
 .وال إلمام اليمن عىل حلج وعدن واملشيخات والسلطنات اجلنوبية

عندما قام املقيم الربيطاين يف املخا م ١٨٢٦وهدأت األمور يف املخا إىل عام 
                                 

 .١٠٤سلطان القاسمي, االحتالل الربيطاين لعدن, ص . د  ) ١(
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وكانت ).. سورت(ند من مدينة باملطالبة بسداد ديون لصالح جتار من اهل
 وكتب بذلك .فع الدينداألوضاع االقتصادية يف اليمن سيئة, فلم يتمكنوا من 

إىل حكومة بومبي التي هددت بإقفال الوكالة وإيقاف التجارة وأرسلت جمموعة 
وقد وصلت هذه السفن احلربية يف . من السفن احلربية مرة أخر إىل ميناء املخا

) Captain Bagnold( ورافقها الكابتن باجنولد .م١٨٢٧ر منتصف شهر فرباي
 . يف محلة عسكرية لتأديبهاةاملقيم الربيطاين يف املخا والذي ذهب إىل بربر

 حدثت مشاجرة بني أحد حراس املقيمية الربيطانية م١٨٢٧ فرباير ٢٥ويف 
م ًالذي كان سكرانا واعتد عىل امرأة يف السوق, وبني خاد) السباهي(اهلندي 

ّالنقيب الرتكي الذي غضب لذلك وأدب اهلندي, فقام املقيم الربيطاين بسجن 
 , باحلجارةس حول مقر املقيم وأخذوا يقذفونهوجتمهر النا. خادم النقيب الرتكي

 .النار وقتل أحد اجلنود األتراك) Mackell(فأطلق عليهم مساعد الطبيب ماكل 
ّواألسطول الربيطاين يتهدد . الربيطاينك حمارصين ملقر املقيم اوجتمع اجلنود األتر

, وأحد اليمنيني إىل صنعاء, ةفقام حاكم املخا بإبعاد أحد األتراك إىل جد. البلد
ّومن ثم غادر األسطول الربيطاين . ومساعد الطبيب الذي أطلق النار إىل بومبي

ًميناء املخا بينام بقيت أحد سفنه حتسبا لتطور األوضاع يف املخا ّ. 
 من أن التجارة يف املخا  باجنولد يشكونقيم الربيطاين يف املخا كابتوكان امل
 ولكنها بيد احلضارم والتجار , الربيطانيني أو أتباعهم من اهلنودليست بيد

ًوذكر أيضا أن بعض أقساط الديون للهنود . العرب الذين سيطروا عىل التجارة
ال بالقنصل ّمل تسدد, فقامت حكومة بومبي باالتص) سورت(من مدينة 

الربيطاين يف مرص الذي عرض موضوع الدين عىل حممد عيل باشا الذي كتب 
 وبالفعل متت تسوية قضية الدين بوصول .بدوره لإلمام يف اليمن بتسوية الدين

 .رسالة حممد عيل باشا



،אFאאE ٦٠

١(بريطانيا يف سقطر( 
 كيلومرت من الساحل ٤٠٠ندي عىل بعد تقع جزيرة سقطر يف املحيط اهل

 كيلومرت من رأس ٢٥٠وعىل بعد , )حرضموت واملهرة(اجلنويب جلزيرة العرب 
ذات أمهية بالغة   وكانت جزيرة سقطر . يف الصومال) حافون(جواردفوي 

 وعرفها املرصيون القدماء واهلنود واليونان والرومان, ,يف التاريخ القديم
ًووصفوها وصفا مذهال ّ املر واللبان والصرب ودم األخوين : وتغنّوا بأشجارهاً

 والزباد وهو ,من أمعائه) Whale(الذي يقذفه احلوت ) Ambergris (,والعنرب
 ولن نخوض ها هنا يف .وسموها جزيرة السعادة. تخرج من قط الزبادسي

» سقطر اجلزيرة السحرية« ومن أراد التفصيل فلريجع لكتاب ,تارخيها القديم
 .تب هذه السطورلكا

 جزر : هي, وتتبعها عدد من اجلزر, كيلو مرت مربع٣١٠٠وتبلغ مساحتها 
وأهم مدهنا .  وفرعون وسمحه ودريس وسمبويه وصخور فروقعبد الكوري

وقلنسية ومدينة السوق ودليشة ) ده أو مدينة التمر متر(حديبو العاصمة 
 .ةسيومن

 تم تقديره عند زيارة القبطان فقدجدا, واالختالف يف تقدير سكاهنا كبري 
ثم انخفض الرقم بعد ) م١٨٣٤سنة ( هلا بخمسة عرش ألف شخص هينس

 وال .ً إىل أربعني ألفام١٩٨٤ وارتفع بعد ذلك عام ,جماعة ووباء إىل تسعة آالف
                                 

 وقـد اعتمـدت فيـه عـىل ,سـقطر اجلزيـرة الـسحرية: مصادر هذا الفصل كتايب  ) ١(
م; ١٩٩٦/ هــ١٤١٧العـرص احلـديث, بـريوت منـشورات , امصادر كثـرية جـد

 بـامطرف, دار وكتاب ملحات من تاريخ سقطر للمؤرخ األستاذ حممد عبد القادر
; وكتاب الدكتور سلطان القاسمي, االحتالل الربيطاين لعـدن, ٢٠٠١حرضموت 

 .١٩٩٢, النارش املؤلف, ٢ط 
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 ).م٢٠١٢ (اشك أهنم قد جاوزوا املائة ألف حالي
ً حتولت أخريا إىل  ثم,وكانت تتبع حمافظة عدن منذ أن احتلتها بريطانيا

 وكانت منذ , وهي قريبة منهاا, وسكانياحمافظة املهرة التي ارتبطت هبا تارخيي
 .أزمنة طويلة تابعة هلا

الثامن (م األئمة يف عامن منذ القرن الثاين اهلجري كوخضعت سقطر حل
 فتارة ختضع لعامن وتارة ,ّواستمر األمر عىل ذلك بني مد وجزر). امليالدي
) الدولة الطاهرية( ويف أوقات حمدودة تبعت حرضموت وعدن ,ةللمهر

 .ميةسوالدولة اإلمامية القا
آل بن عفرير يف املهرة وسقطر 

 حكمها السلطان املهري من عاصمته م١٤٨٨/ هـ٨٩٤ومنذ عام 
ًم الفروع املهرية استيطانا يف  وبالذات آل سعد بن عفرير ألهنم من أقد,)قشن(

 :سقطر وهم ينقسمون إىل
 .ري بن سعدعآل طو) ١(
 .آل عيسى بن سعد) ٢(

 عندما غادرت م١٩٦٧وقد ظل حكم سقطر يف هاتني العائلتني إىل عام 
, وضغط م١٩٦٧بريطانيا عدن وحممياهتا وتم إعالن االستقالل يف نوفمرب 

مياهتا أن خيرجوا من بالدهم اإلنجليز عىل كل سالطني وشيوخ عدن وحم
 .ويسلموها للجبهة القومية التي اتفقت معها بريطانيا

بقيادة دي كوهنا ) م١٥٠٧(وتعرضت سقطر لالحتالل الربتغايل 
وبعد استالمهم للجزيرة ..  واجهوا مقاومة عنيفةؤالءه والبوكريك ولكن

مسلمني ونصار هم  ومنعوا عن,وجدوا مقاومة سلبية من سكان سقطر
بسبب اجلوع واألمراض  ويف فرتة وجيزة مات عدد من الربتغاليني .املرية
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ومل يامنع سكان . م١٥١١ واضطروا لسحب من بقي منهم عام واالغتياالت,
سقطر وال سلطاهنا بتموين الربتغاليني باملياه والطعام عندما أتوا بعد ذلك 

 . فكرة احتالل سقطرًوا متاما عن ّللتموين ودافعني ثمن ما يستهلكونه وختل
لنج والكابتن هوكنز يوقد زارها عدد من اإلنجليز منهم الكابتن ك

)Keeling and Hawkins ( وبعدهم جون جوردين)John Jourdain ( يف
يف أغسطس ) Sir Thomas Roe( ثم السري توماس رو م١٦٠٩أغسطس 
ث  ومكم١٨٣٤بزيارة سقطر عام ) Haines (هينسثم قام الكابتن م ١٦١٥

ّوقد قدم الليفتنانت ويلستد  . ومعه بعثة دراسية كاملةم١٨٣٥فيها إىل عام 
Wellsted الذي ص ,وهي أفضل دراسة حبه دراسة شبه متكاملة عن سقطر
 .إىل زمنه

وأوضح تقرير ويلستد صالحيتها لرسو السفن الذاهبة إىل اهلند, وإجياد 
 وبام أن دخل ,)Bunkering Station (مالفحبحمطة لتموين السفن باملياه و

فإنه لن يامنع يف ) يف حدود ثالثامئة ريال فضة(من اجلزيرة جدا السلطان ضئيل 
 .بيع اجلزيرة

وأرسلت احلكومة الربيطانية الكابتن روس من األسطول الربيطاين اهلندي 
مع السلطان أمحد بن فرتك ) عاصمة املهرة( ووقع اتفاقية يف قشن م١٨٣٤عام 

 الطوعري من آل عفرار, وبموجبها يسمح السلطان للسفن وابن عمه عامر
 دون أن يكون لربيطانيا ,د باملاء أو الفحمّ يف سقطر والتزوّالربيطانية بالرسو

 .أي سلطة عىل اجلزيرة

 رفض سلطان سقطر بيعها بأي ثمن
 ١٥مر الطوعري يف اات مع السلطان ع بإجراء مفاوضهينسقام الكابتن 

ًوكان متلهفا ملحادثة أمحد بن سعيد وعبد اهللا بن سامل الطوعري . م١٨٣٤نوفمرب 
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 وعندما بدأ .ً وأبديا نوعا من االستعداد للتفاهماللذين عرفهام من املرة السابقة,
طاعن يف السن ويقوده ) رضير(اللقاء معهام وصل السلطان عامر وهو رجل أعمى 

 بعد هينسوأفصح الكابتن . اهّ? فأجابه وحيهينسفل وهو ينادي أين الكابتن ط
عرشة ( وهي رشاء جزيرة سقطر بمبلغ كبري من املال ,املجامالت عن مهمته

 ودخلها ,, وأن اجلزيرة غري ذات أمهية للسلطان)ريال فيض= آالف كراون أملاين 
: ًت قوي قائال وهو واقفر الطاعن يف السن بصوي فقاطعه السلطان الرض..ضئيل

? إن سقطر هي هبة اهللا لآلباء اهل ترغب حكومتك يف رشاء سقطر حق
ًواألجداد ولن أفرط فيها أبدا واهللا لو مألت هذه الغرفة من األرض إىل السقف . ّ

 . وأشار بيده يوضح ما بني إهبامه وخنرصه,ًبالذهب ملا أعطيتك ما يوازي شربا
ون أذيال اخليبة, ولكنهم كانوا معجبني ّمعه جير ومن هينس نوخرج الكابت

 .بشجاعة وإرصار هذا الشيخ الفقري والطاعن يف السن الذي رفض إغراء املال
أنت تقوم بخدمة دولتك وملصلحتها وأنا أقوم بخدمة «: هينسوقال للكابتن 

ًوقبيلتي التي أعترب نفيس أبا جلميع أبنائها ولن أفرط يف حقوقهم بالدي 
 .»وبلدهم

 بواسطة مرتمجه املال جعفر أن والدة أمحد بن سعيد هينسوعرف الكابتن 
 فذهب السلطان . وأهنا تريد املال لتزويج ابنها,ذات نفوذ يف اجلزيرة والقبيلة

 .خيه ومنعه من التحدث للمرتجمعامر إىل بيت ابن أ
 :)١(هينسوكتب السلطان عامر وقرابته رسالة إىل الكابتن 

ن عامر الطوعري وعبد اهللا الطوعري وأمحد بن سعيد بعد التحية, نح«
 نعرتف باستالم ,سالطني أو دوالت) الطوعري(وسعيد بن عامر ) الطوعري(

                                 
 .١٢٤االحتالل الربيطاين لعدن, ص : سلطان القاسمي. د  ) ١(
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رسالتكم بالنصح واالجتامع, ولكننا لن نستطيع بيع أي جزء من اجلزيرة إىل 
فق ُّتا كام ,ولكن. اإلنجليز حتى مقابل مبلغ كبري أو صغري من الدوالرات

 فإننا نسمح لكم بأن حتفظوا فحمكم عىل اجلزيرة مقابل دفع أجر عن ,ًسابقا
 االدعاء , كام هو معتاد منه ومن أمثاله من االستعامريني,هينساول وح .»ذلك

ّكذبا وهبتانا بأن عبد اهللا بن سامل الطوعري هدد حياة  ً مسؤول حمطة ) طه عيل(ً
 .)١(كذلك بحرق الفحمّالفحم يف جزيرة سقطر,  وأنه هدد 

ّ يف تقريره حلكومة اهلند أنه لفق هذه التهمة وأن األمري هينسواعرتف 
وكيل جلنة املالحة التجارية ) طه عيل(ّعبداهللا بن سامل الطوعري هدد حياة 

 لالستيالء عىل اجلزيرة وأنه ًاالبنغالية, وأن احلكومة الربيطانية قد أرسلت جند
 .)٢(ي يوافق عىل بيع اجلزيرةعىل استعداد للتفاهم مع أي شخص من آل الطوعر

 نوفمرب أرسل السلطان عامر الرد التايل عىل خترصات وأكاذيب ٢٠ويف 
 : )٣(هينسالكابتن 

 »استلمنا رسالتكم وفهمنا مضموهنا.. بعد التحية«
َّيف السنة املاضية جئتم ورغبتم يف قياس غبة شعب والقلنسية« ًوبدال من . ُ

ة من أجل مكان لفحمكم, دون أوامر عمل ذلك قايستم كل جزء من اجلزير
وعندما طلبنا منكم أن ترحلوا رفضتم أوامرنا, وقررتم القيام بقياس . منّا

ًلقد رفعتم أعالما . ًإىل هنا وأراد مكانا لفحمه) روس(وجاء الكابتن . اجلزيرة
ًدون إذننا, واستأجرتم مجاال وذهبتم إىل التالل, وبقيتم هناك عدة أيام بدون 

 ).انّم(أوامر 

                                 
 .١٢٥االحتالل الربيطاين لعدن, املصدر السابق, ص : سلطان القاسمي. . د  ) ١(
 .١٢٥ص املصدر السابق,   ) ٢(
 .١٢٧ – ١٢٦املصدر السابق, ص   ) ٣(
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كابتن روس أتى إىل هنا وحتدث إلينا عرب طه عيل : موضوع جديداآلن 
لقد أحرض رسالة لنا من احلكومة عن موضوع ). وكيل جلنة املالحة البنغايل(

الفحم للسفن يف سقطر, وبيت للسكنى, األمر الذي اتفق بموجبه عىل أن 
. يدفع عنهايدفع مقابل ذلك, برشط أن يستخدم سفن ورجال اجلزيرة فقط و

ًإذا كنتم تريدون مكانا فإين لن أعطي إذنا حتى جميء كابتن روس من أجله ً. 
ًنه انتزع ماال من طه عيل, أحرضه تقول إ:  الطوعرين عن عبد اهللاآل
دون ) الربيطاين(لقد رفع طه عيل العلم . ودعه يقول ذلك) أي طه عيل(أمامي 

 ننُبقي عىل املعاهدة السابقة مع كابتإذين, إننا لن نبيع أو نعطي اجلزيرة, لكن س
إننا  .إلخ.. اها أنكم ستدفعون مقابل البيت والقوارب والعاملّ ومؤد,)روس(

السلطان اخلليفة املنصور حممد : اعىل منّأًمجيعا مسلمون, هناك سالطني آخرون 
 .الثاين بن عبد احلميد بن عثامن

إن كلامتنا هي احلق . ذلك لننا أهنَّا الربيطانيني, إننا مل نفعإأنت قلت 
 .»انتهت بالتحيات املعتادة

 عن قشن بعد استالمه هذه الرسالة الواضحة هينس نورحل الكابت
 . وادعاءه الكاذبهينساحلازمة والتي أفحمت 
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א 
حلربية إىل فن انة من جمموعة من السَّوصلت احلملة الربيطانية املكو

وهي ) مدينة التمر: ده متر( يف ميناء حديبو ْتَسر وم١٨٣٥ يناير ٥سقطر يف 
 راسية هناك, هي هينس نبقيادة الكابت» بالينورس«ووجدوا السفينة . العاصمة

 أن حماوالت هينسوأخربهم ). أي هرقل(» هريكيوليس«والسفينة األمريكية 
أن لديه أوامر باحتالل اجلزيرة سواء تم ) الكابتن لو( فرد ,رشاء اجلزيرة فشلت

 .رشاؤها أم مل يتم
, م١٨٣٥ يناير ٧ إنزال القوات يف توبعد أن هدأت الرياح التي منع

غرق يوكاد أن ) السباهي(ورغم ذلك انقلب قاربان وغرق أحد اجلنود اهلنود 
أنقذوهم وانتشلوا مجيع  −لطيبة أنفسهم  − ولكن األهايل ,بعض اإلنجليز

 .)١(جال وقاموا بسحب القاربنيالر
وأنزل اإلنجليز قواهتم ومدافعهم ومريهتم يف األيام التالية مع ذخرية 

   ومل تستطع السفينة التجارية موريس أن تنزل محولتها من الفحم.املدفعية
 بسبب األمواج العاتية عىل الشاطئ, ولكن األهايل استطاعوا −ا  طن١٧وهي  −

 .ل الفحمبعد ذلك تفريغها وإنزا
ن القسم األعظم من  إ:ً لو تقريرا حلكومة بومبي جاء فيهنوكتب الكابت
وال يوجد باجلزيرة .  روبية يوميا لكل رجل:ٍ وأجر العامل عال,املدينة خرائب

 ومل يرفع العلم الربيطاين عىل اجلزيرة واكتفى برفعه عىل .دجاج وال خضار
وهو ) املهرة (نمن قبل سلطان قشًوتوقعوا هجوما . سارية مؤقتة يف املعسكر

ّأيضا سلطان اجلزيرة, ولذا استعد اإلنجليز لذلك ً. 
                                 

 ينقذون أعداء جاؤوا الحتالل بالدهم, ولكنهم مل يكونوا يعلمون ..هذا من الغباء  ) ١(
 .بذلك
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 وأدخل عرشة ,وأصيب اجلنود باإلرهاق من حفر اخلنادق وسوء التغذية
 .ً وانخفضت فاعلية اجلنود اهلنود بشكل كبري جدا,منهم املستشفى امليداين

السلطان أو وأرسلت حكومة بومبي لقائد احلملة أن يتفاوضوا مع 
 وأن اهلدف الوحيد للحكومة الربيطانية هو احلصول عىل مكان مناسب ,مندوبه

ولن تفكر يف احتالل اجلزيرة مل ليكون حمطة للمالحة التجارية, وأن احلكومة 
 ).ب واضحذوهو ك(

واجتمع السلطان عامر بن سعد الطوعري وشيوخ القبيلة والسيد عقيل 
الويل املشهور موىل ( بن الشيخ أبو بكر سامل بن أمحد بن عبد اهللا بن حسنيا

 غري أن عيسى بن مبارك املالك , بندقية فتيل١٥٠٠ومجعوا ما يقارب ) عينات
الرئيس للقوارب رفض فكرة حماربة اإلنجليز الذين يستطيعون تدمري قوارهبم 

وأن حياهتم ومعيشتهم ستتأثر, وخاصة أن معيشتهم كلها تأيت من . الصغرية
وعانى اجلنود من أمراض  .فألغيت فكرة حماربة اإلنجليز. لتجار اهلنوداهلند وا

ً ومل يستطع األحياء أن حيفروا قبورا لزمالئهم .لة توىفمكثرية حتى أن طبيب احل
 .املوتى بسبب املرض

 أخىل اإلنجليز اجلزيرة , ولعدم جدو اجلزيرة كمحطة للفحم,هلذا كله
م من يساعدهم وحيمل الرجال والعتاد إىل ورجعوا إىل بومبي بعد أن أرسلوا هل
وبذلك انتهت محلة احتالل سقطر بالفشل . ظهر السفن التي أرسلت لإلنقاذ

 .الذريع
اوض مع السلطان عامر بن سعد وعاد الكابتن روس مرة أخر للتف

نه فقط يريد موقعني مع قطعة صغرية من أرض اجلزيرة إلقامة الطوعري وقال إ
ّزين, فسأل السلطان عن املوقعني وعام إذا كان اإلنجليز منشآت الفحم والتخ

ّيشة وغبة شعب, وهي ليريدون بناء حصون? وأما املوقعني فهام يف بندر الد
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نه سيسمح بمكان واحد هو بندر وقال السلطان إ. تكن مسكونة آنذاكأماكن مل 
 .الدليشة فقط ومنعهم من احلصول عىل أرض أو بناء حصون

 املهرة يف قشن خيربهم بأنه عرض وال يزال يعرض وكتب روس لزعامء
 سنويا كل أو جزء من اعرشة آالف كراون أملاين لرشاء اجلزيرة أو أن يؤجرو

 :وقد رد الزعامء الرد التايل. اجلزيرة املذكورة لرشكة اهلند الرشقية
 فقد وصلتنا رسالة مؤرخة يف شهر ,وبعد. إىل كابتن روس هداه اهللا«

ينة الرشكة تذكر رشاء سقطر بمبلغ عرشة آالف كراون أملاين أو أكتوبر يف سف
 .»ًاستئجارها سنويا للرشكة

. إننا لن نبيع جزيرة سقطر اآلن وإىل األبد, ولن نرتك منها أي جزء«
وحيث الرشكة أخذت البالد بالقوة فسوف لن نعطي سقطر ولن نبيعها يف 

 .»أي وقت
س وتباحث معنا, وبعده جاء كابتن جاءنا كابتن روول يف االجتامع األ«
ً, وأخريا جاءنا كابتن روس, وكل الذين جاؤونا حتدثوا معنا بصورة هينس
مل يكن لديه الصالحية للتباحث سو ول ن األإوكل من جاؤوا قالوا . خمتلفة

عن التجارة, ونحن ال ندري من نصدق? لذلك هذه نتيجة قراراتنا بخصوص 
والسالم,نبيعها يف أي وقتونحن لن نعطيها ولن . سقطر  . 

 .»هـ١٢٥١مؤرخ يف شهر مجاد اآلخرة 
ونتيجة هلذا الرفض املستمر أمرت حكومة بومبي بإخالء اجلزيرة من 

 ٤٦وكان هناك . م١٨٣٥ أكتوبر ١٦ وتم ذلك يف .اجلنود واملعدات الربيطانية
 . روبية هندية٨٥,٦٠٤فت احلملة مبلغ ّ وكل..ًرجال يف قائمة املرىض

 إىل عدن التي كان هينسهكذا باءت محلة سقطر بالفشل واجته الكابتن و
 .ًيراها دائام هي املحل املناسب إلقامة حمطة وقاعدة بريطانية
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 بعد أن رأوا تقاعس , أن سالطني قشن)١(وذكر الدكتور سلطان القاسمي
أرسلوا إىل مندوهبم يف بومبي الشيخ عيل ,بريطانيا عن تأجري جزيرة سقطر 

وبعث الشيخ عيل . بن سعيد باوزير يعرض جزيرة سقطر حلكومة بومبيا
 ديسمرب ٨باوزير بالرسالة التالية إىل رئيس سكرتارية حكومة بومبي بتاريخ 

إن سبب إرسال هذه الرسالة إليكم هو رسالة وصلتني من السلطان «: وفيها
 بن عفرير عامر بن سعد الطوعري وأمحد بن سعيد بن عفرير وعبد اهللا بن سامل
ال بد وأنك : زعامء قشن, وهم أصحاب سقطر, وفحو هذه الرسالة كام ييل

سمعت أن السفن اإلنجليزية قدمت إىل هنا, ولكننا يف تلك السنني مل يكن لدينا 
وعقب ذلك طلبوا منا السامح هلم ببناء بيوت وإنزال الفحم . ميل لذلك

 .احلجرياحلجري, ولكننا سمحنا هلم فقط بإنزال الفحم 
بعد ذلك جاؤوا بجنودهم إىل سقطر, وبقوا هناك فرتة من الزمن, ثم 

 .انرصفوا بكامل إرادهتم ومل نسمع من ذلك احلني أي يشء عن املوضوع
ّلذلك فإننا اآلن نعينك لتقوم نيابة عنّا بكل ما خيتص هبذا األمر, ألننا  ّ

وا يف استئجار اجلزيرة وإذا رغب).. الربيطانية(متأكدون من حسن نوايا احلكومة 
هذا .. ًفسوف نرسل لك رسالة نخولك فيها كامل الصالحية بام تراه مناسبا عنّا

 .»اما كتبوه لنا ونحن نطلب رد
مدير ) سري تشارلز مالكوم(وأبدت احلكومة الربيطانية بعض الرغبة ولكن 

بي حاكم بوم) روبرت جرانت( إىل م١٨٣٨ فرباير ٢٣البحرية اهلندية كتب يف 
ًيقول إن جزيرة سقطر ما عادت تصلح أن تكون خمزنا للفحم بعد أن فشل 

 السفن, وبعد تقرير ّالنقاش مع سلطان قشن, وعدم صالحية املكان لرسو
                                 

 – ١٧٣, ص , املرجـع الـسابقاالحـتالل الربيطـاين لعـدن: سلطان القاسـمي. د  ) ١(
١٧٤. 
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 بمسح خليج عدن, هينس فإن عدن أصلح مكان بعد أن قام هينسالكامندور 
لذلك . وعدن أقرب مسافة ما بني البحر األمحر واهلند, فعدن تبقى األصلح

 .رفض حاكم بومبي العرض املقدم من الشيخ عيل باوزير
 وافق السلطان عىل تأجري اجلزيرة للحكومة الربيطانية م١٨٣٨ويف عام 

جلعلها حمطة للفحم, ولكن قرار بريطانيا باالستيالء عىل عدن كان قد صدر 
 .وهلذا مل تنفذ هذه االتفاقية يف حينها) قبل قصة دريا دولت الشهرية(

وعندما زار .  شديدينط, اجتاح سقطر جفاف وقحم١٨٤٤ عام ويف
 وجد أن عدد  السكان قد انخفض من م١٨٤٧املالزم مروتندن اجلزيرة عام 

وكان سبب قدوم هذا الضابط ما سمعه . ًمخسة عرش ألفا إىل تسعة آالف فقط
 من جزيرة يمن قدوم باخرتني حربيتني فرنسيتني قامتا بفحص اجلزء الرشق

 فتأكد من تلك األخبار وعرف أنه مل تعقد مع الفرنسيني أي صفقة سقطر
 .فاطمأن

ّ أيضا تعرم١٨٤٤ويف عام  العاصمة لزلزال أد إىل ) ده متر( حديبو تضً
 .دمار كبري فيها وقتل عدد من سكاهنا

نظر املسؤولني يف ) هينسالقبطان ( لفت وايل عدن م١٨٤٧ويف هناية عام 
ل الساحل الصومايل  باشا كان يزحف بقواته عىل طوعيلبومباي إىل أن حممد 
وعرف أن سفينة . القريب من جزيرة سقطر) حافون(إىل رأس جوردو يف 

 .تركية زارت سقطر مما أد إىل قلق حاكم عدن اإلنجليزي
 تلقى وايل عدن تعليامت من بومباي أن يتوجه إىل م١٨٧٦ويف شهر يناير 

 وعقد .)Briton(الباخرة احلربية بريتون عىل ) عاصمة املهرة(سقطر وقشن 
اتفاقية مع سلطان قشن وسقطر التزم بموجبها السلطان وورثته بأن ال يسلموا 
وال يبيعوا  أو يرهنوا لغري احلكومة الربيطانية جزيرة سقطر أو أي أرض تابعة 
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 .ً رياال٣٦٠وذلك مقابل ثالثة آالف ريال وخمصص سنوي قدره . هلا
زار سقطر الكابتن هنرت ) م١٨٧٦( من نفس العام ويف شهر أبريل

ًمساعد الوايل يف عدن وسلم نسخا معتمدة من املعاهدة إىل السلطان سعد املقيم 
قام الكابتن هنرت بجولة واسعة داخل ) م١٨٧٧(ويف العام التايل . يف سقطر

ويف نفس العام قام سلطان املهرة وسقطر سامل بن عيسى بزيارة . اجلزيرة
 .اًينة عدن فاستقبل استقباال رسميمد

قام الدكتور بلفور أستاذ علم النبات بجامعة ) فرباير (١٨٨٠ويف عام 
لدارسة نباتات وحيوانات جزيرة سقطر وقد قدم . جالسجو بزيارة سقطر

وقدمت حكومة عدن إىل السلطان هدية عبارة . دراسة هامة حول هذا املوضوع
 . عدنعن مدفع ورسالة شكر من وايل

 ويف عام .وتزايد عدد العلامء الذين زاروا اجلزيرة من أجل نباتاهتا النادرة
س أر( وافق السلطان عىل أن تقوم بريطانيا بإنشاء فنار يف رأس مؤمن م١٨٨٤
 .م١٨٨٥وتم البناء عام . ًعىل أن يظل املوقع ملكا للسلطان) ددرسة

٢٣ وذلك يف وقامت بريطانيا بفرض معاهدة محاية مع سلطان سقطر 
وكان . م١٨٨٦ أكتوبر ٢٣ وتم تأكيدها واملصادقة عليها يف ,م١٨٨٦أبريل 

 .وسقطر هو السلطان سامل بن محد) املهرة(وقتها سلطان القشن 
ووصل .  رفع العلم الربيطاين بصورة رسميةم١٨٨٦ أكتوبر ٣٠ويف 

رفع و) مساعد أمري البحر(السري ريتشارد ) م١٨٨٦(بعدها يف شهر نوفمرب 
 .العلم اإلنجليزي يف قلنسية

عىل رأس مؤمن ) أدر( حتطمت الباخرة األملانية م١٨٨٧ مايو ٣٠ويف 
 . ختليص جزء كبري من محولتهامنومتكن الوكالء املحليون للسفينة 
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وتكررت الزيارات بني وايل عدن وسلطان املهرة وسقطر وأبرمت 
 .معاهدة محاية للمهرة يف قشن
 وهلذا قامت حكومة عدن بإنشاء ,ىل رأس مؤمنوتكرر حتطم السفن ع

  .منار عىل رأس مؤمن



א ٧٣

 
 

א 
 )م١٨٤٧ – ١٨٢٧/ هـ١٢٦٣ – ١٢٤٣(

אא 
 

 ١٢٠٧( سنة ٣٦بعد وفاة السلطان أمحد بن عبد الكريم الذي امتد حكمه 
بعده حمسن بن فضل بسبب , توىل احلكم )م١٨٢٧ – ١٧٩٢/ هـ١٢٤٣ –

فقد كان للشيخ .  وانتقل احلكم بذلك إىل آل حمسن,انقطاع ذرية آل عبد الكريم
مها عبد الكريم : ولدان) أول حاكم للحج وعدن من العبادل(فضل بن عيل 

الكريم بن فضل, وأبعد ُوملا قتل فضل بن عيل يف يافع توىل ابنه عبد . وحمسن
عبد اهلادي وفضل (ثم توىل أوالد عبد الكريم احلكم . أخاه حمسن عن احلكم

 والتي أفضنا يف م١٨٠٢َّوآخرهم أمحد الذي وقع أول اتفاقية مع اإلنجليز سنة 
 .ثم عاد احلكم إىل أوالد حمسن بن فضل). ذكر بنودها

) العبديل(لسالمي وأول من توىل منهم حمسن بن فضل بن حمسن بن فضل ا
واختلف . م١٨٢٧/ هـ١٢٤٣وذلك بعد وفاة السلطان أمحد بن عبد الكريم سنة 

 باملخادع واجلشع واملحب للامل هينس ووصفه ,املؤرخون يف تقييم هذا السلطان
واملراوغ, وكلك فعلت معظم املصادر اإلنجليزية التي اهتمته بأنه حقري ومراوغ 

 له يف تقاريره إىل هينساء عىل وصف الكابتن  وذلك كله بن.)٣()٢()١(وقرصان
ًحينا ومقرعا حينا آخر ًداّجمم يكتب له هينسحكومة بومبي, بينام كان  ً ًّ. 

                                 
)١ ( 2 Gordon Water field: Sultans of Aden, p.   
)٢ ( 28 ), p. 19671839−R. Javin: Aden Under British Rule (  
)٣ ( 10Tom Little: South Arabia Arena of Conflict, p.  
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إن زعيمها شديد «, )١(ومما كتبه يف تقريره عن السلطان حمسن بن فضل
ّالبخل, يكدس عائداته, ويعبد املال, ويضحي بأي يشء ليحصل عليه, وهو  ّ

نه ال يزيد صناديق ماله باستعامهلا, وإنام يدفن السبائك حتت وافر الثراء, لك
قسوة واجلشع واخلداع, ال وهو يوصف ب.)٢(ّأرض قرصه املحصن يف حلج

وأي . وهذه حقيقة اختربهتا بنفيس, فال يمكن الوثوق به. وبكونه غري مضياف
ّوقد تبني يل من خالل كافة . وعد شفهي منه لن يقىض ما مل تكن له مصلحة

 .»ّلرتتيبات التي أجريتها معه أن من الرضوري إلنجازها أن تكون خطيةا
ّويبدو يل من دراسة تاريخ هذا السلطان مع اإلنجليز أنه كان حاد الذكاء, 
ًويعرف كذب اإلنجليز ومراوغتهم, وكان حمتاجا إليه كسلفه السلطان أمحد 

ًوهو مستعد متاما لل. م١٨٠٢ّعبد الكريم الذي وقع معاهدة  ميض يف هذه ّ
املعاهدة التي تفتح عدن لإلنجليز كمحطة متوين الفحم, وكمركز جتاري, 

ً أبدا للتنازل عنها كلية لإلنجليز مهام كان الثمن الذي اولكنه مل يكن مستعد
 .يعرضونه عليه

هنا مل تعد تريدها ّنيا قد تغريت بالنسبة لعدن حيث إوبام أن سياسة بريطا
 جتاريا هاما يف طريق اهلند, وإنام تريدها مستعمرة ًفقط حمطة للفحم, ومركزا

 يف االستيالء عىل عدن هينسحتت ملكيتها التامة, فإن حماوالت الكابتن 
 ولذا , والكالم املعسول مع السلطان حمسن بن فضل باءت كلها بالفشلباخلداع

ن أل(لطان الذي رفض أن يبيع عدن وقال  حقد عىل هذا السهينسفإن الكابتن 
 هينسًتوضيحا للكابتن ) املرء يمكن أن يبيع أمه ولكنه ال يمكن أن يبيع وطنه

وأبد . ّوحلكومة بومبي أنه غري مستعد عىل اإلطالق لبيع عدن كاملة لإلنجليز
                                 

: ; وكتـاب واترفيلـد١٤٤االحـتالل الربيطـاين لعـدن, ص : سلطان القاسمي. د  ) ١(
 .٢سالطني عدن, ص 

 .هذا من مجلة األكاذيب  ) ٢(
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ًاستعداده مرارا لتأجري مواقع منها أو حتى بيع مكان حمدد ملحطة الفحم 
ألهلها, وتابعة لسلطان حلج ًوللوكالة التجارية, وبرشط أن تكون عدن ملكا 

 .وعدن السلطان العبديل
وسنستعرض تفاصيل االتصاالت واملكاتبات مع السلطان حمسن فضل 

, وعنه أخذت املصادر ّبشدة  يف مجيع مراسالتههينسه الكابتن الذي هامج
 هينس, فلعب معه نفس لعبته, مما جعل هينساإلنجليزية, وبالذات الكابتن 

ً اضطر أن يلفق هتام كاذبة عن هينسمناورته, ولكن يعرتف بشدة ذكائه و ُ ّ
ّالسلطان وأن يرسق خامته بواسطة وكيله ومرتمجه املال جعفر, وأن يزور هذا 

يبيع فيها عدن ) املرسوق(الوكيل واملرتجم رسالة خمتومة بختم السلطان 
 وإىل هينسوهو أمر أنكره السلطان حمسن فضل وكتب بذلك إىل . لإلنجليز
ّ أن حيصل عىل هذه الوثيقة املزورة هينسّبومبي, بل وحاول كام يدعي حكومة 

 حيصل يف النهاية هينس وأخذها منه عنوة, وهو ما جعل هينسبالقبض عىل 
 .عىل موافقة حكومة بومبي باحتالل عدن بالقوة

 )١(املحطة التجارية يف عدن
 بمقابلة حمسن فضل عندما زار عدن يف منتصف سنة سهينقام الكابتن 

ّ وتباحث معه حول إقامة حمطة جتارية يف عدن, فحمله السلطان رسالة م١٨٣٥
ومساعدة سفنه يف ) ستة مدافع(إىل حاكم بومبي يطلب فيها تزويده بالسالح 

ّ, وذلك بسبب احلرب املستعرة بينهام, )ميناء سلطنة الفضيل(ُاهلجوم عىل شقره 
ذلك يف مقابل السامح لربيطانيا بإقامة حمطة جتارية وحمطة للفحم احلجري يف و

 .ريجًعدن مع دفع بريطانيا مبلغا سنويا من املال يف مقابل ذلك التأ
                                 

االحتالل الربيطـاين لعـدن : هذه املادة مستقاة من كتاب الدكتور سلطان القاسمي  ) ١(
 .١٤٧ – ١٤٥ص 
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 بأن هينسُّ جاء الرد من حكومة بومبي إىل الكابتن م١٨٣٥ أكتوبر ٣١ويف 
ع االستجابة لطلبه ً وجمامال, ولكن حكومة بومبي ال تستطيًيرد ردا مؤدبا

ن ذلك حيث إ) ميناء الفضيل(ُاملتعلق بمساعدة سفنه يف اهلجوم عىل شقره 
خمالف لسياسة احلكومة الربيطانية يف عدم التدخل يف الشؤون الداخلية 

 .كام اعتذرت حكومة بومبي عن تزويده بالسالح. للجزيرة العربية
طان حمسن فضل ّ استلمت حكومة بومبي رد السلم١٨٣٥ ديسمرب ١٤ويف 

ّالذي جاء فيه بأن رشوط االتفاقية التي متت بينه وبني احلكومة الربيطانية أن يتم  ّ
حكومة بومبي من تبادل مساعدة كل منهام لآلخر, وعىل ذلك األساس طلب 

هي االتفاقية التي عقدت (أن ترسل له سفينتني وبعض الذخرية والبارود 
 ). وتم جتديدها بعد ذلكم١٨٠٢

 استلمت حكومة بومباي رسالة من م١٨٣٥ سبتمرب ٢١يف وقبلها 
ّإنني مستعد ألن أنفذ طلب احلكومة بأن يتم «: السلطان حمسن يقول فيها

وقد بحثت هذا املوضوع ). أي عدن(السامح بإقامة حمطة جتارية يف هذا احلصن 
 .», وهو سينقله إىل فخامتكم دون شكهينس مع القبطان اشفهي

مهال بي عىل الرسالة األوىل بالرفض وعىل الثانية باإلّوردت حكومة بوم
 ١٧وأومهته يف رسالة . وعىل الثالثة باملوافقة عىل إقامة حمطة جتارية يف عدن

 .ّديسمرب بأن العتاد املذكور سوف يتم تسليمه إىل أي شخص يعينه السلطان
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ّدولت واعتمدهتا بريطانيا لتربر غزوها  دريالقد اشتهرت قصة السفينة 
ًوكان مقررا علينا يف املدرسة االبتدائية هذه القصة, وأن . لعدن واحتالهلا إياها ّ

أهل عدن وما حوهلا هنبوا أموال وبضائع سفينة هندية حتطمت يف البحر قرب 
وبالتايل قامت بريطانيا . وأهنم أساؤوا معاملة ركاهبا) ّغبة سيالن(عدن 

ًوأن عدن كانت قرية صغرية ال يزيد !!! باحتالل عدن لتأديب هؤالء اللصوص ً
ّسكاهنا عن ستامئة شخص وأن احتالل بريطانيا هلا حوهلا إىل أهم مدينة يف 

 .اجلزيرة العربية وثاين أو ثالث أهم ميناء يف العامل
) لقب احلاكم يف اهلند (وهذه السفينة هي ملك للبيجوم بنت أخت النواب

وقد اصطدمت هذه السفينة بالصخور يف ). تابعة ملدراس(ملنطقة الكاراناتيك 
تابعة ( يف ساحل أبني )١(ّالبحر بالقرب من عدن يف منطقة تعرف بغبة سيالن

وكان فيها . م١٨٣٧ فرباير ٨ املوافق هـ١٢٥١ رمضان ١٤يف ) لسلطان حلج
كام يقول  −عليها األعراب اجلياع فتهافت . ّاج إىل جدةّبضائع وحج

 .ّفنهبوا البضاعة وفرقوا اجلامعة − )٢(القومندان
وقد ذكرها الدكتور سلطان القاسمي يف كتابه االحتالل الربيطاين لعدن 

 جنحت السفينة م١٨٣٧يف ظهر اليوم الثامن من فرباير «:  قال)٣(ٍبتفصيل واف
                                 

ي سريالنكا اليوم, وربام غرقت فيها مـن قبـل سـفينة ماء عميق, وسيالن ه: ّالغبة  ) ١(
ّجتارية من سيالن فسميت غبة سيالن ّ. 

طبعة مكتبة اجليل اجلديـد,  (١٧١هدية الزمن, ص : القومندان أمحد فضل العبديل  ) ٢(
 ).٢٠٠٤صنعاء, 

 .١٥٩ – ١٥٤االحتالل الربيطاين لعدن, ص : القاسمي  ) ٣(
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ّترفع العلم الربيطاين, يف غبة دولت التابعة لنواب مدراس, والتي كانت  دريا
 وحينام وصل النبأ إىل السلطان حمسن بعث بابنه .سيالن بالقرب من ميناء عدن

وجتار السفينة دريا دولت والسيد ) ربان السفينة(فاستأجر الناخوذة . إىل هناك
) ُعامن( تعود ألشخاص من صور قوارب) قايض عدن(زين العيدروس 

ّىل إنقاذ البضاعة بحيث تقسم إىل ثالثة أجزاء ّواتفقوا معهم ع. والصومال
ٍمتساوية, يعطى جزء منها للاملك, وجزء ثان ألصحاب القوارب, واجلزء املتبقي  ُ

ووقع ). واحلفاظ عليها وختزينها(البن السلطان حمسن إذا هو توىل أمر البضاعة 
ت وأنقذٌّعىل ذلك االتفاق كل من السيد علوي بن زين العيدروس والناخوذة 

 .ّوقد تم إنقاذ مجيع الركاب بالفعل ومل يمت منهم أحد. »البضاعة
 وراجت يف عدن :)١(»العبادل«ويقول السيد حسن صالح شهاب يف كتابه 

ًإشاعة بأن جنوح السفينة كان متعمدا  هينسووصل خربها إىل الكابتن .. ّ
ًمطوال إىل ً تقريرا هينسورفع الكابتن .  املال جعفرهبرسالة بعثها مرتمجه ووكيل

 .حكومة بومبي يف اهلند
 الذي رفعه إىل هينسوقد نقل الدكتور سلطان القاسمي تقرير الكابتن 

 :)٢( وفيهم,١٨٣٧ يوليه ٦سري تشارلز مالكوم مدير البحرية اهلندية بتاريخ 
يرشفني أن أعلمكم أنه لد وجودي يف عدن خالل شهر أبريل «

  مةّاستعادهتا من السفينة املحطّ أن البضاعة التي متت ّتبينت) م١٨٣٧(
التي حتمل العلم اإلنجليزي والعائدة إىل مدراس كانت مطروحة » دولت دريا«

لذلك فقد بادرت بإبالغ سلطان حلج وعدن بأن . يف السوق بأقل من ثلث ثمنها
البضاعة والسفينة بريطانية, وسألته أن يقوم برعاية البضاعة املستعادة حتى 

َّتتخذ ًأبلغته كذلك بأنني كنت مقتنعا بأن .  من قبل السلطات يف اهلند الرتتيباتُ ُ
                                 

 .٢١حسن شهاب, العبادل, ص   ) ١(
 . وما بعدها١٥٤االحتالل الربيطاين لعدن, ص : سلطان القاسمي. د  ) ٢(
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احلكومة الربيطانية سوف حتتاج منه إىل توضيح خاص حول سلب وإساءة 
 يستعد ملكان جوابه إنه مل يسئ معاملتهم, وأنه . معاملة األشخاص املنكوبني

ن جوايب كا. أي بضاعة, بل إنه ناشدين زيارته يف حلج ليرشح الظروف بكاملها
ًمبينا له إن واجبات ) هينسوهو تعنّت واضح ووقاحة من الكابتن (الرفض  ّ

وأنني أردت يف املقام األول أن أشري . حتول بيني وبني مثل هذه الزيارة البعيدة
ًإىل الغلط الذي تم اقتياده إليه, وأن ما كان متوقعا من حليف صديق  كان ّ

ًسلوكا خمتلفا متاما ً ً. 
ليرشح ) الوايل عىل عدن من قبل السلطان(حاكم عدن عند ذلك أرسل «

ًاألمور, وتبينت أن كل جزء منها كان باطال, ٍ ألن هناك ( وذلك ما أوضحته له ّ
ّنية مبي ّعرض عيل يف آخر األمر مراسيها ). ة باستغالل احلادثة الحتالل عدنتّ

ّدي ًمه قائال بأنه ليست لُّوذلك ما رفضت تسل. إلخ.. وسلسلتها وكوابلها
ّغري أنني اقرتحت مرة أخر, إذا كانوا يقدرون . سلطة للترصف هبذا الشأن ّ

صداقة الربيطانيني, أن يقوموا عىل األقل بصون البضاعة ملالكيها احلقيقيني 
 .»الذين سيقومون دون شك بتعويضهم عن التعب واجلهد املبذول

مبي سري األدمريال سري تشارلز مالكوم بإرسال رسالة إىل حاكم بوقام 
 وقال م,١٨٣٧ يوليه ٣١ يف هينسًومرفقا هبا رسالة الكابتن روبرت جرانت 

لقد كان . فإن مجيع البضائع قد أصبحت غنيمة لسلطان حلج أو شعبه«: فيها
 .»ّسلوك هذا السلطان سلوك لص بربري عىل طول اخلط

اريخ الواقع والذي يشهد عليه التاريخ الربيطاين كله أنه ال يوجد أمة يف الت
ّأشد مراوغة من هذه األمة التي أقامت جمدها عىل اللصوصية والقرصنة, ف قبل ّ

ّسبانية التي كانت تعود حمملة بالذهب من كم عانت السفن اإل) األرمادا(
ّأمريكا الوسطى واجلنوبية, وكم تعرضت للسطو والنهب والقرصنة, حتى 

 م,١٥٨٨دا سنة ي األرماه للدخول ضدها يف معركة رهيبة إسبانيااضطرت 
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وماذا فعلوا باهلنود احلمر ..  اإلنجليزّ وبالتايل ازداد عتوإسبانياوالتي خرسهتا 
عندما دخلوا إىل أمريكا الشاملية, وكيف كانوا يكذبون عليهم ثم يبيدوهنم, 
واستخدموا معهم البطانيات ملرىض اجلدري وأهدوهم إياها, واستكثروا 

ريكا مل تعرف اجلدري من قبل فقد انترش وبام أن أم. عليهم القتل بالرصاص
فيها اجلدري وقىض عىل ماليني اهلنود احلمر يف حرب بيولوجية قذرة قام هبا 

ًوقد أبادوا أمما . فريقيا وآسيا وأسرتالياإوكم أقاموا من مذابح يف . اإلنجليز
وهم كانوا أصحاب جتارة .. كاملة من املاوري سكان أسرتاليا ونيوزيلنده

هتا وسدنتها, ولكنهم كام هو معتاد من هؤالء وكانوا سادفريقيا إ الرقيق يف
األوغاد الذين يتهمون الناس باللصوصية والرببرية, وهم هم أهلها وابن 

ويف الفصل السابق ذكرنا كيف قام القائد اإلنجليزي باالستيالء عىل . بجدهتا
ء بريطانيا عىل وذلك قبل استيال(سفن جتارية من اهلند وغريها يف ميناء املخا 

ومل تقلع عن . فالقرصنة هي ما اشتهرت به إنجلرتا يف تارخيها البحري) اهلند
ّذلك إال بعد أن أصبحت سيدة البحار وهلا مستعمرات يف كل القارات, وهو 

  .نوع آخر من القرصنة والنهب
وسننقل فيام ييل ما ذكره الدكتور سلطان القاسمي يف كتابه االحتالل 

دولت مع بعض التوضيحات   تفصيل قضية السفينة درياللعدن حوالربيطاين 
 .املحدودة وبعض التعليقات اخلفيفة

مع تواقيع » ديريا دولت« كشف بوقائع متعلقة بفقدان السفينة ,وفيام ييل«
دير وبعث به مل» هينسكوماندر «النوخذا وآخرين نكبوا معها بعد أن كتبه 

 :البحرية اهلندية
للبيجوم بنت (ألحد وجهاء مدراس » ريا دولتد«تعود السفينة «

تم تأجريها حتت العلم اإلنجليزي للذهاب إىل ) أخت نواب مدراس
كانت .  روبية٨٢٥٠ والعودة منها حلاجي الياس مقابل مبلغ ةجد
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شحنتها تتألف من السكر واحلرائر والشاالت واألقمشة, وأشياء 
خذنا الفلفل,  زجاجة من عطر الورد وأدوات أخر; أ٦٠٠أخر, و

وزيت جوز اهلند واألقمشة مع عدد كبري من الركاب بعضهم كانوا من 
ً ونقلنا مزيدا من )١(وصلنا ساملني إىل كوتشني. العلية مع عائالهتم

يف الرابع عرش . ثم أبحرنا متوجهني إىل البحر األمحر. باالت األقمشة
 عند . سيالنً الساعة الثالثة صباحا ارتطمنا بالشاطئ يف غبةمن يناير

طلوع الفجر كنا حماطني بالبدو من عدن الذين أخذوا قواربنا وصعدوا 
إىل ظهر السفينة حيث بدأ مشهد السلب وطردت النساء إىل ظهر 

الصناديق واحلقائب, ثم بعد ذلك سمح هلن تم هنب السفينة بينام 
عندما اقرتبنا من . بالذهاب معي عىل طوف صنعناه إلنقاذ أنفسنا

 مع اآلخرين حيث تم تغطيسنا عدة مرات حتت املاء, ّقبض عيلالشاطئ 
 فيام دنا من مالبسنا بالكامل, عوملت النساء بنفس األسلوبّثم جر

 لكنهن تعرضن ألشد اإلهانات املثرية لالشمئزاز وتم ,لق بالثيابعيت
ً قد خبأن أمواال أو ّتفتيشهن بمنتهى الفظاعة للتأكد فيام إذا كن

ّ إال تدخل الشيخ ّل دون خطف بعض اجلميالت منهنمل حيجموهرات, و
وبعد تأكدهم بأنه مل يعد معنا يشء تم طردنا ). السيد زين العيدروس(

ًعا رجاال ونساء إىل عدن ونحن عراةيوتوجهنا مج ً , حيث أعطينا قطعة )٢(ً
الشيخ السيد زين قامش خشنة تغطي اخلرص فقط بمساعي من 

 )٣(قد كان من حسن احلظ أن بغلةل.  وكذلك بعض الطعامالعيدروس,
ترفع العلم اإلنكليزي تعود للسيد عبداهللا صفر كانت راسية هناك بعد 

. شعر بالعطف جتاهنا فقدم لنا الطعام ونقلنا إىل املخا. قدومها من بومبي
                                 

 .ميناء مهم يف الساحل الغريب للهند فيام يسمى املاليبار  ) ١(
) الفـوط(ًهذا كذب واضح, فقد أعطيت النساء ثيابا كاملة, بيـنام أعطـي الرجـال   ) ٢(

 . وهو لباس أهل عدن وحلجوتغطي ما بني الرسة إىل الركبة,) مجع إزار(وهي األزر 
 .نوع من السفن التجارية الرشاعية: البغلة  ) ٣(
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قبل مغادرة عدن وبعد أن وصل إىل علم السلطان أنني عىل ظهر البغلة 
لبغلة وأنزلوين إىل الشاطئ ًبعث عددا من البدو حيث صعدوا ا

 .وأجربوين, حتت التهديد باملوت, عىل توقيع ورقة بأنه مل يسئ معاملتنا
من بني أيدهيم اضطررت ًنني حرصا عىل إنقاذ حيايت ولكي أنجو إ

ّوهذه االدعاءات من الناخوذة متت . (للتوقيع عىل يشء ليس بصحيح
 ).هينس نبإغراء وضغط من الكابت

 حيث قابلني القائم بأعامل املعتمد السابق ,ً ساملاُوصلت إىل املخا
عند وصويل . عبدالرسول الذي زودين برجل ليأخذين إىل املعتمد

ًأمرت بالعودة يف الغد, فعلت ذلك, وقد أعطاين دوالرا لرشاء طعام يل 
وللبحارة, وسألني إذا كان لدي شهود إلثبات ما ذكرته, وأخذ 

هذه املبالغ مل تكن كافية يل . رين آخرين بعد ذلك أعطاين دوال.إفاداهتم
 وقد اضطررنا أن نشحذ يف كثري من األيام وذلك ما فعلنا ,وللبحارة

 سفرنا إىل جدة ملقابلة البانيان بإطعامنا وتأمني» دواراكا«حتى قام 
 كانت السفينة ةلد وصويل إىل جد. قبطان سفينة احلكومة هناك

 عدت مرة ثانية إىل املخا عىل قد غادرت املخا, لذلك فقد» الفرات«
التي عطف قبطاهنا عيل وعىل بعض رجايل, كام » زكريا«ظهر السفينة 

 .ًقدم يل بعض املعارف ثيابا
 من البضائع )١(ّمة, وأعتقد أنه كان عليها ما قيمته لكنيِّكانت السفينة قي
 :ذلك يشهد عىل صحة

 حاجي مبارك               الدينسيد نور
 .»سيد حممد عمر بن عبدالنبي      بن عاجليرحيد    امل بقجيحامد بن س    

                                 
 باثني عـرش ألـف هينسّوقد قدرها .  ألف, وهو مبلغ مبالغ فيه جدا١٠٠= اللك   ) ١(

وهذا يوضح أن هـؤالء الـشهود كـانوا يكـذبون حتـت إغـراء وهتديـد . ريال فقط
 .هينسالكابتن 
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 من ت حكومة اهلند كالمم يف بومبي قد١٨٣٧مع بداية شهر أغسطس سنة 
مري حممد مسرتي وسيد طيب بن عبدالنبي وسيد نور الدين بن مجال إىل القايض 

وهو واحد من قضاة ملك » Edward Eden Elliot» «إدوارد إيدن إيليوت«
 أغسطس ٣يطانيا يف مدينة بومبي, وجاء يف شهادة مري حممد مسرتي بتاريخ بر

أما شهادة سيد . م أن العرب قد جردوه من ثيابه لد خروجه من املاء١٨٣٧
طيب بن عبد النبي التاجر من سنغافورة فجاء فيها أن العرب قد هامجوه وأخذوا 

وقد علم  يف دار اجلامرك, »دريا دولت« كام ذكر أنه شاهد بضاعة السفينة .مالبسه
أما سيد . أن ثلث البضاعة ستعطى ملسؤول البضاعة وأن السلطان سيأخذ الباقي

من قبل » دريا دولت«نور الدين بن مجال بن كولومبو وهو املسؤول عن السفينة 
 قد أخذوا ألبستهم, كام  فقد ذكر أن العرب,البيجم أمحد دنيا والدة نواب مدراس

إىل ثالثة أنصبة أخذ مسؤول الشحنة أمحد أبو خرض د قسمت ذكر أن البضاعة ق
ًنصيبا واحدا وحاكم عدن  أما اللوازم واملؤن فأخذها سلطان حلج, , نصيبنيً
 .حاكم بومبي» سري روبرت غرانت«ورفعت تلك اإلفادات إىل 

 )حسب زعمهم(حيازة ميناء عدن مقابل اإلهانة 
اإلفادات السابقة حتى » سري روبرت غرانت«إن استلم حاكم بومبي ما 

ً موقعا عليها من م مذكرة١٨٣٧أغسطس  ١٤أصدر بعد أيام قالئل وبتاريخ 
 : رية جاء فيهابحقبل القائد األعىل لل

إن االعتداء املخزي الذي تم ارتكابه من قبل سلطات عدن بحق «
 أفراد يبحرون يف ظل العلم الربيطاين وهلم احلق يف أشخاص وأموال

ًاحلامية الربيطانية يتطلب إنذارا فوريا وثأريا فعاال يتوجب إرسال هذه . ً
األوراق إىل حكومة اهلند عىل الفور, وإذا مل يتم لنا احلصول عىل 

 .»االعتذار الكايف فيتوجب علينا طلب الرتخيص بفرض مطلبنا
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حاكم بومبي » السري روبرت غرانت«بعث  م١٨٣٧  أغسطس١٧وبتاريخ 
رئيس جملس » Sir James Carnac» «سري جيمس كارناك«برسالة للرئيس 

ويوضح أهداف وأسباب إدارة رشكة اهلند الرشقية يقرتح فيها احتالل عدن 
 :ذلك االحتالل

وسوف أضيف فقط بأننا إذا مل نجعل من أنفسنا سادة ومالك لعدن «
 والتي سنحت نتيجة , أال نضيع الفرصة احلالية املتاحة لنافيجب عىل األقل

املعاملة اجلسيمة والشائنة التي تعرضت هلا سفينة تبحر يف ظل العلم 
قوم بإذالل ذلك اللص نالربيطاين من قبل سلطان تافه يف هذا املكان, ف

 .»ةّوإجباره عىل القبول بتأسيس مستودع فحم يف مينائه برشوط ميرس

 أغسطس ١٧حاكم بومبي بتاريخ » السري روبرت غرانت«كام أرسل 
رئيس » Sir John Hobhouse» «سري جون هوهباوس«م برسالة إىل ١٨٣٧

 يف احتالل عدن ويعرض الفوائد طانيةيّ, يرغب احلكومة الرب)١(جملس الرقابة
 :جاء يف الرسالةالتي يمكن جنيها من ذلك املوقع, 

 واألكثر مالءمة من جهة املوقع إن أحسن ميناء بني بومبي والسويس,«
 وفيها ,ً ميال من مضايق باب املندب٦٠ إهنا تقع عىل مسافة .هو عدن

ًمرفآن يدعى أحدمها اخلليج اخللفي وهو حممي متاما من الرياح 
مدينة عدن صغرية, والزعيم التافه الذي ال . املوسمية اجلنوبية الغربية

يقيم يف حلج التي تبعد إىل يزيد عن كونه احلاكم األفاق يف املنقطة 
كام (والشعب ساخط ويقبلون برغبتهم . ً ميل تقريبا١٦الداخل مسافة 

 .»حكومة أية دولة يمكنها أن حتميهم من الظلم) قيل يل
                                 

ط بوزارة اخلارجية الربيطانية للسيطرة عـىل رشكـة اهلنـد جملس أسس يف اهلند مرتب  ) ١(
 .الرشقية
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يف رسالته » دريا دولت«حادثة السفينة » غرانت«وبعد أن استعرض 
 :كتب ما ييل» هلوهباوس«

. تدعي عقوبة عىل نفس املستوًإن انتهاكا هبذه الطبيعة اخلطرة يس«
أال يكون ذلك  :ويستحق السلطان التشهري به كقرصان; وإنني أتساءل
ًمربرا كافيا الحتالل مدينة ومرفأ عدن واالحتفاظ هبام إن مزايا القدرة . ً

عىل تأمني مرفأ آمن ومستودع للفحم لبواخرنا, ويف فتح جديد لتجارة 
 .ري من األمهيةاجلزيرة العربية واضحة وعىل جانب كب

مع التشجيع لقد أغلق باشا مرص ميناء املخا اآلن; وعدن ربام تصبح, 
ًاالقتصادي, سوقا للقهوة والصمغ وأية منتجات أخر يتم شحنها 
من املخا حتى اآلن, وبصورة خاصة بسبب وضع مرفأ عدن املمتاز 

 .باملقارنة مع مرفأ املخا املفتوح واليسء
دن حمصنة ضد أي هجوم بغرض ولن يكون من الصعب جعل ع

السلب; وأن الوجود املستمر للبواخر املسلحة يف البحر األمحر مع ما 
تستطيع إبالغه من معلومات ونقلها بالسفن جيعل العرب املتفككني يف 

 فيها من احتامل أن حياولوا القيام بأية أعامل ّرعب ضخم لدرجة حيد
 .حربية خطرية

عدن; عىل الرغم من أنني ال أر عىل قد ال يعجب باشا مرص أن نأخذ 
لكنه عىل ارتباطات ; )١(أي أساس يمكن أن يبني اعرتاضه عىل ذلك

ًوثيقة مع الروس والفرنسيني, بحيث يبدو ذلك يل سببا إضافيا لقيامنا 
 .» لتجاوزاته يف ما وراء املضائقّبوضع حد

                                 
ًهناك تعهد سابق من بريطانيا ملحمد عيل باشا, باعتباره ممثال للدولة العثامنية, أن ال   ) ١(

واإلنجليـز أشـهر . ًتقوم بريطانيا باحتالل عدن, وأهنا مل ولن تفكر يف ذلـك مطلقـا
 .األمم وأعرقها يف الكذب واخلداع
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 من حياول أن حيصل عىل تفويضحاكم بومبي » سري روبرت غرانت«كان 
 فقد بعث سكرتري حكومة بومبي برسالة إىل سكرتري احلاكم ,احلاكم العام للهند
م يطلب منه توجيه إنذار فوري والثأر من ١٨٣٧ سبتمرب ١٥العام للهند بتاريخ 

سري «كام قدم . السلطان حمسن وتفويضه حكومة بومبي بغرض املطالبة بالثأر
 سبتمرب ٢٣ املنعقد يف حاكم بومبي ملجلس حكومة بومبي» روبرت غرانت

من . م مذكرة يطلب فيها من املجلس أن يتبنى آراءه حول احتالل عدن١٨٣٧
ًتلك املذكرة نتبني مد رغبة بريطانيا امللحة الحتالل عدن جلعلها مستودعا 

 : جاء يف املذكرة ما ييل.للفحم وحمطة بحرية وجتارية
 البخارية, لسفن إن تأسيس اتصال شهري مع البحر األمحر بواسطة ا−١

وتشكيل أسطول صغري من السفن البخارية املسلحة جيعل من الرضوري 
بشكل مطلق أن تكون لنا حمطة خاصة بنا عىل ساحل شبه اجلزيرة العربية مثل 
ما لدينا يف اخلليج الفاريس; وقد قادتني اإلهانات التي كانت قد وجهت للعلم 

شك يف ذهني ًت ال تدع جماال ألي  إىل حتقيقا)١(الربيطاين من قبل سلطان عدن
 .حيازة ميناء عدنبأنه يتوجب علينا 

ً أقدم للمجلس تقريرا قصريا نظمه −٢  من البحرية اهلندية »هينسالكابتن «ً
والذي جتعل معرفته القريبة بساحل شبه اجلزيرة العربية آلرائه أكرب قيمة; ولكن 

رساهلا مع الباخرة ًخوفا من عدم توفر وقت لنسخ هذه الورقة لكي يتم إ
 ,نني أرغب يف لفت انتباه املجلس املوقر للمسألة دون تأخريإ, وحيث »أتالنتا«

فسوف أعد خالصة قصرية حول املزايا التي تؤمنها عدن كمستودع للفحم 
 .وكمحطة بحرية وجتارية

                                 
وهذا كـذب .  بن فضل للعلم الربيطاينسنمل توجه أي إهانات من قبل السلطان حم  ) ١(

 .رصيح
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ويكاد أن يكون جزيرة, رأس عدن عبارة عن نتوء صخري مرتفع  −٣
 ىّ من األرض يغطرشيط ضيق ال يزيد عناألصيل ن االتصال مع الرب إحيث 

ًبكامله تقريبا أثناء املد الربيعي, وحيث يمكن حلصن واحد وعدد قليل من 
تقع قرية عدن عىل الشاطئ الرشقي, وهي . الرجال الدفاع عنها ضد أي هجوم

حماطة بمدرج من اجلبال الشاخمة, معرضة للهجوم من نقطة واحدة فقط جلهة 
 جزيرة مقابلة لعدن وتسيطر جد تو. تاج األمر حلصن صغريالبحر حيث حي

وهي ( قدم ٤٠٠ ياردة وارتفاع ٧٠٠ ياردة وعرض ١٢٠٠عليها وهي بطول 
هناك بقايا حلوض . ويمكن بناء ثكنات إليواء فصيلة من القوات) جزيرة صرية

ما زالت بادية للعيان, ويف اجلزء الشاميل حيث تقوم القوارب بالتفريغ كان 
 مدافع٦ أو ٥د رصيف ينتهي هناك وكان عليه موقع مدفعية مؤلف من يوج

 .ماء عدن عذب ومناخها صحي. ًحطاما أصبح اآلن
واخلرائب الكبرية املمتدة تثبت أهنا كانت عظيمة مرفأ عدن ممتاز,  −٤

وبإدارة جديدة يمكنها أن تصبح ميناء التصدير . األمهية يف وقت من األوقات
 هارات من اجلزيرة العربية مرة أخر, كذلك يمكن أنللقهوة والصمغ والب

تصبح القناة التي من خالهلا يمكن أن تنترش منتوجات إنكلرتا واهلند باجتاه 
كذلك يمكن للتجارة مع ساحل . املقاطعات الغنية يف اليمن وحرضموت

ًوباشا مرص يعلم متاما قيمة عدن لدرجة أنه فريقيا أن تصب يف سوق عدن, إ
 .نواياه يف إحلاقها بممتلكاتهأعرب عن 

 .وكمستودع فحم ال يوجد مكان عىل الساحل حيمل من املزايا ما حتمله −٥
هنا تتوسط املسافة بني بومبي والسويس, ويمكن للبواخر أن تدخل إىل اخلليج إ

 .اخللفي خالل الليل, وأن حتمل وتفرغ يف مجيع الفصول بأمان تام
, خمادع بربري وغري مضياف, عزعيم عدن احلايل رجل قاس وجش −٦

ناس يتمتعون أواالنتهاك الصارخ واملغامر الذي ارتكبه ضد أشخاص وأمالك 
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يؤكد يل أنه لو » هينسالكابتن «باحلامية الربيطانية يتطلب عقوبة رادعة; لكن 
برسور حتت وضعوا أنفسهم كانت املسألة غري ذلك فإن الزعيم والسكان كانوا 

 .حتميهم من اخلضوع لباشا مرصكي سلطة الرشكة املوقرة 
من الرضوري اإلضافة أن األمريكيني يبذلون كل جهد للحصول عىل  −٧

موطئ قدم عىل أو بالقرب من مضائق باب املندب, وأن عدن أو جزيرة سقطرة 
ًنظرا ألهنا حتوز  − لكن عدن بشكل خاص ,يمكن أن تكون مالئمة ألغراضهم

. ناخ القاتل الذي يطبع سقطرة بطابعهًعىل كل املزايا فضال عن غياب امل
ً, قد نجحوا فعال يف عرض بضائعهم »هينسالكابتن «واألمريكيون, كام يقول 

 باملائة عىل ٧ باملائة يف الوقت الذي يتم تقايض ٣القطنية يف سوق املخا مقابل 
 وبذلك فقد متكنوا من البيع بأسعار أقل من أسعار ,مجيع األقطان الربيطانية

 ضد الظلم ابشكل مناسب جد» هينسالكابتن «لقد احتج .  الربيطانينيالتجار
ًالواقع نتيجة للتمييز لد باشا املخا الذي أبد أسفه قائال بأنه ليس من سلطته 

 هلذه احلادثة من أجل أن ألفت انتباه املجلس املوقر ريإنني أش. تعديل الرسوم
 .إليها فقط
» أتالنتا «أقرتح إرسال هذه املذكرة بواسطة إذا تبنّى املجلس آرائي فإنني −٨

جيب أن ترسل نسخة . إىل اللجنة الرسية, وأن نطلب اإلذن باحتالل رأس عدن
ًإىل حكومة  اهلند, وأملنا واضح أنه نظرا للخطر الناجم عن التأخري, فإن احلاكم 

 .»ًلنا وضع اخلطة موضع التنفيذ فوراّالعام يف املجلس سوف خيو
 عضو جملس حكومة بومبي »James Farish» « فاريشجيمس«كان رد 

م عىل مذكرة حاكم بومبي هو التأكد من عدم ١٨٣٧ سبتمرب ٢٥املؤرخ يف 
 خلط السفن البخارية ان ذلك قد يكون ضار, حيث إاالصطدام مع املرصيني

 .التي متر يف مناطق حتت النفوذ املرصي
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ًخر ردا عىل قدم مذكرة أ» سري روبرت غرانت«لكن حاكم بومبي 
 :م جاء فيها١٨٣٧ سبتمرب ٢٦العضو جيمس فاريش بتاريخ 

يف مذكرته عن اخلشية من أننا قد نصطدم مع » فاريش«ّيعرب السيد «
رنا ّفإذا ما أخ. إبراهيم باشا ونغضب حممد عيل بحيازتنا لذلك امليناء

إذ بعد غزو صنعاء . بدون شكهي القيام بذلك ستصبح هذه املسألة 
 الشائع بأن إبراهيم ينوي مهامجة عدن; لكنه ال يملك يف أصبح من

الوقت احلايل احلق وال احلجة كي يعرتض عىل أية إجراءات يمكن أن 
نعتقد أن من الصواب أن نتخذها بمواجهة زعيم عدن, وأنه سوف 
يكون عليه أن يتدخل حلامية أي بربري قد يسلب واحدة من سفننا 

 . ساحل باب املندبويعتدي عىل أشخاص رعايانا عىل
وعىل كل حال, إذا سمحنا للعلم املرصي أن يرتفع مرة فوق عدن, 

 .»فسوف نكون حتت رمحة حممد عيل باشا

أن يقنع مجيع أعضاء حكومة بومبي بفكرته » سري روبرت غرانت«استطاع 
املتسلطة, أما رد احلاكم العام للهند فقد جاء أخبث من اجلميع وعىل أساسه 

م بعث سكرتري احلاكم العام للهند إىل ١٨٣٧ أكتوبر ١٦فبتاريخ  .بنيت اخلطة
 :السكرتري الرئييس حلكومة بومبي, بالرد التايل

َّرغب إيل من قبل صاحب الفخامة حاكم اهلند العام يف املجلس أن «
 من الشهر الفائت, ٢٧ و١٥أشعركم باستالم رسالتيكم املؤرختني يف 

 »دريا دولت«ق بغرق سفينة تدعى األوىل منها حتمل نسخ وثائق تتعل
 ,كانت قد أبحرت حتت العلم الربيطاين وحتطمت قرب ميناء عدن

حيث هنبت وتعرض بحارهتا واملسافرون عىل متنها ملعاملة سيئة من 
قبل سلطان ذلك البلد, وتقرتح األعامل التي جيب تبنيها نتيجة ما 

 .حدث
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احلاكم العام يف نه من رأي أ فقد وجهت للتوضيح ,ًجوابا عىل ذلك
املجلس أنه لن يكون من املالئم أو املناسب االستيالء عىل مدينة عدن 

, حتى »دريا دولت«والنتوء الصخري البارز لعدن بحجة هنب السفينة 
 وذلك بسبب ,ًنتهاك قد اعترب خطرا بدرجة كافية االلو كان هذا

 أو القو االحتامل يف أن يؤدي بنا هذا العمل إىل الصدام مع املرصيني
ًإن رأي فخامته يف املجلس هو أن تتم أوال مطالبة سلطان . العربية

 االستجابة يمكن إجراء فإذا متت. عدن برتضية مقابل هذا االعتداء
ًترتيبات ودية معه بخصوص احتالل هذا امليناء جلعله مستودعا للفحم 

بار فإذا انتهى األمر بالرفض, يمكن أن نضع يف االعت. واملرفأ كملجأ
اختاذ إجراءات إضافية حيث يتم مجع املعلومات, يف نفس الوقت, 

 .»حول األوضاع السياسية لعدن والبالد املجاورة

ثر ذلك القرار الصادر من احلاكم العام للهند واملتضمن اختاذ أعىل 
إجراءات مجع املعلومات عن األوضاع السياسية لعدن وما جاورها لرتتيب 

 فقد ,فض السلطان احتالل ميناء عدن بالرتتيبات الوديةاحتالهلا بالقوة إذا ر
م إىل مدير البحرية اهلندية بأن يقوم ١٨٣٧ نوفمرب ٢٥صدرت األوامر بتاريخ 

ً حامال رسالة حاكم بالتوجه إىل عدن» هينسللكوماندر «بإصدار تعليامته 
باملطالبة » هينسكوماندر «السلطان حمسن سلطان حلج وتكليف بومبي إىل 

 :, جاء ذلك فيام ييلصول عىل مستودع للفحم يف عدنباحل
قد أمرت من قبل فخامة احلاكم يف املجلس أن أرجو قيامكم بإصدار «

من البحرية اهلندية كي هييء نفسه » هينسللكوماندر «تعليامت فورية 
بغرض تقديم مطالبة سلطان » برينيس«للتوجه إىل عدن عىل الباخرة 

يض عن االعتداءات املرتكبة يف احلادثة املشار  بالتعواذلك البلد رسمي
 .إليها أعاله وإعادة الشحنة أو قيمتها
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يف حال عدم قيام السلطان بتلبية هذا املطلب العادل يتوجب عىل 
يف » برينيس«العودة إىل اإلقليم بواسطة الباخرة » هينسالكوماندر «

 .رحلة عودهتا
املحاوالت للتوصل يرجى منكم توجيه ذلك الضابط كي يبذل أقىص 

 .إىل تسوية ودية حول هذا املطلب
 أن يوجه بأن يوعز ,من دواعي رسور احلاكم يف املجلس كذلك

أثناء (بأن حيرص عىل أن يبقي نصب عينيه » هينسللكوماندر «
عىل اهلدف املرغوب فيه باحلصول عىل املوافقة ) مفاوضاته مع السلطان

 .»ًتأسيسنا مستودعا للفحم يف عدن
» سيبرين«الباخرة » هينسكوماندر «م ركب ١٨٣٧بداية ديسمرب يف 

ومحل معه رسالة من حاكم  ,املتجهة إىل البحر األمحر عىل أن تنزله يف عدن
 ورافقه يف تلك الرحلة ,بومبي للسلطان وهدايا له وألبنائه وللزعامء اآلخرين

ًعدن فورا بأن تتوجه إىل » كوت«وصدرت األوامر للسفينة  .املرتجم مال جعفر
 وقد صدرت ., وكذلك الستقباله عىل متنها»هينسلكوماندر «لتقديم العون 

إليه األوامر قبل رحيله بأن ال يكتفي باملطالبة برأس عدن كمستودع للفحم 
 .فقط, وإنام يطالب بمدينة عدن ومرافئها

سري «رئيس جملس الرقابة, هو املكلف بكبح مجاح » هوهباوس«كان 
كم بومبي حتى ال جيلب الرضر للحكومة الربيطانية من حا» روبرت غرانت

يف » لغرانت» «هوهباوس«جراء ترصفاته الطائشة يف مسألة كهذه, فقد كتب 
 :م حول مسألة عدن ما ييل١٨٣٧األول من ديسمرب 

وإن االنتقال من مسألة السفن البخارية إىل إثارة الرأي العام, وفيام «
ً أهتم كثريا باملسألة حتى يقوموا بيشء يتعلق باملصادقة عليها, فإنني ال

وهو اعرتاف واضح بأن  (»يصبح لديكم بموجبه حق قانوين للنزاع
ًدولت ليست عذرا كافيا الحتالل عدن قصة دريا ً(. 
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 :خطاب السلطان حمسن فضل حول قضية السفينة إىل حكومة بومبي
 وقدم .إىل عدن واجتمع مع السلطان حمسن» هينسكوماندر «وصل 

ً فكان السلطان حمسن ذكيا, أيقن اللعبة التي كانت تلعبها .طلباته» هينس«
حتى ال يدع له فرصة من خالل موضوع » هينس« فقام بتلبية طلبات ,بريطانيا
  السلطان بإرسال رسالة وقد قام.لالستيالء عىل عدن» دريا دولت«ة السفين

حول » هينسكوماندر «حلكام بومبي تبني مد االفرتاءات التي ابتدعها 
 جاء .ً, ومنهيا بذلك موضوع تلك السفينة»دريا دولت«موضوع حادثة السفينة 

 :م ما ييل١٨٣٨ يناير ١٥يف رسالة السلطان املؤرخة بتاريخ 
, وعلم »سهينللكوماندر « الذي عهدتم به متم استالم خطابك«

 .مضمون الرسالة الشفهية التي نقلها ذلك الضابط
 حول وجوب إعادتنا للبضائع التي زعم بأهنا قد موفيام يتعلق بطلبك

سلبت من مركب حتطم خارج عدن أو دفع ثمنها يف حالة ما إذا كان 
ًالقول بأنه طبقا للمعاهدة املوقعة بيننا  ّمن غري املمكن استعادهتا, نود

م فإن أصدقاءنا وأعداءنا, هم كذلك بالنسبة لكم, إننا وبني حكومتك
ًمل نسلب السفينة كام مل نسلب بضائعها, وحيدث غالبا أنه حينام تتحطم 

 , سواء كان يعود للهند أو للجزيرة العربية,بغلة أو سفينة يف أي ميناء
فإن البضائع واملتاع وأرواح من عليها تفقد, ومل يتم حتى اآلن استالم 

 . من احلاكم أو زعيم املنطقةأي يشء
يف اليوم الذي وصلنا فيه نبأ حتطم املركب الذي وقع عىل مسافة من 

ً فإننا, حرصا منا عىل سالمة أرواح من عليها, بعثنا بابننا إىل ,الشاطئ
لقد استأجر النوخذا والتجار والسيد زين العيدروس بملء . هناك

 واتفقوا معهم ,رغبتهم قوارب تعود ألشخاص من صور والصومال
ًكام أن قاربا قد أرسل . عىل أن يعطوهم ثلث البضاعة التي تم إنقاذها
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 األمان ّمن جانبنا بغرض إيصال الرجال املوجودين عىل متنها إىل بر
 أهنم قد ذهبوا قبل ذلك, لذلك فقد عاد , عىل كل حالّنيحيث تب

 .ولدنا إىل عدن
 ولدنا بأن البضائع التي كان النوخذا والسيد زين العيدروس قد أخربا

 يعطى جزء ,يمكن استعادهتا جيب أن تقسم إىل ثالثة أجزاء متساوية
) ولدنا(منها للاملك وجزء ثان ألصحاب القوارب واجلزء املتبقى إليه 

 .إذا ما توىل أمر البضاعة
تويل أمر ) العيدروسزين سيد الالنوخذا و( لنا بأن عليهام ّوقد رد

ا عىل ّ فرد,فسيهام, وأنه ليس من شأنه التدخلمركبهام وبضائعهام بن
ذلك القول بأن العرض املقدم من قبلهام كان بمحض إرادهتام وليس 

نه إذا كانت تلك رغبتهام فيجب إعندها قال ولدنا . ًنابعا عن أي ضغط
ُ حيث متت الكتابة طبقا لذلك وخ,عليهام إعطاءه رقعة هبذا املعنى تمت ً

 . السيد زين العيدروس والنوخذاابنعت من قبل علوي ّقُوو
 وطلب إلينا ,)املذكور أعاله(باخلطاب » هينسالكوماندر «لقد جاء 

وقد قلنا ). كراون أملاين( ريال ١٢٠٠٠باسم احلكومة أن ندفع مبلغ 
وأن مبادئ العدل جيب أن تشكل األساس يف . بأن هذا لن حيدث

 ,ذه الرقعةلكنه أجاب بشكل سلبي عندما قلنا بأن ه. ترصف الفرد
 قد كتبت من قبل ابن العيدروس ووضع ,املشار إليها أعاله) ونعني(

الكوماندر «ًختمه عليها وأهنا حتمل أيضا عالمة النوخذا, فقد قال 
 فأخربناه , ريال١٢٠٠٠بأنه ال يطلب أي يشء سو مبلغ الـ » هينس

 بأنه يتوجب عليه استعادة اجلزء الثالث من قسمة البضائع الذي أعطي
لنا, وأنه بالنسبة لقاربنا والقارب املستأجر فإننا لن نعيص أوامر 

 عن تصميمه عىل عدم أخذ أي يشء سو ّلكنه عرب. احلكومة
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ً مضيفا بأنه يمكنه, عىل كل حال, أن يستلم منا , ريال١٢٠٠٠الـ
 .البضائع كام متت استعادهتا مع دفع قيمة ما تبقى

أناس آخرون يتوسطون بيننا كان نواخذة القوارب العائدون لصور و
الذي مل يوافق عىل اقرتاحنا وأرص عىل استعادة » هينسالكوماندر «وبني 
 . إما بإجراءات حمددة أو بإجراءات قرسية, ريال منا١٢٠٠٠مبلغ 

) الربيطانية(وقد قلنا بأننا عىل استعداد النصياع ألوامر احلكومة 
الكوماندر «رد وقد . ًولكننا سوف نكتب للحكومة ونرسل مندوبا

 .نه هو نفسه احلكومةإعىل ذلك بقوله » هينس
نا مما يعود يعنا أمر احلكومة وسلمنا البضائع التي كانت لدأطبعد ذلك 

للسفينة وما سبق أن أعطي لنا عىل حساب القوارب املستأجرة واجلزء 
 ,ً رياال٧٨٠٩املجموع ا قد وعدنا به حيث بلغ نالثالث منها الذي ك

 ً رياال٤١٩١كمبيالة بمبلغ  ) الكوماندر(الباقي أعطيناه وعندما طلب 
بعد ذلك تم إعالمنا . ًإننا مل نكسب شيئا من املسألة. تستحق بعد عام

 هي أن ترفعوا العلم الربيطاين يف عدن والتواهي وممارسة متكّبأن ني
عند ذلك عن الطريقة, وفيام إذا كانت مماثلة ملا كان وقد سألنا . التجارة
 بني السلطان أمحد بن عبد الكريم وبني الرشكة املوقرة, فأجاب ًقائام
 وأضاف بأن األرض جيب أن تكون لنا وأن املوانئ جيب أن تكون ,ًسلبا

ًفليكن معلوما لسعادتكم يا سيدي أن هناك مثال عربيا . للربيطانيني ًً
 من األفضل أن يبيع . دع اجلسد حيرتق وال تدع الوطن ينخرق:يقول

 .أمه عىل أن يقوم بذلك ألنه يقطع عنه مالذه وجيرده من كرامتهالواحد 
لقد قامت بيننا وبني سعادتكم صداقة ومعاهدات منذ وقت طويل 

ً عاما مل نتعرض ألي رش من ٤٥وسوف تستمر كذلك, وطوال 
 .جانبكم وال تعرضتم أنتم ليشء مماثل من جانبنا
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ة أو قصرية, فإن إذا كان لسعادتكم أي شأن يف عدن سواء ملدة طويل
موانئكم وموانئنا نفس اليشء, فنحن وإياكم متامثالن, أصدقاؤنا 
أصدقاؤكم, وأعداؤنا أعداؤكم, وجيب أن تعيشوا حتت علمكم ونحن 

 ومثل هذا الرتتيب يمكن الدخول فيه, إننا لن ..نعيش حتت علمنا
 وكل واحد يمكنه العيش عىل ,نفعل أي يشء يسء لكم وال أنتم لنا

 .ه واسمهموارد
 , سواء عن طريق البحر أو الرب,علينااالعتداء وإذا ما حاول أعداؤنا 

فسوف نتوكل عىل اهللا ثم عليكم, ألن العداوة البادية من القبائل 
املحيطة بنا سوف تزداد وسوف لن نخشاهم إذا حافظتم عىل االحتاد 

 .معنا وترصفتم بالتعاون معنا
ًسوف يكون أفضل لو أعدتم جزءا  ريال ف٤١٩١وفيام يتعلق بمبلغ الـ 

 .»الة ال تنسجم مع مبادئ العدالةألن الكمبي
كل » هينسلكوماندر «ّوهكذا بني السلطان حمسن حقيقة ما حدث وقدم 

 . عدنّاملطالب التي أتى من أجلها إال
 التعليق عىل قصة السفينة دريا دولت

يف ساحل ) غبة سيالن(دريا دولت يف يتضح أن قصة غرق السفينة ) ١(
ًني بالقرب من عدن قد يكون أمرا دبرته بعض العنارص احلريصة عىل افتعال ْأب

وقد كان حرص . أزمة تستطيع بواسطتها أن حتتل عدن حلساب حكومة بومبي
ل تصور, , ومحاسه لذلك يفوق كاً عىل احتالل عدن شديدا جدهينسالكابتن 

ن عىل طول اخلط من البحر ّ السفن والتموّفهو يراها أفضل ميناء يصلح لرسو
ّويمكن محايتها بسهولة ألهنا حمصنة . وهي كذلك. إىل اهلند) السويس(األمحر 
ّويمكن كذلك أن حتل حمل املخا وتتفوق عليها من الناحية التجارية. اطبيعي كام . ّ

 أي حماولة من الفرنسيني أو األمريكان أو ّأن أمهية عدن اإلسرتاتيجية وصد
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حممد عيل باشا يف االقرتاب من املصالح الربيطانية يف اهلند ويف البالد العربية 
 .عامل أسايس يف اهلجوم عىل عدن واحتالهلا

 فالسري روبرت ن حكومة بومبي وحكومة اهلند نفسها منقسمة,إ) ٢(
ن ألمهيتها البالغة بالنسبة جرانت حاكم بومبي كان مرصا عىل احتالل عد

 :وقال عنها رصاحة. فريقياإملستقبل بريطانيا يف اهلند ويف البالد العربية ورشق 
ّإن أحسن ميناء بني السويس وبومبي هي عدن, وعدد ميزاهتا الكثرية يف رسالته 

 John)السري جون هوهباوس ) من قبل احلكومة الربيطانية يف لندن(حلاكم اهلند 

Hobhouse) ولكن األخري طلب . م١٨٣٧ أغسطس ١٧ يف خطابه املؤرخ
التمهل يف األمر وعدم االستعجال, ومطالبة سلطان حلج وعدن بالتعويض عن 

 .دولت اخلسائر التي حلقت بالسفينة دريا
عىل طلبات السري جرانت باحتالل ) James Farish(ّورد جيمس فاريش 

 يؤثر عىل خط السفن التجارية عدن بأن ذلك قد يثري حممد عيل باشا وبالتايل
 .) املخا −ة جد – ّالتي متر يف مناطق حتت النفوذ املرصي السويس

 وأيدت هينسن حكومة لندن اقتنعت يف آخر األمر بحجج جرانت وإ) ٣(
ّوكان باملرستون وزير اخلارجية شديد التحمس الحتالل . فكرة احتالل عدن

وأخربه أن . تدخل يف قضية عدنَّوحذر بالفعل حممد عيل باشا من ال. عدن
 . سو بالتزويرلالسلطان قد باع عدن بالفعل, وهو أمر مل حيص

ًفوا كتبا يف هذا ّممن تولوا حكم عدن من اإلنجليز وصنّ أكد ثالثة )٤(
 Sir)بوتمم سري هيكنهلّووأ. دولت مفتعلة املوضوع أن قصة دريا

Hickenbotham) ثم صار م١٩٣١عمل يف عدن منذ سنة ( يف كتابه عدن 
من ) ١٢(وقد جاء يف صفحة ). م١٩٥٥ إىل عام م١٩٥١ًحاكام هلا يف عام 

 بحجة االستيالء عىل بضائع م١٨٣٩الكتاب املذكور أن احتالل عدن سنة 
السفينة دريا دولت التي حتمل العلم الربيطاين وهنبها من قبل سلطان حلج 
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قع عدن لربيطانيا وتسيري قصة غري حمتملة, والواقع أن أمهية مووعدن وشعبه, 
 يف الطريق إىل اهلند  مهاما وعسكرياًسفنها وكوهنا حمطة للتموين وموقعا جتاري

 .هو السبب الفعيل لذلك
 : بعنوانم١٩٧٥ وقد صدر كتابه عام )R. J. Gavin(جافن وثانيهم هو 

)19671839−Aden Under British Rule (. 
َاحتالل عدن كان مقررا من قبل جمموعة حمدودة من وقد ذكر بوضوح أن  ِ ً

موظفي حكومة بومبي التابعة لرشكة اهلند الرشقية, بينام كان يعارضها آخرون 
ولكن . يف نفس حكومة بومبي ويف حكومة اهلند وبالذات املسرت هوهباوس

 وغرانت ثم بعد ذلك هوهباوس هينساملجموعة املتحمسة الحتالل عدن وهم 
 .)١(ون وزير اخلارجية الربيطاين فرضوا رأهيم عىل اجلميعستروبامل

ًوقد ذكر أن احتالل عدن كان متفقا عليه عند هذه املجموعة قبل حادثة 
وقال إن حجة أخذ عدن كميناء وحمطة للسفن التجارية الربيطانية . دولت دريا

 ألنه يمكن أن تكون عدن حمطة للسفن ,والتزود بالفحم حجة غري صحيحة
ّوالسفن الربيطانية تتمون يف السويس دون . اارية دون احلاجة الحتالهلالتج

ًواملوقع التجاري املستقبيل لعدن يمكن أيضا أن يتحقق دون . احلاجة الحتالهلا
ً عىل إعطاء بريطانيا مكانا للوكالة جدااحتالل عدن, وسلطان حلج حريص 

ه املجموعة كانت ولكن هذ. التجارية, وحريص عىل العالقات احلسنة معها
تنظر إىل موقع عدن حلامية اهلند من أي تغلغل من فرنسا يف هذه املنطقة, وكذلك 

ع يف املخا ّتدخل الواليات املتحدة األمريكية ونشاطها التجاري الذي توس
ع حممد عيل باشا ّكام كانوا خيشون من توس. واتصل إىل املكال والشحر ومسقط
مل جزيرة العرب, وخاصة بعد أن استوىل عىل وطموحاته يف االستيالء عىل كا

                                 
)١(          , London, Hurst & )19671839( − R. J. Gavin: Aden Under British Rule  

. 3836 −, pp. 1975Company  
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. احلجاز ونجد وعسري واليمن والسودان وأرترييا وجزء من احلبشة والصومال
 .)١(وكان يطمع يف احتالل عدن واملكال والشحر ومسقط

ّ احلقيقية احتلت بريطانيا عدن وتعللت بقصة دريا دولت ببااألسهلذه 
ّلسوق وسلم ثمنها  مجع البضائع من اورغم ذلك قام سلطان حلج باملوافقة عىل

ً رياال ٤١٩١, وكتب بالباقي كمبيالة بمبلغ هينس للكابتن  رياالت٧٨٠٩وهو 
 .وبذلك مل تعد قصة دريا دولت حجة الحتالل عدن. ستدفع بعد عام

ًإن احتالل عدن كان أمرا حمرجا ومربكا «: قال) ٣٨ص (ويف هناية الفصل  ً ً
 للموظفني غري ىفمن ولكثريين كانت عدن ,)Embarrassment(للكثريين 

 .)٢(»املريض عنهم
 South Arabia Arena of) يف كتابه )Tom Little(توم ليتل ثالثهم هو و

Conflict) وقد كان حاكام لعدن إىل ما قبل االستقالل١٩٦٨ الذي نرشه يف عام ً .
 ).١٠ص (ًواعترب أن قصة دريا دولت ليست إال عذرا الحتالل عدن 

   Great) : ابهـ يف كت)J. Graham(الكابتن جراهام ً ذلك أيضا وأكد
)1967Britain in the Indian Ocean (Oxford,. حيث ذكر أن بريطانيا 

كانت حمتاجة إىل مالطة جديدة يف الرشق األوسط وليس جمرد حمطة لتخزين 
إىل قاعدة تأوي إليها الفحم, أو رصيف لرتميم ومتوين السفن, وأهنم يف حاجة 

سفنهم لتكون عىل أهبة االستعداد التام وعىل مقربة من ساحة الرصاع إذا 
 .)٣( بإحلاق الرضر بمصالح بريطانيا وجتارهتا الرشقيةماقضت أزمة 

                                 
 .بقاملصدر السا  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
 ١٩٦٩(اليمن والتنافس الدويل يف البحر األمحر «كام ينقله أمحد حممد بن بريك يف كتابه   ) ٣(

 .٧٤ – ٧٣, إصدار دار الثقافة العربية الشارقة وجامعة عدن, ص »)١٩١٤ –
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) اوسد هوهبالسي(العام للهند  احلاكمًوأهم من هؤالء مجيعا رأي 
)Hobhouse(ومة بومبي, وقد ّ ورده عىل رسائل روبرت جرانت رئيس حك

 االستيالء عىل مدينة عدن إنه لن يكون من املالئم أو املناسب«: ّقال ما نصه
, حتى لو كان »دولت دريا«والنتوء الصخري البارز لعدن, بحجة هنب السفينة 

وذلك بسبب االحتامل يف أن يؤدي . ًهذا االنتهاك قد اعترب خطرا بدرجة كافية
 .» أو القو العربيةبنا هذا إىل الصدام مع املرصيني

وهلذا اقرتح احلاكم العام للهند أن تتم مطالبة سلطان عدن برتضية مقابل 
معه بخصوص ّهذا االعتداء, فإذا متت االستجابة يمكن إجراء ترتيبات ودية 

أما إذا رفض فيمكن اختاذ إجراءات إضافية حيث يتم مجع . احتالل هذا امليناء
ًوكان حذرا حتى . ية لعدن والبالد املجاورةاملعلومات حول األوضاع السياس

يف حالة رفض السلطان دفع التعويض يف اإلذن مبارشة باحتالل عدن ألنه 
 .حيسب حساب حممد عيل باشا والفرنسيني واألمريكيني املنافسني يف املنطقة

 وجرانت ومن وافقهام يف اهلجوم املبارش عىل هينسوهكذا فشلت خطة 
 دريا دولت التي كانت حتمل العلم الربيطاين, والتي عدن بحجة هنب السفينة

ّحتطمت يف غبة سيالن   .ني بالقرب من عدنْساحل أبيف ُ
 

 اخلطة اجلديدة
) دوالر( ريال ١٢,٠٠٠وطالبه بدفع عدن  إىل هينستوجه الكابتن 

حمسن توضيح وحاول السلطان . دولت كتعويض عن ما حدث للسفينة دريا
 ٧٨٠٩وتم مجع . موقفه, ولكنه عرف املخطط فاضطر للموافقة عىل دفع املبلغ

 وكتب كمبيالة بذلك املبلغ ,ً واعترب الباقي دينا جيب دفعه بعد عامترياال
دولت يف احتالل   وبذلك أبطل السلطان حجة دريا,ً رياال٤١٩٠املتبقي وهو 

 .عدن
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املراوغة حتى يكتب السلطان عىل  سو اإلغراء وهينسومل يبق للكابتن 
وقد رفض . ّ ببيع عدن لإلنجليز وترك له أن حيدد املبلغ الذي يريدهانفسه صك

وكتب السلطان برسالة إىل حاكم بومبي السري جرانت . ّالسلطان ذلك بشدة
يوضح له استعداده لتأجري حمطة للفحم لربيطانيا, وسعادته بفتح مكتب للوكالة 

:  وقال ما نصه,نه أوضح رفضه التام لتسليم عدن لإلنجليزالربيطانية, ولك
ًفليكن معلوما لسعادتكم يا سيدي, أن هناك مثال عربيا يقول«  دع اجلسد :ًً

من األفضل أن يبيع الواحد أمه عىل أن يقوم . حيرتق وال تدع الوطن ينخرق
 .)١ (»ّبذلك ألنه يقطع عنه مالذه وجيرده من كرامته

 وال يوجد مصدر اًبيع عدن لإلنجليز موثق توثيقا تام رفض السلطان ,إذن
املوقف إذن .. واحد كتب عن هذه احلقبة أنكر هذه احلقيقة اهلامة والناصعة

 وسري جرانت وباملرستون وكل املجموعة هينسصعب بالنسبة للكابتن 
 .ًاالستعامرية التي تريد االستيالء عىل عدن استيالء تاما

هكذا كتب عنه  (هينسّاهية واحلية الرقطاء الكابتن ّهلذا كان ال بد للد
سلطان حلج وعدن قد أن يوجد وسيلة ما لالحتجاج بأن ) سلطان حلج وعدن

 . عىل بيع عدن ووضع عىل ذلك ختمه وتوقيعهوافق
 ال يتمتع بالذكاء واخلداع والكذب فقط, ولكنه يتمتع هينسوكان الكابتن 

رجاهلا وقبائلها بواملنطقة ومعرفة ًأيضا بمعلومات واسعة عن عدن وحلج 
 كام أنه قد درس القرآن الكريم دراسة وافية جتعله يستشهد بالقرآن يف ,وعاداهتا

 .هحديثه مع السلطان وغري

                                 
, وقد ذكر هـذه اجلملـة ١٧٠االحتالل الربيطاين لعدن, ص : سلطان القاسمي. د  ) ١(

 :Gordon Waterfieldصيغ خمتلفة كل من كتب عن تاريخ عـدن يف هـذه احلقبـة, ب
Sultans of Aden; R. Gavin: Aden Under British Rule, Hickinbotham: Aden; 

  .غريهم كثري, وTom Little: South Arabiaالعبادل; و: وحسن صالح شهاب
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  لتحقيق مآربه وخططه اجلهنميةهينسالرجال الذين استخدمهم 
ًنه يستخدم عددا من الرجال يدينون له أ هينسوكان من دهاء الكابتن 

ّبالوالء التام, ويعتربهم رجاله, ويدافع عنهم يف أحلك الظروف, ويمدهم 
 .باملال والدعم الكامل
 يف املخا ينسًوكان وكيال هل. اهلندي) الشيعي (املال جعفروأول هؤالء هو 

ن يتمتع بالذكاء واخلداع والكذب والرسقة مثل وكا. ًوأرسله أيضا إىل الصومال
ّوقد كتب عنه كل من أرخ هلذه احلقبة من اإلنجليز . هينسرئيسه الكابتن 

وبعد .  يثق فيه ثقة مطلقةهينسوكان . ينس بأنه كان شديد الوالء هل)١ (العرب
وكان االتفاق مع .  عىل عدن سمح له ببيع اخلمور وتصنيعهاهينسأن استوىل 
 وقد قام بذلك اليهود والفرس .ن بعدم بيع اخلمور إال لإلنجليزأهل عد

ّوهم املجوس املثنويون الزرادشتيون الذين فروا من الفتح اإلسالمي ) الباريس(
لفارس إىل اهلند, واستوطنوها, وكانوا هم جتار بومبي وعالقتهم مع بريطانيا 

 .وسيأيت رشح ذلك. وطيدة
 جعفر ببيع اخلمور للجميع, مجع بذلك  للمالهينسونتيجة لسامح الكابتن 

ًأثر ثراء فٍ كام سمح له بالترصف يف كثري من أمور عدن املالية .ثروة كبرية
 .ً, ولكنه أعطاهم آذانا صامءهينسًواشتكاه أهل عدن مرارا للكابتن . ًفاحشا

 استقبله م١٨٤٤ً حلجا يف يوليه هينس مساعد )٢(وعندما زار كراتندون
ب عدن ّحفاوة, ووصل السيد علوي بن زين العيدروس منصالسلطان حمسن ب

                                 
 .٣٨العادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(
ّوقد اهتموا السلطان حمسن بأنه قدم . هينس نائب )Cruttendon(راتندون الكابتن ك  ) ٢(

ًويبدو أن الطعام كان ملوثا بالبكترييا وحدث لكرتندون إسـهال . ًله غذاء مسموما
 .وقيء وهو أمر كثري احلدوث للغربيني عند أكلهم الطعام يف أثناء سفرهم



،אFאאE ١٠٢

وأثار السلطان حمسن والسيد العيدروس أمام كراتندون اهتام املال . إىل حلج
 وقرر .)الساحل الصومايل(جعفر بالفساد والرشوة وسوء اإلدارة يف عدن, و

 وقف بكل قوة إىل هينس غري أن ,ّكراتندون أن يقدم املال جعفر للمحاكمة
وثائق املحكمة اخلاصة بقضيته إىل ب املال جعفر, ومل يبعث بصور من جان

ّبومبي إال بعد شهرين من تارخيها, وادعى أن املتهمني للمال جعفر هم من 
 ملساعده كراتندون هينسواعتذر . خصومه, وأنه بريء من هتم الفساد اإلداري

املحكمة يف  نفسه هو رئيس هينسعن سوء سلوك جعفر معه يف املحكمة, وكان 
 .وهلذا قام بتربئة صديقه احلميم ورجله املال جعفر من التهم املوجهة له. عدن

ِومل يرض ذلك رؤساءه يف بومبي وأمروه بعزل املال جعفر من وظيفته 
 .وترحيله إىل بومباي يف أول باخرة تتجه إىل اهلند

قع املال جعفر يف موا» سالطني عدن« يف كتابه جوردن واترفيلدوقد ذكر 
 وهو الذي هينس وكان املال جعفر هو املرتجم الرسمي للكابتن )١(متعددة

يرتجم ما بينه وبني سلطان حلج وسالطني ومشايخ املناطق املجاورة للحج, كام 
 وسلطان حلج وغريه من العربية إىل هينسأنه هو الذي يرتجم الرسائل ما بني 

 .اإلنجليزية والعكس
 أنه بلغه أن أمحد بن السلطان حمسن قد ينسهالكابتن إىل وهو الذي أرسل 

 حتى يفرضوا عليه أن هينسأتى بثالثامئة من رجال القبائل ليختطفوا الكابتن 
وأن يستعيدوا . التي كتبها السلطان حمسن وعليها ختمه) املزورة(يعيد الرسالة 

الذي رسقه املال جعفر من السلطان بمساعدة راشد بن عبد اهللا القاسمي (اخلتم 
 ويس الذين رشاهم بمبالغ وكيل السلطان وزوج بنت السلطان أمحد السيد

ًوقد كان شاهدا وكاتبا لالتفاقيات بني , )كبرية  . وسلطان حلجهينسً
                                 

)١ (  ,222,115,91,89,64,57,43,39G. Waterfield: Sultans of Aden interpreter, p   
, Criticism of100 to Aden  , arms96 treaty with Lahej  ,48,46kidnapping 

.plot  235,192, dismissed 192 Charges against Mulla ,118112−Mulla Jaffar  



א ١٠٣

الضابط املسؤول عن ) Capon( أن الكولونيل كابون )١(وذكر واترفيلد
ون ّاألمن يف عدن مجع شكاو متعددة من أهايل عدن ضد املال جعفر, وقام كاب

وجعل كابون . هينسبمحاولة منعه من بيع اخلمور يف البزار لألهايل مما أغضب 
كام . يرسل بشكاو السيد علوي بن زين العيدروس وأهايل عدن إىل بومبي

كلها يف قبضة املال جعفر ) أي عدن(كابون أن البلد ذكر األهايل والكولونيل 
 .)٢(والذي اشتهر بالفساد والرشوة وسوء اإلدارة

يف بومباي بواسطة م ١٨٥٤ واعتقاله سنة هينسإن نكبة يقول واترفيلد و
حكومتها واهتامه باختالس مبالغ كبرية كان بسبب عدم وجود إثبات يف كيفية 
رصف تلك املبالغ, وأن سلوك صديقه املال جعفر ورسقاته املتعددة كانت أحد 

ته ووضعه يف  وجتريده من وظيفته وإهانهينسّالعوامل التي أدت إىل نكبة 
ًوعندما أطلق رساحه كان رجال حمطام. م١٨٦٠السجن حتى عام  وصدر األمر . ً

بإرساله إىل لندن ولكنه عندما ركب السفينة يف بومباي أصيب بالدوسنتاريا 
, م١٨٦٠ يونيه ١٦املعوية وهو ال يزال يف امليناء قبل أن تبحر السفينة, وتوىف يف 

 لرجل الذي أقام أول مستعمرة يف عهد امللكةلقد حتطم ا. ً عاما فقط٥٨وعمره 
اء والذكاء ومعلوماته الواسعة عن هفيكتوريا, واستوىل عىل عدن واشتهر بالد

لقد مات هذا . جنوب جزيرة بالد العرب ومعرفته للغتهم وتارخيهم وقبائلهم
ًالرجل ميتة غري مرشفة, متهام باالختالس وإساءة السلطة رغم أن هذه التهم مل  ّ

 من خزينة ةروبي ٤٠,٠٠٠ إىل ٢٥,٠٠٠, وإن ثبت أنه أخذ ات عليه قطعيتثب
 وقد ذكر القاسمي أن العجز يف .)٣(عدن ومل يستطع أن يوضح كيف رصفها

 .)٤(ة روبي٢٧٨,٩٧١خزينة عدن كان 
                                 

 .١١٨ – ١١٧املصدر السابق, ص   ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
)٣ (  226G. Waterfeild: Sultans of Aden, p. . 
 .٤٩٣االحتالل الربيطاين لعدن, ص : القاسمي  ) ٤(



،אFאאE ١٠٤

  اخلطيب عاطفوحسن عبداهللا) يسوالسيد حممد حسني  ()١(يسوالسيد حسني  )٢(
يف شامل احلواشب, انتقل أجداده ) ّظبياتال(أصله من  ويس السيد حسني

 وتزوج بنت السلطان حمسن بن فضل, ورغم ,)سفيان(ىل حلج وسكنوا قرية إ
ذلك فقد اهتم بأنه يثري اخلالفات بني أبناء السلطان, ويطمع يف أن يصل ذات 

 .يوم إىل السلطنة
وقد ذكر واترفيلد يف كتابه سالطني عدن بأنه قد جاء كشاهد عىل توقيع 

 ومعه ا,سنوي) ريال( دوالر ٨٧٠٠سلطان حلج اتفاقية التنازل عن عدن مقابل 
نه إويقول ).. حرضموت عاش يف حلجمن تاجر (شاهد آخر هو احلاج حسني 

سامه واترفيلد حامد (يف ذلك الوقت كان ال يزال يف صف السلطان حمسن 
تي وراق واخلتم الويريد استعادة األ)  يف األسامءًن خيطئون كثرياووهؤالء الغربي

 أن يأخذ الوكيل الربيطاين السابق يف ًوكان يريد أيضا. هينسا الكابتن أخذه
إىل حلج, ويستخدمه ) من البنغال يف اهلند( إبراهيم جي الشيخ طيباملخا 

ّ حتى يسلم الوثائق املزورة واخلتم املرسوقهينسكوسيلة ضغط عىل  ّ. 
 من السيد حممد سن كال عدن, أرسل السلطان حمهينسوبعد أن احتل 

 وذلك يف هينسحسني ويس وعبداهللا عاطف كوكالء عنه ليوقعا االتفاقية مع 
 أورد نص االتفاقية القومندان أمحد فضل العبديل يف قد و.م١٨٣٩ فرباير ٢
ل وأوالده بحامية الطرق  وفيها يتعهد السلطان حمسن فض,»هدية الزمن«

 القوافل اآلتية إىل عدن أو الذاهبة ىل عوأنه مسؤول عن أي اعتداءوتأمينها, 
                                 

وذكـره .  حـسني ويـسًاملصدر السابق, وقد ذكرته أيضا املصادر اإلنجليزية باسـم  ) ١(
السيد حسن صالح شهاب يف كتابه العبادل باسم السيد حممـد حـسني ويـس, ص 

, ٤٦, ٥٠ – ٤٧,  ٤٥وقد ذكره واترفيلد يف عـدة صـفحات مـن كتابـه, ص . ٣٥
ــا, ص ٩٥, ٩٤, ٨٧, ٤٨, ٦٤ ــل لربيطاني , ١٢٣, ١٠٨, ١٠٧, ١٠٢, ٩٦, ووكي

 .١٩٨, ١٩٣, ١٧٦, ص هينسوموقفه ضد . ١٧٤



א ١٠٥

وعىل احلكومة الربيطانية أن تدفع . منها إىل خمتلف جهات اليمن واملارة ببالده
 وأن تعطي السلطان ,املعاشات للفضيل واليافعي واحلوشبي وقبائل األمري

ًريال ابتداء من شهر ) ٦٥٠٠(ًحمسن بن فضل وأوالده ما تناسلوا معاشا قدره 
إىل حلج وإىل ) خور مكرس(وأن األرض من املجراد . هـ١٢٥٤دة سنة ذي القع

وعند حدوث أي . وفة حتت سيطرة السلطانرمجيع حدود قبيلة العبادل املع
هجوم عىل حلج أو عىل قبائل العبادل أو عىل عدن أو عىل عساكر السلطان 

 .»ًحمسن أو عساكر بريطانيا أن يكونوا يدا واحدة
بعد  (هينسحمسن إىل عدن للمصاحلة مع الكابتن وعندما دخل السلطان 

وعبداهللا عاطف ) زوج ابنته(كان معه السيد حممد حسني ويس ) احتالل عدن
وقد قام السيد حممد حسني ويس بإثارة احلواشب . املسؤول املايل لسلطنة حلج

وقال عنه . ً وأثار حربا بني العبادل واحلواشب,ألنه من زعامئهم يف األصل
وأصعب يشء ) أي حلج وما حوهلا(نه أقو رجل يف الداخل إ«: هينسالكابتن 

 جاء السيد حسني ويس مع م١٨٣٨ يونيه ٨ ولكن يف .)١(»هو التعامل معه
) ريال= كراون أملاين  (٣١٤ عىل مبلغ قدره هينسشيوخ احلوشبي واتفق معهم 

 .هينسً وفوقها ستني دوالرا هدية من ,ملدة ستة أشهر
 من السيد حممد حسني ويس كوكيل لد احلواشب  كالهينسّوعني 

ًوأعطاه مرتبا شهريا مقداره ستني دوالرا كام عني حسن عبداهللا  اخلطيب عاطف ً
مع العلم أن . ً دوالرا يف الشهر٤٠ًوكيال بريطانيا لد حكومة حلج مقابل 

ًاخلطيب هو املسؤول املايل لسلطنة حلج ويتقاىض أجرا عاطف حسن عبداهللا 
 .)٢(ىل ذلكع

                                 
 .٩٤سالطني عدن, ص : ترفيلدوا  ) ١(
 .٩٦املصدر السابق, ص   ) ٢(



،אFאאE ١٠٦

 أن جيعل السيد حممد حسني ويس وحسن عبداهللا هينسوقد استطاع 
وهذا . اخلطيب يثريان أمحد بن السلطان حمسن عىل والده وأن يوقعا بينهام الفتنة

 أن هينسوقد استطاع الكابتن . الدور يف إثارة اخلالفات دور مشهور لإلنجليز
بن السلطان اّ يتقرب إىل أمحد نسهي وبدأ الكابتن  .يفعل ذلك بكل ذكاء ومهارة

حمسن حتى يثري اخلالف بينه وبني أبيه, مع أنه قد اهتمه بأنه هو الذي كان سيقوم 
 وقع يف هينس لكان هينسّباختطافه ألخذ الوثائق, ولوال أن املال جعفر نبه 

ّ واشتد اخلالف بني السلطان حمسن وابنه أمحد عندما أراد .)١(الفخ حسب قوهلم
 وحاول السلطان منعه من ذلك, ولكنه أخرب أباه أنه قد ,إىل عدنالذهاب 

 ليذهب إليه, وقد استأجر بالفعل جمموعة من احلرس هينساستلم املال من 
ّليصحبوه إىل عدن, ولكن والده كان يعد العدة للهجوم عىل عدن وأخربه أنه  ّ

 . فريض أمحد,سيعطيه القيادة
 هينسًسن يصل أوال بأول إىل وكان مجيع ما حيدث يف قرص السلطان حم
 ومن حسني , اخلطيب عاطفبواسطة جواسيسه ومن بينهم حسن عبد اهللا

 . بوسائط عدةهينسويس اللذين كانا يوصالن الرسائل إىل 
اخلطيب والسيد حممد حسني ويس عاطف  من حسن عبداهللا ٌّوقد عمل كل

ا سلطان يافع مها ملنع جتمع القبائل ضد حكومة عدن, واستطاعا أن يقنعدجه
وألن بريطانيا قوية, وألهنم ,بعدم املشاركة يف اهلجوم عىل عدن لعدم اجلدو 

 .سيخرسون ما تعطيهم من أموال, وربام تصيبهم خسائر أخر كبرية
ّولكن رغم ذلك كله جتمع ما يقرب من مخسة عرش إىل عرشين ألف من 

 ,طوات التجمع عىل علم بكل خهينسوكان . رجال القبائل للهجوم عىل عدن
ة يوهلذا استطاع أن هيزمهم باستعامل املدفع. ثم بعد ذلك بكل خطوات اهلجوم

ًاستعامال جيدا وبالبقاء دائام عىل اطالع تام عىل خطوات عدوه ً ً. 
                                 

  G. Waterfeild: Sultans of Aden, p 102 .١٠٢سالطني عدن, ص : واترفيلد  ) ١(



א ١٠٧

فإن سلطان حلج حاول اهلجوم ) وسيأيت ذكره(وبعدما فشل اهلجوم األول 
ً واعيا متاما ملهينسوكان . الثاين ومجع القبائل ا جيري ويأتيه وكالؤه بكل ً

والسيد حممد حسني عاطف اخلطيب األخبار وهم املال جعفر وحسن عبداهللا 
 .خيونهاخلطيب وأدرك السلطان حمسن أن حسن عبداهللا عاطف .. ويس

يرسل املعلومات باستمرار عن جتمع عاطف اخلطيب وكان حسن عبداهللا 
ريق كلمتهم حسب أوامر  كام كان يعمل باستمرار لتف,القبائل ضد اإلنجليز
وقد استطاع أن يقنع سلطان يافع بأن يرسل . هينسوتوجيهات الكابتن 

مكاتبات السلطان الفضيل التي تتحدث عن اجلهاد وقتال الكفار اإلنجليز, 
اذ عدن ق واستنهينسوإجياد حتالف بني مشايخ وسالطني املنطقة للهجوم عىل 

 بواسطة حسن ينسسائل كلها هلوأرسل سلطان يافع عيل غالب تلك الر. منه
ّوهو ما أد يف آخر األمر إىل قتل حسن عبداهللا .  اخلطيبعبداهللا عاطف

 . لحجي حمسن فضللاومصادرة أمالكه من قبل السلطان اخلطيب عاطف 
 ألنه يملك هينسًوهلذا كانت احلملة الثانية أيضا فاشلة وانترص فيها 

ام أن أسلحته أقو بكثري من املعلومات ويثري اخلصومات بني أعدائه, ك
 ومعه املدافع والسفن احلربية التي تطلق عياراهتا ومدافعها عىل ,أسلحتهم

املهامجني إذا ما اقرتبوا من خور مكرس وعدن, بينام ليس لد املهامجني إال 
 .البنادق الفتيل والسيوف

ّوقد تم إلقاء القبض عىل مراسلني حيملون رسائل من حسن عبداهللا 
 قبيل املعركة وعند هينساخلطيب والسيد حممد حسني ويس إىل الكابتن عاطف 

ّوهلذا صدر القرار من جتمع القبائل . بدايتها, وهي توضح خطط املهامجني لعدن
ولكن السيد حممد حسني ويس جلأ إىل قبيلته . والسالطني بقتل هذين اخلائنني

َّاية فتم قتله بدون مح اخلطيباحلواشب التي محته بينام كان حسن عبداهللا عاطف 
 بعد أن ,هينس وقام .)رغم أنه ينتمي إىل ردفان والضالع(ومصادرة أمواله 
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إىل ورثته, وأعاد مكانته, اخلطيب  بإعادة أمالك حسن عبداهللا عاطف ,انترص
وحاول االقتصاص من قاتليه, وقتل املأمورين وترك اآلمر وهو السلطان حمسن 

 .فضل
 هيود عدن يف التجسس ومتابعة أخبار هينسابتن استخدم الك: اليهود) ٤(

وقد وطد عالقته معهم وأشاد بجهودهم . م١٨٣٥سلطان حلج وغريه منذ سنة 
ًوبام أهنم كانوا جتارا ومرابني . ّ وإعطائه معلومات قيمة عن عدنيف التفاهم معه

وينتقلون يف املناطق بدون أي صعوبة, وبام أهنم يف األصل عرب يمنيون, 
ّا الديانة اليهودية منذ زمن تبع األكرب أاعتنقو بعد الرابع يكرب أسعد يف القرن بُ

. ًامليالد, فإهنم كانوا عربا يتكلمون العربية إذ هي لغتهم باإلضافة إىل العربية
هنا إذا وقعت يف يد سلطان حلج إوكانوا يكتبون رسائلهم باللغة العربية بحيث 

صلت الرسائل إىل عدن أخذها مندوهبم أو غريه ال يستطيع أن يفهمها, فإذا و
 . وترمجها له إىل اإلنكليزيةهينسإىل الكابتن 

وكان اليهود يعملون يف عدن يف صياغة الذهب والفضة ويف التجارة وبيع 
إن «: »صفة جزيرة العرب«اخلمور ويف الربا, وقد قال عنهم اهلمداين يف كتابه 
واملرابون . يهم مرابونوف. سكان عدن خليط من جنسيات وأديان متعددة

وال شك أن غالبية هيود اليمن هم من . »م من نسل هارون هنإيقولون 
ّاليمنيني من نسل قحطان حيث هتود ملوك اليمن, وأوهلم بلقيس التي دخلت 

وذلك يف القرن العارش . ّاليهودية احلقة عىل يد سليامن بن داود عليهام السالم
ومل يدخلوا فيه إال يف أيام . يهودي يف اليمنثم اندثر الدين ال. قبل امليالد

كام أن فيهم بعض اليهود من نسل . كرب أسعد يف القرن الرابع بعد امليالديأب
 ومنهم جمموعات هربت بعد حتطيم أورشليم يف العهد اليوناين ثم , يعقوب

كام سبق أن أوضحناه يف اجلزء األول من . الروماين ووصل بعضهم إىل اليمن
 ).ل املعابد غري اإلسالمية يف عدنصف(هذا كتابنا 
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مدير ) Menahim( فائدة مجة من اليهودي مناحيم هينسوقد استفاد 
 .مجارك عدن والذي كانت صلته بالسلطان حمسن وثيقة

 من اليهود وعىل رأسهم مناحيم, واملال جعفر هينسوقد استطاع وكالء 
آخرون أن يثريوا الفتنة يد حممد حسني ويس وسوالاخلطيب  عاطف بداهللاوحسن ع

واستطاع عمالؤه أن  .بني صفوف املهامجني لتخليص عدن من االحتالل الربيطاين
 كان يعرف ما هينسن ة متناهية حتى إّني بدقْينقلوا له األخبار وما جيري يف حلج وأب

. ّيدور بينهم من أحاديث رسية, وكانت كل حتركاهتم العسكرية مفضوحة بالنسبة له
اع التغلب عىل املقاومة الرشسة التي قام هبا سلطان حلج وسلطان الفضيل ولذا استط

 . وقواتههينستعاون معهام يف حماولة اسرتجاع عدن من براثن الكابتن ومن 
وكانت سياسته .  باملال أن يشرتي والءات بعض املشايخهينسكام استطاع 

 التي أحسنت وهي السياسة). ّسياسة فرق تسد(الذكية يف تفريق املتحالفني 
استخدامها إنجلرتا يف كل مستعمراهتا, وعىل مد تارخيها االستعامري 

بأقل ) خارج أوربا(ولذا فإهنا استطاعت أن حتتل معظم بلدان العامل . الطويل
 .قدر ممكن من التضحيات بأبنائها

 هينسوكان من أسباب ثورة أهل عدن ضد اإلنجليز سامح الكابتن 
ع اخلمور وإعطاء التصاريح بذلك إىل اليهود الذين كانوا لصديقه املال جعفر ببي

وقد عثرت الرشطة يف عدن عىل . يقومون بصناعتها من التمر عىل نطاق واسع
 جالون معبأة يف ١٠٠ جالون من اخلمر التي كانت ال تزال يف حالة ختمر و٥٠٠

  بإتالف املتخمر, وأماهينسفقام . زجاجات مكسوة بالقش جاهزة لالستعامل
 . فاشرتاها منهم الستعامل اجلنود اإلنجليزةاخلمر اجلاهز

ًأيضا يبيع اخلمور ويريش املال جعفر جيي كاو) الزرادشتي(وكان الباريس 
وهذا ما أغضب السيد زين العيدروس . ليعطيه التصاريح ببيعها عىل األهايل

 وإنام ً سابقا بأن ال تباع اخلمور لألهايلهينسوعلامء الدين الذين اتفقوا مع 
 .يقترص استريادها وصناعتها وبيعها لغري املسلمني
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 قد دخلوا عدن واليمن منذ كان الفرس املجوس): الفرس(الباريس ) ٥(
وبدخول باذان ). بعد عام الفيل ( بعد مولد النبي عهد سيف بن ذي يزن

 .ل غالبيتهم إىل اإلسالم وصاروا مدافعني عنهّحاكم صنعاء حتو
والفرس ) اهلندوس(ع اهلند استتبعت دخول البانيان ولكن جتارة عدن م

, وذلك منذ العهد اإلسالمي وخاصة يف عهد الرسوليني التساع )الزرادشتيني(
 .التجارة
املجوس (والفرس ) اهلندوس(البانيان : زداد عدد هؤالء التجار من اهلندوا

 جدايقة وكانت عالقة التجار الفرس من بومباي مع بريطانيا وث). الزرادشتيني
وساعدوا اإلنجليز يف عمليات جتسس كثرية يف اهلند وغريها, وبالتايل سمحت 
هلم إنجلرتا بنشاط جتاري واسع حتى اشتكى التجار اإلنجليز من منافستهم هلم 

ًوكيال عنه جلمع ) Damjee( داجمي هينسّوقد عني . يف ميدان التجارة
وأرسل .  بخطة اختطافههينسبإبالغ وقام داجمي ). دولت دريا(تعويضات 

 واستخدم داجمي كبنك خاص له يأخذ منه األموال ثم ,ذلك إىل املال جعفر
 . يف مشاكل فيام بعدهينسوهو ما أوقع . يسددها له

وكان .  بذكاء يف ميدان اجلاسوسية ومجع األخبارهينسوقد استخدمهم 
وا يستوردوهنا وكان. ًواشتغلوا أيضا بتجارة اخلمور.  رسمياينسمنهم وكالء هل

ثم توسعوا يف جتارهتا وباعوها . ًويبيعوهنا أساسا لإلنجليز ومن معهم يف عدن
 .لألهايل, وهو ما أثار غضب السيد العيدروس والعلامء

 ّ ومن صدقه حول عدن عند االحتالل الربيطاينهينسأكاذيب 
 بعد االحتالل مبارشة ستامئة − هينسحسب تقدير  −وكان سكان عدن 

 وذلك بسبب هروب السكان إىل الشيخ عثامن وحلج وما ,شخص فقط
 هيودي وبينهم ٢٥٠وكان بني هؤالء املوجودين يف عدن . ا من املناطقجاورمه

 وأما العرب أهل عدن . صومايل وعدد من البانيان اهلندوس١٥٠أكثر من 
 . وهو أمر واضح ألهنم هربوا منهاّكانوا قلة,ف
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ازداد السكان حتى م ١٨٤٤هت حماوالت استعادة عدن عام وبعد أن انت
 احلقيقي للسكان يف عدن, والذي تذكره د وهو العد١٥,٠٠٠وصلوا إىل 

. السلطات الربيطانية عىل أساس أن الزيادة حصلت بسبب استعامرهم لعدن
وهؤالء جاؤوا من األرياف ومن .  ألفي هيوديوكان من بني هؤالء أكثر من

 م١٨٥٦وبحلول عام . اهلند وصنعاء, كام جتمع أعداد من الصومال وةصعد
ان عدن يف كوإذا تذكرنا أن س. كان سكان عدن قد وصلوا إىل عرشين ألف

عهد الرسوليني والطاهريني كان يرتاوح ما بني مخسني وستني ألف شخص فإننا 
 .عدن مل تصل إىل ما كانت عليه أيام هاتني الدولتنين أندرك عىل الفور 

بأكثر من ) م١٨٦٩عام ( وبعد افتتاح قناة السويس م١٩٠١وبحلول عام 
وهو أقل مما كان أيام ( نسمة ٤٤,٠٠٠ًثالثني عاما وصل سكان عدن إىل 

 ). الرسوليني والطاهريني
 قرية كانتّ والكتاب اإلنجليز أن عدن هينسومما تقدم يبدو كذب القبطان 

عندما احتلوها وأن سكاهنا كانوا ستامية شخص ) Derelict(صغرية مهملة 
 .فقط

ًوقد اعرتف اإلنجليز مجيعا بأن عدن يف أيام السلطان أمحد عبد الكريم 
ًقد استعادت شيئا من جمدها الغابر, ) م١٨٠٢(الذي عقد معهم معاهدة صداقة 

لبيوت احلجرية املكونة من وأن سكاهنا قد شارفوا عرشة آالف شخص, وأن ا
دورين قد انترشت وزادت, وأن عدة وكاالت جتارية وبيوت جتارية فتحت هلا 

وهذا ينفي ببساطة أن سكان عدن كانوا ستامئة شخص فقط أو . ًفروعا يف عدن
 . نسمة١٢٨٩ً أيضا أهنم ينسعىل تقدير آخر هل

, وهو ومل تتوقف التجارة يف عهد خليفة السلطان أمحد عبد الكريم
= ريال فضة ( دوالر ١٢,٠٠٠السلطان حمسن فضل, وكان دخله من عدن 

.  وهو يدل عىل أن التجارة مل تنتكس يف عهده, بل زادتا,سنوي) كراون أملاين
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 .ابّ ومن اعتمده من الكتهينسًوهذا ينفي متاما ادعاءات 
ني وال شك أن عدن مل تبلغ مكانتها السابقة يف أيام الصليحيني والزريعي

 فقد كانت عدن يف تلك األزمنة أكثر ,واأليوبيني والرسوليني والطاهريني
وكان دخلها الصايف يف أيام الصليحيني مائة ألف . املوانئ يف العامل جتارة وحركة

ًدينار ذهبا, يزيد قليال أو ينقص ًوكان ذلك الدخل كله يذهب سنويا إىل . ً
رو عندما تولت احلكم بعد والتي عرفت باسم امللكة أ(السيدة بنت أمحد 

وذلك املبلغ الضخم هو مهرها من زواجها من قريبها, امللك أمحد بن ). زوجها
 .عيل الصليحي

ًواستمر دخل عدن يف هذا املستو العايل مما سبب تنافسا كبريا لالستيالء  ً ّ
ثم انخفض الدخل باكتشاف الربتغاليني لرأس . عليها طوال فرتات جمدها

وبتحطيمهم لتجارة عدن واشتغاهلم ..  والطريق إىل اهلندالرجاء الصالح
ومل يتحسن هذا الوضع باحتالل .. بالقرصنة واالستيالء عىل السفن التجارية

الدولة العثامنية لعدن الهتاممهم بزبيد, ثم بعد ذلك باملخا, كميناء هام للتجارة 
ّ احتلها األئمة من وعندما..  اليمني الذي مل يكن يزرع إال يف اليمنّوتصدير البن

ًصعدة وصنعاء مل تعد إىل مكانتها السابقة, ولكن وضعها مل يرتد كثريا ويف . ّ
دوالر (ًبداية عهد العبادل وحكمهم لعدن كان دخلها بسيطا ويقدر بألف ريال 

 .نصفه للعبديل ونصفه للسلطان اليافعي سيف بن قحطان) فضة
 ثم .الكريم وزاد الدخلّوحتسن الوضع يف أيام السلطان أمحد بن عبد 

 عرش باثنيّن فضل حيث كان الدخل يقدر َّاستمر يف عهد خليفته السلطان حمس
 آخر ذكره الدكتور سلطان , ويف تقدير)كراون أملاين= ريال فضة (ألف دوالر 

 .)١(اسنوي) ريال فضة(القاسمي مبلغ مخسني ألف دوالر 
                                 

, وهو املبلغ الذي عرضه ١٨٧االحتالل الربيطاين لعدن, ص : لطان القاسميس. د  ) ١(
 .املال جعفر عىل السلطان حمسن
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  عدن ورفض السلطان حمسن فضل ذلكرشاءمرشوع 
 وجرانت واألدمريال تشارلز مالكوم باحتالل هينس خطة بعد أن فشلت

دولت وهنب بضاعتها من قبل السلطان  عدن بحجة االعتداء عىل السفينة دريا
حمسن فضل وشعبه, ورفض هوهباوس حاكم اهلند هلذه احلجة, ثم قيام 

 يحمسن فضل بدفع التعويض الكامل الذي فرضته بريطانيا وهو اثنالسلطان 
, كان ال بد من حماولة إغراء السلطان )ريال فضة ماريا تريزا(عرش ألف دوالر 

 .ّببيع عدن بأي مبلغ حيدده هو
 ومع هينسوقد رفض السلطان ذلك يف العديد من مكاتباته مع الكابتن 

 واستعداده لتأجري مكان مناسب حكومة بومبي مع ذكر صداقته لربيطانيا
ًللتموين بالفحم ومكان آخر للوكالة التجارية الربيطانية, واستعداده أيضا أن 
ًيعقد حلفا ومعاهدة وأن حيارب أعداء بريطانيا برشط أن تساعده بريطانيا 

وأكد الكابتن . ورفضت بريطانيا هذه الطلبات. بالقضاء عىل أعدائه يف الداخل
 . عن عدن كلية لإلنجليز وجوب التخيلهينس

عددة رفضه التام لبيع عدن وقال وذكر السلطان حمسن فضل يف خطاباته املت
ومن . ًن هناك مثال عربيا يقول دع اجلسد حيرتق, وال تدع الوطن ينخرقإ«

 .»األفضل أن يبيع الواحد أمه عىل أن يبيع وطنه
ضل رسالة إىل بن السلطان حمسن فا أرسل أمحد م١٨٣٨ يناير ٢٩ويف يوم 

كان (إن كنت ترغب يف احلصول عىل صداقتنا فتعال إىل عدن «:  قال فيهاهينس
وإن كنت ترغب يف احلصول عىل عدن فإن شعب ).  يف سفينته يف ميناء عدنهينس

ًعدن ال يرغب فيكم, فإنني أقول الصدق, لن يرتك أحد بيته إال ميتا ما أخربك به . ّ
 .»يكفي)  ورسوله يف هذه القضيةهينسيل بن عبد اهللا القاسمي وك(راشد 

كتب السلطان حمسن فضل إىل حاكم بومبي م ١٨٣٨ أكتوبر ٢ويف 
 :بالرسالة التالية
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. ّ إىل هذا البلد, ثم فكر يف انتزاعه من بني يديزهيناء الكوماندر جلقد «
ْ من قبل احلكومة الربيطانية ةلقد أريته األوراق املوجودة يف حوزيت واملوجه َ ِ

ودون أن يبدي أي اعتبار هلذه . اء منها املكتوبة باللغة اإلنجليزية أو العربيةسو
لقد أخربته بأن هذا ال يمكن أن يتم, . ّالوثائق قرر أن يأخذ أريض بغري وجه حق

ّوأنه من اخلري يل كرجل أن أحرتق عىل أن أسلم حقي ًكام عقبت قائال أيضا بأن . ّ ًّ
ًلن يرضيها أن جترد أحدا) الربيطانية يف اهلند(احلكومة  عند ذلك .  من ممتلكاتهّ

 وجعفر, وأنا هينسّإنني أسلم هذه الرسالة يف عهدة الكابتن .. غادر املكان
هذه املكاتبة . لقد بعثت لكم قبل ذلك برسالة عن طريق مسقط. بانتظار الرد

لقد رويت هذه األحداث لكي تعلموا يا صاحب . الثالثة حول هذا املوضوع
 .)١(»هينسة ماذا جر بيني وبني الكوماندر الفخام

ثالث رسائل أرسلها السلطان حمسن فضل حلكومة بومبي تذكر بوضوح 
وهناك العديد من الرسائل منه ومن ابنه أمحد إىل الكابتن . تام رفضه بيع عدن

 . ترفض فكرة بيع عدنهينس
فقة  بكافة الوسائل بالرتغيب والتهديد احلصول عىل مواهينسوقد حاول 

َّالسلطان بالتنازل عن عدن ووسط يف ذلك صديقه املرتجم مال جعفر, والشيخ 
طيب الوكيل اهلندي السابق يف املخا والذي كان حيظى باحرتام كبري, وهو 
 صديق شخيص لسلطان عدن, وبرشوة عدد كبري من شيوخ القبائل يف حلج وما

وي بن زين حوهلا ورشوة بعض رجال السلطان, وحماولة رشوة السيد عل
. ولكن كل تلك املحاوالت باءت بالفشل. ب عدن وقاضيهاّالعيدروس منص

ولكن السيد علوي بن زين هاجم السيد راشد بن عبداهللا القاسمي الوكيل 
. لة رشوتهو, ورفض حماهينسالربيطاين يف عدن, واملال جعفر املرتجم وعميل 

افر ويريدان تسليمه أرض وقال عنهام أهنام كافران ألهنام يعمالن يف خدمة الك
                                 

 .٢٣١, ص )١٨٣٩(االحتالل الربيطاين لعدن : سلطان القاسمي. د   )١(



א ١١٥

ه بأنه حقري تتحكم فيه طبيعته البهيمية ف وهنر السيد راشد ووص.املسلمني
ينتسب العيدروس إىل  ()١( للمكاسب عىل حساب رجال الدين أتباع النبي

عيسى املهاجر الذي ينتسب إىل اإلمام السبط احلسني بن عيل كرم اهللا وجهه 
 ).يةوابن فاطمة الزهراء, بنت خري الرب

كان السلطان حمسن فضل يرغب حقا يف صداقة اإلنجليز, ومستعد أن و
حجيف (ًيؤجر هلم مكانا لرسو السفن ومتويلها بالفحم يف املكان الذي حددوه 

كام عرض ) وهو رأس الشيخ أمحد العراقي الويل املعروف املشهور بالصياد
 .ًيهم مكانا للوكالة التجاريةعل

كنه رفض ل و,إلجراء معاهدات حتالف مع بريطانياوأعلن استعداده التام 
 ١١ويف رسالته املؤرخة . مرات عديدة بيع عدن أو التنازل عنها لصالح بريطانيا

لقد ساعدمتوين .. ستكون صداقتنا لألبد«:  قال لههينس للكابتن م١٨٣٨يناير 
يم وإذا كان لديكم أية معاهدة مع أمحد بن عبد الكر.. أهيا األصدقاء القدامى

وقد . )٢(» أن أراهاّ فإين أود)م١٨٠٢السلطان السابق والذي وقع اتفاقية عام (
 وهو كذب , أن السلطان أمحد عبد الكريم قد تنازل هلم عن عدنهينسزعم 

 ,ّن عدن غري مهمة للسلطانإّ برسالة مطولة قال فيها هينسورد . وحمض افرتاء
ووضع نص . ّستعوضه عن ذلكن بريطانيا , وإن ما يأتيه منها هو دخل بسيطإو

 .)٣(معاهدة مقرتحة كالتايل
ًدوالر, فإن أرايض عدن املمتدة شامال .... نه يف مقابل دفعإ :املادة األوىل

مع مرافئها, املسامة غبة التواهي وبندر صرية .. حتى خور مكرس بام فيها اجلبال
فة واجلزر الواقعة ضمنها, وكذلك جزيرة صرية وكا) رضاس(وبندر دراس 

                                 
 .١٩٦, ص االحتالل الربيطاين لعدن : سلطان القاسمي. د  ) ١(
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،אFאאE ١١٦

ها مع مجيع املباين العامة, البوابات أو اخلرائب يالتحصينات املوجودة عل
 .ًاملوجودة عليها, تصبح ملكا لرشكة اهلند الرشقية املوقرة إىل األبد

نه لد حيازهتم لعدن يتعهد الربيطانيون أال يعتدوا عىل أي إ: املادة الثانية
ا االحتفاالت هلذا الدين مسجد أو أي مكان عبادة آخر للمسلمني وأال يمنعو

 .أو أي دين غريه
ّ يضمن الربيطانيون ممارسة كاملة وحرة لشعائر الدين :املادة الثالثة

 .اإلسالمي
يبقى مسجد الشيخ العيدروس وبقية املساجد املستعملة اآلن : املادة الرابعة

 ).نفس املادة الثانية والثالثة(عىل حاهلا وال يتم هدمها 
يقدم الربيطانيون كل تشجيع ممكن لزيادة عدد السكان, : املادة اخلامسة

 .وكذلك جتارة االسترياد والتصدير
ويمكنهم أن يقيموا يف .. يعترب السلطان وأرسته كأصدقاء: املادة السادسة

وباملقابل يسمح للضباط الربيطانيني والتجار بحرية . ا يف ذلكعدن إذا رغبو
 .وا يف ذلكالوصول إىل حلج واإلقامة فيها إذا رغب

ائها من فعن العائدة للسلطان باملتاجرة مع إيسمح للسف: املادة السابعة
ولكن إذا كانت البضاعة عائدة لرعاياه أو آلخرين فيتم دفع كافة . الرسوم

 . ويسمح لسفن السلطان برفع العلم الربيطاين عليها.الرسوم املرتتبة عليها
و أحد رعايا بريطانيا من عدن إىل  يف حال فرار أي بريطاين أ:املادة الثامنة

أو من خيولون (أرايض السلطان جيب تسليمه لرجال القانون الربيطانيني 
 .ويتعهد الربيطانيون بتنفيذ نفس حكم العدالة عن السلطان. عند طلبه) بذلك

يمنح السلطان قطعة أرض صغرية يف حلج من أجل دفن : املادة التاسعة
 . قد يتوفون هناكنيني الذي أي من الرعايا الربيطانترفا



א ١١٧

واحد من الرعايا الربيطانيني  ّبتزويد كلتقوم سلطات عدن : املادة العارشة
ويمنح نفس احلق لرعايا سلطان . الراغبني بزيارة حلج أو البقاء فيها بجواز سفر

 .ّحلج وتطبق نفس الرتتيبات من جانبه
 السلطان والرعايا ًيعترب قانونيا أن يتنازل رعايا: املادة احلادية عرشة

ويتم دفع الديون احلقيقية والقانونية . ن عن ممتلكاهتم الواحد لآلخروالربيطاني
 .من أحد الرعايا لآلخر
جيب أن ال يتعرض أي من الرعايا الربيطانيني أو رعايا : املادة الثانية عرشة

 .السلطان لإلهانات, إال أهنم خيضعون لقوانني البالد التي يقيمون فيها
ن لتحصيل و يلزم السلطان نفسه وورثته ببذل كل ع:ادة الثالثة عرشةامل

والربيطانيون ملزمون كذلك . الديون املستحقة للرعايا الربيطانيني من رعاياه
 .لفعل اليشء نفسه لرعايا السلطان

يضمن الربيطانيون لرعايا السلطان أي ممتلكات أو : املادة الرابعة عرشة
وإذا ما احتاجت احلكومة ألي جزء منها . اآلنعفش موجودة يف أرض عدن 

 .ألغراض عامة فيجب التعويض عنها
 وكذلك ,تصبح األبنية املوجودة عند املمرات لعدن: ةاملادة اخلامسة عرش

 .مباين السلطان األخر باستثناء منزله, تابعة للربيطانيني
 وقد رفض السلطان هذه االتفاقية بأسلوب مؤدب وطالب بأن توقع معه

 . مع السلطان أمحد عبد الكريمم١٨٠٢اتفاقية مثل االتفاقية التي متت سنة 
حممدعيل (نه يفضل اإلنجليز عىل املرصيني إ قال السلطان ,وبعد مراسالت

, ولكن هل يقبلون به وببالده وفق نفس الرشوط التي متت لزعيم سورت يف )باشا
 .)١ ()ه مقابل ربع دخل البالدوقد اتفق معهم عىل وضع قوات بريطانية حلاميت(اهلند 
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،אFאאE ١١٨

, )كوت( البارود ومدفع من مدافع السفينة هينسوطلب من الكابتن 
وذلك بسبب اشتعال احلرب بني السلطان الفضيل وسلطان يافع, وأن عىل 

 هينسأن حيمي بالده من األعداء, ولكن ) فضل حمسن(السلطان اللحجي 
 .اعتذر عن ذلك

اكم بومبي خيربه بأنه قد وافق عىل وأرسل السلطان فضل رسالة إىل ح
لتكون حمطة ) الشيخ أمحد الصياد( بقعة أرض يف التواهي هينسإعطاء الكابتن 
كم, وأعداؤنا أصدقاؤنا أصدقاؤ«: اقة بقولهَّوأكد الصد. متوين الفحم

 .»كمؤأعدا
 صعد إىل هينسأخربه السلطان أنه قد سمع أن الكابتن  ينسويف رسالة هل

   وأن األرض قد انتقلت,وأن أهل عدن غاضبون لذلكقمة جبل شمسان 
 .لإلنجليز −دون علمهم  −

 عىل ذلك بأنه بالفعل صعد عىل قمة شمسان وأنه متتع برؤية هينسّورد 
ّاآلثار, وأن حديث أهل عدن عن التنازل عنها لإلنجليز أمر جيد ألنه سوف 

 .)١(ّيعودهم عىل احلقيقة إذا حدثت
ً ردا حاسام د بعدة رسائل للسلطان أنه مل يستلم بعهينسّثم أكد الكابتن 

ّوعىل  السلطان أن يقرر املبلغ الذي يريده . من السلطان بشأن التنازل عن عدن
ًأعطوين جوابكم النهائي نعم أم ال? أعطوين وعدكم بالتنازل ممهورا بخامتكم «

انتهاك ويمكننا بعد ذلك منع . مقابل أي مبلغ من املال تعتقدون أنه الزم
 .)٢(اآلخرين لبالدكم

قطعة (ولقد أرسل السلطان حمسن فضل برسائل عدة يعرض فيها بقعة 
                                 

 .١٨٥, ص احتالل عدن : القاسمي  ) ١(
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א ١١٩

 كام عرض عليه قطعة ,)لتكون حمطة الفحم ومتويل السفن(جيف حيف ) أرض
. ً ويف مقابل ذلك يطلب ماال وأسلحة,أرض أخر للوكالة الربيطانية التجارية

 أن ّوأن ال بد.. زل عن عدن كام يريد رصيح بالتناّ مل جيد أي ردهينسولكن 
 هذا العرض هينسورفض . تبقى عدن وشعبها من العرب واليهود حتت حكمه

 .وسخر منه
 أنه استلم من السلطان حمسن فضل رسالة عليها هينسوقد ادعى الكابتني 

ختمه وتوقيعه وافق فيها عىل بيع عدن لإلنجليز ولكنه مل حيدد املبلغ املطلوب 
 .لذلك

ًنفى السلطان حمسن فضل ذلك نفيا قاطعاوقد  وأرسل رسالة إىل الشيخ . ً
ًوهو أيضا صديق ) يا يف املخانالوكيل السابق لربيطا( جي مطيب إبراهي

 وذكر قصة ,وفيها يذكر السلطان صداقته منذ وقت طويل لإلنجليز. السلطان
ثم ذكر أن ).. سبق أن رشحنا ذلك( من القضية هينسدريا دولت وموقف 

 طلب أن يأخذ عدن وأن السلطان رفض ذلك بشدة وطلب منه أن ال ينسه
ّ قد جاء هذه املرة ويف نيته القتال هينسن إوقال . ًيتكلم يف هذا املوضوع ثانية ّ

: )١(ثم قال. واحتالل عدن بالقوة العسكرية وأخرب حكومته يف اهلند باألكاذيب
ولكنني . امتي من أجل عدنإنه يقول اآلن بأن لديه صكا يف حيازته وعليه خ«

إن كل . ًإنني مل أرسل له رسالة أبدا أو تكلمت عن ذلك. ن ذلك كذبإ: أقول
وإذا كان . يشء فليدعني أراهالإذا كان لديه مثل ذلك . ذلك حمض أكاذيب خمزية

: ثم قال.. إذا كان لديه فسوف لن أقول كلمة. فذلك شاهد ضديخامتي عليه 
غب يف قرارة نفسه بحكم عدن, لكنه لن ير) نسهيأي الكابتن (ذلك الرجل 

 .»يتمكن من ذلك حتى يصل السيف إىل حلوقنا
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،אFאאE ١٢٠

 أن يرسل هينسوهلذا اضطر الكابتن .. هينسوهكذا يظهر كذب الكابتن 
ن من عمالئه الذين استطاعوا رسقة خاتم ياملال جعفر وراشد بن عبد اهللا وآخر

 .وا عليها اخلتمروا رسالة بالتنازل عن عدن ووضعّالسلطان وزو
ًروا جوابا ورسقوا ّوأهنم زو. وقد ذكر السلطان بعد هذه احلادثة ذلك

 أن السلطان حمسن فضل أرسل ابنه أمحد مع هينس وقد ادعى الكابتن .خامته
, وطلب منه أن يأيت من هينس ثم قام أمحد بمراسلة ,عدد من رجال القبائل

 من السفينة ملقابلة أمحد هينستن وملا خرج الكاب. سفينته إىل عدن ليتفاوض معه
بن السلطان وجد املال جعفر يؤرش له ويمنعه من الذهاب ألن هناك مؤامرة ا

 .بالقوة والذي فيه التنازل عن عدن) رّاملزو( وأخذ اخلتم واجلواب ,الختطافه
 يناير ٢٩بن السلطان حمسن فضل رسالة بتاريخ ا ألمحد هينسوقد كتب 

ّ لدي صك التنازل .? جنيتم من التآمر ونوايا الغدراذما«:  وفيها يقولم١٨٣٨ ّ
ّفام هو الصك . عن األرض واملرافئ التي احتجناها حتت ختم وتوقيع والدكم

وال زالت الفرصة سانحة إذا أرسلتم يل رقم املبلغ .. الذي حتملونه اآلن يل
كم ّوهذا سوف يبني ل.. والذي أعلمه) بن عبد اهللا(ّالذي تم حتديده مع راشد 

ًنه كان مسلحا وال يمكن أن أوذكر . »أنني أستطيع أن أنسى وأستطيع أن أصفح
هم ّاه من رشّ ولكن اهللا نج,يأخذوا منه الصك واخلتم إال بعد معركة دموية

 .)١(ومؤامرهتم
 كتب رسالة للسلطان حمسن فضل نفسه م١٨٣٨ويف الثالثني من يناير 

ً ويف نفس الوقت ترك الباب مفتوحا .)٢(تتضمن حتقريه واهتامه وأرسته باخليانة
ما .. إنني ال أستطيع سو الشعور باألسف لغياب الوفاء:  وقال,متام الصفقةإل

                                 
 .٢٠٠االحتالل الربيطاين لعدن, ص : سلطان القاسمي. د  ) ١(
 .٢٠١املصدر السابق, ص   ) ٢(



א ١٢١

الذي يمكن أن يكون قد دفع أرستكم للتفكري يف مثل هذه الطريقة املخزية 
هل فكرتم للحظة أنكم بالقبض .  تبادهلا بينناّللحصول عىل األوراق التي تم

) أي عدن(لكنكم أعطيتم املكان . .)١( احلصول عليهامّعيل كان يمكنك
وبعد ذلك حاولت أرستكم احلصول بواسطة . للربيطانيني بموجب خامتكم

 !!الغدر عىل مجيع األوراق التي تبودلت
وبالذات لسري تشارلز  −ً بعد ذلك تقريرا حلكومته هينسوكتب الكابتن 

 : وجاء فيه,عن هذه احلادثة −مالكومل 
ًجم املال جعفر قد تلقى خربا من راشد بن عبداهللا القاسمي, الذي أن املرت«

ّتلقى بدوره ذلك اخلرب من بدوي مل يسمه  احرتس, ..خذ احلذر: وقال له. .)٢(ّ
ن اذلال) ابن السلطان(وأمحد ) ويس(وامنع السادة اإلنجليز من مالقاة سيد 

وقد ال يكتفيان . أوراقهًأقسام عىل القرآن أن يأخذا رئيسك أسريا وأن ينتزعا منه 
 !!باحتجازه ألنه صلب العزيمة وألهنم كالب

 هينسوجه ) األدمريال البحري(ويف هناية التقرير لسري تشارلز مالكومل 
» فخامة حاكم بومبي«ًخطابا إىل سري روبرت جرانت حاكم بومبي يطالب 

. نووحشباحتالل عدن بعد هذه اإلهانة التي قام هبا هؤالء البدو اجلهلة املت
إن املعركة لالستيالء عىل عدن سهلة وبدون حاجة لقوات كبرية لذلك «: وقال

 وأقرتح لنفيس بعدم اإلرضار بالسكان املساكني ألهنم :ثم قال. الغرض
ًسيكونون مرسورين من رؤية العلم الربيطاين مرفوعا, ولن يشكلوا أي عائق 

 .»عىل اإلطالق يف وجه قيامي بتحقيق رغبة احلكومة
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،אFאאE ١٢٢

ًخطابا إىل ) رئيس حكومة بومبي(قد كتب السري روبرت جرانت و
رئيس جملس الرقابة واملسؤول يف حكومة عموم اهلند الربيطانية » هوهباوس«

وفيه . اه عىل املوافقة عىل احتالل عدن عسكريّ حيثم١٨٣٨ فرباير ٢٧ًخطابا يف 
ًإن عدن ال تقدر بثمن لنا, إهنا صحية متاما مع تو«: )١(يقول فري كميات وافرة من ّ

 سوف تكون رائعة كمستودع للفحم خالل ).تأيت من خارج عدن(املياه العذبة 
وبنفس مقدار روعتها فهي كذلك كمحطة التقاء السفن . مجيع فصول السنة

املستخدمة يف البحر األمحر, وكميناء حريب حصني, حيث يتاح لنا من خالل 
) العريب(ر األمحر واخلليج الفاريس ذلك أن نحمي ونستفيد من مجيع جتارة البح

وكام هو شأن جبل طارق فإن عدن ما إن . والساحل املقابل واألغنى ملرص
ومع ذلك فإنني أنظر ًا وبحرا, تصبح لنا حتى تكون غري قابلة لالخرتاق بر

فهناك أمتان عظيمتان تتآمران عىل قوتنا يف . للموضوع نظرة أوسع وأشمل
إهنا .. لينا عرب فارس, وفرنسا بوضوح أقل وبرسعة أقلفروسيا نازلة ع. الرشق

 علينا إعداد ولكي تتم مواجهة هذين الغزوين يتوجب. نازلة علينا عرب مرص
مراكز يمكننا الدفاع عنها . مراكز أمامية بعيدة عن حدودنا بدرجة كبرية

ر ومن بني تلك املراكز تعترب املحطات املوجودة يف اجلزر وأشباه اجلز. بسهولة
وهذه الصفة تنطبق عىل عدن بالنسبة للغزو عن طريق .  كبريٍّمرغوبة إىل حد

بالنسبة للغزو عن طريق ) العريب(مرص, وعىل جزيرة خرج يف اخلليج الفاريس 
ّيمكننا اآلن أن نحوز كال من هذين املكانني, وإذا مل تستغل. فارس  املناسبة فربام ُ

 .ًلن تتكرر أبدا
 هينسد جرانت وّ فوافق عليها وأي, هبذه القضيةوتم إقناع باملرستون

 وذكر .ودعم فكرة احتالل عدن) مدير البحرية يف اهلند(وتشارلز مالكوم 
جرانت للمعارضني خطورة حممد عيل باشا الذي يريد إنشاء مملكة مستقلة من 
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وإذا استطاع حممد عيل باشا أن يضع . مرص وسوريا واجلزيرة العربية بأكملها
ك يف عدن فنصبح حتت رمحته ولن نتمكن من تأسيس أي حمطة لنا يف قدمه هنا

 .عدن إال أن نكون حتت سيطرته
وتم إرسال رسائل من باملرستون وزير اخلارجية الربيطاين حيذر حممد عيل 
ًباشا من التدخل يف شؤون عدن ألن حاكمها سلطان حلج قد تنازل عنها تنازال 

 حممد عيل باشا أن عدن تابعة لليمن واليمن تابعة ّفرد.  لإلنجليز وباعها هلماتام
 الربيطاين لَّ فرد عليه القنص.للدولة العثامنية, وهو ممثل للدولة العلية يف املنطقة

ًيف مرص الكولونيل كامبل بأن عدن كانت أرضا مستقلة عن اليمن منذ فرتة 
عنها بيد طويلة, وأن سلطاهنا كان له كل احلق يف التنازل, وأن صك التنازل 

 .حكومة اهلند
وقد وافق باملرستون عىل أي إجراء تتخذه حكومة اهلند الربيطانية حليازة 

وبدأت بالفعل الرتتيبات . عدن وجعلها مستعمرة حتت التاج الربيطاين
ُ بقوات ترعب هينس وقد طالب م١٨٣٨العسكرية الحتالل عدن منذ يونيه 

كان السلطان قد وافق عىل إذا . ( يستسلمونمسلطان حلج ورجاله وجتعله
 فلامذا ا,التنازل عن عدن مقابل مبلغ من املال يعطى له وخللفه من بعده سنوي

 ). إىل القوة الحتالهلا?هينسحيتاج 
ورغم ذلك بقيت املخاوف داخل حكومة اهلند من إثارة روسيا وفرنسا 

 هريرد جيمس فاريش يف تقّ وهلذا أك.وأمريكا وحممد عيل باشا ضد االحتالل
إلنجاز » كوت« عىل ظهر السفينة هينس من األفضل إرسال الكابتن عىل أنه

املعاهدة مع السلطان حمسن فضل دون تأخري, وأن يدفع له أي مبلغ معقول 
 مبالغ مالية لتوزيعها عىل مشايخ القبائل, باإلضافة إىل هينسُوقد أعطي . يطلبه

 باسرتضاء القبائل هينسابتن اهلدايا اهلامة للسلطان وحاشيته, وأن يقوم الك
وأنه طاملا كانت  .ّاملجاورة للحج واالتفاق معهم بمبالغ سنوية حمددة هلم
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 فإن حكومة بريطانيا لن تتدخل يف أي شجار ,مصالح بريطانيا مصانة يف عدن
وبصورة عامة جيب .. يقع بني القبائل إال إذا قبل الطرفان املتنازعان وساطتنا

ن الداخلية للحكام املحليني وتركهم يدبرون شؤوهنم عدم التدخل يف الشؤو
 ).وهذا ما سارت عليه بريطانيا يف عدن وما يسمى املحميات(بأنفسهم 

ًوكان الناس يف عدن يتوقعون إما هجوما بريطانيا عىل عدن أو هجوما  ً
وقد وصلت أنباء قطع رأس الشيخ حسني حاكم . ًمرصيا تابعا ملحمد عيل باشا

ه عىل عمود وإرسال مخسني من أهله إىل س وتعليق رأا بأمر إبراهيم باشق الساباخم
 .ّ كام تقول الدعاية التي بثها أنصار وعمالء بريطانيا يف عدنًمرص ليصبحوا عبيدا
 أكتوبر ٢٤يف ) كوت( عدن عىل متن السفينة احلربية هينسوصل الكابتن 

 التنازل عن عدن دةه وأرسل إىل السلطان أنه قد جاء إلمتام معا,م١٨٣٨
 .وحتديد املبلغ املطلوب مقابل ذلك

ًالذي صار وكيال جلامرك ) داجمي(وأرسل أمحد بن السلطان حمسن الباريس 
, هينسعبد اهللا القاسمي ليقابلوا بن عدن بعد اليهودي مناحيم, ومعه راشد 

 رسالة أمحد هينسورفض . ّ وأنه لن يتخىل عن عدن لإلنجليز,وأنه ممثل لوالده
 أن حيصل عىل تفويض رسمي ممهور بختم السلطان حمسن وإال فإنه ّأنه ال بدو

 برسائل مستعجلة إىل اهلند يرشح هينسوأرسل . ًال يعتربه ممثال للسلطان
 .املوقف ويطالب بإرسال قوات كافية الحتالل عدن بالقوة

 وأرسل إليه السلطان أمحد بن عبد اهللا الفضيل, , بحصار عدنهينسوقام 
إن كنت تريد أن «: هل ويقول م١٨٣٨ نوفمرب ٦سلطان حلج برسالة يف عدو 

وعرض تسليم عدن . »ُفاعلمني بذلك وسوف أهني األمر) عدن(تأخذ البالد 
 بمهامجتها هينس وأن هياجم هو سلطان حلج من الرب وأن يقوم لإلنجليز مبارشة

 .من البحر
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تصل به إىل تسليم وكانت عداوته للعبادل .  بكل املقاييسٍوهو موقف خمز
 عىل أن يقوم باحتالهلا ألن هؤالء العبادل هينسّبل حث . عدن لإلنجليز

 .)١(ًكاذبون ورجال أرشار وال تصدقهم أبدا
وكذلك كانت عداوة العبادل للفضيل تدفعهم إىل االتفاق مع اإلنجليز, 
. نًوإن كانت االتفاقات التي أجراها العبادل ال تصل أبدا إىل التنازل عن عد

وهذا التنافس الشديد إىل حد احلرب بني اإلخوة األلداء هو الذي أضاع 
األندلس من قبل, وأضاع معظم أرايض املسلمني عىل مد التاريخ منذ أيام 

 بتشجيع من اخلليفة العبايس, الغزو املغويل جلنكيز خان ألرايض خوارزم شاه
الشيعي وزير اخلليفة ثم بعد ذلك غزو هوالكو لبغداد بتشجيع من ابن العلقمي 

ّومن قبل سلم حفيد صالح الدين القدس .  أدوار متبادلةي وه,العبايس
 ).ًحفيد صالح الدين أيضا(لإلمرباطور األملاين ليساعده يف حماربة ابن عمه 

كام أنه عانى من العنف غري . إهنا ملأساة عانى منها العامل اإلسالمي إىل اليوم
 فمنذ موقعة .ًّ أمر قد حرمه اإلسالم حتريام تامااملربر والتمثيل باجلثث, وهو

 قامت الدولة األموية بالعديد , وإرساله ليزيدّكربالء وجز رأس احلسني 
ّمن املذابح ودك الكعبة نفسها عىل يد احلجاج بن يوسف الثقفي حتى يقيض 
عىل ثورة عبداهللا بن الزبري ضد عبد امللك بن مروان, وما فعله هشام بن 

 الذي ثار ضد ظلم هشام الطاغية, لك من صلب اإلمام زيد بن عيل عبدامل
 .الكوفةكناسة  ثم بعد ذلك رمى جثته يف ,فكان نصيبه الصلب

ًوانترش بعد ذلك التمثيل باألعداء وصلبهم, وهو أمر حمرم رشعا, ولكن  ّ
وقد أوردنا . ًاحلكومات املختلفة يف العهود اإلسالمية, مل تتورع عن ذلك أبدا

 .واهد لذلك من تاريخ اليمن يف اجلزء الثاين من كتابنا هذاش
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َهلذه األسباب جمتمعة سلط اهللا األعداء عىل املسلمني املمزقني كل مزق  ًَّ
 .)٤٦: األنفال(m D E F G H l: مل يسمعوا نداء رهبمنالذي

 m g h  i j lلدهيم القابلية لالستعامر  −مالك بن نبي  −وكانوا كام قال 
فقد كان اإلنجليز بالذات أقل قسوة وأكثر عدالة مما فعله . )٤٩ :الكهف(

وكانوا .. املسلمون بإخواهنم عىل مد التاريخ الطويل من كربالء إىل يومنا هذا
يستخدمون اخلداع والكذب بصورة ذكية, كام كانوا يستخدمون الرشوة 

مل يستعملوا ولكنهم يف تارخيهم االستعامري للبالد العربية خاصة, .. والعمالء
ًالعنف دون مربر, وكانت درجات العنف ال تصل أبدا إىل ما فعله املسلمون, 

 .والعرب بالذات يف تارخيهم الطويل إىل يومنا هذا
 وصل إىل عدن الشيخ طيب إبراهيم جي املندوب م١٨٣٨ نوفمرب ١٣ويف 

 طرف ً مبعوثا من, وصديق السلطان حمسن,السابق لرشكة اهلند الرشقية يف املخا
ّ ورد السلطان .)١(حكومة بومبي إلهناء األمور بني السلطان حمسن واإلنجليز

عىل خطاب الشيخ طيب بأنه صديق لإلنجليز وحريص عىل صداقتهم ولكن 
ً يفرتي عليه ويدعي كذبا وزورا أنه وقع اتفاقية للتنازل عن عدنهينس وهو . ً

 .بحر يف فرض احلصار عىل عدن من الهينسواستمر . ينكر ذلك
 بينام وصل إىل عدن تعزيزات من هينسووصلت تعزيزات حربية للكابتن 

رجال القبائل وأطلقوا النار عىل اإلنجليز من املدافع الرتكية القديمة ومن 
 . ًبنادقهم الفتيل, ولكنها مل جتد نفعا

 وصلت رسالة من السيد علوي بن زين م١٨٣٨ نوفمرب ٢٦ويف 
:  بقولههينس ورد عليه .ليه يبكونإني يأتون العيدروس أن سكان عدن املسامل

. »ىل أمحد ابن السلطان أن يسمح هلم بمغادرة عدن قبل أن يبدأ القتالع«
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 ,وبالفعل هرب اآلالف من سكان عدن إىل الشيخ عثامن وحلج قبل بدء القتال
ن سكاهنا مل يتجاوزوا ستامئة شخص   بعد استيالئه عىل عدن إهينسقال وهلذا 

 صومايل وبعض اهلندوس والفرس وقليل ١٥٠ هيودي و٢٥٠ينهم فقط, من ب
 . وكانوا عدة آالفهينس أما املقاتلون فلم يذكرهم ,من العرب

 رفض جهود السيد علوي بن زين العيدروس يف صنع هينسوأعلن 
 يرفض أي سالم إال بتوقيع هينسواستمر احلصار وحماوالت اهلدنة و. السالم

 .)١(ن عدنالسلطان عىل صك التنازل ع
 من اهلجوم عىل عدن مبارشة إال أوامر حكومة بومبي هينسوما منع 

املتكررة بأنه جيب أن يأخذ عدن عن طريق املفاوضات دون مهامجة البلد إن 
ومع ذلك فقد أرسلت التعزيزات والسفن احلربية والتموينات ومبلغ . أمكن

 .)٢(ىل عدنتكاليف احلملة ع) ريال فضة(أربعامية ألف كراون أملاين 
 اهلجوم عىل عدن

 وجرح فيها بعض اجلنود م١٨٣٩ منذ بداية شهر يناير اتشاونوبدأت امل
ِّ ولكن عدن دمرت وجرح ما بني عرشين وثالثني من العرب ,اإلنجليز ُ

ورغم حماوالت السلطان حمسن فضل بتهدئة األمور إال أنه . هااملدافعني عن
 . ل يف ذلكفش

وكانت القوة العسكرية اإلنجليزية مكونة من ثامن سفن عسكرية خمتلفة 
 رجال مدفعية من ٤٠ من املشاة اإلنجليز, و٣٠٠األحجام واألسلحة و

 من املدفعية اهلنود مع جمموعة من ٦٠ مشاة من اهلنود و٢٥٠اإلنجليز و
 .املنهدسني وفنيي األلغام
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من السفن احلربية ضد قلعة صرية  م١٨٣٩ يناير ١٨وبدأ اهلجوم يف 
املحصنة والتي فيها العديد من املدافع القديمة واجلنود الذين يستخدمون بنادق 

ت عليها املدفعية ّ ورد,ورشعت ثالث سفن يف قصف قلعة وجبل صرية. الفتيل
واستطاعت السفن اإلنجليزية بعد . من صرية إال أهنا مل تصب أيا من السفن

وقد استغرب حسن . )١( أن حتطم القلعة وأن تستويل عليهامعركة عدة ساعات
صالح شهاب عدم إصابة املدفعية ألي من السفن الربيطانية رغم أهنا كانت يف 

 , استطاعهينسّوعلل ذلك باخليانة وأن ) وإن كانت قديمة(مرمى املدفعية 
ثم انطلقت . )٢( أن يرشو هؤالء العسكر,بواسطة رجاله وخاصة املال جعفر

وانترصت عىل ) اخلليج األمامي املواجه لصرية(لسفن الربيطانية هتاجم الساحل ا
وتقدمت القوات الربيطانية ونزلت إىل الساحل . اجلنود املسلحني بالبنادق الفتيل

واستسلم اجلنود . ًاحتلته بحلول الساعة الثانية عرشة والنصف ظهراو
 وعدد القتىل واجلرحى وكانت خسائر اإلنجليز حمدودة. املوجودون يف صرية

 .ً شخصا فقط١٥
العديد من سقط  و١٣٩أما خسائر العبادل فقد كانت كبرية قتل منهم 

ً أسريا كانوا يف جزيرة ١٣٩وأرس منهم .  جراحهم خطرة٢٥اجلرحى منهم 
ولكن حدثت مشادة بعد ذلك . صرية وسمح هلم اإلنجليز بإبقاء خناجرهم

 .وقتل عدد كبري من هؤالء األرسأدت إىل جرح وقتل عدد من اإلنجليز 
ّ الساعة الواحدة بعد الظهر احتل اإلنجليز مسجد عدن الشهري وكانت يف

 كمقر جلنوده من هينسواستخدمه . إصاباته باملدافع كبرية ولكن بقيت منارته
وقد تم حتطيم املسجد . اهلنود الذين دنسوا املسجد وكانوا يطبخون فيه طعامهم

                                 
عدن حتت احلكـم : سالطني عدن, وكتاب جافني: املصدر السابق وكتاب واترفيلد  ) ١(

 .الربيطاين
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. وقد رشحنا ذلك كله يف اجلزء األول من هذا الكتاب. نارةبالكامل ما عدا امل
 وقد .ً الذي كتب مرارا أنه سيحرتم املساجدهينس قام به الكابتن ٍوهو عمل خمز

ن ما حدث إ: انتقده بشدة الضابط اإلنجليزي والباحث ويلستد الذي قال
ًللجامع بعد االحتالل كان مؤسفا وأليام وقد زاره   وشاهد وصعد منارته) ليه(ً

.. يخ منترشين بني أعمدته ويف أروقته يطبخون ويأكلونساجلنود اهلندوس وال
كافة األرضحة اخلشبية  −بعداوهتم املعهودة لإلسالم  −وقد حطم العساكر 

 .)١(املوجودة خارج املسجد واستعملوها مادة للوقود
 ,هينسوهذا هو العمل العدواين الوحيد ضد املساجد الذي قام به الكابتن 

 . من كالم ولستدهقلنانَّوقد ندد هبذا العمل بعض اإلنجليز كام 
 من املدافعني ممن كانت جراحهم  مخسة وعرشينوقد قام اإلنجليز بنقل

من زعامء قبيلة ( ومنهم راجح العزيبي .. وقاموا بمداواهتم,خطرية إىل سفنهم
 .وعيل بن سالم من أوالد عمومة السلطان حمسن بن فضل) العزيبة

 ارير اإلنجليز عن املعركة وبطولة املدافعنيتق
ًوقد كتب ضابط جمهول اشرتك يف املعركة تقريرا عنها يف صحيفة 

(Bombay Courier) لقد صمد العرب «:  جاء فيهم١٨٣٩ فرباير ١٦ نرش يف
ية أن تستمر ضمن احلصون يف ظل مثل هذه وما كان ألي قوات أورب. ًجيدا

 .)٢(»الكثافة النارية أكثر مما فعل العرب
ملة ً ترصحيا ألحد ضباط احل)Bombay Times(ونرشت صحيفة «

ما كان ليشء أن يتحمل النريان التي «: هجاء فيم ١٨٣٩ فرباير ١٦اإلنجليز يف 

                                 
 :Wellested عـن ولـستد ٣٦ – ٣٥كام ينقله عبد اهللا حمـريز يف كتابـه صـرية, ص   ) ١(

387, London, pp )1840(to the City of Caliphs, Travels in Arabia  Travels  .  

 .٣٢٢ – ٣٢١االحتالل الربيطاين لعدن, ص : سلطان القاسمي. د  ) ٢(
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ن الشجاعة, وما ًوا قدرا ال بأس به مرلكن املدافعني أظهأطلقت من سفننا, 
وصف أحد الرجال املدافعني عن جزيرة و .» بتنكيس أعالمهمنكانوا ليقبلو

أطلقت قذيفة ) فوالج(صرية وهو يركض لريفع العلم املمزق, ولكن السفينة 
 .»ًواحدة أردته قتيال, وهو الرجل والسارية والعلم

ص حر«: ًنقال عن أحد الضباط اإلنجليز) بومبي كورير(وذكرت صحيفة 
ّ تعرضوا هم ن عىل نقل موتاهم وجرحاهم حتى لوهؤالء العرب الشجعا

ورغم أن .. هؤالء العرب شجعان«): بومباي تايمز(وقالت صحيفة . »للنار
ّ لتفوق قواتنا وأسلحتنا, إال أهنم أرصوا عىل القتال,املقاومة مل يكن فيها فائدة ّ .

ابن أخ السلطان الذي شاهدت . إهنم يتحملون اآلالم اجلسدية ببطولة فائقة
قد انفصل عن الرسغ,  −ًحتى نصفه تقريبا  −جرح يف صرية, كان ساعده 

 وكانت ساقه ,)كرس مضاعف(وكانت ساقه مصابة بجرح غائر مضاعف 
ّملتهبة بشدة ومتورمة, ولكنه كان يرقد وسحنته هادئة ومعربة, وألقى نظرة  ّ ّ

 .)١(»عطف عىل رفيق جريح كان يعاين سكرات املوت
 تقدم السيد زين , أي اليوم التايل للمعركةم١٨٣٩ يناير ٢٠وم ييف 

َّالعيدروس إىل امليجر بيل وسلم بضعة بنادق فتيل مجعها األهايل, وسمح 
وغنم . نألربعني من البدو غري املسلحني باخلروج من البوابة الشاملية لعد

منها مخسامئة د ومجيلة, وثمن الواح) تارخيية(اإلنجليز ثالثة مدافع نحاسية 
ن عدن أول مستعمرة إّثنان منها هدية للملكة فيكتوريا حيث ُوقد أرسل ا. جنيه

 .تقع يف حكم بريطانيا يف عهدها
ً تقريره إىل حكومة بومبي معلنا أنه اضطر للقتال هينسوقد أرسل 

                                 
  ً نقــال عــنم,٢٣/٢/١٨٣٩تقريــر املوظــف الطبــي لــصحيفة بــومبي تــايمز يف   ) ١(

 .٣٢٥االحتالل الربيطاين لعدن, ص : القاسمي. د
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ّوالواقع أنه مل يكن مضطرا ألن املفاوضات كانت مستمرة( ً إال أنه ضاق ذرعا ,ً
 ).ة من السلطان ورفضه لتوقيع تسليم عدن لإلنجليزباملامطل

 ما بعد املعركة
 رسائل لكل من السلطان حمسن فضل وأمحد ابنه هينس كتب ,وبعد املعركة

ً العزيبي والزعيم السالمي, وملشايخ القبائل اآلخرين عارضا مساعدهتم والزعيم
ّح هلم بالتعامل احلر والودي مع مدينة عدنيف عالج اجلرحى, والسام عىل إثر . ّ

 إىل املوانئ هينسوأرسل .  قام كثري من األهايل بإرسال اإلبل واملؤن,ذلك
ًعىل البحر األمحر خيربهم بأن عدن أصبحت ميناء بريطانيا مفتوحااملختلفة  ً. 

. هينسّوتم تبادل رسائل املجاملة بني السلطان حمسن فضل والكابتن 
. ّ بعدم الرتدد يف توقيع االتفاقية التي عرضها من قبل عليههينسونصحه الكابتن 

اخلطيب عاطف  وقع حممد حسني ويس وحسن بن عبداهللا م١٨٣٩ فرباير ٢ويف 
 م١٨٣٩ فرباير ٤ويف . بالنيابة عن السلطان اتفاقية صداقة بني العبديل واإلنجليز

 .أوالده واإلنجليزتم توقيع معاهدة صداقة بني السلطان حمسن و
ً منهمكا يف توقيع املعاهدات مع م١٨٣٩ طيلة شهر فرباير هينسوكان 

شيوخ القبائل من العزيبة, والسيد حممد جعفر العيدروس, زعيم الوهط, 
 .إلخ.. وقبائل السالمي, والعقارب, والزبريي

 بإعفاء التجار من الرسوم اجلمركية, وبدأ باسترياد مواد البناء هينسوقام 
من اهلند لبناء ثكنات اجلنود ومستشفى أوريب, ومرابض للمدافع وخمازن 

ً بتوزيع األموال عىل زعامء حلج ابتداء من السلطان هينسوقام . للمدفعية
. وأوالده وصهر السلطان حممد حسني ويس وشيوخ القبائل وزعامء املناطق
يم وقد وصلت مراسالته وعطائه إىل الشيخ قاسم بن سعيد الرشجبي زع

 .بالقرب من تعز) احلجرية(
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ملقابلة ) رئيس قبيلة البان( جاء حممد ظبي البان م١٨٣٩ مارس ٥ويف 
ًنه قتل رجال أروبيا أعزال مما إً فخرج غاضبا, وقيل .م يقابلهل يف عدن فهينس ً

هب السلطان حمسن ذو.  وطالب السلطان حمسن بتسليم القاتلهينسأغضب 
 ولكنه طالب باملخصصات له وألرسته ولرؤساء إىل عدن ووعد بتسليم القاتل,

ن هذا من اختصاص إ هينسفقال . القبائل وأن يعامل كمهراجات اهلند
 .هينسحكومة بومبي وعىل السلطان أن يكتب هلم بذلك بواسطة 

 وعهد إىل امليجر بييل بمسؤولياته حتى , الذهاب إىل بومبيهينسَّقرر 
وترك له . لسلطات العليا يف اهلنديعود, وأوصاه باحلذر يف تعامله مع ا

ّوعني عيل بن عبداهللا القاسمي .  دوالر كمصاريف لدوائر عدن١٦,٠٠٠
  .م١٨٣٩ً وأمره أن يبدأ بتحصيل اجلامرك ابتداء من أول مايو ,ًمأمورا للجامرك

وذهب إىل بومبي ليتفاوض معهم حول املعاشات للسالطني وشيوخ 
 فرفض , عند عودته مدافع وأسلحةهينسوطلب السلطان الفضيل من . القبائل
 .السالم مع اجلميعيف  ذلك وأفهمه أن رغبة بريطانيا هي هينس

 فإن القبائل انقسمت, وحتارب الفضيل مع العولقي, ,وكام هو معتاد
 هينس والعزيبي مع الزبريي, وذلك بمساعي عمالء ,واحلوشبي مع العبديل

 .مثل املال جعفر ومناحيم اليهودي وغريمها
 قد طلب قوات إضافية من اهلند, والتي هينسوعلم السلطان حمسن أن 

وصلت عندما ذهب قايض حلج إىل عدن حيمل رسالة من السلطان حمسن يف 
, فأرسع القايض بإخبار السلطان بذلك, فقام السلطان م١٨٣٩ مايو ٣٠

 .باستخدام أربعامئة من رجال القبائل حلامية حلج
ت مع املشايخ وسلطان يافع والعوالق ويدفع  يوقع االتفاقياهينسوبدأ 

 اتفاقية مع السلطان حمسن بالتنازل عن هينس ووقع .هلم املعاشات واهلدايا
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عدن وأن األرض من خور مكرس إىل حلج هي حتت سلطة السلطان العبديل, 
 .م١٨٣٩ يونيه ١٨هـ املوافق ١٢٥٥ ربيع الثاين ٦وذلك يف 

א 
 اهلجوم األول للعرب عىل عدن

 أربعة آالف رجل مطالبني  جتمع عىل بوابة عدن حواىلم١٨٣٩ يونيه ٢٤يف 
, ومل يسمح هينسلالحتفال باملولد النبوي, ورفضهم بأسلحتهم بدخول عدن 

 .ًومنع أي شخص حيمل سالحا من دخول عدن ,هلم بالدخول إىل عدن
 وبدأ . من الفحمًاكيسستني وغرقت قبالة عدن سفينة إنزال الفحم مع 

للمسلمني ) السوق(ّالتذمر من علامء عدن ألن اليهود يبيعون اخلمر يف البزار 
 ).بعد أن رشوه باملال(بعد أن سمح هلم بذلك املال جعفر 

 عن إعطاء املشايخ هينس فتوقف ,دوتأخرت األموال املطلوبة من اهلن
 . ومنهم زعامء العوالق..مرتباهتم وأحاهلم عىل السلطان حمسن العبديل

  ّ جتمع بعض املشايخ لد السلطان أمحد بن عبداهللا أغسطس٢٣ويف 
ً من ذلك وكتب مبارشة إىل بومبي منبها إىل هينسُالفضيل يف شقره, وانزعج  ِّ

راس مل جيدوا أي مزايا من وجود بريطانيا خطر هجوم مباغت عىل عدن, وأن احل
ما جيري ليكتبوا إليه بكل  −وأغلبهم من اليهود  − جواسيسه هينسوزرع . فيها
 أن يقطع مرتبات السلطان حمسن بن هينسوأراد .  وغريهاج والفضيلحليف 

 َّفضل وابنه أمحد ألهنم عرفوا بذلك االجتامع ومل يمنعوه, وهدد باستخدام
 متنع إمداداهتم السنوية من التمور من الوصول إىل شقرة أو بري أمحد سفينة حربية

وسوف أجعل قبيلة الفضيل مشغولة «: وقال يف خطابه حلكومة بومبي. أو عدن
 من موافقة السلطان هينس وتأكد .»باملكايد من قبل جرياهنم العوالق وأهل يافع

  د حممد حسني ويسحمسن لالجتامع الذي تم يف شقرة عندما أكد له ذلك السي
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ّ رسالة حيذر السلطان من مغبة ذلك, وأن هينس فكتب .)صهر السلطان حمسن(
!! ٍأي نقض للعهود من قبل أي جمموعة ستكون من مسؤولية السلطان حمسن

وقرر إيقاف مرتبات السلطان وابنه أمحد, وكتب بذلك إىل حكومة بومبي وأرسل 
أن نتائج نكث العهد ستكون وخيمة ّإىل السلطان حمسن هيدده ويتوعده ويعلنه 

وأن القبائل التي تريد أو تفكر يف اهلجوم عىل عدن ستالقي . عليه وعىل أرسته
واعترب السلطان, أو أي أحد من رعاياه يقوم بأعامل سلب . جداعقوبات رادعة 

ّوإذا تعد أي شيخ «. ًن السلطان سيكون مسؤوال عن ذلك مبارشةإأو غريها, ف
 .» احلرب بيننا وبينكنطانية فإن ذلك يعني إعال أرض بريعىل

, هينسوتم تبادل الرسائل بدون جدو بني السلطان حمسن والكابتن 
البان ّ بأن ألقى القبض عىل حممد الظبي هينسولكن السلطان حاول أن يريض 

ّورد . بيا عند بوابة عدن, وأنه قد عاقب الثالثة الذين هنبوا اإلبلورالذي قتل أ
 .بأنه سيعيد املرتب للسلطان عندما تتم املعاقبة هينس

وابنه أمحد حول حمسن  أن يزرع اخلالف بني السلطان هينسواستطاع 
 يف خطابه حلكومة بومبي بأنه قد زرع اخلالف هينسّوقد أقر . ّمعاقبة النهابني

 .يسوبني السلطان حمسن وابنه بواسطة السيد حممد حسني 
محد عبداهللا الفضيل يف شقرة وحاول أن يغريه  بزيارة السلطان أهينسوقام 

 .بأن يستويل عىل األرايض الزراعية اخلصبة للسلطان حمسن بن فضل العبديل
وغضب . َّبن السلطان ورحب بقدومه إىل عدنا مرتب أمحد هينسوأعاد 

 عرب السيد حممد حسني ويس وحسن بن هينسالسلطان حمسن ملعرفته بام يفعل 
 أنه مل يفعل أي يشء ا خيربه فيههينسوأرسل رسالة إىل . باخلطيعاطف عبداهللا 

ّيغري صداقته مع اإلنجليز وأن السيد حممد حسني ويس وحسن بن عبد اهللا 
 ).ليوقع بينهم (هينسَّاخلطيب حدثاه بالكثري من األشياء التي يفعلها عاطف 
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 إىل الكولونيل كامبل القنصل العام يف مرص ولسكرتري جملس هينسوكتب 
ًمشوها صورة السلطان ) J. P. Melvill(ملفيل . پ. ملديرين يف لندن املسرت جا ّ

قد تشاجر معه, وأصبحت األرسة كلها عىل ) أمحد(حمسن, وأن أكرب أبنائه 
 وصلت رسائل من بومبي إىل م١٨٣٩ويف بداية شهر أكتوبر . خالف معه

 عليها من ّ تطلب منه أن يعيد للسلطان حمسن كمية الذرة التي استوىلهينس
وبنادق ) عطية اهللا(و) شوقي(د له املركبني يوأن يع. خمازن السلطان حمسن

 ذكر ما اعتربه قبائح هينسولكن . ي استوىل عليها يف اجتياحه لعدنالفتيل الت
 .ّوخمالفات السلطان حمسن وأنه يستحق التأديب

السيد حممد حسني ويس تفيد بأن السلطان قد من  رسائل هينسَّوتلقى 
. أرسل يطلب عون الفضيل والقبائل االخر املحيطة ملحاولة استعادة عدن

ّىل السيد حممد حسني ويس بأن يبث الفرقة بني إ توجيهاته هينسوأرسل 
الفضيل والعبديل, وبني العبديل والقبائل األخر. 
 االستعدادات التي قام هبا السلطان حمسن

ًقام السلطان حمسن أوال بإهناء اخلالفات مع ابنه وبقية أفراد أرسته, ثم مجع 
أكرب عدد من رجال القبائل اللحجية للهجوم عىل عدن واستعادهتا من يد 

 وكتب إىل سلطان الفضيل ويافع ومشايخ القبائل .ًالكفرة ومغريا هلم باملال
 .عدهم باألموال والغنائماألخر حيثهم عىل جهاد الكفار وي

ورفض أهل يافع االنضامم إليه حتت تأثري حممد حسني ويس صهر 
اخلطيب املسؤول املايل عند عاطف  وحسن بن عبد اهللا هينسالسلطان وعميل 
واستطاع هؤالء العمالء أن جيعلوا قبائل احلواشب والعلويني .. السلطان حمسن

نفسهم عن السلطان حمسن يف والضالع وردفان وبعض الصبيحة يبتعدون بأ
 .خططه ملحاربة اإلنجليز الكفار وحترير عدن
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وتم اجتامع بني السلطان أمحد بن عبداهللا الفضيل والسلطان حمسن فضل 
 وأصلحا ما بينهام من خالفات واتفقا ,يف حلج) ان لدودانّمها عدوو(العبديل 

ام الغنائم ودخل  كام اتفقا عىل اقتس,عىل اسرتجاع عدن من الكفار واإلنجليز
 وقام حممد حسني ويس وحسن عبداهللا .م١٨٣٩ أكتوبر ٨عدن, وذلك يف 

ومل يكن السلطان حمسن . هينساخلطيب بإيصال تلك املعلومات إىل عاطف 
ّ يذكر له صداقته مع اإلنجليز وأنه مستمر عىل  هينس فكتب إىل ,يعلم بذلك

ّ من واجبي أن أنبهك ضد أشعر«: ً قائال أكتوبر٢٥يف  هينسّفرد عليه . ذلك
اخلداع غري مفيد اآلن, ألن كل البالد . ك يف خمططاتك العدوانية احلاليةريس

لذلك دعني أنصحك بالتوقف قبل أن تأيت باخلراب عىل نفسك .. تعلم بنواياك
 .»وعائلتك وقبل أن تتسبب يف موت ربام نصف قبيلتك وبعض أبنائك

 ليس إال هينس بأن ما سمعه م١٨٣٩ أكتوبر ٢٨ورد السلطان حمسن يف 
وعرف السلطان بخيانة حسن !!.  وأنه مستمر يف صداقته مع اإلنجليز,أكاذيب
 عىل علم بام حيدث وأن الفضيل هينس وكان .اخلطيب فقرر قتلهعاطف عبداهللا 

أيام وأن ثامنية قوات السلطان حمسن ستصل بعد « وأن ,رجلثامنمئة قد مجع 
 هينسكل تفاصيل اخلطة كانت عند .. لقمر باملغيباهلجوم سيكون عندما يبدأ ا

 .بواسطة السيد حممد حسني ويس وغريه من اجلواسيس
ّ هي الليلة املحددة م١٨٣٩كانت ليلة الثالث من نوفمرب : بداية اهلجوم
اده عىل أتم االستعداد ّ ووضع رجاله وقوهينسّ ولذا استعد .للهجوم عىل عدن

ً مزودا اً كام وضع لنشا حربي,وعىل جبل حديدعىل اجلبال وعىل الدرب الرتكي  ّ
 .بمدفع بالقرب من خور مكرس

 وقد .ل إىل احلادي عرش من نوفمربّ وتأج,ومل يتم اهلجوم يف ذلك التاريخ
  قام حواىلم١٨٣٩ نوفمرب ١١ وعند فجر اإلثنني . هبذه الرتتيباتهينسعلم 

ق الفتيل بمهامجة من رجال القبائل املسلحني بالبناد) مخسة آالف (٥٠٠٠



א ١٣٧

 ونجحوا يف شق طريق هلم عىل الدرب الرتكي ,يةناملواقع األمامية الربيطا
ّ ولكنهم صدوا باملدفعية ,)السور فوق اجلبل املنصوري واملمتد إىل جبل حديد(

 لكن , فالتف بعض املهامجني من جهة خور مكرس إىل جبل حديد.الربيطانية
ود بالقرب من الساحل مع زورق بحري واجهتهم مدفعية اللنش البحري املوج

وقامت ).. Clipper Ariel(عسكري أرسله الضابط واردن آمر السفينة 
 ونزل إىل الرب جمموعة .املدفعية من فوق اجلبال بإصالء املهامجني بنارها وقذائفها

 . املهامجنيّمن بحارة سفن حربية مع أسلحتهم ومدافعهم للمساعدة يف صد
الفشل وتراجع رجال القبائل حاملني العديد من هلذا باءت احلملة ب

جرحى لقرهبم ثامنية  جثة و أربعني ومخسنيشهدائهم وجرحاهم وخملفني ما بني
 .وقام اإلنجليز بنقل اجلرحى إىل عدن وإسعافهم. من القوات الربيطانية

 مئتان وأربعة قتىل وثامنية وثامنني وبلغت اخلسائر اإلمجالية للمهامجني
وتويف .  اجلرحى األرس يف عدنأرس من اجلرحى, وقد تويفعة ًجرحيا وتس

 . من اجلرحى املنسحبني بعد ذلكستة وسبعون
 بينام كان ,وثارت أسئلة كثرية يف بريطانيا واهلند عن سبب هذا اهلجوم

 قد أفهمهم من قبل أن السلطان حمسن فضل قد تنازل بمحض إرادته عن هينس
ً يدفع له وألرسته ولورثته دائام أبداعدن لإلنجليز مقابل راتب سنوي ً. 

وكتب رئيس جملس املديرين السابق وحاكم بومبي اجلديد السري جيمس 
ًمعارضا الحتالل عدن م ٢٦/١١/١٨٣٩يف ) Sir James Carnac(كارناك 

د عيل باشا ًومطالبا بالتخيل عنها لوجود بديل ولكلفتها العالية, وأهنا ستثري حمم
 وزير باملرستونىل ًوكتب أيضا إ. اوس برفض ذلكوهبّ فرد عليه هوغريه,

ن التخيل عن عدن لن يكون إ«: اخلارجية يعلمه بذلك, والذي كتب يقول
وعىل العكس من ذلك سوف يثبت لنا أهنا حيازة عىل أعىل درجات . ًجمديا

 أهنى هوهباوس م١٨٤٠ويف فرباير . »القيمة وجيب الدفاع عنها مهام كان الثمن



،אFאאE ١٣٨

 جيمس كارناك, بأن اخلارجية الربيطانية ومجيع املسؤولني ريمع السهذا اجلدل 
 .)١(اآلخرين يرون االحتفاظ بعدن وعدم التفريط فيها

 اهلجوم الثاين عىل عدن
 قام أهل الفضيل بمنع االتصال بني ,بعد فشل اهلجوم األول عىل عدن

 هينسورد . رية والطعام اآليت من طريق الرب إىل عدنعدن والداخل ومنع امل
تم إحضار املؤن و). ميناء الفضيل(عىل ذلك بمنع أي سفينة تذهب إىل شقرة 

 .املطلوبة إىل عدن بواسطة البحر
وبدأت استعدادات السلطان حمسن فضل بإرسال الرسائل إىل سلطان 

كته وسلطان الفضيل يف العوالق وسلطان يافع ومشايخ القبائل حيثهم عىل مشار
اهلجوم عىل عدن وختليصها من اإلنجليز الكفار, وكانت تلك املعلومات تصل 

 .ً أوال بأولهينسإىل 
 رسالة إىل م١٨٣٩ نوفمرب ٢٨ومرة أخر أرسل السلطان حمسن فضل يف 

نه حريص عىل أال هياجم اإلنجليز رغم أن الفضيل وقال إ.  يراوغ فيهاهينس
اخلطأ . ًليس لدي أي غدر وسوف أبقى هادئا بسبب ضعفي«.. ّحيثه عىل ذلك

 أخربتكم منذ أشهر بأنه ال يوجد يف صدري أي .خطؤكم, فأنتم مل تعطوين القوة
ورد . ً يوما من السالم إلجراء املفاوضاتمخسة عرش واقرتح ,»غدر أو زيف

 . بأنه سريسل رسالته إىل بومبي وينتظر توجيهاهتمهينس
 وطلب سلطان م١٨٣٩ ديسمرب ١لفضيل والعبديل يف وتم اجتامع زعامء ا

.  ديسمرب٩ أو ٨حلج حمسن فضل بتأجيل اهلجوم إىل هناية شهر رمضان أي 
 الذي كان شديد التيقظ واملتابعة هينسوبطبيعة احلال وصلت تلك األخبار إىل 

                                 
 .٤٠١ – ٣٩٧االحتالل الربيطاين لعدن, ص : سلطان القاسمي. د  ) ١(



א ١٣٩

 بمدافع جديدة نقلت إىل جبال هينسواستعد . ملا جيري بواسطة جواسيسه
 .نصوري وجبل حديد والدرب الرتكيعدن وجبل امل

 القبض عىل غالم حيمل رسائل هينس ألقى رجال م١٨٣٩ ديسمرب ٣ويف 
: من السلطان أمحد بن عبداهللا الفضيل إىل جمموعة من رجال عدن يقول فيها

 مجيع املسلمني, ّ وعدو حممد ّ ذلك الرجل الكافر, عدو:أخربكم اآلن بام ييل«
هللا إىل أن أر ملن يعطي اهللا القوة, ألن التوكل عليه فإين سوف أقاتله إن شاء ا

إذا رغبتم . وقد قطعت مجيع الطرق إىل عدن وال يمكن أن يدخلها يشء. وحده
عىل مسؤوليتي, .. ّيف اخلروج فإن أرض اهللا واسعة, فاخرجوا إيل وال ختافوا

 .)١(»ولكني لن أسمح ألحد بالدخول
السفن إىل عدن حتمل املؤن  وصلت جمموعة من م١٨٣٩ ديسمرب ١٢يف 
, ومل يعد هناك أي نقص يف األغذية هينس من األسلحة والعتاد للكابتن ًاومزيد
.  سفينة تقوم بإحضار املؤن من أماكن خمتلفة١٧ فقد كان هناك ,واملؤن

 طن من املؤن من الشحر واملكال وعىل ٦٠٠حتمل ) جوندليري(ووصلت سفينة 
ة الشيخ طيب إبراهيم جي الذي جاء هبذه الكمية متنها وكيل رشكة اهلند الرشقي
 .الكبرية من املؤن واألغذية

 أن جيعل اخلالف يدب بني أعدائه, وذلك بواسطة هينسواستطاع 
)  السيد حممد حسني ويسمالذين ينتمي إليه(جواسيسه, واختلف احلواشب 

هل وكذلك أعلن العوالق احلرب عىل أ. وبني العبادل حتى قامت بينهم احلرب
 .فضل, بينام كان يرابط ألف من رجال العبادل عند الشيخ عثامن

أن تسمح له باحتالل حلج حتى ال يتكرر  من حكومة بومبي هينسوطلب 
وبعدها طلب .  ولكن حكومة بومبي مل تسمح له بذلك,هجومهم عىل عدن

                                 
 .٤٠٦االحتالل الربيطاين لعدن, ص : القاسمي  ) ١(
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وعندما سمع السلطان . ًإزاحة سلطان حلج حمسن فضل وتولية ابنه بدال عنه
وقرر . ًذلك كله أعلن تنازله البنه حمسن معلال ذلك بكرب سنّه ومرضه بأمحد
وملا اعتذر له . ِأنه سيهجم عىل حلج ما مل يأت السلطان بنفسه إىل عدن هينس

وافق عىل إحضار اثنني من أوالد ه  سنَِّربِويس بمرضه وكالسيد حممد حسني 
 .لطانوهو أمر سيؤدي إىل فتنة داخل بيت الس.. السلطان كرهائن

ً شن العبادل ومن معهم من آل الفضيل هجوما ثانيا م١٨٤٠ مايو ٢١ويف  ً ّ
فالقادمون من حلج «. وكانت طريقتهم يف اهلجوم مثل سابقتها. عىل عدن

أثناء ) خور مكرس(يتسللون حتت جنح الظالم إىل الساحل الغريب من الربزخ 
امجون من حالة اجلزر, ويستديرون حول جبل حديد من جهة الغرب, وهي

أما القادمون من بالد . ذروته التحصينات الربيطانية داخل املحيط الرتكي
ْفيتقدمون إىل السور الرتكي من جهة ساحل أب) نيْأب(الفضيل  ني, وهيامجون ّ

ن املجاهدون من دخول ّومتك. حتصينات السور الرتكي من جهة الرشق
 بينها رسالة من حسن  ومن,املعسكر الربيطاين بالربزخ, وأخذ بعض حمتوياته

 وقد . عن موعد اهلجامت وخطتهاينساخلطيب كشف فيها هلعاطف عبد اهللا 
 .)١(»أمر السلطان بإعدامه ومصادرة أمالكه

 ,تفاصيل أكثر )٢( االحتالل الربيطاين لعدن:وقد وصف القاسمي يف كتابه
 :فقال

 اكتشف م١٨٤٠ مايو ٢١يف حوايل الساعة الثانية وعرشين قبل فجر «
 وجود ألفني من أهل )Chargers(التابع للسفينة ) الربيطاين(قارب املدفعية 

فضل يتبعهم ألفني أو ثالثة من العبادل واألجعود عند أقىص هناية احلائط 
                                 

 .٣٥العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(
 .٤٢٣االحتالل الربيطاين لعدن, ص : القاسمي  ) ٢(
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الرتكي, يعربون يف جمموعات كبرية يف اجتاه النهاية الشاملية جلزيرة العبيد 
وسط نريان كثيفة واستمروا عىل ذلك . ويتجهون مبارشة إىل جبل حديد

 .اليرس من امليدان, والقارب ذو املدافع) الربيطانية(مصدرها التحصينات 
وكان قتاهلم .. هيا إىل اجلهاد.. هيا إىل عدن: وكانت صيحاهتم تسمع بوضوح
ونجح العرب يف احتالل جبل حديد وأطلقوا . يتسم بجرأة وجسارة عظيمتني

سفل, بينام هاجم آخرون خيام الضباط منه النريان عىل الربج والقوارب يف األ
 .التي كانت منصوبة بالقرب من التحصينات اليرس من امليدان

ّاستمر اجلنود الربيطانيون واهلنود بإطالق النريان بصورة جيدة, ورد عليها  ّ
العرب بطريقة ممتازة حتى الساعة الثالثة ومخسة وأربعني دقيقة عندما انسحب 

وفجأة . وا إىل أولئك الذين خارج التحصيناتالعرب من جبل حديد وانضم
 .»!!انتهت املعركة

مل يرشح القاسمي سبب توقف هجوم العرب وال سبب نزوهلم من جبل 
ولعل ذلك راجع إىل اكتشاف رسائل حسن عبداهللا .. حديد بعد أن احتلوه

اخلطيب والسيد حممد حسني ويس وقرار السلطان العبديل والفضيل عاطف 
اخلطيب فلم تكن له قبيلة حتميه عاطف فأما حسن عبداهللا . خيانتهامقتلهام جزاء 

 وأما السيد حممد حسني ويس فقام .ًوأد ذلك فعال إىل قتله ومصادرة ممتلكاته
 وقامت معركة بني ,بالدفاع عنه وإنقاذه من براثن املوت) قبيلته(احلواشب 

نسحاب بعد أن اجلانبني مما أد إىل توقف القتال فجأة ضد اإلنجليز واال
 .ّحققوا مكاسب هامة وحقيقية

وكان الواجب أن . ويبدو أن االنفعاالت هي التي تتحكم يف أمور القبائل
ًيؤجل موضوع اخلونة إىل ما بعد انتهاء املعركة مع اإلنجليز أوال ثم يتم بعد 

 . ومعاقبتهمذلك حماسبة اخلونة
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 )م١٨٤٠ يوليه ٥يف (اهلجوم الثالث 
 فالقادمون من حلج .وقد بدأ املهامجون من القبائل بنفس طريقتهم السابقة

يتسللون إىل الساحل الغريب من الربزخ أثناء حالة اجلزر ويلتفون حول جبل 
) الفضيل(ني ْأما القادمون من أب. حديد من جهة الغرب ويستولون عليه

 .ر الرتكي من جهة الرشقفيتقدمون إىل السو
 كان اإلنجليز قد وضعوا زوارق ,وعندما بدأ اهلجوم بالطريقة املعتادة
ّوهلذا ملا تسلق رجال القبائل جبل . حربية يف خليج املعال بمواجهة جبل حديد

حديد فاجأهتم نريان املدفعية من الزوارق, فاضطروا إىل اإلنسحاب والرتاجع 
ّلزوارق العسكرية أثناء حالة املد من قنطرة خور واقرتب أحد ا. إىل خور مكرس

مكرس وقصفها, فاضطر املنسحبون من جيش العبادل إىل خوض مستنقعات 
 .)١(مة نتيجة لذلكيوكانت خسائر املهامجني جس. خور مكرس رشقي القنطرة
 اجتامع الفضيل والعبديل يف حلج لتدارس خيانة )٢(وذكر سلطان القاسمي

واتفقا عىل قتلهام .  والسيد حممد حسني ويسبخلطياعاطف حسن عبداهللا 
وكام سبق ذكره فإن السيد حممد حسني ويس استنجد . جزاء فعلتهام الشنعاء

وأما . بقبيلته احلواشب الذين قاموا بحراسته يف قلعته يف مدينة سفيان يف حلج
 ولكنهم الحقوه حتى وجدوه ,اخلطيب فقد اختفىعاطف حسن عبداهللا 

ّوأخذ السلطان زوجته وابنها, وأودعهام السجن, فسلم . ب منهم وهر,فطعنوه
 حتى قتله عبيد السلطان وهنبوا ,ن خرجإوما . نفسه بعد أن أعطوه األمان

ولكن السادة  ,وأراد العبيد تقطيع جثته ورميها للكالب). ً بيتا١٦(منازله 
 .نوه ودفنوهّاعرتضوا عىل ذلك وكف

                                 
 .٣٦ – ٣٥العبادل, ص : صالح شهابحسن   ) ١(
 .٤٢٨ – ٤٢٤االحتالل الربيطاين لعدن, ص : سلطان بن حممد القاسمي. د  ) ٢(
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 رجال القبائل لالنتقام ملا أصاهبم يف  وجتمع.وزادت الكراهية لإلنجليز
حماوالهتم السابقة اسرتجاع عدن, وأقيمت الصلوات يف املساجد للدعاء 

 . بالنرص للمسلمني
  زحف رجال القبائل من العبديل والفضيل نحو عدنم١٨٤٠ يونيه ٢٦ويف 

 ولألسف حدثت مناوشات .بأعداد بلغت ما بني ستة وسبعة آالف رجل
 وقامت ,لسلطان حيدرة بن مهدي زعيم قبيلة العقاربوهنب يف منطقة ا

وقد قتل يف تلك املعركة أربعة من العقارب, . ّاحلرب بينهم فصدهم عن حصنه
 . وأما اجلرحى فكانوا كثريين,من بينهم أخو السلطان حيدرة بن مهدي

 أول يوليه وصلت القوات املتحدة من العبديل والفضيل إىل مسافة يفو
 يوليه عاد ٤ويف .  الدفاعات اخلارجية لإلنجليز يف عدنأربعة أميال من

ً وأخربه أهنم سيهجمون تلك الليلة عندما يكون البحر جزرا هينسجاسوس 
 .يف الصباح الباكر

ويف الساعة الثانية ومخس وأربعني دقيقة بعد منتصف الليل الحظ 
ل حديد, الربيطانيون طوابري العرب تعرب البحر الضحل بني جزيرة العبيد وجب

وعندما اقرتبوا فتحت السفن والقوارب الربيطانية نريان مدافعها عليهم, ولكن 
العرب ثبتوا ووصلوا إىل جبل حديد وفوجئوا باألبراج التي بناها عليه الكابتن 

ً تطلق عليهم وابال من نريان املدافع والبنادق, كام استمرت سفينة هينس
وواجه رجال .. ار عليهم بكثافةاالعرتاض والزورق احلريب يف إطالق الن

ووصلوا إىل فرجة القبائل النريان من أربع جهات, ومع ذلك متاسكوا وثبتوا, 
واضطروا للرتاجع أمام كثافة نريان . س عيل بن أمحدبني جبل حديد ورأ

وأخذ العرب . اإلنجليز الذين كانوا يف أتم االستعداد هلذا اهلجوم العريب الثالث
 مما أد إىل , رغم كثافة النريان,حاهم بكل شجاعةخيلون شهداءهم وجر

 .مضاعفة اخلسارة يف القتىل واجلرحى
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 خسارة العبادل الذين كانوا متقدمني يف وعندما عرف سلطان الفضيل
 يوليه ٥وما أن طلع فجر يوم . ًشهيدامخسة عرش  تراجع بعد أن فقد ,املعركة
املعركة حيث تركوا بعض  إال وقد كان العرب قد انسحبوا من ميدان م١٨٤٠

ًأسلحتهم وجرحيا واحدا فقط مل يستطيعوا إنقاذه وكانت خسارة العبادل كبرية . ً
 .حيث استشهد منهم ثالثامئة وجرح هلم مخسون

 اهلجوم الربيطاين عىل الشيخ عثامن
 واستشهاد عدد كبري من مجاعة م١٨٤٠ يوليه ٥بعد اهلزيمة الثالثة يف 

يف حلج حيث قام األهايل بنهب كل بيت ّ عمت الفوىض ,السلطان حمسن فضل
. وسبب اهلزائم) وهم كذلك (ينسمن بيوت اليهود باعتبارهم جواسيس هل

من (وأصدر السلطان حمسن أمره بمصادرة أمالك كل هيودي أو بانيان 
 يف حلج أو الذين كانت هلم أموال أو عريب من سكان عدن املقيمني) اهلندوس

ريال ( كراون أملاين ١٥٠,٠٠٠ وبلغت خسائرهم حواىل.. ارة يف حلجوجت
 ).فضة

 الدين إىل يويف العارش من يوليه أرسل السلطان حمسن السيد نارص بن حمي
زعامء عسري يعرض عليهم مجيع أمواله ومقتنياته إذا قاموا بفتح عدن, وأرسل 

من أجل املساعدة, ولكن هذا ) القسطنطينية(اآلستانة سامل بن عبادي إىل 
 .الرسول قتل يف الطريق ومل يصل إىل اآلستانة

ّوبعد شهر من إرسال السيد نارص إىل زعامء عسري وصل ردهم بالرفض 
بأن يكتب إىل حيث توجد بينهم وبني اإلنجليز معاهدات صداقة, ونصحوه 

زل له حممد عيل باشا عن املخا, زعيمهم الرشيف حسني بن عيل حيدر الذي تنا
وقام بتمزيق . ًفكتب له ووعده باملساعدة كام وعد السلطان الفضيل أيضا بذلك

 .العلم الربيطاين يف املخا ومنع إرسال التموينات إىل عدن
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وبام أن السلطان حيدرة بن مهدي العقريب قد واجه هجوم العبديل 
 هينسّء عىل عدن, فإنه قد تقدم إىل والفضيل عليه يف حماولتهم األخرية لالستيال

ًيطلب منه السالح ملواجهة أعدائه املرتبصني به, وهم أيضا أعداء  وقبل . هينسّ
العبديل قرية وقلعة بري أمحد التابعة و هاجم الفضيل هينسأن يصل املدد من 

وتم ذلك يف آخر شهر . للسلطان حيدرة بن مهدي بسبب تعاونه مع اإلنجليز
 .م١٨٤٠شهر أغسطس يوليه وأوائل 

 ١٨وتم السالم بني العقريب من جهة والعبديل والفضيل من جهة أخر يف 
 . يف اتفاق سالمهينس وطلبا منه أن يتوسط لد م١٨٤٠أغسطس 

  يعقد اتفاقيات سالم مع الفضيل والعولقي والعبديلهينس
 أغسطس ٢٠إىل عدن يف ة بن مهدي روبالفعل وصل السلطان حيد

وكتب الفضيل .  بالسالم مع الفضيلهينسب ّ ورح.وعرض مقرتحات السالم
.  خيربه بأنه قد أوقف التعاون مع السلطان حمسن فضل وابنه أمحدينسرسالة هل

لطان أمحد ابن عم الس(ّواستمرت الرسائل الودية بني عبداهللا بن حيدرة الفضيل 
نه يود أن إ هينسوقال .  وتم تبادل اهلداياهينسوالكابتن  ) بن عبد اهللا الفضيلا

أمحد بن عبداهللا الفضيل يف عدن وأن يعرتف بأخطائه نحو ير السلطان 
 ولكن عليه أن يأيت .واإلنجليز ال يريدون االنتقام بل يريدون السالم. اإلنجليز

وذكر عبد اهللا بن حيدرة الفضيل أن . ديدةويبدي ندمه واعرتافه بأخطائه الع
 .سلطان حلج حمسن فضل أغر ابن عمه باألموال الضخمة التي بذهلا له

ّ فحليفه الفضيل ختىل جداًأما وضع السلطان حمسن فضل فقد كان حرجا 
وأهل الضالع وردفان يريدون االنتقام . ّواحلواشب هم ضده من األساس. عنه

ومل جيد السلطان . اخلطيب ألنه ينتمي إليهمعاطف ملقتل حسن بن عبداهللا 
  ُحمسن بدا من الذهاب إىل صهره السيد حممد حسني ويس إىل حصنه يف
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 وطلب منه العفو وذبح عنده املاشية, ملتمسني أن ينسى م١٨٤٠ سبتمرب ٥
وطلبوا منه أن يتوسط لد احلواشب ). واحلكم بإعدامه بسبب خيانته(املايض 

ام طلب منه السلطان أن يتعاون معهم يف هجوم أخري عىل عدن ك. وأهل ردفان
 ,جدا وهو أمر غريب .عندما تأيت قوات الرشيف حسني بن عيل حيدر من املخا

ُ فكيف يطلب منه , ومتهم باخليانةهينسفالسيد حممد حسني ويس متعاون مع 
 .ً وهو رفض هذا التعاون بتاتا,ًوكان موقفه واضحا. ذلك

سائل عديدة إىل حكومة بومبي يطلب إذهنا يف اهلجوم عىل  رهينسوأرسل 
ّحلج وإزالة سلطاهنا حمسن فضل, ولكن حكومة بومبي أرصت عىل أن يعقد 

 .معه معاهدة سالم
َّوقد تم حرص عدن من جهة الرب ومل يدخل إال القليل من املؤن عرب الشيخ 

 ).م١٨٤١ – ١٨٤٠(عثامن ملدة عام كامل 
 وصل األمري نارص بن عبداهللا الفضيل إىل م١٨٤١ ويف األول من أكتوبر

الشيخ عثامن ومعه قوة من اخليالة وراكبي اإلبل ملنع قافلة كبرية أرسلها السيد 
 . وبالفعل أوقفوا القافلة بعد أن أطلقوا عليهم النار.حممد حسني ويس إىل عدن

 وثامنني  إنجليزي مشاة وواحدأربعمئة بذلك قام بإعداد قوة من هينسفلام علم 
 م١٨٤١ ويف فجر السادس من أكتوبر .من سالح املدفعية وجمموعة من اهلنود

التي تبعد عن نوبة املهدي حيث جتمعت ) دار سعد(وصلت القوة إىل بريسعد 
 وكانت . الشيخ عثامنهينسوهاجم . فيها قوات الفضيل وبعض قوات العبديل

 فقد أصيب اللفتينانت خسائر العرب كبرية بني قتىل وجرحى, وأما اإلنجليز
ويف املساء عادت .. بييل وأربعة جنود, وتوىف جندي إنجليزي برضبة شمس

 .القوة اإلنجليزية إىل عدن
 فاتصل ,ووصلت األخبار أن اإلنجليز سيهامجون حلج بقوات كبرية
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 ليتوسط لد يف إجراء مفاوضات هينسَّالسلطان حمسن بصهره مرة أخر 
 والسلطان حمسن مرة أخر بواسطة السيد هينس وبدأت الرسائل بني .سالم

 .حممد حسني ويس
 من حليفه السابق السلطان حمسن وطلب السلطان أمحد بن عبداهللا الفضيل

 فهذا أفضل هلام عند ,ًفضل أن يذهبا سويا إىل عدن بدال من الذهاب وحده
 .هينسمقابلة 

كر العولقي  وصل إىل عدن السلطان نارص بن أيب بم١٨٤١ نوفمرب ١٨يف 
 هينس وبرفقته زعيم دثينة إلظهار الصداقة مع اإلنجليز, ففرح لعوالقزعيم ا

ّبذلك وأكرمهم وأقام هلم الضيافات وقدم هلم وللمرافقني اهلدايا وبعض 
األموال, وذلك ألن هذه هي أول مرة يقدم فيها سلطان العوالق وزعيم دثينة 

 .إىل عدن
من األمري صالح بن عبد اهللا  وصلت رسالة م١٨٤١ نوفمرب ٢٣ويف 
 نوفمرب ٢٨ ويف .هينسبه ّلزيارة عدن فرحب ) أخو السلطان أمحد(الفضيل 

ّوصل إىل عدن الشيخ عوض بن حيدرة من مشايخ الفضيل وقدم والءه 
 .عىل ذلك هينسً وطالبا رفع احلصار عن شقرة فوافق هينسللكابتن 
 ,ديل عىل باب عدن ظهر السلطان حمسن فضل العبم١٨٤١ ديسمرب ١ويف 

 تبادل ّمت ,وبعد أن ارتاح يف منزل املال جعفر. فاستقبل بكافة مظاهر االحرتام
وأبد السلطان أسفه ملا .  ودار بينهام عتاب وحوارهينسالزيارات بينه وبني 

 : وهي, عفوه عن أخطاء السلطان برشوطهينس كام أبد ,حدث
 .عرف شعبه ذلكً أن يلتمس العفو من بريطانيا علنا حتى ي−١
وهي خطة إليقاع الفتنة يف بيت .  أن يضع اثنني من أبنائه رهائن−٢

وال يستطيع أن يقدم نائبه وابنه أمحد وكذلك ال يستطيع . السلطان حمسن فضل
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 ورغم املوافقة الشكلية عىل هذا الرشط إال .أن يقدم أبناء زوجته األثرية قدرية
 وأن يوسط املال جعفر وغريه, ولكن ًأن السلطان حاول جاهدا أن يتملص منه

ّ أرص عىل ذلك حتى جاءت األوامر من بومبي بعد فرتة طويلة بإعفاء هينس
 .السلطان من هذا الرشط القايس

 أن يعيد األموال واملمتلكات واألرايض العائدة للمندوب الربيطاين −٣
ل املايل ًاخلائن واجلاسوس والذي كان أيضا املسؤو( اخلطيب  عاطفحسن عبداهللا
والعرب ) اهلندوس(نيان اوأن يعيد أمالك التجار من اليهود والب) يف سلطنة حلج

 .التابعني حلكومة عدن والذين صادر ممتلكاهتم السلطان حمسن فضل ورجاله
ن صهره السيد حممد سط السلطان حمّ ووس.عىل الرهائن هينسوأرص 

ولكن . يس الوساطة وغضب السيد حممد حسني وهينسحسني ويس فرفض 
اخلطيب, ونفى عاطف  اهتم السيد ويس باملوافقة عىل قتل حسن عبداهللا هينس

ً متعمدا بأن السلطان حمسن فضل هو هينسّالسيد ويس ذلك بشدة, فأخربه 
, ونجح يف هينسفغضب السيد ويس, وهو ما يريده . الذي أخربه بذلك

 .اإليقاع بني السلطان حمسن وصهره السيد ويس
يل اتفاقية مع احلكومة الربيطانية فض عقد السلطان الم١٨٤١ويف ديسمرب 

وأما السلطان حمسن فضل فلم يستطع . وأعيد له معاشه, وتبعه شيخ العقارب
 .هينس وخاصة رشط وضع اثنني من أبنائه رهائن لد هينسأن يلبي رشوط 

 وصلت إىل عدن من بومبي قوة سالح الفرسان م١٨٤٣ويف شهر يناير 
 كام جاء األمر من اهلند بإلغاء رشط .ّ ليهدد هبا سلطان حلجينسهالتي طلبها 

 يناير ٢٩ويف . م١٨٤٣ فرباير ١١َّ فتم توقيع معاهدة الصلح يف ,الرهائن
 ومن بني رشوطها قبول رسوم , تم توقيع معاهدة صداقة مع بريطانيام١٨٤٤

رسوم ( عدن مرور القوافل التجارية التي متر يف السلطنة العبدلية والذاهبة إىل
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وإعادة معاش السلطان مقابل التزامه بالسلم وبتأمني الطرق وعدم ) معتدلة
 .االعتداء عىل القوافل الذاهبة إىل عدن واخلارجة منها

 الكولونيل كراتندون حلج فاستقبل هينس زار نائب م١٨٤٤ويف يوليه 
بن زين العيدروس واشتكى اجلميع من يد علوي س من عدن الوقدم .بحفاوة

سوء إدارة املال جعفر والرشاو التي جيمعها من اليهود والفرس الذين يبيعون 
ّتندون وقدم اوعاد كر. هينساخلمور لألهايل, وهو أمر ممنوع باتفاق سابق مع 

, ولكن حكومة بومبي علمت بالتفاصيل هينسأه ّاملال جعفر للمحاكمة فرب
 . جعفر إىل بومبي أن يرسل صديقه الفاسد واملرتيش املالهينسوطلبت من 

 .فأرسله وعزله من مجيع وظائفه يف عدن بأمر احلاكم اإلداري يف بومبي
 أن الرشيف حسني  وهي,وقد حدث يف الفرتة السابقة بعض األمور اهلامة

 استجاب بعد فرتة طويلة من النداء الذي وما حوهلابن عيل حيدر حاكم املخا ا
ل اهلجوم الثالث عىل عدن,  بعد فشم١٨٤٠قدمه السلطان حمسن فضل سنة 

م السلطان حمسن رسالة من الرشيف حسني يعده ّسلت م١٨٤٢ سبتمرب ١٨ففي 
.  ملحاربة اإلنجليز)م١٨٤٢أي يف نوفمرب (بمساعدة عظيمة بعد شهر رمضان 

ة َّره من مغبِّهه وحيذِّوكتب للسلطان حمسن فضل ينب, بذلك هينسفعرف 
لت َّ إىل حكومة بومبي التي تدخ برسعة وأرسلهينسك َّوحتر!! اخليانة
 كام أرسلوا )األن اليمن ال تزال تابعة هلا اسمي(ت لد الباب العايل َّواحتج

السفن احلربية ورسائل االحتجاج إىل الرشيف حسني بن عيل حيدر الذي أدرك 
وكان قائد قوات الرشيف حسني .  فأعلن تعاونه وصداقته مع اإلنجليز,املخاطر

 !!السيد حممد الباربن عيل حيدر ا
 من حكومته أن تسمح له بغزو هينس طلب م, ١٨٤٢يف األول من نوفمرب 

للقيام اومل يكن السلطان مستعد. حلج إذا ما ركب السلطان رأسه مرة أخر 
بأي عمل ضد اإلنجليز بعد أن عرف تراجع الرشيف حسني بن عيل حيدر 
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واستمرت الرسائل بني .  عدن عن وعده باملساعدة يف اهلجوم عىل)حاكم املخا(
ً بإخبار السلطان بأنه مطلع متاما عىل كل ما هينس والسلطان حيث قام هينس ّ

يدور وعىل خفايا التدابري ضد عدن, وأن اإلنجليز ال يرغبون يف إيذاء السلطان 
ّتمع للمغرضني واملحرضني له عىل سإذا ما ثبت عىل صداقته لإلنجليز ومل ي

 ..!!اخليانة والغدر
 السيطرة عىل سالطني حلج والفضيل واحلواشب ينسوهكذا متت هل

والعقارب وغريهم بسبب فرط ذكائه ودهائه واستخدامه اجلواسيس ومعرفته 
حتركات أعدائه, وقدرته عىل إثارة الفتن واملعارك فيام بينهم, واستخدام املال 

ء املرونة وإبدا. واستخدام القوة عند الرضورة.. واهلدايا يف الوقت املناسب
 . حتى يفرض عليه املزيد من رشوطه,والعفو عند االنتصار وختاذل العدو
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אFאE 
ن مركزه  وجيزان وكاً حاكام عىل عسريةكان الرشيف حسني بن عيل حيدر

 للدولة العثامنية كام كانت احلجاز ا وكانت اليمن تابعة اسمي.)أبو عريش(يف 
 – ١٨١١(وقد استطاع حممد عيل باشا إخضاع احلجاز ونجد . واجلزيرة العربية

  واجته. م١٨١٨وكان إخضاع الدرعية قد تم يف شهر سبتمرب ) م١٨١٨
  واستوىل. ين وهتامةبعد ذلك إىل عسري واملخالف السليامحممد عيل باشا 

عاصمة املخالف السليامين كام استوىل عىل ) أبو عريش(حممد عيل باشا عىل 
 ّمام مقابل ثالثة آالف قنطار من البنّوقرر إعادة البالد اليمنية إىل اإل. صبيا

, وقد استلم اإلمام البالد اليمنية التي سيطر عليها حممد عيل باشا االيمني سنوي
 .ّالتي تم تسليمها للرشيف عيل بن حيدر) يشأبو عر(ما عدا 

 ,هاّوبدأ حيتل) سوريا الكرب(وعندما اجته حممد عيل باشا إىل الشام 
ّالدولة العثامنية التي كان يترصف باسمها كام انزعجت بريطانيا انزعجت 

وفرنسا لذلك, ألن قوة حممد عيل باشا تزايدت إىل حد كبري وظهر أنه يريد إقامة 
هلذا . ّ كل البالد العربية وتتحد النفوذ الغريب كام تتحد اآلستانةدولة تشمل

ًكله اجتهت قوات حممد عيل باشا بعيدا عن اليمن إىل احلجاز وذلك منذ سنة 
كام خرت رواتب الضباط واجلنود يف احلجاز, وأد ذلك إىل أن تأ. م١٨٣٢

 وقام ,مد آغاواسمه احلقيقي حم) يلمزتركجة (إىل ثورة عرفت باسم ثورة أد 
ان العثامين بتعيني تركجة ًاملتمردون بتنصيبه واليا عىل احلجاز وأرسل السلط
 .ًيلمز الثائر واليا عىل احلجاز, نكاية يف حممد عيل باشا

وأرسل حممد عيل باشا محلة قوية بقيادة أمحد يكن باشا إىل ينبع فاحتلتها ثم 
نفذة, ثم اجته إىل قإىل الً, وانسحب تركجة يلمز جنوبا ةاحتلت احلملة جد
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 .َّ ثم استقر يف املخام١٩٣٢ سبتمرب ٢٥احلديدة فدخلها يف 
 ورضب قائد حممد عيل باشا ,وطاردت قوات حممد عيل باشا تركجة يلمز

املدعو أمحد يكن باشا املخا باملدافع من جهة البحر وحليفه عيل بن حمتل 
ثم سقطت . م١٨٣٣ ديسمرب ١٣العسريي من جهة الرب فسقطت املخا يف 

 أنقذته بعض السفن , الذياألخر وهرب تركجة يلمزاليمنية املواين 
ًوأرسل حممد عيل باشا واليا جديدا هو  .الربيطانية املوجودة يف منياء املخا آنذاك ً

. إبراهيم يكن باشا الذي اشتهر بقسوته, وسقطت تعز دون مقاومة حلكمه
 عندما اضطرته حروبه يف م١٨٤٠واستتب األمر ملحمد عيل باشا حتى عام 

اء اهلام لتصدير ناملي(الشام إىل أن يسحب قواته من اليمن وأن يعرض املخا 
) أبو عريش(فكان ذلك من نصيب حاكم . ملن يدفع الثمن األعىل) ّالبن

َّوقد سلم حاكم اليمن إبراهيم يكن باشا هتامة . الرشيف حسني بن عيل حيدر
 .م١٨٤٠ مارس ١٣ني بن عيل حيدر يف وبالذات املخا إىل الرشيف حس

 ,)أبو عريش(ني بن عيل حيدر حيكم جيزان وعاصمته سوكان الرشيف ح
كم ا وكان ح,)يف الصومال الذي احتلته بريطانيا فيام بعد(ّوامتد حكمه إىل زيلع 

كام كان قائد قوات الرشيف . زيلع نيابة عنه هو السيد سعيد بن حممد البار
 .)لعله والد املذكور وايل زيلع (حممد البار السيد ,حسني بن عيل

 وقد هاجر منهم عدد إىل احلجاز ثم وآل البار من دوعن, يف حرضموت,
ّوعندما حج السيد عمر بن عبد الرمحن بن عمر بن . توطنوا مكة والطائف

موىل جالجل وشيخ الشيخ عبداهللا باسودان صاحب املؤلفات (عبدالرمحن 
 تويف يف طريق العودة ودفن )ر يف ترمجة عمر البارالكثرية ومنها فيض األرسا

وهاجر بعض أوالده إىل أيب عريش واستوطنوها إىل . بالقرب من أيب عريش
 ومنها انترشوا يف أماكن عديدة يف اململكة العربية ,)م٢٠١٢/ هـ١٤٣٢(اليوم 

كم زيلع بالتنازل عن جزيرة اوقد قام السيد سعيد بن حممد البار ح.. السعودية
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 )١(م١٨٤٠ سبتمرب ٣التي تتحكم يف مدخل زيلع إىل بريطانيا وذلك يف ) إيفات(
 .لقاء مبلغ من املال زهيد

 األخطبوط الربيطاين نفوذه إىل سواحل البحر األمحر الغربية ّدوهكذا م
التي كانت تابعة للدولة العثامنية, والتي كانت مرص يف عهد حممد عيل باشا 

 حققت التيوبريطانيا . ؤولية مرص يف عهد خلفائهثم استمرت مس. مسؤولة عنها
ًلنفسها نفوذا كبريا يف مرص يف عهد اخلديوي إسامعيل حفيد حممد عيل باشا,  ً

أجزاء فإهنا استطاعت بواسطة مرص أن تستويل عىل السودان ومنابع النيل و
 .ّفريقي, وأن حتول دون توغل فرنسا يف هذه املنطقةكبرية من الساحل الغريب اإل

 ) سلطان مكة(الرشيف إسامعيل بن احلسن بن أمحد 
 م١٨٤٦وجهاد اإلنجليز يف عدن 

 خرج الرشيف إسامعيل بن )هـ١٢٦٢شهر شعبان  (م١٨٤٦يف صيف 
د اإلنجليز الكفار يف عدن وإخراجهم ًداعيا جلها) سلطان مكة(احلسن بن أمحد 

 وعسكر يف قرية طهرور ومعه أعداد كبرية من األغراب ,ووصل إىل حلج. منها
 .وأغلبهم ليس لدهيم سالح إال السيوف وبضع مئات لدهيم البنادق الفتيل

ّ فرد عليه أنه عىل هينسوكتب السلطان حمسن بأخبار الرشيف إسامعيل إىل 
 وقام السلطان حمسن بمصانعة الرشيف وفرضوا عىل .ّمتام االستعداد لصده

وكتب الرشيف إسامعيل هذا . ًأهل حلج قوتا للجنود املجاهدين يف سبيل اهللا
 :)٢(الفرمان للسلطان حمسن

                                 
; ١٣, ص ١٩٥٩التنافس الدويل يف رشق إفريقيا, دار املعرفة, القاهر : جالل حييى  ) ١(

بيـة اليمن والتنافس الدويل يف البحر األمحر, دار الثقافـة العر: وأمحد حممد بن بريك
 .١٣٨وجامعة عدن, ص 

 .١٨٠ – ١٧٨, ص »هدية الزمن«: ًنقال عن كتاب القومندان أمحد فضل العبديل  ) ٢(
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ّاحلمد هللا الذي ألف القلوب بعد التنافر بالبعاد, وجعل املخالطة يف اهللا «
 ّ من قال ارمحوا عزيز قوم ذلوالصالة والسالم عىل. ًسبيال ال ينقطع يف الوداد

 , أما بعد.أنزلوا الناس منازهلم ممن كان لإلسالم افتخر«:  وقوله .وغنيا افتقر
 رَّ قدَّ وجلَّن اهللا عزأ ,ساموا أهيا الناس أزال اهللا عنا وعنكم الوسواس والبلاع

جب  فو, البلد بقدرة العزيز القديرحتى ساقنا من أقىص البالد إىل هذااملقادير 
 وال ة يف أحكامهم املعلومة من غري بخس أويل الفضل والرياسّعلينا أن نقر

ّ فخر األمراء املكرمني وارث العز خلفا بعد سلفه األولني وهو,خساسة ً, 
بن حمسن بن فضل بن عيل بن سالم أدام اهللا عليهم السلطان حمسن بن فضل 
األمر بعيد أو وال يرتاب مريب وال يشك يف هذا . سجال الفضل واإلنعام

 عليه أحد يف رعيته أّتجريقريب وأن املذكور ال يعارض يف سوح بالده وال 
ّ وأن املذكور عدوه عدونا . ومن كان يف معاملته وزروع لزاده.ومواشيه وأتباعه ّ
 وأن هذا احلكم حسبام . وبعلم الواقف عليها والناظر إليها,وصديقه صديقنا

 والكف ,ملدار وجيب أن يؤكد غاية التأكيداقتضاه الرشع املجيد الذي عليه ا
 عليهم االعتامد من الرشيف اإلمام العارف باهللا فرع ,الكريم واخلتم الفخيم

 الغوث اجلامع والغيث اهلامع ,الشجرة الزكية وساللة السلسلة املصطفوية
  جده موالنا الرشيف إسامعيل بن موالنا الرشيف احلسنمعصب لرشيعة 

  أمحد سلطان مكة بن موالنا الرشيف سعيد سلطان مكةبن موالنا الرشيف ا
د سلطان مكة بن موالنا الرشيف سعد سلطان مكة بن موالنا الرشيف زيا

 .»هـ١٢٦٢بتاريخ شهر شعبان سنة 
 وكان الرشيف يغري املسلمني بجهاد النصار يف عدن ويعدهم بالفتح

 وأن .دينِّز املوحّوعز ويمنيهم بأن اهللا قد أخجل النصار ,نياملبني والنرص املك
 فقصد يف .مدافع اإلنجليز قد أطفأ اهللا رشارها ودفعت عن املجاهدين أرشارها

هم عنها اإلنجليز باملدافع وقتل منهم مجلة قتىل ّمجع من أصحابه عدن فرد
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ط اهللا عىل املجاهدين اهلواء األصفر ّ وسل.فعادوا بقلب مكسور وطرف حمسور
 فكانوا ,عقر وقتل فأكثر وفرق وذرذر شذر ومذرففتك و)  أو الطاعونكولريا(

 فجاع العري , وأخذهتم املجاعة ودنت عليهم الساعة.يموتون يف الطرقات
 فكان الرجل منهم يبيع بندقه بقرص ,والنفري وباعوا سالحهم باخلبز الفطري

 وعاد الرشيف من حيث .ق من بقي كل اثنني يف طريقّ فتفر.ذرة يساوي بيستني
 كان إمام املسلمني وقائد املجاهدين فالقوة الدائمة هللا سبحانه أتى بعد أن

.  التنجيم واألحالم وهكذا عاقبة األوهام ملن يقرصون جهدهم عىل,وتعاىل
 والدي الشيخ حممد بن عبد ينحدث: قال) الشيخ عبد العليم بانافع(حدثني 

نة جاء الرشيف إسامعيل صاحب علم احلرف إىل حلج س: امللك بانافع قال
 فلام وصل إىل وادي طري قابله العبادل فنزل يف طهرور عىل رمل ,هـ١٢٦٢
وكاتب السادة . ً وكان معه جيش من عسري قاصدا اهلجوم به عىل عدن,هنالك

أهل الوهط وأهل الفيوش وأخربهم بمقاصده فوافقوه عىل املسري معه إذا كان 
ساب وأن مدافع  فوعدهم بالنرص وأنه عرف ذلك من علم احل,ًواثقا بالنرص

اهم بالغنيمة وحاول محل السلطان حمسن  ومنّ.اإلنجليز ال تطلق عليهم نرياهنا
ثم كتب الرشيف املذكور ألهل فضل فالقوه .  معه إىل عدن فاعتذرريعىل املس

 ورسنا نحن معه يف آخر الليل من طهرور فوصلنا إىل ساحل ,إىل باب عدن
 ومشى اخليالة من ,لبحر إىل الركبالبحر بعد رشوق الشمس وخضنا يف ماء ا

 ثم دخلنا نحن ومجيع .أهل فضل أمامنا حتى قفزت خيلهم درب احلريبي
اجليش إىل الباب فأطلق اإلنجليز علينا مدافعهم فاهنزمنا من حينها إىل الوهط 

 قد انترش يف جيش الرشيف من أول الليل وكنا الطاعون وكان ,والفيوش
 وبعد اهلزيمة تفرقنا شذر مذر .ل يف العسكرمتوجهني إىل عدن واملوت حاص

أما الرشيف ومن بقي من أصحابه فتوجهوا .  ذهب األولنفلم يعرف اآلخر أي
جمموع املعاهدات واالرتباطات والسندات (ويف كتاب . نيْبعد ذلك إىل جهة أب

للمسرت اتشيسن يب يس أس السكرتري ) املختصة باهلند والبلدان املجاورة هلا
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كومة اهلند ذكر أن الدولة قطعت الراتب الذي للسلطان حمسن الثاين حل
 ١٢٦٢ توافق سنة م١٨٤٦أغسطس سنة ) ١(الشرتاكه يف اهلجوم عىل عدن يف 

 مع أن عسكر الربيطانيني رابطوا للدفاع عن عدن حتت ,يريد هذه احلادثةهـ 
مة وملا صالح لسال. جدران القالع وتركوا حليفهم السلطان حمسن بال معاونة

 .ًوه مشرتكا يف اهلجوم عىل عدنّبالده وصالح رعيته قطعوا راتبه وعد
ّ أن الرشيف إسامعيل تقدم من قرية )١(السيد حسن صالح شهابوقد ذكر 

ّ وتقدم مع نحو  م,١٨٤٦ أغسطس ٢٧طهرور يف حلج إىل الشيخ عثامن يف 
 قذائف  فاستقبلتهم,رافعني راية اجلهادإىل السور الرتكي ألفني من أتباعه 

 الرشيف , ونجا فاهنزموا.مدفعية السور, ومدفعية الزوارق البحرية بالربزخ
وأضعفت .. بأعجوبة حيث سقطت قذيفة مدفع حتت فرسه, ولكنها مل تنفجر

ًويف اليوم التايل عقد الرشيف اجتامعا مع . اهلزيمة إيامن أتباعه بقوته اخلارقة
ولكن . وا عىل أن يتم اهلجوم بالليل واتفق,ّقادته نوقشت فيه خطة اهلجوم الثاين

وحاول . ّقبل أن ينفض االجتامع حدث شجار بني الرشيف وشيخ العقارب
الرشيف أن يعتقل العقريب, فانحاز السلطان الفضيل إىل جانب صديقه العقريب, 

ّعسكر, وحدثت معركة بني بعض املجاهدين, وتفرق وساعده عىل اهلرب من امل
ب وعجلة بسبب تفيش وباء الكولريا واجلدري من يف املعسكر يف اضطرا

وهكذا أخفقت محلة الرشيف إسامعيل, ورفع احلصار عن عدن .. )٢(فيه
ٍّوقطعت بريطانيا معاش كل من السلطان حمسن والسلطان الفضيل الشرتاكهام 

 .يف اهلجوم عىل عدن مع الرشيف إسامعيل
                                 

 .٤٠ – ٣٩العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(
 أن مـرض الطـاعون هـو »هدية الزمن«ذكر القومندان أمحد فضل العبديل يف كتابه   ) ٢(

ومل يذكر الـدكتور سـلطان . ًء طاعونا وكان الناس يطلقون عىل كل وبا,الذي انترش
االحـتالل الربيطـاين لعـدن أي وبـاء رغـم أنـه خـصص أربـع : القاسمي يف كتابه

 ).٤٨٦ – ٤٨٣(صفحات للرشيف إسامعيل 
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يف إسامعيل منها أن الرش ,)١(الدكتور القاسمي تفاصيل أخروأورد 
ً إىل الفيوش حامال رايته اخلرضاء التي م١٨٤٦ أغسطس ١١وصل بتاريخ 

 وأخذت قوته تزيد »نرص من اهللا وفتح قريب«» يا مالك امللك«كتب عليها 
 يتلقى هينس وكان .يد من العبادل وأهل فضل واحلواشببانضامم العد

 عمال من , وقد)شمويل(, واليهودي )مناحيم(أخبارهم عن طريق اليهودي 
وقال إن قوات الرشيف بلغت ستة آالف بينام  . يف التجسسهينسقبل حلساب 

 وكان من بني قواته أبناء ,ذكر السيد حسن شهاب أن عدد قواته مل جياوز ألفني
ّ تتفق مع ما سبق إال  القصةوبقية.  وأقام قيادته يف الشيخ عثامن.السلطان حمسن

 أغسطس يطلب ٢٥يف إسامعيل يف  استلم رسالة من الرشهينسأنه ذكر أن 
ولكن القاسمي ذكر أن .. فيها االستسالم, وهو ما مل تذكره املصادر األخر

 ثم انسحب الرشيف إسامعيل بعد أن تكبد , أغسطس٢٨املعارك استمرت إىل 
 .ًخسائر يف أتباعه, كام خرس الفضيل والعبديل عددا من رجاهلام

 م١٨٤٧نوفمرب وفاة السلطان حمسن فضل 
 وكان م١٨٤٧نوفمرب / هـ١٢٦٣يف آخر شهر ذي احلجة سنة كانت وفاته 

 أمحد وهو األكرب والذي توىل احلكم عدة : وهم,له من األوالد الذكور تسعة
  وحممد, وفضل, عبد اهللا,مرات أثناء حياة والده, وهو الذي توىل بعده, وعيل

 وعدد من اإلناث مل تذكر , ومنرص, وعبد القوي, وعبد اهلادي,عبد الكريم
 .املصادر أسامءهن

وقد ذكرت املصادر الغربية اإلنجليزية السلطان حمسن فضل بأقذع 
 واهتموه بأنه لص وحقري ويعبد ,هينساألوصاف بناء عىل ما كتبه الكابتن 

والواقع أن السلطان حمسن . إلخ..  وكذاب وأفاق, وال عهد له وال ذمة,املال
                                 

 .٤٨٦ – ٤٨٣االحتالل الربيطاين لعدن, ص : القاسمي. د  ) ١(
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ً وكان يتعامل مع أشد الناس ذكاء وحقارة ولؤما ا وكان ذكي,فضل كان غري ذلك
 يتميز بمعرفته الواسعة هينسوقد كان . هينسّوهو احلية الرقطاء الكابتن 

لعادات القبائل يف جنوب جزيرة العرب, ويستطيع بسهولة أن يثري النزاعات 
 ويبث العيون وينرش اجلواسيس, ومل تكن حتصل شاردة ,دّبينهم, وأن يدبر املكاي

 .وال واردة بني صفوف أعدائه إال وعنده علم عنها بواسطة جواسيسه املنترشين
ًوكان السلطان حمسن فضل مثل سلفه أمحد عبد الكريم حمتاجا لصداقة 
اإلنجليز, وكان يظن أنه يستطيع أن حيصل منهم عىل املال والسالح, وبالتايل 

. م له إخضاع املناوئني له, وخاصة السلطان الفضيل, والسلطان العولقييت
وكالمها لديه قبائل قوية ورشسة, كام أن احلواشب كانوا ضده معظم الوقت, 
ّوكان العزيبة وهم من القبائل اللحجية القوية معه إذا أعطاهم املال, فإذا شح  ّ

ّاملال أو قل انقلبوا ضده  .يلعب هبذه املجموعات أن هينسوهكذا استطاع . ّ
ولكن السلطان حمسن فضل أثبت دهاء وسياسة, ومقاومة رشسة لإلنجليز 

ً بينام كان هو مستعد استعدادا ,ًعندما أرادوا االستيالء عىل عدن استيالء تاما
ًتاما لصداقتهم, وإعطائهم حمطة لتموين السفن بالفحم, وموقعا جتاريا ممتازا,  ً

 وعتاة اإلمرباطورية قرروا االستيالء عىل عدن, هينسن  ولك.وعالقات وطيدة
ومل . فوقف هلم السلطان حمسن باملرصاد, ورفض املغريات واألموال والوعود

 وخاض معارك رشسة ضد اإلنجليز الذين احتلوا .خيضع للتهديد واالبتزاز
ّولكنه مل يسكت واستطاع أن حيول عدوه اللدود . م١٨٣٩عدن يف يناير 

 وخاض ضد .محد عبداهللا الفضيل إىل صديق حيارب اإلنجليزالسلطان أ
ًاإلنجليز ثالث معارك مبارشة خرسها مجيعا, ومعركة رابعة بواسطة الرشيف 

 ولكن حماوالته , كام حاول إثارة املرصيني ورشيف املخا ضد اإلنجليز.إسامعيل
طنه وواجه  غفر اهللا له وتقبله يف الصاحلني ألنه رفض بإباء بيع و,باءت بالفشل

 .اهلزائم من أجل ذلك



א ١٥٩

 
א)١( 
 )م١٨٤٩− ١٨٤٧/ هـ١٢٦٥− ١٢٦٣(

 

 وقد كان له ,م١٨٤٧نوفمرب / هـ١٢٦٣ بعد وفاة والده يف ذي احلجة ّتوىل
ًدور يف حياة والده وواله السلطنة بدال عنه لفرتات حمدودة وقد اهتمه الكابتن . ّ

 عن عدن التي  بأنه قام بمحاولة اختطافه للحصول عىل وثيقة التنازلهينس
 بواسطة عمالئه وبالذات املال جعفر وأخذوا باخلديعة ختم هينسرها ّزو

 .هينسالسلطان, وأوصلوه إىل 
بن حمسن أفضل من أبيه  يعترب أن السلطان أمحد هينسورغم ذلك فقد كان 

  بعد وفاة السلطان حمسن فضل وتويلهينسلذلك بادر . ويمكن التفاهم معه
لكتابة إىل رؤسائه يف بومبي عن نيته يف تشجيع السلطان ابنه أمحد السلطنة با

اجلديد, ومساندته يف إخضاع القبائل من حوله ليضمن األمن واالستقرار يف 
 .املناطق املجاورة لعدن

 حلضور املؤمتر الذي م١٨٤٨ودخل السلطان أمحد عدن يف أواخر فرباير 
 عدن ورافقه حرس  شخصيا عند بابهينس لعقده فيها, فاستقبله هينس ادع

 وأبد له من احلفاوة واالحرتام ما مل يكن حيصل عليه والده ,الرشف إىل منزله
 موضوع الرسوم التي يفرضها هينس ناقش ,ويف املؤمتر. وال أي سلطان آخر

العبديل عىل البضائع املارة يف أرضه, وطلب ختفيضها لتنشيط التجارة, وبالتايل 
طلب من السلطان أمحد أن يشجع كام . سيعوض ذلك نقص الرضائب

اإلنجليز (املزارعني يف حلج عىل زراعة اخلرضوات والفواكه التي حتتاجها عدن 
                                 

 .١٨١ – ١٨٠عبديل, ص  وأمحد فضل ال,٤٢ – ٤١العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(



،אFאאE ١٦٠

وانتهى املؤمتر بتوقيع االتفاقية بني العبادل الذين حرض ). والسكان املحليني
ً شيخا من مشاخيهم, باإلضافة إىل السلطان أمحد وحاشيته, مئة وستونمنهم 
 . اهلدايا وبعض األموالهينس عليهم , ووزعهينسوبني 

 كام قام بحامية ,وقام السلطان أمحد بإصالح النزاع ما بني العزيبة والعقارب
وطلب من . ً واعترب نفسه مسؤوال عن أمنها,طرق القوافل التي متر بأرضه

, وتزويده بمدافع وأن ة أن يرسل مهندسني إلعادة سور عاصمته احلوطهينس
 ,عن طريقه)  الفضيلاما عد(ه من السالطني املشايخ ّتسلم معاشات جريان

 جلميع طلباته بعد أن رفعها هينس فاستجاب .ًوطلب منزال خاصا به يف عدن
 .إىل حكومة بومبي التي وافقت عليها
 ملزمة بموجب هينس واعتقد أن حكومة .وكانت عالقته باإلنجليز قوية

م ملزمون بحاميته ضد جريانه  بأهنم١٨٤٨ مارس ٩االتفاقية املوقعة معهم يف 
َوبالفعل استطاع أن يوطد األمن, وحيسن التجارة والزراعة خالل . األقوياء ِّ ّ

 ١٨فرتة حكمه القصرية, إذ اختطفه املوت بمرض اجلدري الذي قىض عليه يف 
 ومل . مسجد الدولة يف احلوطة:ومن آثاره.  وهو يف أوج سلطانهم١٨٤٩يناير 

 .شهرينتزد مدة حكمه عن سنة و



א ١٦١

 
١ (א(  

 )م١٨٦٣ – ١٨٤٩ يناير ١٨/ هـ١٢٧٩ ربيع األول – ١٢٦٥صفر (
 

ّ جدد االتفاقية مع .توىل بعد أن استقر يف احلكم بعد منافسة أخيه عبد اهللا
, ومن بنودها أن حيمي السلطان أمالك وأموال رعايا م١٨٤٩اإلنجليز يف مايو 

دخول إىل حلج للتجارة والسياحة, ويسمح هلم باحلرية اإلنجليز ويسمح هلم بال
ّويسلم املجرمني من رعايا اإلنجليز . الدينية كاملة ما عدا حرق جثث املوتى

ّليحبسوا يف عدن, وأن تكون بضائع السلطان معفية من الرضائب, وأن ختفض  َّ
عتمد  باملئة فقط, وأن يصغي ملشورة امل٢ عدن إىل إىلالرسوم عىل البضائع من و
ووافق السلطان عىل تزويد مدينة التواهي والسفن . اإلنجليزي بقدر اإلمكان

وجر تنفيذ املرشوع بواسطة السيد علوي بن . الراسية فيها باملياه من احلسوة
وكانا ينقالن املياه من . ورشيكه عيل أيب بكر) ب عدنّنصم(زين العيدروس 

وبام أن احلسوة . بالقوارب) عدنخليج (احلسوة إىل التواهي عرب بحرية العجم 
كانت تابعة للعقارب وليست تابعة للعبادل فقد سعى السيد علوي بن زين 

يف ) أوكالن( قارب السفينة اوعندما رس. العيدروس إلرضاء شيخ العقارب
 اعتقد العقارب أن اإلنجليز يريدون احتالل م١٨٥٠احلسوة يف شهر مايو 

عيل أن يعزل الشيخ  من السلطان هينسلب أرضهم فأطلقوا عليهم النريان, فط
 من ٍّتنفيذ أي, فلم يستطع السلطان ينسّحيدر, شيخ العقارب, ويسلم القاتل هل

حمسن فضل قبائله وهاجم وهلذا مجع السلطان عيل بن .. هذين الرشطني
                                 

:  والقومندان أمحـد فـضل العبـديل,٤٨ – ٤٣العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(
 .١٨٤ – ١٨١هدية الزمن, ص 



،אFאאE ١٦٢

وأخذ بري ) بعد أن قىض عىل معارضة أخيه عبد اهللا (م١٨٥١العقارب يف يناير 
صف, واعتقل الشيخ حيدر, ولكنه اضطر إلطالق رساحه أمحد يف هجوم عا

ته السيد حممد حسني ويس, ومعارضة سادة قبناء عىل معارضة زوج شقي
 .هينسّالوهط الذين اعرتضوا بشدة عىل تسليم الشيخ حيدر للكابتن 

من جيش عدن, يف قرية ) مايلن( اغتيل النقيب م١٨٥١ارس مويف 
 من السلطان عيل هينسلطان الفضيل, فطلب  وجلأ القاتل إىل بالد الس.الوهط

ورغم دفع رشوة لسلطان . بن حمسن فضل تسليم القاتل ملحاكمته يف عدنا
 لتسليم اجلاين إال أن الفضيل رفض ذلك, وكتب إىل السلطان عيل بن الفضيل

وإن من عادة .  غريهم من الشعوبإن هؤالء اإلفرنج حيتقرون«: ًحمسن قائال
 هينسومن أجل التخلص من مطالبات . ستجري لعدوهالعرب عدم تسليم امل

 ).وهو أمر غري حقيقي ()١ (أعلن الفضيل وفاة اجلاين بالسم
ثنان من بحارة سفينة جتارية, وصال إىل الساحل اُ قتل م١٨٥١ويف يوليه 

ومتكن .  التابعة لسلطان حلجالعزيبةوكان القاتل من قبيلة . بعد غرق سفينتهام
ً أن يقتل اجلاين علنا هينس واقرتح .من القبض عىل اجلاينالسلطان عيل حمسن 

يبة القوية,  عيل رأ أن ذلك سيثري قبيلته العزولكن السلطان. كي يكون عربة
 إىل بومبي فجاءت هينسوكتب ..  الطامعني يف احلكم ضدهإخوتهويثري 

ها  وصول اإلمدادات من اهلند, ولكنهينسني, وانتظر ْاألوامر بمهامجة حلج وأب
 يمنعه من م١٨٥١ًمل تصل, ووصل بدال منها أمر من لندن يف هناية أغسطس 

 .اخلروج بحامية عدن خارج أسوار عدن
ّ وصل إىل حلج شخص يدعي الكرامات ويدعو م,١٨٥١ويف شهر أكتوبر 

 خيربه هينس فأرسل السلطان عيل حمسن إىل . والتف حوله بعض الناس,للجهاد
عالقات الطيبة مع السطان عيل حمسن, والذي قام  إعادة الهينسَّبذلك, فقرر 

                                 
 .٤٥العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(



א ١٦٣

 رسا, ودفع األموال لزعامء العزيبة حتى بدوره بإعدام القاتل من العزيبة
 إىل هينسفكتب ). مايلن(َّيتغاضوا عن قتله, وتعهد بمالحقة قاتل النقيب 

بومبي بكل التفاصيل وطالب بإعادة معاش السلطان عيل حمسن الذي قطع من 
, وأن يزود بمدفع حتى يواجه من ثار من العزيبة, فواجههم م١٨٥١ه شهر يولي

َّالسلطان وهزمهم ووضع مخسة من رؤسائهم يف السجن وفر أربعون منهم إىل 
 .)١ (بالد الفضيل

وشقرة ) ة التي كانت تابعة للعقريبق الربييف( بمحارصة فقم هينسوقام 
وم اجلمركية يف عدن  يف نفس الوقت مجيع الرسهينس ورفع ,منياء الفضيل

وبام أن املخا عانت من اضطرابات . ُوأعلنها ميناء حرا فنمت التجارة يف عدن
ها للرشيف حسني بن عيل حيدر ئكثرية بعد انسحاب حممد عيل باشا منها وإعطا

 .ً اجتهت إىل عدن بدال من املخاّ, فإن جتارة البن)حاكم أيب عريش(
 ويف يوليه .ول املؤن واملدافعوازدادت قوة السلطان عيل حمسن بوص

ه جيشه مرة أخر إىل بري أمحد, ومل يسحب جيشه منها إال بعد أن ّ وجم١٨٥٢
ًوافق شيخ العقارب عىل حتويل نصف دخل مجرك فقم إىل السلطان عيل بدال من 

 . السلطان الفضيل
ً بنى حصنا م١٨٥٣ويف فرباير . ًنا يف احلسوةصُوبنى السلطان عيل حمسن ح

 فتمكن هبذين احلصنني من مراقبة حركة القوافل بني عدن , الشيخ عثامنآخر يف
ًثم بنى مركزا يف الشيخ عثامن لتحصيل رسوم . وأرض العقريب وأرض الفضيل

ّورد الفضيل عىل ذلك بقطع الطريق, واتسعت املعارك . القوافل من وإىل عدن
واستطاع العبديل  ..)٢ (بني العبديل من جهة والفضيل والعقريب من جهة أخر

 الفضيل حلج وقتلوا ق وآلعوالق األشداء بعد أن هاجم العوالأن يستميل ال
                                 

 .٤٦, ص العبادل: حسن صالح شهاب  ) ١(
 .العبادل: حسن صالح شهاب  ) ٢(



،אFאאE ١٦٤

ّالشيخ أبو بكر بن نارص الروييس واستطاع السلطان عيل حمسن أن يصد 
 .هجومهم عىل احلوطة
 , عيل حمسن بتوسيط السيد حممد بن عبد الرمحن اجلفريوقد قام السلطان

واستطاع  يف إجراء الصلح معهم, ,عند العوالقالذي كانت له مكانة كبرية 
  ّعيل حمسن العبديل والسلطان منرص بنّالسيد اجلفري أن يوفق بني السلطان 

حدي هادي بن عبداهللا االوثم بعد ذلك مع سلطان . أيب بكر بن مهدي العولقي
 .م١٨٥٦/ هـ١٢٧٢وتم ذلك الصلح سنة . الواحدي

ً املالية, ووجدت فروقا سهينوكانت حكومة بومبي تراقب ترصفات 
 أن يوضح العجز يف خزينة عدن مما أد إىل هينسة ومل يستطع يكبرية يف امليزان

 حيث متت حماكمته بعد إعطائه فرصة م١٨٥٤استدعائه إىل بومبي يف مارس 
أن » سالطني عدن«وذكر واترفيلد يف كتابه . لتوضيح الفروقات املالية الكبرية

بينام , )١ (روبية ٤٠,٠٠٠ إىل ٢٥,٠٠٠نه أخذ ما بني الفروقات كانت كبرية وأ
 )٢ ( روبية٢٨٧,٩٧١ذكر القاسمي أن الفروقات والعجز يف خزينة عدن بلغ 

ًويعلل الفرق بأن االهتام أوال كان هبذا املبلغ الكبري, ولكن  ّ  استطاع بعد هينسُ
  إىل٢٥,٠٠٠فرتة أن يوجد إثبات لرصف هذه املبالغ ما عدا مبلغ ما بني 

ً التي ذكرها واترفيلد الذي كان متعاطفا جدا مع ٤٠,٠٠٠  .هينسً
 لعدن توىل حكمها بشكل مؤقت العميد كالرك الذي هينسوعند مغادرة 

اتصل بالسلطان الفضيل رسا لتسوية اخلالفات, ولكن السلطان الفضيل كان 
 وأرسلت .)٣ (يكره اإلنجليز, وكان رده بأن صداقته لن تكون بدون ثمن

 الذي أوقف يف احلال م١٨٥٤ يف ينسً خلفا هلأوترامومة بومبي اللواء حك
                                 

)١ (  226 Waterfeild: Sultans of Aden, p .  
 .٤٩٣االحتالل الربيطاين لعدن, ص : سلطان القاسمي  ) ٢(
 .٤٨− ٤٧, ص االحتالل الربيطاين لعدن : سلطان القاسمي  ) ٣(



א ١٦٥

 ثم جاء بعده وليام م١٨٥٦ إىل سنة أوتراموبقي . التفاوض مع الفضيل
َوحسن العالقات معهكوجالن  , م١٨٥٧َّورد السلطان عىل الزيارة يف يناير . َّ

 وجالنكّواستطاع السيد علوي بن زين العيدروس أن يعكر العالقات بني 
ّوالسلطان عيل حمسن, وأن يقرب بني كوجالن والفضيل والعقريب بحيث تم 

 وصار م١٨٥٧عقد معاهدة صداقة جديدة بني الفضيل وعدن يف مارس 
 .)١ (ً وقد كان من قبل ممثال للعبادل,ًالعيدروس ممثال للفضيل يف عدن

 يستغل وتفاقم اخلالف بني السلطان عيل وأخيه عبد اهللا, وأراد الفضيل أن
واستطاع السلطان عيل حمسن أن يتغلب عىل خصومه, . الفرصة فيهاجم حلج

َّوأن يزيد الرضيبة عىل املاء العذب الذي جيلب من احلسوة إىل التواهي مما سبب  ُ
بسبب , ولعدن )صاحب احلسوة(والعقريب ) املقاول(ًرضرا للسيد العيدروس 
 .م١٨٥٧زيادة سعر املاء منذ يوليه 

الن السلطان عيل حمسن باهلجوم عليه إن مل يلغ الزيادة, ولكن َّوهدد كوج
 ,ثورة كبرية حدثت يف اهلند جعلت بريطانيا تسحب معظم قواهتا من عدن

 .فاضطر كوجالن إىل إلغاء فكرة هجومه عىل عدن
 أوقف سلطان حلج قافلة كان فيها رسول من إمام م١٨٥٨ويف مارس 

 السلطان عيل حمسن والذي قام بدوره اليمن إىل كوجالن فقطع كوجالن معاش
 .بإرسال قوة إىل الشيخ عثامن لتمنع القوافل من دخول عدن

بعد أن أمخدت الثورة يف (وهاجم كوجالن قوات العبادل يف الشيخ عثامن 
ويف . وواجه مقاومة رشسة مل يكن يتوقعها وترك الفريقان ميدان القتال) نداهل

 وحتسنت العالقات ن عيل حمسن وكوجالن, تم الصلح بني السلطام١٨٥٨يوليه 
وهكذا . بني السيد علوي زين العيدروس بزواجه من شقيقة السلطان عيل حمسن

                                 
 .٤٩املصدر السابق, ص   ) ١(



،אFאאE ١٦٦

 .)١(انتهت بفضل العيدروس أزمة العالقات العبدلية الربيطانية, والتي بدأها هو
 ,م انترش اجلراد ووباء الكولريا يف اليمن كلها١٨٦٣/ هـ١٢٧٩ويف سنة 

 وكانت وفاته يف شهر ربيع ,سن ممن توفوا هبذا الوباءعيل حموكان السلطان 
 .م١٨٦٣/ هـ١٢٧٩األول سنة 

                                 
 .٥٠العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(



א ١٦٧
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 )م١٨٧٤ – ١٨٦٨/ هـ١٢٩١ – ١٢٨٤(
 

,  تنازع أوالد حمسن فضل حول من خيلف أخاهم عيل حمسن,وكام هو معتاد
ن السلطان املتوىف وهو فضل بن عيل وهو  عىل تولية ابواتفقت القبائل واألعيان

وبعد مناورات كثرية من أعاممه تنازل الشاب فضل بن عيل لعمه عبد اهللا . شاب
وتوىل فضل حمسن . ولكن األمور مل تستقر بسبب منافسة إخوته له. بن حمسنا

احلكم بعد مناورات ومشاورات تدخل فيها مندوب حاكم عدن وترمجانه 
 .م١٨٦٨هـ املوافق سنة ١٢٨٤ق عىل فضل حمسن وذلك سنة وتم االتفا )١(ّرسام

م تم متديد قناة جللب املياه من الشيخ ١٨٦٨/هـ١٢٨٤ويف تلك السنة 
احلوشبي وانترص فضل  ويف السنة التالية حارب فضل حمسن .عثامن إىل عدن

 ثم جاء السلطان عيل مانع احلوشبي وصالح السلطان فضل حمسن ,العبديل
 ).فضة(يده والشفعة بمبلغ سبعة آالف ريال وباعه قريتي زا

باألتراك ) أخو السلطان( اتصل عبد اهللا حمسن م١٨٧٣/هـ١٢٩٠ويف سنة 
فجاء األتراك ودخلوا حلج, احلوشبي  مانع عيلسلطان الًوكاتبهم أيضا 

فأرسلت حكومة عدن قوة من العساكر اهلندية والربيطانية مع ثالثة مدافع, 
وكان احلاكم الربيطاين . اك أخلوا حلج دون قتالوبعد مفاوضات مع األتر

قد أرسل إىل حكومة بومبي فأرسلت بدورها إىل لندن التي احتجت ) شنيدر(
 .ّعىل اآلستانة وطالبتها بسحب قواهتا, فتم سحب القوات بدون قتال

                                 
ً عراقي نرصاين عمل مع اإلنجليز مرتمجا وجاسوسا ,ّرسام  ) ١( وكانت له مكانـة قريبـة ً

 .من مكانة املال حممد جعفر



،אFאאE ١٦٨

وجهز السلطان فضل حمسن محلة إلخضاع الشيخ عبداهللا بن حيدرة مهدي 
 .دالعقريب وحارص بري أمح

 سافر السلطان فضل حمسن إىل اهلند م١٨٧١/هـ١٢٨٨وقبل ذلك بسنتني 
ًوقابل هناك دوق أدنربه يف بمبي, واستقبل هناك استقباال حسنا ً. 

م ومدحه القومندان ١٨٧٤/هـ١٢٩١وكانت وفاة السلطان فضل سنة 
نه قبض عىل البالد وأصلحها إ وقال ,»هدية الزمن«أمحد فضل العبديل يف كتابه 

ّقذها من مكايد األعداء العديدين وحول خوفها أمنا, وشحها رخاءوأن ًّ)١(. 
 , كانت متر عرب حلج إىل عدنّ أن قوافل البن)٢(وذكر حسن صالح شهاب

ّ مر من طريق حلج إىل عدن أكثر من ستة آالف مجل حمملة م١٨٧٠ويف عام  ّ
من والعسل س, تليها يف العدد قوافل القات واحلنطة والذرة والدقيق والّبالبن

ّوالفوة والورس والصمغ واللبان وأنواع الفواكه واخلرضوات واألعشاب 
وتعود القوافل من عدن إىل الداخل حمملة بالقطن واألقمشة والتوابل . واحلطب
وكان السلطان يأخذ رضيبة عىل . باكنسالك احلديد والسعوط والتأوالتمر, و

 فازداد دخله وعمت ,ا متر بأرضهالبضائع الذاهبة إىل عدن واخلارجة منها عندم
 .الرفاهية يف شعبه واتسعت الزراعة يف أرضه

 م١٨٦٩/ هـ١٢٨٠ لإلنجليز) الربيقة(بيع عدن الصغر 
 وكان هلم ,تتبع شيخ العقارب) الربيقة(كانت شبه جزيرة عدن الصغر 

  وافق شيخ العقارب عبد اهللا حيدر ولكن عندما ساءت أحواهلم.قمفميناء يف 
يع أرضه لإلنجليز بعد أن أشيع أن فرنسا كانت تريد رشاء الرشيط عىل ب

 يد السيد علوي بن زين العيدروس ّوتم البيع بعد مفاوضات عىل. الساحيل
                                 

 .١٩٠ – ١٨٤هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ١(
 .٥٣العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ٢(



א ١٦٩

ومل يكن السلطان فضل حمسن يعلم بتلك . بثمن قدره ثالثون ألف ريال
 عىل اعتبار أن شيخ العقارب صار ضمن ,الصفقة, وغضب عندما علم هبا

 . وكان يريد أن يأخذ نصيبه من الصفقة,أتباعه
أنه عندما نشأ «: )١(قال القومندان أمحد فضل العبديل يف كتابه هدية الزمن

اخلالف بني السلطان فضل حمسن وشيخ العقارب اتصل الشيخ عبد اهللا حيدرة 
باإلنجليز وعقد معهم اتفاقية بأن ال يبيع وال يرهن أي جزء من أرضه إىل غري 

 ونتيجة لذلك .م١٨٦٨/هـ١٢٨٠ وذلك يف سنة ,انيا إال بإذهناحكومة بريط
 . اعرتفت بريطانيا باستقالله عن حلج

ومل يبق ) عدن الصغر= الربيقة (ثم قامت بريطانيا برشاء جبل إحسان 
وما عدا ذلك فقد . من الساحل إال شقة صغرية كائنة بني خور مكرس واحلسوة

 .م١٨٦٩/ هـ١٢٨٠ وذلك سنة باعه لإلنجليز بمبلغ ثالثني ألف ريال
 وتنافست الدول األوربية عىل , تم افتتاح قناة السويسم١٨٦٩ويف عام 

وكان التنافس بني بريطانيا . امتالك مواقع هلا يف البحر األمحر وخليج عدن
من ) عدن الصغر( فسعت فرنسا إىل حماولة رشاء الربيقة ,ّوفرنسا عىل أشده

 . إىل رشائها منهاوأرسعت بريطانيشيخ العقارب عبد اهللا حيدرة, 

 معاهدات احلامية
 مع سالطني ومشايخ اجلنوب ال تزيد عن وكانت معاهدات بريطانيا

ّولكن بريطانيا عدلت . معاهدات صداقة وتأمني الطرق للقوافل من وإىل عدن
سياستها يف عهد حاكمها اجلديد يف عدن كوجالن إىل معاهدات محاية, وبالتايل 

. يا أي بيع أو رهن لتلك األرايض ألي دولة إال بريطانيا نفسهامتنع بريطان
                                 

  .٥٥, ص »العبادل«: , وحسن صالح شهاب١٩٩هدية الزمن, ص   ) ١(



،אFאאE ١٧٠

 : ع لذلك عديدةوافوكانت الد
 عىل منطقة جنوب البحر األمحر وخليج عدن التنافس األوريب) أوهلا(

كية, وإن كان يكام دخلت عىل اخلط الواليات املتحدة األمروخاصة من فرنسا, 
 .ًنشاطها يف ذلك الوقت جتاريا بحتا

وتفامهها  ,عودة الدولة العثامنية إىل اليمن واحتالهلا له من جديد) ثانيهاو(
صعدة وما (مع إمام اليمن بحيث يسيطر عىل املناطق الزيدية سيطرة تامة 

وأما التهائم واملوانئ . ويسيطر سيطرة دينية عىل ما بقي من املناطق) حوهلا
ّ وخاصة أنه قد تم .والسواعد فعادت مرة أخر لسيطرة الدولة العثامنية

اجلزيرة العربية بأكملها والقضاء عىل نفوذ حممد عيل باشا الذي طمع يف سوريا 
: تعاونت الدول الغربية الكرب آنذاكف ,وامتدت قواته إىل قرب األناضول

والنمسا عىل هزيمته وجعله ) أملانيا فيام بعد(روسيا وبريطانيا وفرنسا وبروسيا 
 .يرة العربيسحب قواته من اليمن وجز

 إىل قبول معاهدات موكان خوف مشايخ اجلنوب من النفوذ العثامين يدفعه
وكانت بريطانيا هتدف إىل املحافظة عىل . )١(احلامية التي تفرضها بريطانيا عليهم

انفرادها بالنفوذ املطلق يف عدن واملنطقة املحيطة هبا وإبعاد أي نفوذ أجنبي آخر 
 .ّهيدد مصاحلها

العقريب واحلوشبي (طانيا باملناطق املبارشة املحيطة بعدن ومل تكتف بري
ُ وهو ما عرف فيام بعد باسم . إلخ,واللحجي والفضيل والعولقي والضالعي

ت ّلبعد أن خت(, ولكنّها اهتمت بجزيرة سقطر مرة أخر )املحميات الغربية
وصلها أن فرنسا تتفاوض عىل استئجار أو رشاء سقطر  وذلك عندما ,)عنها
َّثم قيل . ّ وتبني عدم  حقيقة ذلكم,١٨٤٧عام  النمسا ترغب يف السيطرة عىل ن إُ

                                 
 .١٤٥اليمن والتنافس الدويل يف البحر األمحر, ص : كأمحد حممد بري  ) ١(



א ١٧١

ثم طلبت إيطاليا من حكومة , )١(م١٨٧٠سقطر وجعلها حمطة لسفنها عام 
 وهلذا قامت م١٨٧٤اهلند الربيطانية أن تسمح هلا برشاء جزيرة سقطر عام 

 م١٨٧٦رة يف قشن عام بريطانيا بإعادة احتالهلا وعقد معاهدة مع سلطان امله
 استئجار  أو رشكة برشاء أوةّ هو ونسله بأن ال يسمح ألي أموأن يتعهد

 .)٢(ً رياال شهريا٣٦٠ٍّسطقر أو أي من جزرها إال لربيطانيا, يف مقابل 
وقامت بريطانيا بعقد معاهدة صداقة ومحاية مع القعيطي وساندته يف حربه 

 .)٣(م١٨٨٢ضد الكسادي وذلك يف مايو 

                                 
 .١٤٨ – ١٤٧, ص اليمن والتنافس الدويل يف البحر األمحر : كأمحد حممد بري  ) ١(
 .١٤٩ – ١٤٧, ص املصدر السابق  ) ٢(
 .١٤٦املصدر السابق, ص   ) ٣(



،אFאאE ١٧٢

 
א 

 )م١٨٩٨ – ١٨٧٤/ هـ١٣١٥ – ١٢٩١(
 

 رشاء الشيخ عثامن وخور مكرس 
 )١( )م١٨٨٢ فرباير ٦/ هـ١٢٩٩ ربيع األول ١٧االتفاقية النهائية يف (

رشحنا يف اجلزء األول من هذا الكتاب هذه املواقع وتكرر ذكرها يف هذا 
. رية تتمتع باملياه الوافرة وكثرة البساتني فيها وكانت الشيخ عثامن ق.ًاجلزء أيضا

وهو من . كذلك ألن أحد األولياء, يدعى الشيخ عثامن مقبور فيهاوقد سميت 
  التي فيها كثري من السادة آل العيدروس) الوهط(قبيلة الزبرية املنترشة بني 

وقد سكن الشيخ عثامن هذه املنطقة . وآل السقاف, والفيوش, وكالمها يف حلج
ًوبنى له مسجدا فيها وزاوية وجاءه التالميذ, فعرفت املنطقة باسمه منذ القرن 

 .احلادي عرش اهلجري
وقد قامت بريطانيا برشاء الشيخ عثامن وخور مكرس واملمالح بمبلغ 

ىل عدن إ الذاهبة  وقد كانت الشيخ عثامن حمطة للقوافل. ريال٢٥,٠٠٠
 .نة عدن لفرتة طويلة من الزمنكام كانت مصدر املياه ملدي. واخلارجة منها
ًبعد ذلك متنزها ألهل عدن, وبنى األثرياء منهم بيوتا حماطة وكانت  ً

 وبنت حكومة عدن ,ثم اتسعت الشيخ عثامن. بالبساتني وبرك للسباحة فيها
, وكانت متاثل م١٩٥٤الربيطانية كلية عدن عىل حدودها مع دار سعد عام 

                                 
: ; وحـسن صـالح شـهاب٢٠٤ – ٢٠٠ص ) هديـة الـزمن(أمحد فضل العبـديل   ) ١(

 .٦٢, ص »العبادل«



א ١٧٣

وهي الثانوية . عليمها ومناهجهافكتوريا كولج يف مرص من حيث قوة ت
وال يدخلها إال الطلبة املتفوقون من عدن . احلكومية الوحيدة يف عدن آنذاك

 .واملحميات
 دون عوائق أو االشيخ عثامن اآلن أكرب مدن عدن المتدادها بر وتعترب

 .جبال
/ هـ١٢٩٩ أن اإلنجليز اتفقوا سنة )١(وقد ذكر السيد حسن صالح شهاب

الذي ( بن عيل بن حمسن بن فضل لمد حمسن عم السلطان فضم مع حم١٨٧٤
عىل رشاء  )م١٨٧٤/ هـ١٢٩١ سنة  بعد وفاة عمه السلطان فضل حمسنتوىل

منطقة الشيخ عثامن وما جاورها بمبلغ مخسة وعرشين ألف ريال إضافة إىل 
 ريال قيمة مياه من الشيخ ٦٠٠ ريال شهريا تدفع إىل السلطان, منها ١١٠٠
 قيمة امللح املستخرج من منطقة املمالح بني قنطرة خور ٥٠٠عدن وعثامن ل

واستدعوا السلطان فضل بن عيل ليوقع عىل االتفاقية . مكرس والشيخ عثامن
َّولكنه رفض ذلك, ألن عمه حمسن وقعها دون إذنه وال حتى مشاورته, ونتيجة 

يف  و.لذلك ساءت العالقة بني السلطان فضل بن عيل وعمه فضل بن حمسن
 قام عمه حممد حمسن مرة أخر بعقد اتفاقية مع حكومة عدن م١٨٨١مايو 

واستاء السلطان فضل بن عيل .. وضعت بالد الصبيحة حتت حكم سلطان حلج
من عمه حممد حمسن ألنه قام بذلك دون مشاورته, وألن قبائل الصبيحة 

رب أو رشسني ويقطعون طرق القوافل التجارية, وال بد من إسكاهتم إما باحل
 .حلجّباملال, وكالمها مكلف لسلطان 

عمه واضطر السلطان فضل بن عيل لقبول هذه االتفاقيات التي أجراها 
 .بدون إذنه بعد فرتة بسبب الضغط اإلنجليزي عىل توقيعها

                                 
 .٦٢ ص العبادل,: السيد حسن صالح شهاب  ) ١(



،אFאאE ١٧٤

وقام اإلنجليز بإزالة أكواخ القش املنترشة عىل سهل املعال وحول تالل 
ًألهنا تشكل خطرا عىل ) سفنحمطة التموين بالفحم احلجري لل(جيف ح

ًدفاعاهتم إذا احرتقت, فنقلوا السكان من هذه املنطقة إىل الشيخ عثامن بعيدا عن 
, واستثنوا من ذلك العامل يف منشآهتم م١٨٨١حتصيناهتم اهلامة, وذلك عام 

 .ًحلاجتهم إليهم وبنوا هلم بيوتا من احلجارة
تفاصيل » هدية الزمن «وقد ذكر القومندان أمحد فضل العبديل يف كتابه

هـ عىل يد حممد حمسن عم السلطان ١٢٩٥وذكر أن االتفاقية متت سنة , )١(أكثر
ئة ريال امً وقد رشط لنفسه يف املعاهدة معاشا شهريا قدره مخس,فضل بن عيل

وقد تويف حممد حمسن عم السلطان فضل بن عيل يف . خاصا له ولولده من بعده
 .م١٨٨١هـ ١٢٩٨شهر ذي احلجة سنة 

م وقع السلطان فضل بن عيل املعاهدة بعد أن ١٨٨٢/هـ١٢٩٩ويف عام 
عيل بن حمسن بن فضل بن  وقد وقع املعاهدة السلطان .ضغط عليه اإلنجليز

 وامليجر جنرال فرانسيس الك وايل عدن ,فضل العبديل سلطان حلج ونواحيها
لطان فضل حمسن وقد ريض الس).. الربيطانية(ًالربيطاين ممثال حلكومة اهلند 

أن يبيعوا عىل الدولة ) عن نفسه وأعاممه وورثائه وورثائهم وخلفائه وخلفائهم(
وزيادة فوق ) ٢٥,٠٠٠(الربيطانية بمبلغ قدره مخسة وعرشين ألف ريال 

 ريال شهريا, ١١٠٠ً رياال مبلغ ٥٤١احلالية ) التي تدفع كل شهر(املشاهرة 
 ريال ألجل حمصول امللح, ويكون ٥٠٠و يف مقابل حمصول املاء  ريال٦٠٠منها 

 ريال شهريا, قد باعوا مجيع األرض املمتدة شامل جزيرة ١٦٤١مجلة اجلميع 
وذكرت تفصيل املساحات التي تشمل األرض املمتدة من خور مكرس (عدن 

ومجيع أرض الشيخ عثامن إىل دار سعد التي بقيت بيد . إىل الشيخ عثامن
                                 

 .٢٠٤ −٢٠٠, ص »هدية الزمن«: أمحد فضل العبديل  ) ١(



א ١٧٥

ها املمالح املمتد من خور مكرس إىل طريق الشيخ ويدخل في. السلطان العبديل
ً مؤبدا كقسم من بريطانياوبذلك تنتقل امللكية كاملة هلذه األرايض إىل ). عثامن
ويتعهد السلطان وأعاممه وورثته بأن ال يقيموا دعو يف أي وقت . بلداهنا

 .للمطالبة هبذه األرض
 وحررت يف الشيخ عثامن 

 .هـ١٢٩٩ ربيع األول ١٧ املوافق ١٨٨٢ فرباير ٦االثنني يوم 
َّوبذلك تم التنازل عن الشيخ عثامن واملجراد واملمالح بذلك املبلغ 

 .حدودامل
شاملة ) عدن الصغر(ع العقريب قبل ذلك بيع كامل جزيرة الربيقة ّووق

 ومل يبق إال قطعة من األرض كائنة ,بذلك جبل إحسان وبري أمحد والغدير وفقم
وة كانت ال تزال بيد سلطان حلج وقطعة أخر ما بني بني خورمكرس واحلس

 ببيع تلك األرض لإلنجليز وقام. احلسوة وفقم بيد الشيخ عبد اهللا بن حيدرة
ّالذي استكملوا أخذ األرايض التي امتدت من شبه جزيرة عدن إىل شبه جزيرة 

 كام ,م١٨٨٧/هـ١٣٠٥الربيقة وما حوهلا من األرض املتصلة هبا وذلك سنة 
فرضت عىل هؤالء السالطني واملشايخ معاهدات محاية يتعهدون فيها إىل أبد 
اآلبدين بعدم بيع أو رهن أي جزء من أراضيهم ألي دولة مسلمة أو كافرة إال 

 ..بإذن بريطانيا
ّوضاق سلطان حلج فضل بن عيل باالتفاقية مع الصبيحة التي تلزمه 

حة يغريون عىل يوكان الصب.. تجاريةباملحافظة عىل األمن وسالمة القوافل ال
ّ فطلب من بريطانيا أن تعفيه من تلك املعاهدة التي وقعها عمه حممد ,القوافل

ّ وبعد معارك متعددة استطاع السلطان أن يتخىل عن تلك .حمسن فضل
 .املعاهدة, وأن يقوم مشايخ الصبيحة باالتفاق مبارشة مع اإلنجليز



،אFאאE ١٧٦

عد عدة بان فضل بن عيل أن خيضعهم  فقد استطاع السلطاحلواشبوأما 
احلواشب حمسن بن عيل مانع احلوشبي ووقع عىل سلطان معارك حتى استسلم 

 ربيع األول ٩السلطان فضل بن عيل يف ًذلك صكا وعهدا بأن يكون حتت إمرة 
ثم قام السلطان فضل بن عيل بإعادته إىل مركزه السابق  .م١٨٩٤/ هـ١٣١٢

 ذي ٢٢يهات السلطان فضل بن عيل, وذلك يف مع اإلقرار باخلضوع لتوج
»  الزمنةيهد«وقد مدح صاحب كتاب . )١(م١٨٩٥هـ يوليه ١٣١٣احلجة سنة 

السلطان فضل بن عيل وأنه أصلح العباد والبالد وأنه كان يقوم الليل ويرتل 
 وبنى مدرسة للعالمة .ًالقرآن ترتيال وحيرض جمالس العلم, وينصف املظلومني

 ومدحه . وأجر لطلبة العلم نفقاهتم,ي عىل نفقتهامل عيل السالشيخ أمحد بن
وعندما قدم . الشعراء والعلامء والسادة يف كل أرجاء اليمن إىل حرضموت

 د الرمحن السقاف, شيخ السادة بمكةالسيد العالمة علوي بن أمحد بن عب
استقبله السلطان فضل بن عيل وأكرمه ) بسبب خالفه مع الرشيف عون(

 من طلبة ١٥٠ه أن يتوىل أمر التدريس فكان حيرضحلقته أكثر من وطلب من
 .)٢(العلم الكبار غري عدد آخر من املبتدئني والعامة وخترج به علامء وقضاة

وقد انتقل بعض السادة آل اجلفري من يشبم يف العوالق إىل حلج حيث 
وقد كان السيد حسن بن علوي . صاروا من خاصة السلطان فضل بن عيل

وكان جده السيد . ي من كبار السادة الذين هلم املقام العايل يف العوالقاجلفر
يف ) ونئ أميال غرب سيثالثةعىل بعد (علوي بن عيل خرج من قرية تريس 

وكان السيد حممد بن علوي . نها هو وذريتهطحرضموت إىل يشبم واستو
اد الوئام ًاجلفري سببا يف إزالة اخلالفات بني سلطان العوالق وسلطان حلج وإجي

 .هـ ١٢٧٢ًواملودة بدال من اخلصام والفرقة وتم ذلك سنة 

                                 
 .٢١٤ – ٢١٠هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ١(
 .٢٢٠املصدر السابق, ص   ) ٢(



א ١٧٧

وقد استوزر السلطان عيل حمسن السيد حممد بن علوي اجلفري ويف سنة 
هـ دعا السلطان فضل بن عيل السيد حسن بن علوي اجلفري إىل حلج ١٢٩٧

 .فاستقر هبا واستوزره السلطان بقية عمره
ً من أكمل الرجال خلقا مع زهد ري السيد حسن بن علوي اجلفوكان« ُ

وكان أخص .  فال متل جمالسته وال حمادثته,وتقى وكرم وسامحة وأدب وظرف
كام يقول . »اء وأصدق أصدقاء السلطان فضل بن عيلّاء وأحب أحبّأخص

فري ومع أن السادة آل اجل«: ً ويقول أيضا.)١(القومندان أمحد بن فضل العبديل
ًر, فهم أيضا مناصب أرض العوالق, تصغي من رجال سلطنة حلج األخيا

ّالقبائل لنصائحهم وحتتكم إليهم, حيبوهنم ويتربكون هبم, ويتلقون عنهم آداب  ّ
 .)٢(»وأحكام الرشيعة اإلسالمية

وكان السلطان فضل بن عيل عىل عالقة وطيدة مع بريطانيا وأعطوه لقب 
ووافاه . ًية له طلقة حتةإحد عرشوكان عند دخوله عدن ترضب املدفعية سري 

وتوىل بعده ابن عمه  .م١٨٩٨/ هـ١٣١٥ ذي احلجة سنة ٦األجل املحتوم يف 
 .السلطان أمحد فضل حمسن

                                 
 .٢٢٤ – ٢٢٣هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ١(
 .٢٢٥املصدر السابق, ص   ) ٢(



،אFאאE ١٧٨

 
א  

 )١٩١٤ – ١٨٩٨/هـ١٣٣٢ – ١٣١٥(
 

ّكان التنافس عىل السلطنة أمرا معتادا يف حلج, هلذا وس ً ط السلطان أمحد ً
يف إقناع  −ترمجان حكومة عدن ) د املال جعفرحفي( −فضل حممد صالح جعفر 

 لكن حممد صالح جعفر استغل تلك .حكومة عدن بأنه أحق بالسلطة من غريه
ًالوساطة يف كثرة طلباته من السلطان حتى ضاق به ذرعا, وقام ضده عندما توىل 

وكان حممد صالح جعفر, مثل جده املال . حكم عدن الوايل اجلديد مسرت أبود
 .م١٩٠٠ فأدين بذلك وفصل عن اخلدمة يف مارس ,ًاًدا مرتشيفاسجعفر, 

ًوبام أن حممد صالح جعفر كان جاسوسا بريطانيا ممتازا  ل جده, فإن مثً
حكومة عدن عانت من عدم وصول األخبار من املحميات املجاورة بدقة, 
واضطر الضباط الربيطانيون إىل االستعانة بالسلطان أمحد يف معرفة املناطق 

وجلأ حممد صالح جعفر إىل الصبيحة الذين صاهرهم من قبل . .)١(اخليةالد
َّوتزوج منهم, وحرضهم عىل قطع طريق القوافل, ولكنه فشل يف ذلك ليقظة 

 .السلطان أمحد فضل حمسن
وقام السلطان أمحد فضل حمسن بالسيطرة عىل جتارة السالح التي قامت هبا 

متدة حتى باب املندب, فعزز فرنسا عن طريق أرض الصبيحة الواسعة امل
 وأخضع البطون القوية من ,احلصون عىل سواحل الصبيحة ومفارق الطرق
 واتفق مع حكومة عدن عىل أن .ُالصبيحة مثل املنصوري واملخدومي والعطف

                                 
 .٦٦العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(



א ١٧٩

 وقام .ال تدفع معاشاهتم إال عن طريقه من أجل املحافظة عىل سالمة الطرق
 بحيث يتم تفريغ السالح يف مرسى السلطان باحتكار جتارة السالح لنفسه

ويقوم وكالء السلطان برشاء . العارة أو غريه من املرايس التي هبا حاميات
 فزاد بذلك , بيعها عىل جتار السالح يف الداخلمن ومن ثيالسالح من املورد

 .)١(دخل السلطان ورجاله
 وقويت شوكة السلطان حتى أن اإلمام املنصور حممد بن حييى محيد الدين
َّطلب معونته يف رصاعه مع األتراك فوقف معه وأمده بالسالح الذي كان هيرب  ُ ّ

رص مقبل الرصاري باشا اوكان شيخ ماويه حممد ن. التابعة لألتراك) ماويه(عرب 
 وأقام لذلك عدة حصون عند ًقائم مقام القامعرة, خملصا يف مواجهة التهريب
ًومل يكن التهريب مقترصا . ليمنمفرتق الطرق بني حلج واملناطق الداخلية من ا

ًعىل السالح بل كان يشمل التبغ أيضا, وحاولت رشكة التبغ العثامنية أن تتفاهم 
ًمع السلطان وإعطائه مبلغا من املال لقاء منع هتريب التبغ, ولكنه رفض 

ّواحتجت حكومة عدن عىل بناء احلصن عىل حدود أرض . التعاون معها
وقام الشيخ حممد .  أخىل األتراك احلصنم١٩٠٠مارس  ويف شهر .احلوشبي

, ولكنه عاد م١٩٠٠يونيه نارص الرصاري بمهامجة أطراف بالد احلواشب يف 
 عاود اهلجوم بقوة من اجليش م١٩٠٠خريف عام  ويف .)٢(ًمهزوما إىل ماويه
ً من أرض احلواشب فوجهت بريطانيا إنذارا واحتل الدرجيةالرتكي النظامي, 
 بسحب هذه القوة, وملا مل تنسحب توجهت قوة بريطانية من إىل الباب العايل

عدن ترافقها قوات السلطان أمحد فضل, فاهنزم حممد نارص الرصاري الذي 
وقامت قوات . عركة وترك األتراك يواجهون اهلزيمةًانسحب مبكرا من امل

 .)٣(حكومة عدن هبدم احلصن
                                 

 .٦٧, ص العبادل:  صالح شهابحسن  ) ١(
 .٦٨ – ٦٧املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .٦٨, ص املصدر السابق  ) ٣(



،אFאאE ١٨٠

نه من أراضيه التي إ وقام أمري الضالع بنصب العلم الربيطاين عىل ما قال
اغتصبها األتراك حسب قوله, فاقتلع األتراك العلم الربيطاين وجلأ أمري الضالع 

وملا مل تنجح . ّإىل حكومة عدن التي شكلت جلنة مع األتراك لرتسيم احلدود
ّاللجنة بدأت بريطانيا االستعداد للحرب وخريت الباب العايل بني االنسحاب 

التي كانت أجزاء كبرية منها حتت حكم  −يمن من الضالع وبني تسليم ال
واضطرت تركيا إىل االنسحاب من الضالع لتواجه الثورات . لإلمام −األتراك 

وتم . العديدة يف اليمن التي يثريها اإلمام املنصور حممد بن حييى محيد الدين
 صدر أمر الباب العايل م١٩٠٥ أبريل ٢٠ويف  م١٩٠٤مايو رسم احلدود يف 

 .)١( عىل اتفاقية احلدودبالتوقيع
وعقدت بريطانيا معاهدة محاية مع أمري الضالع وتعهد بحامية طرق 

ًّ وقدمت له معونة مالية وعينت ممثال سياسيا هلا هو ,القوافل املارة بأرضه
ًالذي صار خبريا باملحميات الغربية ) جيكب(الكولونيل هارولد جاكوب 

) Kings of Arabia(» زيرة العربملوك ج«ووضع فيام بعد كتابني أحدمها 
 ).Perfume of Arabia(والثاين عطر جزيرة العرب 

 أنعمت بريطانيا عىل السلطان أمحد فضل م١٩٠٠/ هـ١٣١٩ويف سنة 
م دعوه حلضور حفلة ١٩٠١/هـ١٣٢٠ ويف السنة التالية .حمسن بلقب سري

 خرج م١٩٠٧/ هـ١٣٢٦ويف سنة . تتويج امللك إدوارد السابع يف دهلي باهلند
, فأخضعته ب الوهط عىل الطاعةّمنص) السقاف(السيد حممد بن عيل بن زيد 

ويف العام التايل تويف السيد حسن بن علوي .  من منصبهقوة السلطان وعزل
 .اجلفري وخلفه ابنه السيد علوي يف مجيع مناصبه

ذهب السلطان أمحد فضل حمسن والسلطان  ,م١٩١١/هـ١٣٢٩ويف عام 
                                 

 .٦٩ص العبادل,: حسن صالح شهاب  ) ١(



א ١٨١

ي إىل اهلند حلضور لفضيل وأمري الضالع شايف بن حسني احلاملحسني بن أمحد ا
 .حفل تتويج امللك جورج اخلامس

 سافر السلطان أمحد فضل إىل مرص ,م١٩١٢/هـ١٣٣٠حمرم  أول ويف
وأنعمت عليه الدولة العثامنية بالنشان املجيدي لتعاونه مع األتراك يف اليمن أيام 

حينام ) يف ليبيا(احلرب الطرابلسية احلصار البحري الذي فرضته إيطاليا يف 
سمح السلطان للربيد العثامين واألموال والبضائع أن متر ببالده دون رسوم يف 

 .أثناء تلك األزمة
 توىف السلطان أمحد فضل م١٩١٤مارس / هـ١٣٣٢ربيع الثاين ويف 

ومنهم هارولد جيكوب يف  , وقد مدحه الشعراء وغريهم.بمرض السكري
ًعندما أجلس معه كنا غالبا نناقش املسائل «: ً قائال»ربملوك الع«كتابه 

إنني . وكانت روح الدعابة عنده حادة. االجتامعية والسياسية وحتى الدينية
 .)١(» قصتهةًأمتنى فقط لو أجد جماال هنا يتسع لكتاب

 ويف احلقيقة :)٢(»هدية الزمن«وقال عنه أمحد فضل العبديل يف كتاب 
دهاة العرب ورجاالهتا, ما عرفه إنسان إال ملك فالسلطان أمحد فضل من 

 وكتب إىل الرشيف حسني بن .وخدم القضية العربية خدمات جليلة.. قلبه
عيل, وهو يومئذ يف اآلستانة أن يسعى حلقن الدماء وإبطال احلرب بني اإلمام 

د اإلدرييس مواصلة موكان بني السلطان أمحد فضل والسيد حم.. واألتراك
 ..رصةومناصحة ومنا

وهو أول من سعى ملد السكة احلديد من عدن إىل حلج وتعز, وأرسل «

                                 
 .٦٦, ص »العبادل«: حسن صالح شهاب  ) ١(
 .٢٣٧ – ٢٣٦, ص »هدية الزمن«: أمحد فضل العبديل  ) ٢(



،אFאאE ١٨٢

إىل الرشيف احلسني بن ) هـ١٣٢٧(السيد حسن علوي اجلفري إىل مكة سنة 
َ العثامنية يف أن متنح السلطان أمحد فضل ورشكاءه عيل ليتوسط لد احلكومة

ّامتيازا بمد السكة احلديدية إىل تعز وحتى تتصل بالسكة احل ديدية التي كانت ً
ولو تم ذلك الرتبطت . ّاحلكومة الرتكية تنوي مدها من احلديدة إىل صنعاء

 . وهو ما مل يتم إىل اليوم,ةياليمن بالسكة احلديد
 رسالة م١٩١١يف مارس ) مكة رشيف(كتب الرشيف حسني بن عيل وقد 

 .جأخونا املكرم صاحب الفخامة زعيم حل: إىل السلطان أمحد فضل يقول فيها
هال خاطبتم اإلمام حييى وأقنعتموه بالعدول عن اإلمعان يف عدائه للباب العايل, 

ً فرد عليه السلطان أمحد فضل معربا .)١(»فالغاية واحدة وهي وحدة املسلمني ّ
 .عن رسوره بتقدم القوات الرتكية إىل عسري, واستعادة السيطرة عىل صنعاء

اخلاضعة ) صعدة وما حوهلا(ية ّولكنه حذر من تقدمها نحو املناطق الشامل
وكتب لإلمام حييى بمضمون رسالة الرشيف حسني, وسعى يف الصلح . لإلمام

َّوبعد أن وقع اإلمام . م١٩١١ّحتى تكلل مسعاه باتفاق الطرفني عىل معاهدة 
حييى هذه االتفاقية أرسل إىل السلطان أمحد رسالة يشكره فيها عىل جهوده 

اخليل واألقمشة احلريرية والشيالن الصوفية للسالم وأرسل له هدايا من 
 .)٢( )حديثة يف ذلك الوقت(وبنادق أملانية 

                                 
يـب أن يطلـب الـرشيف ومـن العج. ٧١, ص »العبـادل«: حسن صالح شـهاب  ) ١(

 بـضع سـنوات ِومل متض. حسني إقناع اإلمام حييى بالعدول عن حماربة الباب العايل
حتى استطاع اللورنس الثعلب الربيطاين أن يقنع الرشيف حسني بمحاربـة البـاب 
العايل واإلنضامم إىل بريطانيا يف احلرب العاملية األوىل واعدين إيـاه بملـك اجلزيـرة 

 وقـد .)ما عـدا عـدن والبـرصة والكويـت(سوريا الكرب والعراق العربية كلها و
 . ويف النهاية أرسلوه إىل قربص منفيا,خدعوه وكذبوا عليه

 .٧١, ص املصدر السابق  ) ٢(
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واتصل قنصل إيطاليا بالسلطان أمحد حني إعالن احلرب بني تركيا وإيطاليا 
, وطلب منه أن )ليبيا(والتي احتلت طرابلس الغرب  م١٩١١ سبتمرب ٢٩يف 

د األتراك, فيساعد ذلك عىل ّيبذل قصار جهده حتى يستفز صديقه اإلمام ض
 وهو حليف ,يد اإلدرييس يف عسريسختفيف ضغط القوات الرتكية عىل ال

  .لإليطاليني
ًفكتب السلطان أمحد فضل إىل اإلمام حييى بذلك فرد ساخرا إن «: ّ

ً وكان موقفه رمحه اهللا جيدا مع .)١(»اإليطاليني حيسبون كل بيضاء شحمة ّ
 موقفه منهم يف أثناء احلرب العاملية حيث رفض وسيأيت. األتراك وقت األزمات

 .نجليز لإلنضامم إليهم وحماربة األتراك فوقف عىل احليادإغراءات اإل
 مارس ١٠/هـ١٣٣٢ ربيع الثاين ١٢وقد تويف السلطان أمحد فضل يف 

لو أنه «: وقال عنه صديقه جيكوب.  قبل إعالن احلرب العاملية األوىلم,١٩١٤
َّ لكان من املحتمل أن يتمكن من إقناع القيادة الرتكية يف م١٩١٤عاش إىل ما بعد 

 ألن اهذا أمر مشكوك فيه جد(اليمن بالبقاء عىل احلياد يف احلرب العاملية األوىل 
واملفرزة الرتكية يف اليمن تابعة .. الباب العايل له سياسات وارتباطات بأملانيا

ن سيتمكن من وقف تقدم القوات  وعىل أية حال فإنه كا.)لقيادهتا يف اآلستانة
وبفضل صداقته لإلمام مل تشارك القوات اإلمامية يف . )٢(»الرتكية يف اليمن

 .)٣(مهامجة حلج مع القوات الرتكية, بل استنكر اإلمام حييى نزول األتراك إىل حلج
وكان السلطان أمحد فضل ممن خدموا القضية العربية وكانت حلج يف أيامه 

خلدمة القضية العربية ومنهم العامل املرصي املعروف السيد حممد ملتقى العاملني 
                                 

 .العبادل: حسن صالح شهاب  ) ١(
)٢(125 Jacop: Kings of Arabia, p,٧٢العبادل, ص: ً نقال عن حسن صالح شهاب. 
 .املصدر السابق  ) ٣(
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 .)١( وكان من كبار املجاهدين يف سبيل القضية العربية,ي التفتازاينمالغني
 وخزائنه تستنزفها معوناته لزعامء ,ًإنه كان كريام«: بووقال صديقه جيك

بني رواتب القبائل وحرصه عىل استباب السالم بإعطاء مشايخ الصبيحة املشاغ
 .»مما اضطره إىل مطالبة حكومة عدن بزيادة راتبه
وعندما قتل أحد رجال القبائل . وكان شديد التمسك بالعدل واإلنصاف

وهو (ّ حكم القايض بالدية ألهل اليهودي ,ًهيوديا مقيام يف حلج إثر خالف بينهام
لسلطان أمحد ولكن ا) ما تقوله بعض املذاهب اإلسالمية مثل احلنابلة والشافعية

ً يف ذلك ردعا ألن) و ما يقول به املذهب احلنفيوه(ّفضل أرص عىل القصاص 
ًللمتطاولني وإحقاقا ألهل الذمة وتثبيتا لألمن والسالم يف املجتمع ً!! )٢( 

 ) حلج–عدن (مرشوع السكة احلديد 
 عبد احلميد الثاين قد دعا إلقامة سكة حديد احلجاز عام كان السلطان

ع هلذا املرشوع املسلمون يف كل مكان, وخاصة أثرياء اهلند  وتربم,١٩٠٥
إىل ) اسطمبول(وبالفعل تم تنفيذ خط السكة احلديد من اآلستانة . املسلمني

وكان املأمول أن يصل إىل مكة . املدينة املنورة عرب سوريا واألردن وتبوك وخيرب
 .املكرمة

 حلج وعدن ثم ما وقد سعى السلطان أمحد فضل إلقامة سكة حديد ما بني
وقد استطاع السلطان أمحد فضل أن . بني حلج وتعز ومنها إىل احلديدة وصنعاء

) املجوس(ني يوهو أحد أثرياء الفرس الزرادشت) واجي دينشوك(يقنع رشكة 
, ووافقت حكومة عدن عىل هذه م١٩٠٧اهلنود يف عدن هبذا املرشوع يف عام 

لكن احلكومة الربيطانية يف لندن مل الفكرة وكذلك حكومة بومبي الربيطانية, و
                                 

 ).يف اهلامش(, ٢٢٦هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ١(
 .٧٣ – ٧٢ ص ,العبادل: شهابصالح حسن   ) ٢(
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 .)١(توافق عىل ذلك
وقام السلطان أمحد فضل بإرسال السيد حسن علوي اجلفري إىل مكة عام 

 ليتوسط الرشيف احلسني بن عيل لد احلكومة العثامنية م١٩٠٧/هـ١٣٢٧
ًه اميتازا بمد السكة احلديدية من احلوطة ءبأن متنح السلطان أمحد فضل ورشكا

يف ) الرتكية(إىل تعز حيث تتصل بالسكة احلديدية التي تنوي احلكومة ) حلج(
 ولألسف مل يتم أي يشء من هذا املرشوع .)٢(ّاليمن مدها من احلديدة إىل صنعاء

 . وإىل اآلن ال توجد سكة حديد يف اليمن,اهلام
وقد ندمت بريطانيا عندما قامت احلرب العاملية األوىل عىل رفضها إقامة 

 وعندما أرسلت حكومة عدن ,يد ألن قوات تركيا دخلت إىل حلجسكة احلد
قوات من الشيخ عثامن واجهت احلملة صعوبات شديدة ومات بعض اجلنود 

وملا . ّمن شدة احلر, وتاه بعضهم يف الصحراء, وانغرزت بعض اآلليات فيها
ولو كانت سكة احلديد . ًعلم أصحاب اجلامل باملشاكل سحبوا كثريا من مجاهلم

وجودة لوجدت قوات سعيد باشا صعوبة يف االستيالء عىل حلج والشيخ م
 .عثامن

التفكري يف املرشوع بدأ  أن )٣( )ق جوجلطري(وتقول الشبكة العنكبوتية 
ويبدأ اخلط احلديدي من املعال إىل . م١٩١٦ولكنه مل ينفذ إال عام م ١٩٠٥سنة 

ً أساسا لنقل اجلنود وكان االستخدام). حلج( ومنها إىل احلوطة الشيخ عثامن
 .الربيطانيني من عدن إىل الشيخ عثامن ثم حلج ملواجهة األتراك هناك

وأرشفت رشكة القطارات لشامل غرب اهلند عىل هذا اخلط الذي يبلغ 
                                 

 .٦٩, ص »العبادل«: حسن صالح شهاب  ) ١(
 .٢٣٧هدية الزمن, ص : القومندان أمحد فضل العبديل  ) ٢(
)٣ (  , (Indian 7573 −, pp 1976 Robert Mumford: Railway magazine, February  

   Outpost in Arabia).                                                                                          
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ً ميال, وتكون القطار من عربات درجة أوىل ودرجة ثانية للركاب ٢٩طوله 
واد التجارية فيام بعد, وكان ودرجة ثالثة لنقل املؤن واملواد العسكرية, ثم امل

 .ًالقطار يتسع لسبعني راكبا
ُ مد القطار إىل اخلداد سبعة أميال شامل حلج احلوطة١٩٢٢ويف عام  َّ ُ .

طنني ونصف وسعة خزان املياه ألفي ) البرتول(وكانت سعة خزانات الزيت 
 .جالون

ح بإيصال ّوكانت فكرة مد القطار إىل تعز ال تزال قائمة, بل كان هناك اقرتا
 – دمشق – املدينة –مكة (اخلط احلديدي اليمني بخط حديد احلجاز 

 ).بولماسط
ن اجلنرال عزت باشا قائد القوات الرتكية يف اليمن بدأ باخلط احلديدي اوك

ولكن احلرب العاملية التي قامت حالت دون . م١٩١١ مارس ٢١يف احلديدة يف 
 ). تعز–احلديدة  صنعاء, و–احلديدة (تنفيذ املرشوع الرتكي 

املسرت )  الشيخ عثامن–املعال (وكان املهندس املرشف عىل خط عدن 
الذي كان يعمل يف العراق, وتم استدعاؤه من العراق مرة ) Maclean(ماكلني 

أخر عندما أوصلت بريطانيا اخلط إىل حلج من الشيخ عثامن والذي قام يف 
 .بي يف اهلنداملرتني بجمع املواد املطلوبة والعامل من بوم
, )هناية اخلط شامل حلج(اخلداد : وقد كانت هلذا اخلط املحطات التالية

, فليجه, دار )١( يف حلجAththa Luba, الثالوبا )يف أرض احلواشب(الزايدة 
وهي بداية اخلط الذي : , خور مكرس, املعال)الشيخ عثامن (, بريمويس)٢(األمري

 .ً ميال٢٩يبلغ طوله 

                                 
 .Robert Mumfordمل أعرف هذا االسم وهكذا كتبه صاحب املقال املسرت   ) ١(
  .Danal Aminتبت خطأ ك  ) ٢(
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وطوله سبعة م ١٩١٦ يناير ١عال الشيخ عثامن يف وقد افتتح خط امل
 م١٩١٩ فرباير ١١من ) احلوطة(  حلج –ثم افتتح خط الشيخ عثامن .أميال

 أميال وافتتح يف يناير ٦,٢٥ًميال ومن احلوطة إىل اخلداد  ١٥,٥وطوله 
 .م١٩٢٠

وحولت حكومة اهلند الربيطانية املسؤولية هلذا اخلط من اجلهات العسكرية 
 . املهندس املسؤولAffleckملسؤولية املدنية حتت إرشاف املسرت أفليك ا إىل 

حتملت ) ًذهبا(جنيه اسرتليني  ٢٧,٥٠٠َّوقد كلف هذا اخلط احلديدي 
). كاوجي وغريه(وحتمل الباقي الرشكة .  باملئة منها٦٠احلكومة اإلمرباطورية 

. ًيني شهريا حوايل ألفي جنيه اسرتلم١٩٢٠وكانت تكاليف تسيري القطار سنة 
 جنيه شهريا بينام كان ٢٧٠٠وتوقع املهندس أفليك أن تزداد التكاليف إىل 

وقد أد ذلك إىل إيقاف القطار بعد فرتة مما أفقد . ًالدخل ثابتا عند ألفي جنيه
حتمل البضائع من ) اجلامل(اجلمهور والتجار الثقة يف القطار, وعادت القوافل 

 .تظامها وكلفتها مشجعني للتجار واجلمهورعدن إىل حلج والعكس, وكان ان
ّواقرتح كثريون مد اخلط للتواهي حتى يمكن لركاب السفن أن ينزلوا إىل 

 .ولكن التكلفة كانت أكثر من الدخل, فلم يتم ذلك. عدن والشيخ عثامن وحلج
وعانى اخلط احلديدي من نقص العامل املهرة, ومن هجوم أصحاب اجلامل 

ليه مما جعل رئيس البوليس يف عدن يطالب بزيادة واللصوص ع) القبائل(
 . حلراسة القطارهأفراد

بتقديم نصيحته ) الوايل( قام املقيم الربيطاين يف عدن م١٩٢٨ ويف أغسطس
ّإىل سمال يف اهلند بأن تكاليف القطار وتسيريه أكرب من الدخل الذي حيققه, ولذا 

 .ينصح بإغالق هذا اخلط
 – احلوطة – الشيخ عثامن –الت بني املعال وابتدأ األمر بتخفيض الرح
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 أكتوبر ١١وذلك منذ . اخلدود إىل رحلة واحدة للذهاب وأخر لإلياب يوميا
 . تم إيقاف هذا اخلط من الشيخ عثامن إىل حلجم١٩٢٩ مارس ٣١ ويف م١٩٢٨

 تم تفكيكه م١٩٣٠ ويف عام .م توقف اخلط بالكامل١٩٢٩ يونيه ٢٩ًوأخريا يف 
 ).dismantled(هنائيا 

وهكذا انتهى اخلط احلديدي يف عدن وحلج هناية بائسة, ومل يعد للعمل إىل 
 وال يبدو يف املستقبل املنظور إجياد خطوط حديدية يف أي جزء .)م٢٠١٢(اليوم 

 .من أجزاء اليمن رغم وجود حمادثات واتفاقات عىل ذلك
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אאא 
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 ّاتفاقية دعان بني األتراك واإلمام حييى محيد الدين

 )م١٩١١/ هـ١٣٢٩(
غزو م ١٩١٤ا أتاحت للقوات الرتكية عام  ها هنا ألهنقيةنذكر هذه االتفا

 وقد متت هذه االتفاقية يف عهد السلطان أمحد فضل حمسن الذي .حلج واحتالهلا
وقد كتب إليه الرشيف حسني بن عيل أمري .. ّكانت عالقته جيدة مع اإلمام حييى

الفة ّمكة يرجوه أن يتوسط لد اإلمام حييى وخيفف من معاداته لدولة اخل
, فنهض م١٩١١ وذلك عام ,اإلسالمية, فإن الغاية واحدة هي وحدة املسلمني

وكان اإلمام حييى يريد الصلح, وكذلك .. السلطان أمحد فضل يف هذه املهمة
 .ّالقائد الرتكي اجلديد فأد ذلك إىل الصلح املشهور بصلح دعان

 من هذا اجلزء الثاين(كام أرشنا من قبل  −وكانت الدولة العثامنية 
 بدخول سليامن باشا )األوىل(:  قد دخلت اليمن عىل ثالث مراحل−)الكتاب

 . ثم احتالهلم لليمن كلها,م١٥٣٨/هـ٩٤٥اخلادم األرناؤوطي عدن سنة 
/ هـ٩٧٥سنة ) ما عدا التهائم(دخوهلم اليمن بعد انسحاهبم منها ) الثانية(

/ هـ١٠٤٥ سنة م حتى تم اجلالء الثاين١٥٧٠/هـ٩٧٧م وعودهتم سنة ١٥٦٨
م بطلب من ١٨٤٩/ هـ١٢٦٥ عودة األتراك إىل اليمن سنة )الثالثة(. م١٦٣٦

لفوىض الضاربة أطناهبا يف اليمن واقتتال األئمة فيام بينهم حكام هتامة, وبسبب ا
, م١٩١٨وبقيت تركيا يف اليمن حتى هناية احلرب العاملية األوىل . ًطلبا للحكم
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م تم ١٩١١/هـ١٣٢٩ويف عام . من لإلمام حييىّالتي اهنزمت فيها, وسلمت الي
ّ بني اإلمام حييى وبني املشري عزت باشا األلباين, احلاكم نّالصلح اهلام يف دعا

 .الرتكي, والقائد العام يف اليمن
الذي توىل احلكم  −محيد الدين  −وسبب هذا الصلح أن قوات اإلمام حييى 

 استطاعت أن تستويل عىل )م١٩٠٤/ هـ١٣٢٢ربيع الثاين (بعد وفاة والده 
م فأرسلت الدولة العثامنية القائد أمحد فييض ١٩٠٥/هـ١٣٢٣صنعاء سنة 

 بجيش كثيف وحديث, فأعادوا احتالل , الذي توىل أمر اليمن من قبل,باشا
صنعاء, وهرب اإلمام إىل شهارة, فتبعه أمحد فييض الذي اهنزم هزيمة منكرة يف 

ًنية املشري عزت باشا مندوبا مفوضا يف عقد فأرسلت الدولة العثام. تلك اجلبال ًّ ّ
 ..صلح مع اإلمام

رشيف ( ومنهم الرشيف حسني بن عيل ,وقد سعى يف ذلك الصلح كثريون
والسلطان أمحد فضل حمسن, وذلك لتجنّب وقوع اليمن فريسة لالستعامر ) مكة

ة عىل األوريب املرتبص هبا, وكان التنافس بني إيطاليا وبريطانيا يف تلك الفرت
 .هّأشد

ي حرض مفاوضاهتا ووقع عليها ّوانتهت املفاوضات بعقد اتفاقية دعان الت
ٌّكل ّ من اإلمام حييى محيد الدين وعزت باشا, وصدقت عليها الدولة العثامنية, ُ

 : االتفاقيةّوإليك نص. وبدأ فيها تعاون هام بني اإلمام حييى والدولة العثامنية
 )١ (نص اتفاقية دعان

َّ ينتخب اإلمام حكاما ملذهب الزيدية وتبلغ الوالية ذلك وهذه خترب اآلستانة −١ ً
 .لتصدق املشيخة عىل ذلك االنتخاب

 . تشكل حمكمة استئنافية للنظر يف الشكاو التي يعرضها اإلمام−٢
                                 

  .٢٦٦ – ٢٦٥, ص )١٩٩٠, ٥ط (اليمن عرب التاريخ : أمحد رشف الدين  ) ١(
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ءها  يكون مركز هذه املحكمة صنعاء وينتخب اإلمام رئيسها وأعضا−٣
 .وتصدق عىل تعيينهم احلكومة

يرسل احلكم بالقصاص إىل اآلستانة للتصديق عليه من املشيخة وصدور  −٤
اإلرادة السنية به وذلك بعد أن يسعى احلاكم يف الرتايض وال يفلح, وال 
ينفذ احلكم إال بعد التصديق وصدور اإلرادة برشط أن ال تتجاوز أربعة 

 .أشهر
االستعامل يف الوظيفة حيق لإلمام ) احلكام والعامل(رين  إذا أساء أحد املأمو−٥

 .أن يبني ذلك للوالية
ًحيق للحكومة أن تعني حكاما للرشع من غري اليامنيني يف البالد التي يسكنها  −٦ ّ

 . يتمذهبون باملذهب الشافعي واحلنفينالذي
ذاهب تتشكل حماكم خمتلطة من حكام الشافعية والزيدية للنظر يف دعاو امل −٧

 .املختلفة
 حمافظني حتت اسم مبارشين للمحاكم السيارة التي )١ (احلكومة تعني −٨

ًتتجول يف القر لفصل الدعاو الرشعية وذلك دفعا للمشقات التي 
 .يتكبدها أرباب املصالح يف الذهاب واإلياب إىل مراكز احلكومة

 . تكون مسائل األوقاف والوصايا منوطة باإلمام−٩
 . تنصب احلكام للشافعية واحلنفية فيام عدا اجلبال احلكومة−١٠
 صدور عفو عام عن اجلرائم السياسية والتكاليف للرضائب األمريية التي −١١

 .سلفت
 عدم جباية التكاليف األمريية ملدة عرش سنوات من أهايل أرحب وخوالن −١٢

لفقرهم وخراب بالدهم عىل رشط أن حيافظوا عىل صداقتهم وارتباطهم 
 .م باحلكومةالتا

                                 
 .»احلكومة الرتكية يف اليمن«حيثام ورد لفظ احلكومة, فاملقصود به   ) ١(
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 . التكاليف األمريية باسم الرشع تؤخذ−١٣
 إذا حصلت الشكو من جباة األموال األمريية حلكام الرشع أو −١٤

للحكومة فعىل هذه أن تشرتك مع احلكام يف التحقيق وتنفيذ احلكم الذي 
 .حتكم به عليهم

 الدولة  حيق للزيدية تقديم اهلدايا لإلمام إما توا  وإما بواسطة مشايخ−١٥
 .واحلكام

 . عىل اإلمام أن يسلم عرش حاصالته للحكومة−١٦
 .ملدة عرش سنوات) جبل الرشق( عدم جباية األموال األمريية من −١٧
 خييل اإلمام سبيل الرهائن املوجودين عنده من أهايل صنعاء وما جاورها −١٨

 .وحراز وعمران
 يف أنحاء اليمن برشط  يمكن ملأموري احلكومة وأتباع اإلمام أن يتجولوا−١٩

 . بالسكينة واألمناأن ال خيلو
 جيب عىل الفريقني أن ال يتعديا احلدود املعينة هلام بعد صدور الفرمان −٢٠

 .السلطاين بالتصديق عىل هذه الرشوط
 .)١ (وتوضح هذه االتفاقية تقسيم اليمن إىل املناطق التالية

 .ً من حدود عمران إىل صعدة لإلمام حييى خالصا−١
 .ً من عمران إىل سامرة للدولة الرتكية واحلرضة اإلمامية مشرتكا−٢
 .من سامرة إىل الراهدة ومجيع منطقة هتامة للدولة الرتكية خالصة −٣

وكان التقسيم مبنيا عىل التقسيم املذهبي, فإن كان عدد الزيود يزيد عىل 
ِ من قبله ويكون ً فإن لإلمام أن يرشح حاكام إداريا,النصف من جمموع السكان َ ِ

                                 
مة زيد بن عيل الوزير عىل حتقيقه لكتاب زورق احللو يف سـرية قائـد اجلـيش مقد  ) ١(

 .٥١ – ٤٩م, بريوت, ص ١٩٩٨وأمري اللواء, منشورات دار العرص احلديث, 
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 وإن كان غالبية السكان من املذهب الشافعي أو ,ًخاضعا للمذهب الزيدي
وأما األماكن املختلطة فإن القضاء . ّاحلنفي فإن اإلدارة الرتكية هي التي متثلهم

 .حيكم باملذهب الزيدي للزيود وباملذهب الشافعي للشافعية
, ويمثلها اإلمام, وبني »رضةاحل«بني » ّدعان«وقد جر التعامل بعد مؤمتر 

ُوقد ألغت اتفاقية الدعان أي تعبري يستوحى . ّ, ويمثلها القائد الرتكي»الدولة« ّ
 .منه وجود دولة غري الدولة العثامنية

 إال أن األئمة ,ورغم وجود تاريخ حريب طويل بني األئمة والدولة العثامنية
وعندما أرسل السلطان . احلكم للخالفة العثامنية ب,ّظلوا يعرتفون, ولو إسميا

ّالعثامين خطابا إىل اإلمام املطهر سنة  هـ وفيه مدح لإلمام من جهة, وهتديد ٩٥٧ً
ولكن الوالة «ّله من جهة أخر, أجاب املطهر بإعالن الطاعة للخليفة العثامين, 

, وأنكر »ُاألتراك ظلمونا ورمونا بمدافع ال يرمى هبا إال الذين يعبدون األصنام
ّبدأ احلرب مع عساكر الدولة العلية, بل هم الذي اعتدوا عليهم يف أرضهم, أنه 

وأنه . وبالتايل مل يمكنهم إال الدفاع عن أنفسهم ونسائهم وأطفاهلم وشيوخهم
أراد أن يكتب للسلطان, ولكن هؤالء القادة من اجليش الرتكي حالوا بينه وبني 

ّإال أن هؤالء الذين بلونا سدوا وقطعوا«. ذلك ً من التواصل أوصاال, وقعدوا ّ
 .)١ (»ّوصدوهم عن الوصول إىل أبوابكم العالية.. لرسلنا كل مرصد

بني الوايل اجلديد مصطفى : هـ٩٦٢وبذلك تم الصلح بني الفريقني يف عام 
ًوهكذا يبدو واضحا أن األئمة الزيود مل ينكروا .. النشار وبني اإلمام املطهر

ّنية, وإنام أنكروا ظلمهم وتدخلهم يف الشؤون الوالية العامة للدولة العثام
ّوكانت قبضة األتراك تشتد حينا وختتفي حينا, ولكنها مل يتم . الداخلية للبلد ً ً ّ

ّزواهلا باملرة إال يف فرتات حمدودة إىل أن انتهت سيطرة الدولة العثامنية عىل البالد 
                                 

, وهـو ينقـل ١٦٢ – ١٥٩فتح العثامنيني عدن, ص : حممد عبد اللطيف البحراوي  ) ١(
 .٢٧ و٢٦نص اخلطابات عن الربق اليامين للنهرواين, ص 
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 .م١٩١٨العربية باهلزيمة الكرب يف احلرب العاملية األوىل 
الف بني اإلمام حييى محيد الدين خلانتهى ا» ّالدعان«وعىل أساس اتفاق 

 .)١ (وبني القيادة العثامنية يف اليمن ملدة عرشة أعوام عىل األقل
تعز واحلجرية (ّوأد هذا االتفاق إىل استفادة مشايخ اليمن األسفل 

رتكية, وبدأوا يوسعون نفوذهم, وجيمعون األموال باسم الدولة ال) والقامعرة
وبقي األتراك هم الذين يمثلون وحدة اليمن الزيدي .  رسا باإلنجليزّويتصلون
 فاإلمام حييى قد اعرتف هلم بالسيادة عىل اليمن بأكملها مع إعطائه ,والشافعي

بينام تبقى املناطق الشافعية حتت حكم مشايخ . حق حكم املناطق الزيدية
ِّمتعددين تنصبهم اإلدارة الرتكية  ا املناطق املختلطة يكون القضاء زيديويف. ُ

 . للشوافعاللزيود وشافعي
ّوكان األتراك, كام يقول زيد الوزير, هم الذين يمثلون وحدة اليمن, من 
خالل احتفاظهم املبارش باإلرشاف الرسمي عىل اليمن حتى عىل ذلك اجلزء 

خلليفة الرتكي , ألن اإلمام نفسه قد قبل بسلطة ا»الشامل األعىل«املستقل من 
 .)٢ (اإلسمية عليها

أن يد اإلمام » ّالدعان«َّحس املشايخ يف اليمن األسفل بعد اتفاقية أوقد 
 أن اإلمام   رغم)٣(اتراخت عنهم, ولكنهم مع ذلك مل يقطعوا صلتهم به هنائي

طالبهم بالزكاة وعرش املحاصيل الزراعية باعتباره اإلمام الديني الرشعي لكل 
 .)٤ (م١٩١٢ سنة اليمن وذلك

                                 
 .٥٠, ص »زورق احللو«مقدمة زيد الوزير لكتاب   ) ١(
 .٥٤ – ٥٣املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .٥٦املصدر السابق, ص   ) ٣(
 .٣٤٢اليمن والتنافس الدويل يف البحر األمحر, ص : أمحد بن بريك  ) ٤(
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وعندما هدأ الرصاع بني اإلمام واألتراك بدأ الرصاع بني القبائل الشاملية 
وكان اإلمام يعمد عىل . فيام بينها, ألهنا ال تستطيع أن تبقى دون رصاع وقتال

 .السيطرة عىل هذه القبائل بنفوذه الروحي أكثر من نفوذه العسكري
 

אא 
 األدارسة يف املخالف السليامين

 وقد ولد بالقريوان ,ينتمي السادة األدارسة إىل أمحد بن إدريس املغريب
 ويفوتلقى علومه هناك عىل يد بعض أقطاهبا يف املغرب كالتبازي واملجيدري, 

هـ انتقل إىل مكة حيث تفرغ للعبادة ودراسة علوم القرآن والسنة, ١٢١٤سنة 
, وكان يسلك )مكة(وقد ملع اسمه من خالل ما قام به من مناظرات مع علامء 

) ملوك العرب( كام أشار إىل ذلك أمني الرحياين يف كتابه ,فيها مسلك الشاذلية
 .)١ ()ّأمحد بن إدريس والتصوف: (حتت عنوان
 السليامين يف املخالف) صبيا(م انتقل إىل مدينة ١٨٣٠/هـ١٢٤٥  سنةويف

م بعد أن أصبح الزعيم ١٨٣٨/ هـ١٢٥٣وبقي هبا إىل أن مات سنة ) جيزان(
 .الديني يف البلد

وقام بالزعامة بعد وفاته ولده األكرب السيد حممد بن أمحد اإلدرييس املتوىف سنة 
 وكانت زعامة .م١٩٠٦/هـ١٣٢٤ م ثم ابنه عيل املتوىف سنة١٨٧٧/هـ١٢٩٦

 . دينية تقوم عىل أساس الفتو والوعظ ونرش التصوفهؤالء جمرد زعامة
ّوبعد موت عيل بن حممد قام ولده حممد بن عيل, الذي تلقى العلم باألزهر 

, وعاد بعد سامعه خرب وفاة )املغرب(و) مرص(ء الرشيف وأجازه كثري من علام
                                 

الـيمن عـرب : ً نقال عن أمحد رشف الدين٢٧٨, ص ) ملوك العرب: (أمني الرحياين  ) ١(
 .٢٦٨ – ٢٦٦, وعن رشف الدين ننقل النبذة املختارة, ص ١تاريخ, ط ال
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 :حيث قال) نرش الثناء احلسن(الوشيل يف كتابه  وقد ترجم له .والده إىل صبيا
 فانجذبت إليه ,إىل اهللا وإقامة الرشيعةوملا استقر بصبيا قام يدعو الناس «

ً وكانت البالد قد ملئت جورا وظلام, وكان يرد إليه .قلوب اخللق من كل بلد ً
 ثم إذا صلوا معه املغرب والعشاء ,ٍكل يوم نحو أربعة أو مخسة آالف شخص

 فأخذ يعظهم ويذكرهم ويعلمهم األمور الدينية إىل أن , واسعٍّ معهم يف حملقعد
 .»يميض من الليل أكثره

وكان خالل إقامته بمرص عىل اتصال دائم باحلكومة اإليطالية عىل يد بعض 
ٍموظفي سفارهتا بالقاهرة, كام كان عىل اتصال ببعض املسؤولني اإليطاليني يف 

ًصفه بعض معارصيه بأنه كان حيمل طموحا ملتهبا, وو. ًرتيا أيضايمستعمرة إر ً ّ
محله عىل االستعانة باحلكومة اإليطالية وكان عداؤه الشديد لألتراك هو الذي 

 ).صبيا(التي وعدته بالوقوف إىل جانبه عندما يتهيأ له األخذ بزمام املوقف يف 
عيم  التي يتمكن فيها من إثبات مكانته كزً فقد بقي متحينا الفرص,وهلذا
/ هـ١٣٢٠سنة ) اجلعافرة(و) صبيا( حتى كانت احلرب بني قبيلتي ,عىل البالد
ومتكن من إمخاد احلرب بني القبيلتني بطريقة  وفيها بذل وساطته ,م١٩٠٢

ًالصلح والتفويض, وبعدها بويع إماما عىل املخالف, وقد متكن من إخضاع من  ُ
 كاهلوداين وذه بالقوة, وإدخاهلم حتت نفئلختلف عن البيعة من زعامء القبا

وانترشت صولته إىل , )صبيا( صاحب وأمحد رشيف اخلواجى) مدض(صاحب 
ثم إىل حدود ) رازح(مما ييل ) ضيعة ابن غلفان(و) ِشدا(و) النضري(و, )جيزان(
 .ٍحيث قصدها بنفسه واحتلها عىل رأس محلة قبائلية) فلله(

» ّدعان«ن اتفاقية موقد استفاد الرشيف اإلدرييس من تذمر بعض القبائل 
 ,مّفأثار محلة ضد اإلمام حييى, واستطاع أن حيتل بعض املناطق مما أقلق اإلما
 .فأرسل قواته ملحاربة اإلدرييس, وأمدته القوات الرتكية بالسالح والرجال

/ هـ١٣٣٢واستمرت املناوشات بني اإلدرييس واإلمام حييى حتى عام 
ُحرم«ل م عندما احتلت القوات اليمنية جب١٩١٤ وقلعة » رزاح«وقلعة » ُ
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 .التي كانت ترابط فيها قوات اإلدرييس» امرغ«
َّ فشن ,واستغل اإلمام حييى حتالف اإلدرييس مع دولة كافرة هي إيطاليا

 ٢٩يف ) ليبيا(ّوكانت إيطاليا قد احتلت طرابلس الغرب . محلة دعائية قوية ضده
ت إيطاليا أن تشغل األتراك وأراد.  فحاربتهم الدولة العثامنيةم١٩١١سبتمرب 

ولكن الرشيف . ّيف اليمن فاتفقت مع الرشيف اإلدرييس وأمدته بالسالح واملال
 .ّواجه صعوبات مجة بسبب حتالفه مع كافر

ّوتوجهت القوات الرتكية يف حماربة اإلدرييس يف هتامة وأمرت مترصفها يف  ّ
 أبحرت من ميناء القايض حممد راغب بتجهيز محلة عىل اإلدرييس» ُاحلديدة«

كام توجهت قوات أخر من الساحل بقيادة سعيد . احلديدة إىل ميناء جيزان
, وتلتها )ّمترصف عسري(بقيادة ) أهبا(باشا, ثم قوات تركية ثالثة من جهة 

 .قوات الرشيف حسني بن عون من جهة الشامل والغرب
مما ) ميدي(و) ّاللحية(وقام األسطول اإليطايل برضب املواقع الرتكية يف 

واستطاعت قوات اإلدرييس بواسطة . ّجعل القوات الرتكية ترتاجع إىل اجلبال
 .)١(الدعم اإليطايل القوي أن حتتل عبس وميدي وحرض وجزيرة فرسان

واستمرت احلرب بني قوات اإلدرييس تساندها إيطاليا وبني قوات األتراك 
ت بريطانيا باإلدرييس فاتصل. واإلمام حييى حتى جاءت احلرب العاملية األوىل

 وأمدوه باملال م,١٩١٥ أبريل ٣٠واتصل هبا وقام بينهام حتالف وعقد معاهدة 
 بينام رفض اإلمام أن حيارب األتراك رغم الصالت املتكررة من .)٢(والسالح

 ولكن اإلمام ,اإلنجليز ومن السلطان أمحد فضل حمسن لالنضامم إىل بريطانيا
 .أعلن موقفه احليادي

                                 
 .٢٦٨, ص ٥اليمن عرب التاريخ, ط : أمحد حسني رشف الدين  ) ١(
 – ١٩١٩(العالقات الربيطانية اليمنية بني احلربني العامليتني : فاروق عثامن أباظة. د  ) ٢(

هـدة بريطانيـا تتـدخل وجعلت هذه املعا. ٦٢, دار املعارف, القاهرة, ص )١٩٣٩
 .مبارشة يف شؤون اليمن باإلضافة إىل تدخلها يف عدن وما يعرف باملحميات
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  بريطانيا للحديدة ودعم السنويس اإلدرييساحتالل
 انضمت إليها م١٩١٤عندما بدأت احلرب العاملية األوىل يف أغسطس 

وبذلك وقفت مبارشة ضد بريطانيا ) م١٩١٤(تركيا يف أكتوبر من نفس العام 
وبام أن السنويس يف حرب مشتعلة مع . ا والنمساوفرنسا وروسيا مع أملاني

وقام .  وأن يتصلوا بهاألتراك فإنه من الطبيعي أن يتصل باإلنجليز يف عدن
 ..ب هبذه االتصاالتوالكولونيل جيك

ّوأمدت بريطانيا الرشيف اإلدرييس بكميات وافرة من األسلحة واألموال, 
ّوهامجت بحرا املوانئ اليمنية احلديدة واللحي وأشارت إليه . ة واملخا والصليفً

م ١٩١٥معاهدة يف أبريل وعقدت مع اإلدرييس . باهلجوم عىل هذه املناطق برا
ِّتتضمن التزام اإلدرييس بشن  حرب ضد األتراك ومضايقتهم بأقىص قوته, ّ
ّكام مكنته من احتالل عسري إثر اجلالء الرتكي . والعمل عىل توسيع رقعة إمارته

ّن اإلدرييس يف حاجة إىل من حيثه عىل حماربة األتراك, فقد حارهبم ومل يك. )١(عنها
ّمن قبل واشتد يف حرهبم, وحالف اإليطاليني الذين احتلوا طرابلس الغرب 

والتي كان حيكم فيها أبناء عمومته األدارسة, وكان عداؤه لألتراك يفوق ) ليبيا(
ل كان أقىص مراده كل وصف, وال حيتاج إىل أن حيثه اإلنجليز عىل حرهبم, ب
 .دعمهم له بالسالح واملال واملدد العسكري حني احلاجة إليه

 احتالل احلديدة
 عقب جالء م١٩١٩يف مطلع حية ل باحتالل احلديدة والقامت بريطانيا

 م١٩١٨ أكتوبر ٣٠يف ) Mudrus(حسب اتفاقية مودروس العثامنيني عنها, 
) وغريها(يض باستالم املناطق التي كانت حتت احلكم الرتكي يف اليمن والتي تق

 اليمنية التي كان  ألن احلديدة كانت من بني املدنًونظرا. للمنترص وهو بريطانيا
                                 

 .٢٦٩اليمن عرب التاريخ, ص : أمحد رشف الدين  ) ١(
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اإلمام حييى قد اتفق عىل تسلمها من العثامنيني, فإن اإلمام حييى فوجئ باحتالل 
أرسل رسالة إىل املقيم السيايس َّوقد احتج اإلمام عىل ذلك و. بريطانيا هلا

ًالربيطاين يف عدن والذي رد عيه قائال إننا دخلنا احلديدة حلفظ األمن والنظام «: ّ
 وهذا اعرتاف مهم من بريطانيا استفاد منه اإلمام .)١(وسنعيدها إليكم. فيها

 .حييى استفادة تامة يف املطالبة باحلديدة
ا تر مصلحة يف ذلك, قامت  التي تنكث بوعودها عندم,ولكن بريطانيا

 واحتالت .)٢(م١٩٢١ يناير ٣١بتسليم ميناء احلديدة إىل الرشيف اإلدرييس يف 
 ,ّلذلك بجمع جتار احلديدة ورجاالهتا وأظهرت أهنا تعطيهم احلق ملن ينضمون

التي شجعت (فأمجع أهل احلديدة عىل رغبتهم يف االنضامم للدولة العثامنية 
ن ذلك مستحيل بعد اهنزام إ : فقال اإلنجليز.)ديدةّالتجارة وحسنت وضع احل

 نريد االنضامم إىل مرص التي كانت حتكم اليمن : فقالوا.تركيا يف احلرب العاملية
 .)ًوالذي شجع التجارة أيضا وأقام إصالحات عديدة فيها(أيام حممد عيل باشا 

حلديدة وضغطوا عليهم بأن يسلموا ا. ًن ذلك أيضا مستحيلإ: فقال اإلنجليز
للرشيف اإلدرييس, وعندما عارض بعض التجار بشدة, حبسهم اإلدرييس ثم 

ّوهدد اإلدرييس أهل . نفاهم إىل جيزان, ومل يطلق رساحهم إال بفدية مالية
 سيسلط عليهم قبائل القحري وقبائل الزرانيق القوية إذا رفضوا هة بأنداحلدي

 .)٣(حكمه, فاضطروا لذلك أن يقبلوه
 احلديدة بريطانيا بدفع تعويضات عن اخلسائر الناجتة عن وقد طالب أهل

رضب األسطول الربيطاين هلا, فاعتذرت بريطانيا عن ذلك وأحالتهم عىل 
وبطبيعة احلال رفض اإلدرييس تسليم . اإلدرييس الذي سلمته احلديدة
                                 

 .٦٥العالقات الربيطانية اليمنية, ص : فاروق عثامن أباظة  ) ١(
 .٨٢املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .املصدر السابق  ) ٣(
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 .)١(التعويض لعدم قدرته املالية وحاجته هو نفسه للامل
ّرييس أن يستويل عىل احلديدة واللحية وميدي ّوهكذا مكنت بريطانيا اإلد

وجعلت ذلك ورقة لتساوم اإلمام حييى الذي هجم عىل الضالع . وغريها
واملناطق اجلنوبية األخر, واحتل الضالع والشعيب واألجعود يف أعقاب 

 للرشيف اإلدرييس, ومل خيرج م١٩٢١ يناير ٣١ يفتسليم بريطانيا للحديدة 
مت بريطانيا السالح اجلوي ورضبت املناطق التي منها إال عندما استخد

 .)٢()م١٩٢٨ – ١٩٢٦(حيكمها اإلمام بالطائرات 
 دون أي مساعدة م١٩٢٥وقد استطاع اإلمام أن يسرتد احلديدة يف أبريل 

 .)٣(من بريطانيا
وقد قام اإلدرييس باحتالل عسري التي كان حيلم بحكمها إثر اجلالء الرتكي 

ض ن آل عائض بزعامة حسن بن حممد عائومة رشسة معنها, ولكنه واجه مقا
وكان الرشيف ). الشعبني(إىل منطقة ) أهبا(انتهت بانسحاب جنود اإلدرييس من 

حسني بن عون رشيف مكة يقف إىل جانب آل عائض وغريهم باملال والسالح 
 .)٤(ضد اإلدرييس الذي كان يعتربه منافسه الثاين يف املنطقة بعد آل سعود

 )٥(دارسة عن هتامةجالء األ
 قد أتاحت له م١٩١٥كانت معاهدة اإلدرييس مع بريطانيا يف أبريل 

.. احتالل هتامة اليمن وهتديد تركيا وإشغاهلا يف حرب رضوس داخل اليمن
ّولكنها يف نفس الوقت أعطت بريطانيا حق التدخل باعتبار إمارة اإلدرييس 

                                 
 .٨٣العالقات الربيطانية اليمنية, ص : ثامن أباظةفاروق ع  ) ١(
 .١٠٣املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .٩١املصدر السابق, ص   ) ٣(
 .٢٦٩اليمن عرب التاريخ, ص : أمحد رشف الدين  ) ٤(
 .٢٧٢ ص املصدر السابق,  ) ٥(
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 .ّمية بريطانية, كانت تدار من عدنحم
ّودب اخلالف بني أوالد الرشيف حممد بن عيل اإلدرييس وهم عيل 

)  حمله ابنه عيل وحل١٩٢٣ مارس ٢٠وذلك بعد وفاة والدهم يف (واحلسن 
 وزحفت القوات املشرتكة .من هذا اخلالف) قوات اإلمام( اليمن تواستفاد

التي كان اإلدرييس قد احتلها بمساعدة ) هتامة(عىل مجيع املناطق الساحلية 
اإلنجليز واستطاعت هذه القوات استعادة احلديدة ومجيع هتامة اليمن عام 

 عىل أرض اإلدرييس ومل تكتف بذلك بل هجمت. م١٩٢٥/ هـ١٣٤٣
ّوأيب عريش واحتلتها بالفعل بسبب ختيل الرشيف ) صامدة (األصلية كصامتة

 وحاول .)١( عنه وانضاممه إىل اإلمام,ييساحلازمي, وهو أحد كبار قواد اإلدر
وأيب   صبيااإلدرييس التفاهم مع اإلمام عىل أن يقترص عىل مواقعه األصلية يف

 .)٢(عريش ولكن اإلمام رفض ذلك
ًويف نفس الوقت واجه اإلدرييس هجوما سعوديا قام به امللك عبد العزيز 

 ربيع ٢٤ع معاهدة مكة يف واضطر اإلدرييس إىل توقي. رمحه اهللا بواسطة أنصاره
م, وتتضمن دخول إمارة ١٩٢٦ أكتوبر ٢١هـ املوافق ١٣٤٥الثاين سنة 

وإليك نص . احلامية السعوديةحتت ) صبيا ومنطقة أيب عريش(األدارسة 
 :ًاملعاهدة التي وافق عليها أيضا اإلمام حييى محيد الدين

ًرغبة يف توحيد الكلمة, وحفظا لكيان البالد العربية, « وتقوية للرابطة بني ً
أمراء جزيرة العرب, قد اتفق صاحب اجلاللة ملك احلجاز وسلطان نجد 
وملحقاهتا عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل السعود وصاحب السيادة إمام 

 :عسري السيد احلسني بن عيل اإلدرييس عىل عقد املعاهدة اآلتية
                                 

 .٨٩ العالقات الربيطانية اليمنية بني احلربني العامليتني, ص: فاروق عثامن أباظة  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
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إلدرييس بأن احلدود يعرتف سيادة اإلمام احلسن بن عيل ا: املادة األوىل
هـ املنعقدة بني سلطان نجد ١٣٣٩ صفر عام ١٠ّالقديمة املوضحة يف اتفاقية 

ًوبني اإلمام السيد حممد بن عيل اإلدرييس والتي كانت خاضعة لألدارسة يف 
 ملك احلجاز وسلطان نجد وملحقاهتا ةذلك التاريخ, هي حتت سيادة جالل

 .بموجب هذه املعاهدة
ال جيوز إلمام عسري أن يدخل يف مفاوضات سياسية مع أي  :املادة الثانية

ّحكومة, وكذا ال جيوز أن يمنح أي امتياز اقتصادي إال بعد املوافقة عىل ذلك 
 .من صاحب اجلاللة ملك احلجاز وسلطان نجد وملحقاهتا

 إشهار احلرب وإبرام الصلح إال بموافقة ريال جيوز إلمام عس: املادة الثالثة
 .ة ملك احلجاز وسلطان نجد وملحقاهتاصاحب اجلالل

ٍال جيوز إلمام عسري التنازل عن أي جزء من أرايض عسري : املادة الرابعة
 .ة يف املادة األوىلنّاملبي

يعرتف ملك احلجاز وسلطان نجد وملحقاهتا بحاكمية إمام : املادة اخلامسة
 قَ ومن بعده ملن يتفة يف املادة األوىل مدة حياتهنّعسري احلايل عىل األرايض املبي

 .ّعليه األدارسة وأهل احلل والعقد التابعني إلمامته
يعرتف ملك احلجاز وسلطان نجد وملحقاهتا بأن إدارة : املادة السادسة

ٍ الداخلية والنظر يف شؤون عشائرها من نصب وعزل وغري ذلك من ريبالد عس ٍ
 وفق الرشع  عىل أن تكون األحكام,الشؤون الداخلية من حقوق إمام عسري

 .والعدل كام هي يف احلكومتني
ٍّيتعهد ملك احلجاز ونجد وملحقاهتا بدفع كل تعد داخيل أو : املادة السابعة

ة يف املادة األوىل, وذلك باالتفاق بني ّينخارجي يقع عىل أرايض عسري املب
 .الطرفني حسب مقتضيات األحوال ودواعي املصلحة

 .املحافظة عىل هذه املعاهدة والقيام بواجبهاد الطرفان بّهيتع: املادة الثامنة
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ًتكون هذه املعاهدة معموال هبا بعد التصديق عليها من : املادة التاسعة
 .الطرفني الساميني
دونت هذه املعاهدة باللغة العربية يف صورتني حتفظ كل : املادة العارشة

 .ٍصورة لد فريق من احلكومتني املتعاقدتني
 ).مكة املكرمة(تعرف هذه املعاهدة بمعاهدة  :املادة احلادية عرشة

 هـ ١٣٤٥ ربيع اآلخر سنة ٢٤وقعت هذه املعاهدة يف تاريخ 
 .»م١٩٢٦ أكتوبر سنة ٢١املوافق 

 ملك احلجاز وسلطان نجد وملحقاهتا                  ريإمام عس
 عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل السعود                احلسن بن عيل اإلدرييس

 تم ذلك بحضور راقم هذه األحرف خادم اإلسالم
 أمحد الرشيف السنويس    

 ,وهكذا انتهى حكم الرشيف اإلدرييس عىل هتامة اليمن وموانئها اهلامة
ًواستعادها اإلمام حييى منه بعد أن حتالف الرشيف أوال مع اإليطاليني ملحاربة 

م أن اإلنجليز ورغ). م١٩١٥(, ثم بعد ذلك مع اإلنجليز )م١٩١١(األتراك 
ّإال أهنم ختلوا عن مساعدته يف حروبه ) م١٩٢١(دعموه وسلموه احلديدة 

وقد استعاد اإلمام حييى كل أرايض . الرشسة مع اإلمام حييى, ووقفوا عىل احلياد
م, بل قام اإلمام بمهامجة األرايض األصلية لإلدرييس ١٩٢٥هتامة وموانيها عام 

ً اإلمام حييى جزءا من أرايض أجداده, ومل يف صبيا وأيب عريش التي اعتربها
ًيقبل من اإلدرييس أن يبقى فيها حاكام بعد أن عرض عليه اإلدرييس اتفاقا ي به شً

   مع امللك عبد العزيز,ً مضطرا,اتفاق احلامية الذي عقده يف السنة التالية
 واستطاع امللك عبد العزيز بحكمته ورجال دولته أن يستويل. آل سعود رمحه اهللا

د معظم أرجاء ّفيام بعد عىل هذه املناطق كلها شاملة عسري وجيزان, وأن يوح
 .جزيرة العرب حتت راية التوحيد
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التي متت بني األتراك واإلمام ) ّدعان(ن اتفاقية حتدثنا يف الفصل السابق ع

 وهي متهد ملا حدث بعدها من أحداث ,م١٩١١/هـ١٣٢٩محيد الدين عام 
والعثامنيني يف احلرب  اإلنجليز وتوضح موقف اإلمام حييى من احلرب الدائرة بني

قام كام تطرقنا بعد ذلك إىل الرشيف حممد بن عيل اإلدرييس الذي أ. العاملية األوىل
وما تبع ذلك من ) يف صبيا وأيب عريش(السليامين دولة األدارسة يف املخالف 

واستعانته باإليطاليني . حروب شعواء بينه وبني األتراك وبينه وبني اإلمام حييى
ًأوال ثم اإلنجليز ثانيا أثناء احلرب العاملية األوىل وانحسار دولته بقيام دولة امللك . ً

ّ بام مهد لقيام اململكة العربية السعودية, ري احلجاز وعسعبد العزيز وسيطرته عىل
 واستطاع امللك عبد ,التي بسطت سيطرهتا عىل معظم أجزاء اجلزيرة العربية

ّالعزيز رمحه اهللا توحيدها بعد فرتة طويلة من التفرق والتمزق ّ. 

אא 
ة احلدود بني منطقتي النفوذ الربيطانية والعثامنية اتفاقي وسنستعرض ها هنا

 :ة األوىل قبل احلرب العامليم١٩١٤يف اليمن والتي متت يف مارس 
. لقد متت مباحثات عدة حول احلدود بني الدولة العثامنية وحكومة عدن

) باشا(وذكرنا ما حدث من معارك بني شيخ ماوية حممد نارص مقبل الرصاري 
 ثم بعد م١٩٠٠ التابع لألتراك وبني احلواشب وغريهم سنة قائمقام القامعرة

 واضطرت تركيا أن تنسحب من الضالع لتواجه الثورات .ذلك مع أمري الضالع
والد اإلمام (يد الدين العديدة التي كان يثريها اإلمام املنصور حممد بن حييى مح
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التوقيع واستمرت املفاوضات مع اإلنجليز لرتسيم احلدود عندما تم ). حييى
 ٢٠ ثم جاء التصديق عليها من الباب العايل يف م١٩٠٤املبدئي عليها يف مايو 

ّ وهبذه االتفاقية متكنت بريطانيا من السيطرة عىل الضالع .)١(م١٩٠٥أبريل 
ن الباب العايل التزم بعدم التدخل يف أان كام حويافع العليا والعوالق العليا وبي

 .)٢(حرضموت
ني مل ينفذوا االتفاقية بحذافريها, بل استمرت مسألة والواقع أن العثامني

 مارس ٩لتي وقعت يف  حتى متت االتفاقية ا)٣(حتديد احلدود بني الطرفني معلقة
وإبراهيم حقي باشا ) وزير اخلارجية الربيطاين(بني السري إدوارد جراي م ١٩١٤

 .هر فقطوذلك قبل اندالع احلرب العاملية ببضعة أش) ير اخلارجية الرتكيزو(
وقد اضطر املقيم السيايس يف عدن إلرسال كتيبة بريطانية وفرقة من املشاة 

كام أبدت حكومة اهلند الربيطانية ختوفها من . اهلنود لإلقامة يف إمارة دثينة
التغلغل العثامين املستمر يف شؤون مشيخات اجلنوب املرتبط باتفاقيات صداقة 

 .)٤(ومحاية مع بريطانيا
املقيم السيايس يف عدن ) De Brath(يجر جنرال دي براث وقد أوضح امل

حلكومة اهلند أمهية تدعيم حامية عدن ملواجهة مؤامرات ) م١٩١٠−١٩٠٦(
العثامنيني التي هتدف إىل بسط سيطرهتم عىل جنوب اليمن, وهتديد القاعدة 

 .)٥(الربيطانية يف عدن
                                 

 .٦٩العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(
)٢ (  225224−R. J. Gavin: Aden under British Rule, pp . 
 .٣٣٨ – ٣٣٧فس الدويل يف البحر األمحر, ص االيمن والتن: أمحد بن بريك  ) ٣(
 .٣٣٨املصدر السابق, ص   ) ٤(
 Confidential (Report) Aden Policy by Sir Lee Wamerًال املـصدر الـسابق نقـ  ) ٥(

1906ٍSeptember,  th5 and Sir Hugh Bamers, . 
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د يف سبيل اهللا وقد حاول العثامنيون استقطاب قبائل اجلنوب باسم اجلها
 .ضد الكفار الذين احتلوا أرض املسلمني يف جنوب اليمن

وال شك أن النفوذ العثامين كان أقو من النفوذ الربيطاين يف جزيرة 
 فالدولة العثامنية هي احلاكم الرسمي واإلسمي للجزيرة العربية ,العرب
لبرصة  ما عدا بعض املوانئ التي احتلتها بريطانيا مثل عدن وا,بأكملها

والكويت والبحرين أو ارتبطت معها بمعاهدات محاية مثل مسقط وعامن 
 .وسقطر واحتلت بريم وكمران

عن السياسة املتبعة ) Sir Barnes(وقد جاء يف التقرير الذي رفعه السري بارنز 
أن حكومة اهلند الربيطانية وافقت عىل ما ) م١٩٠٦ سبتمرب ٥املحرر (يف عدن 

من ناحية تعزيزات ) ثاملسرت دي برا(يس الربيطاين يف عدن أبداه املقيم السيا
ًالقوات الربيطانية هناك حفاظا عىل مكانة بريطانيا ونفوذها إزاء املنافسة العثامنية, 

تتميز بمناخها كام وافقت حكومة اهلند عىل إبقاء احلامية الربيطانية يف دثينة والتي 
 .)١( واملؤدية إىل عدنالصحي, وكوهنا مركز مراقبة للطرق الداخلية

وأشار التقرير إىل أنه طاملا كان الربيطانيون يف حالة سالم مع العثامنيني, 
 أما لو قامت احلرب فإن ألف .فليست هناك حاجة حلامية بريطانية يف دثينة

طق تسيطر امقاتل بريطاين لن يستطيعوا أن يؤمنوا احلصول عىل املؤن من من
 أن متنع هتريب ذلك ال تستطيع احلامية يف دثينةوك. عليها القوات العثامنية

 .)٢(األسلحة عرب منطقة واسعة ممتدة إىل البحر األمحر وخليج عدن
 صدرت أوامر من وزير اخلارجية الربيطاين تطلب م١٩٠٦ويف أواخر سنة 

مع وقف مجيع العمليات  الربيطانية من منطقة الضالع, القواتسحب 
ال من عدن, إال بعد أخذ موافقة وزارة العسكرية خارج نطاق عرشة أمي
                                 

 .٣٤٠ – ٣٣٩, ص فس الدويل يف البحر األمحرااليمن والتن: أمحد بن بريك  ) ١(
 .٣٤٠املصدر السابق, ص   ) ٢(
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يف ) Political Agent(اخلارجية الربيطانية, وطلب سحب الوكيل السيايس 
وأمر بعدم توقيع أي . الضالع يف الوقت الذي يراه رئيس حكومة اهلند الربيطاين

ّأما مسألة احلدود فإهنا ستحل عرب املفاوضات الدبلوماسية بني . اتفاقية جديدة
 .)١( )اسطمبول(آلستانة لندن وا

ورات عديدة يف البلقان واليونان وغريها من وبام أن العثامنيني واجهوا ث
ّ كام أن ثورة اإلمام يف داخل اليمن أدت إىل أن ترك.املناطق يف أوربا والشام ز ّ

 .)٢(ًالدولة العثامنية جهودها بعيدا عن احلدود مع بريطانيا يف جنوب اليمن
 حرية احلركة يف اجلنوب لد املشيخات , مضطرة,طانياوبالتايل تركت لربي
 .والسلطنات املختلفة

َّشك أن صلح دعان الذي تم وال  , توقيعه بني اإلمام حييى وحممود نديمّ
نه يف يناير ّىل تغري سياسة اإلمام حييى حيث إّ أد إم١٩١١ عام ,الوايل الرتكي

يافع السفىل وعلوي  أرسل رسائله وبعثاته إىل سالطني احلواشب وم١٩١٢
َّوغريهم يطالبهم باالعرتاف بسلطته الدينية, ومن ثم عليهم دفع زكاة الزروع 

عرشة يف املائة من األرض التي تسقى بامء السامء ونصف العرش يف األرض (
عو إىل  وأوضح اإلمام حييى برناجمه السلمي الذي يد.)٣( )التي تسقى بجهد

 ..الفه يف هذه املنطقةوحدة املسلمني, واستعادة حقوق أس
ورغم ذلك فإن بريطانيا العثامنية سارت يف طريق املفاوضات حول 

 وكان ممثل بريطانيا السري إدوارد جراي وممثل األتراك إبراهيم حقي ,احلدود
م عىل حتديد ١٩١٤ مارس ٩االتفاق يف بعد مفاوضات طويلة تم و. باشا

 : )٤( وقد جاء فيها.احلدود
                                 

)١  (241 -  239 , pp233 , pp19671839− R. J. Gavin: Aden Under British Rule.  
 .فس الدويل يف البحر األمحر, للمصدر السابقااليمن والتن: أمحد بن بريك  ) ٢(
 .٢٤٢املصدر السابق, ص   ) ٣(
, ص )١٩١٤−١٨٦٩(يمن والتنـافس الـدويل يف البحـر األمحـر أمحد بن بريك, ال  ) ٤(

٣٤٦  −٣٤٤. 
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 .م١٩٠٥ و١٩٠٤ و١٩٠٣ عىل الربوتوكوالت السابقة عام املوافقة) ًأوال(
ً إثباتا ملا تعهدوا به يف القسم األول من ,وافق الطرفان عىل أنه) ًثانيا(

ّ, يرصح سلطان العثامنيني بأنه لن م١٩٠٥ أبريل ٢٠الربوتوكول املؤرخ يف 
ًعا, ً ميال مرب٥٥٠ وجه من الوجوه عن األرايض التي تبلغ مساحتها ّيتنازل بأي

واملالصقة جلبل نعامن وحصن مراد والواقعة ضمن حدود مقاطعة الصبيحة 
 .القديمة

ً وافق الطرفان عىل أن تكون حدود األرايض العثامنية تتبع خطا ):ًثالثا(
ًمتجها نحو الشامل الرشقي نحو الصحراء » الشوب«ًمستقيام يبدأ من أكمة 
قي يف الربع اخلايل عىل اخلط وهذا اخلط يلت.  درجة٤٥للربع اخلايل بانحراف 

 من اخلط املستقيم املتجه مبارشة نحو اجلنوب واملبتدئ من ٢٠املوازي لدرجة 
ًنقطة واقعة عىل الشاطئ  من خليج عجري فاصال األرايض العثامنية من سنجق 
ًنجد وأرض قطر, وفقا للامدة الثانية من االتفاقية اإلنجليزية العثامنية اخلاصة 

 .م١٩١٣ يوليه ٢٩واملناطق املجاورة له واملؤرخة يف » اريسالف«باخلليج 
ّختلت الدولة العثامنية عن كل ما هلا من حقوق ومطالب يف ): ًرابعا(

 ٣وبعد التوقيع عىل هذه املعاهدة تم التصديق عليها يف لندن يف  .)١(حرضموت
 , وفيها اعرتاف)أي قبل إعالن احلرب العاملية بشهرين فقط (م١٩١٤يونيه 

ّواضح بحامية بريطانيا للمحميات التسع, كام أهنا ختلت عن أي مطالبة 
 .بحرضموت

وبطبيعة احلال فإن أهل اليمن أصحاب األرض مل يستشاروا يف ذلك, 
كتب اإلمام حييى ووبالتايل فإن هذه االتفاقية ال تلزمهم بأي حال من األحوال, 

 .بأنه ال يعرتف هبذه املعاهدة
                                 

, اهليئة )١٩١٨ – ١٨٣٩(عدن والسياسة الربيطانية يف البحر األمحر : فاروق أباظة  ) ١(
 .٥٥٥, ص ١٩٧٦العامة املرصية للكتاب, القاهرة, 
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ظم سعيد حليم باشا يف إحد رسائله الرسمية وقد كتب الصدر األع
إن املفاوضات التي جتري بني الدول األوربية حول األمور التي تتعلق «: ًقائال

ًببالدنا ختل بحقوق سيادتنا إخالال كليا ولذلك جيب علينا أال نبتلع نتائج تلك . ُّ
 ).ا جتاهلهاوال يستطيع واقعي ()١(ًاملفاوضات بل جيب علينا أن نتجاهلها متاما

الدولة ( قد بدأت يف اقتسام تركة الرجل املريض وكانت الدول األوربية
واالتفاق عىل ذلك االقتسام حتى ال تقوم احلرب بينهم من أجل , )العثامنية

البالد «وهذا ما أشار إليه ساطع احلرصي يف كتابه !! التنازع عىل تلك الرتكة
إن أسس اقتسام البالد العربية التابعة «: حيث قال» العربية والدولة العثامنية

ّللدولة العثامنية كانت قد تقررت قبل احلرب العاملية األوىل, حتت علم احلكومة 
 .)٢(العثامنية نفسها

 حماوالت بريطانيا وتركيا كسب الزعامء العرب
االستعدادات احلربية التي قام هبا األتراك عىل سواحل ارتابت بريطانيا من 

 وكان.  بعد أن تم التقارب بني األتراك واألملانم١٩١٤اجلزيرة العربية عام 
 ٢التعاون األملاين الرتكي قد توج بمعاهدة رسية دفاعية بني الطرفني يف 

 ., وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه أملانيا احلرب عىل روسيام١٩١٤أغسطس 
 قبل م١٩١٤وقد تنبأ سلطان حلج السلطان أمحد فضل الذي توىف عام 

 بأن احلرب ستقوم بني بريطانيا وأملانيا وأن الدولة ,اندالع احلرب العاملية األوىل
العثامنية ستنضم إىل أملانيا بناء عىل معلومات وردته من التعاون األملاين الرتكي 

                                 
رصية العامـة , اهليئـة املـ)١٩١٨ – ١٨٧٢(احلكم العثامين يف اليمن : فاروق أباظة  ) ١(

 .٣٤٨للكتاب, القاهرة, ص 
البالد العربيـة والدولـة العثامنيـة, دار العلـم للماليـني, بـريوت : ساطع احلرصي  ) ٢(

 .٢٢٧ – ٢٢٦, ص ١٩٦٠
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ب وأمثاله و التي كان يرشحها له جيكُالوثيق وبداية ظهور نذر احلرب العاملية
 .)١(من أصدقائه اإلنجليز

 )م١٩١٤نوفمرب  (دخول بريطانيا احلرب ضد تركيا
 م١٩١٤ نوفمرب ٥أعلنت بريطانيا وفرنسا احلرب عىل الدولة العثامنية يف 

, فردت م١٩١٤ أكتوبر ٣١علنت عليها احلرب يف ألن تركيا هامجت روسيا وأ
 وأعلنت م١٩١٤ نوفمرب ١١تركيا بإعالن احلرب عىل هاتني الدولتني يف 

 وكانت الدولة العثامنية تستطيع أن هتدد املصالح الربيطانية .انضاممها إىل أملانيا
قناة السويس, : بفضل استيالئها عىل الشام والعراق, وأهم هذه املصالح

 اهلامة التابعة طحيث تقع آبار النف) الذي كان يدعى الفاريس(ج العريب واخللي
وكان العثامنيون يسيطرون عىل العديد من . للرشكة اإلنجليزية الفارسية

ّسواحل البحر األمحر وبالتايل كان يمكنهم أن يبثوا األلغام لتدمري البواخر 
 .)٢(ُّالربيطانية التي متر عربه

ريطانيا هو إعالن خليفة املسلمني اجلهاد ضد الكفار وكان أكثر ما ختافه ب
 فإن ذلك سيؤدي إىل إثارة القالقل يف ,ّوخاصة إذا أيده يف ذلك رشيف مكة

اهلند وغريها, وإىل خروج اآلالف املؤلفة من املسلمني املنضوين حتت العلم 
 .)٣(الربيطاين والذين حياربون أملانيا بسببه
ًديدا عىل حتييد الرشيف حسني أوال ثم ًهلذا حرصت بريطانيا حرصا ش ً

ًاستقطابه إىل صفها ثانيا, وقد نجحت يف ذلك أيام نجاح بحيث  أعلن الرشيف ّ
 وانضم إىل بريطانيا م١٩١٦حسني احلرب عىل دولة اخلالفة اإلسالمية سنة 

 !!ضد دولة اخلالفة
                                 

 .٢٤٢هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ١(
 .٣٤٨اليمن والتنافس الدويل يف البحر األمحر, ص : أمحد بن بريك  ) ٢(
 .السابقاملصدر   ) ٣(
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زعامات هلذا كله كانت بريطانيا والدولة العثامنية تتنافسان عىل استقطاب ال
ًوكان الرشيف حسني يف أول األمر حمسوبا عىل الدولة العثامنية ويمكنه . العربية

ارب يف صف الدولة العثامنية, ولو تم ذلك حأن جيمع قبائل احلجاز لت
 .الستطاعت تركيا أن هتاجم قناة السويس, وظهرها آمن

ًأما الرشيف اإلدرييس فكان منذ البداية معاديا لألتراك وحماربا  هلم من قبل ً
. ُاحلرب العاملية األوىل وبالتايل فال أمل يرجى يف استاملته إىل اجلانب الرتكي

وهلذا استطاعت بريطانيا أن تغريه باالنضامم إليها وساعدته يف احتالل احلديدة 
 .وهتامة اليمن

 فحاولت بريطانيا عن طريق ,ويعترب اإلمام حييى مفتاح املوقف يف اليمن
َّأمحد بن فضل الذي أحس بنذر احلرب القادمة قبل أن تقع أن صديقها السلطان 

ّيراسل اإلمام حييى وحيذره من مغبة التحالف مع األتراك ويرشح له فوائد 
وقام خليفته من بعده عيل بن أمحد بتأكيد ذلك لإلمام . االتصال باإلنجليز

 .بحييى, ولكن اإلمام أخربه أن موقفه أن يكون عىل احلياد يف تلك احلر
وقد حاولت الدولة العثامنية استاملة السلطان عيل بن أمحد وملا فشلت 
 .وافقت عىل اهلجوم عىل حلج بقيادة األمرياالي عيل سعيد باشا, واحتالل أرضه

ّوكان موقف اإلمام حييى منارصا لألتراك بعد اتفاقية دعان, رغم أنه مل  ً
الء عىل حلج بسبب  ضد اإلنجليز, وعارض االستيايشرتك يف احلرب فعلي

ومل . عالقاته الوطيدة مع سلطان حلج أمحد فضل وخليفته السلطان عيل بن أمحد
 أن يرمتي يف أحضان اإلنجليز وهو رافع راية اجلهاد ضد الكفار, ويعترب َيرض

ٍكلها أراض يمنية كانت حتت حكم األئمة أن املشيخات والسلطنات يف اجلنوب 
 .منذ زمن طويل

واملنافس آلل ) حائل(ة العربية فكان موقف ابن الرشيد وأما يف اجلزير
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ًسعود مواليا للدولة العثامنية, بينام كان خصمه السعودي معاديا لألتراك  ً
 ).وما فعله حممد عيل باشا بالدولة السعودية(ة بينهام اللتاريخ الطويل من املعاد

ليز ّونتيجة لذلك فقد كان الرشيف اإلدرييس أول من لبى دعوة اإلنج
, م١٩٠٥, وتاله ابن سعود يف ديسمرب م١٩١٥ أبريل سنة ١٣هم يف ففحال

. م١٩١٩ًوكان ثالثهم الرشيف حسني الذي عقد حلفا مع اإلنجليز يف يناير 
 .)١(هة العربية بكاملها ما عدا اليمنبيطانيا العظمى اجلَّوبذلك أمنت بر

 املوقف يف اليمن
ما عدا (ّانت اليمن من الناحية الرسمية تابعة للدولة العثامنية ومرتبطة هبا ك

وكانت ). املناطق التي احتلتها بريطانيا أو عقدت معها اتفاقيات محاية وصداقة
للدولة العثامنية قوات عسكرية ترابط يف صنعاء واحلديدة وهتامة كام كان هلا 

 ).إلخ.. وأبتعز واحلجرية (أنصارها يف اليمن األسفل 
 :وكان يف اليمن قبيل إعالن احلرب العاملية األوىل أربع قو متنافسة هي

قوة اإلمام حييى يف شهارة وصعدة ) ٢. (ةقوة العثامنيني يف صنعاء وهتام) ١(
قوة اإلدرييس يف ) ٣. (ّوما حوهلا, وهو حليف لألتراك بعد معاهدة الدعان

قوة بريطانيا يف عدن وما ) ٤. (عسري وصبيا وأيب عريش وهو معاد لألتراك
 .ُحوهلا مما يسمى املحميات

وقد قامت حكومة اآلستانة قبل دخوهلا احلرب بثالثة أشهر بإرسال 
ًكميات كبرية من السالح إىل صنعاء بطريق البحر, كام أرسلت عددا كبريا من  ً

 أن السلطان عيل بن أمحد )٢(وقد ذكر القومندان أمحد فضل العبديل. الضباط
                                 

 .٣٥٣اليمن والتنافس الدويل يف البحر األمحر, ص : أمحد بن بريك  ) ١(
 . ٢٤٢هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ٢(
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) أي قبل دخول األتراك احلرب العاملية(كنا قد شعرنا قبل ذلك «: حمسن قال
ًبحركة غري اعتيادية يف والية اليمن, وأن عددا من الضباط يصلون من جهة 

 مما دلنا عىل أن األتراك ,القسطنطينية إىل احلديدة ومعهم ذخائر كثرية لليمن
 ةالقعد( الشهر املذكور ويف. ينوون االنضامم يف صف أملانيا يف هذه احلرب

ًبلغنا أن ضباطا من دائرة أركان احلرب مع بعض مشايخ اليمن ) هـ١٣٣٢
أنفذ إىل جهة حلج من يستطلع ) حممود نديم(طافوا احلدود, وأن وايل اليمن 
 باإلمام حييى للمذاكرة, وتم االتفاق عىل ىتقلاألخبار ويكشف األحوال, وأنه ا

حممود (عدته حلامية حدود والية اليمن, وأن الوايل ما يرام, وأن اإلمام بذل مسا
 .»الشيخ سعيد) موقع(أشار عليه بتقوية ) نديم
  ترتفع, هي موقع حصني ومنطقة جبلية يف باب املندب»الشيخ سعيد«و

ترشف عىل مدخل البحر األمحر, وتراقب و قدم عن سطح البحر ثالثة آالف
 .)١(بمجيع السفن الداخلة واخلارجة من باب املند

وبلغنا أن املشايخ أمحد نعامن وحممد نارص  «:السلطان عيل بن أمحدوقال 
والسيد أمحد باشا تعهدوا بحامية احلدود, وأهنم ال يطلبون من الدولة إال 
ًسالحا وذخرية, وإنام فعلوا ذلك لعدم رغبتهم يف أن ترسل هلم الدولة عساكر 

 . »ًأتراكا يف بالدهم
 . ًمحد تقريرا بذلك كله إىل وايل عدنوأرسل السلطان عيل بن أ

                                 
كـام سـموا ). Ocelisأوكليس (كان اليونانيون والرومان يسمون قرية الشيخ سعيد   ) ١(

) Perimيم بـر(والتي سامها الرومـان ) Diodorusديودوروس (جزيرة ميون جزيرة 
 .وهو االسم الذي استخدمه األوربيون هلا
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אאאאא 

 
 م١٩١٨ − ١٩١٤احلرب العاملية األوىل 

ًلقد كان التنافس األوريب عىل املستعمرات سببا حلروب كثرية بني 
سبان واإلنجليز التي انتهت هبزيمة  وأمهها احلرب بني اإل,سهماألوربيني أنف

سبان يف معركة األرمادا البحرية الشهرية يف عهد امللكة إليزابث األوىل التي اإل
 م١٦٠٠ابتدأ يف عهدها االستعامر الربيطاين وتكوين رشكة اهلند الرشقية سنة 

احلروب النابليونية املدمرة, ثم التنافس بينها وبني هولندا, ثم بينها وبني فرنسا و
ودخول روسيا عىل اخلط, واستعامرها للمناطق اإلسالمية يف القوقاس 

وبقيت أملانيا وإيطاليا أقل تلك . والرتكستان وامتدادها إىل إيران وأفغانستان
وكان ). فريقياما عدا مستعمرات حمدودة يف إ(رات الدول حظا يف املستعم

وكانت الدولة العثامنية منذ . قومياهتم املتعددةاألوربيون شديدو التعصب ل
بداية القرن الثامن عرش امليالدي تعاين من الضعف يف أوربا وتقتطع منها روسيا 

أرايض كثرية ما بني فرتة وأخر. وكذلك فعلت الدول األوربية األخر. 
ويف بداية القرن العرشين واجه السلطان عبد احلميد الثاين املؤامرات من 

ل إليها ّالتي تسل) تركيا الفتاة( جون ترك ةل القرص واجليش بسبب مجعيداخ
اليهود وعاقبوه عىل رفضه السامح لليهود دخول فلسطني وبناء مستعمرات 
فيها, ورفض السلطان عبد احلميد كل عروض هرتزل وأثرياء اليهود بماليني 

ّاجلنيهات الذهبية التي كان يف أشد احلاجة إليها, فدبروا له  مع الدول األوربية ّ
, م١٩٠٩األخر, وخاصة بريطانيا, الثورات الداخلية حتى أطاحوا به عام 

ًوأقاموا بدال منه أخاه حممد رشاد الذي مل يكن يتمتع بالدهاء وحسن السياسة 
 .مثل أخيه األكرب
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وقد قال طلعت باشا رئيس مجعية . وأقامت تركيا عالقات وطيدة مع أملانيا
نه وافق عىل معاهدة مع أملانيا تقتيض الدخول معها يف اته إ يف مذكرجون ترك

نه مل يكن يتوقع حدوث أي حرب بني أملانيا وأعدائها, ولكن إحرهبا وسلمها, و
ّأملانيا كانت تتوقع هذه احلرب وتعد هلا عدهتا وتبحث عن األنصار واحللفاء ّ. 

هد غتيل األرشيدوق فرانسيس فرديناد ويل عا م١٩١٤ يونيه ٢٨ويف 
والنمسا وأملانيا حلفاء . وقلته رصيب متعصب) البوسنة(النمسا يف سرياييفو 

 ,وغضبت النمسا لذلك. ومن أصل واحد ويكادون يكونون أمة واحدة
فدخلت يف حرب ضد الرصب الذين كانوا بدورهم متحالفني مع اإلنجليز 

 .والفرنسيني والروس
لعاملية األوىل والتي  فتيل احلرب اأشعلتوكانت هذه احلادثة هي التي 

 . متوقعة عىل أي حالكانت
 وتبعتها م١٩١٤ا واملجر يف األول من أغسطس سودخلت أملانيا والنم

ُ وعرفت . وانضمت إليها عدد من الدولم١٩١٤ أكتوبر ٣١الدولة العثامنية 
 بينام كانت بريطانيا وفرنسا وروسيا .هذه املجموعة بدول املحور أو الوسط

يف ) م١٩١٧خر كثرية من آخرها الواليات املتحدة يف  أبريل وتبعتها دول أ(
 . وعرفت هذه املجموعة باسم دول احللفاء. ّصف آخر مواجه ألملانيا

وكان األجدر هبا, وهي . حلرباومل يكن للدولة العثامنية أي عالقة هبذه 
مرات  أن تبتعد عن هذه املعارك بني األوربيني املتنافسني عىل املستع,تكاد حتترض

 ).الرجل املريض يف أوربا(وعىل اقتطاع أجزاء واسعة من اإلمرباطورية العثامنية 
عاصمة للدولة (وكانت روسيا القيرصية تتطلع إىل استعادة القسطنطينية 

وعندما بدأت احلرب العاملية . ًوحروهبا مع العثامنيني طويلة جدا) األرثوذكسية
ين مليون ومخسامئة ألف جندي مسلم األوىل كان يف جيوش القيرص نيقوال الثا
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أجربوا عىل حماربة إخواهنم األتراك, وليسامهوا يف إزالة دولة اخلالفة اإلسالمية 
 .)١(العثامنية إىل األبد من عىل وجه األرض

وكان يف جيوش اإلمرباطورية الربيطانية أعداد مماثلة من املسلمني, وخاصة 
يشء ذاته يقال عن فرنسا التي كانت قد وال.  حتارب الدولة العثامنية,من اهلند

وكان املسلمون .. استعمرت اجلزائر واملغرب وموريتانيا وتونس والسنغال
جورج اخلامس وإمرباطور ّيشكلون نسبة كبرية من جنودها, واستمع إىل نداء 

 يوضح لك مد االستخفاف )٢(م١٩١٥) شباط( فرباير ١٣اهلند الذي صدر يف 
 ):عىل ما فيها من ظلم وفساد(هم ليحاربوا دولتهم باملسلمني والضحك علي

 قد علمتم أننا معرش اإلنجليز مل نخض :إىل أصدقائنا سكان بالد العرب«
غامر هذه احلرب الطاحنة ضد أملانيا إال ألهنا اعتدت عىل املاملك الصغرية 

) قام رصيب متعصب بقتل ويل عهد النمسا(املتامخة هلا, وهامجتها لغري ما ذنب 
ع أن أملانيا نفسها كفلت ضامن استقالل تلك املاملك بالعهود واملواثيق م

 ملا اكتنفتها األخطار وأحاطت هبا ,وال يغيب عن بالكم أن أملانيا. ةاألكيد
. ّ احتالت بدهائها عىل احلكومة الرتكية لتأخذ بنارصها وتشد أزرها,األزمات

ئلة من األموال واألماين  بفضل املبالغ الطاوقد استطاعت أن تصل إىل مآرهبا
وكانت ترمي بذلك إىل احلصول عىل أمر باجلهاد من سلطان تركيا الكاذبة, 

ّضدنا وضد حلفائنا ألن رايتنا تظل باملاليني العديدة من املسلمني الذين انضم 
ًإىل جيوشنا اآلالف املؤلفة منهم, وأصبحوا حياربون معنا األملان جنبا إىل 

 .اء ذلك أن ينقلب املسلمون ويكونوا علينا ال لناوهي ترجو من ور.. جنب
 يربأ بنفسه , مألت العقيدة اإلسالمية قلبه,وال شك أن كل مسلم صميم«

                                 
 .حارض العامل اإلسالمي: شكيب أرسالن  ) ١(
 .٢٠/ ١املسلمون يف االحتاد السوفييتي ملحمد عيل البار, ج  ) ٢(
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ًمن أن يستخف بعقيدته ويكون ألعوبة يف يد دولة أجنبية جتعله قربانا عىل مذابح  َّ
  !!.مطامعها األشعبية

فرنسا والروسية وليس مجيع املسلمني من رعايا بريطانيا العظمى و«
وحليفاهتا وحدهم قد أظهروا آيات اإلخالص والوالء بإرسال زهرة شباهنم 
ملساعدتنا يف ميدان القتال ضد تركيا وغريها, بل إن الطبقة الرشيدة من األتراك 

 ..سخطت عىل سوء سلوك تركيا إىل هذا احلد
عند  العظمى وإمرباطور اهلند قررت أنه انيالك بريطجاللة مإن حكومة «

انتهاء احلرب ستجعل من رشائط الصلح ومواده الرئيسية أن تكون شبه جزيرة 
بربكم أفلم . ّد رقيها القديم ونرضهتا األوىليّالعرب ترفل يف ثياب احلرية وتستع

 .. »يكفكم ذلك?
م ريب من جانبنا وترقبوا سنوح الفرصة املناسبة فهي آتية ال ال يداخلك«

. كم رداء الظلم وتنفضون عنكم غبار االستبدادريب فيها, وعندها ختلعون عن
ً وعدا صادقا,كام إنا نعدكم. ًوإنا ال نألو جهدا يف مد املساعدة إليكم  بأنكم ,ً

 . أمة متمتعة بكل معاين االستقالل− تهّبحول اهللا وقو −ستصريون 
أال فاعلموا أن . أنتم عىل شوق إىل معرفة نوايانا من جهة دينكم الكريم«

. اإلسالمية قد احرتمها اإلنجليز أجل احرتام, وأكربهتا كل اإلكبارالديانة 
 .»والتاريخ شاهد عىل صدق ما نقول

 )١(»ملك بريطانيا وإمرباطور اهلند جورج اخلامس«
وقد استطاعت بريطانيا أن تغري الرشيف احلسني بن عون يف االنضامم 

باملال والسالح وأمدته ) Lawrence of Arabia( له اللورنس , وأرسلتإليها
                                 

 .٢١ – ٢٠/ ١املسلمون يف االحتاد السوفييتي, ج: حممد عيل البار  ) ١(
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 ووقعت معه العهود واملواثيق ,ّحتى دخل احلرب يف صفها ضد الدولة العثامنية
وكل ) ما عدا ميناء عدن والبرصة والكويت(بأن تعطيه كل جزيرة العرب 

ودخل الرشيف حسني احلرب يف . سوريا الكرب بام فيها فلسطني وكل العراق
 ويف نفس الوقت قامت بريطانيا .دد ضد دولة اخلالفة بعد فرتة ترم١٩١٦يناير 

, كام اتفقت مع م١٩١٧بإعطاء اليهود أرض فلسطني عرب وعد بلفور عام 
روسيا القيرصية بإعطائها إيران وشامل العراق وأرايض األناضول, واتفقت مع 

عىل اقتسام بالد العرب فتأخذ فرنسا سوريا ) اتفاق سايكس بيكو(فرنسا 
 .ني واألردن والعراقولبنان وتأخذ بريطانيا فلسط

التي ) العقبة(وقد استطاع اجليش العريب أن هيزم الدولة العثامنية يف معركة 
ّأدت يف النهاية إىل دخول جيش اللنبي القائد الربيطاين إىل دمشق, وأن يقف 

اآلن انتهت احلروب !! قم يا صالح الدين«: عىل قرب صالح الدين ليقول له
يف كل كنائس أوربا بام فيها أملانيا عدوة اإلنجليز ّودقت األجراس .. »الصليبية

ًوحليفة األتراك احتفاء وفرحا بدخول جيش اللنبي  وارتفاع علم ) أورشليم(ً
 ).العلم الربيطاين به عدة صلبان متقاطعة(الصليب عليها 

) وايل عدن(م أبلغ اجلنرال شو ١٩١٤/هـ١٣٣٢ويف شهر ذي القعدة 
 أنه من سوء احلظ أصبحت دولة بريطانيا ,السلطان عيل بن أمحد بن عيل

ً وأصدرت حكومة عدن منشورا وعدت .العظمى يف حالة حرب مع دولة تركيا
 .)١(فيه العرب باملحافظة عىل حرمة البالد املقدسة وحريتها

َّعيل بن أمحد بن عيل من هذا النبأ وتعجب من مسلك واستاء السلطان 
. مى باحرتام حرية احلرمني الرشيفنيَّ كام رسه وعد بريطانيا العظ,األتراك

ب عدن بريطانيا أخلص األصدقاء ّواعترب السيد عبد اهللا العيدروس منص
                                 

 .٢٤١لزمن, ص هدية ا: القومندان أمحد فضل العبديل  ) ١(
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 .)١(للمسلمني وحكمهم أعدل حكم
وقد حاول األتراك أن يستميلوا مشايخ وسالطني اجلنوب وعىل رأسهم 
اك السلطان عيل بن أمحد, وكتب اإلمام حييى إىل السلطان عيل بذلك وأن األتر

وكان السلطان عيل قد كتب قبل ذلك إىل اإلمام حييى بأن . سيفون بوعدهم له
وأن معظم أهل . الدولة العثامنية خاطرت بكياهنا بسبب دخوهلا هذه احلرب

اإلسالم يكرهون ذلك ألن مصالح اإلسالم واملسلمني مرتبطة بمصالح 
ه احلرب ناقة بريطانيا العظمى وحلفائها, وعىل األقل فليس للمسلمني يف هذ

 .)٢(وال مجل
ًوكان السلطان عيل بن أمحد يسعى جاهدا ألن ينْضم أهل اليمن جنوبا  ًَّ َ َ

ازم أهنا ستنترص, وأن تركيا وأملانيا ًوشامال لربيطانيا العظمى, العتقاده اجل
 املنتمني لدولة تركيا بذلك, لستخرس, وفاتح السلطان مشايخ اليمن األسف

 قائمقام القامعرة والشيخ أمحد نعامن  مقبل الرصاريومنهم الباشا حممد نارص
زعيم احلجرية والقايض عبد الرمحن والشيخ قائد صالح والشيخ صالح 
الطريي باشا والسلطان عيل مانع احلوشبي, باالنضامم إىل بريطانيا وسعى يف 
ذلك جهده, بل كان سعيه يف ذلك أكثر من سعي الضباط الربيطانيني أنفسهم 

 .)٣(فوا فيام بعد بجهوده يف سبيل نرصهتمالذين اعرت
وقد أرسل وايل اليمن الرتكي حممود نديم وقائد القوات الرتكية اللواء عيل 

 :)٤(سعيد باشا اخلطاب التايل إىل السلطان عيل بن أمحد الستاملته إىل صفهم

                                 
 .٦١العالقات الربيطانية اليمنية بني احلربني العامليتني, ص : فاروق عثامن أباظة  ) ١(
 .٢٤٢هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ٢(
 .٢٤٤ – ٢٤٣املصدر السابق, ص   ) ٣(
 .٢٤٥ – ٢٤٤املصدر السابق, ص   ) ٤(
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ّ حمبنا ا.. املجد واالحتشام ذو..أمري األمراء الكرام  لعزيزُ

  عيل بن أمحد املحرتم حفظه اهللالسلطان

 من بعد السالم ورمحة اهللا عىل الدوام
ابكم كتاب حرضة اإلمام اهلامم حفظه اهللا مع نًقبال, صدر إىل جنبدي «

كتاب من طرف حرضة العالمة الفاضل القايض لواء تعز عبد الرمحن أفندي 
أ معزام القايض املوإدفعة صار وهبذه ال. وهبام موضح املرام واحلقائق. عن أمرنا

عز, وهم حممد نارص باشا قائم مقام تّ وبمعيته رؤساء جماهدي لواء ,إليه
القامعرة, وأمحد نعامن بك قائم مقام احلجرية, ووكيل قائم مقام قعطبة الشيخ 
قايد صالح, وشيخ مشايخ قضاء رداع صالح طريي باشا ألجل االتفاق 

اهللا ورسوله, وإعزاز دين اإلسالم واحتاد واملذاكرة مع حرضتكم بام يريض 
نرجو من ديانتكم وديانة . وقد أعطيناهم التعليامت الالزمة هبذا الشأن. الكلمة

 كافة إخواننا أمراء حلج ومجيع عائلتكم الكريمة البدار لنرصة الدين احلنيف,
وإن أردتم الترشيف لترسيع وإكامل األمور هبذا الطرف للمذاكرة من الرأس 

, اًواهللا حيفظكم, ويوفقنا مجيعا ملا فيه الرض. ن حلرضتكم من الشاكريننكو
 .»ودمتم فوق ما دمتم

 م١٩١٣ نيسان ١٦املوافق /هـ١٣٣٣ مجاد اآلخرة ١٤
 )باشا(أمرياالي عيل سعيد : قومندان احلركات العسكرية                 حممود نديموايل اليمن 

.  بعد فتحها وطرد اإلنجليز منهاهنم سيسلمون له عدنإوقالوا للسلطان 
ن األسطول األملاين سيهاجم عدن من البحر يوم هيامجها األتراك من إوقالوا 

 .ا عدن دكّن طائرات األملان ستصل وتدكإ وّالرب
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وقابل القوم حمسن فضل العبديل نيابة عن السلطان وتبني له أهنم حيلمون, 
نجليز لوال أن األتراك ساقوهم مشايخ الشافعية ال يريدون حماربة اإل ولكن
ن اللواء عيل سعيد باشا هو الذي أشار بمهامجة حلج إوقال له بعضهم . إليها

واالستيالء عليها ألنه خيش أن ال تكفي احلاصالت يف اليمن للجنود 
 فرأ أن يستويل عىل حلج املشهورة بكثرة حبوهبا وأرزاقها ,املحصورين هناك

 .مّلسد حاجة اجلنود وعائالهت
 وقال إنه مرتبط ,ورفض اإلمام إغراءات اإلنجليز باإلنضامم إليهم

ّوعارض بشدة احتالل . ولكنه سيقف عىل احلياد ما أمكنه ذلك) ّدعان(بمعاهدة 
 وقام , وقد ضبط اإلمام حييى جانب األمن يف بالد اليمن وخاصة شامهلا.حلج

ة لألتراك مكنتهم ًبعدة مهام بصفته مفوضا من طرف اخلليفة, وهي خدمة ثمين
 .)١(من أن يتفرغوا ملحاربة أعدائهم

 لإلنجليز والرافض ءوعرف األتراك موقف السلطان عيل بن أمحد املامىل
ّالتعاون معهم, بل بلغهم أنه أمد اإلنجليز يف عدن بمبلغ مخسني ألف ريال 

 ّ, وقرر األتراك اهلجوم عىل حلج وإزالة هذا املتعاون مع)وهو أمر مشكوك فيه(
ونصح السلطان العديد من أصدقائه بأن ال يواجه قوة . اإلنجليز إىل آخر رمق

ً إال إذا كان واثقا من نرصة بريطانيا له ,األتراك الضخمة فإهنم سيسحقونه
ّ ختلت  ولكن بريطانيا التي اعتمد عليها السلطان عيل بن أمحد.باجلنود والعتاد

ُعنه, ألن قواهتا يف عدن نفسها قد سحب جزء كبري منها ليحارب يف الصومال 
وأماكن أخر. 

 وأرسلت حكومة عدن فرقة صغرية من .وحشد السلطان نحو ألفي مقاتل
  حتت قيادة الرسدار ملك داد خان اهلندي,) Aden Troop(عسكرها اخليالة 

                                 
 .٢٤٦املصدر السابق, ص   ) ١(
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ًمن طرفهم نفرا للمخابرة , وأبقوا )عاصمة حلج(ثم سحبتهم إىل احلوطة 
 .)١(باهلاتف

ًواتصل السلطان عيل بن صالح احلوشبي بحكومة عدن فأعطوه قليال من 
وتلقى رسالة من عيل سعيد باشا يدعوه . البنادق, فيئس من نرصة حكومة عدن

وهي أرض تابعة للحوشبي (إىل الرجوع إىل املسيمري ويعده بأرض زائدة 
 .ع احلوشبي إىل األتراك فرج)يلأخذها السلطان العبد

وبنحو ) ًشواما وًأتراكا (ألفني وثالثمئةوهجم األتراك بقوة نظامية بنحو 
حسب قول أمحد فضل العبديل يف ) العربمن أي (ستة آالف من املجاهدين 

ب يف كتابه ملوك جزيرة وول جيكق, وحوايل ثالثة آالف حسب )٢(هدية الزمن
 .)٣(العرب

 : القوات الرتكية بالتفصيل كاآليتوقد ذكر أمحد فضل العبديل
قضاء (بل الرصاري باشا  حممد نارص مقالقائمقامفرقة حتت قيادة ) ١(

 ).القامعرة
 . وهم قبائل تعز وصري,قيادة السيد أمحد باشا) ٢(
 . وهم قبائل الضباب وجبل حبيش,قيادة عبد اهللا بن حييى) ٣(
 .ُالعدين وهم قبائل قضاء , يوسف حسنالقائمقامقيادة ) ٤(
 .ا وهم قبائل إب وجبله ونحومه,قيادة القائمقام الياس بك) ٥(
 . وهم قبائل احلجرية,قيادة القائمقام عبد القادر نعامن) ٦(
 .قيادة السلطان عيل مانع احلوشبي وهم قبائل احلواشب) ٧(

                                 
 .٢٤٩ص املصدر السابق,   ) ١(
 .٢٥٤املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .٧٨العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ٣(
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) رسيعة الطلقات وهاونات(ومع القوة النظامية جمموعة كبرية من املدافع 
ملوك جزيرة «ب يف كتابه ووذكر الكولونيل جيك). ماشنجن(وماترليوز 

ب يف املعركة أن عدد وعن القائد الرتكي رؤوف بك الذي أرسه جيك» العرب
 .ً مدفعا مل يستخدموا منها يف املعركة سو ستة١٥املدافع التي وصلت حلج 

واستمر القتال حول العاصمة احلوطة وانترص األتراك وخرج السلطان عيل بن 
ظنّوه من ) جيش عدن(ّد من احلوطة قبل الفجر, فمر بكمني من اهلنود أمح

األعداء فأطلقوا عليه النار وقتلوا فرسه وأصيب هو بسبع رصاصات, فأعيد 
, )م١٩١٥ يوليه ٦(ًجمروحا إىل القرص, وبقي فيه إىل ما بعد رشوق الشمس 

ومن معهم وكان األتراك . ًوأخرجه من بقي من العسكر حمموال عىل األكتاف
يطلقون عليهم النار فأصابوا بعض الذين حيملونه بجروح, وساروا به عىل تلك 

.. محلته إىل عدنقرب دار سعد حيث التقته سيارة ) الرباط(احلالة إىل قرب 
وهذا يعني أن جنود عدن مل يبق منهم أحد بعد رشوق شمس السادس من يوليه 

 .م١٩١٥عام 
إن «) Kings of Arabia(» رة العربملوك جزي« يف كتابه جيكوبويقول 

 وذلك أن حكومة عدن مل هتتم .»ودناالسلطان عيل بن أمحد ذهب ضحية مج
وكان املفروض أن يأيت املدد . باستعادة ما سحب من جيش عدن إىل الصومال

ومات  السلطان عيل بن أمحد يف عدن, وخذلته  .)١(قبل نزول األتراك إىل ماويه
وكانت وفاة السلطان يف !! ّكان يتغنى بمجدها ويدعو هلابريطانيا العظمى التي 

َفنصب اإلنجليز ابن , هـ ١٣٣٣ املوافق األول من رمضان م١٩١٥ يوليه ١٥ َّ
ًعمه السلطان عبد الكريم فضل بن عيل سلطانا عىل حلج رغم أن حلج كانت يف 

عيد وقد عرض اللواء عيل س. عيل سعيد باشا وقواته) اللواء(قبضة األمرياالي 
                                 

وماويه هي مركز القامعرة ورئيسها حممـد . ٧٨العبادل, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(
 .نارص مقبل الرصاري
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 وبقيت ,باشا عىل سلطان احلواشب عيل بن مانع حكم حلج فاعتذر عن ذلك
 وبقي السلطان عبد الكريم فضل يف عدن .)١(حلج حتت احلكم املبارش لألتراك

 .)م١٩١٨(إىل انتهاء احلرب العاملية األوىل 
يوجه رسائل إىل املشيخات هياجم ) اللواء ستيوارت(وكان حاكم عدن 

ّنّد سياستهم ويسانده يف ذلك عبد الكريم فضل السلطان املعني فيها األتراك ويف
 :)٢( ومثال ذلك هذه الرسالة.يف عدن والالجئ فيها

فاألتراك نعلمكم أنه ال ينبغي عليكم أن جتيبوا عىل كتاب سعيد باشا, «
فهذه . ّ, ولكن أعامهلم تدل عىل عدم احرتامهم للرشيعة)٣(مسلمون باالسم

وكيف جاز للرتك أن تشرتك مع أملانيا لتحارب ملك . ينيةًاحلرب ليست حربا د
اإلنجليز الذي حيكم عىل أكثر املسلمني املوجودين حتت أي ملك من ملوك 

فدولة إنجلرتا هي أعظم صديقة للمسلمني, . الدنيا, وبعد ذلك تعلن اجلهاد
اذب  وهو يعلم أنه ك)٤(ارّولقد كذب يف قوله إن اإلنجليز كف. والباشا يعلم هذا

ّفأصدقاؤنا يف الرب يعلمون . وكلام ذكره هو عىل سبيل السياسة فقط!! يف ذلك?
ّأمل يستحلوا نساءهم . فهل قد عاملت األتراك العرب برأفة. بأعامل الرتك

ّفالناس الذين يدعون . )٥(تسميتها?وأطفاهلم وارتكبوا الشهوات التي ال ينبغي 
.  مسلمون يف سلوكهم ومعاملتهمًاإلسالم, ينبغي هلم أوال أن يظهروا أهنم

فنحن مل نطلب منكم أن ترتكوا راية الرسول أو تنضموا إىل راية الصليب, بل 
نقول إن الدولة اإلنجليزية هي أحسن دولة تسمح لكل أمة أن تعبد اهللا وحده 

                                 
 .٧٩, ص العبادل: حسن صالح شهاب  ) ١(
 .٨٠, ص املصدر السابق  ) ٢(
 ?!!إلنجليز مسلمون بالفعلاألتراك مسلمون باالسم وا  ) ٣(
 .يا للسخرية!! إهنم أئمة اإلسالم?. ّمن قال إن اإلنجليز كفار: يا سالم  ) ٤(
ًهذا كذب وافرتاء واإلنجليز ال يتورعون أبدا عن الكذب واالفرتاء  ) ٥( ّ. 
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ّ الذين يسيئون معاملة املسلمني ويدعون :فأهيم أحسن. بالطريقة التي تعبده هبا
رتفون عو الذين يعاملوهنم بأمانة وشفقة وحيرتمون مذاهبهم, ويأهنم مسلمون أ

ًاأي كثري(فسعيد باشا يستشهد بالقرآن بتفريط . يف أثناء ذلك أهنم نصار( ,
ّفاملذكور يتفوه برصاط اهللا, ولكنه هل يسلك تلك . ّولكنه هل يتبع أحكامه

ُّ يعز من يشاء ويتكلم بتطهري البالد من الكفرة, فالقوة كلها بيد اهللا. الطريق
فالفوز حاصل معنا يف مجيع املراكز ألن اهللا سبحانه وتعاىل هو .  من يشاءّويذل

. ًالذي أرشد ومنح اإلنجليز ما هم فيه, وسيديم هلم ذلك, ال خيشون بأسا قط
 .»ودمتم حمروسني

 أن جتتذب إليها مجاهري املسلمني يف , بكل قوهتا,وهكذا حاولت بريطانيا
 وأرسلت مندوبيها إىل الرشيف حسني ,ذات يف اجلزيرة العربيةكل مكان وبال

الذي ساءت عالقته مع الدولة العثامنية, رغم بقائه عىل الوالء هلا ) رشيف مكة(
تغريه بكل الوسائل واألكاذيب والوعود بإقامة دولة عربية باذخة تشمل العراق 

 ما (رة العربية  وكل اجلزي)سوريا ولبنان واألردن وفلسطني(وسوريا الكرب
ّ ووقعت معه املعاهدات )عدا بعض املوانئ مثل عدن والبرصة والكويت

وهي كلها مواثيق ومعاهدات ال تساوي ثمن الورق الذي كتبت . واملواثيق
كام سبق أن  (عليه, ألن بريطانيا كانت عازمة منذ البداية عىل خرق تلك املواثيق

ّ إىل من حيثه عىل حرب تركيا, فقد ومل يكن الرشيف اإلدرييس حيتاج). أوضحناه
ّكان عدوا لدودا هلا من قبل أن تبدأ احلرب العاملية, ووق عت معه اتفاقية معاهدة ً

 نائب احلاكم الربيطاين يف عدن ومنسق العمليات جيكوب معه الكولونيل اّرتبه
 . املحميات الغربية واملسؤول عنهايف

االتصال باإلمام حييى واستجالب  رضورة ,ً تدعيام ملركزها,ورأت بريطانيا
 ومعه كتاب من جيكوبً فأرسلت وفدا إىل صنعاء برئاسة الكولونيل ,مودته

رشيف (واستعانوا عىل ذلك برسائل من الرشيف حسني . ملك بريطانيا
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 .)١(تدعوه للتحالف مع بريطانيا) سلطان حلج(والسلطان عيل بن أمحد ) احلجاز
ينضم إىل بريطانيا ضد الدولة العثامنية التي قد ولكن اإلمام حييى أعلن أنه لن 

ّوقع معها اتفاقية الدعان  ّوأن عالقته برتكيا ودية للغاية, ولكنه لن ) م١٩١١(ّ
يشرتك يف احلرب ضد بريطانيا, وأعلن رأيه برصاحة ضد احتالل حلج من قبل 

 .)٢( )عيل سعيد باشا(القوات الرتكية 
) ُالقحر(ليمن أحدقت به قبيلة  إىل اجيكوبوعندما ذهب الكولونيل 

وكان .. ومل تطلق القبيلة رساحه إال بعد شهر, كام رو الواسعي) باجل(يف 
غرض القبيلة أن حتول بني الوفد الربيطاين وبني اإلمام من توقيع أي اتفاق يعود 

وذلك رغم هتديدات بريطانيا وقواهتا املوجودة يف . عىل البالد بالسوء والرضر
 .ذه القبيلةاحلديدة هل

وأرسل اإلمام حييى بعض اجلنود مع الوايل الرتكي حممود نديم لغرض 
 فأطلقت القبيلة رساحه برشط أن يرجعوا إىل , وجمموعتهجيكوبإطالق 

وأرسلت القبيلة معهم ألفني من رجاهلا حتى . احلديدة دون مقابلة اإلمام
 .)٣(أوصلتهم إىل احلديدة

 حممد نارص مقبل الرصاري باشا ئمقامالقاوحاولت بريطانيا االتصال ب
قائمقام القامعرة, واتصل هو هبا مع جمموعة من زعامء ومشايخ اليمن األسفل 

ّ, وتفاوض مع بريطانيا عىل إقامة دولة شافعية مستقلة, وترتبط )تعز واحلجرية(
د ذلك لعلمها بأن ّبولكن بريطانيا يف عدن مل حت. بمعاهدات صداقة مع بريطانيا

 سيحاول إقامة مشيخته اخلاصة به, وسيتحاربون فيام بينهم, كام هو كل شيخ
                                 

اليمن عرب : , وأمحد حسني رشف الدين٢٤٢هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ١(
 .٢٦٩, ص )٥ط (التاريخ, 

 .املصدر السابق  ) ٢(
 .٢٦٩أمحد رشف الدين, اليمن عرب التاريخ, ص   ) ٣(
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ّ ففضلت .إلخ.. معتاد وظاهر يف قبائل وسلطنات حلج والضالع والفضيل ويافع
بريطانيا عدم املغامرة يف ذلك الوقت احلرج بإدخال نفسها يف معارك مبارشة مع 

يف عدن ال تكاد تكفي حلامية تركيا واإلمام يف اليمن األسفل بينام قواهتا املوجودة 
املستعمرة, ألن حكومة لندن أرسلت نصف قوات حامية عدن إىل الصومال 

هلذا كله عاد حممد نارص مقبل الرصاري .. ملحاربة إيطاليا التي استولت عليه
. ّوالشيخ أمحد نعامن وغريهم من زعامء اليمن األسفل وفضلوا التعاون مع تركيا

أهنم يدورون « »ملوك جزيرة العرب« يف كتابه كوبجيوقال عنهم الكولونيل 
أخذ السلطان ( ونقل كالم األمري نرص مانع احلوشبي »مع الزجاجة حيث دارت

 الذي انضم إىل األتراك بعد فشل حماولته االتصال بربيطانيا )عيل مانع احلوشبي
ونقل  .»أينام دارت الزجاجة درنا«يف عدن يف إجياد قوة كافية حتميه من األتراك 

ّوقد علق . )١(»األتراك أقو من طائرات اإلنجليز) أحذية(كنادر «عنه قوله 
 نفسه, يف كتابه جيكوبعىل ذلك أمحد فضل العبديل صديق اإلنجليز وصديق 

 ال يليق ألن بريطانيا هي التي جيكوببأن هذا التعليق من » هدية الزمن«
كافية من اجلنود, حتميه خذلتهم, وخذلت األمري احلوشبي, ومل ترسل معه قوة 

 .)٢(ضد اهلجوم الرتكي املتوقع
ورغم ذلك استمر السلطان عبد الكريم فضل وحاكم عدن يف إرسال 

 ويف .ّالرسائل إىل املشيخات والسلطنات يف اجلنوب حيثهم عىل مقاومة األتراك
النبطي, (م وردت قصيدة بالشعر احلميني ١٩١٦/هـ١٣٣٤شهر ذي احلجة 

ّن بريطانيا ختلت عنهم إلطان عبداهللا بن عيل اليافعي يقول من الس) العامي
 :)٣( يتوقع أن ينهزم األتراك ومن معهموتركتهم للقوات الرتكية املتفوقة, ولكنه

                                 
 .٢٦٩, ص »هدية الزمن«كام ينقله عنه أمحد فضل العبديل يف كتاب   ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
 .٢٧٣ – ٢٦٩املصدر السابق, ص   ) ٣(
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 وجيش الرتك بيحمـل ويرفـع
 

ــوع اآلذان  ــه مقط ــع ماوي  ْويرج
 

 

ّ ومقر القوات الرتكية ةّوماويه هي مقر حممد نارص مقبل باشا شيخ القامعر
 : ثم يقول. اليمن األسفليف

َّوخصمي ما معه يشء قوم تبـع ُ 
 وعاد الشمس با ترشق وتطلـع

 

ْوال ربك وهب لـه عقـل لقـامن  ْ ّ 
 ْوبا يـدفأ الـذي يف احليـد بـردان

 
 

َّوخصمه هو األتراك ومن معهم, وال معهم قوم تبع الذين اشتهروا بالبأس  ُ
وعاد الشمس «ثم يقول . )حسب قول األخباريني(والقوة وفتحوا العامل القديم 

يف الذي وبا يدفأ «. ألنه اعترب حكم األتراك ظالم وزواهلم نور» با ترشق وتطلع
وذلك بعودة السالطني إىل حكمهم حتت . »بردان) وهو اجلبل العايل(احليد 

 .محاية بريطانيا
 أرسل )قائد اجليوش الربيطانية يف عدن(اجلنرال ويلتن وملا علم بذلك 

 : جاء فيهم١٩١٦ مايو ١٦ًا يف ًمنشورا مؤرخ
 ولكن مملكة إنه ليس لضعفنا امتنعنا عن حرب األتراك الذين يف حلج,«

ً واحدا ّ, ويلزمنا معاملة امليادين التي فيها العدواواسعة جدالدولة اإلنجليزية 
بعد آخر بالتعاقب, بحسب اخلطط التي رسمتها الدولة فنحن قد استولينا عىل 

وعىل ) املحيط اهلادي( الكائنة يف بحر األوقيانوس ئر اجلزاأرض الكمرون وعىل
. يف إفريقيا الرشقية) األملان(إفريقيا اجلنوبية الغربية, واآلن نحارب اجلرمن 

ُوعندما ينجز عملنا هناك, وسينتهي ذلك يف مدة أشهر قليلة, بعد ذلك سيأيت 
ل حال فلن وعىل ك. الوقت الذي نفكر فيه بمصري األتراك يف أرض العرب
 .)١(»تكون املوقعة الفاصلة يف أرض العرب, بل هي يف فرنسا

لندن دييل تايمس  ومنها جريدة ,ّونددت بعض الصحف الربيطانية
                                 

 .٢٦٦ – ٢٦٥ ص أمحد فضل العبديل, هدية الزمن, ) ١(
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)London Daily Times ( بتقاعس بريطانيا م١٩١٧ يوليه ٢٦ و٢٥بتاريخ 
 .)١(»َأرض محاية مل حتم« ونرشت ذلك حتت عنوان ,عن محاية حلج وما حوهلا

حممية عدن والقريبة (إننا انسحبنا من حلج وما حوهلا : لت الصحيفةوقا
جيوس األرض كيف يشاء يف أرض قبائل ) الضعيف(وتركنا جيش العدو ) منها

وختلينا عنهم, واستوىل األتراك عىل الشيخ ). حكومة عدن(مشمولة بحاميتنا 
 تلك ويف. عثامن الواقعة عىل مسافة سبعة أميال فقط من ميناء وحصن عدن

ّاألثناء قاتل سلطان حلج الغيور ملصلحة الدولة الربيطانية, وخترب جانب من 
ة طردنا األتراك من الشيخ دوبعد م. ُوقتل بسببنا) احلوطة(عاصمته الصغرية 

 لوال :وقالت. )٢(ون بندر عدندّعثامن, ولكننا تركناهم يف حلج وما حوهلا هيد
الواقع (ًضيقة إىل مسافة ستني ميال معارضة اللورد موريل يف مد سكة حديدية 

 .)٣(»اميةيف بر عدن ألمكن منع العدو من احتالل أرض احل) ً ميال٢٩
  ووصوله إىل الشيخبل ورغم احتالل األمرياالي عيل سعيد باشا حلج 

  عثامن يف بداية احلرب, واستعادهتا بريطانيا بعد أن أرسل اجلنرال مكسويل
   جندي من جيبويتثامنمئة وأرسلت فرنسا ,رص قوامها فرقة هنديةمقوة من 
ّوقد احتل سعيد , )سبعة أميال فقط(ًالقريبة جدا من عدن  )٤(م١٩١٦ يف أبريل

 :ن لألسباب التاليةد عمهياج نه ملأإال باشا مدينة الشيخ عثامن 
وأن .  وحتتاج إىل قوة أكرب من القوات املوجودة لديهن عدن حصينةأ) ١(

تخىل عن عدن وسرتسل بوارجها وقواهتا الستنقاذها عىل بريطانيا ال يمكن أن ت
                                 

 .٢٦٦ ص محد فضل العبديل, هدية الزمن,أ  ) ١(
 .٢٦٦املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .١٩٠٦وكانت املعارضة للسكة احلديد سنة . ٢٦٧املصدر السابق, ص   ) ٣(
, ٦٢ربني العـامليتني, ص العالقات الربيطانية اليمنية بـني احلـ: فاروق عثامن أباظة  ) ٤(

ألن سعيد باشـا مل حيتـل حلـج  وهو غري صحيح م١٩١٥ ذلك تم يف أبريل وذكر أن
 . ومل حيتل الشيخ عثامن إال بعد ذلكم١٩١٥ يوليه ٦إال يف 
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 .فرض استيالئه عليها
أن بريطانيا استطاعت استعادة الشيخ عثامن بسبب وصول قوات ) ٢(

 .إضافية من اهلند ومن السويس
أن االستيالء عىل عدن سيؤدي إىل حصار عدن ومجيع املوانئ البحرية ) ٣(

 .والذخائرات وق املؤن واألداليمنية بحيث تنف
, ولكنه ا مل يمنع دخول القوافل إىل عدن إال لفرتة وجيزة جد,هلذا كله

وكان خيرج من عدن بضائع . فرض عليها رضائب استفاد منها يف متويل محلته
 .)١(يصل جانب منها إىل األتراك يف حلج

اضطر األمرياالي عيل سعيد باشا أن يعيد القبائل التي كانت معه من ) ٤(
ألسفل واحلواشب إىل بالدهم ألهنم يستنزفون األرزاق التي معه, والتي اليمن ا

حممود نديم حاكم اليمن (مل تعد تكف إال لقواته النظامية, ومل متده صنعاء, 
وقواته النظامية فيام بني ألفني إىل ثالثة وال تكفي .  باملرية الحتياجها هلا)الرتكي

 .للهجوم عىل عدن
 حلج هيدف إىل يشء أكثر من الضغط عىل مل يكن االستيالء عىل) ٥(

واكتفى عيل سعيد باشا باحتالل . ّوا املواين اليمنيةرصاإلنجليز حتى ال حيا
ّأرضها اخلصبة وحرمان اإلنجليز يف عدن من املصدر األول الذي يمدهم باملواد 

 وقد قام اجلنرال عيل سعيد باشا بالسامح بدخول القوافل من حلج إىل .الغذائية
وبالتايل جعل اإلنجليز يفكرون مرتني قبل .  بعد دفع رضائب جمزية لهعدن

 .القيام باحلصار البحري عىل املواين اليمنية
لقد أد احتالل سهل حلج اخلصيب وقطع طرق املواصالت التجارية 
الربية إىل إرغام اإلنجليز عىل تبادل املنافع, وبالتايل متويل احلرب الرتكية يف 

                                 
 .٢٦٨هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ١(
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مة ويف حلج بصورة خاصة, حتى قال اجلنرال ستيوارت حاكم اليمن بصورة عا
لقد «ّعدن, وهو يشهد بكفاءة خصمه عيل سعيد باشا وإدارته اجليدة للحرب 

 .)١(»ّمتكن سعيد باشا من أن جيعل احلرب متون احلرب
َّعيل سعيد باشا يتابع أخبار احلرب العاملية بدقة, ) اللواء(وكان األمرياالي 

وملا توالت األخبار «: قال العبديل. ًائم أملانيا وتركيا أوال بأولوتصله أخبار هز
ادين الشام, وإخفاق أملانيا وحلفائها, باهنزام اجلنود العثامنية يف ميدان العراق ومي

ًكان عيل سعيد باشا يتلقى أخبارا صحيحة هبذا اخلصوص  فتمكن يف فؤاد ,ّ
ً دولته, حتى قال يوما لبعض عيل سعيد باشا اإليامن بسوء خامتة) األمرياالي(

. انقطع اآلن رجائي بنرص أملانيا«: أصدقائه, وقد مىض عامان من أعوام احلرب
ْوقد وجدت بريطانيا ال َ َ  .)٢(»ّقوة الكافية ألن حتشد جيوشها يف ميدان فرنساَ

ّيات يف قواته التي ّوعانى القائد الرتكي يف حلج من انتشار األمراض واحلم
 ومع هذا مل تقم القوات الربيطانية يف عدن بمهامجة .)٣(ً كبرياًنت منهم عددافأ

 .اللواء عيل سعيد باشا املنهكةّقوات 
ًوعندما علم اإلمام حييى بمجريات احلرب, وعرف أيضا هزائم األملان 

ّ بعد أن وصلته رسائل متعددة من وايل عدن وقائد , اتصل باإلنجليز,واألتراك
ًيوارت, وأرسل مندوبا رسيا هو عبد الواحد قواهتا العسكرية اجلنرال ست

ّاخلوالين إىل عدن يفاوض اإلنجليز, ولكن هذه املفاوضات الرسية مل تصل إىل 
ً, ألن اإلمام كان يشرتط االعرتاف به حاكام مطلقا عىل اليمن بأكمله )٤(أي اتفاق ً

                                 
, كام ينقله عنها السيد زيـد الـوزير يف 4144/4/371FO جملد الوثائق الربيطانية رقم  ) ١(

 .٦٦, ص »زورق احللو«مقدمته لكتاب 
 .٢٦٨ – ٢٦٧هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ٢(
 .٢٦٨املصدر السابق, ص   ) ٣(
 .٦٧ – ٦٦السيد زيد بن عيل الوزير, مقدمة كتاب زورق احللو, ص   ) ٤(



،אFאאE ٢٣٢

ة  بام فيها عرشوقد وافقت بريطانيا عىل رشوطه األخر. باستثناء عدن وحلج
ًتباعه بدال من تلك التي كان آالف جنيه يتقاضاها شهريا كمرتب له وأل

وبام أن ميزان القوة مال لصالح بريطانيا فإن بريطانيا .. يتقاضاها من األتراك
وهلذه األسباب .. قررت االستغناء عن اإلمام واالتفاق معه, وأخذت متاطله

ًظل اإلمام حليفا وصديقا بالرضورة مع األتراك ً)١(. 
ن  فبدأوا يتصلون بحاكم عد,ّوأحس املشايخ يف اليمن األسفل بذلك

وملا أحست . اجلنرال ستيوارت وسلطان حلج عبد الكريم فضل املوجود يف عدن
تركيا بذلك اختذت سلسلة من اإلجراءات القاسية ضدهم التي أدت إىل مزيد 

 وهلذا اجته الشيخ .ومن ذلك أن األتراك سجنوا أوالد باشا العدين. التذمر منهم
حممد حسان الصويف إىل إقامة دولة مستقلة عن األتراك عىل غرار دولة 
اإلدرييس, فثار واستوىل عىل بعض املناطق املجاورة لتعز, فأمخد األتراك ثورته 

 .)٢(ومنعوا باشا العدين من التطلع إىل إقامة دويلة تتبعه. بالقوة

 حممود نديم الوايل الرتكي عىل اليمن
كانت عالقة الوايل الرتكي عىل اليمن ختتلف عن والية كثري ممن سبقه من 

وأقام عالقة تعاون حقيقية مع اإلمام حييى محيد الدين, مع احرتام . األتراك
 بعد انتهاء نه انضم إىل اإلمام حييىإّمتبادل تطور إىل صداقة ومودة حقيقية, حتى 

 . ورفض العودة إىل بلده,احلرب كمستشار
ً كبريا يف اًوقد أدرك حممود نديم أن هزيمة األتراك سترتك فراغا سياسي

» ّالدعان«فهذه املنطقة قد تنازل عنها اإلمام بموجب اتفاقية . اليمن األسفل
ّلألتراك, وكان مشاخيها مقرين بأهنم من رعايا دولة اخلالفة اإلسالمي وبام أن . ةُ

                                 
)١ (  ٦٧ – ٦٦, ص السيد زيد بن عيل الوزير, مقدمة كتاب زورق احللو. 
 .٦٩ – ٦٨املصدر السابق, ص   ) ٢(
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األتراك كانوا يف حرب مع اإلنجليز, وكان اإلمام حياديا, وكان املشايخ 
ّيتقربون رسا من اإلنجليز ويسعون إىل طلب احلامية, فإن جمرد سقوط اخلالفة 
العثامنية يف احلرب يعني نقل تبعية اليمن األسفل إىل اإلنجليز, أي للعدو 

 .)١( أرض املنهزماملنترص الذي من حقه االستيالء عىل
) أخر(وكان حممود نديم شديد التدين وال يريد أن تقع أي أرض يمنية 

 منه حتى ذكر بعضها , وقد امتألت الوثائق الربيطانية بالشكو.بيد اإلنجليز
ًأن بريطانيا لن يقر هلا قرار ما دام حممود نديم يف صنعاء مستشارا لإلمام ّ)٢(. 

ًد نديم أن يبقى مستشارا لإلمام مع جمموعة وعندما اهنزمت تركيا قرر حممو
 . وضباطه ورجالهمن جنده

 بإعطاء اإلمام قيادة ,ّ عندما أحس هبزيمة دولته,وقد قام حممود نديم
ًعسكرية مستقلة متجاوزا هبذه اخلطوة اتفاقية  نفسها التي حترص دول » ّالدعان«ّ

 .اإلمام يف اجلانب الديني واملحاكم الرشعية
شهارة ( يف منطقته األصلية ى لإلمام صالحيات واسعة, ليس أعطوبالفعل

بل يف صنعاء وهتامة واليمن األسفل, وذلك منذ أن انضم الرشيف ) وصعدة
, فانقطع بذلك املدد للقوات الرتكية  إىل صف اإلنجليزم١٩١٦حسني يف يناير 

, كام انقطع عنها من الغرب حيث اإلدرييس قد استوىل )احلجاز(من الشامل 
مساعدة اإلنجليز عىل احلديدة وهتامة, كام انقطع املدد من اجلنوب حيث ب

 .اإلنجليز
 حممود نديم بتحويل اإلدارة كلها من يد األتراك إىل يد اإلمام عندما وقام

هتاو املوقف يف املرحلة األخرية من احلرب, وأبلغ اإلنجليز يف عدن ولندن 
                                 

 .٧١, ص »زورق احللو« مقدمة :زيد الوزير  ) ١(
 .٧٢املصدر السابق, ص   ) ٢(
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ما عدا املناطق (م اليمن بأكمله ًبذلك معرتفا بوجود حكومة يمنية رشعية حتك
 ).اجلنوبية التي ارتبطت مع اإلنجليز بمعاهدات محاية

تعز واحلجرية وإب والعدين وما ( لاليمن األسف«وهبذه الطريقة أنقذ 
 كام رضب املشايخ هناك رضبة قوية حيث مل ,من أن تقع بيد اإلنجليز )حوهلا

وصنعاء » الروضة«اإلمام  ودخل .تعد هناك رشعية أخر غري رشعية اإلمام
رسميا واستقبله أمراء احلكومة العثامنية وقادهتا والسادة والعلامء واألعيان 

ًوالشعب استقباال حافال يف   أغسطس ٢٤ املوافق هـ١٣٣٦ ذي القعدة ١٧ً
 .)١(م١٩١٨

وأشار عىل اإلمام أن يتصل بمشائخ اليمن األسفل إلجياد صالت قوية 
 عبداهللا األكوع, عامل األتراك عىل قضاء بريم,  وانتدب القايض عيل.معهم

ومل تنته احلرب إال . )٢(»ّالستصالح أعيان البالد التعزية والوصول هبم إليه«
 .واإلمام يف وضع رئيس الدولة الفعيل

 ٣٠/ هـ١٣٢٧ حمرم ٢٥وعقدت اهلدنة بني الدولة العثامنية واحللفاء يف 
 وصدرت أوامر القسطنطينية  .)Mudrus) (اتفاقية مودروس( م١٩١٨أكتوبر 

إىل كل قواهتا يف سائر اإلمربطورية املنهارة بالتسليم إىل أقرب نقطة ) اآلستانة(
وكان اإلنجليز قد منعوا كافة االتصاالت املبارشة بني اآلستانة . معادية

 فرفض حممود نديم هذه األوامر ألهنا .وبني قياداهتا إال عن طريقهم) يةالقسطنطين(
من لندن, وليست من حكومته, حتى يستكمل ترتيبات أوضاع اإلمام صادرة 

 .)٣(حييى كحاكم رشعي لليمن, بل ودعا القوات الرتكية إىل تسليم نفسها لإلمام
                                 

 .٧٤مقدمة كتاب زورق احللو, ص : زيد الوزير  ) ١(
 .٣٤٨ – ٣٤٧نزهة النظر, ص : ًاملصدر السابق, نقال عن زبارة  ) ٢(
وقد انضم حممود نديم نفسه إىل اإلمام كمستشار له, بعد . ٧٥املصدر السابق, ص   ) ٣(

  =ّ, ومعه جمموعة من الضباط واجلنود األتـراك الـذين فـضلوا خدمـةانتهاء احلرب
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وبام أن من رشوط التسليم يف احلرب أن يستسلم العسكر ويسلموا مجيع 
ه  حممود نديم أن يسلم هذومعداهتم للعدو املنترص, فكان عىلأسلحتهم 

 ولكن حممود نديم كان يعتذر لإلنجليز الذين ,األسلحة واملعدات لإلنجليز
كانوا يضغطون عليه باإلرساع بتسليم اجلنود واملعدات, بالديون الرتكية التي 

ّوأن عىل اإلنجليز إذا أرادوا أن يتم اجلالء الرتكي . ّجيب عليه أن يسددها لإلمام
ام, وإال فاألسلحة الرتكية ستسلم ّ فعليهم أن يسددوا الديون لإلم,برسعة

 .لإلمام مقابل ما لدهيم من ديون
 وجد اإلنجليز املنترصون أنفسهم ,وهبذه املناورة الذكية من حممود نديم

. ُدفع أرضار احلرب عن املنهزمني, وهو عرف مل حيدث من قبل قطبمطالبني 
زمن وقد أتعب حممود نديم اإلنجليز يف متاهات سياسية, ونقاش طويل و

يعيش يف ) حاكم عدن والقائد العام( حتى جعل اجلنرال استيوارت ,أطول
 .)١(عصبية ظهرت يف رسائله إىل وزارة اخلارجية

وللرد عىل هذه املناورات التي قام هبا حممود نديم, قام اإلنجليز باحتالل 
ولكن . َّاحلديدة ومن ثم تسليمها للرشيف اإلدرييس العدو األول لألتراك

ّديم أرص عىل موقفه, ومتكن يف النهاية من توفري املعدات الرتكية الكبرية حممود ن َّ
لإلمام حييى واحلكومة اليمنية التي مل تشرتك رسميا يف احلرب والتي أعلنت 

 يف حلج الذي سلم قواته اّومل يشذ عن ذلك إال قوات عيل سعيد باش. احلياد
 .وأسلحته لإلنجليز, وسنرشح أسباب ذلك فيام بعد

 , بقواته اجلديدة وأسلحته التي وهبها له حممود نديم,وقد قام اإلمام

                                                                          
 اليمن التي استوطنوها وأحبوها عىل العودة إىل بالدهم عرب بريطانيا التـي جيـب = 

وواجه اإلمام بعد ذلك اإلدرييس يف منطقة جيزان وعسري, كام . ًاالستسالم هلا أوال
 .واجه بريطانيا يف اجلنوب

 .٧٦ – ٧٥, مصدر سابق, ص »زورق احللو«قدمة م: زيد الوزير  ) ١(
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ّبمهامجة الضالع لكي يضغط عىل اإلنجليز يف التخيل عن احلديدة, فانسحب 
وقد قام اإلمام حييى بعد ذلك . اإلنجليز من احلديدة وسلموها لإلدرييس

عليه بسبب باسرتدادها بعد معارك ضارية مع اإلدرييس الذي أمكن التغلب 
مواجهته لقوات امللك عبد العزيز بن سعود وقوات عسري التي هجمت عليه 

 .من الشامل
) اليمن األسفل(وحاول اإلنجليز أن يلعبوا بورقة اليمن الشافعي 

ولعب اإلنجليز عىل وتر أطامع املشايخ . ويستدرجوا املشايخ إىل صفوفهم
 !!ستقلةته املخي حيلم كل واحد منهم بمقاطعته ومشالذين

ن يف موقفهم يف إقامة دولة شافعية حتت محايتهم, يّوكان اإلنجليز مرتدد
ولكن السلطان عبد الكريم فضل أقنعهم بضم اجلزء الشافعي إىل اجلزء الزيدي 

وأن مشايخ اليمن األسفل ال يستطيعون أن يقيموا دولة . حتت حكم اإلمام
ًوسيكلفون بريطانيا عناء كبريا يف ترويضهم, و ً تكلفة مالية ضخمة يف ّ

, وخاصة أن جمموعة من عىل ذلك استاملتهم, فوافق املعتمد الربيطاين يف عدن
 .)١(اإلنجليز يف عدن ولندن كانوا يرون هذا الرأي

وكان السلطان عبد الكريم فضل ومستشاره حمسن فضل العبديل ضد إقامة 
احدة لليمن , ومن املؤيدين إلقامة دولة ولدولة للشوافع يف اليمن األسف

ولوال ما قاما به يف هذا الصدد لكان اليمن األسفل . الزيدي والشافعي
دولة مستقلة أو عدة مشيخات مثلام كان يف اجلنوب املرتبط مع ) الشافعي(

 . بريطانيا بمعاهدات محاية
ً مشيدا هبذه اخلطوة التي »هدية الزمن«وقال أمحد فضل العبديل يف كتابه 

ولوال ما  «:ان عبد الكريم فضل ومستشاره حمسن فضلقام هبا أخواه السلط
                                 

 .٢٧٧هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ١(
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ّقاما به من اجلهود اجلدية, كام يعلمه عارفو احلقائق من املشتغلني بالقضية 
العربية, وعىل اخلصوص قضية اليمن, لكانت للشوافع اليوم دولة يف اليمن عىل 

 . , وتفصيل ذلك عند الذين سامهوا يف قضية اليمن)١(رأسها ملك مستقل
د اهللا صفوف اجلميع وقىض عىل أسباب الفرقة, وأهلم القائمني باألمر َّوح

ُيف سائر أنحاء اليمن بالعدل والسوية بني اجلميع, بال فارق بني سنّي وشيعي, 
 .)٢(»أو شافعي وزيدي, أو هتامي وجبيل

 

 عيل سعيد باشا قائدة محلة حلج) األمرياالي(اجلنرال 
 بأمانة وإخالص اجلنرال عيل سعيد باشا , بام فيهم اإلنجليز,أشاد اجلميع

لذلك, والتي القائد الرتكي الذي قاد احلملة عىل حلج والتي ذكرنا دوافعه 
ّعارضها بشدة اإلمام حييى محيد الدين للصالت القوية التي كانت بينه وبني 

 .جسالطني حل
ن اإلمام أ, وبام »اقتصادية«ًوقد كان اجلنرال متحمسا الحتالهلا كرضورة 

ّحييى كان معارضا هلذه احلملة فإنه مل يمدها ال باملال وال بالعدة وال بالعتاد عندما  ً
ّولألسف أيده يف ذلك الوايل الرتكي عىل . احتاج اجلنرال عيل سعيد باشا لذلك

  )وهو القائد العام يف اليمن(اللواء أمحد توفيق اليمن حممود نديم وقائد الفيلق 
 .ًسبب حزازة وأملا يف نفسية القائد الشجاع املتمرس عيل سعيد باشامما 

 رفض وايل ,وعندما استسلمت القوات الرتكية يف العامل أمجع للمنترصين
اليمن حممود نديم وقائد جيوشه أمحد توفيق تسليم األرض والسالح 

                                 
يف الغالب ستكون عدة مشيخات وسـلطنات متنـاحرة يلعـب هبـا اإلنجليـز, كـام   ) ١(

 .حدث يف اجلنوب
 .٢٧٧هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ٢(
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 دور الوايل حممود نديم املجيد, وكيف استطاع قبيل ناوقد ذكر. للمنترصين
انتهاء احلرب حتويل السلطة من الدولة العثامنية إىل اإلمام حييى يف اليمن 
ّاألسفل الذي كانت حتكمه تركيا مبارشة, وكان مشاخيه يتطلعون ويتلهفون 
لالنضامم للمعسكر الربيطاين ليبقوا حتت لوائه ومحايته لتحقيق مآرهبم 

كام استطاع حممود نديم أن يعطي السالح والعتاد لإلمام . ّشخصية الضيقةال
ىل بريطانيا أن بحجة الديون التي أخذها منه للمجهود احلريب, وبالتايل كان ع

 إذا أرادت السالح والعتاد, أو أن تسمح له بتسليم السالح ّتسدد هذه الديون
ا األمر بعد مداوالت مضنية ورضخت بريطانيا هلذ. والعتاد لإلمام مقابل ديونه

ًمع حممود نديم الذي أثبت مهارة سياسية بارعة وإيامنا قويا بعدم تسليم أرض 
 .املسلمني وعتادهم للكفار اإلنجليز

 :ًولكن رأي اجلنرال عيل سعيد باشا كان خمتلفا لألسباب التالية
دما  يف محلته عىل حلج ومنع عنه أي دعم عنأن اإلمام حييى وقف ضده) ١(

 .احتاج لذلك
 له أن قواته احتاجت للطعام ورفض حممود نديم وقائد قواته أن يرسال) ٢(

 . ذلكمع اعتقاده اجلازم أنه كان يمكنهام. أي دعم مايل أو عسكري أو متوين
  وقد اضطر اجلنرال يف آخر احلرب أن يكتب إىل قائمقام احلجرية

 : )١(عبد الوهاب نعامن اخلطاب التايل
 أن الدولة العلية وخلفاءها قد حتقق انكسارهم, وأن ,ع األسفنفيدكم م«

الوحيد هلذا االنكسار والسبب . األملان عقدوا اهلدنة وتوقفت احلرب العمومية
ن إخواننا العرب, أهل احلجاز وفلسطني وسورية والعراق قاموا عىل أهو 

ًنا اضطرارا وقد قبلت دولت. ًواشرتكوا مع العدو فعال. ّحكومتنا السنية باحلرب
                                 

, وعنده نص اخلطاب بالرتكيـة ٢٨٢ – ٢٨١هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ١(
 .يف امللحق وها هنا ترمجته
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رسعة إخراج عساكرها من اليمن وعسري واحلجاز وفلسطني وسورية والعراق, 
ن حكومتنا قد أعطت احلكم القطعي بذلك, أوبام . كام هو يف رشوط اهلدنة

فنحن جمبورون عىل ترك تربة اليمن املقدس وأهله, إخواننا املجاهدين 
ني, وإن كنا نفدي بأرواحنا املحرتمني الذين اشرتكوا معنا منذ أزيد من أربع سن
ن حرضة إولكن من حيث . ودمائنا يف سبيل املحافظة عىل تلك الرتبة املقدسة

ولرسده بعض )  أمر التسليم العسكري لإلنجليزيأ(اإلمام خمالف لألمر 
يف هذا الباب )  حاكم عدنيأ(األسباب ابتدأت املخابرة مع دار السعادة 

 .امر الصادرة, واجلواب الذي سيؤخذوستكون احلركة رضورية بموجب األو
ّإنا نتمنى إلخواننا يف الدين االحتاد فإذا نحن تركنا اليمن املقدس ف«

, لنكون عىل الدوام بحسن اواالتفاق التام وأن ال يقبلوا تولية النصار قطعي
 .انا وستخدمونن وقد امتننت لبيانكم من أنكم ستعاونون.ًفعلهم, ولو سمعا

 فمن يوم )أي القائد العام اللواء أمحد توفيق(ن وقومنداهنا أما وايل اليم«
وصوهلم إىل منطقتنا إلدارة وإعاشة عساكرنا, بحرصهم عموم التحصيالت 
ّوالقروض لنفوسهم النفيسة, وتعقبوا املسلك الذي هيدد بمجاعة منطقتي,  ّ

.  ريالولكنكم ستجعلونني ممتنا للغاية فيام إذا عاونتمونا بخمسة أو ستة آالف
ًوسأرسل لكم حاال سندا خمصوصا بذلك ً  ألن ضباطنا وعساكرنا متضايقون ,ً

 . ويف حاجة إىل الدرجة النهائية
ّالعثامنيني الذين دافعوا عن هذا اليمن املقدس بدمائهم أبناء ) هم(وهؤالء 

ُوأرواحهم, وقد أصبحوا اليوم معرضني لألمراض واجلوع والعري, فإذا  ّ
ًقدمتم هلم خريا  وإذا مل . ر اسمكم جليا يف التاريخّليكون هناية خدمتكم, فسيسطّ

تقدروا عىل هذه املعاونة فأكتفي أن أقابلكم بالشكر خلدماتكم التي قد 
 . ها نحونا إىل اآلن ودمتمبذلتمو

.»١٩١٨ أكتوبر ٤حرر يف   
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ّوقد قام الشيخ عبد الوهاب نعامن هبذه املكرمة وأمد القائد املنهزمة دولته 
 : ويتضح من خطاب اجلنرال عيل سعيد باشا اآليت.ملالبا

 .لإلنجليزسالحه حرصه عىل توضيح موقفه قبل أن يسلم ) أ(
حرصه عىل توضيح موقف اإلمام وحممود نديم والقائد العام أمحد ) ب(

ُ حتى وصل احلال بجنوده إىل اجلوع والعري ,توفيق ورفضهم مساعدته
 .نة املالية من عبد الوهاب نعامن وحتى اضطر إىل طلب املعو,واملرض

 لحرصه الشديد عىل وحدة اليمن وأن ال يستسلم اليمن األسف) ج(
ً وأن يبقوا يدا واحدة مع اإلمام, رغم ما أصابه ,لرغبات اإلنجليز) الشافعي(

ّحبه ُوهو موقف حيمد عليه اجلنرال ويوضح مد التزامه و. وجنوده من مواقفه
 .ً متعلقا بلحج واليمنن إحد الصوماليات وكان يف حلج موقد تزوج. ليمنل

قام اجلنرال عيل سعيد باشا بمطالبة الوايل حممود نديم والقائد العام ) ٣(
نه الستالم األرايض الواسعة املمتدة من الشيخ ياأمحد توفيق بإرسال من ير

 .إىل أبواب عدن والشيخ عثامن) قرية أوكليس القديمة(سعيد عىل باب املندب 
ًن اجلنرال أمحد توفيق والوايل حممود نديم مل يرسال أحدا, بل أرسال ولك

 وقد أعلن .هتديدات واهتامات لعيل سعيد باشا بأنه يريد تسليم حلج لإلنجليز
لم يسس من الباب العايل ورشوط اهلدنة فًهلم مرارا أنه حسب األوامر اآلتية

 . املحررة فلم يبادروا وطلب منهم أن يبادروا باستالم األرض.سالحه لإلنجليز
) األمرياالي (وقد أورد القومندان أمحد فضل العبديل رسائل عديدة متبادلة بني

عيل سعيد باشا والقائد العام الرتكي أمحد توفيق والوايل حممود نديم وصلت إىل 
 .ّحد املهاترة وتبادل التهم بني الفريقني

ه وأسلحته لإلنجليز قام اجلنرال عيل سعيد باشا بتسليم نفسه وقوات) ٤(
 تواستعاد. ّحسب أوامر الدولة العلية وقيادته العليا يف اآلستانة ورشوط اهلدنة

 األرض اللحجية وما حوهلا التي احتلها اجلنرال سعيد باشا, والتي ابريطاني



אא٢٤١ א

مها لعلمهم بأن اإلنجليز ّرفض القائد العام أمحد توفيق والوايل حممود نديم تسل
 . إذا رفضوا تسليمهااوينزلون هبم رضبة موجعة جدسيأخذوهنا بالقوة 

م عسكريا يوال شك أن موقف اجلنرال عيل سعيد باشا موقف سل
ن أعداءه إحتى .. وقد أشاد اجلميع بأمانته وصدقه وكفاءته العسكرية. وسياسيا

جعل « وفرض احلصار عىل اإلنجليز يف عدن, حتى .اإلنجليز أشادوا بكفاءته
القائد العام يف عدن ثم (كام قال خصمه اللدود استيوارت »  احلربّاحلرب متون

ًفلحج أصال أرض خرسها اإلنجليز وكسبها األتراك يف  .)واليها وحاكمها
وهنا ّرتدسوال شك أن اإلنجليز بعد هزيمة الدولة العثامنية سي. معركة حربية

أنه من اخلري له وقد رأ اجلنرال عيل سعيد باشا . بالقوة وبخسائر كبرية لقواته
ًولقواته أن يسلمها منترصا خريا من أن يستلموها منه بعد هزيمته, وخاصة أن  ً
ُقواته كانت تعاين من اجلوع واملرض والعري بسبب تقاعس القيادة يف اليمن عن 

 .ّأن متده بأي عتاد أو مؤونة أو طعام
  يعيص أن, وهو العسكري املنضبط,مل يكن يف وسع اجلنرال سعيد باشا) ٥(

وهو يأمل أن يعود إليها ويشارك يف إعادة بنائها ) القسطنطينية(أوامر اآلستانة 
١(مرة أخر(. 

المه رغم صعوبة سوقد الم كثريون اجلنرال عيل سعيد باشا عىل است
وذكر بعضهم أنه . موقفه, واألسباب التي رشحها بنفسه, والتي تقدم ذكرها

كية املوجودة يف إب والشيخ سعيد كان يف وسعه أن ينضم إىل القوات الرت
ًواعترب بعضهم ذلك رضاء مبطنا بعودة . , ولكنه مل يفعل ذلك)٢(وغريها ّ ً

ر إىل االستعامر, وهو أمر غري صحيح بسبب الظروف التي َّاجلنوب املحر
 .ًوكان اإلمام حييى نفسه معرتفا بكون حلج وعدن مستقلة عنه. عاشها
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لإلمام حييى ) الشافعي(اليمن األسفل ورغم جهود حممود نديم يف تسليم 
 أن , بدعم من اإلنجليز بعد انتهاء احلرب,إال أن مشايخ تلك املنطقة آثروا

ًيقوموا بثورهتم, رغم أن بعضهم بقي خملصا لوحدة اليمن وآثر البقاء حتت 
  ًممزق أيضا(ًحكم اإلمام حييى محيد الدين بدال من متزيق اليمن إىل شافعي 

وزيدي حيكمه )  اإلنجليز وراء ستار معاهدات احلاميةاكمهإىل مشيخات حي
 .اإلمام حييى

والواقع أن املعركة مل تكن مذهبية قط بل هناك جمموعة من املشايخ يريدون 
ّمقاطعاهتم وإماراهتم وسلطناهتم أسوة بام هو موجود يف اجلنوب, ويتفرغون فيه  ُ

 .اقزرال واألهنب ما يستطيعون من األموًملحاربة بعضهم بعضا ً, و
ليس هناك من صدع : )١(»ملوك جزيرة العرب« جيكوب يف كتابه يقول

واضح املعامل بني املذهبني الشافعي والزيدي, فكل من هم حتت محايتنا اآلن, 
» أمحد فضل«وكام قال يل مرة املرحوم السيد . ًكانوا يف وقت مىض نوابا لإلمام

امة عالقات صداقة مع اإلمام, ىل إقإ وهو شخصيا من الدعاة –سلطان حلج 
نه برغم الفوارق املذهبية بني إ –الذي ارتبط معه بتحالف يف السنوات األخرية 

» الشهادة«ًالشافعي والزيدي, فيجب أن نتذكر أن مذهبا وعقيدة واحدة هي 
» املرحوم عيل بن أمحد«و» السيد أمحد فضل«كام أن . ًتربطنا مجيعا وتوحدنا

مؤيدين لإلمام, بينام كان آخرون يتقربون من احلاكم كانا » حلج«سلطاين 
وربام كان . ّالزيدي برسور, وذلك برغم حتيزهم املذهبي عن النظرية الزيدية

ننا منذ أن أخلينا املناطق إذلك بدافع اخلوف من سيطرته وهيمنته القادمة, إذ 
ولكن مهام . ّالنائية, خف اهتامم العرب بنا, وربام كان الطمع باملال هو السبب

والسبب  .كان الدافع تبقى حقيقة إمكانية التقارب مع اإلمام ماثلة وحارضة
                                 

زورق «ًنقـال عـن زيـد الـوزير يف مقدمـة كتـاب . ملوك جزيرة العرب: جيكوب  ) ١(
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ّ كام أراه هو غياب التدين احلقيقي من اليمن, وحلول حقيقة التكيف يف الرئييس ّ
 ..الدين مكانه

كان األمري شايف أمري الضالع وابنه األمري احلايل نرص والسلطان صالح «
ّكانوا مجيعا يف فرتة ما يتقربون من .. ليا وقبائل ردفانيافع العبن عمر سلطان ا ً

 .» والقايض عتيق يبحث عن الربح القذر وخيور أمام السلطان..الزيديني
 أن أصول )١(»زورق احللو«وقد ذكر زيد بن عيل الوزير يف مقدمة كتاب 

هو من قبائل ) املرتبط مع بريطانيا بمعاهدات(كثري من القبائل يف اجلنوب 
 ولكن .وكان اإلمام يكاتبهم هبذه الطريقة نفسها ليجتذهبم. شامل الزيديةال

والواقع أن . »هدية الزمن«القومندان أمحد فضل العبديل أنكر ذلك يف كتابه 
 بينام ترجع القبائل اجلنوبية كلها بام ,القبائل الشاملية ترجع إىل مهدان وكهالن

 الفريقني مستمر منذ أيام الدولة  والرصاع بني.إىل محري) تعز وما حوهلا(فيها 
وهو رصاع قبيل مقيت ال يرجع !!. ية إىل قيام الدولة احلمريية وإىل اليومئالسب

وكل املناطق الشاملية من قبائل حاشد وبكيل وأرحب . إىل دين وال إىل عقل
ويام ومذحج واألزد ترجع إىل مهدان وكهالن بينام ترجع قبائل احلجرية وتعز 

 فإن , رغم ذلك. إىل محري,إلخ.. الضالع والعوالق والفضيل وحلجع وفوإب ويا
كل قبيلة من قبائل الشامل حتارب أختها, وكذلك قبائل اجلنوب املنتسبني إىل 

ن دخول , حتى إمحري, فكم من حروب كانت بني الفضيل والعولقي والعبديل
ول من وكان العبديل أمحد عبد الكريم أ.. اإلنجليز كان بسبب هذه احلروب

ّعرض عىل اإلنجليز معاهدة صداقة متومها أن اإلنجليز سيمدونه بالسالح  ً
 كام تقدم م١٨٠٢ّوقد متت أول اتفاقية صداقة سنة . ليرضب الفضيل والعولقي

ثم جاء حمسن فضل بن حمسن فضل وعرض عىل اإلنجليز صداقته وطلب . معنا
فض اإلنجليز ذلك منهم املدافع واألسلحة حتى حيارب الفضيل والعولقي فر

                                 
 .٨٧ – ٨٦, ص »زورق احللو« مقدمة كتاب :زيد الوزير  ) ١(



،אFאאE ٢٤٤

 بادر م١٨٣٩ويف بداية معركة احتالل عدن يف يناير .. ّحتى يسلمهم عدن
 يعرض عليه خدماته, وأن يقيم هينسالسلطان الفضيل باالتصال بالكابتن 

 هينسولكن .  من البحرهينسًحلفا معه فيهاجم عدن من الرب بينام هيامجها 
عدن دون مساعدة الفضيل أو َّرض لثقته بأنه يستطيع أن حيتل عرفض هذا ال

واخلالصة أن هؤالء القوم والءهم األول قبيل بحت, ومصلحي . غريه
وال توجد لدهيم أي قدرة عىل فهم . ألنفسهم, وأرسهم وعائالهتم, وقبائلهم

ّاإلسالم الصحيح الذي يتغنّون به, وقد حياربون املحتل اإلنجليزي الكافر 
إذا رأوا املصلحة عند اإلنجليز فرسعان ما أما .  رأوا مصلحة يف ذلكابسببه, إذ

 .!!يتولوهنم, ويلزمون أنفسهم وذررارهيم وأمتهم بذلك

 كيف تم إبالغ اجلنرال عيل سعيد باشا بانتهاء احلرب
 م١٩١٨ أكتوبر ٣٠يف ) Mudrus (وإقامة اهلدنة واتفاقية مودروس
 قائد القوات الربيطانية يف عدن وحاكمها رسميا أرسل اجلنرال ستيوارت

عبداهللا (إىل اجلنرال عيل سعيد باشا خيربه باهلدنة وانتهاء احلرب ولكن الرسول 
 يف اليوم التايل بسبب احتجاز مل يصل إىل اجلنرال سعيد باشا إال) بن عيل البانا

 .األتراك له
قد أبلغ ) بريم(أمري ميون ) هوم(ويف نفس الوقت كان اللفتنانت كولونيل 

 :باب املندب الرتكي حقي بك باآليت) قائد(قومندان 
 . سيدي العزيز

 فإين  أفيدكم أنه بناء عىل أمر احلكومة ,ً مل تأخذوا خربانإذا كنتم إىل اآل
 صار التبليغ من رئيس قومندان البحرية م١٩١٨ أكتوبر ٣٠ؤرخ اإلنجليزية امل

إن :  ومضمونهم١٩١٨ أكتوبر ٣١يف ) املتوسط(يف البحر األبيض ) األدمريال(
وقد أعلنت . اهلدنة عقدت بني الدولة العثامنية ودولة اإلنجليز وحلفائها

 فإن ,لغرافًونظرا ألحكام هذا الت. الكيفية إىل مجيع اجلهات بتوقيف املحاربة
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وإين أعرض هذا التلغراف مع ..  حسب ظني,الصلح سيكون يف أقرب وقت
إبرازي الود الصميم لكم, وإنني بكل رسور سأقبل كل من يرغب الوصول من 

 .  وسيعاملون أحسن معاملة,ّضباطكم إىل ميون بالصورة الودية
 .وتفضلوا بقبول فائق احرتامي

  هومالقائمقامصديقكم 
 فرد ,دان باب املندب هذه الربقية إىل اجلنرال عيل سعيد باشاوقد رفع قومن

 وأنه قد سمح ,)بريم(اجلنرال عىل كال الرسالتني بالشكر للدعوة لزيارة ميون 
ً متمنيا إجراء صلح رشيف بني الطرفني ,ملن يرغب من الضباط األتراك بذلك

 إىل الوايل  وأرسل اجلنرال عيل سعيد باشا هذه البالغات.)تركيا وإنجلرتا(
وقد ارتابا يف صحة . حممود نديم وإىل اجلنرال أمحد توفيق القائد العام الرتكي

.  وال ينبغي التعويل عليها)١(هذه األخبار واعترباها خديعة من اإلنجليز
ًوحيتمل أن تكون غالبا مصطنعة من طرف العدو الذي يعمل إلحداث الثورة 

ّكان جيب تكذيبه ورده ما مل يصل األمر يف اليمن حتى يتيرس له اسرتداد حلج, ف
ن يتواجهون يف وأنتم بالعكس أشغلتم األفكار ونسيتم أن م. من مركز سلطتنا

فمساعدتكم بوصول . م مندوبو األمة من الطرفني فقطاملناطق املحايدة ه
أركان وأمراء اإلنجليز إىل نقطة صرب, وحتى دخولكم عدن بخالف أمرنا مع 

وزعمكم صحة األقوال التي سمعتموها  .)مساعدكم(م أركان حربكم وياورك
من قائد العدو, وإلقاء معيتكم يف اخلوف والتشويش, واقرتاحاتكم غري الصائبة 

 كل هذا ال يأتلف بأي صورة مع املبادئ العسكرية ,عىل من هو فوقكم
وقد وصل اإلشعار بعينه إىل منطقة هتامة وأجيب عليه . باخلصوص مع القيادة

ًجوابا يليق ) أي ضابط صغري برتبة نقيب(أحد اليوزباشية حتى من 
وكام هو واقع يف سائر املناطق املعسكر هبا فيلقنا, وكذلك األفراد . بالعسكري
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ّهتم الفعالة, وتضحياهتم اوالضباط واألمراء يف حلج حيبون وطنهم, وبمدافع
ً يتقهقرون شربا عن وإين مقتنع بأهنم ال.  أثبتوا أهنم ال يقبلون اإلهانة,ّاملستمرة

ج الذين تنطيل عليهم ّوأهنم ليسوا من أولئك السذ. خطواهتم التي تقدموها
م وعائالهتم املتفرقة يف خمتلف هلحيل العدو, فليس هناك ما يوجب إنزال عيا

البالد إىل السواحل هبذه الرسعة, فأنا والوايل والركن األعظم لإلسالم, وهو 
 موجودون هنا ونحن نعتربهم أوالدنا ,كومةحرضة اإلمام الذي اتفق مع احل

أما . ونحن املسؤولون عنهم ماديا وأدبيا إذا وقع حال مثل ذلك, ال سمح اهللا
الضباط اآلن فليس هلم أن يفكروا يف غري العدو الذي أمامهم ووطنهم 

ًحافظوا عىل ثباتكم كام أمرناكم قبال, فأنتم وحدكم . وواجباهتم العسكرية
ً ماديا ومعنويا عن العواقب الوخيمة التي تنتج إذا فعلتم شيئا من املسؤولون ً ً

وبناء عىل األمر الرصيح القطعي الذي سيصل . ذات أنفسكم بدون أن نأمركم
 .)١(من حكومتنا بالشفرة

ّوهو هجوم عنيف عىل اجلنرال عيل سعيد باشا الذي رد عليه باهتام القائد 
 القوات املوجودة يف حلج باملؤن والطعام أو ّالعام أمحد توفيق بأنه رفض أن يمد

 ً وتركوا جنوده يتضورون جوعا وأهنم أخذوا هذه األموال ألنفسهم,املال
ثم قال هلم تفضلوا !! ً وأن كثريا منهم عراة,ويعانون األمراض واملسغبة

واستلموا باب املندب وحلج واألرض التي حررها اجلنود األشاوس األبطال 
 .واستمرت اإلهتامات املتبادلة.. رار من رجال القبائلن األحوواملجاهد

وأرسل قائد اجليش الرتكي أمحد توفيق رسالة من اإلمام حييى يشري فيها إىل 
.. ما جاء يف خطاب القائد األمرياالي عيل سعيد باشا من اهلدنة وانتهاء احلرب

: ا يقولوأن اإلمام بعد التشاور مع حممود نديم والقومندان أمحد توفيق باش
  حصل معنا تصميم عىل القتال حتى املامت من دون خوف وال مراقبة«
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 وهو موقف غري مفهوم من اإلمام حييى الذي اعرتف باستقالل .)١(»لغري اهللا
حلج عن مملكته منذ أيام السلطان أمحد فضل حمسن ثم السلطان عيل بن أمحد بن 

 .عيل حمسن
ز إىل اجلنرال عيل سعيد باشا ًوأرسل أيضا بعض املوظفني وجتار لواء تع

ّمظهرين استياءهم من تغري احلالة وتبديل احلكم العثامين يف اليمن وختوفهم من 
 .)٢(سوء املصري وتشككهم يف األخبار املتناقلة بانتهاء احلرب وحدوث الصلح

وكان اجلنرال عيل سعيد باشا عىل يقني تام من أخبار انتهاء احلرب هبزيمة 
ّوانتصار احللفاء بريطانيا وفرنسا وروسيا, ألنه كان متابعا بدقة تركيا وأملانيا  ً

 شعر بأن اهلزيمة ستلحق ببالده, وبقي م١٩١٦ألحداثها, ومنذ هناية عام 
ن من قيادته, ثم ًعامال جهده عىل تثبيت موقفه يف حلج, وطلب املساعدة واملؤ

 انتهاء احلرب, م األرايض قبل أن يتسلمها اإلنجليز منه بعدالطلب منهم بتسل
طلبت منه الثبات, واهتمته باخلور واجلبن, ثم ولكن قيادته رفضت التسلم و

بعد ذلك باخليانة, وهو أمر مؤمل لرجل نظيف وأمني وعسكري من الطراز 
هلذا كانت هلجته مليئة باملرارة عند . األول, كام شهد بذلك األصدقاء واألعداء

 .خماطبته قيادته ثم باهلجوم عليهم
وكان التسليم يف . ذا قرر تسليم نفسه وأسلحته للعدو وهي بريطانياوهل

ن إوقال . , حسب األصول العسكرية)٣(م١٩٢١/هـ١٣٣٧شهر ربيع األول 
ن وظيفته قد ختمت يف اليمن فال يقبل إاحلرب قد انتهت بينه وبني اإلنجليز و
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ن السيف بيع بخمسة إ حتى , وباع الضباط أسلحتهم وأثاثهم بأبخس األثامن,املخزونة
 ., وعسكر يف أم القضعًجاحل) بتي(اجلنرال الربيطاين واستلم . قروش مرصية
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وسخر من . ستانةًأن يبقى حماربا يف اليمن بدون إذن واضح من دولته يف اآل
هي «القيادة الرتكية يف صنعاء التي جبنت حتى عن تسلم األرايض املحررة و

قرية شامل باب (قلعة باب املندب, والشيخ سعيد, وسواحل املخا, وذباب 
ع العليا والسفىل, وبالد ف, وحلج والصبيحة, واحلواشب, والضالع, ويا)املندب
فظون عليها إىل اآلن ونحن حما. , وهي أوسع من لواء تعز نفسه»الفضيل

فلم يرد القائد . »ونطلب تسلمكم إياها قبل أن نضطر لتسليمها إىل اإلنجليز
وهو أمر مستحيل بالنسبة !! العام إال بالثبات وسامع األوامر والبقاء يف مكانه

وبعد أن , للجنرال عيل سعيد باشا بعد أن عرف حقيقة األمر وأن بالده اهنزمت
 .عاء ما عانى وأذاقته وجنوده الويلعانى من القيادة يف صن

وهبذا اختتمت حياة هذا اجلنرال املجاهد يف اليمن وعاد إىل مرص ومنها إىل 
 .تركيا
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 خطط السياسة الربيطانية يف أثناء احلرب العاملية األوىل للجنوب

 ووصوهلم الفعيل إىل حلج يف عندما اتضح لإلنجليز توسع األتراك يف اليمن
 بقيادة اجلنرال عيل سعيد باشا, بل واستيالئه عىل الشيخ عثامن, م١٩١٥يوليه 

ًحددت سياستها باسرتجاع الشيخ عثامن أوال , م١٩١٦وقد تم ذلك يف أبريل . ّ
أن أرسل اجلنرال ماكسويل فرقة هندية مع ضباطهم الربيطانيني, وذلك بعد 

وهبذه .  جندي من جيبويتثامنمئةوأرسلت فرنسا حليفة بريطانيا يف هذه احلرب 
 بريطانيا بمحاوالت جادة ومع ذلك مل تقم. ّالقوة تم استعادة الشيخ عثامن

 مناوشات وبقيت قوات اجلنرال عيل سعيد باشا يف. الستعادة حلج وما حوهلا
 املحدودة يف , وكذلك فعلت القوات الربيطانيةحمدودة ضد القوات الربيطانية

وذلك النشغال قوات البلدين يف ميادين أخر أهم وأكرب, وهي التي . عدن
وال شك أن حلج واليمن بأكملها يمكن .. ّستحدد اجتاه النرص هلذا الفريق أو ذاك
 ..أن تسقط بيد املنترص يف تلك امليادين

 م١٩١٦وبام أن ميادين القتال األخر اجتهت إىل انتصار احللفاء منذ عام 
فإن الضباط والساسة يف عدن بدأوا يرسمون ) أي بعد عامني من بداية احلرب(

اخلطوط لسياستهم يف املنطقة ورفعها إىل حكومة عموم اهلند وحكومة لندن 
  . بشأهنا ما هو املطلوبلتقرر
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 املرتبطة مع ,سابق كيف حاول حكام السلطناتنا يف الفصل الحوقد رش
ّبريطانيا بمعاهدات محاية, أن يتصلوا بربيطانيا لتحميهم, ومنهم السلطان عيل 

فقط, ورفضوا أن يلتزموا بن صالح احلوشبي فأعطوه بعض البنادق ا
وكذلك فعلوا مع بقية السالطني بام يف ذلك سلطان حلج عيل . بمعاهداهتم معه

ومل يرسلوا له إال . مسك باإلنجليز, والرافض التعاون مع األتراكبن أمحد املتا
 بقيادة الرسدار ملك داود خان اهلندي, )Aden troop(فرقة صغرية من اخليالة 

ثم قاموا بسحبها إىل احلوطة عاصمة حلج, عندما أقبل عليهم اجلنرال سعيد 
ب ختيل اإلنجليز ُوقتل السلطان العبديل عيل بن أمحد بسب. باشا بجنده الكثيف

عنه, كام اعرتف بذلك اإلنجليز أنفسهم, وصحافتهم, وكل من كتب منهم يف 
وذهب ضحية اعتامده عىل وعود بريطانيا باحلامية والدعم, وهي . هذا املوضوع

ْوعود برق خلب َّ ُ. 
قضاء (كم ماويه القائمقام حممد نارص مقبل الرصاري باشا اكام حاول ح

عز ومشاخيها وآل نعامن يف احلجرية وكل املناطق ورجال قبائل ت) القامعرة
 اليمن األسفل أن يتصلوا بربيطانيا, وذهب بعضهم إىل عدن رسا, الشافعية يف

ّوتفاوضوا مع اإلنجليز عىل أن يكونوا دولة شافعية مستقلة عن األتراك  ّ
يف بداية  − إال أن اإلنجليز .واإلمام, وترتبط مع بريطانيا بمعاهدات صداقة

وكانت آراؤهم خمتلفة يف الطريقة .  مل يريدوا االلتزام− حلرب العاملية األوىلا
اليمن الشافعي الواقع حتت حكم (التي يتعاملون هبا مع أهايل اليمن األسفل 

ًاألتراك فعال واإلمام إسام ومل تكن لدهيم القوات الكافية حلامية حلج والشيخ ). ً
. عدن لتقاتل يف الصومال ضد إيطالياعثامن, ألن بريطانيا سحبت القوات من 

واملعارك يف امليادين األخر مشتعلة وبريطانيا حمتاجة لكل جنودها يف تلك 
وهلذا ذكر اجلنرال ويلتن قائد اجليوش الربيطانية يف عدن يف منشوره . اآلونة
 :م١٩١٦ مايو ١٦ يف الصادر

كن مملكة  امتنعنا عن حرب األتراك الذين يف حلج, ولإنه ليس لضعفنا«
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ً واحدا وويلزمنا معاملة امليادين التي فيها العدًالدولة اإلنجليزية واسعة جدا, 
إىل آخر البيان الذي » بعد آخر بالتعاقب, بحسب اخلطط التي رسمتها الدولة

 .ّذكرنا نصه يف الفصل السابق
هلذا كله رجع زعامء املناطق الشافعية مثل القائمقام حممد نارص مقبل الرصاري 
ًباشا والشيخ أمحد نعامن وغريهم بخفي حنني, إذ مل جيدوا دعام حقيقيا من بريطانيا ّ ُ .

ولذا مل يكن لدهيم وسيلة أخر سو االنضامم إىل اجليش الرتكي بقيادة اجلنرال 
ّسعيد باشا الذي هجم عىل حلج, وخاصة أهنم موظفون رسميون لد الدولة 

 .ّ املحيل, ويتمتعون بصالحيات كبريةّاليمنية الرتكية وهلم حكمهم الذايت
ّوبالفعل استطاع سعيد باشا أن حيرر املناطق التي ارتبطت مع بريطانيا 
بمعاهدات صداقة ومحاية من الشيخ سعيد املطلة عىل باب املندب والقريبة من 

وقلعة باب املندب اجلزيرة التي احتلتها بريطانيا منذ فرتة طويلة, ) ميون(بريم 
 كام قال ,وهي. يحة واحلواشب والضالع ويافع العليا والسفىلوحلج والصب

 أوسع من لواء تعز ,اجلنرال سعيد باشا يف خطابه للقائد العام الرتكي يف اليمن
 .م١٩١٨وقد رفضت قيادته استالمها منه بعد انتهاء احلرب العام . نفسه

ول  حم١٩١٦ فيام يأيت تقارير وضعها املسؤولون يف عدن عام دروهلذا ن
سياستهم يف هذه املنطقة من العامل وقد رفعوها إىل حكومة عموم اهلند التي 

 . يتبعوهناواكان
 )١(م١٩١٦تقارير املسؤولني يف عدن عام 

  جنرال القائد العام لعدن وحاكم عدن والتونوقد رفع الربجيادير 
)W. Walton ( تقريره إىل سكرتري حكومة اهلند)ةصور, و)القسم اخلارجي 

                                 
 ١٦٢, املالحق, ص )١٩٣٩ – ١٩١٩(العالقات الربيطانية اليمنية : فاروق أباظة  ) ١(

 .وقد أخطأ يف أسامء املناطق نتيجة الرتمجة من اإلنجليزية. ١٨٤ –
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ىل رئيس األركان العامة باهلند, وسكرتري الدولة واملندوب السامي منه إ
 .م١٩١٦ مايو ١٣ع يف ّوموق. بالقاهرة

تقرير الكولونيل ووهوب ضابط املخابرات وقد أرفق يف تقريره املرفوع 
السيايس والعسكري بعدن, وتقرير الليفتنانت كولونيل هارولد جاكوب 

وقد اختلفا يف تقييم ). م عدن واملحمياتحاك(املساعد األول للمقيم السيايس 
 .الوضع السيايس والعسكري, وما ينبغي عمله

 :تقرير ووهوب
 )ضابط املخابرات السيايس والعسكري بعدن(ففي تقرير ووهوب 

استعراض ملعاهدات الصداقة واحلامية منذ أن احتلت بريطانيا عدن عام 
ومل تتدخل . م١٨٤٠ض لتدخل األتراك يف اليمن منذ سنة , واستعرام١٨٣٩

 مع القبائل والسلطنات واملشيخات التي عقدت مع بريطانيا م١٨٧٢تركيا عام 
 إىل ١٩٠١وعقدت حمادثات عن احلدود منذ عام . معاهدات صداقة أو محاية

قبيل إعالن احلرب ( م١٩١٤ّ, ثم حمادثات أخر مطولة يف مارس م١٩٠٥عام 
ثم وقع اجلانبان معاهدة ترسيم احلدود املؤقتة بينهام والتي ) ية ببضعة أشهرالعامل

 .مل حترتم عىل أية حال
وقرر الكولونيل ووهوب أن تلك احلدود غري كافية ألهنا تتجاهل 
االعتبارات العسكرية, وال تتمتع بميزات دفاع طبيعية إال يف موقع واحد قرب 

وهلذا . تفعات التي تسيطر عىل احلدودُالضالع حيث حرمت بريطانيا من املر
فذلك . , واهلضبة املرتفعة إىل الشامل)شامل الضالع(فيقرتح احتالل ماوية 

ّسيغري الوضع كلية لصاحلنا« ّ«. 
وإذا ما استمر األتراك بعد احلرب العاملية األوىل يف اليمن, فالواجب قيام 

 وتضمن سالمة واستمرار حاجز من القبائل, وحدود آمنة تشمل املرتفعات
 .الوصول إىل عدن
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فإن ) ًوهو ما حدث فعال(أما إذا انسحب األتراك بعد احلرب من اليمن 
وستعمل بريطانيا من . بريطانيا العظمى لن تسمح ألي دولة أوربية بغزو اليمن

ً نوع من احلامية عىل كل املنطقة, علام بأن اجلزء األكرب سيبقى جانبها عىل فرض
وال بد من رقابة مجيع املوانئ اليمنية, وأن تكون . ارة عربية, وحتت إدمستقال

ّثم وضع احلد الشاميل لليمن الواقع يف ذلك الوقت حتت . مفتوحة لنا وللتجارة
ً طوال من الشامل إىل اجلنوب  ميلمئتيويبلغ امتداد احلدود .. اإلدارة الرتكية

ً ميال عرضامئة وعرشينو ًفيمتد طوال ) حيلالسهل السا(أما ناحية هتامة . ً
 ,وترتفع تدرجييا إىل املناطق املرتفعة) بيت الفقيه, زبيد وحيس(ً ميال ثالثني

حتى تصل إىل قمم جبال ما بني ثالثة آالف وعرشة آالف قدم تتخللها وديان 
 .ُخصبة ترو من ينابيع ال تنضب

وانتهى من تقسيم اليمن إىل يمن شافعي ويمن زيدي بخط حدود رسمها 
َّوحدد خطوط التجارة الشاملية . ة السياسة الربيطانينينأساتذته دهاقهو و

ويصل ) احلديدة(واقرتح إجياد خط حديدي من عدن إىل غرب هتامة . واجلنوبية
, ووفرة يف إمدادات املياه والزراعة, ومواقع ُعدن بوادي تبن يف انحدار تدرجيي

بة مبارشة حيث املناخ يف األماكن القري) بريطانية(صاحلة إلقامة معسكرات 
 .املعتدل

 فمن الرضوري االحتفاظ بنطاق ,ّومهام كانت احلكومة املشكلة يف اليمن
ًقبيل مستقل متاما عن صنعاء, ويكون هذا النطاق القبيل حتت النفوذ الربيطاين  ّ

ّ أن متتد إىل احلدود احلالية اللحجية إىل كام جيب. ويشتمل عىل تعز وملحقاهتا
 ).شامل املخا(ىل البحر األمحر بضع املواقع ع

ويؤكد أمهية جعل تعز ومرتفعاهتا واحلجرية وماوية كلها حتت النفوذ 
ً وأن تكون مستقلة متاما عن ح,الربيطاين  .م األئمة يف صنعاءكّ
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كام يؤكد أمهية احتالل احلديدة أو أحد موانئ البحر األمحر التي ختدم 
والسيطرة عىل جتارة زبيد . اوغريمه» ريمه«و» حراز« يف جبل ّمناطق زراعة البن

ومدن هتامة األخر. 
ها لربط احلديدة ء احلديدية فقد درس األتراك إنشاكوبالنسبة للسك

 وال يمكن جتاهل املسؤوليات امللقاة«. .ومن تعز إىل حلج وعدن.. بصنعاء وتعز
 .»عىل عاتقنا جتاه حمميتنا

ه يف البداية استخدام ّهذه السياسة سوف يتسبب عنّتبني وإن «: ويقول
 عقب جالء األتراك, وإال ٍقوات هلا وزهنا وجيب تنفيذها دون تأخري أو توان

ْعمت الفوىض البالد, أو ينتهز اإلمام  الفرصة ويسبقنا إىل احتالل ) حييى(ّ
ولذلك جيب وضع الرتتيبات الرضورية السياسية والعسكرية . »تعز«و» ماوية«

 .»د التقدم يف اللحظة املناسبةيف االعتبار يف احلال, لتأكي
ويقرتح استخدام فرق عسكرية من رجال القبائل يف اجلنوب وتعز 
َّواحلجرية, فهم مقاتلون أشداء وقد جربتهم بريطانيا, وحيتاجون إىل تدريب 

وال شك أهنم أفضل من . والتزام بالنظام, وهو أمر ممكن, وقد حدث بالفعل
ًلك سيشكل احتجاجا قويا من األهايل  فذ,جلب قوات هندية حتارب األهايل ّ
 وعىل أية حال فإن القوات اهلندية ال يمكن .والقبائل, وسيؤدي إىل مقاومة

وسوف تكتفي بريطانيا برجال القبائل . االعتامد عليها يف مثل هذه احلاالت
 .ّ ويدرهبم ضباط بريطانيوناألشداء يقودهم

 .)١(والعسكري بعدن والسيايسانتهى تقرير ووهوب ضابط املخابرات 

                                 
 .١٧٥ – ١٧٠, ص )١(العالقات الربيطانية اليمنية, ملحق : فاروق أباظة  ) ١(
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 )١(تقرير هارولد جاكوب
 املساعد األول للقيم , هارولد جاكوبوأما تقرير الليفتنانت كولونيل
ُ فقد ذكر أن بريطانيا اعتمدت عىل خطة ,السيايس واألكثر خربة يف املنطقة

ملحميات إىل قوات مطلوبة سياسية يف إشغال األتراك حتى ال حتتاج عدن وا
م١٩١٥ أبريل ٣٠فذكر أن االتفاق مع اإلدرييس يف . مليادين القتال األخر 

حممد نارص مقبل  (كام أبرم شيخ ماوية. حفهم عىل حلجشغل األتراك, وأوقف ز
ً اتفاقا مع بريطانيا, ومنعته حكومة عدن من م١٩١٥ فرباير ١٩يف ) الرصاري

ة خشية هجوم انتقامي كاسح عىل حلج من قبل املشاركة ضد القوات الرتكي
ّوكان موقفه وديا حيث عزل أمري الضالع وأحل حمله أحد أقاربه ثم . األتراك

 ,َّ ومتكن من خمادعة األتراك.وماوية لن تقود اهلجوم عىل حلج. رحل إىل ماوية
ًوأيد حركة ضدهم يف هضبة الضالع َّ. 

وأن اإلمام . اإلمام حييى واألتراكًواستطاع العمالء أن يثريوا خالفا بني 
سيقف عىل احلياد ولن يشرتك يف احلرب ضد بريطانيا, ولكنه من املستحيل عليه 
أن يقف مع العبديل ضد األتراك, رغم أنه احتج عليهم عند احتالهلم للحج 

 .لوجود عالقات صداقة قوية بينه وبني العبديل
َّاربنا األتراك بمن ناب عنا ّولو نجحت هذه املعايري السياسية نكون قد ح«

 .»وبطريقة اقتصادية للغاية
ٌّسيكون للحدود ظل من ) بعد هناية احلرب العاملية(وعندما خيرج األتراك «

ّ فاألتراك يف الوقت احلارض مثل سدادة زجاجة البرية, ,ُّملايض وستعم الفوىضا
العرب مما ) ديةفر(ون ديمقراطية كوست. ّفعندما تنزع السدادة يتصاعد زبد البرية

 .»يزيد األمر صعوبة, فالعريب يفتقر إىل االلتحام مع غريه
                                 

 .١٨٤ – ١٧٦, ص )٢(املصدر السابق, ملحق   ) ١(
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ها لنفسها, ويمكن تقسيمهم إىل َوحتدث عن عزلة اليمن, وكل قبيلة والء
وإىل أهل . ًشافعيني وزيديني, وبالتايل االستفادة من هذا التقسيم املوجود أصال

عاد رشاؤها بني خمتلف ُويمكن رشاء القبائل, ثم ي.. اجلبال وأهل السهول
وهو ما حدث بعد سقوط اإلمامة فكانت القبيلة جتمهر, (ف املتصارعة ااألطر

 ).أي تصري مجهورية بالنهار, ثم تستلم املال فتصري ملكية يف الليل
ولكن هل . يبتهج العرب الستعادة استقالهلمسفلو ذهب األتراك ف«

 األتراك ألنه يعتقد أن وذكر أن اإلمام يعارض حكم. »ّسريحبون بإرشافنا?
ًاليمن ملك أسالفه, واحتج عىل الغارة عىل حلج, ألنه يعترب حلج جزءا من  َّ

 !!أمالكه السابقة
 ال نبحث عن أمالك شاسعة يف )أي اإلنجليز(وعندما أفهمنا اإلمام أننا «

الشيخ سعيد ) قرية(ّفإنه اختذ من هجومنا عىل .. ّ أن ينضم إليناهاليمن وطلبنا من
ّيال يكذب به تأكيدنادل وأننا نسطو عىل أرض هي له وحده, وال يستطيع أن . ً

ّيصدق عدم وجود نوايا خفية وراء التامس صداقته ّ«.. 
ُوال بد من حدود جديدة, عىل أن نبقي اإلمام بقدر املستطاع داخل منطقة «

ّمعينة وحمددة ّ«. 
 املناطق وعارض بوضوح اقرتاح الكولونيل ووهوب باحتالل تعز ألن هذه

ًستكلف بريطانيا عسكريا واقتصاديا عبئا كبريا جدا, وسيثور الناس ضدنا إذا  ً ّ
واقرتح أن . بدأنا بالتدخل يف شؤون بلدهم, وسنواجه مصاعب ال حرص هلا
 .ًيستويل اإلمام عىل تعز وما حوهلا برشط أال نسمح له بالتقدم جنوبا

أي تعز واحلجرية (كري للبالد وهلذا السبب فإنني ال أويص بالغزو العس«
إننا يمكن أن .  وأعتقد يف إمكانية نجاح حكمنا هلم باإلنابة)إلخ.. وماوية

وكامرا? واحلجرية, ويف ) ريملعلها ش(نسيطر عىل تعز ونواحي شورمان? 
احلقيقة كل اجلهات الواقعة جنويب الشيخ سعيد, إال أن هذه املنطقة جيب 
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ّ بتدخل أي قوة أجنبية, كام تنص املعاهدة احلالية اعتبارها منطقة نفوذ ال تسمح ُّ
عىل عدم التفريط أو بيع األرايض التي بمقتىض املرتبات املدفوعة تدخل ضمن 

وكان شيخ ماوية حيكم ). أي ضمن معاهدات احلامية(دائرة النفوذ الربيطاين 
تعز وماوية باسم النفوذ الرتكي, وكذلك كان أمحد نعامن حيكم احلجرية 

 .»سمهم وعلينا أن نحذو حذوهمبا
ّوطالب بمد خط حديدي إىل تعز باعتباره أحسن الوسائل للوصول برسعة 

ا الواسع ولضامن سيطرتنا نوهناك أساليب عدة لبسط نفوذ«. إىل هذه املناطق
ح مدرسة ألبناء اوتشمل التجنيد والرضائب وافتت.. عىل هذه املنطقة اجلديدة

واعرتف بأن .  شخصية لتوسع أحد املشايخستبعد أي فكرةاو.. »املشايخ
وأفضل حل أن نضع عىل منطقة تعز .  اإلمامأصعب مشكلة هي كسب جانب

 .ًواحدا من املعروف عنه معادة الزيود واألتراك
 فالواجب إما أن ,وأما املعاهدات القائمة مع رجال املحميات العرب

 حمايدين ومل حياربوا ذنالقد ظل أكثر العرب حتت نفو.. نحتفظ هبا أو جتاهلها
 وطالب بتعديل بعض االتفاقيات وخاصة مع احلوشبي واألمريي, .األتراك

 .فكالمها قاتل مع األتراك
وطالب أن تكون البيضاء حتت نفوذ بريطانيا, وبطبيعة احلال جيب أن تكون 

ًوأظهر اهتامما . حرضموت والواحدي واملهرة وسقطر حتت النفوذ الربيطاين
ناء مهم للقعيطي الذي جيب دعمه, وأن نوجه كل أموالنا ومؤازرتنا باملكال كمي

 يف ذلك كثريون هله ألن الكثريي جيمع األموال من جاوه وسنغافوره ويساعد
 .منهم سادة حرضموت

َّوكرر أمهية إنشاء اخلط احلديدي والتجنيد وإقامة معهد ألبناء املشايخ وأن 
ُا كي نعيش مجيعا يف هدوء وحسن اإلمام سيضطر إىل اإلنصات إىل اتصاالتن ً
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َّرغم أن اإلمام سيستمر يف التآمر ضدنا, وسيستمر حتى لو احتلينا البالد . جوار
بل إن هذا األسلوب األخري سيزيد من مقاومة العرب ضدنا .. بأكملها بالقوة
 .وحماربتهم لنا

ُ فإنني أعتقد أن إضافة أرايض جديدة جيب أن يستبعد ,بوهلذا السب«
وقال إن ميناء احلديدة يمكن أن يبقى بيد بريطانيا ثم . ع له خطورتهكموض

 يف مقابل التهدئة وإجياد عالقات وئام مع عدن ,تتنازل عنه إىل اإلمام
 .»!!وحممياهتا

  هارولد جاكوب/توقيع
 املساعد األول للمقيم السيايس

 م١٩١٦ مايو ١٠ عدن    

لذات حممود نديم الوايل وبا −وقد أوضحنا يف الفصل السابق أن تركيا 
 يف إفشال خمططات بريطانيا يف فصل قد قام بدور هام جدا −الرتكي عىل اليمن 

, ويف إخضاع هتامة لإلمام )الزيدي(عن شامل اليمن ) الشافعي(اليمن األسفل 
ًما عدا احلديدة التي بقيت بيد اإلنجليز ثم بيد اإلدرييس ثم ختلوا عنها متاما  ّ

 .لإلمام
ُتطاع اإلمام حييى أن خيضع بسهولة التمرد الذي حدث يف تعز وقد اس

وماوية واحلجرية وأعاد بذلك املناطق الشافعية إىل املناطق الزيدية مع إعطائهم 
ّنوعا من احلكم الذايت, وبذلك توحدت أجزاء هامة من اليمن ل خمطط ش وف.ً

 .بريطانيا يف تقسيمها
هزة الدولة كلها إىل اإلمام حييى وقد قام حممود نديم بتحويل اإلدارة وأج
وأبلغ اإلنجليز يف عدن ولندن . عندما هتاو املوقف واهنزمت الدولة العثامنية
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ما عدا (ًبذلك معرتفا بوجود حكومة يمنية رشعية حتكم اليمن بأكمله 
 ).املحميات الربيطانية وعدن

تعز واحلجرية وماوية (وهبذه الطريقة أنقذ اليمن األسفل الشافعي 
 مِّوكانت رشوط احلرب أن يسل.. من أن تقع بيد اإلنجليز) إلخ.. والعدين

ًاملنهزم أسلحته وأراضيه إىل املنترص, ولكن بام أن اإلمام كان حمايدا ومل يدخل 
احلرب ضد بريطانيا, وقد أعلن حياده من قبل, فإن استالمه للمناطق التي 

ات بريطانيا يف استالم كانت حتكمها تركيا مبارشة أنزل رضبة قاضية بمخطط
وكذلك رضب حممود نديم هبذه . املناطق الشافعية مما يسمى اليمن األسفل

اخلطوة مؤامرات مشايخ اليمن األسفل وسعيهم إلقامة دويالهتم الصغرية 
 بربيطانيا تي تربطهاعىل غرار السلطنات واملشيخات يف اجلنوب وال(املتعددة 

م عىل اإلمام بإجياد صالت قوية مع مشايخ وأشار حممود ندي).. معاهدات محاية
اليمن األسفل, وانتدب اإلمام القايض عيل عبد اهللا األكوع عامل األتراك عىل 

ومل تنته احلرب إال واإلمام حييى . »ّالستصالح أعيان البالد التعزية«قضاء بريم 
 ).الزيدي والشافعي(يف وضع رئيس الدولة لليمن األعىل واليمن األسفل 

ّ سلم حممود نديم أسلحته اهلامة جدا لإلمام مقابل ديون عىل , أسلفناوكام
َّالدولة الرتكية أخذهتا من اإلمام, وبذلك فوت عىل بريطانيا استالم تلك 
األسلحة من جهة, ومن اجلهة الثانية أعطى اإلمام قوة حقيقية يف وجه أي 

 .شخص يفكر يف التمرد
عام ) اليمن األسفل(ّلتعزية ناطق اَّوهو ما حدث بالفعل حيث متردت امل

َّفوجه هلا اإلمام حييى قواته بقيادة األمري عيل بن عبد اهللا الوزير الذي م, ١٩١٩
زورق احللو يف سرية قائد «ّدخل يف حروب متعددة, وصفها بتفصيل كتاب 

  وحتقيق زيد) الدولة(, تأليف محود بن حممد بن أمحد »اجليش وأمري اللواء
 .يربن عيل الوزا
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 ورغم أن م١٩٢١ حتى عام م١٩١٩وقد استمرت هذه املعارك من عام 
ستيالء عىل تعز أغلبها كان جمرد مناوشات إال أن وقائع هامة حدثت ومنها اال

 .ً منطقة املقاطرة, وهي آخرها سقوطاوعىل العدين وعىل
يف إشعال نار الفتنة كان مستمرا, اين يطّعىل أن املخطط الرب ّوهذا يدل

ًال اخلطط املناوئة التي قام هبا الوايل الرتكي الشجاع الذي صار مستشارا ولو
ّلإلمام ومنضويا حتت لوائه, ملا استطاع اإلمام أن يعيد اليمن األسفل ويوح د ً

مناطق اليمن األسفل جمموعة من الواليات املتحاربة املتقاتلة اليمن, ولبقيت 
 .ات محايةعىل النفوذ والتي ترتبط مع بريطانيا بمعاهد

ً أن كثريا من , يف سقوط املناطق الشافعية بيد اإلمامًومما ساعد أيضا
ّ أدركوا أن املناطق الشافعية , يف عدن واهلند ولندن,طانينيياملسؤولني الرب

وأن مناطقهم ستتحول إىل الفوىض ما مل . ّستكلفهم الكثري من املال والرجال
وقد نصحهم . ضه اإلدارة الربيطانيةتتدخل قوات بريطانية كثيفة, وهو أمر ترف

لإلمام, وأن ) الشافعي(السلطان عبد الكريم فضل بأن يرتكوا اليمن األسفل 
يتفامهوا مع اإلمام, وسيكون ذلك أيرس من التفاهم مع جمموعة من املشايخ, 

شوافع (واملعركة ليست دينية أو مذهبية . وكل واحد منهم يكيد وحيارب اآلخر
 – ٨٥ص (» ملوك جزيرة العرب«ب يف كتابه وهارولد جيك ويعرتف .)وزيود
وأن املناطق الشافعية بأنه ال توجد فروق كبرية بني الشافعي والزيدي, ) ٨٦

وكان هؤالء . ًاملرتبطة مع بريطانيا باحلامية, كانت سابقا حتت حكم اإلمام
نه ونقل عن السلطان أمحد فضل العبديل أ. ًاملشايخ والسالطني نوابا لإلمام

ًبرغم الفوارق املذهبية بني الشافعي والزيدي فيجب أن نتذكر أن مذهبا واحدا  ً ّ
ًوعقيدة واحدة هي  ّتربطنا مجيعا وتوحدنا» الشهادة«ً  أن بكويّويقرر ج.. ً

املصالح, ال الدين هي التي توجه املشايخ والسالطني يف عالقاهتم, وبالتايل 
 ,ود, إذا كان هلم يف ذلك مصلحةيمكن أن تتقرب القبائل الشافعية إىل الزي

 .والعكس صحيح
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وهكذا انتهت السياسة الربيطانية إىل ترك اليمن األسفل الشافعي لإلمام 
ّالذي احتلها بدون عناء كبري, وألمهيتها جعل مقر ابنه أمحد  يف تعز, ) ويل العهد(ّ

نتقل ما وكان ي. ًثم ملا صار أمحد إماما جعل مقر إقامته يف تعز يف معظم األوقات
بني صنعاء وتعز واملناطق األخر. 

 بمحالفة اإلدرييس, وعقدت معه − كام أسلفنا −وقد قامت بريطانيا 
, وأمدوه باملال والسالح ليحارب األتراك, م١٩١٥ أبريل ٣٠معاهدة محاية يف 
 قامت م١٩١٩ويف مطلع . ولكن األتراك استعادوها منه .ّواحتل احلديدة

 ٣١باحتالهلا وسلمتها للرشيف اإلدرييس يف  −ألتراك عقب جالء ا −بريطانيا 
.  حتى تضغط عىل اإلمام حييى وتوقف مطالبته باجلنوب املحتلم١٩٢١يناير 

 مع املناطق األخر من م١٩٢٥وقد استطاع اإلمام حييى أن يسرتدها يف أبريل 
 .وبعد أن قىض ابنه أمحد عىل ثورة الزرانيق الذين يعيشون بالقرب منهاهتامة, 

 م١٩٢٨ واهلجوم الربيطاين بالطائرات عام , الضالعّ حيتلاإلمام حييى
 وذلك ما أد ,وبدأ اإلمام حييى باهلجوم عىل الضالع واحتلها بالفعل

 .)١( يف مقابل أن يرتفع اإلمام عن الضالعبربيطانيا أن ترفع دعمها لإلدرييس
وبالفعل استعاد اإلمام احلديدة من اإلدرييس الذي انتهت دولته عىل يد امللك 

وذلك منذ . عبد العزيز آل سعود والذي استعاد منه أبو عريش وما حوهلا
 .م١٩٢٦أكتوبر 

 يرتفع عن الضالع, وعندها قامت السلطات ولكن اإلمام حييى مل
ّالربيطانية بتوجيه إنذاراهتا بأهنا ستقصف املنطقة بالطائرات احلربية باعتبار 

 ربيع الثاين سنة ٧ وابتدأت ذلك من ,الضالع من املناطق التي تشملها احلامية
 .)٢(١٩٢٨ فرباير ٨/ هـ١٣٤٦

                                 
 .٢٩٩ – ٢٩٦, ص ١٩٩٠, ٥اليمن عرب التاريخ, ط : أمحد رشف الدين  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
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 ,نتي قعطبة والضالعوبعد يومني قام رسب من قاذفات القنابل بقصف مدي
كام قام رسب آخر بإلقاء القنابل عىل مدينة تعز وماوية وبريم وذمار وأنزلت 

 .)١(بالسكان اآلمنني خسائر فادحة يف األموال واألرواح
واضطر اإلمام إىل أن يسحب عىل الفور املراكز العسكرية يف مدينة الضالع 

ّ حمادثات غري رسمية حول  وعرض عىل بريطانيا الدخول معها يف.)٢(وما حوهلا
وذهب اجلنرال كروفورد إىل صنعاء عىل أساس إنشاء عالقات جتارية . اجلنوب

إنني اعتقد بفائدة املقابالت «: ً وكتب تقريرا إىل حكومته جاء فيه,مع صنعاء
وكانت عدن املحمية « ويقول )٣(..»ّالشخصية وأراها أفضل وسيلة للتفاهم

أي (ف أحد من أئمة اليمن للرتك بملكيتها هلا رتًقديام تابعة لليمن, ومل يع
. ومل تكن عدن من أمالك احلكومة الرتكية فتهبها ملن تشاء. أو لعدن) املحمية

ا خاب ملولكنه . ولذلك كان اإلمام ينتظر بفارغ الصرب إعادة املقاطعة اجلنوبية له
أي ( احتل بعض أجزاء املقاطعة م١٩٢٠ظنّه يف احلكومة الربيطانية عام 

وملا جاءته بعثة كليتون كان .  بصورة عادلةهّوظن أنه سينال مطالب). املحميات
 إىل أن أفهمته البعثة أن الربيطانيني ,يرجو أن تزول اخلالفات بطرق ودية

 .)٤(»ففشلت بعثة كليتون..  يف الضالعاًيريدون موقعا حربي

 م١٩٢٦عام ) كليتون(بعثة كاليتون 
ًفقد سيطر متاما عىل  ,استطاع اإلمام حييى أن يوطد مركزه يف اليمن كلها

 – ١٩١٩(اليمن األسفل الشافعي منذ أن احتلها عيل بن عبداهللا الوزير 
كام متكن من احتالل احلديدة واستعادها من اإلدرييس يف أبريل ) م١٩٢١

                                 
 .اليمن عرب التاريخ: أمحد رشف الدين  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
 .املصدر السابق  ) ٣(
 .املصدر السابق  ) ٤(
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ويل (, بعد أن أخضع ابنه سيف اإلسالم أمحد , ودانت له هتامة بأكملهام١٩٢٥
 . قبائل الزرانيق الشديدة البأس) العهد

ّنه وطد عالقته بإيطاليا أ كام م١٩٢٦وبدأ اإلمام حييى باحتالل الضالع عام 
هلذا قامت بريطانيا . والعسكرية) وبناء مستشفى(التي أمدته باملساعدات املدنية 

إىل ) Sir Gilbert Clayton(ت كاليتون  بإرسال السري جلربم١٩٢٦يف ربيع 
وقد اختارت (ّصنعاء للتفاوض مع اإلمام حييى من أجل حل مشكالت احلدود 

  احلكومة الربيطانية كاليتون لنجاحه يف إجياد اتفاق مع امللك عبد العزيز
 غري أن .)١(ّآل سعود حلل مشكالت احلدود مع العراق ورشق األردن

ّ اإلمام عىل أحقيته يف أرايض املحميات التسع اراملفاوضات فشلت بسبب إرص
وبام أنه وأجداده مل يعرتفوا قط باملعاهدات . ًباعتبارها جزءا ال يتجزأ من اليمن

التي عقدها الربيطانيون مع سالطني وشيوخ املحميات التسع, ومل يعرتفوا 
ل , فإن هذه األرايض تظم١٩١٤باتفاقية احلدود مع تركيا وبريطانيا يف مارس 

 .)٢(ّيمنية وجيب أن تعود لليمن
ّوقد ترتب عىل فشل بعثة كاليتون تشدد اجلانبني الربيطاين واليمني  َّ
َّوخاصة بعد أن تقرب اإلمام حييى إليطاليا وعقد معها معاهدة صداقة 

ّ فقد ظهر اجتاه آخر يطالب بعدم التشدد مع اإلمام برشط أن ال متس .)٣(وجتارة ّ
 وما دامت بريطانيا حتتل عدن وبريم فال يمكن أن ,ساسيةاملصالح الربيطانية األ

 بأن تتخىل )٤(وطالب بعضهم. ّهيدد اإلمام طريق املواصالت يف اإلمرباطورية
                                 

)١ ( 272, pp 19671839−R. Gavin: Aden Under the British Rule . 
 .٢٧٣ – ٢٧٢املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .٩٥العالقات الربيطانية اليمنية, ص : اروق أباظةف. د  ) ٣(
ً نقـال م,١٩٢٦ أغسطس ١٣ يف ١٥٠٦٤صحيفة التايمز الربيطانية اللندنية, العدد   ) ٤(

 .٩٦, ص )املصدر السابق(عن فاروق أباظة 
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 . تكلف بريطانيا مبالغ كبرية بدون فائدة تذكربريطانيا عن هذه املحميات التي
املساعد األول للمقيم السيايس » كوبيهارولد ج«ًوالغريب حقا أن 

) Kings of Arabia(الربيطاين يف عدن ناد هبذا الرأي يف كتابه ملوك العرب
إن مصالح إنجلرتا يف هذا اإلقليم «: ويقول ما نصه, )١(م١٩٢٣الصادر عام 

يمكن أن ترتكز يف تدعيم موقفنا يف عدن, وترك الداخل يتطور يف خط عريب, 
 ..»ارهتا يف املنطقةوأن إنجلرتا يمكنها أن تنجح يف بسط نفوذها بإنجاح جت

إىل العمل دون إثبات «ة بريطانيا يف اليمن إىل أن تكون سياسودعا 
دخلنا قد تفوقت . ن السيطرةو والتطوع بد,والربح دون االستيالء.. وجودنا
لذلك .  األرايض الربيطانية, وهي معزولة يف ركن واحدهيفعدن فقط .. مىض

 .)٢(»ًفإن جتزئة الداخل ال هتمنا كثريا
ال شك أن هذا الرأي عىل وجاهته مل يؤخذ به يف الدوائر الربيطانية, و

َّوظلت املحميات مهمة جدا بالنسبة حلكومة عدن الربيطانية, بل واستمرت يف 
 .ّالتوسع من املحميات التسع إىل عرشات املناطق املحمية
 أحد م١٩٢٦ سبتمرب ٢وكان توقيع اإلمام معاهدة صداقة مع إيطاليا يف 

وقد قوبلت البعثة . ّتشدد يف موضوع املحمياتت التي جعلت بريطانيا لوامالع
ًاإليطالية التي يرأسها حاكم أسمرة غاسباريني استقباال حافال يف صنعاء وكان . ً

ًاإلمام ير يف ذلك وسيلة ضغط عىل بريطانيا لتحقق مطالبه العادلة سلام أم  ّ
وب وهو السالح اجلوي, أو عىل ّولكن إيطاليا مل متده بالسالح املطل. ًحربا

ورغم ذلك فقد حظيت إيطاليا بالنفوذ يف .. األقل املدافع املضادة للطائرات

                                 
)١ ( 245 Harold Jacob: Kings of Arabia, p,العالقـات : ً نقـال عـن فـاروق أباظـة

 .٩٧ – ٩٦الربيطانية اليمنية, ص 
 .املصدر السابق  ) ٢(
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 بل إىل قيام الثورة )داإلمام حييى ثم ابنه اإلمام أمح(اليمن طوال العهد اإلمامي 
 .)١(م١٩٦٢ سبتمرب ٢٦يف 

اية تامة  إن اجلانبني الربيطاين واإليطايل كانا عىل در)٢(ويقول جافن
 وأعلن نائب وزير الدولة لشؤون . يف البحر األمحريهامتبمصالح دول

املستعمرات يف جملس اللوردات أن املعاهدة اإليطالية اليمنية مل تؤثر عىل 
ًن هناك اختالفا كبريا يف أو. مفاوضات احلكومة الربيطانية مع اإلمام حييى ً

ّهناك خوف من تعرض وجهات النظر بني بريطانيا وإيطاليا, ولكن ليس 
املصالح الربيطانية القانونية إىل أي معاكسات من قبل السياسة اإليطالية يف 

 .)٣(البحر األمحر
ّولكن يبدو أن االتفاقية اإليطالية اليمنية أدت إىل تشدد بريطانيا يف رفض  َّ
مطالب اإلمام باملحميات التسع التي يراها أراض يمينية استولت عليها 

ّوحذرته . ًب أن تعود إىل حكم اإلمام باعتبارها جزءا من أراضيهبريطانيا وجي
وقد ساعد بريطانيا يف . من مهامجة تلك األرايض ألنه سيواجه بالقوة املدمرة

هذا املوقف املتشدد سالطني املحميات الذين أعربوا عن رفضهم حلكم اإلمام 
لكاملة يف الترصف يف ّورغبتهم يف أن يبقوا حتت احلامية الربيطانية مع حريتهم ا

نت بريطانيا تسمح هبا, وال تتدخل إال يف حاالت اشؤوهنم الداخلية, والتي ك
 .ُّحمدودة متس األمن أو متس مصالح بريطانيا مبارشة

 مما أد ,وعندما احتلت قوات اإلمام أرايض آل قطيب أساؤوا معاملتهم
 الربيطاين يف  الشيخ حسن وزعامء آل قطيب إىل احلاكمبأن يكتب شيخ قطيب

                                 
 .١٠٠املصدر السابق, ص   ) ١(
)٢ ( 294, p 19671839− R. Gavin: Aden Under the British Rule. 
)٣ (  314313−, pp 1928Survey of International Affairs, ,نقـال عـن فـاروق أباظـة ً :

 .١٠٢العالقات الربيطانية اليمنية, ص 
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ّعدن يوضح له أن آل قطيب متمسكون بمعاهدة احلامية مع بريطانيا, وأن عىل 
 )١( !!بريطانيا أن حتميهم من حكم اإلمام

ّ بإلقاء منشورات هتدد م ١٩٢٧/هـ١٣٤٦وقامت بريطانيا يف ربيع الثاين 
 فرباير ٨مامية بأن أي اعتداء سيواجه باحلرب وهو ما حدث يف القوات اإل

 فريق من جيش اإلمام بالد آل قطيب واختطفوا الشيخ م عندما هاجم١٩٢٨
 .)٢( ساعة٢٤ فأمطرهتم الطائرات الربيطانية بقنابلها بعد إنذار ملدة ,عبداهللا مقبل

ْوقد متت عدة هجامت بريطانية عام   عىل املدن اليمنية وبالذات م١٩٢٨َّ
 بأن مرة تنذر األهايلويف كل . قعطبة والضالع وتعز نفسها يف هجامت متفرقة

 . ساعة تم متطرهم بنرياهنا٢٤فعوا وهيربوا خالل تير
 ١٧ املنشور الذي ألقته الطائرات الربيطانية يف ,ومن أمثلة هذه املنشورات

وفيه تثري النعرة الطائفية وتلعب عىل ) هـ١٣٤٦ رمضان ٢٥ (م١٩٢٨مارس 
أمضاه اجلنرال ستيوارت يقول املنشور الذي . وتر التفرقة بني الشوافع والزيود

 :حاكم عدن
 :)٣(إىل أهل املذهب الشافعي يف اليمن ويف املحمية الربيطانية, بعد السالم«

 لقد علمتم أنه بناء عىل انتهاك حرمة املحمية الربيطانية من اإلمام :ًأوال
ُوالزيود وتعدهيم عليها أجربنا عىل إلقاء القنابل احلامية عل الزيود ّ. 

ّن هذه احلاميات أقامت نفسها بينكم, فلعلكم قاسيتم من تأثري بام أ: ًثانيا
فذلك ذنب الزيود ال ذنبنا, حسبام قد علمتم بذلك . هذه القذائف ما قاسيتم

 .بدون شك
                                 

 .٣١٧ – ٣١٦هدية الزمن, ص :  وأمحد فضل العبديل,١٠٣املصدر السابق, ص   ) ١(
 .٣٢٣هدية الزمن, ص : العبديل  ) ٢(
 .٣٢٤, ص املصدر السابق  ) ٣(
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ّكل حمل ليس فيه حامية زيدية لن يصري عليه رمي بالقذائف من : ًثالثا
 .الوجوهطائراتنا إال إذا أعان سكان هذا املحل الزيود بأي وجه من 

 نعلمكم أن طائراتنا ,يف أمان) أي حتتفلون بعيد الفطر(ّ لكي تعيدوا :ًرابعا
 ٢ و١ رمضان وتاريخ ٣٠, ٢٩لن ترمي القذائف يف أيام العيد وذلك بتاريخ 

 إال إذا حصل يشء م١٩٢٨ مارس ٢٤, ٢٣, ٢٢, ٢١هـ املوافق ١٣٤٦شوال 
قذائف يف تلك األيام فإذا حصل رمي بال. من الزيود يؤدي إىل لزوم الرضب
 .ستعرفون أن الزيود هم املسؤولون

ولكن ملا مل حيصل يشء من . وبام أن طائراتنا ستطري يف تلك األيام: ًخامسا
 .الزيود, كام ذكرنا أعاله, فإن طرياهنا سيكون للكشف ال لرمي القنابل

 .»والسالم
ذلك ومع . ّوهو بيان مغرض وحقري يثري النعرات الطائفية بشكل مقزز

!! تتظاهر بحامية السكان وأهنا ال ترضب بالطائرات إال هؤالء الزيود املجرمني
ُولكن إذا أصابتكم الطائرات وقتلتم وجرحتم وأصيب . أو من يتعاون معهم ُ

كم فإن ذلك بسبب وجود الزيود, وال ذنب عىل بريطانيا, بل ؤأطفالكم ونسا
 .وال لوم

 ستتوقف عن ,يكم وحمبتها لكم نتيجة عطفها عل,ومع ذلك فإن بريطانيا
الرضب يف أيام العيد, ولكن الطائرات ستستمر يف حتليقها وإرعابكم وإذا 

 ). ذلكاحتى لو مل ترو(أمطرتكم بالقنابل فإن ذلك سببه أن الزيود قد حتركوا 
وهو موقف شائن وحقري من بريطانيا العظمى التي تعرف أن قوات اإلمام 

دم وجود طائرات معها, بل وال حتى مدافع مضادة  عليها لعّدال تستطيع أن تر
إمدادها هبذا ) يف تلك الفرتة(وقد رفضت إيطاليا, بل وروسيا فيام بعد . للطائرات

ًالسالح حفاظا عىل مصاحلها مع بريطانيا العظمى الدولة االستعامرية األوىل يف 
 .ان وصاحبة اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس يف ذلك الزمالعامل
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واضطر اإلمام حييى إىل طلب هدنة ملدة شهر للتفاوض ثم متديد هذه 
وذهب إىل تعز السلطان عبد الكريم فضل سلطان حلج, وامليجور فاول . اهلدنة

قيم السيايس يف عدن, والسيد علوي بن حسن اجلفري مستشار مساعد امل
 اجلانب  وانتهت املفاوضات باقرتاح قدمهم١٩٢٨ أبريل ١٢السلطان وذلك يف 

الربيطاين باالعرتاف باستقالل اليمن مقابل اعرتافه بحدود حممية عدن عىل 
 ., مع تقديم بريطانيا بعض املساعدات لإلمام)Status Co(نحو ما كانت عليه 

 .)١(م١٩٢٨ُواشرتطت املفاوضات أن خييل اإلمام الضالع قبل العرشين من يونيه 
َّوقد أصدر امليجر فاول منشورا وزعه ع ىل مجيع السالطني والشيوخ يف ً

 يوضح هلم جمريات األمور وسري م١٩٢٨املحميات التسع يف يونيه 
ًقاصدا بذلك إحراج اإلمام وأنه يرفض إخالء الضالع مقابل .. املفاوضات

 .)٢(خطوات هامة تقدمها بريطانيا من أجل السالم
 طلب«: ً عمليات القصف الربيطانية قائال)٣(وقد وصف حممود مصطفى

وألقوا بعض . » وقطعبةةّالربيطانيون من اإلمام أن يتخىل هلم عن الضالع وجليل
ّ وإب, هيددوهنم بأهنم سيلقون عليهم قنابل إذا مل ةاملناشري عىل تعز وماوي

 قوات اإلمام هذه األماكن جاءت ِوملا مل ختل. يستجب اإلمام لتلك املطالب
 ففي تعز .اخلسارة جسيمةوكانت .. أرساب الطائرات ورضبت كل هذه املدن

ويف .  شخص معظمهم من النساء واألطفالثالثمئةوحدها جرح وقتل نحو 
قريب ( ويف قرية شهاب . ويف قرية النادرة امرأتني. امرأتني ورجلنيبريم قتلت

                                 
:  وأمحد فضل العبديل,١٠٨, ١٠٧العالقات الربيطانية اليمنية, ص : فاروق أباظة  ) ١(

 .٣٢٥هدية الزمن, ص 
 .املصدر السابق  ) ٢(
 .٢٩٦ – ٢٩٥, ص ١رحلة يف البالد العربية السعيدة, ج : نزيه العظم  ) ٣(
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وكانت الطائرات متطر الناس يف الطرقات . نيقتلت الطائرات ولد) ماوية
ًوهدمت القنابل كثريا من املنازل والدور. العامة ويف مناطق مل يشملها اإلنذار ّ ..

ًإن أهايل اليمن من أقصاه إىل أقصاه جزعوا جزعا عظيام من الطائرات, وكانوا ً, 
 يعدون أمامها ذات اليمني وذات الشامل, واستوىل اخلوف والذعر ,حني يروهنا

 .»عىل قلوهبم ونفوسهم
 أن هذه الغارات »لزمنهدية ا«َّ عرب أمحد فضل العبديل يف كتابه ,ولألسف

وأن . ساعدت أمراء املحميات عىل دخول أراضيهم وطرد احلاميات اإلمامية
. هؤالء األمراء شاركوا اإلنجليز يف زحفهم عىل هذه احلاميات واسرتدادها

َّوأشار إىل أن استخدام الطائرات التي أثارت الرعب قرصت أمد القتال 
: وكان اجلنود الزيدية يقولون!! ينةواملعارك وأعادت للبالد األمن والطمأن

 .)١( »!!نحن ال نحارب من يف األرض ومن يف السامء«
 .واضطر اإلمام إىل أن يسحب قواته إىل ما وراء خط احلدود السابق

وبدأت املفاوضات التي طال زمنها ولكنها انتهت بمعاهدة الصداقة والتعاون 
ًد راغب بن رفيق نائبا عن اإلمام ّمعها حمّ والتي وقم١٩٣٤ فرباير ١١عة يف ّاملوق

ًنائبا عن ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا وقيرص ) وايل عدن(والسري برنارد راييل 
ل جاللة ملك ال أوهلا اعرتاف بريطانيا باستق.وهي مكونة من سبع مواد. اهلند

 .ن وثانيها أن يسود السلم والصداقة بني املتعاهدي,ًاليمن ومملكته استقالال تاما
. حتى يؤجل البت فيها) Status Co(وثالثها أن تبقى احلدود عىل ما هي عليه 
 والسادسة أن . واخلامسة تفاصيل ذلك.والرابعة تسهيل التجارة والتنقل بينهام
.  والسابعة اإلرساع بالتصديق عليها.ًهذه املعاهدة ستكون أساسا ملا بعدها

 :ّوإليك نص هذه املعاهدة
                                 

 .٣٢٨ – ٣٢٦ أمحد فضل العبديل هدية الزمن, ص  ) ١(
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 نية اليمنيةاملعاهدة الربيطا
 »معاهدة الصداقة والتعاون املتبادل«

 )١()م١٩٣٤ فرباير ١١(

بام أن جلاللة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا واملاملك الربيطانية خلف 
 وجلاللة ملك اليمن حرضة اإلمام من اجلهة ,البحار وقيرص اهلند من جهة

رغبة يف الوصول إىل معاهدة عىل أساس الصداقة والتعاون ملنفعة  ,األخر
 :نا بصفة املندوبني املفوضنيّالفريقني, قد قرروا عقد هذه املعاهدة وعي

جاللة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا واملاملك الربيطانية خلف البحار  −
 السعادة حرضة صاحب: نيا العظمى وأيرلندا الشامليةبريطاعن , وقيرص اهلند

 .املحرتم... فتينانت كولونيل برنارد راودون راييللال
 حرضة صاحب السعادة اللفتينانت كولونيل برنارد , كذلك,عن اهلند
 .املحرتم... راودون راييل

صاحب السعادة القايض حممد راغب . جاللة ملك اليمن حرضة اإلمام −
 .بن رفيق حفظه اهللا

 اتفقا , وحتقيق صحتها عىل شكل حسناللذان بعد تبليغ أوراق تفويضهام
 −:عىل ما يأيت

يعرتف جاللة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا واملاملك  :املادة األوىل
اللة ملك اليمن حرضة اإلمام الربيطانية خلف البحار وقيرص اهلند باستقالل ج

ًه استقالال كامال مطلقا يف مجيع األمور مهام كان نوعهاتكوممل ً ً. 
                                 

)١ ( 197196 −, pp 2Hurewitz, J.C.: Diplomacy in the Near and Middle East, Vol.- 
                                                            7472 −-Reilly, B: Aden and the Yemen, pp.  
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يسود السلم والصداقة بني الفريقني املتعاهدين الساميني  :ثانيةاملادة ال
 .ذين يتعهدان باملحافظة عىل حسن العالئق بينام من كل الوجوهلال

لة احلدود اجلنوبية اليمنية إىل أن تتم يؤجل البت يف مسأ :املادة الثالثة
ان مفاوضات جتري بينهام قبل انتهاء مدة هذه املعاهدة بام يرتاىض الفريق

املتعاهدان الساميان عليه بصورة ودية وباتفاق كامل بدون إحداث أي منازعة 
وإىل أن تتم املفاوضات املشار إليها يف الفقرة السالفة الذكر فالفريقان . أو خمالفة

املتعاهدان الساميان يقبالن أن تبقى احلالة احلارضة فيام يتعلق باحلدود يف تاريخ 
 يمنعا بكل ن ويتعهد الفريقان املتعاهدان الساميان أالتوقيع عىل هذه املعاهدة,

خل من اهتام يف احلدود املذكورة وأي تد من قوٍّأي تعدما لدهيام من الوسائل 
ون األهايل القاطنني يف اجلانب ؤأتباعهام أو من جانبهام يف تلك احلدود يف ش

 .اآلخر من احلدود املذكورة
 بعد العمل باملعاهدة ,اهدان الساميانسيعقد الفريقان املتع :املادة الرابعة

 ما يلزم من املعاهدات لتنظيم األمور التجارية واالقتصادية عىل ,احلارضة
 .أساس املبادئ الدولية العامة مع الرتايض واملوافقة بينهام

 :املادة اخلامسة
 رعايا كل من الفريقني املتعاهدين الساميني الذين يقصدون التجارة يف −١

ق اآلخر يكونون تابعني للقوانني واألحكام املحلية ويتمتعون بنفس بالد الفري
 .املعاملة التي يتمتع هبا رعايا الدولة األكثر رعاية

 كذلك سفن كل من الفريقني املتعاهدين الساميني وشحناهتا تتمتع يف −٢
موانئ الفريق اآلخر بنفس املعاملة التي تتمتع هبا الدولة األكثر رعاية 

عامل ركاب تلك السفن يف موانئ بالد الفريق اآلخر بنفس ما يووشحناهتا, 
 .يعامل به من كان يف سفن الدولة األكثر رعاية هناك

 والغرض هبذه املادة يتعلق بجاللة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا −٣
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 :لك الربيطانية خلف البحار وقيرص اهلنداموامل
ريطانيا العظمى املتحدة ينبغي أن يعد معناها مملكة ب) بالد( لفظة −أ

وأيرلندا الشاملية واهلند ومجيع مستعمرات جاللته والبالد املحمية 
 .ومجيع البالد املنتدب عليها من قبل حكومة جاللته يف اململكة املتحدة

ينبغي أن يعد معناها مجيع رعايا جاللته أينام سكنوا ) رعايا( لفظة −ب
كذلك مجيع الرشكات املؤسسة ومجيع أهايل البالد حتت محاية جاللته و

 .يف أي بلد من بالد جاللته تعترب من رعايا جاللته
ينبغي أن يعد معناها مجيع السفن التجارية املسجلة يف أي ) سفن( لفظة −ج

 .بلد من بالد أنحاء الشعوب الربيطانية
ًهذه املعاهدة تكون أساسا لكل ما يكون االتفاق عليه من  : املادة السادسة

ًابعة بني الفريقني املتعاهدين الساميني حاال واستقباال يف معنى تات املتاملعاهد ً
 ويتعهد الفريقان املتعاهدان الساميان بعدم إعطاء .تقوية الوداد والصداقة

 .املساعدة واملساحمة ألي حركة ضد الوداد واالتفاق القائم الصميم بينهام
 ,قت ممكن بعد التوقيعيصادق عىل هذه املعاهدة بأرسع و :املادة السابعة

 ويعمل هبا من تاريخ تبادل حجج ,وتتبادل حجج التصديق يف صنعاء
ًوتقريرا لذلك وقع . ً وفيام بعد تبقى معموال هبا ملدة أربعني سنة,التصديق

املندوبان املفوضان املشار إليهام إمضاءمها عىل املعاهدة احلارضة ووضعا 
 .ة نسختني باللغة اإلنجليزية والعربيةختومهام عليهام, وقد نظمت هذه املعاهد

وإذا نشأت شكوك يف تفسري يشء من هذه املواد فالفريقان املتعاهدان الساميان 
 من شهر شوال ٢٦وحررت يف صنعاء اليمن يف يوم . يعتمدان النص العريب

 . للميالد١٩٣٤ فرباير سنة ١١للهجرة يقابله يوم ١٣٥٢سنة 
  راودون راييلبرنارد        حممد راغب بن رفيق 
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 ) الغربيةَّاملحميات( التسع املجاورة لعدن َّاملحميات
 .سلطنة حلج) ١(
 .)العقريب (العقارب) مشيخة(سلطنة ) ٢(
 . سلطنة احلوشبي)٣(
 .سلطنة الفضيل) ٤(
 .مشيخة العلوي) ٥(
 .إمارة الضالع) ٦(
 .العولقي) ٧(

 . السلطنة العليا−أ
 . السلطنة السفىل−ب
 . املشيخة−ج

 .العوذيل) ٨(
 .اليافعي) ٩(

, فعىل سبيل املثال ٣١يخات والسلطنات حتى بلغت وازدادت هذه املش
س, وبعاأل:  ومخس مشيخات صغريةتنقسم يافع إىل يافع العليا ويافع السفىل

 .املوسطي وّاملفلحي, احلرضمي, والضبي
وهي جتمع قبائل هلا (وهناك الضالع وردفان والشعيبي والقطيبي ودثينة 

ى من باب السخرية مجهورية رئيس ينتخب من بني القبائل كل سنة وهلذا تسم
 .انحثم هناك بي). دثينة

 الرشقية) السلطنات (َّاملحميات
ّ وفيها سلطنات عزان وباحلاف وبري عيل, ومنطقة شبوة ,الواحدي) ١(

) قبل اإلسالم(املدينة التارخيية التي كانت عاصمة دولة حرضموت القديمة 
 .ّواملليئة باآلثار والغنية بالبرتول
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 وسيأيت ,ًوهي أوسع تلك السلطنات وأكثرها تقدما: ةطييعالدولة الق) ٢(
 .احلديث عنها

وهلا تاريخ سابق ودولة قوية قبل دخول الربتغاليني : الدولة الكثريية) ٣(
ثم قامت من جديد يف أواخر القرن التاسع عرش . الذين اهنزموا عىل يدها

 .الدياملي
 .دولة املهرة وعاصمتها قشن وتتبعها سقطر وجزرها الصغرية) ٤(

 جزر استولت عليها بريطانيا وجعلتها تابعة لعدن مبارشة
 ).Perim() ميون(بريم  )١(
 ).قمران(كمران  )٢(
 ).مخس جزر(ة عامن قبل االستقالل  وأحلقتها بسلطن,جزر كوريا موريا )٣(

 South) )١(»مرسح الرصاع: اجلنوب العريب«ويقول توم لتيل يف كتابه 

Arabia: Arena of Conflict) اتفاقية ٣١ إن عدد اتفاقيات احلامية املهمة هي 
ويف ذلك . م١٩٥٤ّآخرها تلك التي وقعها شيخ األبعوس يف يافع العليا سنة 

 يقل عن تسعني اتفاقية مع هؤالء املشايخ والسالطني الوقت كانت هناك ما ال
 ).وهي كلها مماثلة ملساحة بريطانيا(واإلمارات  

يف ) َّاملحمياتأحد حكام عدن و( برنار راييل السري فكام يقول ,ومع ذلك
 إن سياسة بريطانيا كانت عدم :)عدن(مقدمته لكتاب السري توم هيكنبوتم 

محميات, وترك احلكام املحليني يدبرون التدخل يف الشؤون الداخلية لل
مل تكن بريطانيا تتدخل إال حينام تقتيض شؤوهنم, وحتى يف رصاعاهتم املحلية, 

 .مصلحتها ذلك

                                 
)١ (  Tom Little: South Arabia: Arena of Conflict, Fredrick Praeger (Publisher)   

                                                             1615−, pp1968York, London  New.   
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 :  بثالث مراحلَّاملحمياتّوقد مرت هذه االتفاقيات مع 
 وأساسها تأمني الطرق واألمن ,مرحلة ما يسمى اتفاقيات الصداقة) ١(

وإجياد نوع من التدخل اليسري جدا يف عدن واخلارجة منها, للقوافل الذاهبة إىل 
وكانت بريطانيا تعتمد . شؤون املشيخة أو السلطنة عندما تقتيض الرضورة

وهي مبالغ .. ًأساسا عىل ما تدفعه شهريا أو سنويا هلؤالء املشايخ أو السالطني
املشايخ, وال تزيد حقرية جدا ال تزيد عن مخسني ريال شهريا يف معظم حاالت 

 ريال للسالطني املهمني, باإلضافة إىل اهلدايا من حني آلخر, ألف وستمئةعن 
وكان سلطان حلج هو املوكل يف الفرتات . مع بضعة بنادق وكمية من الرصاص

وقد أعطته بريطانيا . م تلك املشاهرات واهلدايا حتى يتقو نفوذهيتقس باألوىل
ليتم إخضاع القبائل العنيفة والتي كانت تقطع يف بعض األحايني بضعة مدافع 

 .اه يف فصول سابقةنّالطرق, مثل الصبيحة والعقريب واحلوشبي, كام رشح
 وهي التي بدأها كوجالن بعد :مرحلة اتفاقيات ومعاهدات احلامية) ٢(

 وبداية تدخلهم يف شؤون حلج وما م١٨٤٩وصول األتراك إىل اليمن عام 
ودخوهلم إىل احلوطة, ) م١٨٧٤ – ١٨٦٨( حمسنوذلك يف عهد فضل. حوهلا

عاصمة حلج ملساندة عبد اهللا حمسن أخو السلطان الذي نازع أخاه يف السلطة, 
وتدخلهم إىل جانب احلوشبي والعقريب والفضيل مما دفع بريطانيا لالحتجاج 

ًوكانت الدولة العثامنية تواجه حروبا ). اسطمبول(ّدة لد الباب العايل بش
 عىل صداقة بريطانيا, فسارعت ٍّ البلقان وأوربا, وتعتمد إىل حد كبريمتعددة يف

 .)١(إىل سحب قواهتا
                                 

وما يذكره بعض الكتاب من أن السلطان عبد احلميد الثاين قـد وافـق عـىل إعطـاء   ) ١(
وقـد احـتج حممـد عـيل . ً أمر ال صحة له مطلقا,بريطانيا عدن واحتالهلا وما حوهلا

عثامنية يف اجلزيرة العربية عىل احتالل عدن, وسـعى السـتعادهتا باشا ممثل الدولة ال
 .من بريطانيا
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 وبدأت الدول األوربية م١٨٦٩تم افتتاح قناة السويس نفسه ويف الوقت 
تتطلع إىل مواقع هلا يف البحر األمحر وخليج عدن, مما أد إىل إرساع بريطانيا يف 

ع أي اتصال مع أي دولة أجنبية إال بإذن إجياد معاهدات احلامية التي متن
بريطانيا, كام متنع تأجري أو رهن أو بيع أي جزء من أرايض السلطان أو املشيخة 

 وتفرض بريطانيا محايتها هلذه املشيخة ,ألي دولة سو بريطانيا العظمى
والسلطنة, وحتميها من أي تدخل خارجي أو من أي سلطان أو شيخ جماور هلا, 

ويمتنع .  مبلغ حمدد من املال تعطيه للشيخ شهريا أو سنوياوذلك مقابل
ّالسلطان أو الشيخ عن أي عمل خيل باألمن يف منطقته, كام يتعهد بإخضاع 

ويف كثري من األحيان تقوم . ّ ختل بأمن الطرقةومعاقبة أي قبيلة أو فرع من قبيل
ط بريطاين لضبط  ضابابريطانيا بوضع حامية صغرية من اجلنود املحليني يرأسه

وعندما يعارض أي شيخ أو سلطان سياستها, فإهنا تقوم باستبداله . األمور
ّبأحد أقاربه املتطلعني إىل السلطة, وتدعمه باملال والسالح, ويف حاالت قليلة 

 .ًمعدودة تدعمه أيضا بالرجال
ومن النادر جدا أن تتدخل بريطانيا يف الشؤون الداخلية البحتة, وإذا كان 

لرصاع بني اإلخوة أو أوالد العم ال يؤثر عىل أمن الطرق ومصالح بريطانيا, ا
 .ّفإهنا ترتكهم حيلون مشاكلهم بأنفسهم

 عندما حتولت عدن م١٩٣٧ منذ عام اوتبدأ فعلي: مرحلة االستشارة) ٣(
 تابعة حلكومة بومبي يف اهلند إىل مستعمرة تابعة للتاج الربيطاين يف ةمن مستعمر

أن حركة املطالبة ) منها (.وهناك عدة أسباب لذلك. ستعمرات يف لندنوزارة امل
باستقالل اهلند أصبحت جاهزة قوية يرتأسها املهامتا غاندي وجواهر الل هنرو 

ًأن عدن وحممياهتا واجلزر التابعة قد توسعت كثريا, ) ثانيها( و.وحممد عيل جناح
وإىل ما ) رشكة اهلند الرشقية(ّواإلدارة فيها مقسمة إىل ما يتبع حكومة بومبي 

البحرية امللكية (يتبع حكومة عموم اهلند, وإىل ما يتبع بريطانيا مبارشة 
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أن ) ثالثها(و). Royal Air Forceالربيطانية والقوات اجلوية امللكية 
 ّاملسؤوليات املالية عن عدن وحممياهتا وجزرها مقسمة بني أطراف عدة, مما أد ّ

زيادة أمهية عدن منذ احلرب العاملية األوىل, ) رابعها( و.لإىل تعقيد هذه املسائ
ّبدال من فرنسية هذه املرة(وما يتبعها من تدخالت إيطالية  ُوبداية نذر احلرب ). ً

إدارة العاملية الثانية, فكان ال بد أن تتحول عدن إىل التاج الربيطاين مبارشة حتت 
كان العرب من أهل عدن خيشون و. وزارة املستعمرات يف لندن ألمهيتها البالغة

 فطالبوا بأن ,ية اهلندية كبرية فيهالأن تصبح عدن مدينة هندية, وخاصة أن اجلا
 .)١( للتاج الربيطاين وحتكم من وزارة املستعمرات يف لندنتكون عدن تابعة

 بدأت بفرض معاهدات ,ً أيضاَّاملحمياتوحتى حتكم بريطانيا قبضتها عىل 
 مستشار بريطاين أو ضابط حميل تابع للمستشار يف جديدة تفرض فيها وجود

ومل تكن هذه . املشيخات الصغرية يشري عىل السلطان أو الشيخ بام يفعله
, وإال اّاالستشارات اختيارية, بل هي إجبارية عىل السلطان أو الشيخ أن ينفذه

 عىل  ابن عمه أو أخاه أو قريبه أو حتى من القبيلة املنافسة مستعد أن يستويلّفإن
وقد ألزمت اتفاقيات االستشارة هذه . السلطة أو املشيخة بمساعدة اإلنجليز

ًهؤالء احلكام بالتعاون كامال مع املندوب الربيطاين وبقبول نصائحه دون أي 
 .)٢(تردد

 : يقوم عىل اآليتَّاملحمياتوكان اجلهاز اإلداري يف عدن و

                                 
 باملئة من سـكان ٥٠ أن ,١٩٤, ص »عدن حتت احلكم الربيطاين«ذكر جافن يف كتابه   ) ١(

وكانوا قبل ذلـك مـا . حتى هناية القرن التاسع عرش) اهلندوس(عدن كانوا من اهلنود 
)  والـشاملَّاملحميـاتمن أهل عـدن و(وأما العرب  . باملئة من السكان٦٠يقرب من 

نـصف الـسكان يف  ثم صـاروا م,١٨٥٠ باملئة من السكان إىل سنة ٢٥فكانوا أقل من 
 .م١٩٥٠بداية القرن العرشين ثم ازدادوا مع احلاجة للعامل من الشامل بعد 

 .٥٢ – ٥١, ص )١٩٣٩ – ١٩١٩(العالقات الربيطانية اليمنية : فاروق أباظة  ) ٢(
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األسايس ثم الوايل ثم وقد كان اسمه املقيم . لعدن) احلاكم(الوايل ) ١(
 .املندوب السامي

والوايل هو نائب امللك, ورئيس اإلدارة املدنية وقائد اجليش األعىل يف 
, وهلذا كان معظم حكام عدن من القطاع العسكري َّاملحمياتاملستعمرة ويف 

) من البحرية اهلندية التابعة لرشكة اهلند الرشقية (هينسابتداء من الكابتن 
الت يد كالرك والعميد أوترام والعميد كوجالن وعدد من اجلنراًمرورا بالعم

ومن بينهم السري برنارد راييل اللفتينانت كولونيل أحد احلكام املشهورين 
 .باخلربة الواسعة يف شؤون عدن وحممياهتا واليمن

 َّاملحمياتً فإن الوايل هو أيضا احلاكم العام هلذه ,أما بالنسبة للمحميات
 يف هذا اجلهاز , ويأيت بعد الوايل مبارشة).الصغرية( جليوشها والقائد العام

وهو الذي ) كاتب الدولة أو الوزير األول( السكرتري العام للحكومة ,اإلداري
نه العمود الفقري للجهاز اإلداري, إذ إليه أينوب عن الوايل أثناء غيابه, كام 

وامر بصددها بعد  األّتقدم كافة األمور قبل عرضها عىل الوايل, ومنه تصدر
 .)١(عرضها عىل الوايل

 يقعان مبارشة حتت إمرة  فإهنا منوطة بشخصنيَّاملحمياتوبالنسبة ألمور 
 : ومها,حاكم عدن

 .وهو نفسه املستشار املقيماملعتمد الربيطاين يف املحمية الغربية ) ١(
 . الرشقيةَّاملحمياتاملقيم يف املعتمد الربيطاين واملستشار ) ٢(

 د الربيطاين يف املنطقة الغربيةاملعتم
 الغربية لقرهبا من عدن ولتأمني َّاملحمياتعىل م بريطانيا منصبا امكان اهت

                                 
 .١٢١اجلنوب اليمني, ص : وثائق يمنية: عبد اهللا أمحد الثور  ) ١(
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 وللحفاظ عىل أمن املستعمرة ومتوينها كان ال بد منذ اليوم األول .الطرق هلا
أن تؤمن القوافل التي تأيت باملؤن واملواد الغذائية ) م١٨٣٩يناير (الستعامرها 

من الداخل إىل عدن, كام تؤمن القوافل اخلارجة من عدن واحلاملة البضائع إىل 
وقد أوضحنا يف الفصول السابقة اهتامم الكابتن .. خل وإىل اليمن كلهااالد

 وأن  بأن تكون عدن املركز التجاري األول يف جنوب اجلزيرة العربية,هينس
ّحتل حمل املخا  ليس يف جنوب ,وبالفعل أصبحت عدن هي املركز التجاري. ّ

اجلزيرة العربية, بل يف كل اجلزيرة العربية منذ العقود األخرية للقرن التاسع 
وكان اهتامم بريطانيا باجلزر ). م١٨٦٩(عرش وخاصة بعد افتتاح قناة السويس 

] جنوب املهرة[يط اهلندي بريم يف مدخل البحر األمحر وسقطر يف املح(
ًراجعا إىل موقعها ) وجزر كوريا موريا يف جنوب ظفار التابعة لسلطنة عامن

ل ُّ محايتها من أي تدخ من وكان ال بد,االسرتاتيجي يف طريق عدن واهلند
ً وهلذا أحلقت مبارشة باملستعمرة التي حتكمها حكام مبارشا من عدن,أجنبي ً. 

 الغربية يف حالة فوىض َّاملحمياتبلية الوعرة من كانت احلالة يف املناطق اجل
 ومل يكن خيضعها إال وجود القوات اجلوية امللكية الربيطانية التي ,عارمة

وقد . م١٩٢٨ وعدن منذ عام َّاملحمياتصارت هي املسؤولة عسكريا عن 
 .نجح هذا السالح الرهيب يف إخضاع القبائل بل واإلمام نفسه

غربية أي تنظيم إداري, ما عدا حلج التي وجد فيها ومل يكن للمحميات ال
شبه تنظيم حيث حيكم السلطان مبارشة ولكن له جملس استشاري من شيوخ 

وكان يف حلج جهاز تعليمي ديني وجهاز قضائي رشعي, . القبائل وأفراد أرسته
وأما املناطق البعيدة حتى يف . ن كانت مجيعها حتت سيطرة السلطان مبارشةإو

ّها مثل الصبيحة التي أصبحت خاضعة للحج وقبائل العزيبة, فإهنم حلج نفس
ًكانوا حيكمون غالبا باسم العرف القبيل الذي قد يتفق مع الرشع أحيانا, ولكنه  ًُ

 .يف أغلب األحيان خيتلف عنه
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 الغربية بصورة عامة تفتقر إىل التنظيم اإلداري, َّاملحمياتوقد كانت 
 .)١( أرقى منها بكثري,اصة حرضموت خ, الرشقيةَّاملحمياتوكانت 

ويرشفون عىل  )٢(ني الغربية مخسة مساعدَّاملحمياتوللمعتمد الربيطاين يف 
 :  وهيم١٩٣٧املناطق اإلدارية اخلمس التي أوجدهتا بريطانيا منذ عام 

 .يف بالد العوالق السفىل) أحور( املنطقة اجلنوبية الرشقية, وقاعدهتا )١(
.  وهي عاصمة بالد الفضيل.وقاعدهتا زنجبار:  الغربيةاملنطقة اجلنوبية) ٢(

 .ع بني قاصدفوتدخل ضمن هذه املنطقة بالد الفضيل كلها, ودثينة, وبالد يا
 وتدخل ضمن ).القصب(ان حوقاعدهتا بي: املنطقة الشاملية الرشقية) ٣(

 .  والعوالق العليابيحانإدارهتا بالد 
 .واشب وحلج وقاعدهتا احلوطةوبالد احل) معظمها(منقطة الصبيحة ) ٤(
 وتدخل ضمن إدارهتا بالد .وقاعدهتا الضالع: املنطقة الشاملية الغربية) ٥(

ّاملحرم دخوهلا (الضالع وردفان وبالد العلوي وبالد األمريي وبالد يافع العليا 
 ).عىل ضباط حكومة عدن

ونجد عىل رأس كل منطقة إدارية ضابط سيايس بريطاين ويساعده واحد 
, وكاتب, وحماسب, )مساعد ضابط سيايس( اثنان من املساعدين العرب أو

ُعرف (ُعي وقايض عريف وضابط عريب من احلرس احلكومي, وقايض رش
ّويطلع الضابط الربيطاين عىل كافة األحكام, حتى . , وعامل السلكي)القبائل

م  وباستطاعة املتداعني استئناف األحكا.الرشعية منها التي يصدرها القضاة
ًويمكن أيضا أن ترجع إىل املعتمد واملستشار السيايس الربيطاين لكل . لديه

ويمكن أن ترفع . َّاملحمياتاملنطقة الغربية, فهو احلاكم األعىل احلقيقي هلذه 
 .ُالقضايا إىل حكومة عدن وقضاهتا, وهو أمر مل يعرف أنه حدث

                                 
 .١٢٢وثائق يمنية اجلنوب اليمني, ص : عبد اهللا أمحد الثور  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
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لتافهة, واألمور ًوكانت بريطانيا حترص متاما عىل عدم التدخل يف األمور ا
ًوإن كانت بدأت يف تنظيم األمور تنظيام بدائيا . بيد أهل املنطقةاليومية وترتكها 

 . الغربيةَّاملحمياتًبدال من الفوىض الضاربة أطناهبا يف معظم أرجاء 
وختصص لكل . وتدفع وزارة املستعمرات يف لندن نفقات هذه اإلدارات

 ,ستخباريةًكام يراه مناسبا يف اخلدمات االًضابط سيايس مبلغا من املال يرصفه 
بمعرفة الوايل يف عدن (ورشاء الذمم, واسرتضاء رؤساء القبائل والسالطني 

د قو). الذي يعترب القائد األعىل للقوات املسلحة واحلاكم األعىل لكل املنطقة
ًبنت احلكومة بيوتا تعترب مجيلة باملقارنة مع بيوت شيوخ القبائل لكل الضباط 

 .لسياسيني وملساعدهيما
,  السيايس يقع معسكر احلرس احلكوميبطاّوبقرب الدار املعدة للض

ّوهناك أماكن خاصة باملحاكم الرشعية . وبيت القضاء واملساعدون والكتبة
ويرفع . التي تقوم بعقود النكاح والطالق واملواريث وبعض القضايا األخر

  .هالضابط السيايس العلم الربيطاين عىل منزل
إن معاهدات : )١(»اجلنوب العريب مرسح الرصاع«: ويقول توم ليتل يف كتابه

احلامية ومعاهدات االستشارة حتمل كل مميزات السياسة الربيطانية يف التوفيق بني 
 َّاملحمياتّوكانت بريطانيا ال تزال مرصة عىل عدم احلكم املبارش يف . املتناقضات

عىل الشيخ أو السلطان أو األمري املوجود واعتمدت يف ذلك . إال عند الرضورة
هات من املعتمد الربيطاين, وينفذ استشاراته يًوطاملا كان مطيعا للتوج. يف منطقته

ًالتي مل تكن تتدخل كثريا يف شؤونه الداخلية, فإن هذا السلطان أو الشيخ يبقى 
س شيوخ ن جملإحيث .  هذه القبائلهوهو أمر مل تعتد. ًرئيسا ملنطقته أو قبيلته

 ًاستبدادامنه القبيلة كان يقرر صالحية هذا السلطان أو األمري من عدمه إذا رأوا 
ًأو استئثارا باألموال واملصالح أو إذا كان ضعيفا, وكانوا يستبدلونه بأحد أقاربه  ً

                                 
)١ ( 2726− Tom Little: South Arabia, Arena of Conflict, pp .  
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ولكن بريطانيا كانت متنع ذلك طاملا أن . ممن يتوسمون فيه الصالح هلذا املنصب
 الشيخ ينفذ أوامر املعتمد السيايس الربيطاين, ولو كانت أو األمري أوالسلطان 

 إن النظام القبيل لد هذه :وقال. تلك األوامر ليست يف مصلحة قبيلته ومنطقته
املناطق يمنع إىل حد كبري من استئثار السلطان أو األمري بالسلطة, وهو نوع من 

!! عة الديمقراطيةالديمقراطية البدائية التي قضت عليها بريطانيا العظمى راف
وكانت بريطانيا تقف مع السلطان أو األمري أو الشيخ وتقوم بمعاقبة الشيخ 

ويستشهد . )١(ًاملعرتض عىل السلطان أو األمري بدك منزله وأحيانا مصادرة أرضه
 عن أحد الشيوخ الذي عارض رشيف هيكنبوتم يف كتابه عدنبقصة أوردها 

ّكبري للسلطان, فلام مل يستطع الدفع دكت حان فطالبته عدن بدفع تعويض مايل بي
 وقامت الطائرة الربيطانية ,وصادرت بعض ممتلكاته) قلعة صغرية(منزله 

ن إوقال توم ليتل . )٢(العسكرية التابعة لسالح اجلوي امللكي الربيطاين بدك معقله
القصة حدثت يف بيحان بينام قال هيكنبوتم أهنا حدثت يف مكرياس يف سلطنة 

 .)٣(انح وأن قصة مماثلة حدثت يف بيالعوذيل

َّوقد علل توم ليتل هذا املوقف الشديد بأن رشيف بيحان قد وافق عىل 
 من شيخي مصعبني ٌّ, بينام رفض تلك املعاهدة كلمعاهدة احلامية واالستشارة
زمة لفرض سيطرته عىل اللاّ متده بالقوة العسكرية وبلحارث, مما جعل بريطانيا

 بتفويضه عن قبائل م١٩٠٣وقد قامت بريطانيا عام . لهاهذه املنطقة بكام
بلحارث ومصعبني ليقوم بتوقيع معاهدة محاية واستشارة نيابة عنهام, مما اضطر 

 .)٤(شيخا هاتني القبيلتني إىل اللجوء إىل اليمن ثم إىل السعودية
                                 

 .املصدر السابق  ) ١(
)٢ ( 53p 1958Tom Hickinbothm: Aden, London & Constable Company, .   
 .٥٣ – ٥٢املصدر السابق, ص   ) ٣(
 .٢٧اجلنوب العريب مرسح الرصاعات, املصدر السابق, ص : توم ليتل  ) ٤(
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 طردهتم بريطانيا من نوهناك أمثلة عديدة من أمراء ومشايخ املناطق الذي
مناصبهم ألهنم مل يقبلوا توقيع معاهدات احلامية واالستشارة أو ألهنم رفضوا 

 أمثلة عىل ذلك األمري )١(ويذكر توم ليتل!! االنصياع هلذه النصائح اإلجبارية
ّحيدرة أمري الضالع الذي أحبته قبائله, ولكن بريطانيا استبدلته بقريبه األكثر 

ع السفىل الذي فومنهم األمري حممد بن عيدروس يف يا. شعفلًانصياعا األمري 
 .حاربته بريطانيا

وكانت بريطانيا تقوم بالعقوبات اجلامعية لفروع القبائل التي تقوم باإلغارة 
 عندما تواجه صعوبات ,وهنب البضائع املتجهة إىل عدن وتقطع طريق القوافل

وكان . و شيخها خالف حادمالية أو عندما حيدث بينها وبني أمري املنطقة أ
ًسالح اجلو امللكي الربيطاين فعاال جدا يف إخضاع تلك القبائل الرشسة حيث  ً ّ

ًيدمر منازهلا بعد أن يعطيهم إنذارا لسحب النساء واألطفال وتقوم قوات . ّ
السلطنة أو اإلمارة أو املشيخة والتي يرأسها يف الغالب ضابط بريطاين بإكامل 

 القبيلة وتتعهد بأمن الطرق واملوافقة عىل معاهدات الباقي حتى ختضع تلك
ًكانت القواعد امللكية اجلوية الربيطانية عنرصا فعاال يف . االستشارة واحلامية ً

 .)٢(القضاء عىل حوادث قطع الطريق والثورات املتعددة
 الرشقية والغربية عىل َّاملحمياتواستمرت هذه السياسة يف كافة أرجاء 

وإن كانت الدوافع للثورة . ة اخلمسينات من القرن العرشينالسواء إىل بداي
 .وقطع الطرق أصبحت سياسية باإلضافة إىل العوامل القبلية واالقتصادية

 وكان أشهر معتمد بريطاين يف املنطقة الغربية امليجور سيجر الذي كان
يعرف املنطقة معرفة جيدة وعمل باملخابرات الربيطانية كام عمل يف القوات 

                                 
 .٢٨ – ٢٧املصدر السابق, ص   ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
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.  ثم جاء بعده تريفاسكس وكان عىل دراية واسعة بالقبائل ورصاعاهتم.سلحةامل
 ).َّاملحمياتو(ثم توىل منصب املندوب السامي يف عدن 

 زيارات السالطني لعدن
 أن يزوروا عدن َّاملحمياتوكانت حكومة عدن ترتب لسالطني ومشايخ 

ً وتستضيفهم حكومة عدن وتعطي هلم مبلغا من املال ,حاشيتهممرة كل سنة مع 
ويف . واألقمشة والبنادق والرصاص) مجع شال(مع اهلدايا العينية من الشاالت 

اليوم الثاين من الزيارة يقابل املعتمد الربيطاين يف دار االعتامد, ويبحث معه مجيع 
ويف ). حاكم عدن(الوايل ّالنقاط اهلامة املتعلقة بشؤون بالده قبل عرضها عىل 

اليوم التايل يزور الوايل ومعه املعتمد الربيطاين, والضابط السيايس املختص 
ًوعند وصول الزائر إىل مقر احلكومة تطلق له املدافع عددا من الطلقات . بمنطقته
 ثم يقوم البوليس املسلح بتقديم التحية , حسب أمهيته ومرتبته١١ إىل ٣ما بني 

ويستعرض مع . ويقابل الوايل بلباس القائد األعىل للقوات املسلحة .العسكرية له
الوايل أحوال بالد الزائر ويستمع إىل طلباته واقرتاحاته وشكواه, إن كان لديه 

وقد ساعدت هذه الزيارات . ّشكو معينة, ويقابل بكل ترحاب واهتامم
داقة بني هؤالء , وعىل قيام صَّاملحمياتالسنوية عىل توطيد أقدام بريطانيا يف 
ْوبالتايل قلت احلاجة إىل العمليات . احلكام املحليني واحلكومة الربيطانية ّ

 .)١()RAF(العسكرية وخاصة عمليات سالح اجلو امللكي الربيطاين 

  الغربيةَّاملحمياتالقوات املسلحة يف 
 الغربية من الناحية َّاملحمياتيف ضبط األمور يف بريطانيا اعتمدت 
 :العسكرية عىل

                                 
 .١٢٨ وثائق يمنية, ص ,اجلنوب اليمني: د اهللا أمحد النورعب  ) ١(
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 .)RAF (Royal Air Force )١(القوات اجلوية امللكية الربيطانية ) ١(
وقد كانت هذه القوات فعالة جدا منذ أن أدخلتها بريطانيا يف احلرب 
 العاملية األوىل واستخدمتها ضد اإلمام حييى عندما استوىل عىل الضالع,
ًوهامجت املناطق يف البيضاء والضالع إىل تعز واضطرت اإلمام حييى مرارا إىل 

 شهدت م١٩٢٨ – ١٩٢٦ ومنذ عام .االنسحاب من املناطق التي احتلها
لكية الربيطانية وبام أن اإلمام مل يكن املنطقة طلعات كثرية للقوات اجلوية امل

ًطائرات كان مرعبا يملك أي طائرات أو مضادات للطائرات فإن فعل هذه ال
ًللغاية مما اضطر اإلمام مرارا إىل طلب اهلدنة, وإىل توقيع معاهدة الصلح سنة 

وعملت القوات اجلوية يف مسح األرايض .  احلديث عنهاقدمت التي م١٩٣٤
كانت القوات  و, وبالتايل معرفة حتركات املناوئني للسلطةَّاملحمياتالشاسعة يف 

 أو تلك القبائل التي  فعالة جدا يف إخضاع القبائل املناوئةRAFاجلوية امللكية 
 الرشقية َّاملحميات وامتد عملها يف .تتمرد أو القبائل التي تقطع الطريق

 . الغربيةَّاملحمياتوالغربية, وإن كان أغلب عملها يف 
أخذهتم وهي قوات من رجال البادية األشداء ) Levies(قوات الليوي ) ٢(

ً مناطقهم ونقلتهم إىل عدن ودربتهم تدريبا جيدا عىل النظام بريطانيا من ً
ًواستفادت من شجاعتهم ومهارهتم يف إطالق النار, وبدال . واألسلحة احلديثة

.. من البنادق الفتيل التي كانوا يستخدموهنا, وجدوا البنادق واألسلحة احلديثة
                                 

; وقد حتدث بإسـهاب ١٠٥ – ١٠٠بوتم يف كتابه عدن, ص ناملصدر السابق وهيك  ) ١(
 ٧٠٠عن الدور الطالئعي للقوات اجلوية ومعرفتها للتحركات عىل احلدود املمتـدة 

سـاعد يف ذلـك  وقـد .ميل واألرايض اجلبلية الوعرة التي يصعب الوصـول إليهـا
مراكز حمددة لضباط الالسلكي يف األماكن االسرتاتيجية ملتابعة حتركات القبائـل يف 

 وقوات اإلمام عىل احلدود, كام أن الطـائرات تـستخدم لنقـل اجلنـود يف َّاملحميات
 .أرسع وقت ممكن
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ًوكان مقرهم أوال يف الشيخ عثامن, ثم انتقلوا إىل داخل  كريرت يف الطريق املؤدي ّ
وكان . وموقعهم ما بني مسجد أبان وباب عدن. إىل اخلساف وباب عدن

ًوتدرب ضباطهم تدريبا حديثا, . عددهم عدة آالف زادوا مع مرور األيام ً ّ
. وأرسل بعضهم إىل بريطانيا ملزيد من التدريب فيام بعد احلرب العاملية الثانية

وحتول كثري منهم . ب العريب يف اخلمسيناتوصاروا هم نواة جيش احتاد اجلنو
إىل اجلبهة القومية وإىل جبهة التحرير وكانوا قبيل االستقالل شوكة خطرية يف 
ّجنب االستعامر الربيطاين وذلك ما عجل بانسحاهبم من عدن يف نوفمرب 

 للجبهة القومية بشكل متسارع جدا, َّاملحميات وتسليمهم عدن ومجيع م١٩٦٧
ميع السالطني باهلرب بعد أن ختلوا عن مجيع مواثيقهم ومحايتهم ونصيحتهم جل

 .وسيأيت تفضيل ذلك يف حينه. هلم
ْشكلت عام التي  Levies( Aden Protectorate(وكانت قوات الليوي  ّ ُ

ً عامال فعاال يف ضبط األمور والثورات يف م١٩٣٤ ّ  وكان .)١( الغربيةَّاملحمياتً
) وكثر منهم من العوالق والعوذيل ودثينة( من نفس قبائلهم ؤالء ضباطهل

 .)٢(ويرأسهم ضابط بريطاين
 :املجموعات العسكرية التالية )٣(وذكر عبد اهللا الثور

                                 
)١ ( 21 Tom Little: South Arabia, Arena of Conflict, pp. 
 أن هذه القوات تكونت بعـد احلـرب العامليـة ,٩٩ذكر هينبوتم يف كتابه عدن, ص   ) ٢(

 الـذي Lakeليـك ) العميد( وقد كوهنا وأرشف عليها اللفتينانت كولونيل ,مبارشة
ّوسميت أول األمر . ً حكم عدن أيضاتوىل ثم تغـري االسـم ألن » فرقة مشاة اليمن«ُ

وكان قوادها معـارين مـن القـوات . من اليمنًذلك يعني اعرتافا بأن اجلنوب جزء 
 الغربيـة مثـل حـرس َّاملحميـاتوكانـت واجبـاهتم يف األغلـب يف . اجلوية امللكية

 .ًاحلكومة وأحيانا يف عدن نفسها
 .١٣٠ – ١٢٩عبد اهللا أمحد الثور, وثائق يمنية, ص   ) ٣(
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ل من ا رجمئة وعرشة اجليش من نحو يتألف هذا: جيش حممية عدن) ١(
ّوهو تابع لقيادة القوات اجلوية امللكية الربيطانية وهي التي . َّاملحمياتقبائل  ّ
واملقصود من هذا اجليش محاية مطار عدن الرئييس وحمطات .  نفقاتهتدفع

 ويرشف عىل . ويف الريان يف املكال, ويف اجلزر مثل سقطر,الطريان يف الداخل
 َّاملحمياتبية يف يف احلمالت التأدي وال يشرتك .تدريبه ويقوده ضباط بريطانيون

 .إال فيام نذر
 , رجل ألف ومخسمئةة من حواىلتتألف هذه القو: )١(حرس احلكومة) ٢(

ومهمتها األوىل املحافظة عىل األمن داخل املحمية والقيام باألعامل التأديبية 
ومركزها . ّضد القبائل التي تعاكس احلكومة وتتعد عىل الطرق والقوافل

ثنان من الضباط  عدن, وقائدها بريطاين ويساعده االرئيس يف الشيخ عثامن يف
حة وأم رجاع  الغربية يف طور الباَّاملحمياتع هذه القوات يف وتتوز. الربيطانيني

 وأحور يف ,وغريها من بالد الصبيحة, وشقرة ودرجاج من بالد الفضيل
 ويف , ويف الصفراء يف الضالع,)بني قاصد(العوالق السفىل واملصانع يف يافع 

 وتقوم وزارة املستعمرات .انحودثينة, ويف بي) أهل حسنة(بالد احلسني 
صف الباقي أهي نومل يذكر من يدفع ال(الربيطانية بدفع نصف املصاريف 
                                 

تابه عـدن أن الـذي وذكر هيكنبوتم يف ك. ١٢٩املصدر السابق, ص : عبد اهللا الثور  ) ١(
ًن هذا احلرس املمتاز تدريبا وعمال هو اللورد بلهـافن ّكو ً)Belhaven ( عنـدما كـان

 ونتيجة مثابرته وإرصاره عىل تكوين هذا احلرس عىل َّاملحمياتالضابط السيايس يف 
ًوقد تم تـدريبهم وتـسليحهم تـدريبا . نفقة حكومة صاحبة اجلاللة امللكة فيكتوريا ّ

قاموا باملهامت الصعبة يف املناطق اجلبلية الوعرة ويف احلـدود مـع الـيمن  وقد .ًعاليا
ًوكانوا دائام مستعدين للقتال بـروح مرحـة وكـأهنم يف . وقدموا خدمات كبرية جدا

ومـع هـذا فـإن . وقدموا حياهتم يف كثري من املعارك, كام جرح الكثري مـنهم. رحلة
قد كتب عنهم اللورد بلهافن يف مذكراته ل. حكومة بريطانيا مل تكافئهم بام يستحقون

 ).٩٩ – ٩٨كتاب عدن, ص (الكثري وأشاد هبم وبشجاعتهم وروحهم العالية 
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 ةبيو ر٤٠ويتقاىض اجلندي ). ?السلطنات واملشيخات أم حكومة عدن
 ).تتغري الرواتب بحسب الزمن ( روبية١٢٠, والضابط نحو شهريا) ةهندي(

 كقوات داخلية خاصة ببعض أمراء م١٩٣٥ّتكون سنة : حرس القبيلة) ٣(
. , ومهمتها املحافظة عىل األمن الداخيل, داخل اإلمارة التابعة هلاَّمياتاملح

ويرشف عليها ضباط من العرب املحليني الذين سبق تدريبهم يف جيش حممية 
وتقوم حكومة عدن بدفع الرواتب واملصاريف بينام يقوم السلطان أو . عدن

. األطعمة الالزمة هلااألمري أو الشيخ الذي تنتمي إىل بالده هذه القوة بتقديم 
وهلذا ليس . أما األلبسة واألسلحة فتقدمها وزارة املستعمرات الربيطانية

باستطاعة أي سلطان أو أمري أن يستخدم هذه القوات بدون موافقة القائد 
 .)١(الربيطاين املوجود يف املنطقة

 يلالضالع والفض: والسلطنات واملشيخات التي هبا حرس قبيل هي
من (وبني قاصد ) من يافع(لعوالق السفىل ومشيخة املفلحي واحلواشب وا

نية وقد شجعت احلكومة الربيطا. انحوإمارة بي) يافع?(والسقالدة ) يافع
 وقامت )٢(كام يقول هيكنبوتم يف كتابه عدنم ١٩٣٧تكوين احلرس القبيل منذ 

 . التكاليفبدفع 
 جيش حلج النظامي

ًمتيزت حلج بأن لدهيا جيشا نظاميا منذ فرتة مبكرة قبل دخول اإلنجليز إىل 
ّواستمرت هذه القوات بعد احتالل عدن وبعد توقيع معاهدات احلامية . عدن

وتتشكل من حوايل ألف جندي وختضع ألوامر سلطان حلج . واالستشارة
بوا يف جيش ّتدرويقود هذه القوة ضباط . الذي يقوم بدفع رواتبها ومؤونتها
                                 

 .املصدر السابق: عبد اهللا الثور  ) ١(
)٢ (  96T. Hickinbothom: Aden, p . 
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ة وال ف خمفةبأسعار رمزيوتبيع حكومة عدن األسلحة املطلوبة . ّحممية عدن
يستعمل السلطان هذه القوة التأديبية إال بعد إعالم املعتمد الربيطاين ملحمية 

وله حمطات وهلذا اجليش قوة وأسلحة رشاشة وخمابرات السلكية . عدن الغربية
 .ة وخور والعمريشيف حلج وكرال سلكية 

وتتبع هذا اجليش قوة أخر هي قوة اهلجانة مثل حرس احلدود وتستخدم 
 .اجلامل
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

رجال القبائل يصطفون ليختار منهم وّصورة معربة ملجموعة من البدو 
ويامثله يف املنطقة الرشقية (الضابط اإلنجليزي رجال حرس القبائل 

ة وال أحد يدانيهم يف إهنم رجال يتمتعون باللياقة البدني). جيش البادية
أخذت هذه الصورة يف بداية اخلمسينات من القرن . إصابة اهلدف

 .العرشين
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 .صورة ملجموعة مشاهبة للصورة السابقة بعد أن انخرطوا يف حرس احلكومة واحلرس القبيل
ّيزوا  وقد مت,)Aden Protectorate Levies(وتر قائدهم العريب بعد أن تدرب يف قوات الليوي 

أما مهارهتم القتالية فتشهد هلم املعارك التي خاضوها منذ العرشينات من القرن . بالنظام والدقة
وشهد هلم الربيطانيون بعد أن دربوهم بقدرهتم عىل إسقاط الطائرات اإليطالية املغرية . العرشين

 ,ا واحللفاء احلرب العاملية الثانية ضد بريطانيا بعد أن دخلت إيطاليم١٩٤١عىل عدن عام 
واضطرت بريطانيا لسحب معظم قواهتا من عدن وتركت عدن دون . وأخذت تغري عىل عدن

وكانت .  ولكن قوات الليوي استطاعت أن تسقط بعض الطائرات اإليطالية املغرية,محاية جوية
ليني د سحبت إىل الصومال حيث هاجم موسوق) كام يف احلرب العاملية األوىل(قوات بريطانيا 

) اإليطايل ومعظم أرايض الصومال(وأكمل احتالل الصومال .  وما حوهلاةجليز يف بربراإلن
 .يا واحلبشةريترأواحتالل 

 حتى قامت بريطانيا بطلب من سكان عدن وما حوهلا أن ,ًوخاض هؤالء حربا رشسة
 ومجع أهل عدن نصف ,أي العاصفة) Hurricane(ُيتربعوا لرشاء طائرة عسكرية تسمى هريكن 

 ومنذ وصول الطائرتني .بإكامل ثمنها مع طائرة أخر مماثلةها, ثم قامت بريطانيا العظمى ثمن
 .توقفت الغارات اجلوية اإليطالية

وقام السيد مسرت محود الذي كان أحد املتربعني لرشاء الطائرة ببناء دار للسينام يف عدن 
رها عنرت هم املرصية وأشوحققت له مكاسب خيالية ألنه كان يستورد األفال) هريكن (اأسامه

 .وعبلة ومغامرات عنرت وعبلة والتي استمرت فرتة طويلة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية
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لقبيلة اأحد حراس 
 .أثناء قيامه باحلراسة

 :احلرس القبيل
قائد املجموعة املكونة من ستة أفراد التي  

 .حترس هيكنبوتم ثم أثناء ذهابه للمحميات

د أفراد احلرس ألح: األوىل: صورتان
القبيل يف بداية اخلمسينات من القرن 

لقائد جمموعة حرس : والثانية. العرشين
َّحاكم عدن واملحميات املكونة من ستة  َّ

. وقد اختارهم من احلرس القبيل. أفراد
واحلاكم يف هذه احلالة هو السري 

 . هيكنبوتم
 ).عدن(والصور من كتابه 
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ممثلة يف حكومة  عىل أن بريطانيا )١(تتفق مجيع املصادر اإلنجليزية نفسها

عدن, كان اهتاممها األول واألخري بتأمني الطرق وتأمني املنطقة املحاذية لعدن 
 وما عدا ذلك فلم يكن له أي قدر من .التجارة يف عدنوتأمني التموين و

وكانت . م١٨٣٩االهتامم منذ أن دخلت بريطانيا إىل املنطقة واحتلت عدن سنة 
ّ ثم ملا فتحت .ًمعاهدات الصداقة أوال هتدف إىل محاية عدن ومحاية طرق متوينها

اقع قدم قناة السويس وبدأت الدول األوربية وخاصة فرنسا تتطلع إىل إجياد مو
 قامت بريطانيا بإجياد ,هلا يف البحر األمحر وخليج عدن واملحيط اهلندي

 وما م١٨٤٩وكان لوصول األتراك إىل اليمن للمرة الثالثة سنة . معاهدات محاية
ً دافعا لربيطانيا لتكثيف ,ًتبع ذلك من توسع جنوبا حتى وصلت إىل حلج

 اسطمبول حمادثات أدت كام عقدت مع الباب العايل يف. معاهدات احلامية
 . ميل وعرب مناطق شديدة الوعورة٧٠٠املتسعة والبالغة ملحاولة ترسيم احلدود 

من جهة الشيخ سعيد عىل باب املندب وقد بدأ التحديد هلذه احلدود من الغرب 
ّوالتي سامها صاحب رحلة إىل البحر األمحر يف ) ميون(والقريبة من جزيرة بريم 

ًثم اجتهت بعد ذلك رشقا حتى ). Ocelis(الد قرية أوقليس القرن األول بعد املي
وصلت إىل جبال يافع التي يصل ارتفاعها إىل ستة آالف قدم والتي مل يدخلها 

 فتوقفت عندها واستغرقت املحادثات أربع سنوات ,األتراك وال اإلنجليز
وقد استخدمت هذه احلدود . م١٩٠٥ إىل عام م١٩٠١ونيف منذ عام 

                                 
)١( -Hickinbotham: Aden -Tom Little:   287 Gavin R.: Aden Under British Rule, p. 

   Arena Of conflict - Trevaskis: Shades of Amber, etc. 
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يف إكامل احلدود بني تركيا وبريطانيا والتي متت يف مارس ّتي متت الواخلرائط 
 ., وتم التوقيع عليها كام قد رشحناه يف فصول سابقةم١٩٠٤

 الغربية بصورة عامة بدون أي عناية من الناحية الصحية َّاملحمياتبقيت 
م وبقي التعلي. قم هبا بريطانيا أي مستشفيات إىل احلرب العاملية الثانيةُفلم ت

ًحمصورا عىل التعليم الديني والكتاتيب واملساجد وحتفيظ القرآن واللغة العربية 
 ,والفقه, وأكثر من يقوم به السادة وأغلبهم من حرضموت, وبالذات من تريم
  فهناك السادة آل اجلفري يف العوالق, ويف الوهط يف حلج السادة آل السقاف

 بكر, وهكذا يف كل مناطق وآل العيدروس, ويف يافع السادة آل الشيخ أبو
 الغربية مع وجود علامء من نفس أهل املنطقة أو من املناطق الشافعية َّاملحميات
 .وبيت الفقيه وتعز وغريهامثل زبيد 

 وقد .وكانت حلج أهم هذه السلطنات وقد اهتم حكامها باستقدام العلامء
رحب به  و.قدم إليهم نقيب السادة يف مكة بعد أن اختلف مع الرشيف عون

 وحتدث الناس .السلطان وأكرم وفادته وواله التدريس واستفاد منه املئات
. ًمجيعا يف حلج وغريها عن علوم السيد علوي بن أمحد بن عبد الرمحن السقاف

 ذي احلجة سنة ٢٢بن عيل عند قدومه إىل حلج يف فضل وقد استقبله السلطان 
ثة إال يف فرتة  ولكن مل تظهر يف حلج مدارس حديم١٨٩٥يوليه /هـ١٣١٣
 وفيها مدرسة ابتدائية منظمة يديرها أستاذ مرصي ويساعده مخسة .متأخرة

 .ًآخرون من مرص أيضا ونحو عرشة من األساتذة العبادل
ويف . ويف الوهط واحلمراء واملجحفة يف كل واحدة منها مدرسة ابتدائية

ء ذاته يقال واليش. تانفيها مدرستان ابتدائي) الصبيحة(طور الباحة وأم فرشة 
ولكن كل .. عن بالد احلواشب والضالع ويافع وبالد العواذل وبالد الفضيل

 .هذه املدارس االبتدائية مل تظهر إال بعد احلرب العاملية الثانية
وإذا كانت عدن نفسها مل تظهر فيها سو مدارس ابتدائية, ثم بعد احلرب 
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وهذه هي . ة واحدةالعاملية الثانية مدرسة متوسطة واحدة ومدرسة ثانوي
متوسطة ( أما األهلية فكانت عديدة مثل مدرسة بازرعة .املدارس احلكومية

وهناك مدارس .  ومدرسة املعهد التجاري,)ابتدائية( والفالح ,)وابتدائية
 ومدرسة البادري.  وهكذا, ومدرسة للهندوس.)للذكور ولإلناث(لليهود 

 . االبتدائية إىل الثانويةوهي مدرسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية وهي من
 الغربية طوال َّاملحمياتهلذا كله مل توجد مدارس متوسطة أو ثانوية يف 

وكان عدد . إلخ... العهد االستعامري الذي يتشدق بأنه نرش العلم واحلضارة
الطلبة يف عدن أقل من ألف, أكثر من نصفهم من اهلندوس واليهود وذلك 

 .)١ (ن العرشينطول فرتة الثالثينات من القر
سو عدد ضئيل من املستشفيات )  الغربيةَّاملحميات(ومل توجد يف املنطقة 

الصغرية وجمموعة ال بأس هبا من الوحدات الصحية يقوم هبا املساعدون 
وهذه املستشفيات املحدودة مل . الصحيون وهم من األهايل الذين تم تدريبهم
 مل يكن م١٩٣٦وحتى عام . لثانيةتظهر إىل الوجود إال بعد احلرب العاملية ا

هناك سو مستشفى حكومي واحد يف عدن يعمل فيه طبيبان فقط ومستشفى 
 .)٢ (يف حلجوعيادة يف الشيخ عثامن اإلرسالية 

وأقامت بريطانيا ألبناء السالطني واألمراء واملشايخ مدرسة يف جبل حديد 
رك آباؤهم ضد  وهي مدرسة داخلية تستعملهم كرهائن بحيث ال يتح,يف عدن
فأين هذا . ويف نفس الوقت تعلمهم املرحلة االبتدائية واملتوسطة فقط. بريطانيا

وقد أسست مدرسة ).  الغربيةَّاملحميات(التعليم الذي نرشته بريطانيا يف املنطقة 
 .ً وعدد طالهبا كانوا يف حدود سبعني طالبا فقطم١٩٣٤جبل حديد سنة 
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ديل أن يقيم سكة حديد بالتعاون مع وقد حاول السلطان أمحد فضل العب
 بريطانيا ة ولكنه فشل يف ذلك بسبب معارضم١٩٠٧رشكة كواجي دينشو عام 

 برسعة َّاملحمياتقواهتا إىل حلج وهلذا املرشوع مع أنه كان سيفيدها أكثر يف نقل 
وهلذا . م١٩١٥عند األزمات, كام حصل عند دخول سعيد باشا إىل حلج عام 

 وبالذات م١٩١٦ىل إقامة خط السكة احلديد من عدن عام اضطرت بريطانيا إ
, ولكنها )وله أربع حمطات رئيسية(من املعال حتى وصل إىل اخلداد وشامل حلج 

وبالتايل . وجدت بعد انتهاء احلرب أن كلفة اخلط احلديدي أكثر من دخله
 .م١٩٢٩  عامأوقفته هنائيا

. )١(ق ترابية وعرةوأما خطوط املواصالت األخر فلم توجد سو طر
وكانت بريطانيا تستخدم الطريان احلريب يف األغراض املدنية لنقل املوظفني 

 .إلخ... ّاملهمني ولنقل اجلنود بطبيعة احلال وللمراقبة والتجسس
السلكي للجيش والقوات املسلحة للمسائل  هناك خطوط توكان

 كانت تصل إىل بل) الربقيات( فلم تكن هناك مراكز للتلغراف ,العسكرية فقط
 .ًعدن أوال ثم ترسل بالسيارات إىل حلج وغريها

 الغربية مل تشهد أي تقدم أو إصالحات أو َّاملحمياتوخالصة األمر أن 
ّتعليم أو خدمات صحية أو اتصاالت تلغرافية وبريدية أو مواصالت طوال  ّ

ثم بدأت بعد احلرب العاملية ). م١٩٣٩ إىل سنة م١٨٣٩من سنة (مائة عام 
وتسارعت خطاها نسبيا بعد قرار بريطانيا جتميع . لثانية إصالحات طفيفة جداا

 ولكن األمور م١٩٥٣ً الغربية أوال يف دولة االحتاد وذلك منذ عام َّاملحميات
 م١٩٥٢ يوليه ٢٣كانت قد تطورت بشكل كبري يف البالد العربية وقامت ثورة 

                                 
 .ال يف اخلمسينات من القرن العرشينَّمل توجد يف املحميات الغربية أي طرق مسفلتة إ  ) ١(

ًوعند االستقالل مل يكن يف املحميات الغربية سو مخسني مـيال  مـن ) ً كيلـومرتا٨٠(َّ
 . وباقي الطرق يف اجلبال والصحار من الرتاب فقط,الطرق املسفلتة
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 قوية يف مرص والعراق ية وتبعتها ثورات وحركات قومية وحدو,يف مرص
وظهر الرتانزسرت وحمطة !! ّ واحتدت مرص مع سوريا, ثم مع اليمن.واليمن

ًصوت العرب وأمحد سعيد الذي أهلب اجلامهري, وخاصة يف اليمن جنوبا 
وكان الرجل األمي يشرتي الرتانزسرت ويطلب من البائع أن يضع . ًوشامال

وسيأيت تفصيل ذلك يف  ..االشوكة عىل حمطة صوت العرب, فال يسمع غريه
  .حينه

 التطور يف السلطنة العبدلية
 فقد شهدت منذ انتهاء ,ً الغربية أكثرها تقدماَّاملحمياتتعترب حلج يف 

 فقد حرص حكام .ًاحلرب العاملية األوىل تقدما يف عدة جماالت, منها التعليمية
ثم . قدام العلامء وانتشار الدروس التعليمية يف املساجد واملدارسحلج عىل است

ًقدمت جزءا  وطلب السلطان املدرسني من مرص التي ,ظهرت املدارس احلديثة ّ
 .)١(ًكبريا من مرتباهتم

 وقام القومندان أمحد فضل العبديل الشاعر .وتقدمت الزراعة يف حلج
ع من الفواكه واألشجار من واملؤرخ واألديب والقائد العسكري بجلب أنوا

وكان يعترب من أكرب البساتني وأنزهها . اهلند وزرعها يف بستان احلسيني املشهور
وقامت مشاريع زراعية عدة قبل ظهور مرشوع . يف جنوب اجلزيرة العربية

 .ني ثم يف حلجْالقطن يف أب
م وظهرت أول مدرسة ابتدائية حديثة يف حلج بعد احلرب العاملية األوىل, ث

واحدة يف الوهط وواحدة يف احلمراء وواحدة يف (ظهرت عدة مدارس ابتدائية 
وظهرت يف كل سلطنة من سلطنات . وذلك بعد احلرب العاملية الثانية) املجحفة
 . الغربية مدرسة ابتدائية بسيطة وذلك بعد احلرب العاملية الثانيةَّاملحميات
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 التطورات اإلدارية يف حلج
.  ختتاره األرسة وشيوخ القبائلكانت حلج حتكم بواسطة السلطان الذي

 – ١٩١٨(وعند وفاة السلطان عبد الكريم فضل . وله جملس استشاري
كان ابنه األصغر عيل عبد الكريم فضل هو الذي يدير شؤون ) م١٩٤٧
 عيل عبد الكريم إدارة  وتوىل.ورغم صغر سنه فقد أدارها باقتدار. السلطنة

 وربام يف شبه جزيرة َّاملحميات بلد يف لوكانت حلج أو. املعارف وطورها
ونشطت فيها احلركة األدبية والنقدية . العرب توفد إليها بعثة تعليمية من مرص

 .وكان رائدها القومندان أمحد فضل العبديل
 ولكن . والدهوتوىل االبن األكرب فضل عبد الكريم فضل السلطنة بعد وفاة

ووافق األمراء من . ترصيف كثري من األمور بيد أخيه األصغر عيل عبد الكريم
العبادل وشيوخ القبائل واألعيان عىل تولية فضل عبد الكريم برشوط ستة 

) ٢. (أن السلطان حيكم وال يترصف يف شؤون السلطنة اإلدارية) ١: (أمهها
أن يكون للسلطنة جملس شور ) ٣. (ليس من حق السلطان تعيني ويل عهد له

مؤلف من ثالثة من كبار األمراء وجملس تنفيذي من رؤساء اإلدارات وجملس 
 .)١(ترشيعي من األمراء والقبائل واألعيان

ّوكانت بريطانيا تتدخل يف اختيار السلطان, ولكنها هذه املرة تركت األمور 
 .ّللعبادل يرتبون وخيتارون سلطاهنم

ً الكريم تنكر هلذه الرشوط, وقام بدال من ذلك لكن السلطان فضل عبد ّ
ّبإعادة األرايض التي كان اغتصبها والده وأرجعها إىل أصحاهبا, وألغى ما تبقى 
من عهد والده من االحتكارات كاحتكار بيع التبغ وزيت السمسم والسمك 
ّوغريه, ثم ألف جلنة لتنظيم عملية الري, وكسب بذلك رضا فئات من الشعب َّ. 
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ن لألمري عيل عبد الكريم نفوذ يف نادي الشعب اللحجي منذ تأسيسه وكا
وأرسل رئيس . وكان رئيس النادي وأعضاء إدارته من أنصاره. يف عهد والده

ًالنادي وأعضاؤه إىل السلطان فضل يطلبون منه تعيني األمري عيل ممثال للشعب 
 واملثقفون  وطالب أعضاء النادي.يف املجلس االستشاري واملجلس التنفيذي

وقام األمري عيل بإدارة شؤون السلطنة .  فوعدهم السلطان بذلك,بالدستور
 م١٩٤٨ حتى فرباير م١٩٤٧عندما غاب عنها السلطان منذ شهر ديسمرب 

وكان عيل عبد الكريم هو . وحتى بعد عودته ترك األمور ألخيه وعاد إىل خلوته
 .)١(م١٩٥٠احلاكم الفعيل يف حلج حتى هناية عام 

 وانتخب , يف الشيخ عثامن تأسس نادي الشباب اللحجي م١٩٤٩يف سنة و
ًعبد اهللا عمر البان رئيسا وعمر سامل طرموم أمينا للنادي وانتقدوا حكومة حلج . ً

 وكان للسلطان فضل بن عيل نوبات هستريية وهاجم حفل .يف الصحف العدنية
قطع الكهرباء وأمر و. زواج شقيقه عيل عبد الكريم من ابنة األمري أمحد مهدي

فتاة اجلزيرة أنه قد علم بمؤامرة الغتياله وشقيقه ل وذكر .شقيقه باخلروج إىل عدن
نه لوال أنه أوقف االحتفال لذهب ضحيته إوقال . يف ليلة االحتفال بالزفاف

 اكثريون بام فيهم اإلمام أمحد بن حييى محيد الدين إمام اليمن الذي كان مدعو
ع إىل عدن بام فيهم النساء املدعوات الاليت وصلن إىل عدن وهرب اجلمي. للحفل

 ,وال أحد يعرف وجه احلقيقة. )٢(حارسات سافرات بسبب الرعب الذي أحدثه
حقيقية أم ال? وقد زعم بعضهم أن األمري عيل نفسه وهل كانت هناك مؤامرة 

 أخيه ومل وقد قام السلطان فضل باالستيالء عىل أرايض. )٣(ًكان ضالعا يف املؤامرة
 .)٤(في بمعيشته يف عدن كالجئما ييكن يرسل له يشء من ريعها إال 
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نة لوضع الدستور وبعد خروج األمراء من حلج أمر السلطان بتشكيل جل
وانتهت اللجنة من وضع الدستور يف مارس .  العقريبيرأسها الشيخ عيل

ّوعني ً وبعث السلطان منه نسخا إىل حكومة عدن واألمراء يف عدن, م١٩٥١
 .ًعددا منهم يف املجلس الترشيعي

جي حورفض األمراء التعاون بحجة أن الدستور مل يعرض عىل الشعب الل
أمر السلطان بافتتاح املجلس الترشيعي بعد أن اختار رجال ف. ملناقشة إقراره

 .م٣١/٥/١٩٥١وافتتح املجلس يف . ًالقبائل الشيخ حممد عيل العقريب رئيسا له
وقام السلطان العقيم بتكرار . ًادت األحوال سوءا فقد ز,ورغم ذلك

 وراجت .ًزواجه لعله ينجب طفال يكون وليا للعهد وحيرم أخاه عيل من الوالية
 عىل ًاإشاعة يف حلج مضموهنا أن األمراء قد ولوا األمري فضل بن أمحد سلطان

 ّ وتبني بعد.م١٩٥١ سبتمرب ٢١حلج وقاموا بعزل فضل عبد الكريم وذلك يف 
ذلك أهنا إشاعة كاذبة, لكنها كانت كافية إلثارة غضب السلطان واعتقل بعض 
 األمراء وبالذات أمحد مهدي وعمه حسن بن عيل ثم قام بقتلهام يف إحد

 وملا علمت حكومة عدن بذلك أرسلت قايض املحكمة ليحقق .نوباته اهلستريية
. م١٩٥٢ أبريل ٢٠ ففر السلطان عبد الكريم فضل إىل تعز وذلك يف ,يف ذلك

وقررت حكومة عدن تأسيس جملس وصاية مكون من األمري فضل بن أمحد 
واألمري عيل عبد الكريم والسيد حسن جعفر قايض حلج والشيخ درويش 

 وستبقى قوات جيش حممية عدن يف حلج إىل أن يرفع املفتش العام ,لعزيبيا
 .)١(لداخيلًلقوات حلج قرارا بأن قوات الدولة قادرة عىل ضبط األمن ا
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 )م١٩٥٨ – ١٩٥٢(
 

ً سلطانا عىل حلج وهو م١٩٥٢ يونيه ٥انتخب السلطان عيل عبد الكريم يف 
من  الذي درس إىل هناية املرحلة الثانوية وخترج َّاملحمياتالوحيد بني سالطني 

وكانت ثقافته واسعة ودرايته بالشؤون . مدارس فيكتوريا كوليج يف مرص
 .السياسية جيدة, ولغته اإلنجليزية ممتازة

ورغم صداقته للمسؤولني الربيطانيني يف عدن وخاصة تريفاسكس 
ثم املندوب السامي حاكم عدن (املندوب السيايس للمحميات الغربية 

ًوكان متعاونا . الذي يعارض سياسة بريطانياإال أنه كان الوحيد ) َّاملحمياتو
شد التعاون مع السيد حممد عيل اجلفري رئيس رابطة أبناء اجلنوب التي تنادي أ

. سيها يف الرسِّبل كان كام يقال أحد مؤس. باستقالل اجلنوب العريب وتوحيده
عدن حتت احلكم «وهو مسؤول بريطاين وصاحب كتاب (وقال عنه جافن 

أنه شديد االرتباط برابطة أبناء اجلنوب وسياستها الداعية إىل ب) »الربيطاين
 الرشقية َّاملحمياتاالستقالل وتوحيد اجلنوب العريب كله بام فيه عدن و

والغربية يف دولة واحدة مستقلة, وهو ما كانت ترفضه السياسة الربيطانية 
 ًوكان السلطان عيل معجبا بجامل عبد النارص ويظهر ذلك أمام. آنذاك

وقد جعل املدرسني يف مدارس حلج من املرصيني وهو أمر . املسؤولني اإلنجليز
 )١( !!خطري ترفضه بريطانيا ألهنم يعلمون الطلبة الثورة ضد اإلنجليز
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ٍنه ذكي وسيم مثقف ولكنه ذو شعور وطني , إ)١( تريفاسكسهوقال عن
ّ وقد وقع عىل اتفاقية االستشارة مكرها حتى يتوىل احلكم .دافق بعد أخيه, ً

ًولكنه متلص منها يف الواقع مما أد يف النهاية إىل عزله وتولية ابن عمه بدال  ّّ ّ
ن طموحه أن إ للحج وحدها وًانه أكرب من أن يكون سلطانإ وقال عنه .)٢(عنه

نه وطني وأنه يفضل إ: وقال لرتيفاسكس. العريب بأكملهًيكون رئيسا للجنوب 
امات بأنه كان يسعى حلكم احتاد اجلنوب وهذا يدحض االهت(النظام اجلمهوري 

 بلدة َّاملحميات بدون عدن ال يشء وعدن بدون َّاملحمياتن وقال إ). عريبال
 ولذا ال يمكن أن تفصل عدن ,وليس هلا هوية) جممع األمم(كوسموبولتانية 

وهو أمر كانت ترفضه .  عن عدنَّاملحمياتوال ) َّاملحميات(عن اجلنوب 
 .بريطانيا آنذاك

قد أيد السلطان عيل العديد من الثورات القبلية ضد بريطانيا رسا, وإن و
ووقف السلطان . كانت اإلدارة الربيطانية قد علمت بتعاطفه مع هذه الثورات

والذي جيعل ) االحتاد الفيدرايل(ًأيضا ضد املرشوع اهلزيل الذي قدمه هيكنبوتم 
 ).م١٩٥٤عام ( هذا االحتاد السلطة كلها يف يد بريطانيا وتكون عدن خارجة عن

 كام عارضه السالطني ,وقد عارض املرشوع اإلمام أمحد محيد الدين بقوة
ً الغربية, خوفا من ذهاب سلطاهتم املنقوصة أصالَّاملحمياتواملشايخ يف  ثم . ً

اضطروا للموافقة عىل املرشوع بعد ذلك عندما أعادت صياغته بريطانيا عام 
 . م١٩٥٩

ارتباط السلطان عيل بالرابطة وباحلركة الوطنية جعلته وعىل كل حال فإن 
كام كان بالفعل وطنيا دفع . يضحي بسلطنته, والتي مل يكن يراها تكفي لطموحه

 .ببلده إىل مواجهة اإلنجليز بأساليب متعددة
                                 

)١ (  122119,9390,3837,22 −−−Trevaskis K.: Shades of Amber, pp . 
 .املصدر السابق  ) ٢(



אאא٣٠٥ א

 )١( )م١٩٥٠(النص الكامل للدستور اللحجي 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 )وبه نستعني(
 .ة اهللا تعاىلايعنحن فضل عبد الكريم سلطان حلج بر

تمشى تًبناء عىل وعدنا األكيد لشعبنا العزيز بوضع نظام دستوري للبالد 
عىل مقتضاه, وملا كان وعدنا هذا مبنيا عىل إيامننا العميق بحقوق الشعب 

 .باء, وأحقيته يف حكم نفسه بنفسهورضورة مشاركته لنا يف حتمل األع
ًونظرا حلرصنا الشديد عىل مصالح شعبنا, ورغبتنا الدائبة يف أن جتري 
األمور يف جمارهيا الطبيعية, مع عدم جتاهل األوضاع الصحيحة للحكم العادل 

 .ومتكني الفرد العادي من مزاولة حقوقه الطبيعية
ىل هتيئة الشعب ليقوم  منذ أن تولينا السلطنة ونحن هندف إ,وملا كنا

برسالته, ونبذل اجلهد فيام يعود عىل البالد بالصالح العام واخلري الوافر, وبناء 
املؤسستان لدراسة (عىل ما رفعته إلينا اللجنة التمهيدية, ثم اجلمعية العامة 

مع املالحظات وموافقتهام عىل ذلك, ) مرشوع الدستور املعروض علينا وإقراره
 .ًيه بناء عىل توصياهتامالتي قد أدرجت ف

ً نؤمن بأن البالد لن تتطور تطورا مفيدا ذا أثر فعال منتج, ولن ,وملا كنا ً ّ
تنهض هنضة راسخة القواعد ما مل تظفر بنظام أسايس, تسجل فيه احلقوق 

 .والواجبات, وحتدد االختصاصات, ويتساو به الناس يف الفرص املتاحة
                                 

 وهـو دسـتور .)١١٨ – ١٠٩(ًنقال عن كتاب العبادل للسيد حسن صالح شهاب   ) ١(
َّ وقد حدد صالحيات السلطان ,متقدم واضح املعامل مستمد من الرشيعة اإلسالمية

الــسلطة (واملجلــس التــرشيعي ) الــسلطة التنفيذيــة(والــشعب وجملــس املــديرين 
 .والسلطة القضائية ومالية السلطنة وأحكام عامة) لترشيعيةا



،אFאאE ٣٠٦

 اهللا يف أعناقنا, ونحب كل عمل يعود وملا كنا نقدر األمانة التي وضعها
 : أمرنا بام هو آت,خريه عىل العباد والبالد

 السلطنة اللحجية ونظام احلكم فيها: الباب األول
 .»سلطنة حلج«سلطنة عربية إسالمية, ويطلق عليها :  سلطنة حلج):١(املادة 
 .وعىل هداه تسن القوانني) اإلسالم(دين السلطنة الرسمي : )٢(املادة 
 .ّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للسلطنة:)٣(املادة 

 جباتااحلقوق والو: الباب الثاين
 اللحجيون لد الرشيعة والقانون سواسية ال فرق بينهم يف ):٤(املادة 

 .التمتع بكافة احلقوق وفيام عليهم من التكاليف
  احلرية الشخصية مكفولة, ولكل إنسان أن يعرب عن فكره:)٥(املادة 

 .بالقول أو الكتابة أو غري ذلك يف حدود الرشيعة والقانون
 الصحافة حرة يف حدود القانون, والرقابة عىل الصحف :)٦(املادة 

حمظورة, وإنذار الصحف, أو وقفها, أو إلغاؤها بالطريق اإلداري حمظور كذلك 
 .إال إذا كان ذلك رضوريا لوقاية النظام اإلسالمي أو االجتامعي

 ال جيوز القبض عىل أي إنسان وال حبسه إال وفق أحكام ):٧(املادة 
 .الرشيعة والقوانني

 للمنازل حرمة فال جيوز دخوهلا إال يف األحوال املبينة يف القانون ):٨(املادة 
 .وبالكيفية املنصوص عليها فيه

 ال جريمة وال عقوبة إال بناء عىل قانون أو نص رشعي, وال ):٩(املادة 
 .األفعال الالحقة لصدور القانون الذي ينص عليهاعقاب إال عىل 

 للملكية حرمة, فال ينزع عن أحد ملكه, إال بسبب املنفعة ):١٠(املادة 
العامة يف األحوال املبينة يف القانون, وبالكيفية املنصوص عليها فيه, ويشرتط 

ًتعويضه عنه تعويضا عادال ً. 



אאא٣٠٧ א

ر األديان والعقائد عىل أال  حتمي السلطنة حرية القيام بشعائ):١١(املادة 
 .خيل ذلك بالنظام العام وال ينايف اآلداب

 . حرية التعليم, ما مل خيل بالنظام العام, واآلداب العامة):١٢(املادة 
عد ب للحجيني احلق يف تكوين اجلمعيات واألندية برتخيص ):١٣(املادة 

اب واألمن والعام ّ ومتنع هذه اجلمعيات إذا تبني إخالهلا باآلد,معرفة األهداف
 .وسالمة السلطنة

 لكل فرد ير أنه نزل به ظلم أن يرفع شكواه لد اإلدارة ):١٤(املادة 
 .املسؤولة

  أحكام عامة–السلطات : الباب الثالث
 مجيع السلطات مصدرها الشعب, واستعامهلا يكون عىل النحو ):١٥(املادة 

 . هبذا الدستورّاملبني
يعية يتوالها السلطان باالشرتاك مع املجلس  السلطة الترش):١٦(املادة 
 .الترشيعي

قره املجلس الترشيعي وصدق عليه  يصدر قانون إال إذا أ ال):١٧(املادة 
 .السلطان

 تكون القوانني نافذة يف مجيع السلطنة بإصدارها من جانب ):١٨(املادة 
د ثالثني ًالسلطان, ويستفاد اإلصدار من حني نرشها, ويعترب القانون نافذا بع

 . وجيوز قرص هذه املدة بنص رصيح يف تلك القوانني.ًيوما من حني إصداره
أحكام هذه القوانني ال ترسي إال عىل ما يقع بعد تاريخ النفاذ ): ١٩(املادة 

 .وال يرتتب عليها أثر فيام وقع قبله
ًالقوانني الصادرة واملعمول هبا سابقا تكون سارية حتى  ):٢٠(املادة 
 .ون وأحكام عامة بإلغائهاصدور قان
 . للسلطان واملجلس الترشيعي حق اقرتاح القوانني):٢١(املادة 



،אFאאE ٣٠٨

 . السلطة التنفيذية يتوالها السلطان):٢٢(املادة 
 السلطة القضائية تتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها ):٢٣(املادة 

 .ودرجاهتا وتنفذ مجيع األحكام باسم السلطان
 : الفصل الثاين

 السلطان:  األولالفرع
 . السلطان هو رئيس السلطنة األعىل, وذاته مصونة ال متس): ٢٤(املادة 

 . السلطان يصدق عىل القوانني ويصدرها):٢٥(ملادة ا
 السلطان التصديق عىل مرشوع قانون أقره املجلس َ إذا مل ير):٢٦(املادة 
 ثالثة أرباع  أعاده يف مد شهر إلعادة النظر فيه, فإن وافق عليه,الترشيعي

صار له حكم القانون, وأصدر, وإن ,أعضاء املجلس الترشيعي مرة أخر 
النظر فيه, يف دور االنعقاد كانت األغلبية أقل من ثالثة أرباع األعضاء امتنع 

, فإن عاد املجلس يف دور انعقاد آخر إىل إقرار ذلك )يعني يف نفس السنة( نفسه
 .ر له حكم القانون وأصدراملرشوع بأغلبية اآلراء املطلقة صا

 السلطان يضع اللوائح الالزمة لوضع القوانني بام ليس فيه ):٢٧(املادة 
 .تعديل أو تعطيل هلا أو إعفاء من تنفيذها

 للسلطان احلق يف حل املجلس الترشيعي مع بيان أسباب احلل ):٢٨(املادة 
 .بالتفصيل
س الترشيعي الجتامع  للسلطان, عند الرضورة, أن يدعو املجل):٢٩(املادة 

ًغري عادي, وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تقدمها األقلية, وليس 
للمجلس أن يبحث يف الدورة غري العادية إال األمور التي صدرت الدعوة 

 .ألجلها, ويعلن السلطان فض االجتامع غري العادي
رساع إىل  إذا حدث فيام بني أدوار انعقاد املجلس ما يوجب اإل):٣٠(املادة 

اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري, فللسلطان أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا 



אאא٣٠٩ א

 لقوة القانون, برشط أال تكون خمالفة للدستور, وتعرض عىل املجلس عند أو
 .اجتامع له

 . االنعقاد العادي للمجلس الترشيعية السلطان يفتتح دور):٣١(املادة 
الح العامة, ويويل ويعزل املوظفني, عىل  السلطان يرتب املص):٣٢(املادة 

 .الوجه املبني يف القوانني
 .السلطان هو القائد األعىل للجيش): ٣٣(املادة 
 . السلطان يتوىل سلطته بواسطة رؤساء إداراته):٣٤(املادة 
 . السلطان يعني املديرين ويقيلهم):٣٥(املادة 
م املجلس الترشيعي  قبل أن يبارش السلطان سلطته حيلف أما):٣٦(املادة 

حرتم الدستور, وقوانني الشعب أأقسم باهللا العظيم أن : (احللف اآليت
 ).اللحجي, وأحافظ عىل استقالل الوطن, وسالمة أرضه

 ):٣٧(املادة 
 ليس للسلطان وال ألحد من أوالد حمسن فضل حق تعيني ويل عهد ) أ

ي هو للسلطنة, وإنام ذلك من اختصاص املجلس الترشيعي وحده الذ
 .ممثل للشعب

 يف حالة عدم وجود من خيلف السلطان جيتمع املجلس الترشيعي )ب
ًبحكم القانون فورا الختيار السلطان, ويشرتط لصحته حضور ثالثة 
أرباع أعضائه, فإذا مل يتسن له االختيار عقد جلسة أخر خالل أربع 

 كان عدد األعضاء اًالجتامع صحيحا أياوعرشين ساعة, ويكون 
 .حلارضين, ويكون االختيار باألغلبية النسبيةا
 من وقت وفاة السلطان إىل أن يؤدي من خيلفه اليمني تكون ):٣٨(املادة 

سلطان الدستورية يف يد نائبه أثناء مرضه, ويف حالة عدم تعيني نائب السلطات 
 .ئيس املديرينرتكون بيد 



،אFאאE ٣١٠

 املديرون: الفرع الثاين
و املهيمن عىل مصالح السلطنة ويطلق عليه  جملس املديرين ه):٣٩(املادة 

 ).جملس املديرين(
ولون متضامنون لد السلطان واملجلس ؤاملديرون مس ):٤٠(املادة 

 .الترشيعي عن عمل إدارة البالد العامة, وكل مدير مسؤول عن أعامل إدارته
  أوامر السلطان شفهية أو كتابية ال ختيل املديرين من املسؤولية):٤١(املادة 

 .بحال
 للمديرين أن حيرضوا جلسات املجلس الترشيعي, وهلم احلق ):٤٢(املادة 

يف الكالم إذا طلبوا ذلك, وال يكون هلم رأي يف التصويت, إال إذا كانوا أعضاء 
فيه, وهلم أن ينيبوا عنهم من خيتارونه من كبار موظفيهم, وللمجلس أن حيتم 

 .عىل املديرين حضور جلساته
لمجلس الترشيعي حق اهتام املديرين فيام يقع منهم من  ل):٤٣(املادة 

اجلرائم يف تأدية واجبهم, وال يصدر قرار االهتام إال بأغلبية ثلثي األعضاء, 
 . املجلس الترشيعي من أعضائه من يتوىل تأييد االهتام أمام حمكمة خاصةّويعني

رين فقط  املحكمة اخلاصة هي التي هلا احلق يف حماكمة املدي):٤٤(املادة 
 :هم, ون من تسعة أعضاء يرأسهم أحدهمّوتتكو

 ـ املستشار القضائي, رئيس املحكمة الكلية, اثنان من قضاة املحكمة 
الكلية, ومخسة من أعيان البالد ورجاالهتا ومن غري أعضاء املجلس الترشيعي, 

 .وتصدر األحكام فيه بأغلبية ستة أصوات
 املدير الذي يتهمه املجلس الترشيعي يوقف عن العمل إىل أن ):٤٥(املادة 

 .يقيض املجلس التأديبي يف أمره
 يف حالة صدور حكم برباءة املدير املتهم, فللمذكور احلق يف ):٤٦(املادة 

 .تقديم دعو رد اعتبار وتعويض أمام املحكمة اخلاصة



אאא٣١١ א

 املجلس الترشيعي: الفصل الثالث
م تعود البالد عىل النظام النيايب, فإن عضوية املجلس ً نظرا لعد):٤٧(املادة 

 بعد ذلك يالترشيعي تكون بالتعيني من قبل السلطان ملدة سنتني, وإذا ما رؤ
صالحية التحول إىل نظام االنتخاب, يضاف إىل الدستور ما يفيد ذلك عىل 

 .الوجه الصالح
, ًن املجلس الترشيعي من واحد وعرشين عضواّ يتكو):٤٨(املادة 

ويالحظ يف التعيني متثيل كافة طبقات الشعب, من أمراء وأعيان, وقبائل, 
  .وعامة الشعب

ً السلطان رئيسا للمجلس لكل سنة, وينتخب املجلس ّ يعني):٤٩(املادة 
 .ًوكيال للرئيس, ويف حالة غياب الرئيس والوكيل ينتخب رئيس للجلسة

 صدور أمر السلطان  مدة املجلس الترشيعي سنتان من حني):٥٠(املادة 
 .بالتعيني

إذا أمر السلطان بحل املجلس الترشيعي جيب تعيني املجلس ): ٥١(املادة 
 .اجلديد يف مدة ال تزيد عن شهر

 تبدأ الدورة الترشيعية للمجلس يف أول مخيس من شهر رجب ):٥٢(املادة 
 .من كل عام, فإن وافق عطلة رسمية ففي اخلميس التايل

 .ع املجلس الترشيعي كل شهر مرتني جيتم):٥٣(املادة 
 .ء بالتصويت الشفويارتعطى اآل ):٥٤(املادة 
 ال جيوز حل املجلس اجلديد من أجل أمر, قد حل املجلس ):٥٥(املادة 

 .الترشيعي السابق من أجله
 ).احلوطة(مركز املجلس الترشيعي ): ٥٦(املادة 
ا, فال جيوز ملن و املجلس الترشيعي ينوب عن األمة كلهضع): ٥٧(املادة 

 .يمثلهم وال السلطة التي تعينه توكيله بأمر عىل سبيل اإللزام



،אFאאE ٣١٢

 يقسمون أن ,لهمم قبل أن يتوىل أعضاء املجلس الترشيعي ع):٥٨(املادة 
يكونوا خملصني للوطن وللسلطان, ومطيعني للدستور ولقوانني البالد, وأن 

ًاملجلس علنا بقاعة يؤدوا عملهم بالذمة والصدق, وتكون تأدية اليمني يف 
 .اجللسة

ة ّجلسات املجلس الترشيعي علنية, وعىل أن ينعقد هبيئة رسي): ٥٩(املادة 
 .ًبناء عىل طلب املجلس اإلداري, أو مخسة من أعضاء املجلس الترشيعي

ً ال جيوز للمجلس أن يقرر قرارا إال إذا حرض اجللسة أغلبية ):٦٠(املادة 
 .أعضائه

األحوال املشرتط فيها أغلبية خاصة, تصدر القرارات  يف غري ):٦١(املادة 
 .باألغلبية املطلقة, وعند تساوي اآلراء فللرئيس صوت الرتجيح

ال جيوز للمجلس تقرير مرشوع قانون إال بعد أخذ الرأي مادة ): ٦٢(املادة 
مادة, وللمجلس حق التعديل, والتجزئة يف املواد, وفيام يعرض من 

 .التعديالت
لكل عضو من أعضاء املجلس أن يوجه إىل املديرين أسئلة أو ): ٦٣(املادة 

استجوابات, وذلك عىل الوجه الذي يبني  يف الالئحة الداخلية, وذلك يف غري 
 .حالة االستعجال وموافقة املدير

للمجلس الترشيعي أن يسحب الثقة بمدير من املديرين أو ): ٦٤(املادة 
و املجلس اإلداري يف هذه احلالة تقديم باملجلس اإلداري كله, وعىل املدير أ

 .استقالته
 ة للمجلس حق إجراء التحقيق ليستنري يف مسائل معينة داخل):٦٥(املادة 

 .يف حدود اختصاصه
 ال جيوز مؤاخذة أعضاء املجلس الترشيعي, بام يبدون من ):٦٦(املادة 

 .أفكار وآراء يف املجلس



אאא٣١٣ א

 اختاذ إجراءات جنائية نحو أي ال جيوز أثناء دور االنعقاد): ٦٧(املادة 
عضو من أعضاء املجلس الترشيعي, وال القبض عليه إال بإذن املجلس التابع 

 .هو له, وذلك فيام عدا حالة التلبس باجلناية
ال جيوز فصل أحد من عضوية املجلس الترشيعي إال بقرار ): ٦٨(املادة 

 .صادر من املجلس بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء
 حمل أحد أعضاء املجلس بالوفاة, أو االستقالة, أو  إذا خال):٦٩(املادة 

 السلطان من يقوم مقامه يف مدة شهر, من يوم ّ يعني,غري ذلك من األسباب
 .إشعار املجلس الترشيعي للحكومة بخلو املحل

 ليس ألحد خماطبة املجلس الترشيعي بشخصه, وللمجلس أن ):٧٠(املادة 
م إليه من العرائض, وعليهم أن يقدموا اإليضاحات حييل إىل املديرين ما يقد

 .اخلاصة إذا طلب املجلس ذلك منهم
 عىل رئيس املجلس املحافظة وحده عىل النظام يف داخله, أو ):٧١(املادة 

 .من يقوم مقامه يف حالة غيابه
ً يضع املجلس الئحته الداخلية مبينا هبا طريقة السري يف تأدية ):٧٢(املادة 

 .أعامله
 يتناول كل عضو من أعضاء املجلس الترشيعي مكافأة سنوية ):٧٣(ادة امل

 .حتدد بقانون

  السلطة القضائية:الفصل الرابع
القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري الرشع ): ٧٤(املادة 
 .والقوانني
 . ترتيب جهات القضاء وحتديد اختصاصها يكون بالقانون):٧٥(املادة 
جلسات املحكمة علنية إال إذا أمرت املحكمة بجعلها رسية  ):٧٦(املادة 

 .مراعاة للنظام العام, أو للمحافظة عىل اآلداب
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 . كل متهم بجناية جيب أن يكون له من يدافع عنه):٧٧(املادة 
 قضاة املحاكم يعينون بمرسوم, وال يعزلون إال وفق أحكام ):٧٨(املادة 
 . حدود العزل وكيفيتهّقانون يعني

 مالية السلطنة: اب الرابعالب
ال جيوز إنشاء رضيبة, أو تعديلها, أو إلغاؤها إال بقانون, وال ): ٧٩(املادة 

 .جيوز تكليف األهايل بتأدية يشء من األموال أو الرسوم إال يف حدود القانون
نة يف ّال جيوز إعفاء أحد من أداء الرضائب يف غري األحوال املبي): ٨٠(املادة 
 .القانون
ال جيوز تقدير معاش عىل خزانة السلطانة, أو تعويض, أو ): ٨١(ادة امل

 .مكافأة, أو إعانة إال يف حدود القانون
 كل التزام موضوعه استغالل مورد من موارد الثروة الطبيعية ):٨٢(املادة 

للبالد, أو مصلحة من مصالح اجلمهور العامة, وكل احتكار ال جيوز منحه إال 
 .دودبقانون وإىل زمن حم

امليزانية الشاملة إليرادات الدولة ومرصوفاهتا جيب تقديمها ): ٨٣(املادة 
 .إىل املجلس الترشيعي قبل ابتداء السنة املالية بثالثة شهور لفحصها واعتامدها

ويف معرض مناقشة امليزانية ال يقبل اقرتاح بإلغاء رضيبة موجودة أو تعديل 
عينها القانون, وتقر امليزانية يسنة املالية  وال.الرضائب احلارضة بزيادة أو نقصان

ًبابا بابا ً. 
 ال جيوز فض دورة االنعقاد العادي للمجلس الترشيعي قبل ):٨٤(املادة 

 .الفراغ من تقرير امليزانية
إذا مل يصدر القانون بامليزانية قبل ابتداء السنة املالية اجلديدة ): ٨٥(املادة 

 .در القانون بامليزانية اجلديدةيعمل بامليزانية القديمة, حتى يص
 كل مرصوف طارئ غري وارد يف امليزانية, أو زائد عىل التقديرات ):٨٦(املادة 

 .الواردة هبا, جيب أن يوافق عليه املجلس الترشيعي ويصدق عليه السلطان
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م إىل ّ احلساب اخلاص إلدارة املالية من العام املنقيض يقد):٨٧(املادة 
 . مبدأ كل دور عادي لطلب اعتامدهاملجلس الترشيعي يف

 ال يقبل أي اقرتاح بتعديل النفقات أو الواردات املربوطة ):٨٨(املادة 
 .بعقود

 أحكام عامة: لباب اخلامسا
 . للسلطان احلق يف العفو الشامل):٨٩(املادة 
 ال خيل تطبيق هذا الدستور بتعهدات حلج السابقة ألي دولة ):٩٠(املادة 

أخر. 
 ال جيوز للسلطان عقد أية معاهدة مع أية دولة أخر إال بعد ):٩١(املادة 

عرضها عىل املجلس الترشيعي, وموافقته عىل ذلك, وعىل أال ختل تلك املعاهدة 
 .بنصوص هذا الدستور

 ال جيوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام الدستور إال أن ):٩٢(املادة 
 .الطوارئ, ويف زمن احلرب, أو قيام حالة اوقتييكون 
 للسلطان واملجلس الترشيعي اقرتاح تنقيح أو تعديل أو ):٩٣(ملادة ا

حذف حكم أو أكثر من أحكام هذا الدستور, أو إضافة أحكام أخر, ومع 
ذلك فإن األحكام اخلاصة بمبادئ احلرية واملساواة يف احلقوق والواجبات, 

 .حال من األحوالوالباب األول من هذا الدستور, ال يمكن اقرتاح تنقيحها ب
 . يعمل هبذا الدستور من تاريخ انعقاد املجلس الترشيعي):٩٤(املادة 
 .عىل رؤساء إدارتنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيام خيصه): ٩٥(املادة 

 م١٩٥١املوافق  هـ١٣٧٠صدر بلحج يف 
 سلطان حلج
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אאאאא 
 )Abiyan Board(ني ْمرشوع القطن يف أب

 
 ويمتد ساحلها .)عدن الصغر(ني رشق عدن حتى تصل إىل الربيقة ْأبمتتد 

 إىل ًمتصال بساحل العوالق السفىل) خليج عدن(ًجنوبا عىل بحر العرب 
املحيط (الواحدي ومنها إىل حرضموت واملهرة يف إطاللة واسعة عىل بحر العرب 

 العقريب ثم سلطنة يلتحاذ) من الغرب(وتتصل من ناحيتها الشاملية ). اهلندي
ومن الرشق حتدها العوالق . ثم يافع السفىل ثم العوذيل ثم دثينة) العبديل(حلج 

أما بعد االستقالل . الل الربيطاينهذا التقسيم كان يف عهد االحت(السفىل 
 . وميناؤها التارخيي شقرة,وعاصمتها زنجبار). فصارت ضمن املحافظة الثالثة

ني سهل مفتوح مثلث الشكل قاعدته ساحلها املمتد عىل املحيط ْوأب
عاصمته جعار والتي كانت . (ممتد إىل جبال يافع السفىل) قمته(اهلندي, ورأسه 

 ويغذهيا .] الغربيةَّاملحمياتانظر خريطة ) [اريخ طويلتدعى خنفر والتي هلا ت
 وخاصة يف موسم األمطار يف ,سان وكالمها جيريان باملاءحوادي بنا ووادي 

الذي ) الطني(ً من جبال اليمن الشاميل, آتية باملياه الغزيرة والغرين ,الصيف
 .يثري األرض وجيعلها صاحلة للزراعة

ًا واستفادوا من هذه األودية, ولكن وقد بنى اليمنيون القدماء سدود
 العودة إىل احلروب القبلية واهنيار الدولة يف القرون األخرية أد إىل إمهال هذه

 السيول بالغرين إىل البحر وترك األرايض عاسدود واندثارها, بام أد إىل اندفال
 .)١(ًبصورة عامة بورا

                                 
)١ ( 151147 −T. Hickinbotham: Aden, pp . 



אאא٣١٧ א

ة الثانية وعندما حدث نقص كبري يف األغذية بسبب احلرب العاملي
فكر مدير الزراعة املسرت برايان هارتيل بإقامة مرشوع ) واملجاعة يف حرضموت(

وبدأ بمبلغ . ني وذلك منذ بداية األربعينات من القرن العرشينْزراعي يف أب
عرشة آالف جنيه اسرتليني الستصالح سبعامئة فدان وذلك باستئجار الثريان, 

ولكنه واجه مقاومة ) التقاوي(ور وبناء بعض السدود البسيطة ورشاء البذ
ًكانت مرسحا للقتال بينهم وبني (رفضوا التنازل عن أراضيهم الذين األهايل 

القبائل األخر.( 
 ولكن ,ًا وبأثامن رخيصةّيرسموعند انتهاء احلرب كان استرياد الطعام 

مصانع النكشاير يف إنجلرتا كانت حتتاج إىل القطن الطويل التيلة وبدأت يف 
وإلجياد بديل, ولو حمدود, . , بل والسودان, حركات قوية لالستقاللمرص

 .ني ثم يف حلجْلذلك فكرت إنجلرتا يف زراعة القطن يف أب
السري برنار راييل بإصدار مرسوم ) الوايل(وقام املقيم الربيطاين يف عدن 

 وقررت له ميزانية م١٩٤٧عام ) Abiyan Board(ني ْبتكوين جملس هيئة أب
 وكان .)١( جنيه اسرتليني أخذت قرضة من حكومة بريطانيا٢٧٠,٠٠٠بمبلغ 

وعندما توىل هيكنبوتم وظيفة املقيم يف . مدراء املرشوع واهليئة كلها من اإلنجليز
 كانت قد متت زراعة عدة آالف من م١٩٥١عام ) الوايل (َّاملحمياتعدن و

فىل املسامهة يف السسلطان الفضيل ويافع املواطنني و  منوطلب. ًاألفدنة قطنا
وتم إجياد خمازن . وظلت اإلدارة واملجلس بكامله بيد اإلنجليز فقط. املرشوع

ورغم ذلك كان . ني كام تم بناء عدة سدود, وعدة قنواتْثم حمالج للقطن يف أب
 .هناك خالف دائم بني سلطنة الفضيل وسلطنة يافع السفىل

ً نجاحا كبريا , رغم هذه الصعوبات,ونجح املرشوع   واغتنى املزارعون,ً
وعاش املهندسون والزراعيون واملدراء كام اغتنى جملس اإلدارة الربيطاين, 

                                 
 .املصدر السابق: هيكنبوتم  ) ١(
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 وبنوا هلم مستعمرة صغرية عىل سفوح جبال يافع السفىل ,اإلنجليز يف بحبوحة
لقد كانت طريقتهم يف احلياة وصخبهم ورشهبم اخلمور . مما أثار األهايل ضدهم

سري كينيدي بريفاسكس الذي خلف هيكنبوتم كام يقول ال −صفعة لألهايل  −
 وهذا ما أد إىل .)كام أنه كان املندوب السيايس للمحميات الغربية يف عهده( −

 وحسب قول .القالقل فيام بعد ضد هؤالء األجانب الكفرة الوقحني
 :)١()Brash and offensive intruders(تريفاسكس 

البذخ عىل حساب العرب وقد كانت هذه املجموعة الغريبة تعيش حياة 
وهذا ما استخدمته احلركة الوطنية إلهلاب الشعور . ومن أمواهلم) املحليني(

ضد اإلنجليز ثم استخدمه بعد ذلك صوت العرب من القاهرة يف إثارة اجلامهري 
 .)٢(ضد اإلنجليز يف عدن

ًا ًني إنجليزيا رصفا يف أول األمر, ولكن جتنّبْوقد كان جملس إدارة مرشوع أب
 تريفاسكس مع َّاملحمياتللحساسيات الوطنية ترأس املجلس حاكم عدن و

النائب (وممثل لسلطنة يافع السفىل ) النائب أمحد عبد اهللا(ممثل لسلطنة الفضيل 
اإلنجليز فقط, بام فيهم من هم ف وأما بقية املسؤولني )٣( )حممد بن عيدروس

 .وعمدير الزراعة اإلنجليزي واملهندسني ومدير املرش
وقامت حكومة حلج برئاسة السلطان عيل عبد الكريم العبديل بنقل 

ونجح املرشوع يف . ني, إىل حلجْ بعد دراسته وإرسال جلان ملتابعته يف أب,املرشوع
ًحلج أيضا نجاحا كبريا ً ّ ومما ميز مرشوع السلطان عيل عبد الكريم أنه مل يعتمد .ً

ت وبالتايل انخفض. ا وحملياعىل املوظفني اإلنجليز وجعل مرشوعه حلجي
                                 

)١ (  127126−K. Trevaskis: Shades of Amber, p . 
 .املصدر السابق  ) ٢(
 وحممد بن عيدروس هو ابن السلطان عيدروس ..لسلطانالنائب هنا بمعنى نائب ا  ) ٣(

 .العفيفي
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ًالتكاليف انخفاضا كبريا وهذا ما أد إىل زيادة األرباح وزيادة التوزيعات عىل . ً
 .املزارعني واملسامهني يف املرشوع

سكس, كثري افي كام يقول تر,وكان النائب الشاب حممد بن عيدروس
وع  ملاذا? وكيف? حتى استطاع أن يعرف الكثري من تفاصيل مرش:األسئلة

وبام أنه ممثل لسلطنة يافع السفىل, مل يستطع جملس إدارة املرشوع . نيْالقطن يف أب
وبالتايل عرف أن مبالغ كبرية جدا يأخذها هؤالء . جتاهل أسئلته املحرجة

ّني أقل ْونتيجة لذلك كانت أرباح املزارعني واملسامهني يف أب. املوظفون اإلنجليز
 .جل عليه مزارعو حلصبكثري مما حي

 ثورة حممد بن عيدروس العفيفي
وقد ذكر تريفاكس تفاصيل كثرية عن مناقشات وأسئلة حممد بن 

وأن . أن جييب عليها −بصفته رئيس املجلس  − وكيف كان حياول ,عيدروس
 كانت التكاليف ُني بني من الصفر وبالتايلْ الشاب أن مرشوع أبيرشح للسلطان 

َ فمثال قد ينهار سد ألنه مل يبن.أكثر, وكانت األخطاء حتدث  بإحكام, وبالتايل ً
ولكن ذلك كله مل . إلخ.. وكذلك استرياد اآلالت واخلرباء.  بنائهتتم إعادة 

اجلنوب يقنع حممد بن عيدروس الذي كان عىل صلة قوية بحزب رابطة أبناء 
اجلنوب « وكانت صحيفة الرابطة .ن حلجوبالسلطان عيل عبد الكريم سلطا

تنرش تفاصيل اهتامات حممد بن عيدروس ملجلس إدارة مرشوع القطن » العريب
ًحممد بن عيدروس بطال شعبيا, ليس يف وطنه يافع السفىل ني حتى صار ْيف أب

ومما زاد يف شعبيته قيام حمطة صوت العرب . فقط, ولكن يف كل اجلنوب العريب
ات التي يصدرها مع تعليقات حادة ضد املستعمرين واملستغلني بإذاعة البيان
ً بطال قوميا وخاصة منذ عام وصار حممد بن عيدروس. )١(اإلنجليز  مما م١٩٥٦ً

                                 
)١ ( 120117 − K. Trevaskis: Shades of Amber, p. 
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 إىل طرده من بالده, )َّاملحمياتاحلاكم العام يف عدن و(سكس افياضطر تر
 بعد فذهب السلطان حممد بن عيدروس إىل الشامل ومنها إىل القاهرة وصار

 .ذلك من أبطال املقاومة
سائل ودور رابطة أبناء اجلنوب يف مقاومة املحتل الربيطاين بالوهذا يؤكد 

السياسية والعسكرية, واالدعاء بأن الثورة املسلحة مل تقم إال من ردفان 
دعاء ال تسنده حقائق التاريخ النضايل ا عىل يد اجلبهة القومية ليس إال م١٩٦٣

نجليز, وسنوضح هذه النقطة يف حينها بام تستحقه من لشعب اجلنوب ضد اإل
 .التفصيل

عىل ) الشاميل(وقد بدأت الثورة كام يقول تريفاسكس هبجوم من اليمن 
عدة مناطق منها بيحان والعوذيل والضالع والفضيل والعلوي, وكلها يقوم هبا 

  كام, السلطان الثائر,ثوار من قبائل اجلنوب وعىل رأسهم حممد بن عيدروس
 .كان يسمى

ويقول تريفاسكس أن الثورة مدبرة من السلطان عيل عبد الكريم العبديل 
ن مقتل درويش يف الضالع إوقال . ّومن املرصيني الذين يمدون الثوار بالسالح

وي يأغلبها من قوات الل(وثورة أهل الضالع أدت إىل ذهاب القوات الربيطانية 
ولكن رابطة أبناء .  عرب حلجإىل الضالع) وحرس احلكومة وحرس القبيلة

وكان . ّاجلنوب سريت مسريات حاشدة ومظاهرات لتعوق تقدمهم إىل الضالع
 .)١(املتظاهرون يشتمون هؤالء اجلنود ويرموهنم باحلجارة ويصفوهنم باخلونة

وعندما احتججت عىل السلطان عيل وعدم إيقافه هذه املظاهرات «: ويقول
 فهؤالء جمموعة من طلبة ,عىل أشياء تافهةال داعي هلذا اهلياج : كان يقول

ّدعهم ينفسوا عن عواطفهم الوطنية لكي ال حيتبس البخار . املدارس الصغار

                                 
 .١٢١املصدر السابق, ص : سكسافيتر  ) ١(
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وعندما أصدرت أوامري بتحرك قوات حرس احلكومة «: ويقول. )١(»فينفجر
 السلطان ّاحتج عيل) بإطالق النار يف اهلواء(وأن يردوا عىل املتظاهرين ويفرقوهنم 

 .وكان احتجاج السلطان عيل قويا جدا. )٢ (»!! من أن يعتذرًعيل بدال
 كانت احلركات املناوئة لإلنجليز قد زادت يف م١٩٥٧وبحلول عام 

والرابطة ) كام يقول تريفاسكس( الغربية بسبب تواطؤ السلطان عيل َّاملحميات
ل  والعوذيل فشبيحانورغم ذلك فإن اهلجوم عىل . وهتييجهم للقبائل والشعب

طيبي واملفلحي بعد قوثورة الضالع هدأت وكذلك منطقة مشيخة العلوي وال
التي صارت فيام بعد جيش االحتاد (أن قامت قوات احلرس احلكومي 

 .)٣(وأما ثورة الفضيل فقد أمكن إمخادها بدون دماء. بالقضاء عليها) الفيدرايل
 .ًا شموسًناووبقيت يافع السفىل بقيادة حممد عيدروس معاندة وحر

ني والذي ْ بعد خالف مع جملس إدارة مرشوع أب,وقام حممد بن عيدروس
ني وجعار وارتفع إىل جبال يافع بعد ْامتد ليصل إىل تريفاسكس, باخلروج من أب
ًأن عني تريفاسكس نائبا جديدا بدال منه ً ً ّ. 

وقام حممد بن عيدروس باهلجوم عىل الفضيل بمجموعة من القبائل 
ني, كام ْن يستويل عىل خزانة أموال إدارة جملس مرشوع أب واستطاع أ,األشداء

وكان . الذين انضموا إليه) Tribal Guards(أخذ معه كل حرس القبيلة 
 وأصبح حممد بن عيدروس .)٤(الشعب يف يافع السفىل ويف الفضيل يؤيديونه

ّ وقامت صحيفة رابطة أبناء اجلنوب يف عدن بنرش أعامله وجمدته ,ًبطال قوميا
من القاهرة بحملة متجيد » صوت العرب«ّومن ثم قام . البطل األسطوريب

 .ملحمد بن عيدروس يف محلته املعادية لالستعامر وحماربة اإلنجليز وأذناهبم
                                 

 .١٢٢املصدر السابق, ص  تريفاسكس,  ) ١(
 .١٢٢املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .املصدر السابق  ) ٣(
 .١٢٤, ص  السابقاملصدر  ) ٤(
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 , أثار الفوىض والفزعن غارات حممد بن عيدروسإتريفاسكس ويقول 
 روبرت  ولكن.ّني تعرض هلزة كبرية يمكن أن تؤدي إىل اهنيارهْن مرشوع أبإو

 أن −حسب كالم تريفاسكس  − استطاع ,يونج الضابط املسؤول عن املنطقة
ني ْخيضع الثائرين وأن يعيد اهلدوء إىل املنطقة وإىل أن يستمر مرشوع القطن يف أب

حييى حممد بن « ومل تعد هناك هتافات ,ّبعد أن هدده حممد بن عيدروس باالهنيار
 .)١( »!!حييى مجال عبد النارص... عيدروس

االستعامر «يف كتابه ) أول رئيس لليمن اجلنويب(وقد كتب قحطان الشعبي 
. نيْعن مرشوع القطن يف أب» الربيطاين ومعركتنا العربية يف جنوب اليمن

 وعمل ,خريج كلية الزراعة من بخت الرضا يف السودان −رمحه اهللا  −وقحطان 
   عن السلطاناسكس, وكالمه يؤيد ما ذكره تريفًخبريا يف الزراعة يف حلج

 وتكاليفه الباهظة, واستغالل اإلنجليز حممد بن عيدروس الذي انتقد املرشوع
كان يف اإلمكان أن يستفيد هذا املرشوع, ويستعني باخلربات «:  قال قحطان.له

العربية يف بعض أنحاء الوطن العريب وخاصة اجلمهورية العربية املتحدة 
طويل ( النوع من القطن سث يزرع نفومجهورية السودان حي) املقصود مرص(

ني البعثات الطالبية من أبناء املنطقة ْكام كان يف اإلمكان أن ترسل جلنة أب). التيلة
ّللدراسة والتخصص يف النواحي العلمية والفنية التي يتطلبها إىل اخلارج 

 .املرشوع, ولكن السياسة االستعامرية  حالت دون ذلك
 أهنا قامت ببناء عدة ,ارية اإلنجليزية باملرشوعومما يدل عىل استهتار اإلد«

 يف حني ,ّصغرية للري تكلف كل منها عىل األقل مخسني ألف شلن) سدود(جسور 
أن مثل هذه اجلسور ال يتكلف كل منها أكثر من عرشين ألف شلن, لو وجدت 

 ّ ومع ذلك فقد حتطمت هذه اجلسور, ومل تستطع أن.املراقبة التامة واأليدي الفنية
 الطريقة, وجرفتها املياه مرة ستصمد أمام السيل العارم, وأعيد بناؤها من جديد بنف

                                 
 .١٢٥ – ١٢٤تريفاسكي, ص   ) ١(
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 .ّأخر, وأعيد بناؤها ثالثة, وهكذا استمرت العملية حتى االستقالل
 أدخل مرشوع القطن إىل منطقة حلج, ولكنه كان يف م١٩٥٤ويف عام «

ًحاجة إىل خربة فنية وإدارة ترعى مصلحة الشعب أوال وأخري  .ًاّ
ويعمل يف كل من  .ني وحلج حملجان حللج القطن وتعبئتهْويوجد يف أب«

ُ كام أنشئ خمترب خاص يسمى بمحطة .املحلجني ما يقرب من ألف عامل
 ويقوم بتحليل تربة األرض ودراسة احلرشات واآلفات م١٩٥٥األبحاث عام 

 .الزراعية, وتوليد أنواع جديدة من القطن الطويل التيلة
. صول القطن يف املنطقة كلها بحوايل أربعني ألف بالة سنوياّيقدر حمو«

وتقدر أثامن القطن سنويا بحوايل مليونني من اجلنيهات االسرتلينية كانت تذهب 
 .» ورشكات الشحن التابعة هلم وللمالك اإلقطاعيني يف املنطقةإىل اإلنجليز

ألهايل  فإن املزارعني استفادوا فائدة كبرية وكذلك ا,ولإلنصاف
 وال شك أن اإلنجليز استفادوا أكثر سواء بالنسبة ملوظفيهم أو .واملسامهني

ع القطن إىل مالبس  حيث كان يصنّ,رشكائهم أو حتى مصانعهم يف النكشاير
 .قطنية غالية الثمن وتوزع يف أرجاء العامل

 مرشوع القطن يف حلج
ني يف عهد السلطان عيل ْن يف حلج بعد نجاح مرشوع أببدأ مرشوع القط

ًوقد شهدت حلج يف عهده تطورا يف ). م١٩٥٨ – ١٩٥٢(عبد الكريم فضل 
وكان الوحيد .. جمال التعليم والزراعة واحلياة املعيشية والثقافية بصورة عامة

ّبني السالطني الذي عارض سياسة بريطانيا يف عدن وحممياهتا, ومد يد العون 
وكان من  ()١(ول حزب يشمل اجلنوب العريب وهو حزب رابطة أبناء اجلنوبأل

 ).ني غري الظاهرين هلذا احلزباملؤسس
                                 

 .١١٩, ص )١٩٥٩ −١٧٣٢(العبادل : حسن صالح شهاب  ) ١(
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 ولذا نجح ,ًوقام السلطان عيل باملرشوع كامال دون االستعانة باإلنجليز
ًنجاحا باهرا أكثر مما  التي توزع عىل حوكانت األربا. نيْنجح مرشوع أب ً
حممد بن عيدروس ) نائب السلطان( النائب علج أكرب مما املزارعني واملسامهني
ني وإدارته ورسقتهم لألموال وأخذ اإلنجليز احلصة األكرب ْيثور عىل مرشوع أب

ً ورغم أن املساحة املزروعة قطنا يف .ًكام أقام السلطان حملجا للقطن. من فوائده
)  ويافع السفىلالفضيل(ني ْحلج كانت أقل بكثري من تلك املزروعة يف مرشوع أب

إال أن األرباح كانت أكثر بسبب حسن اإلدارة وعدم إجياد تكاليف اخلرباء 
وقد . ني والتي أسلفنا ذكرهاْاإلنجليز وجملس اإلدارة التي عانى منها مرشوع أب

ني للقطن بيد اإلنجليز ْذكر تريفاسكس نفسه خطورة أن تبقى إدارة مرشوع أب
 واقرتح إضافة )Imperium in imperio(لة  وأن يكونوا دولة داخل الدو,فقط

 بل واقرتح أعضاء جملس اإلدارة من العرب أن يكون ,أعضاء من العرب
وهو ما نفذه بدقة عندما ). Advisors(اإلنجليز خرباء ومستشارين وناصحني 

 .)١(كان املندوب السيايس واملستشار للمحميات الغربية
  

                                 
)١(127K. Trevaskis: Shades of Amber, p . 
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אא 
الرشقية إداريا من منطقة الواحدي إىل حدود َّاملحميات  ّحددت بريطانيا
ًومتتد شامال قريبا من مأرب يف اليمن الشاملية املحاذية . سلطنة عامن يف ظفار ً

العرب منها إىل رشوره (السعودية لشبوة يف سلطنة الواحدي إىل حدود 
ً ثم الربع اخلايل املمتد رشقا حتى حدود عامن شامال بذلك واحة .)ونجران ً

ممثلة (والسعودية ) ممثلة بربيطانيا(الربيمي التي كان عليها تنازع بني عامن 
وأما من اجلنوب فتمتد ). برشكة أرامكو األمريكية وسبب التنازع وجود النفط

ًالواحدي إىل رأس فرتك وخليج القمر حتى تصل قريبا إىل رأس  يف بريعيلمن 
وهو ساحل طويل ممتد من الناحية الغربية . مرباط يف ظفار التابعة لسلطنة عامن

 ثم ةوعليه عدة مواين هامة أمهها عدن ثم شقر. إىل عدن ثم إىل الشيخ سعيد
 .بريعيل فرأس بروم فاملكال فالشحر فسيحوت

 :)من الغرب إىل الرشق(لرشقية اآليت اَّاملحميات وتشمل 
ّوسلطنة عزان ) عىل الساحل (بريعيل وفيها سلطنة :منطقة الواحدي) ١(

 ويف الشامل الغريب منطقة شبوة التارخيية التي كانت عاصمة دولة .وباحلاف
وأقرب املناطق . ّحرضموت القديمة والغنية باآلثار وكمية جيدة من البرتول

 .الشاملية إليها مأرب
وهي أكرب هذه السلطنات, بل هي أكرب سلطنة من : يةطيعالسلطنة الق) ٢(

.  وعاصمتها املكال,الغربية والرشقيةَّاملحميات ناحية املساحة والسكان يف مجيع 
 .ًوسيأيت احلديث عنها تفصيال

وكانت دولة قوية عند دخول . وهلا تاريخ قديم: السلطنة الكثريية )٣(
 م١٥٢٣ ثم عام م١٥١٧ االستيالء عىل الشحر عام الربتغاليني وحماولتهم

و طويرق أن يصد هجامهتم ب وقد استطاع بدر أ.)القرن السادس عرش امليالدي(
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ّوقد مر معنا يف اجلزء الثاين تفصيل اهلجامت الربتغالية . ًوأن يأرس عددا منهم
ًوقد ضعفت هذه الدولة ثم اختفت تقريبا وخضعت حلكم األئمة . عىل الشحر

وعادت مرة أخر مع عودة .  صنعاء, ثم عادت وتفككت إىل قبائل شتىمن
 قد وصلوا إىل مركز كبري يف ي من اهلند حيث كان ثالثة من هذه املنطقةطيعالق

ومجع كل واحد منهم ثروة كبرية, ثم . ّ أباد يف الدكن يف وسط اهلندريدجيش ح
ي مؤسس طيععمر بن عوض الق: حاول أن يقيم سلطنة يف حرضموت, وهم

وقد .  وعبد اهللا بن عيل العولقي, بن حمسن الكثرييبالغ و,ةقعيطيالدولة ال
 يف سلطنة العولقي زالت بعد هزيمتهولكن . أقام كل واحد من الثالثة دويلة

وكان حيكم املكال النقيب . ة والكثرييةقعيطيوبقيت السلطنة ال. غيل باوزير
ا زالت دويلة الكسادي التي وبعد معارك متعددة وتدخل بريطاني. الكسادي

 .قعيطياستوىل عليها ال
. وتتبعها سقطر واجلزر التابعة هلا) قشن(سلطنة املهرة وعاصمتها ) ٤(

ّوهي دويلة مستقرة منذ مئات السنني رغم ما حدث بينها وبني الكثريي من 
. ن السادس عرش والسابع عرش والثامن عرش امليالديةومعارك طاحنة يف القر

أوهلا عند حماولة الغزو الربتغايل : ًنا شيئا عنها عند احلديث عن سقطروقد ذكر
قبل االستيالء ( االستيالء عليها هينس وثانيها عند حماولة الكابتن ,لسقطر
ّوقد ذكرنا نص . م١٨٨٦ ثم بعد ذلك معاهدة احلامية معها عام ,)عىل عدن

الرشقية, بل هي َّملحميات اتلك املعاهدة باعتبارها أول معاهدة محاية فيام يسمى 
ألن ما سبقها كان معاهدات صداقة, كام َّاملحميات أول معاهدة محاية يف كل 

 .ًذكرنا سابقا
 :واآلن إىل يشء من التفصيل
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تقع األرايض التي تشملها السلطنة الواحدية عىل : )١(السلطنة الواحدية
حتيط هبا اجلبال والتالل من ثالث جهات والبحر العريب و. جانبي وادي ميفع

من رأس الكلب ) ً كيلومرتا٨٠(ًمن اجلنوب, وطول شاطئها حوايل مخسني ميال 
 .إىل غريب باحلاف, حيث تبدأ أرايض الديبي
ّفحبان هي . ّ وعزان, وبريعيل,ّ حبان:ّوتقسم هذه السلطنة إىل ثالث مناطق

. ّ عىل الساحل وتتوسطها عزانبريعيلاخل وتقع املنطقة الواسعة يف أقىص الد
ً ميال مربعا١٦٠وجمموع مساحة هذه السلطنة  ً. 

ّ هي حبان العاصمة ّيف منطقة حبان) وهي أشبه بالقر(وأهم املدن 
ّواحلوطة والروضة وجردان التي اشتهرت بالعسل اجليد املامثل للعسل 

 .نيعالدو
 , فهي مرافئبريعيلأما منطقة و.  هي عزان وقدور وحليةّوأهم مدن عزان

 الذي استخدمه احلمرييون  وبالقرب منه حصن الغراب التارخييبريعيلوأمهها 
 .ونزلت فيه قوات سيف بن ذي يزن عندما أراد حترير اليمن من األحباش

وتقع يف وسط .  فهي طريق بحري مفتوح وفيها مرايس عميقةباحلافأما 
وقد . تفع من اجلانب األيمن من وادي ميفععىل مر) النقب اهلجر(السلطنة آثار 

ًكان هذا املكان يف املايض حصنا منيعا للدول اليمنية القديمة ثم صار حصنا  ً ً
 من أتباع اإلسكندر املقدوين الذين حكموا مرص من اليونانيني(للبطالسة 

وقد ذكرنا يف . وكان هلم أسطول بحري قوي وجتارة. عاصمتهم اإلسكندرية
 ). من هذا الكتاب عالقة الرومان واليونان بعدن وما حوهلااجلزء الثاين

وهذه املنطقة كانت مستقلة عن سلطنة الواحدي, ولكن كل هذه 
ًاملسميات من السلطنات واملشيخات زالت ابتداء بتكوين احتاد اجلنوب العريب 

                                 
 .١٠٠ – ٩١اجلنوب اليمني, ص : وثائق يمنية: عبد اهللا الثور  ) ١(
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 .ثم انتهاء بقيام مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
وادي ميفع الذي تتجمع فيه السيول وتكثر وهناك حمصوالت زراعية يف 

, والنخيل, )أنواع من احلبوب(فيه اآلبار وتنتج القمح والشعري الذرة والطهف 
 .وأشجار الليمون, ولكن املساحة املزروعة حمدودة

 ويقومون بحراسة ,لّويعمل األهايل يف الزراعة, ويف الرعي, وهم بدو رح
ّء البدو ال يقبلون الدية يف حاالت القتل وهؤال. القوافل واملسافرين لقاء أجر

 .لذا تبقى الثارات سنني طويلة. , وال يعوض الدم إال الدم)دمالع(
ويوجد بني سكان الواحدي عدد من احلضارم كتجار وعلامء دين وأئمة 

وقد كان يف اليمن كلها هيود, وأكثر .  كام كان بينهم عدد من اليهود,مساجد
وأما يف . دة وريدة, ثم بعد ذلك يف قاع صنعاءتواجدهم يف الشامل يف صع

 م١٩٤٧بلغ عددهم ثامنية آالف سنة (اجلنوب فكان أكثر تواجدهم يف عدن 
ً ثم اختفوا متاما قبل , ثم انخفض العدد إىل ألفني,قبل هتجريهم وبعد احلوادث

 بيحانوكان منهم أعداد غري قليلة يف ). ١٩٦٧االستقالل الذي تم يف نوفمرب 
ًولكن هؤالء مجيعا اختفوا قبل . لع والواحدي وبعض مناطق حرضموتوالضا

وزادت الرحلة  (م١٩٤٧االستقالل وتم ترحيلهم إىل إرسائيل منذ أحداث 
 ).قبيل االستقالل

وليس للسلطان نفوذ قوي عىل رعاياه, بل يشاركه يف ذلك السادة وشيوخ 
ّلرحل واملقيمني, وهم نفوذ هائل عىل القبائل وا) السادة( ولألرشاف .القبائل

ُالذين يسعون دائام للصلح بني القبائل, كام أهنم يعتربون املراجع الدينية  ً
ومنهم معلمو . ًللمنطقة ألن كثريا منهم درسوا العلوم الدينية والفقه والنحو

 .الدين وأئمة املساجد والقضاة
 حبتور واألسود واحلريزي وباكتمى(ّوقد توحدت فخائذ قبائل الواحدي 
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   وهو السلطانم١٨٨٥حتت سلطان واحد يف يناير ) .إلخ... وابن األكرس
 .هادي بن صالح

ويرجع اسم الواحدي إىل عبد الواحد الذي ينتسب إىل قريش واستوىل 
 يف ًاعىل تلك املنطقة عندما ضعف حكم األئمة وانشغلوا بمقاتلة بعضهم بعض

 .القرن الثامن عرش
ٌ فلم يزرها أحد منهم إال يف عام ,نطقةومل تكن بريطانيا هتتم هبذه امل

 عندما زارها ضابطان سياسيان واتصال بالسلطان, وأقاما صلة م١٨٧٠
ّصداقة, ومن ثم زار سلطان حبان عدن عام   .م١٨٧٢َّ

ّوعندما دخل األتراك اليمن للمرة الثالثة قام عزت باشا وايل اليمن بزيارة 
ديدة الستالم منصبه اجلديد, وذلك  يف طريقه من بغداد إىل احلبريعيلباحلاف و

 وهذا ما أزعج بريطانيا, فقد حصل نارص بن عبداهللا أحد م١٨٨٢يف بداية عام 
مشايخ باحلاف عىل علم تركي كان يرفعه فوق داره يف كل يوم مجعة وعند 
اقرتاب أي سفينة من املرفأ, ظنا منه أنه هبذه الطريقة سيتمكن من إيقاف بيع 

 .قعيطي السلطان ال إىلبريعيلمرفأ 
واحتج املقيم الربيطاين عىل رفع العلم الرتكي لد سلطان حبان وعزان 

, وأنه عىل استعداد لتجريد قوة لتأديبهم بريعيلالذي أجاب بأنه ال سلطة له عىل 
 .إذا ساعدته بريطانيا يف ذلك

 وباحلاف هادي صالح عدن بريعيل زار سلطان م١٨٨٥ويف هناية 
ت بعد ذلك إىل عدن, وقابلوا املقيم السيايس للمحميات ّوتكررت الزيارا

 عقد املقيم الربيطاين معاهدة , وبالذات يف آخر أبريل١٨٨٨ويف سنة . الرشقية
ً ومنح كال منهام معاشا بريعيلمحاية مع سلطان باحلاف وأخر مع سلطان 

 !!). يا بالش.. فقط كل شهرتأي عرشة رياال(ً رياال ١٢٠سنويا قدره 
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 )١(م١٨٨٨ أبريل ٣٠ املعقودة يف  بريعيلمعاهدة احلامية مع الواحدي يف 
وعدد من  −ويمثلها اجلنرال آدم هوج  −وهي معاهدة بني حكومة بريطانيا 

 وتنص .ية وأغلبهم من آل حمسنعددهم ثامن) مشايخ قبيلة(سالطني الواحدي 
 :عىل اآليت

حمسن بن (ًإن احلكومة الربيطانية نزوال عىل الرغبة التي أبداها : املادة األوىل
ّ وهم ثامنية أشخاص سالطني قبيلة الواحدي يتعهدون .إلخ.. طالب بن حمسن

 وملحقاهتا الكائنة حتت سلطة سالطينها وداخل حدودهم حتت بريعيلبوضع 
 ).فيكتوريا(لة امللكة اإلمرباطورة محاية جال

باألصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن ) هؤالء الثامنية(يوافق : املادة الثانية
ورثتهم وخلفائهم باالمتناع عن الدخول يف أي مراسلة أو اتفاقية أو معاهدة مع 

طالع احلكومة الربيطانية وأخذ موافقتها إأية دولة أو حكومة أجنبية, إال بعد 
ألي  بإعطاء إنذار فوري لوايل عدن أو , إضافة إىل ذلك,ووعدوا. لكعىل ذ

 . وملحقاهتابريعيلّضابط بريطاين آخر عن أية حماولة من أية دولة للتعرض ل
ًمفعول هذه املعاهدة من هذا التاريخ, وإشعارا بذلك يرسي : املادة الثالثة

 ٣٠ يف بريعيل  وذلك يف.ّع عليها أدناه وختمها األشخاص املختصونّقد وقف
 .م١٨٨٨أبريل 

   .  اجلنرال هوج وجمموعة الثامنية:إمضاء
 .م١٨٩٠وتم التصديق عليها من حكومة اهلند يف فرباير 

 أعلن السلطان هادي بن صالح بأنه سيبيع مرفأ م١٨٩١ – ١٨٩٠ويف سنة 
 فأخربها بأنه . فلم تبد رغبة يف الرشاء وأخرب حكومة عدن بذلك,,باحلاف

                                 
 .١٦٥ – ١٦٤اجلنوب اليمني, ص : وثائق يمنية:  اهللا الثورعبد  ) ١(
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فضغطت عليه . فأ إىل دولة أجنبية ما دامت ترفض هي رشاء املرفأسيبيع املر
 ألخيه األصغر حمسن بن صالح م١٨٩٢بريطانيا واضطرته إىل التنازل يف يوليه 

 .)١(ًالذي اعرتفت به حكومة عدن فورا
 فحرض السلطان إىل , أراد مشايخ القبائل بيع باحلافم١٨٩٣ويف مارس 

 فرفض املقيم السيايس ,خيضع القبائلعدن وطلب كمية من األسلحة حتى 
وعاد إىل وطنه . َّوهنا أعاد األعالم الربيطانية املهداة إليه وهدد ببيع باحلاف. طلبه

 فأمرته حكومة عدن باحلضور إىل عدن, وتقديم .وبدأ االتصال بالفرنسيني
 فلام ذهب طردته القبائل, فلجأ إىل العوالق واستمر باالتصال .خضوعه

 ومتكن من استرياد أسلحة فرنسية, فقامت حكومة عدن بالقبض بالفرنسيني
مع أنه ال عالقة له باملوضوع ولكن (عىل أخيه أمحد بن صالح وسجنته يف عدن 

 حتكم بالسجن !!هذه طبيعة بريطانيا الدولة الديمقراطية األوىل يف العامل آنذاك
 .)٢()ٌعىل رجل ألنه فقط أخ لغريمها
 فقام السلطان ,ً جديدا هو صالح بن عبد اهللاًوأقامت بريطانيا سلطانا

من رفع العلم الربيطاين, فأرسلت بمنعه بن صالح ) حمسن(املخلوع حسني 
َوقبض . م١٨٩٤ من املشاة يف سبتمرب ١٥٠بريطانيا سفينتني حربيتني ومدفعية و ِ ُ

وجددت حكومة عدن . عىل حسني بن صالح الذي أودع السجن يف عدن
ً رياال ٣٦٠, وزادت ماهية السلطان إىل م١٨٩٥ مارس ١٥معاهدة احلامية يف 

 بريعيلوحصل سلطان ). أي تضاعف املبلغ ثالث مرات عام كان عليه(سنويا 
 .)٣( )ً رياال يف السنة٣٦٠ (عىل نفس املاهية اجلديدة

                                 
وذكر يف موضع آخر أن السلطان اجلديد هـو . ٩٧وثائق يمنية, ص : عبد اهللا الثور  ) ١(

 .حسني بن صالح
 .٩٨املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .املصدر السابق  ) ٣(



א٣٣٣ א

 فاستوىل السلطان , حتطم زورق رشاعي قرب باحلافم١٨٩٨ويف يونيه 
 فعاقبته بريطانيا بتهديم حصنه, ,املسكوكاتحمسن عىل محولته من النقود و

 باع السلطان صالح بن م١٩٠٥ويف عام . وأعادت السلطان إىل سجنه يف عدن
 ورفض املسجونون يف ,عبد اهللا حصته يف مرفأ باحلاف إىل السلطان القعيطي

 .)١(َّعدن ذلك بإيعاز من حكومة عدن, وبالتايل تم منع هذا العقد
 عندما تم ,ب إىل بداية القرن العرشينذٍّ شد وجّوظلت هذه املنطقة يف

 .جتديد املعاهدات وزيادة املقررات السنوية

 )هـ١١٣٠ – ٨٠٠دولة آل كثري األوىل ( :لكثرييةاالسلطنة 
كانت الدولة الكثريية قديمة يف حرضموت وحكموها مع دولة آل بن 

السلطان التاسع (و طويرق بال الدولة الكثريية بدر أ وكان من أشهر رج.يمني
 أمهها معركة الشحر الثالثة ,, وقد دحر الربتغاليني يف عدة مواقع)من بني كثري

ً وأرس عددا منهم وأرسلهم إىل الدولة العثامنية ,م١٥٣٦/ هـ٩٤٢ رمضان ٥يف 
ً عىل أن يرسل هلا مبلغا معينا,, واعرتف هبا واعرتفت به)ةّالعلي(  من واردات ً

  ّوشيد بدر.  يف مقابل احلامية واألسلحة احلديثة يف ذلك الوقتاالدولة سنوي
  وارتفع شأن حرضموت. ًأبو طويرق أسطوال حربيا وجتاريا للتجارة مع اهلند

 .يف زمنه
ولكن الدولة الكثريية, كام هو معتاد يف الدول اإلسالمية عامة ويف اليمن 

ّىل السلطة بحيث ضعفت الدولة وأد العراك بني خاصة, عانت من احلروب ع
السلطان بدر بن عمر بن بدر أيب طويرق وبني ابن أخيه بدر بن عبداهللا بن بدر 

بدر بن عمر باإلمام املتوكل إسامعيل بن ) العم(أيب طويرق إىل أن يستعني 
                                 

 .٩٩, ص وثائق يمنية: عبد اهللا الثور  ) ١(
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 فساندوا ابن ,َّالقاسم, وإظهار املذهب الزيدي, مما نفر علامء حرضموت منه
ً فأرسل اإلمام جيشا .خيه بدر بن عبد اهللا واضطروا العم إىل التنازل البن أخيهأ

وملا علم بدر بن عبد اهللا بذلك .  قاوموه فانترص عليهمنعرب البيضاء ويافع الذي
/ هـ١٠٥٨ّأعاد عمه إىل احلكم يف ظفار, وأمر باخلطبة لإلمام وذلك سنة 

 فأرسل ,إىل اإلمام من ابن أخيه واشتكى العم بدر بن عمر مرة ثانية .م١٦٤٨
م, واهنزم بدر بن ١٦٥٨/ هـ١٠٦٩ًاإلمام إسامعيل بن القاسم جيشا آخر سنة 

عبداهللا واستولت قوات اإلمام عىل حرضموت, ولكن بقي الوالء آلل عبداهللا 
 .م١٩٦٧ إىل آخر عهد السلطنة وهنايتها عام يالكثري

  خاصة أن الشيخواستعان أهل حرضموت بعد ذلك بجيش من يافع, و
أبا بكر بن سامل كان له تالميذ من يافع أبرزهم الويل الشيخ عيل هرهره, فقدمت 
ّقوات متعددة من يافع, واضطر األئمة بسبب خالفاهتم الشديدة إىل االنسحاب 

وعادت حرضموت إىل عهد من الفوىض . من حرضموت ومن عدن وغريها
ْوحلت ق. وحكم القبائل لبعوس يف تريم, وآل فآل : ل كثريبائل من يافع مكان آّ

ّالظبي يف سيون, والبكري يف مريمة, وآل املوسطي يف شبام, والقعيطي يف 
.  وكلها فروع قبائل يافع,بلحروم, وآل الكسادي باملكال, ويف الشحر آل بريك

م أي إىل بداية قيام دولة القعيطي ١٨٦٤/ هـ١٢٧٠واستمر هذا الدور إىل سنة 
وكانت كل قبيلة, .  سيطرتا عىل مجيع أرايض حرضموتنيلت اليودولة الكثري

 .ّأو جمموع قبائل, حتكم منطقة معينة وتتحارب مع جرياهنا

 مرحلة الفوىض واحلكام املحليني
 كانت معظم مدن )دور الفوىض واحلكام املحليني(ويف هذه املرحلة 

وقد استمر هذا الدور من أواخر القرن الثاين .  بقبائل من يافعحرضموت حتكم
ويضع فريد هيلم هارتويج . عرش اهلجري إىل أواخر القرن الثالث عرش اهلجري
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)Friedhelm Hartwig( )جدوال بأسامء املدن التي حكمها آل يافع كالتايل)١ ً: 

 املدة العائلة اسم املدينة
 م١٨٦٦−١٧٥١ /هـ١٢٨٣ −? ١١٦٥ آل بريك الشحر
 م١٨٨٢−١٧٠٣/ هـ١٢٩٩ − ?١١١٥ الكسادي املكال
 املوسطي شبام

 آل عيل جابر
 م١٨٥٨/هـ١٢٧٤−?
 م١٢٧٤/١٨٥٨−?

 بمعارك بني
 اجلانبني

 آل غرامة تريم
 ابن عبد القادر

 ُاهلامم

 م١٨٤٦/ هـ١٢٦٣−?
 م١٨٤٦/ هـ١٢٦٣−?
 م١٨٤٦/ هـ١٢٦٣−?

 بمعارك بني
 األرس الثالث

  م١٨٤٨/ هـ١٢٦٥−? ّالديب سيون

ًويبدو أن الذين حكموا الشحر واملكال كانوا أكثر تنظيام وقاموا ببعض 
أما حكام الداخل شبام وتريم . اإلصالحات يف الشحر وبنسبة أقل يف املكال

وهلذا قام . وسيون فكانوا يف حروب وفوىض عارمة وعانت منهم البالد والعباد
 الظلم ًعالنا الحتجاجهم عىلالسادة العلويون باهلجرة من هذه املدن إ

ويذكر الكندي حممد بن عيل باحنان يف جواهر األحقاف مخسة من . والفوىض
 منهم السيد اإلمام ,ً الذين هاجروا من مدهنم إعالنا لالحتجاج)٢(زعامء السادة

                                 
)١ (  Friedhelm Hartwig: Expansion, State foundation and reform: The contest 

Century. in U. Freitag & W. Clarence-Smithth19for Power in Hadhramaut in 
(editors): Hadrami Traders, Scholars and Statesmen in the Indian Ocean,    

                                         5035 − , pp 1997s). Brill, Leiden - New York, 19601750−( 
 .٢٢٠حممد عيل باحنان الكندي, جواهر األحقاف, ص   ) ٢(
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 وقتل السيد .الذي خرج من تريم) م١٨٢٥/ هـ١٢٤١وفاته (طاهر بن حسني 
وهاجر جمموعة من السادة من شبام . ندما خرج منهاسامل بن أيب بكر من تريم ع

 . م١٨٢٤/ هـ١٢٤٠إىل احلوطة قبل سنة 
وكان السادة العلويون يطالبون بتحكيم الرشيعة وااللتزام هبا, ألن ذلك 
كفيل بإهناء الفوىض وتوطيد األمن يف البالد ونرش السالم والعدالة, ولكن هذه 

اكمة كانت تتحاكم إىل أعرافها القبلية, األرس اليافعية وغريها من القبائل احل
وبام أنه مل تكن هناك إدارة وال نظام .. وإىل ما يفعله شيخ القبيلة أو كبري األرسة
 .دولة فإن الفوىض تؤدي إىل مزيد من الظلم

 حماوالت اإلصالح وطاهر بن احلسني
يف كتابه » بدء اجلهود العلوية«عن ًحممد بن هاشم فصال وقد ذكر السيد 
وما ذكرناه من التالعب السيايس «:  وقد جاء يف أوله.)١(تاريخ الدولة الكثريية

ويكفي .  إنام هو جزء من كل وقليل من كثري,والفوىض االجتامعية وما سنذكره
لة عامة تقيض بعض هذا ألن حيدو بالسادة العلوية إىل اجلهاد يف سبيل إقامة دو

 .»عىل تلك الفتن السائدة يف القطر وتريح أهله منه
السيد احلبيب احلسني بن طاهر بن حممد بن «: )٢(وقال يف موضع آخر

 فكانت .ًهاشم العلوي, هو من أوائل السابقني إىل اهلجرة فرارا من الظلم
حميط ّهـ قبل أن يستفحل الطغيان ويعم البالد, وقبل أن يمتد ١٢٠٨رته سنة هج

 .»العدوان املؤمل الذي ال يطاق
                                 

ّ, أرشف عىل طبعه وقدم له حممد عيل )١ج(تاريخ الدولة الكثريية : حممد بن هاشم  ) ١(
مات املؤلف قبل (م ١٩٤٨/ هـ١٣٦٧) زعيم رابطة أبناء اجلنوب فيام بعد(اجلفري 

 .١١٦, ص )أن يستكمل اجلزء الثاين
 .١١٨املصدر السابق, ص   ) ٢(
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 طاهر بن احلسني
وكان . ثم قام ابنه اإلمام طاهر بن احلسني يدعو إىل قيام دولة إسالمية

أمر وهو . ًخيطب اجلمعة متقلدا سيفه ويدعو إىل اجلهاد وإقامة هذه الدولة
منذ أن كرس اإلمام الفقيه املقدم حممد بن ن وخمالف ملا كان عليه السادة العلوي

 عن احلكم )القرن السادس اهلجري(عيل السيف, وابتعد العلويون منذ زمنه 
 واشتغلوا بالدعوة واإلصالح بني القبائل املتحاربة حتى عرفوا ,والسياسة

. ًوكانت هلم املكانة باعتبارهم مرجعا يف األمور الدينية, وقادة لإلصالح .بذلك
ملا زاد األمر ومل يعد هناك جمال للدعوة السلمية واإلصالح, ظهر فيهم يف  ,ولكن

هذا الدور بالذات من يدعو بقوة إىل إقامة دولة إسالمية جتمع األمة وتوحد 
وكان من أعالم هؤالء الدعاة السيد . أشتاهتا, وتقيم العدل وتوقف الظلم

 ).هـ١٢٤١−١١٨٤(احلبيب طاهر بن احلسني العلوي 
 ودرس عىل يد احلبيب أمحد بن حسن بن عبد اهللا ,أ نشأة دينيةوقد نش

 واحلبيب , واحلبيب عبد الرمحن بن علوي, وعن احلبيب حامد بن عمر,احلداد
وله .  وغريهم كثري, واحلبيب عيدروس بن عبد الرمحن البار,عيدروس بلفقيه

ئض ا ورسالة يف علم الفر.حتاف النبيل برشح حديث جربيلإ : منها,مصنفات
 ووصايا عديدة . وأجوبة عن مسائل رشعية. ورسالة يف الفاحتة.)املواريث(

 . وديوان نظم
حاكم (ي د وأصلح بني الكسا. كام هو عادة سلفه,وبدأ أمره باإلصالح

ثمن انتقل . وبني آل مرساف وآل عبد الشيخ) حاكم الشحر(وابن بريك ) املكال
موت بعد إحلاح وجوه القوم عليه بعد ذلك إىل قبول فكرة أن يتوىل هو أمر حرض

 وخاصة عندما زادت الفتن ودخل بن قمال إىل حرضموت وأصبح كل ,يف ذلك
  .)١(هـ١٢٢٠ومحل الناس السالح عام . ًفرد خائفا عىل نفسه وماله وعرضه

                                 
 .١٣٦املصدر السابق, ص : حممد بن هاشم  ) ١(
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 مبايعة طاهر بن احلسني
يف مسيلة آل هـ اجتمع أعيان السادة ١٢٢٥ويف أواخر شهر ذي احلجة سنة 

 ووقعوا عىل اتفاقية اختاروا بموجبها مبايعة السيد العالمة طاهر بن )١ (شيخ
 ويقومون معه إلقامة دولة العدل واإلنصاف ,ًاحلسني أن يكون رئيسا هلم

 . نفذون فيها أحكام الرشيعة الغراء عىل أنفسهم ومن رافقهميو
هـ وبايعوه عىل ١٢٢٦ّ آخر شهر حمرم سنة ً اجتامعا آخر يفثم اجتمعوا

 وما اختلفوا فيه يردوه إىل اهللا ,التعاون عىل الرب والتقو وإعالء كلمة اهللا
 وأن يكون أمريهم السيد القائم باألمر طاهر بن احلسني بن طاهر, ,ورسوله

 .وأعطوه العهود من أنفسهم عىل الطاعة يف املكره واملنشط
  )٣ (وحتالف مع آل كثري. )٢ (هـ١٢٢٦ حمرم احلرام وبايعه بنو متيم يف غرة
 ما , وأهنم سيقفون ضد أي مبطل ويمنعون عنه,عىل الثورة عىل الباغي

 .  املدد من املال والرجال حتى يرعوي,استطاعوا
ولكن القبائل من آل متيم رجعوا إىل عرفهم القبيل ورفضوا حتكيم الرشيعة 

فحاول اإلمام طاهر بن احلسني إلزامهم , )٤ (عندما حدثت حادثة بجوار املسيلة
بام عاهدوا عليه, ومل يقبلوا إال بعد اجتامع وتوسط وكتبوا وثيقة أخر بينهم 

 .)٥ ( وبايعه آل جابر.فيها تفصيل ملثل هذه احلوادث وأحكامها

                                 
 .١٣٧املصدر السابق, ص : حممد بن هاشم  ) ١(
 .١٤٠املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .١٤٣ ص املصدر السابق,  ) ٣(
 .١٤٥ – ١٤٤املصدر السابق, ص   ) ٤(
 .١٤٦املصدر السابق, ص   ) ٥(
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 ختلف القبائل وخلع نفسه
 ,ورجال القبائل. ّ ختلف رجال القبائل عن عهودهم, لألسف,ولكن

ة يف اليمن بأكمله شامله وجنوبه, زيدية وشافعية, ال يمكن استاملتهم إال وخاص
والسيد طاهر بن . باملال, ويمكن أن ينقضوا عهودهم إذا توقف هذا املال

احلسني بن طاهر مل يكن يملك منه إال القليل وأغلبه من أموال املتربعني له من 
سني تباطؤ املبايعني وختاذهلم وملا رأ طاهر بن احل«.. السادة وغريهم يف املهاجر

ّهد من فساد األحوال ما ينوء باملرشوع ويسبب له الفشل ترجح لديه أن وشا
ّوعني هلم رجاال يرجعون إليهم حلل مشاكلهم. »خيلع نفسه من هذه املبايعة ً ّ 

ًوكتب هلم عهدا طويال ذكره بنصه السيد حممد هاشم وهو من أحفاد (, )١ (ً
وكانت وفاة السيد طاهر بن احلسني بمسيلة آل شيخ ). السيد طاهر  بن احلسني

 .هـ١٢٤١سنة 
كاتب العلويون حممد عيل باشا يف مرص : )٢ (اتصال العلويني بمحمد عيل باشا

ّوطلبوا منه أن يمدهم بجيش يقيم األمن يف البالد والعدل بني العباد, ولكن 
فالتجأ السادة العلويون . ف حممد عيل باشا وحروبه الكثرية حالت دون ذلكظرو

ًومل يكن اختالف املذهب عائقا هلم يف ذلك ألهنم يعرفون أن هذه (إىل إمام اليمن 
 فاإلمام زيدي وهم شوافع, ولكن مطلبهم هو احلكومة ,اخلالفات املذهبية حمدودة

, ولكن ) يف مثل هذه الظروف احلالكةاإلسالمية العادلة, واملذهب مل يعد مهام
 .اإلمام نفسه كان يف حروب متعددة, ومل يمكنه إسعافهم

لقد كانت جهود : )٣ ()Friedhelm Hartwig(دهلم هارتويج يويقول فر
السادة يف هذه املرحلة متواصلة إلقامة دولة تقوم عىل الرشيعة اإلسالمية, التي 

                                 
 .١٥٠ – ١٤٨املصدر السابق, ص :حممد بن هاشم  ) ١(
 .١٥١املصدر السابق, ص   ) ٢(
)٣ (  F.Hartwig: Expansion, State foundation and reform ٤٨ – ٤١, مصدر سابق, ص. 
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ومل يكتف السادة بدورهم . ىض والظلم يف رأهيم, هذه املشاكل والفو,ّستحل
ّلكنهم هذه املرة محلوا . التقليدي يف الدعوة واإلرشاد والصلح بني القبائل

السالح, وحتالفوا مع القبائل التي وافقتهم عىل اإلصالح, ومن ضمنهم بعض 
حممد عيل باشا والدولة العثامنية (فخوذ قبائل يافع, بل اتصلوا بالقو اخلارجية 

ّبل اتصل ) التاسع عرش امليالدي(يف القرن الثالث عرش اهلجري ) ليمنوإمام ا
عىل اعتبار أهنا تدعو إلقامة الرشيعة ) الوهابية(بعض السادة باحلركة السلفية 

ّإىل حرضموت, ولكنه نفر الناس منه بإحراقه ) من نجد(ودخل ابن قمال 
 .الكتب وهدمه للقبور وتكفريه لعامة الناس وخاصتهم

لت هذه اجلهود كلها ومل تبدأ احلركة الفعلية لقيام دولة تضبط وقد فش
 . والكثرييقعيطي اليءاألمن وتنظم اإلدارة إال بعد جم

 :ويمكن تقسيم هذه األدوار إىل ثالثة
م وهو دور الرصاعات وحماوالت السادة ١٨٤٣−١٨٠٣ما بني ) األول(

 .العلويني اإلصالح
ية دور حيدر أباد وظهور عمر بن  وهو بدام١٨٤٩−١٨٤٣ما بني ) الثاين(

 ).آل عبد اهللا الكثريي( وغالب بن حمسن الكثريي قعيطيعوض ال
 والكثريي إلجياد دولة قعيطي الرصاع بني الم١٨٨١−١٨٥٠) الثالث(

ّوقد أيد السادة العلويون غالب بن حمسن . واستخدام املال والرجال. لكل منهام
 .عايةّالكثريي وأمدوه باملال والتوجيه والد

ّم وذلك ما رجح ١٨٨١ وبريطانيا منذ قعيطيالتحالف بني الثم جاء دور 
ويف إحد املراحل . , رغم أن الكثريي اتصل بالدولة العثامنيةقعيطيكفة ال

 ولكن بريطانيا احتجت لد الباب ,أمدوه ببعض اجلنود من احلجاز واليمن
 . حليف بريطانيايقعيط امليدان للاوامتنعت تركيا عن التدخل فصف. العايل
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 اهلجرة إىل اهلند
ّكانت اهلجرة إىل اهلند من حرضموت قد بدأت منذ فرتة مبكرة بسبب 

 وعندما هجم الربتغاليون عىل الشحر وجدوا .العالقات التجارية بني البلدين
ك يف املقاومة الشعبية ًن عددا منهم اشرتأًعددا من البانيان اهلندوس فيها, كام 

وقد أرشنا إىل ذلك يف فصل (األوىل, مما يدل عىل عمق العالقات بني البلدين 
 ).يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب» الربتغال«

 وكان للسادة منهم دور كبري يف اهلند .وهاجر كثري من احلضارم إىل اهلند
ّ وهي مدينة هامة وتصدتوخاصة يف سور ر املنسوجات القطنية وقليل من ّ

 .وكان أغلب سكاهنا من املسلمني وحاكمها مسلم. احلريرية إىل اليمن وغريها
ّ صىل اهللا عليه ّوقد احتفى احلاكم املسلم هبؤالء السادة باعتبارهم من نسل النبي

, وباعتبارهم علامء يف الدين, واشتهر بعضهم بالزهد, وكان ّوآله وسلم
ّوتزوج بعضهم من بنات األمراء .  فائضٍ وكرمٍق عالغالبيتهم عىل خل
 . وغريهم, السادة آل العيدروس وآل احلداد: ومن هؤالء.فارتفعت مكانتهم

كام هاجر إىل اهلند جمموعة من التجار وعدد من اجلنود وخاصة من قبائل 
ّ حاكم حيدر أباد الدكن النظام م والواحدي, وكانت وجهتهقعيطيالكثريي وال

)Nizam ( ّالذي كان يتمتع بحكم ذايت عىل مجيع مقاطعته الكبرية) انظر
ورغم أن أغلب السكان يف اهلضبة اهلندية كانوا من اهلندوس إال أن ). اخلريطة

ّوكان اجلنود من حرضموت يتمتعون . ًالنظام حاكم حيدر أباد كان مسلام
وا بدقة باللياقة البدنية والشجاعة الفائقة واإلخالص للحاكم, كام اشتهر

ّوباندراجهم يف عسكر النظام, تعلموا األساليب . التصويب يف الرمي
وهلذا . ّالعسكرية, وتعلم كثري منهم األمور األخر, وصاروا عىل ثقافة عالية
وكان . ّترقوا يف جيش النظام حتى وصلوا إىل رتبة مجعدار, وهي رتبة قائد فرقة

أغلبهم من يافع (ود احلضارمة يف جيش النظام ما يقرب من ستة آالف من اجلن
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.  وجمموعات من العوالق,ومن آل الكثريي) الذين استوطنوا حرضموت
 .وذكرت بعض املصادر أن عددهم يف اهلند بلغ عرشة آالف جندي

ومل يكن هؤالء اجلنود يعملون فقط يف جيش النظام املسلم يف حيدر آباد, 
ة يف املحافظة والدفاع بل استخدمهم بعض حكام اهلند من املهراجات, وخاص

− ١٥٢٦(وكان يف جيش السلطان هبادر شاه . عن القالع التي اشتهروا هبا
 .عرشة آالف عريب, كثري منهم من يافع واملهرة) م١٥٣٧

 حيدر أباد الدكن
الدولة ) ١: ( أمهها, حتكم بعدة دول, قبل دخول اإلنجليز,كانت اهلند

 ونزلوا , وقد حكم أحفاده أفغانستان.)نسبة إىل تيمورلنك(مورية املغولية التي
منها إىل شامل اهلند الذي كان قد فتحه املسلمون بالتدريج منذ عهد الشاب 

وبالذات ما (حممد بن القاسم الثقفي الذي بعثه احلجاج بن يوسف ففتح السند 
 يف ةمن غزن) كي األصلالرت(ثم جاء حممود الغزنوي ). يعرف اليوم بباكستان

 ثم تتالت الدول اإلسالمية يف .جنوب أفغانستان وفتح شامل اهلند بشكل واسع
 واستطاعت الدولة التيمورية. ّوامتدت إىل غرهبا) شامل رشق اهلند (البنغال

 , وأعظم رجاهلا أورنك زيب,أن تكون أعظم تلك الدول اإلسالمية) املغولية(
 : منها, ضعفت هذه الدولة وظهرت إمارات كثريةثم. وهو آخر رجاهلا املهمني

واستطاعت رشكة اهلند الرشقية . ًوكان حاكمها النظام مسلام. إمارة حيدر أباد
ًالربيطانية أن متد نفوذها منذ بداية القرن السابع عرش رويدا رويدا حتى احتلت  ً ّ

ًمعظم مناطق القارة اهلندية, إما احتالال مبارشا وهو النادر ًحتالال  أو ا,ً
 . وهو األغلب,بمعاهدات احلامية والتجارة

 إال أن حاكمها املسلم ,ورغم أن حيدر أباد كانت تقع يف وسط اهلند
ًظل مسيطرا عىل األمور رغم أن غالبية السكان كانوا من اهلندوس ) النظام(

ما بني عامي (ويف القرن الثامن عرش امليالدي . الذين كانوا يؤيدونه لسامحته
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امتد النفوذ الربيطاين إىل إمارة حيدر أباد الكبرية والواسعة ) م١٨٠٠ و١٧٦٦
وذلك عرب جمموعة من املعاهدات ) كان سكاهنا آنذاك أكثر من عرشة ماليني(

ورغم أن النظام كان . التجارية ثم معاهدات الصداقة ثم معاهدات احلامية
ًدا بالنسبة ألي ّ إال أنه كان مقي,حيكم حيدر أباد بحرية يف شؤونه الداخلية

كام فرضت عليه بريطانيا أن يقبل بفرقة كبرية من اجليش . اتصال خارجي
وهو خليط من الضباط اإلنجليز واجلنود اهلندوس واملسلمني (الربيطاين 

 وأن ينصاع ,وكان عىل النظام أن يدفع كل تكاليف هذه الفرقة). وبعض العرب
وكان عليه أن . يايس الربيطاينيف كثري من األحيان لتوجيهات املستشار الس

وهو مبلغ كبري يف ذلك . يدفع لربيطانيا مبلغ ثالثامئة ألف جنيه اسرتليني سنويا
 فتأثرت ميزانية ,)ًكان اجلنيه االسرتليني يساوي جنيها من الذهب(الزمان 

واعتربت بريطانيا هذه املبالغ . اإلمارة وبدأت تعاين من املشاكل االقتصادية
 هذه اإلمارة اإلسالمية ثم تدخلت مبارشة الستيفاء هذه الديون ًديونا عىل

 وكانت .)١ (مما أد إىل ثورات أهلية متعددة ضد اإلنجليز) م١٨٥٣−١٨٤٣(
 .تستعني بموظفني من اهلندوس يف شؤوهنا املالية

احلرضمية وتوىل وعات العسكرية مويف حيدر أباد الدكن ظهرت املج
وقد . ّ, كل واحد عىل حدة, قيادة فرقة كاملةالقعيطي والكثريي والعولقي

ذكرت عدة مصادر باللغة الفارسية التي كانت تستخدم يف اهلند أثناء احلكم 
اإلسالمي وجود جنود عرب يف إمرباطورية هبامين والسلطنات التي أتت بعدها 

 .)٢ ()القرن الرابع عرش إىل القرن السابع عرش(

                                 
)١ (                 162158−, pp )19671839( −R. Gavin: Aden Under the British Rule . 
)٢ (  Omar Khalidi: The Hadhrami Role in the Politics and Society of Colonial 

in Hadrami Traders, Scholars and Statesmen in   ,8167 −pp)19501750( −India 
Editors, U. Freitag and W.G. Clarence – Smith,      s19501750 −in Indian Ocean  

                                                            1997 New York, Brill, Leiden – .Publisher  
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 وهي منطقة ,ضح حيدر أباد الدكن والتي حيكمها النظامخريطة للهند تو
كام . واسعة يف وسط اهلند, وكانت شبه مستقلة ما عدا العالقات اخلارجية

توضح مدينة سورت يف الشامل الغريب من اهلند التي توطنها احلضارم, ومدينة 
, وخاصة كاليكوت والتي كانت عىل )يف اجلنوب الغريب(بونا, ومدن املالبار 
 . أقدم األزمنة بعدن وحرضموت واليمن عامة عالقة وطيدة منذ
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 بعض علامء احلضارم يف اهلند
 حممد بن عمر بحرق صاحب املؤلفات الكثرية ُوتويف العالمة الشيخ

 أمحد أباد يف يف اهلند يف مدينة) العدين(وتلميذ اإلمام أبو بكر عبداهللا العيدروس 
. بعد أن هاجر إليها واحتفى به أمريها) Gujaratجوجرات (إقليم كوجرات 

وقد سبق ترمجة حياته يف اجلزء األول من هذا [ هـ ٩٣٠وكانت وفاته سنة 
ومسجده عند ذكر تالميذ ) العدين(الكتاب يف فصل اإلمام العيدروس 

 )].العدين(
ًأيضا يف إقليم ) شامل بومباي(ند كام توىف يف مدينة سورت يف شامل رشق اهل

كوجرات العالمة الداعية إىل اهللا السيد عيل بن عبداهللا العيدروس, صاحب 
بن  ورثاه صديقه اإلمام عبد اهللا .)Surat(املشهد الشهري يف مدينة سورت 

 :بقصيدة مطلعهاهـ ١١٣٢علوي احلداد املتوىف سنة 
ْذكر العهـد والربـا واملنـازل ّ َ َ 

ِوذكت من فؤاد ْ ٍه نـار وجـدَ ِْ ُ 
 

ْفغدا دمعه عـىل اخلـد سـايل  ِّ ُ ُ َْ 
ــل ــة وبالب ــتياق ولوع ْواش ٍ ٍ 

 
 

 : فقال,ثم ذكر تريم ومغناها وأحبابه
ــسـا ــني وال ــة واملحب ّواألحب ّ 
ٌمثل نجل العفيف شيخ كريم ٌ ِ ِ 
ِاحلبيب القريب حسا ومعنًى ُ ُ 
ِعيدروس الزمان فرد العرص ُ ُِ 
ٍبحر علم وطود حلم منيـف ُ ٍُ ٍُ 

ٌّ ســـمح زكـــي ويفٌوجـــواد ٌِّ ٌ 
 

ْدات من فاضل وابن فاضل  ٍ 
ْمن كريم ما إن له مـن مماثـل ُ ُ ٍ 
ْالرشيف املنيف زين الشامئل ُ ُ ُ 
ْنــور املكــان صــدر املحافــل ُ ُِ 
ــل ــضعفا واألرام ــالذ لل ْوم ُّ ٍ 

ِ داع وعامـــِهـَّ للـــٌّأرحيـــي  ْلٍ
 

 . الديوانيفإىل آخر القصيدة املثبتة 
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 ,ه السيد العالمة احلامد بن علوي احلدادًوقد رثى اإلمام احلداد أيضا أخا
ومجاعة من السادة آل أيب علوي الذين توفوا يف أرض اهلند يف أوقات متقاربة 

 :ومطلعها. بعد طول اإلقامة هبا
ُرت لنا باحلمى املـأنوس أعيـادم ِ ِ ْ ّ 

 

ُمع األحبة لـو عـادت ولـو عـادوا  ّْ ِ 
 

 

 :وفيها يقول
ُهذا الزمان وهذا الـدهر عادتـه ُ ُ ُ 

ٍن احلوادث ال تبقي عـىل أحـدإ ُ َ ّ 
 

ـــا  ـــني وأنك ـــا ب ـــا ويف غرين  ُدٌفين
ــــآد ــــيس تن ــــاة ل ُوللكــــريم قن ٌ ِ 

 

 :ثم يقول
ْلـهفي عىل غرباء الدار حني ثووا َ َْ ِ ِ َ 
َمــن آل طــه وآل املرتــىض ومــن ََ ُ ِ َِ 
ُّأعـــزة يف الـــذر مـــن هاشـــم ٌ َّ 
ُيموت ميتهم من حيث شاء فـأر َ ُْ ُ ُّ ُ 
َأبكــيهم بــدموع عــل ســائلها َِّ ٍ ُ 

 

ـــوا هبـــم أهـــل وعـــواد  ُومل يطيف ّ ٌُ ْ 
ُالزهراء البتول لقرص املجد قد شادوا ِ ِ ِ ِ 
ُوعن الكتاب والسنّة الغراء ما حادوا ِ ّ ُِّ ِ 
ــاد ــوم أجم ــعة والق ـــه واس ُض الل ُ ٌ ِ َّ ُ 
ــاد ــب أيع ــرات القل ــن مج ــل م ُيب ِ ِ ُّ 

 

 .ُإىل آخر القصيدة املثبتة من ديوان احلبيب عبداهللا احلداد
يدروس  السيد عبد القادر بن شيخ الع:ومن آل العيدروس العلامء األجالء

 .»النور السافر عن أخبار القرن العارش« كتاب : ومنها,صاحب الكتب العديدة
  ومنهم.  وكانت وفاته يف اهلند.»غاية القرب يف رشح هناية الطلب«وكتاب 

تعريف األحياء « وله كتاب ,عبد القادر بن شيخ بن عبداهللا بن شيخ العيدروس
. هلندبا وكانت وفاته ,دينمطبوع مع كتاب إحياء علوم ال» بفضائل اإلحياء

الذي ) هـ٩٤٤ −٨٨٧(ومنهم السيد عبداهللا بن شيخ بن عبداهللا العيدروس 
طلبه السلطان مظهر بن حممود يف اهلند, وبقي هناك فرتة ينرش العلم والدعوة 

 .  هـ٩٤٤ وكانت وفاته برتيم سنة . ثم عاد إىل مكة وعدن وتريم,إىل اهللا
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 – ١٢٦٢(أبو بكر بن عبد الرمحن بن شهاب ومنهم العالمة الشاعر السيد 
 وهو من املتأخرين وعاش إىل .الذي توطن حيدر أباد الدكن) هـ١٣٤١

ووجود احلضارم ودورهم يف . )١()م١٩٢٣(العرشينات من القرن العرشين 
ّاهلند يكاد يكون جمهوال إال لقلة من املختصني وحيتاج األمر إىل رسائل دكتوراه  ً

وقد . ّاحلضارمة, أو من غريهم, ليحققوا هذا التاريخوماجستري من شبان 
ظهرت عدة كتب عن دور احلضارمة يف إندونيسيا وماليزيا, وإن كانت غري 

وهناك بضعة مؤلفات عن . كافية, إال أنني مل أقف عىل كتب عن دورهم يف اهلند
فريقيا, لكن املكتبة العربية تكاد تكون خالية عن دورهم يف إدورهم يف رشق 

 .إلخ.. ندونيسياإهلند التي منها انطلقوا إىل ماليزيا وا

                                 
هـ ووفاته بحيدر أباد الدكن سـنة ١٢٦٢ سنة السيد أبو بكر بن شهاب ولد يف تريم  ) ١(

) املواريـث(وقد المه أستاذه يف دروس الفـرائض . اشتهر بحدة الذكاء. هـ ١٣٤١
لعدم انتباهه أثناء الدرس فأتاه يف اليوم التايل بمنظومة كاملة يف علم املواريث وقال 

 :يف آخرها
 وعذر من مل يبلغ العرشينا

 

 ُيقبل عنـد النـاس أمجعينـا 
 

ًوكـان شـاعرا مبـدعا ولـه آراء يف . ًوصارت هي مرجعا ورشحهـا بعـض العلـامء ً
إصالح األوضاع والتعليم يف حرضموت جعلت املشايخ ينفرون منـه, فاضـطر إىل 

ي والكثـريي سـنة طـيعوقـد أصـلح بـني الق. ّاهلجرة واستقر به املقام يف حيدر أباد
 ,ًيداهللا مياال إىل الدولة العثامنيةويف احلرب العاملية األوىل كان مثل ابن عب. هـ١٢٩٤

فحاولت بريطانيا أن تغريه باملال فـرفض, وكـان ذلـك مـن أسـباب خروجـه مـن 
 .حرضموت
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 احلضارم يف اجليوش يف اهلند
 ,ً الرشقية يف جيوشهم احلضارم أيضااستخدم الربيطانيون يف رشكة اهلند

ية أو وكان جيش رشكة اهلند الرشقية الربيطان. ولكن بصورة نادرة وحمدودة
جيش حكومة عموم اهلند الربيطانية خيشى بأسهم وشجاعتهم وصربهم عىل 

ًوكان اجلنود اهلنود خيافوهنم خوفا شديدا. القتال وهلذا عمدت بريطانيا إىل . ً
املدافع واألسلحة األحدث عندما يكونون يف مواجهتها, وهو أمر نادر عىل أي 

 .حال
ّر أباد الدكن وصلوا إىل واشتهر ثالثة رجال من حرضموت يف جيش حيد

 :مراتب عالية وهم
 ).طة حرضموتعمن ق(عمر بن عوض القعيطي ) ١(
 .غالب بن حمسن الكثريي) ٢(
 .عبد اهللا بن عيل العولقي) ٣(

 ,ً كبرية جدا, حيث كان النواب والنظام يعطوهنمرواتثومجع هؤالء 
ًليهم دخال ّ أرايض زراعية, فكانت تدر ع,باإلضافة إىل معاشاهتم الكبرية

رضون الناس بالربا الفاحش, فقد وبام أن اهلندوس األثرياء كانوا يق. اإضافي
وإذا مل يدفع املدين دينه مع . ًاموا هبذه املهمة أيضا, وإن كان بنسبة ربا أقلق

األرباح الربوية, وكانت له أرض أو أمالك  وعقارات, فإهنم يستولون عليها 
وهو أمر مل يكن بيد . وهنا رهينة لدهيم حتى يدفعبسبب قوهتم العسكرية, أو يبق

وهلذا فقد استعان هبم هؤالء األثرياء يف اسرتداد أمواهلم . األثرياء من اهلندوس
ّوكانت قوهتم العسكرية كفيلة بتسديد الدين . ّمن املامطلني ممن عليهم ديون هلم

 .يف أقرب فرصة مع بقاء أرضه وأمالكه رهينة يف يدهم
عض جتار احلضارم بذلك أعطوهم األموال لكي يستثمروهنا وملا عرف ب
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, فازدادت بذلك ثروات هؤالء الثالثة )وهو ربح حرام(يف هذا املجال املربح 
 .)٢( )١(وكان أكثرهم ثراء اجلمعدار عمر عوض القعيطي. بالذات

أن يقيم مقاطعة م ١٧٤٧عام ) مجعدار(ريب وقد استطاع يف السابق قائد ع
واستمرت أرسته وساللته ) Mangrol(حكمه يف منطقة مانجرول ّمستقلة حتت 

 ومل تنته إال بإعالن استقالل اهلند وإلغاء )٣( من الزمانيف احلكم ملدة قرنني
 .اإلمارات املختلفة

عمل حوايل مخسة آالف جندي يف جيش ) Maratha(ويف منطقة ماراثا 
) Peshwa Badaji Rao ( بالجي راوا ويف أثناء حكم بشو.تلك اإلمارة

وقد ذكر عمر . عمل عدد كبري من العرب يف جيشه) م١٧٦١−١٧٤٠(
ًاخلالدي يف بحثه عددا غري قليل من الواليات اهلندية التي استخدمت العرب 
كجنود وقواد للفرق العسكرية منذ القرن السادس عرش إىل القرن التاسع 

 .هرةوأغلب هؤالء العرب من حرضموت ومن يافع ومن امل, )٤(عرش
 , أحد القواد الربيطانيني يف اهلند,)Major Burton(ويذكر املاجور برتون 

ومنطقة  )Poona (Peshwa)٥) (بونا(يف منطقة بشوا «: اجلنود العرب فيقول
الذين مل يكونوا  كان هناك ستة آالف من هؤالء العرب Berar Rajaبريار راجا 

ًمنظمني, ولكن كل واحد منهم كان جنديا صلبا و وكان أمراء . ًقويا وشجاعاً
هتم, ألن قواهتم اتمدون عليهم يف بقاء إمارعاهلند يسعون الستخدامهم وي

                                 
)١ (     Omar Khalidi: The Hadhrami Rule in the Politics and Society of Colonial 

                                                                      .8167 − op. cit. pp.)19501750( −India   

 .٤٢٨ – ٤٠١أدوار التاريخ احلرضمي, ص : السيد حممد أمحد الشاطري  ) ٢ (
)٣ (  Omar Khalidi ١١٤, ص , املصدر السابق. 
 .٨١ – ٦٧املصدر السابق, ص   ) ٤(
 .انظر اخلريطة املرفقة  ) ٥(
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وحتى يف قواتنا . ّاهلندية كانت تفر بمجرد مالقاة جمموعة ولو صغرية من العرب
الربيطانية مل يكن يشء يثري الرعب والفزع يف قلوب جنودنا اهلنود مثل مظهر 

ان القتال, وخاصة عندما ال يكون معهم عدد من الضباط هؤالء العرب يف ميد
اإلنجليز الذين يفرضون عليهم الثبات ويمدوهنم باألسلحة احلديثة التي تفوق 

ربام ال يوجد يف العامل «:  ويقول عن هؤالء العرب.)١(» مع العرب  التيتلك
ُّجنود أكثر صالبة وأشد رشاسة يف القتال من هؤالء العرب الذين ال 

ًويبقى العريب ثابتا وهادئا . زحزحون عن مواقعهم, مهام أصابتهم اجلراحيت ً
 .)٢(»طوال فرتة القتال طاملا كانت له أقدام حتمله

ّهلذا كان اجلندي العريب يستلم أعىل مرتب يف املجموعات املنضمة إىل 
 ففي القرن الثامن عرش كان اجلندي العريب .جيوش هؤالء األمراء املحليني

 ٨, يليه اهلندستاين سيبوي  روبية١٥ة شهريا يليه الربتغايل  روبي١٨يستلم 
ست ) Moratha and Daccani(ا ومن الدكا ثً وأخريا اجلندي من مرا,روبيات

 .روبيات فقط
) Maratha(وعندما استطاعت بريطانيا إكامل سيطرهتا عىل اهلند يف ماراثا 

ت تتمتع باستقاللية يف أمورها م اجته العرب إىل حيدر أباد ألهنا كان١٨١٨عام 
واسعة وتكاد ) Nizam( كام كانت املساحة التي حيكمها أمريها النظام ,الداخلية

 .تكون دولة داخل الدولة
ومن املجموعات العربية التي جلأت إىل نظام حيدر أباد ظهر عمر بن 

م ١٨٤٩ يف والية حيدر أباد الدكن عام ووصل عدد العرب. قعيطيعوض ال
ًومل يكن جيش حيدر أباد مركزيا بل كان مكونا . سة آالف جندي وضابطإىل مخ ً

                                 
 .٧١سابق, ص املصدر ال  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
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وكان حتت . ّمن فرق عدة, وكل فرقة هلا نظامها ورئيسها مع سلطات واسعة
 .كل رئيس ما بني مائة وألف جندي

ًيملك دخال كبريا, يعطيه ) رئيس فرقة( كان اجلمعدار ,وكام أرشنا من قبل ً
كام أن احلضارم اآلخرين . ًا فيستغلها وتزداد ثروتهاألمري أو الوزير األول أرض

يعطونه ما لدهيم من أموال ادخروها ليقوم بتسليفها للتجار أو حتى للدولة 
وذلك ضمن نظام ربوي مل يكن يتورع عنه هؤالء العسكر, وبالتايل كان يف 

يستطيع ) املستدين(ومل يكن املستلف . ًإمكان اجلمعدار أن جيمع أمواال طائلة
أن يامطل ألن خصمه ضابط وعنده جمموعة كبرية من العساكر تستطيع أن 
تصادر أرضه أو أمالكه األخر أو عىل األقل جتعلها رهينة حتى يدفع الدين 

ً وكان العرب يستخدمون أيضا حلامية أي شخص ذي .)١(مع األرباح املقررة ُ
 عىل املستدينني ى أثرياء اهلنود املرابني كانوا يستخدموهنم, للضغطتوح. نفوذ

حتى يدفعوا الديون التي عليهم مع أرباحها أو يواجهوا املصادرة أو السجن 
وبحلول . عىل أيدي هؤالء اجلنود العرب الذين يستخدمهم الثري املرايب

ل أو مكانة يف حيدر أباد ال يستخدم ام مل يكن هناك شخص ذو نفوذ أو م١٨٥٤
املخلصني ملن يستخدمهم ويدفع ًعددا من هؤالء العرب اجلنود األشاوس و

ّن يف حيدر أباد الدكن أقلية بالنسبة جلامهري وملوكان األمراء واملس. الثمن
اهلندوس الذين حتت حكمهم, فكان ال بد هلم للشعور باألمن من استخدام 
ّهؤالء العرب واإلغداق عليهم بالعطايا حتى يستمروا يف إخالصهم وتفانيهم 

وسعدوا باحلياة يف هذه اجلنات اخلرضاء والقصور . ميف احلفاظ عليهم وخدمته
 .)٢(والثراء واأللقاب التي مل يعرفوها يف بالدهم اجلرداء

                                 
 .٧٤املصدر السابق, ص   ) ١(
 .٧٥املصدر السابق, ص   ) ٢(
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كبار هلذا مل يكن من املستغرب أن يقوم ثالثة من هؤالء الضباط ال
ٌّكل(بالتفكري ) اجلمعدار( . يف إقامة دولة أو دويلة يف بلده حرضموت)  عىل حدةُ

هم باملزيد من اجلنود, ُّوكانت حرضموت متد.. ته مل تنقطعيلوذلك ألن صلته بقب
ثالثة وبدأ هؤالء ال. ّويمدوهنا هم باملال لبقية األهل وألفراد العشرية والقبيلة

برشاء األرايض يف حرضموت والتوسع فيها وبناء احلصون يف )  عىل حدةٌّكل(
 وغالب قعيطيالعمر بن عوض :  وكان هؤالء الثالثة.منطقته من أبناء قبيلته

بن حمسن الكثريي وعبداهللا بن عيل العولقي طموحني إلجياد دويالت هلم يف ا
 .حرضموت

وحاولت حكومة بريطانيا يف اهلند أن متنع اهلجرة احلرضمية بعد أن ازداد 
أي املولود يف (ت احلرضمي الواليايت دفطر.  مزعج هلاٍّ إىل حدمنفوذه

أهنم من مواليد اهلند ) أوهلام(دين لسببني ّ, ومل تستطع أن تطرد املول)حرضموت
ًولكنها وضعت نظاما شبيها بنظام جوازات . أن أمهاهتم هنديات) وثانيهام( ً

ّالسفر احلالية, وبدأت تضايق املهاجرين اجلدد, ما عدا الشخصيات البارزة, 
الذي استقدمه ) م١٩٢٨ – ١٨٣١(مثل احلبيب السيد جعفر العيدروس 

تزال وال . لعلمه وتقواه ونسبه الرشيف) أمري حيدر أباد(بنفسه واستقبله النظام 
ذرية هذا السيد العيدروس موجودة يف حيدر أباد ويف غريها من مناطق اهلند إىل 

 .)١(اليوم وهلم دور ديني بارز يف تلك املناطق
.  يف شامل ووسط اهلندم١٨٥٧وحدثت ثورة ضد رشكة اهلند الرشقية عام 

و وغريها من املناطق كانت يف ثورة يقودها مسلمون, فإن وبام أن دهلي ولكن
ّقادة الثورة تطلعوا إىل إخوهتم يف حيدر أباد, وطلبوا من هؤالء اجلنود العرب 

حتت ) الديوان(والوزير ) األمري(بل كان النظام .. أن يقاتلوا معهم اإلنجليز
                                 

 .٧٦املصدر السابق, ص   ) ١(



א٣٥٣ א

ُ خطب  وكانت.)١(ّضغط شديد من املجاهدين لينضموا إليهم ضد اإلنجليز
ّاجلمعة تدعوهم إىل االنضامم إىل املجاهدين وتسخر وحتذر من هؤالء املنافقني 
ّأو من الذين حياربون مبارشة يف صف الفرنج الكفار وسخروا من األمري 
ووزيره عندما رفضا قتال اإلنجليز ودعومها إىل أن يلبسا األساور والزينة 

فأنتم منهم «ذا قاتلوا مع النصار إأما . النسائية ويقعدوا يف البيوت مع احلريم
 .»وإىل اجلحيم وبئس املصري

  املسلم,ّوعندما اتصل بعض أهل الدكن من الثوار باجلمعدار احلرضمي
ّكان يعتقد جازما بأنه سريحب باالنضامم إىل الثوار املسلمني ُ إال أنه صدم ,ً

مل . ال لنجمع املالإ) أي اهلند(إننا مل نأت إىل هنا «ًعندما أخربه اجلمعدار قائال 
وقام الوزير األول بإرسال فرقة من  .)٢( »!!نأت إىل هنا للحرب من أجل الدين

العرب حلامية دار املقيم السيايس الربيطاين يف حيدر أباد, ويف النهاية استطاعت 
واستفاد أمري حيدر أباد . ّالقوات الربيطانية أن تقيض عىل املتمردين, كام تسميهم

 وكوفئ تعادة بعض أراضيه التي كانت بريطانيا قد أخذهتا منها,باس) النظام(
خمازهنم اجلمعدار عمر بن عوض القعيطي بأخذ األسلحة التي يرغب فيها من 

وقد أدرك هؤالء الضباط . م١٨٦٦يف عدن ويرسلها إىل حرضموت وذلك سنة 
ّصف يف أمهية الوقوف يف صف بريطانيا, ليس فقط ألن أمريهم النظام هو 

ّ ولكن أيضا ألهنم خيططون إلقامة دويالهتم يف حرضموتنيا,بريطا وهو أمر . ً
ّال يمكن أن يتم إال بموافقة بريطانيا التي استولت عىل عدن وبدأت متد حكمها  ّ

                                 
كل الثورات التي قامت ضد اإلنجليز يف اهلند كانت من املسلمني ألهنم كـانوا هـم   ) ١(

ثـوروا  فكـان مـن الطبيعـي أن ي,حكام أغلب املناطق وترضروا بوجـود اإلنجليـز
تالقت املصالح, وأد ذلك إىل ف ,ضدهم, بينام استفاد كثري من اهلندوس بوجودهم

 .اضطهاد املسلمني والضغط عليهم
 .٧٨املصدر السابق, ص   ) ٢(



،אFאאE ٣٥٤

 .إىل املناطق املجاورة
ه عىل أسس حديثة ئوقام الوزير األول واألمري بتحديث اجليش وبنا

ّشية أن ينقلب ضدها, ولكنها منضبطة, وعارضت بريطانيا أول األمر خ
 ,وكان العرب. أدركت أن الغرض من هذا اجليش تدعيم احلكم املحيل ال غري

ً من ضمن أفراد هذا اجليش اجلديد املنظم تنظيام حديثا وذلك منذ ,بطبيعة احلال ًّ
 .م١٨٥٩عام 

 حدث شجار بني العرب والبوليس يف احتفاالت شهر م١٨٨٤ويف عام 
ُ صدام واضطر رئيس البوليس نواب أكرب جانج إىل الفرار من املحرم مما أد إىل

وعندما نزل اجليش احلديث استسلم القائد . املدينة كلها إىل دار املقيم الربيطاين
عاد إىل ف , عنه, ولكن األمري النظام عفا)Poona) (بونا(القعيطي الذي نفي إىل 

 .حيدر أباد بعد هذا التأديب والعقاب
بعد ثالثة عقود من ) Qadati Urab( اخلاصة بالعرب وألغيت املحاكم

 وصار العرب يتحاكمون مثل غريهم إىل حماكم الدولة, وفقدوا معظم ,تكوينها
 .نفوذهم وصاروا مواطنني عاديني ما عدا بعض السادة أصحاب النفوذ الديني

  



אאא ٣٥٥

 
 

אאא)١( 
 

وقد نزحوا من جبل يافع إىل حرضموت . ي إىل يافعيطعينتمي آل الق
ضمن بطون يافع التي جلب طالئعها السلطان بدر بن عبداهللا يف حماربته لإلمام 

واليها بدر بن عمر الذي املتوكل إسامعيل الذي هجم عىل حرضموت لنرصة 
 بمؤازرة العلامء ه إىل املذهب الزيدي, فعزله ابن أخيه بدر بن عبداهللاءأعلن انتام
 .والقبائل

وعندما ضعفت الدولة الكثريية وكادت أن تتالشى استوىل كثري من بطون 
يافع عىل املناطق أو القر التي كانوا فيها, كام استوىل شيخ كل قبيلة عىل 

 .ّمت الفوىض يف حرضموت وع,منطقته
ولد ونشأ وهبا ). وادي عمد(يف ) حلروم( قرية القعيطيوقد استوطن آل 

ثم انتقل منها وهو يتيم فقري إىل . )اجلمعدار (القعيطيوترعرع عمر بن عوض 
 حيث انتظم يف سلك اجلندية بمنطقة , ثم هاجر إىل اهلند وهو يافع,شبام

دكن حيث بلغ أعىل رتبة عسكرية آنذاك ثم انتقل إىل حيدر أباد ال) ناكبور(
 .ومجع ثروة كبرية كام أسلفنا. وهي رتبة مجعدار
ّ قبيلته ينضمون إليه يف خدمة النظام مع غريهم, كام كانت وكان أبناء

ثم جلأ إليه بعد ذلك عدد . يف حرضموت ال تتوقف) القعطة(الرسائل بينه وبني 
من بطون يافع قدم إىل اهلند, بأهنم وأعرب له وفد. من العشائر اليافعية األخر 

                                 
م, ١٩٨٣, ٢أدوار التاريخ احلرضمي, عامل املعرفة, جدة, ط : حممد أمحد الشاطري   )١(

 ٤٠٩ – ٤٠٤ص 
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يرونه الزعيم املنقذ هلم من القبائل األخر, وخاصة آل كثري, وأنه بحكمته 
وكرمه وقوته العسكرية يستطيع أن جيمعهم ويقيم هبم دولة, فقبل منهم ذلك 
ُّوتطلع إىل إجياد دولة قوية يف حرضموت تلم شعثها وجتمع متفرقها, وتوحد  َّ

ًم األمن والعدل يف ربوعها, بدال من الفوىض والتمزق والظلم, صفوفها, وتقي
ورغم . ّفأمدهم باملال والسالح والرجال. وعدم وجود رادع لألفراد أو القبائل

أنه كان املؤسس للدولة القعيطية إال أنه مل يزر حرضموت منذ أن غادرها يف 
 عمر جاوز م عن١٨٦٥/ هـ١٢٨٢وكانت وفاته يف حيدر أباد سنة . أول شبابه

 .)١(ًالثامنني عاما
 الذي كان املؤسس الفعيل يف القعيطيعوض بن عمر وتوىل بعده ابنه 

 منها وهو الذي استطاع أن يستويل عىل املكال واستطاع أن خيرج. أرض الواقع
 وبدأت .)ًوالكسادي أيضا من بطون يافع(الكسادي الذي كان يعرف بالنقيب 

موت بسبب ظهور األتراك يف اليمن, ّبريطانيا بالتعرف عىل ساحل حرض
م ١٨٥٠م إىل ١٨٤٥ففي عام . واتصاهلم بشيوخ حرضموت وحكامها الصغار

ًحاول األتراك إخضاع حرضموت لسيطرهتم وخاصة أن الكثريي كان مياال  ّ
وكانت تركيا يف . )اسطمبول(ّإليهم, ولكن بريطانيا احتجت لد الباب العايل 

ا يف أوربا, وخاصة يف معاركها مع روسيا حاجة شديدة لدعم بريطانيا هل
والبلقان, فقامت بإيقاف حماوالهتا تلك اسرتضاء لربيطانيا العظمى سيدة 

 .)٢(البحار وأكرب دولة استعامرية يف العامل
                                 

وما أثار غضبه ما فعله السلطان منصور بن عمر الكثـريي, حيـث دبـر تفجـري دار   ) ١(
ّمعمر ووضع رجاله دبة من البارود, ويف جوفهـا فتيلـة ووضـعوها رسا يف مـدخل 

ومـن . لدار بكل من فيها من األطفال والنـساء والرجـالالدار فانفجرت ودمرت ا
تاريخ الدولة الكثريية ملحمد بن (ّبني القتىل عمتا اجلمعدار عمر بن عوض القعيطي 

واشتدت بعد ذلك املعارك مع رجال عمر بـن ). ١٦٩ – ١٦٨, ص ١٩٤٨هاشم, 
 .هـ١٢٧٤عوض القعيطي ومنصور بن عمر الكثريي حتى تم قتله غيلة يف شعبان 

 .١١٠ – ١٠٩اجلنوب اليمني, ص : وثائق يمنية: عبد اهللا أمحد الثور  ) ٢(



אאא ٣٥٧

ي ءم زار املقيم السيايس يف عدن اجلنرال كوجالن مينا١٨٥٥يف أواخر عام 
م عقد ١٨٦٣ويف عام . املناطقدأ التقرب إىل رؤساء تلك الشحر واملكال, وب

 .)١(معاهدة مع نقيب املكال متنع جتارة الرقيق
 القعيطيّويف خالل هذه الفرتة كان اإلنجليز يتدخلون إليقاف النزاع بني 

ثم استطاع . رح والكثريي الذي كان حيكم الشالقعيطيونقيب الكسادي, وبني 
ّ والكسادي, قرر القعيطي وملا اشتد النزاع بني.  أن يستويل عىل الشحرالقعيطي

ّاإلنجليز مؤازرة القعيطي ملوقفه يف صفهم يف اهلند أثناء الثورة اإلسالمية التي مر  ّ
م فوقف القعيطي مع اإلنجليز وكان ملوقفه أثر ١٨٥٧ذكرها, والتي حدثت سنة 

وقد استطاع القعيطي أن . بارز يف حتقيق النرص لإلنجليز ضد الثوار املسلمني
م والذي ١٨٨٣ منها النقيب الكسادي يف عام داملكال وأن يطريستويل عىل 

ًفريقيا معززا مكرماإأخذته بريطانيا وأرسلته إىل زنجبار يف رشق  ًّ ّ)٢(. 
 جاء املقيم السيايس الربيطاين من عدن إىل املكال وعقد مع م١٨٨٨ويف عام 

ليها  وتم التصديق ع,السلطان اجلمعدار عوض بن عمر القعيطي معاهدة محاية
 .)٣(م١٨٩٠من قبل حكومة اهلند الربيطانية عام 

النزاع بني الكثريي والقعيطي ووقعت بينهام وقد تدخلت بريطانيا يف 
ويف تلك االتفاقية قبل . م١٨٩٨معاهدة سالم وحسن جوار وذلك يف عام 

الكثريي أن تشمله معاهدة احلامية التي أبرمت بني بريطانيا والقعيطي عام 
 .)٤(م١٨٨٨

                                 
 .اجلنوب اليمني, املصدر السابق: وثائق يمنية: عبد اهللا أمحد الثور  ) ١(  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
 .املصدر السابق  ) ٣(
 .املصدر السابق  ) ٤(
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 خريطة حرضموت          

 وتوضح اخلريطة منطقة الكثريي وما عداها هو السلطنة القعيطية
 



אאא ٣٥٩

 م١٨٨٨معاهدة احلامية مع القعيطي املعقودة يف أول مارس 
وعبداهللا ) املقيم السيايس يف عدن(ن إن اجلنرال آدم جورج هوج, وايل عد

 القعيطي باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن أخيه عوض بن ابن عمر بن عوض
 :عمر القعيطي قد اتفقوا وعقدوا املعاهدة التالية

التي أبداها املوقعون أدناه عبداهللا بن عمر رغبة الً نزوال عند :املادة األوىل
بة عن أخيه عوض بن عمر القعيطي تتعهد القعيطي, باألصالة عن نفسه, وبالنيا

بوضع املكال والشحر بملحقاهتا حتت محاية جاللة امللكة اإلمرباطورة 
 ).فيكتوريا(

وافق السلطان عبداهللا بن عمر بن عوض القعيطي باألصالة : املادة الثانية
عن نفسه, وبالنيابة عن أخيه عوض بن عمر القعيطي, وعن خلفائهم وورثته 

قربائهم باالمتناع عن الدخول يف أية مراسلة, أو اتفاقية, أو وورثتهم وأ
معاهدة, مع أية دولة, أو حكومة أجنبية إال بعد اطالع احلكومة الربيطانية 

ووعد إضافة إىل ذلك بإعطاء إنذار فوري لوايل عدن أو ألي . وأخذ موافقتها
لشحر أو ضابط بريطاين آخر عن أية حماولة من أية دولة للتعرض للمكال وا

 .مللحقاهتا
ًشعارا بذلك إ و.يرسي مفعول هذه املعاهدة من هذا التاريخ: املادة الثالثة

ّوقع عليها أدناه وختمها األشخاص املختصون وذلك يف الشحر يف أول مارس 
 .م١٨٨٨

 )سلطان املكال والشحر(عبد اهللا بن عمر القعيطي : إمضاء
 .آدم جورج هوج وايل عدن

 .م١٨٩١ فرباير ٢٦ يف وتم التصديق عليها
ويبدو من هذه املعاهدة أن القعيطي كان قد استوىل عىل الشحر من 



،אFאאE ٣٦٠

من بطون يافع  (كوالذي كان بدوره قد استوىل عليها من بن بري. الكثريي
 ).ًأيضا

ًوكان القعيطي مستعدا حلامية بريطانيا له وإجياد عالقات معها, بينام كان 
, )الدولة العثامنية(ّاالت مع الدولة العلية ًالكثريي معارضا لذلك, ويقيم اتص

وهلذا دعمت بريطانيا القعيطي . ه يف ذلك كثري من سادة تريم وسيونعّويشج
وجعلته يستويل عىل معظم أرايض حرضموت, وحرمت الكثريي من مواقعه 

 .عىل الساحل بحيث انحرص يف مدن الداخل فقط
 الثالثة الذين قدموا من اهلند وأسسوا دويالت

ًوكانت الشحر أوال حتت حكم آل بريك ولكن الكثريي استطاع أن خيرجه 
ّمنها وأن حيل حمله, وقامت معارك طويلة متعددة بني الكثريي والقعيطي الذي 

ّحاول أن حيتل الشحر حتى ساعدته بريطانيا يف ذلك فاحتلها ّ. 
قف كثري من السادة يف تريم وسيون ضد إقامة حتالف مع بريطانيا وو

ومعاهدات محاية, وكان الكثريي حيتاج إىل دعم السادة له لتأثريهم البالغ عىل 
 .القبائل هناك

ًهلذه األسباب جمتمعة أيدت بريطانيا القعيطي, وإن كان ذلك التأييد حذرا 
طانيا أن تقوم بدور املصلح بني أول األمر, ثم ازداد التأييد, ثم حاولت بري

د القعيطي, حتى رضخ الكثريي واعرتف بمعاهدة يوهي بالفعل تؤ. الفريقني
وتم ذلك االعرتاف من الكثريي بعد . م١٨٨٨ّاحلامية التي وقعها القعيطي عام 

 .م١٨٩٨عرشة أعوام من توقيع القعيطي أي عام 
 ورجاهلم إىل حرضموت وقد ذكرنا الثالثة الذين قدموا من اهلند بأمواهلم

عمر بن عوض القعيطي وغالب بن حمسن  وهم م,لتأسيس دولة لكل واحد منه
وكان هلذا األخري حصن عظيم رشق غيل . الكثريي وعبد اهللا بن عيل العولقي



אאא ٣٦١

باوزير وانتهى أمره باالستسالم بعد أن حارصه عوض بن عمر بن عوض 
ىل زنجبار يف رشق  وخرج من حرضموت وانتقل إ,القعيطي حتى استسلم

 .ًوانتهت دولته رسيعا. فريقياإ
ابن املؤسس عمر بن ( عوض بن عمر القعيطي واستمرت املعارك بني

ًعوض الذي مات يف حيدر أباد ومل يزر حرضموت بعد أن غادرها شابا يافعا ً (
وبني آل الكثريي, وعىل رأسهم غالب بن حمسن الكثريي الذي جتمع حوله آل 

وكان من أسباب ثورة آل . عد اغتيال منصور بن عمر الكثرييكثري والشنافر ب
م بام فيهم ١٨٥٨/هـ١٢٧٤ يف عام يافع تفجري دار معمر وقتل كل من فيه

 .ّعمتاه
ومل يستطع القعيطي أن يقيض عىل الكثريي, رغم استيالئه عىل الساحل 

وقد وزر ). ر وبور واملكال واحلامي والديسحالش(كله بام فيه كل املوانئ اهلامة 
للقعيطي رجل قوي وعامل وداهية هو السيد حسني بن حامد املحضار الذي 

يفع ماستطاع أن يكسب القبائل يف دوعن ووادي عمد وحجر بن دغار ووادي 
دة آل عبد الودود وجزء من باحلاف وغريها إىل جانب القعيطي, وبذلك يرو

ة يف الداخل هي  يبق مع الكثريي إال منطقة حمصورة القعيطي, وملّرجحت كف
بور, بينام تشمل منطقة ووتريم والغرف والغرفه, وتريس ) العاصمة(سيون 

إىل سيحوت يف املهرة ومتتد يف ) الواحدي(القعيطي كل الساحل من بري عيل 
ًالداخل لتشمل وادي دوعن ووادي عمد وجزءا كبريا من وادي ميفعة املمتد  ً

ي أن معظم حرضموت كانت بيد أ. إىل الواحدي باإلضافة إىل شبام والقطن
 ).انظر اخلريطة(. القعيطي

قرابة ثامنية آالف مقاتل مع أسلحة حديثة من ًوكان جيش القعيطي مكونا 
بل هم الذين (وبعض املدافع, ومعظم جنده من قبائل يافع الذين هرعوا إليه 

 فأرسل األموال وأرسل ابنه عوض مع الرجال ,ّحثوه عىل القدوم من اهلند
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, وجمموعة من اهلنود الذي أرسلهم من حيدر أباد, وكانوا حتت )الحوالس
ته قبائل ّوقولكن عمود . وجمموعة من العبيد املقاتلني الذين اشرتاهمإمرته, 

يافع, واملال الذي كان يشرتي به األرايض والقالع ورؤساء القبائل, وبعد ذلك 
 .دعم بريطانيا له

اهلند من ًريي الذي قدم أيضا وقد دافع السلطان غالب بن حمسن الكث
عن أرض آبائه ) ّولكنها أقل بكثري مما قدمه القعيطي(بالرجال واألموال 

ّوحقق بعض االنتصارات يف الداخل, بل . وأجداده وخاصة يف تريم وسيون
القعيطي وأمواله ودعم بريطانيا له جعلت له ًوأحيانا يف الساحل, إال أن قوة 

رغب بريطانيا يف دعمه لدرجة أن يستويل عىل ومع هذا مل ت. اليد الطوىل
 .ًحرضموت بأمجعها حتى ال تزداد قوته, وحتى يبقى حمتاجا إليها

إىل سبعة ألوية فكانت ستة منها من نصيب حرضموت ّوقد قسمت 
ومل يبق للدولة الكثريية أي منفذ . القعيطي وواحد فقط من نصيب الكثريي

ن إىل الداخل ال يمكنهم العبور إليها وفربحري, وبالتايل كانت البضائع واملسا
 . العشور للقعيطياإال بعد أن يدفعو

كان أ سواء ,ورغم ذلك كله استمر النزاع عىل السلطة عند وفاة السلطان
ُوهو أمر مؤمل مل ختل منه أي دولة .  القعيطية أو يف الدولة الكثرييةةذلك يف الدول

كانت تلك الدولة صغرية أم, وسواء إسالمية منذ هناية عهد الراشدين إىل اليو
ّأم كبرية إال أنه يوجد يف بعض األحيان من يتنازل عن احلكم بسبب تدينه 

وهم مع . وزهده, وتأثره بالعلامء األعالم الزاهدين املعروفني باسم الصوفية
 .ذلك قليل
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א 
 ىلوتوىف باهلند عن عمر ينوف عقعيطي عمر بن عوض ال: املؤسس) ١

م ومل يزر حرضموت بعد خروجه ١٨٦٥/ هـ١٢٨٢الثامنني يف حيدر أباد سنة 
 .منها يف شبابه

وهو من مواليد . املؤسس الفعيل: طييعوض بن عمر بن عوض القع) ٢
َّاهلند, ولكنه عاد مع األموال واجلنود الذين أرسلهم والده, وأسس السلطنة 

م, وتويف باهلند ١٨٨٨ احلامية مع بريطانيا عام ةالذي عقد معاهد وهو ,ًفعال
. ّ بعد أن قىض حياته يف معارك مع الكثريي وغريهمم١٩٠٧/هـ١٣٢٥سنة 

 كام متت .ُوهو أول من لقب بالسلطان. وكانت مدة واليته حوايل ثلث قرن
 .م١٨٨٩املعاهدة مع الكثريي عام 

ًوقد وقع الكثريي أيضا عىل معاهدة احل امية مع اإلنجليز التي كان القعيطي ّ
 .م١٨٨٨قد وقعها سنة 

 ,م١٩٠٧/هـ١٣٢٥ توىل بعد وفاة والده :غالب بن عوض القعيطي) ٣
 .م١٩٢٢/ هـ١٣٤٠وبقي يف احلكم إىل حني وفاته سنة 

وقد (بينه وبني آل الكثريي ويف عهده أبرمت معاهدة صداقة وتعاون بعدن 
ومها حمسن ومنصور ابني ) خر حيكم سيونانقسموا إىل واحد حيكم تريم واآل

ًوعقد هؤالء أيضا معاهدة . م١٩١٨/ هـ١٣٣٦غالب الكثريي وذلك سنة 
بريطانيا وبموجبها توقفت احلروب بني السلطنتني املتحاربتني وبدأ مع محاية 

 .إدخال األنظمة اإلدارية واملالية والعسكرية, والقيام بحفظ األمن
هو أخو السلطان غالب بن عوض وتوىل و: عمر بن عوض القعيطي) ٤

 .ومل تكن يف عهده أحداث تذكر. م١٩٢٢/ هـ١٣٤٠بعد وفاة أخيه سنة 
 .م١٩٣٥/ هـ١٣٥٤وكانت وفاته سنة 
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توىل بعد وفاة عمه عمر بن : صالح بن غالب بن عوض القعيطي) ٥
 وقد اشتهر بالعلم الواسع يف العلوم اهلندية م١٩٣٥/هـ١٣٥٤عوض سنة 

ًوالفلك والتصوير وكان مشاركا يف العلوم الرشعية ) رياضياتاحلساب وال(
وقد بدأ بإصالح اإلدارة .. توىل احلكم وقد ناهز الستني. واللغة العربية

واألنظمة والتعليم والقضاء, ولكن بريطانيا فرضت عليه نظام االستشارة 
َّم فحدت من إصالحاته, وكانت وفاته سنة ١٩٣٧/ هـ١٣٥٦وذلك عام 

 .م١٩٥٦ /هـ١٣٧٥
 معاهدة االستشارة بني بريطانيا والسلطنة القعيطية

 )١()م١٩٣٧ أغسطس سنة ١٣ (
سلطان صالح بن البام أن حكومة جاللة امللك يف اململكة املتحدة وسمو «

ّن يقويا العالئق الودية الكائنة غالب القعيطي سلطان الشحر واملكال يرغبان أ
ني من زمن طويل, وبام أن سمو ي جاللة امللك والسالطني القعيطبني حكومة

السلطان صالح بن غالب يرغب يف تقدم وترقية مملكته, وبام أن حكومة جاللة 
 فحكومة جاللة امللك ,امللك ترغب يف تأييد وتقوية سلطة ومقام السلطان

الوايل والقائد . أ. ب. و. أ. أ. س. ج. م. س. ك. عينت السري برنارد راييل
 .األكرب يف حممية عدن أن يعقد معاهدة هلذا الغرض

 :البند األول
ًتقبل حكومة جاللة امللك يف اململكة املتحدة أن يعني مستشارا مقيام  ً

ًللسلطان, والسلطان يرتيض أن جيهز بيتا الئقا للمستشار املقيم املذكور  وألجل .ً
مملكته يقبل نصيحته يف مجيع األمور ما عدا املسائل املتعلقة بالديانة سعادة 

 .ادةباملحمدية والع
                                 

 .٢١٨ – ٢١٧يف جنوب اجلزيرة العربية, ص : صالح البكري  ) ١(
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 :البند الثاين
 حكومة جاللة امللك يف اململكة املتحدة بحق سالطني الشحر فتعرت

واملكال يف تعيني خلفائهم, وعرضه ملوافقة حكومة جاللة امللك يف كل مسألة, 
 .يعني تعيني خلف

 .م١٩٣٧ثالث عرش من شهر أغسطس سنة  يف النعد
بالنيابة عن ومن طرف حكومة جاللة امللك يف اململكة املتحدة وعرضه  −

 .ملصادقتها وموافقتها
 – برنارد راييل الوايل والقائد األكرب يف حممية عدن –ختم القائد األكرب  −

 ).املستشار السيايس يف حرضموت(ام أنجرامز  دبليو
رثائه وخلفائه صالح بن غالب سلطان الشحر بالنيابة عن نفسه وعن و −

 .  الشيخ عيل عكظه–واملكال 
 حوادث هامة يف العهد القعيطي

 :وقد حدثت عدة حوادث وثورات يف العهد القعيطي أمهها ما ييل
  ثورة قبائل احلموم) ١(
 ):يف عهد غالب بن عوض وعمر بن عوض وصالح بن غالب(

 باالستيالء عىل معظم مدن وقر حرضموت باملال لقد قام القعيطي
 وقد استطاع أن يرسل املندوبني .ورشاء املناطق والوالة وبالغزو العسكري

والقضاة ومديري املناطق يف املناطق احلرضية, ولكنه واجه صعوبة كبرية يف 
) قبائل متعددة(وقد كان هؤالء البدو . النظام وأخذ الرضائب من البدوفرض 

يعيشون عىل فرض أتاوات عىل املزارعني والتجار حلاميتهم من القبائل 
كام كانوا ينقلون البضائع واألموال من املوانئ إىل الداخل بقوافلهم . األخر
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احلموم( القبائل وكان من أكرب هذه. التي حيموهنا من غارات القبائل األخر (
واملقصود بذلك مقاتل  ()١( شخص٩٠٠٠والتي يبلغ تعداد أفرادها حواىل 
 بأهنم ما بني ثالثة روذكرهتم ليندا بوكسربج) ألهنم ال حيسبون األطفال والنساء

 .)٢(وسبعة آالف مقاتل
وقد كانت هذه القبيلة الكبرية تتحكم يف املواصالت بني املواين والداخل 

ورفضوا بقوة تدخل السلطان . ات عىل املزارعني والصيادينوتأخذ أتاو
ووسط القعيطي . القعيطي كام رفضوا دفع أي رضائب للدولة عىل دخلهم

ب العيدروس الذي حيرتمه احلموم ودفع القعيطي لرئيس احلموم أربعني ّاملنص
ًرياال شهريا  ولكن احلموم مل يتوقفوا عن غاراهتم, وخاصة عىل األماكن التي. ً

ولذا منعهم السلطان من دخول الشحر امليناء املهم . ال حترسها قوات الدولة
م, ١٩١٨آنذاك, ومنعهم من نقل البضائع إىل الداخل, فازدادت هجامهتم عام 

وقتلوا أحد احلراس عىل بوابة الشحر وعقروا اجلامل واستولوا عىل قارب من 
كام قاموا . ر املكالومحولته, وألف ريال كانت مع أحد جتا) الديس(القرن 

باالستيالء عىل قافلة مع بضائعها ومبلغ مخسة آالف ريال مع أحد جتار الشحر 
 . وقتلوا حراس القافلة

وبدأت احلكومة القعيطية باملفاوضات مع احلموم بواسطة السيد املنصب 
 وملا مل تنجح املفاوضات ,يشحربالعيدروس ودخل رئيس احلموم سامل بن 

 وقتلوا ,قعيطية بأرس ستامئة من احلموم يف الشحر وما حوهلاقامت احلكومة ال
ً من قادة القبيلة الذين اشرتكوا فعال يف قتل ٢٧رئيس القبيلة سامل بن حربيش و

 األبرياء وسجنوا أربعامئة اشرتكوا يف الغارات وأطلقوا رساح مائتني مل يكن هلم
                                 

وقالت ليندا بوكـسربج . ٣٥٦أدوار التاريخ احلرضمي, ص : حممد أمحد الشاطري  ) ١(
 .أهنم ما بني ثالثة آالف وسبعة آالف مقاتل

)٢(   19671888 −Linda Boxberger: Hadhrami Politics  ٦٦ −٥١, مصدر سابق, ص.    
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ألن القبائل ) املنصب(واحتج السيد العيدروس . دور يف هذه االعتداءات
, وقامت احلكومة بخداعه وخداعهم, )أي تعهده بالسالم(دخلت يف وجهه 
 أن يسمحوا هلم باخلروج من الشحر ,ُ حسب العرف,وكان املفروض

 استخدام اخلداع واحليلة ا أم,ويعلنوهنم القتال, ثم تبدأ احلرب بني الفريقني
ساطة السادة تعتمد اطته ووسوقد تأثر السيد العيدروس ألن و. فأمر مرفوض

ًدائام عىل الثقة يف كالمه وتعهده بني الفريقني ال بد أن حيرتم وإال ملا كان هناك 
 .أي قيمة للتدخل والوساطة

ّوبطبيعة احلال قام عيل بن سامل بن حربيش الذي ولته القبيلة منصب والده 
 ).ً فردا٢٧(الذي عزم عىل الثأر لوالده وللقتىل من احلموم 

وهو (وابن عبدات ) الشنافر(وم بالتحالف مع قبائل الكثريي وقام احلم
ًوقد أعلن نفسه سلطانا عىل )  لسلطان الكثرييومن املنافسنيمن فرق الكثريي 

وبدأت . م١٩٢٥وهامجوا الطرق كام هامجوا قرية الديس عام ) ةالغرف(مدينة 
مفاوضات تدخل فيها السلطان الكثريي والسادة آل الكاف وآل السقاف 

وأن يتوقف احلموم عن الغارات والسلب وأن ) مؤقت(وانتهت إىل صلح 
 .ًسنويا) فضة(تعوضهم الدولة مقابل ذلك بمبلغ ألفي ريال 

وقام السيد الكريم السيد أبو بكر بن شيخ الكاف صاحب األيادي البيضاء 
 آالف ريال للحموم يف مقابل محايتهم ةيف حرضموت الداخل بدفع سبع

الذي تربع بمليون جنيه اسرتليني لرصفه ما بني الشحر ومدينة للطريق املمهد 
 وكان السيد أبو بكر بن شيخ الكاف قد مجع ثروة .)١(م١٩٣٦تريم, وذلك سنة 

ضخمة من سنغافورة وماليزيا وأندونيسيا وأنفق معظمها يف إصالح مدينته 

                                 
)١ (   157Tom Hikinbotham: Aden, p ومبلغ مليون جنيه اسرتليني كبري جدا وربـام ,

 ).فضة(كان الصواب مليون ريال 
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ريق ما كام قام برصف ط. تريم وبناء املدارس والطرق ومستشفى فيها عىل نفقته
 .)١( ومدينة تريم− أهم موانئ حرضموت آنذاك −بني الشحر 

ًواستطاع املستشار السيايس حلرضموت املسرت أنجرامس أن يعقد سالما 
 م١٩٣٧وهدنة بني احلموم والدولة القعيطية ملدة ثالث سنوات تبدأ من عام 

عىل وبموجبها تقوم السيارات بنقل البضائع من املواين إىل الداخل, ويفرض 
. التجار حتميل جزء من بضائعهم عىل ظهور اجلامل التي تعود ملكيتها للحموم

ولكن اهلدنة مل تستمر سو عام واحد وقام احلموم مرة أخر بقطع الطرق 
 أضعف من (واالستيالء عىل البضائع املحملة بالسيارات وبجامل قبائل أخر

 ).احلموم
. وغرامات) احلموم(ة واضطرت الدولة إىل فرض عقوبات عىل القبيل

ويف هذه املرة . عان فقامت احلرب بني الفريقني وبطبيعة احلال رفضوا اإلذ
) R A F(استعانت الدولة بالقوات اجلوية امللكية الربيطانية املوجودة يف عدن 

ًوالتي لعبت دورا كبريا وهاما يف مجيع املنازعات يف  الغربية, ويف َّاملحميات ً
وألول مرة تدخل هذه الطائرات فتدك مواقع احلموم . إلماممعركة احلدود مع ا

 .مما جعلتهم يرسعون باالستسالم ودفع الغرامات
وحدثت ثورات أخر يف منطقة الكثريي ومنها ثورة قبائل آل متيم وآل بن 
يمني والتي أخضعتها القوات اجلوية امللكية الربيطانية بعد أن نقضت اتفاقية 

 .م١٩٣٦اهلدنة املوقعة عام 
 )يف عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي( املجاعة يف حرضموت) ٢(

                                 
وقـد أخطـأ . ٤٢٠أدوار التـاريخ احلـرضمي, ص : السيد حممـد أمحـد الـشاطري  ) ١(

هيكنبوتم, فقال إن الطريق بني املكال وتريم والصواب ما ذكره الـشاطري مـا بـني 
 . السيد عمر اجليالينالشحر والرتيم, كام أكد ذلك
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 توقف االسترياد للحبوب واألموال من اهلند ىلإالعاملية الثانية ّأدت احلرب 
) مل تكن تعرف هبذه األسامء يف ذلك الوقت(وسنغافورة وماليزيا وأندونيسيا 

. عد أن استولت اليابان عىل هذه املناطق يف أثناء احلرب العاملية الثانيةوخاصة ب
فأدت إىل جماعة . وهي يف األصل شحيحة. وتوقفت األمطار يف حرضموت

وهي أكرب جماعة أصابت . ّمروعة مات من جرائها أكثر من عرشة آالف شخص
 .حرضموت منذ عدة قرون

وإعطاء املزارعني آالت حفر وقامت احلكومة القعيطية ببذل املساعدات, 
 ,)إمكانياهتا أقل(اآلبار واستخراج املياه, كام قامت الدولة الكثريية بذلك 

ّوقامت بريطانيا بمساعدة فعلية بإرسال األغذية من . وتربع األغنياء باألموال
بنقل األغذية ) R A F(وقامت القوات اجلوية امللكية الربيطانية .. اهلند وغريها
ن البعيدة, وألول مرة تساهم يف املحافظة عىل احلياة وإبعاد شبح إىل األماك

 ..ًاملوت بينام كان دورها دائام هو إلقاء القنابل ونرش املوت والرعب
 إىل بداية م١٩٤٤وقد استمرت املجاعة من قرب هناية احلرب العاملية 

مع اخلمسينات عندما استعادت البالد وضعها الطبيعي, مع استرياد األغذية و
 .هطول األمطار, فانتهت هذه األزمة الطاحنة

 ثورة املكال) ٣(
بدأت يف بداية اخلمسينات من القرن العرشين يف عهد السلطان صالح بن 

ي الذي قام بإصالحات عدة, ومنها إقامة احلزب الوطني سنة طيععوض الق
وقام احلزب . ن القعيطي ضد الكثرييً الذي كان مواليا للسلطا)١(م١٩٤٧

ّوقد عني السلطان صالح القعيطي . بتقديم استشارات إصالحية للحكومة
). كاتب الدولة أو الوزير األول (ًالشيخ سيف بن عيل البو عيل سكرتريا للدولة

                                 
ًاحلزب الوطني هو أول حزب سيايس رسمي يف اجلنوب كلـه سـابقا بـذلك عـدن   ) ١(

 .املستعمرة الربيطانية
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من أرسة (والشيخ سيف بن عيل البوعيل من زنجبار التي كان حيكمها العامنيون 
 أثبت كفاءة وجدارة يف إدارة الدولة, ومل يكن خيضع وقد). آل بوسعيدي

ّوكان ال ينفذ إال ما يراه يف صالح البلد, .. للمستشار الربيطاين املسرت بوستيد
َّفاغتاظ منه املستشار الربيطاين املستبد املسرت بوستيد وأرص عىل إقالته وقد . ّ

 عىل الشيخ َّمتسك به السلطان فرتة, ولكن ضغط بوستيد عليه جعله يقرتح
واقرتح بوستيد أن يكون سكرتري الدولة الشيخ القدال . سيف االستقالة

رشة سنة ية ملدة إحد ععيطيف السلطنة القّالسوداين الذي توىل إدارة التعليم 
 ).يف حدود اإلمكانيات الضعيفة املتاحة(والتي أحسن فيها العمل 

تحرك وقدم  وقام احلزب الوطني بال.وغضب الناس من تدخل بوستيد
بعد أن (ّ حمل الشيخ سيف بن عيل اًاقرتاحا بأسامء وطنيني حضارمة ليحلو

 ومن هؤالء رئيس احلزب الوطني األستاذ .)رفض املستشار أي حماولة إلبقائه
وتقدموا بذلك إىل السلطان صالح فقابلهم ابنه عوض . سامل أمحد باصديق

ته منها سينظر يف هذا وأخربهم أن والده متوجه إىل حيدر أباد وعند عود
وعندما عاد السلطان ذهب رجال احلزب الوطني إىل السلطان . املوضوع

. وأفهمهم السلطان صالح أن مسألة تعيني سكرتري الدولة هي من صالحياته
وملا عاد الوفد يف اليوم التايل كان يصحبهم مجهور غفري متظاهرين ضد رغبات 

ًلقدال سكرتريا للدولةاملستشار الربيطاين بوستيد يف تعيني ا ّ)١(. 
وللمكال سور قديم يسمى ) حارات(ّوكانت املكال مقسمة إىل مناطق 

وكان . ّالسدة, وبطبيعة احلال كانت هناك حارة خارج السور وحارة داخله
ّبره السده ) حلارةاعمدة (ّمقدم احلارة  هو وأتباعه من املنارصين ) خارج السور(ّ

                                 
ومل حتدث يف عدن مظاهرات سياسية إال . هذه أول مظاهرة سياسية يف اجلنوب كله  ) ١(

ل وبذلك تكون حرضموت قد سبقت كـ. يف أواخر اخلمسينات من القرن العرشين
  :ومـادة هـذا املوضـوع منقولـة مـن. مناطق اجلنوب يف العمل الـسيايس الـسلمي

6651−, pp)19671888( − Linda Boxberger: Hadhrami Politics مصدر سابق ,. 
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).. ابن حارهتم والذين يعرفون كفاءته(يق ّد باصدبشدة لتعيني األستاذ سامل أمح
واشتد التنافس بني احلارات وهجم . وكانت هناك حارة ثالثة تسمى حارة البلد

َّأنصار باصديق عىل بوابات القرص السلطاين, وملا منعهم احلرس السلطاين اشتد  ّ
ّا أد إىل  اهلياج الشعبي, ممًالنزاع, فأطلق احلرس النار يف اهلواء أوال, فزاد

 فهاجت سبعة وأربعنيًشخصا وجرحوا ثامنية عرش إطالق النار احلي فقتلوا 
ُالبلد كلها وماجت, وأعلنت األحكام العرفية, وألقي القبض عىل سبعني ممن  ُ

 .ّتزعموا املظاهرة, وحكم عليهم بالسجن ما بني مخس وسبع سنوات
 الشيخ سيف البوعيلواعترب املستشار الربيطاين أن الثورة كانت بدعم من 

َسكرتري الدولة املطرود من قبل واضطر ..  إعادته إىل بالده زنجبارّه, والذي تمِ
ّالسلطان صالح الذي يكره الدماء أن يلتقي برجاالت املجتمع, وأن يعوض 
أرس القتىل واجلرحى, وأن يقوم بمداواهتم, كام أطلق رساح املعتقلني دون أن 

 من احلاكم احلقيقي املستشار بوستيد والذي كان ّيكملوا فرتة احلبس املقررة
 .)١(السبب يف هذه األزمة

ًوتم بطبيعة احلال تعيني الشيخ القدال سكرتريا للدولة رغم أنوف  ّ
 !!بوستيد) اجلنرال(املعارضني, وحسب رغبة احلاكم بأمره 

/ هـ١٣٧٥ – ١٣٥٤ (يطيعوقد كان السلطان صالح بن غالب الق
ولكنه . ًة سالطني الدولة القعيطية, وأكثرهم علاممن خري) م١٩٥٦ – ١٩٣٥

 وواجه التدخل ,توىل احلكم وعمره يناهز الستني, ومات وهو يناهز الثامنني
ًنجرامس سياسيا ماهرا وعاملا أوكان املستشار السيايس . الربيطاين يف حكمه ً ً

ولكن . واسع العلم بحرضموت وتارخيها وآداهبا فلم يصطدم بالسلطان
َّا غليظا فتدخل يف أمور السلطنة, وفرض ا فظ كان مستبدا واستعامريبوستيد ً

                                 
 :املادة املتعلقة بثورة املكال منقول بترصف واختصار من بحـث لنـدا بروكـسربجر  ) ١(

 .ابقاملصدر الس
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خالص للدولة ٍّإخراج الشيخ سيف بن عيل البوعيل الذي عمل بجد وإ
 .ًال الذي كان مطيعا ألوامر بوستيدّ بالشيخ السوداين القدوترقيتها, واستبداله

ّة وغنية وقد اشتهر السلطان صالح بحبه للعلم وبإجياد مكتبة ضخم
 للكتب وحمبته للعلامء واحرتامه للسادة وبقدرته عىل التصوير والسينام هوبتأليف

 .)١(واإلخراج
توىل بعد وفاة والده سنة : القعيطيعوض بن صالح بن غالب ) ٦(
ومل يكن مثل والده يف العلم واإلدارة ومعرفة شؤون . م١٩٥٦/ هـ١٣٧٥
وكان من . ىل جانب جملس الدولةوهلذا جعل والده له جملس وصاية إ. الدولة

 ومل يكن مثل ,د املستبدي هو املستشار الربيطاين املسرت بوستايدير السلطنة فعلي
هتا وآداهبا وتارخيها اسلفه أنجرامس املرجع األول يف شؤون حرضموت وعاد

ًعند األوربيني, وأصبح أستاذا يف أرقى اجلامعات يف بريطانيا, ووضع العديد 
 .هامن الكتب عن

م وتوىل بعده ابنه الشاب ١٩٦٦/ هـ١٣٨٦وتوىف السلطان عوض سنة 
ًوكان مثقفا ومطلعا. احلدث غالب بن عوض ّ ولكن بريطانيا خذلته كام خذلت . ً

ّمجيع سالطني اجلنوب بعد أن أقاموا احتاد اجلنوب العريب وسلمت البلد كلها 
 .)٢(إىل اجلبهة القومية كام سيأيت رشحه
                                 

أن السلطان صالح كان واسـع الثقافـة ) ١٤٠املصدر السابق, ص (ذكر هيكنبوتم   ) ١(
وعادة ما يعرض عىل ضيوفه بعض األفالم السينامئية التي يقوم بإنتاج بعضها بنفسه 

) املضحكة والتي هي باإلشـارة فقـط(وبيده, كام أنه قام بدبلجة فيلم شاريل شابلن 
 .إىل اللغة العربية

ذهب السلطان الشاب املثقف غالب بن عوض إىل مؤمتر جنيـف لتقريـر اسـتقالل   ) ٢(
وعنـدما عـاد الـسالطني كانـت . اجلنوب وقد دعت إليه األمم املتحـدة وبريطانيـا
وعنـدما وصـل الـسلطان الـشاب . بريطانيا قد سلمت البلد كلها للجبهة القوميـة

  =خـربوهم بـأن البلـدغالب بن عوض إىل املكـال بالـسفينة هـو وسـلطان املهـرة أ
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 بالطيبة وحسن اخللق وإن كان طني من آل القعيطيوقد اشتهر السال
 ت, وما)١(أغلبهم يعيش معظم وقته يف اهلند, ويف ألسنة بعضهم لكنة أعجمية

 حيكم بالرشيعة اإلسالمية, وعدة ا وقضائياًوأوجدوا نظاما إداري. كثري منهم هبا
ًظاما ون..  للمعلمنيًا ودارةمدارس ابتدائية ومتوسطة واحدة وثانوية واحد

وباجلملة فقد . , ومدرسة عسكرية لتدريب الضباط وخدمات صحيةاعسكري
 تليها سلطنة الكثريي ثم سلطنة ًتقدماَّاملحميات كانت سلطنة القعيطي أكثر 

وإن كانت كلها تعاين من التأخر الذي سببته تدخالت املستشار السيايس . حلج
 سلطنة الكثريي املعارصة وكيفكر  وفيام ييل سنذ.لغربية والرشقيةاَّاملحميات يف 

وقد انتهت كل تلك السلطنات واملشيخات عندما تركت بريطانيا فجأة . بدأت
 .م١٩٦٧دولة االحتاد وقررت تسليم البالد للجبهة القومية يف نوفمرب 

 السلطنة الكثريية
 وقرر الشاطري .)٢(ة سبأ القحطانيةَينتمي آل كثري إىل كثري بن ظنّه إىل قبيل

أن أول سلطان كثريي هو عبد امللك بن عيل بن عمر الكثريي املتوىف سنة 
                                                                          

.  بيد اجلبهة القومية, فانسحب غالب بن عـوض القعيطـي وسـافر إىل الـسعودية=
وحذرت بريطانيا السلطان .. وأما سلطان املهرة العجوز فأرص عىل العودة فاعتقلوه
 .غالب بأهنا سترضبه بالطائرات إذا قاوم اجلبهة القومية

 .٤٠٨رضمي, ص أدوار التاريخ احل: حممد أمحد الشاطري  ) ١(
, »األنـساب«ّحقق ذلك العالمة الويل املشهور أمحد بن حسن العطـاس يف رسـالة   ) ٢(

, أدوار التـاريخ احلـرضميونقلها عنه السيد العالمة حممد أمحد الشاطري يف كتابـه 
ومعظم قبائل اجلنوب . واملقصود بذلك أهنم من محري وليسوا من مهدان. ٢٣٤ص 

مـن ) اليمن األعىل( من محري بينام معظم قبائل الشامل واليمن األسفل وحرضموت
وكثـري مـن ). إضاءات قرآنية ونبوية لـصاحب هـذه الـسطور: انظر كتاب(مهدان 

قبائل حرضموت من كندة القبيلة املشهورة التي منها الشاعر الضليل امرؤ القـيس, 
  .التي حكمت النصف اجلنويب من جزيرة العرب يف بعض الفرتات
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ويقول بعض املؤرخني أنه ابتدأ من .  وقد امتد حكمهم إىل ظفار)١(هـ٨٢٥
 ).احلبوظي(ظفار 

السادس عرش / القرن العارش اهلجري(وأشهر رجاهلم بدر بن أيب طويرق 
 عليهم يف عدة معارك آخرها وأمهها رصلذي حارب الربتغال وانتوا) امليالدي

ًم والتي أرس فيها عددا ١٥٣٦/ هـ٩٤٢ رمضان ٥معركة الشحر الثالثة يف 
ًكبريا منهم, وأرسل بعضهم إىل السلطان العثامين, واعرتف بالسلطان سليامن 

ًالقانوين خليفة للمسلمني, وأرسل له مبلغا حمددا كل عام يف مقابل  احلامية ً
وبدر أبو طويرق كام يقول الشاطري هو التاسع يف هذه . واألسلحة احلديثة

 .)٢(الدولة
وقد استوىل اإلمام إسامعيل بن القاسم بطلب من السلطان بدر بن عمر 

. الذي كان يف معركة مع ابن أخيه بدر بن عبد اهللا) طويرقأيب حفيد بدر بن (
بن القاسم استولت عىل البلد إال أهنا ورغم أن قوات اإلمام املتوكل إسامعيل 

أخلتها بعد ذلك بسبب املعارك الداخلية يف صعدة وصنعاء عىل من يتوىل 
وبام أن حرضموت شافعية فإن العلامء وقفوا مع بدر . اإلمامة من ذرية القاسم

ًبن عبد اهللا, وبقيت ذريته معرتفا هبا, رغم ضعفها الشديد واستيالء قبائل يافع ا
 .ّعىل مدن حرضموت, كام مر معناوبطوهنا 

ودخلت حرضموت يف عهد طويل من الفوىض حيث حتكم كل قبيلة ما 
ًحوهلا, وتتقاتل مع القبائل األخر, وأحيانا تتقاتل بطون هذه القبيلة فيام بينها 

ّواستمر هذا ).. وهي طبيعة عربية جاهلية متأصلة لد العرب األقحاح(
 قيام دولة القعيطي والكثريي وذلك سنة  إىل بداية, كام أسلفنا,الدور
 .م١٨٦٤/ هـ١٢٧٠

                                 
 .٢٣٥أدوار التاريخ احلرضمي, ص : اطريالش  ) ١(
 .٢٣٧املصدر السابق, ص   ) ٢(
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وكان يتزعم هذه احلركة ثالثة من ضباط اجليش يف حيدر أباد والذين 
 :)١(مجعوا ثروة كبرية وقوة عسكرية وهم

 .)ًوهو أقواهم وأكثرهم ماال(عمر بن عوض القعيطي ) ١(
 .غالب بن حمسن الكثريي) ٢(
 بالقرب من غيل جدالة صغرية يلذي أقام دوعبداهللا بن عيل العولقي ا) ٣(
ومل يبق يف امليدان إال .  ولكن القعيطي استطاع التغلب عليه برسعة,باوزير

القعيطي والكثريي بعد التخلص من الكسادي وبن بريك وجمموعة من احلكام 
 .الصغار

 )هـ١٢٨٧ – ١٢٢٢ (غالب بن حمسن الكثريي
بن حمسن بن أمحد بن حممد بن عيل بن بدر بن عبداهللا غالب هو السلطان 

 ينتسب إىل بدر بن عبدهللا الذي ثار عىل عمه بدر بن .بن عمر ابن أيب طويرقا
عمر املوايل لإلمام املتوكل إسامعيل بن القاسم واملنادي باملذهب الزيدي, فثار 

وبقي الوالء من السادة والعلامء  ...عليه أهل حرضموت ووقفوا مع ابن اخيه
ورغم ذلك فإن آل عمر مل . يف حرضموت آلل عبداهللا منذ ذلك احلني
 .يستسلموا, وكانت هلم دويالهتم من حني آلخر

هـ ودرس عند السادة العلويني ١٢٢٢وقد ولد يف حرضموت الداخل سنة 
شبام, و واللغة, وانتظم يف سلك اجلندية بحًالعلوم الدينية وشيئا من الن

ً عاما, ٢٣ وهاجر إىل حيدر أباد وسنّه .مها يومئذ عمر بن جعفر الكثرييوحاك
وقد سبقه إليها بعض أعاممه, فارتقى يف سلك جيش حيدر أباد حتى وصل إىل 

ّوتطلع إىل امللك يف حرضموت يف نفس الفرتة ). قائد فرقة(منصب اجلمعدار 
ويون بمساندهتم املالية والدعائية ّوقد أمده السادة العل. التي ظهر فيها القعيطي

                                 
 .٢٣٧املصدر السابق, ص   ) ١(
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واملعنوية, كام أمده بعض التجار احلضارم يف اهلند وجاوه وسنغافوره باملال 
ّوقد كادت كفته ترجح عىل كفة القعيطي لوال أن بريطانيا وقفت . والرجال

 :بقوة مع القعيطي لألسباب التالية
 ضدل شامل اهلند أن القعيطي وقف مع اإلنجليز يف اهلند عندما ثار أه) ١(

 .م١٨٥٧رشكة اهلند الرشقية الربيطانية سنة 
 .أن القعيطي مستعد للتوقيع عىل معاهدة محاية مع بريطانيا) ٢(
 عىل العكس من ذلك وبدعم من السادة, يرفض توقيع ,أن الكثريي) ٣(

معاهدة احلامية ويراسل الدولة العثامنية ويبدي هلا الوالء, كام يراسل اإلمام يف 
 ., وذلك كله للبعد عن النفوذ الربيطاين)التابع للدولة العثامنية(عاء صن

ًن السلطنة اعتمدت أوال عىل ما كان يرسله السلطان  إ)١(ويقول الشاطري
ثم بعد ذلك عىل أموال السادة . غالب بن حمسن من أموال من حيدر أباد
مد عىل  ثم صارت تعت. احلضارمالعلويني يف املهجر, ومن يؤيدهم من جتار

وعىل الرضائب املفروضة عىل ) زكاة الزروع(ّرضائب املعرشات الزراعية 
ولكن لضعف الدولة فإهنا كانت تتحاشى فرض . التجار والبضائع املستوردة

وكان أغلب دخلها عىل األموال . من ينتمي إىل قبيلة قويةالرضائب عىل 
 .  أهلهم يف حرضموتوالبضائع اآلتية من ماليا وأندونيسا وغريها املرسلة إىل

وقد شعر السيد شيخ بن عبد الرمحن الكاف بثقل الرضيبة التي يفرضها 
 ,)مع كثرة مشاريع آل الكاف اخلريية يف حرضموت(عليه السلطان الكثريي 

ّميميني, وأمدهم تهرب من تريم إىل دمون الواقعة حتت حكم قبيلة آل سلمة الف
َّ, ثم تم )هـ١٣١٤سنة (ًت احلرب أشهرا ملحاربة الكثريي ودامباألموال 

                                 
ــشاطري  ) ١( ــد ال ــاريخ احلــرضمي, ص : أمحــد حمم ــر. ٤١٢ – ٤١١أدوار الت   :وانظ

F. Hartwig: Expansion State and Reform,  ٤٥مصدر سابق, ص. 
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, اإىل الكثريي سنوي) فضة( ريال ياالتفاق عىل أن يدفع السيد شيخ الكاف ألف
١(ُوأن يعفى من أي رضيبة أخر(. 

وكانت الدولة .  جنديأربعامئةوأغلب جند الكثريي من العبيد وعددهم 
ة فصارت تعتمد عىل عند بدء تأسيسها تعتمد عىل قبائل الشنافر وعىل املرتزق

 وقد امتدت أرايض السلطان غالب بن .)٢(فريقياإالعبيد املجلوبني من رشق 
 يف امليدان, فلام نزل القعيطي قبل نزول حّحمسن الكثريي وكادت كفته ترج

 .ّ رجحت كفته,القعيطي بأمواله من اهلند مع رجاله, ودعم اإلنجليز له
هـ وتوىل ١٢٨٧ون سنة سي وتوىف السلطان غالب بن حمسن الكثريي يف

وكان (ّوبعد أخذ ورد توىل األكرب وهو املنصور . بناه املنصور واملحسنبعده ا
حكم سيون, وتوىل أخاه األصغر منه حمسن )  فقطً عاماسبعة عرشعمره آنذاك 
هـ وتوىل ثالثة من أبنائه حكم تريم ١٣٤٠وقد مات حمسن سنة . حكم تريم

ّم تويف عهد جعفر . املنصوربن  حكم سيون جعفر بينام توىل. وقراها باالشرتاك
 .ضم تريم إىل سيون بجهود املستشار السيايس الربيطاين أنجرامس

, قط عىل العبيدثم اعتمدوا ف) الشنافر(ًوكان جند الكثريي أوال من القبائل 
بينام كان جند القعيطي مؤلف من القبائل اليافعية وعددهم حوايل ألف جندي 

 .)٣(ّات من العبيد, وعدد أقل من اهلنودوضابط وبضع مئ
 دعمون الكثريييالسادة 

سامل موىل بن ًوقد دعم السادة عموما الكثريي ما عدا آل الشيخ أبو بكر 
   القديمة بني يافع وآل الشيخا القعيطي وذلك للصالتعينات فقد دعمو

                                 
 .٤١٢املصدر السابق, ص : الشاطري  ) ١(
 .٤٣١املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .يتغري عدد اجلنود بمرور الزمن وهلذا ختتلف املصادر يف أعدادهم  ) ٣(
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ّكام قد مر  − السيد حسني بن حامد املحضار للقعيطي وقد وزر. أيب بكر بن سامل
ّوهو من الرجاالت املعدودين الذين وطدوا احلكم للقعيطي يف مناطق  −معنا 

آل الشيخ من والسيد حسني بن حامد املحضار ). سبق ذكرها(من حرضموت 
 .أيب بكر بن سامل

ريي وجلب وكان دور السادة يف تريم وسيون وما حوهلا قويا يف دعم الكث
) فريقيا واحلجازإأندونيسا واملاليو واهلند الرشقية و(األموال له من املهاجر 

وقد . وهلذا مل يستطع القعيطي أن يتغلب عليه إال بعد أن حتالف مع بريطانيا
 وبالتايل دعموا غالب ,دعم السادة آل عبداهللا الكثريي باعتبار تارخيهم السابق

إىل آل عبداهللا بن عمر بن بدر أيب طويرق بن حمسن الكثريي الذي ينتمي ا
 .املشهور يف وقفاته وحروبه ضد الربتغاليني

ورغم دعم السادة لغالب بن حمسن الكثريي إال أهنم وجهوا له وخللفائه 
 ملجاملة القبائل وحيكم بالعرف القبيل ويرتك انتقادات شديدة عندما كان يضطر

السادة العلويني, وجيلوهنم, وكان آل كثري منطوين يف حمبة . حكم الرشع
ويسمعون نصائحهم, ولكن الوضع القبيل يف حرضموت ال يسمح بتنفيذ 

ُ فكان القبييل يعفى من ,الرشيعة عىل القبائل, وبالتايل ال يمكن تطبيق العدل
كام كان . الرضائب بينام يعاين منها املزارع والتاجر الذي ال قبيلة له حتميه

ء ال يقابل بام يستحقه من املعاقبة, بل وصل األمر إىل العدوان القبيل عىل هؤال
وقد سبق أن . ًمصادرة بعض أموال السادة أنفسهم مع أن كثريا منها أوقاف

ذكرنا الرضائب الباهظة التي فرضت عىل السيد شيخ بن عبد الرمحن الكاف 
 .حتى هرب من تريم إىل دمون

َّب العاملية األوىل وقد أيد  يف احلرًوقد لعب السادة يف حرضموت دورا مهام
د اهللا السقاف الدولة يمفتي حرضموت العالمة الشاعر السيد عبد الرمحن بن عب

 كام راسل األمرياالي عيل سعيد باشا الذي غزا حلج عام ,العثامنية وراسلها
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إقامة دولة  −مثل سلفه  −وكان السيد عبد الرمحن بن عبيد اهللا يريد . م١٩١٥
وهو أمر مل يتحقق بوجود الدولة . رشيعة يف حرضموتإسالمية تعمتد ال

وذهب ابن عبيد اهللا إىل اإلمام حييى . الكثريية التي دعموها بأمواهلم ورعايتهم
نجلرتا يف إواتفق معه يف مقاومة النفوذ األوريب االستعامري وخاصة دور 

 .استعامر بالد املسلمني عامة واليمن خاصة
سعيد باشا يف حلج وتبادل معه الرسائل التي وعندما اتصل ابن عبيد اهللا ب

ُتدعو إىل أن تكون حرضموت والية عثامنية, حتكم بالرشيعة اإلسالمية, 
 هذا االجتاه وحاربه, بينام وافق عليه الكثريي القعيطيوبطبيعة احلال رفض 

 ولكن رغم توقيعه عىل هذا االتفاق إال أنه مل يرسله إىل القائد سعيد باشا,
وقد هددت بريطانيا كل من يقوم بتوقيع هذه . ملا ستسفر عنه األحداثًانتظارا 

ت لهلذا كله فش.. االتفاقية بمصادرة أمواله يف سنغافورة واملاليو واملكال وعدن
بن عبيد اهللا, ألن التجار واألثرياء من السادة ومن آل الكثريي خافوا احركة 

ي بأن ال يرسل توقيعه عىل أمواهلم وعقاراهتم وضغطوا عىل السلطان الكثري
فلام ظهر أن مسار احلرب يتجه إىل صالح بريطانيا واحللفاء . حتى تتبني األمور

 .توقف الكثريي عن إظهار ميوله للدولة العثامنية, وبقي عىل احلياد
قاف ضدها, سوملا علمت بريطانيا بجهود السيد عبد الرمحن بن عبيد اهللا ال

بن عبيد اهللا بذلك راسل العثامنيني اه, فلام سمع دبرت مؤامرة العتقاله أو اغتيال
 فاختفى .ًيف اليمن فردوا عليه أال خيشى شيئا, فإن قتله اإلنجليز فهي الشهادة

 .بن عبيد اهللا فرتةا
م بعد انتهاء احلرب ١٩١٩وملا انسحب اجلنرال سعيد باشا من حلج 

د زاد يف هناية بل إن الضغط ق. الكثرييعىل  ازداد الضغط ,واستسلم لإلنجليز
واضطر الكثريي أن يوقع اتفاقية احلامية التي وقعها القعيطي قبله سنة . احلرب
ولكن الكثريي بعد ذلك تنكر هلذه . م١٩١٨ وبالتايل تم جتديدها عام ١٨٨٨
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ً بن حامد املحضار الذي عمل وزيرا نياالتفاقية وحاول اغتيال السيد حس
. ولكنه مل ينفذ هتديده باالغتيال. ملعاهدةل يف إثبات هذه امللدولة القعيطية وع

ًوأخريا استسلم الكثريي هلذه املعاهدة رغم احتجاجه املستمر عىل ضيق 
 .)١(األرض التي أعطيت له

                                 
)١ (  19671888 −Linda Boxberger: Hadhrami Politics , ٥٩ – ٥٥ مصدر سابق, ص. 
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א١(א( 
 معاهدات احلامية مع بريطانيا) ١(

سبق  (هـ١٣٠٥/م١٨٨٨السلطان القعيطي يف سنة كانت أول معاهدة مع 
 .)ذكرها
 .م١٨٨٩/ هـ١٣٣٦ شباط ١٣معاهدة بني القعيطي والكثريي يف ) ٢(

ي وبني منصور وحمسن ابني طوهي بني السلطان غالب بن عوض القعي
ولتوسيع نفوذ القعيطي غالب بن حمسن الكثريي إلقامة صلح دائم بينهام, 

ة, الغرف, فالغر(وثالث قر ) سيون وتريم(وحرص سلطة الكثريي يف مدينتي 
 وقبلت هذه .)وهم من قبائل آل كثري واملوالني هلم( وحدود الشنافر )تريس

 .م١٨٨٨األطراف مجيعها احلامية الربيطانية واملعاهدة املعقودة مع القعيطي سنة 
 .م١٩٣٧ أغسطس ١٣ي يف طمعاهدة االستشارة مع السلطان القعي) ٣(
 وهي مماثلة م١٩٣٩ معاهدة االستشارة مع السلطان الكثريي سنة) ٤(

 .لسابقتها مع القعيطي
ً مزدوجا بني املستشار السيايس اًوقد حكمت السلطنتان حكام ثنائي

أول (وكانت بريطانيا يف عهد أنجرامس . الربيطاين وبني السلطان املحيل
, جداال تتدخل إال يف األمور اهلامة ) مستشار سيايس بريطاين حلرضموت

 .ّ إن صار بوستيد هو املستشار حتى تعقدت األمورولكن ما. ّوبصورة ودية
ار املستشار وقد ذكرنا مالبسات أحداث ثورة املكال بالتفصيل بسبب إرص

ّالشيخ سيف بن عيل آل بو عيل وإحالل القدال حمله, وما تبع بوستيد عىل إقالة  ّ
والسلطان صالح بن غالب القعيطي كاره . ذلك من ثورة عنيفة, وسفك للدماء
                                 

 .٤١٥ – ٤١٤أدوار التاريخ احلرضمي, ص : حممد أمحد الشاطري  ) ١(
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ّثم حاول السلطان أن خيفف من آثار هذه الوقعة, فعوض أرس .  كلهلذلك ّ
 .الشهداء, وداو اجلرحى وأطلق رساح السجناء

 الرشقيةَّاملحميات اخلدمات يف 
وال يف ومل تكن بريطانيا تتدخل يف شؤون القضاء وأحكامه الدينية, 

ّوكان تدخلها يف وقت . ر إال يف حدود مصاحلها االسرتاتيجيةالشؤون األخ
ًاملجاعة جيدا ومشكورا ً. 

يف كتبهم َّاملحميات وقد اعرتفت بريطانيا عىل لسان عدد من حكام عدن و
بأهنم مل يقدموا للمحميات الغربية والرشقية أي معونات حقيقية يف جمال التعليم 

 :)١(»عدن«يف كتابه ) اكم عدن واملحمياتح(ويقول هيكنبوتم . واإلدارة والصحة
َّاملحميات عدن وً عاما التي حكمت فيها اهلند الربيطانية ٨٩يف خالل الـ «

ًمل تنفق بنسا واحدا عىل  ولكن منذ . ا واجتامعيا وصحيالتنميتها علميَّاملحميات ً
ذ يأخ) Colonial Office( بدأ مكتب املستعمرات يف لندن  عندمام١٩٢٨عام 

وهو مبلغ تافه عىل (عىل عاتقه هذه املسؤولية حيث أنفق مبلغ تسعني ألف جنيه 
وذلك ما يوازي )  نسمة٨٠٠,٠٠٠ ميل مربع وعدد سكان ١١٢,٠٠٠مساحة 

 .ًبنسا وثلث لكل فرد من السكان
تم رصد مبلغ اثنني مليون جنيه ) م١٩٤٠ – ١٩٢٨(ويف خالل املدة 

قامة اخلدمات التعليمية والصحية والطرقات وقد أنفقت يف إ. اسرتليني للتنمية
يرة د مل تكن هناك حتى مدرسة ابتدائية واحدة جم١٩٣١ وحتى عام .والزراعة

ّ هناك العديد من الكتاتيب التي تدرس .باسم مدرسة, ما عدا حلج واملكال
 أنفسهم, ويدفعون هلؤالء األهايلالقرآن ومبادئ اللغة العربية وهذه يقوم هبا 

ولكن الدولة مل تعمل أي يشء يف سبيل التعليم حتى ذلك .  أجورهماملدرسني
                                 

)١ ( 161153 − Tom Hickinbatham: Aden, pp  . 
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 .ولكن بعد احلرب العاملية بدأ نشاط جديد يف هذا الصدد . الوقت
 مدرسة ابتدائية مئة وعرش مدارس كانت هناك م١٩٥٦وبحلول عام 

ومدرسة ومخس مدارس ابتدائية للبنات, وست مدارس متوسطة للبنني, للبنني 
ً جنيها للتعليم ٦١,٠٠٠تدفع َّاملحميات  وكانت .للبنني) أولية (نويةثاواحدة 

 ).فقط(خمسة عرش ألف جنيه بيف السنة وتدعمها حكومة بريطانيا 
 ١٤٠,٠٠٠ فإن مستعمرة عدن التي كان عدد سكاهنا آنذاك ,وباملقارنة

 مدرسة ابتدائية  تسع عرشة عىلاكانت تنفق ربع مليون جنيه اسرتليني سنوي
وكلها .  ثانوية بام فيها كلية عدن واملعهد الفنيأربع متوسطة ومدارسعرش و

 .)١ (, ومل تكن بريطانيا متدها بأي مبلغ من املالةكانت من دخل املستعمر
ات ليست فقط يف التمويل, بل يف عدم وجود ّحميواملشكلة يف امل«

ألهنا سني ّ ومل تستطع عدن املستعمرة أن متدهم باملدر.املدرسني هلذه املدارس
وقد استطاعت حلج أن . ّوبالكاد تغطي مدارسها ,بنفسها كانت يف حاجة إليهم

ًحتل هذه املعضلة بأن طلبت من مرص مدرسني عىل أن تدفع حكومة مرص جزءا  ّ
بداية عهد (وقد فعلت مرص ذلك من أجل الدعاية, . ًكبريا من ماهياهتم

 القعيطي فقد استعار مدرسني اأم. ّوهو أمر تعارضه بريطانيا بشدة) عبدالنارص
من السودان, كام أرسل بعثات لتدريب املدرسني احلضارمة يف السودان, 

األخر مل تستطع أن جتتذب َّاملحميات ولكن . اّوبذلك حل املشكل جزئي
 كام كان املاهيات ضئيلة ,السودانيني ألن السودان كانت يف حاجة هلمّاملدرسني 

يف َّاملحميات وبدأت عدن بتدريب املدرسني من . موغري مغرية هلم برتك وطنه
 فإىل سنة ,أما اخلدمات الصحية. عدن نفسها وإعادهتا إليهم بأعداد غري كافية

م مل يكن هناك أي خدمة صحية عىل اإلطالق يف املحميات, وحتى بعد ١٩٣١
 .جدااحلرب العاملية الثانية كانت اخلدمات الصحية ضئيلة 

                                 
 .١٦١ – ١٥٣, ص )هيكنبوتم(املصدر السابق   ) ١(



،אFאאE ٣٨٤

 كان هناك مخس مستشفيات م١٩٥٦ربعينات إىل عام ولكن منذ أواخر األ
 فقط, ومنها اثنان يقومان بتدريب ١١٠عدد أرسهتا َّاملحميات صغرية يف 

 .وهناك ثالثة مستوصفات تابعة لإلرساليات التبشريية. املساعدين الصحيني
 جنيه اسرتليني عىل الصحة السنوية ٢٨,٠٠٠مجيعها تنفق َّاملحميات وكانت 
 فإن عدن كانت تنفق ربع ,وباملقارنة.  جنيه فقط٣٣,٠٠٠ريطانيا بـ ا بهموتدع

وضعت (مليون جنيه عىل الصحة, هذا غري مستشفى امللكة إليزابيث الثانية 
والذي سيكلف أكثر من مليون جنيه ) م١٩٥٤حجر األساس عند زيارهتا عدن 

 .ونصف املليون لبنائه وتأثيثه باملعدات وغريها
َّاملحميات  مستشفيات عدن تستقبل املرىض من  فقد كانت,ومع هذا

وكان ). RAF(واحلاالت اخلطرة تنقلها طائرات القوات امللكية الربيطانية 
مستشفى اإلرسالية كيث فالكونر يف الشيخ عثامن يقوم بإرسال بعض املمرضني 

 .ونقل من حيتاج منهم لذلك إىل مستشفاهم يف الشيخ عثامنَّاملحميات واألطباء إىل 
 ة يف حلج وواحدةواحد) مخس يف املحميات(وهناك عدة مستشفيات صغرية 

 آل ا بناهخرأو.  يف سيونة يف املكال وواحدة واليافعي وواحدفيام بني الفضيل
وهي كلها مستشفيات صغرية وينقصها األطباء واملمرضون . الكاف يف تريم

 أن مكافحة املالريا  كام. تقدم خدماهتا للجمهور, عىل أية حال,ولكنها. األكفاء
 .والرتاخوما تعمل بفرق صغرية ال تكفي ولكنها تقوم ببعض واجباهتا

ًنه كان حريصا عىل افتتاح أكرب عدد ممكن من إ) عدن(وقال هيكنبوتم يف كتابه 
 وأشاد بام فعله السيد أبو بكر الكاف الذي .ألمهيتها البالغةَّاملحميات الطرق يف 

ًرصف طريقا طويال ما بني سرتليني ّ الشحر وتريم كلف أكثر من مليون جنيه اً
وكل ذلك عىل نفقة الكاف اخلاصة والذي مجع ثروته من . )١ ()حسب قوله(

                                 
وذكرت املصادر األخر بأن املبلغ كان ثالثامئة ألف روبية دفع أغلبهـا . وهو خطأ  ) ١(

 .السيد أبو بكر الكاف وشارك معه التجار اآلخرون



אאא ٣٨٥

ًسنغافورة واملاليو وأندونيسيا, وكان يدفع أمواال للقبائل حتى ال يعتدوا عىل 
 وبعد ذلك قامت إدارة تنمية املستعمرات بافتتاح طريق آخر يف. الطريق ويقطعوه

خر من عدن إىل آالغربية من عدن إىل الضالع وَّاملحميات حرضموت, وطريق يف 
 .اليمن عرب حلج −ني, وحتسني طريق عدن ْالبيضاء عن طريق أب

ر تأثري الطرق عىل أصحاب اجلامل من القبائل ألن ذلك يقطع رزقهم كوذ
امل وهلذا فإن إرشاك أصحاب اجل. وبالتايل يؤدي إىل الثورات وقطع الطريق

 بعد حتويلهم اميف جزء من محل البضائع أمر رضوري حتى يمكن في) القبائل(
 .إىل الزراعة وإعطائهم املساعدات الزراعية بأنواعها

 التقدم السيايس
وهناك . وكان هناك تقدم سيايس وإداري يف السلطنتني القعيطية والكثريية

 وجمالس , وجمالس للمدن, ومستشار بريطاين,لس يعاونهسكرتري للدولة وجم
حيث يساهم األهايل يف اختيار املندوبني , وهناك نوع من احلكم املحيل.للقر 

 .كام أهنم يسامهون يف النفقات ويف املشاريع املطلوبة وتنفيذها
 وأسس . من األموال خلدمات املياه والكهرباء والطرقووجهت كثري

 واستنارت املدينة منذ أواخر ,يف املكال إدارة الكهرباءالسلطان القعيطي 
أحد التجار  ( وقام الشيخ سامل باحبييش.األربعينات يف القرن العرشين

بتأسيس رشكة الكهرباء احلرضمية املحدودة يف سيون سنة ) احلضارم يف احلبشة
 .)١ (إلخ..م, وتلتها رشكة كهرباء الشحر وتريم وشبام١٩٥٦/ هـ١٣٧٥

/ هـ١٣٨٢أول رشكة جللب مياه الرشب هي رشكة شبام تأسست وكانت 
رشت بعد ذلك الطرق توان.  تلتها الرشكة الوطنية للمياه برتيم.م١٩٦٢

 وفتح فرعان للبنك الرشقي ,والفنادق وورش ومصانع صغرية لقطع الغيار
                                 

 .٤١٩احلرضمي, ص أدور التاريخ : السيد حممد الشاطري  ) ١(



،אFאאE ٣٨٦

  .)١()ومركزه بلندن(ون ئأحدمها باملكال واآلخر بس
 الزراعة يف حرضموت

 أوهلا وادي حرضموت ,يف حرضموتهناك مناطق زراعية واسعة نسبيا 
وقد اشتهر .  ويتخلله وديان صغرية متعددة,الذي يمتد من الرشق إىل الغرب

كام أن هناك مناطق واسعة نسبيا . هذا الوادي بزراعة النخيل وبأنواع احلبوب
وهناك األهنار الصغرية الدائمة . يها الزراعة باوزير والشحر تتم فيف غيل
 .)وادي حجر(اجلريان 

يعتمدون عىل اآلبار والعيون  -)٢ (كام يقول الشاطري −وقد كان احلضارم 
ّ ويوزعون املياه بطريقة فنية حتى , ويقيمون السدود عىل األودية,وعىل األمطار

وهلم قوانني .  أجل املياهّيتم العدل بني املناطق وال تقوم احلروب بني السكان من
بجزء حمدد من تكاليف التعمري ) الطبانة( ويقوم املالك لألرض .ّمتبعةوعادات 

وتقسم . العمل وبعض أدوات الزراعة) النرشاء(واإلصالح وللعامل الزراعيني 
وأما إذا كان السقي . احلصيلة بينهام بالتساوي إذا كانت األرض تسقى بالسيل

 .ر أجر معلوم مقابل ذلكئالبمن بئر فيكون لصاحب 
وكثري من العلامء والسادة يزرعون األرض بأنفسهم ويساعدهم يف ذلك 

 .العامل الزراعيون بأجر معلوم أو بنسبة من املحصول
 يزرعون القطن ويغزلون بواسطة مغازل خشبية منترشة يف البيوت واوكان

يع أنواع الثياب ّ ثم تسلم إىل احلاكة حيث ينسجون منها مج,تستعملها النساء
ولكن االسترياد من اهلند وأندونيسيا زاد . التي تكفي السكان وتصدر للخارج

 . وتأثرت بالتايل حمالج القطن البدائية واحلاكة,رخص أثامهنابسبب 
                                 

 .٤٢٠السابق, ص املصدر : الشاطري  ) ١(
 .٢٦٩ – ٢٦٦ السابق, ص  املصدر   ) ٢(



אאא ٣٨٧

 فقد جلب .واستعان احلضارمة يف إقامة السدود ببعض املهندسني من اهلند
هـ معه من اهلند ١٠١٩ملتوىف سنة روس االعيدالعالمة السيد عبد اهللا بن شيخ 

وقد تربع له أحد أمراء اهلند املسلمني . بعض املهندسني اهلنود إلقامة السدود
ًبمبلغ ثالثامئة ألف ريال نقدا جعل ثلثا منها يف إصالح السدود واملساقي  ً
والثلث الباقي أنفقه عىل عدد من علامء حرضموت الذين قرروا اهلجرة بسبب 

 والثلث الثالث ,م األوقاف حتى ال يرتكوا البلد بدون علامءفقرهم, فجعل هل
 .وزعه عىل الفقراء واأليتام وعابري السبيل والضيوف

 أن املجاعة التي حدثت يف أثناء احلرب )١ (ويذكر الشاطري يف موضع آخر
 حيث استولت اليابان عىل أندونيسيا ,العاملية الثانية بسبب توقف استرياد الغذاء

 فتوقف االسترياد إال يف حدود ,)ومنها كانت تأيت األموال( واملاليو وسنغافورة
 ة ومما زاد الطني بل.ضيقة, كام أن احلرب أعاقت وصول اإلمدادات الغذائية

 هلذا قامت السلطنة القعيطية والكثريية بتشجيع التجار ,توقف األمطار
بحيث أقامت للمسامهة يف مرشوع مكائن الري, وتم استخراج املياه اجلوفية 

 .مساحة جيدة لزراعة القمح والذرة ثم بعد ذلك القطن
عدد املكائن للري عام : وذكر الشاطري إحصائيات إدارة الزراعة بسيون

 ١٢: القهاول (١٩٠٦قهاول : , ثم ذكر املحصول الزراعي كالتايلم١٩٦٥
 ومن الذرة ,قهاول ٥٠٦,١٦٠) القمح( من الرب .) كيلوجرامات٩= مرصي 
 وجمموع املساحة املزروعة أكثر .قهاول ١١,٢٠٠ والصيفية ٨٥,٢٥٠ة الشتوي

ونجحت يف هذا . وبذلك جتنبت حرضموت املجاعة. من عرشة آالف فدان
املرشوع الزراعي الذي دعمته السلطنتني القعيطية والكثريية واألهايل, مع دعم 

 .أغلبه معنوي من املستشار السيايس أنجرامس

                                 
 .٤٣٨ – ٤٣٥املصدر السابق, ص : الشاطري  ) ١(
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ويعترب التمباك وخاصة يف . عية يف أماكن متعددةوكانت هناك مشاريع زرا
 .منطقة غيل باوزير املحصول الرئيس وهو حمصول للتصدير بكميات جيدة

ودخلت زراعة القطن يف بعض املناطق ولكن مل تكن واسعة مثلام كانت يف 
 .كام أسلفنا ,ني وحلج, رغم أن زراعة القطن قديمة يف حرضموتْأب

 موتاخلدمات التعليمية يف حرض
 وفيها الكتاتيب واملدارس الدينية :م١٩٣٩ما قبل احلرب العاملية الثانية 

 ورباط تريم .ونئوعدة أربطة دينية أمهها رباط اإلمام عيل بن حممد احلبيش بس
يل باوزير ورباط غ. الذي توىل إدارته والتدريس فيه اإلمام عبد اهللا الشاطري

 وكانت هذه .)١ ()م١٩٠٣(هـ ١٣٢١الذي أنشأه حممد بن عمر بن سلم سنة 
األربطة مراكز علمية متقدمة, واشتهر بصورة خاصة رباط تريم الذي كان يأتيه 

 واملاليو افريقيمن اليمن والصومال واحلبشة ورشق إّ من أماكن متعددة ةالطلب
لريادي بعد أن توقف يف فرتة احلكم وال يزال الرباط يعيد دوره ا(وأندونيسيا 

 ).الشيوعي وعاد بعد حتقيق الوحدة واهنيار الشيوعية
 التي تأسست سنة ,مي فأقدمها مدرسة مجعية احلق برت,وأما املدارس

ّ عاما بسبب قلة التمويل, وحلت  سبعة عرش وتوقفت بعد,م١٩١٦/ هـ١٣٣٤ ً
ًا أوال األثرياء كل املدارس يف حرضموت قام هب(حملها مدرسة آل الكاف 

 ).متربعني هبا, ثم بعد ذلك دخلت احلكومات
وقامت مدرسة مجعية اإلخوة واملعاونة برتيم للجنسني يف املرحلة االبتدائية 

وكان هلذه اجلمعية . م١٩٤٣/ هـ١٣٥٢رحلة املتوسطة للبنني سنة املو) منفصلتني(
رسلت جمموعات من  وأقامت رشكة املعاونة للزراعة, وأ,األهلية أنشطة ثقافية

                                 
 .٤٢٥ – ٤٢٢املصدر السابق, ص : الشاطري  ) ١(
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وظلت فرتة طويلة إىل أن . الطلبة إىل البالد العربية للدراسات الثانوية واجلامعية
وظهرت يف سيون مدارس . توقفت بعد االستقالل وظهور النظام الشيوعي

وفتح األهايل العديد من املدارس يف خمتلف مدن وقر حرضموت, . النهضة
 .هلا آل العيدروس من أندونيسياّوافتتحت املدارس العيدروسية التي يمو

ويف مدن الساحل قامت مدرسة الفالح التي أقامها السيد الدباغ الذي 
وأقام مدارس نظامية جديدة جتمع املواد الدينية واللغة . هاجر من السعودية

 كام أنشأت نظام كشافة قوي, مما .للغة اإلنجليزية واملواد احلديثةالعربية وا
ّليزي وجعله يرص عىل إقفال هذه املدارس وترحيل أخاف املستشار اإلنج
ً وأقفلت أيضا ,واليشء ذاته فعله آل الدباغ يف عدن. صاحبها السيد الدباغ

تم ترحيله وطرده من البالد ألن النظام الديمقراطي الربيطاين مدرسته بعد أن 
ال يتحمل وجود تيار تعليم ديني وحديث يف نفس الوقت ويريب يف الطلبة روح 

 .العتزاز بالدين واالستعداد للدفاع عن النفسا
وهناك العديد من املدارس األهلية مثل مدرسة مدحيج ومدرسة السادة آل 

 .شيخان
شهدت أنشطة تعليمية ) الكثريي والقعيطي(ومن الواضح أن حرضموت 

أهلية كثرية, كام قام أهلها بأنشطة اجتامعية وزراعية وتأسيس رشكات للكهرباء 
وهذه امليزة يف حرضموت ال .. كل ذلك دون أن يكون للحكومة دور.. واملاء

 بإقامة , وخاصة السعودية,تزال مستمرة إىل اليوم حيث قام األثرياء يف املهاجر
مشاريع كهرباء و) املياه يف وادي دوعن أقامها بن الدن(مشاريع خمتلفة 

س عبداهللا  وطرق طويلة أقامها آل بقشان وبالذات املهند,ومشاريع مواصالت
وكذلك الشيخ حممد . إلخ.. أمحد بقشان الذي أقام مدارس عديدة ومستشفى

وهي أمور .  وساهم غريهم يف الكثري من املشاريع يف مناطقهم.حسني العمودي
 .مل تقم هبا الدولة ال يف املايض وال يف احلارض



،אFאאE ٣٩٠

مي وقد قامت احلكومة القعيطية ثم الكثريية بإنشاء النظام التعليمي احلكو
مكانيات الدولة أكرب من إن أوبام . ّحتت رئاسة الشيخ القدال اخلبري السوداين

إمكانيات األفراد فقد توسع التعليم احلكومي فشمل كل املدن ومعظم القر. 
 يف السلطنة القعيطية م١٩٦٥/١٩٦٦وقد بلغ عدد الطلبة الذكور عام 

ب املرحلة  طالد عد وذلك يف املرحلة االبتدائية وكان٢٢٤٠ واإلناث ١٠٧٥٩
 أما الثانوية فهي مدرسة واحدة باملكال . إناث٢٢٣ ذكور و٢٥٦٥املتوسطة 

 . ذكور وال توجد مدرسة لإلناث يف ذلك الوقت٢٠٩وجمموع الطلبة 
يف ( فإن عدد الطالب الذكور م١٩٦٦/ ١٩٦٥أما يف منطقة الكثريي عام 

 .٦٠٦ وعدد الطالبات ٣٨١٨كان ) مجيع املراحل
وهي مدرسة داخلية وهلا . هرت مدرسة غيل باوزير املتوسطةوقد اشت

ويف املكال مدرسة ثانوية صغر, وهناك معهد . مناهج قوية, تعليمية وتربوية
وكانت احلكومة ترسل الطلبة . ديني باإلضافة إىل معهد تدريب املعلمني

َّثم املتفوقني إىل كلية بخت الرضا يف السودان ملواصلة تعليمهم الثانوي ومن 
ً ثم بعد افتتاح كلية عدن كانت ترسل أعدادا .)اوعددهم قليل جد(اجلامعي 

 .ٍطيبة يدرسون يف كلية عدن وهي مدرسة ثانوية ذات مستو عال
 :)١ (الصحافة

 مثل صحيفة حرضموت يف ,صدرت عدة صحف خطية يف حرضموت
رها الشاعر والقصيص املشهور أمحد تريم, وعكاظ يف سيون, والتهذيب وأصد

 ثم صدرت صحيفة املنرب يف املكال, وجملة .باكثري قبل هجرته من حرضموت
 الرائد للسيد الشاعر : ومن أشهرها,ثم ظهرت الصحف املطبوعة. خاءاإل

 والرأي العام لعيل بافقيه, أما يف , والطليعة ألمحد باوزير,حسني حممد البار
                                 

 .٤٣٣املصدر السابق, ص : الشاطري  ) ١(
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 .)١ (دونيسيا وسنغافورة فقد قامت صحف وجمالت عديدةاملهجر يف ماليزيا وأن
 القضاء

اشتهر قضاة حرضموت منذ عهد التابعني وظهر الكثري من قضاة مرص 
 والقضاء مبني عىل الرشيعة اإلسالمية وبالذات ..وغريها من أصول حرضمية

ء فقد حصل فيه تنظيم أما القضا«: )٢ ( قال الشاطري.عىل املذهب الشافعي
 املحاكم , ماٍّ إىل حد,وتطوير إداري, وتشبه املحاكم يف درجاهتا وتشكيلها

املعروفة من جزئية, ومن ابتدائية, واستئنافية ويرجع النقض واإلبرام إىل جملس 
ويستمد القضاء . الدولة حيث يستشار فيه بعض االختصاصيني بالقضاء

راء, وتفصل مجيع املحاكم املتنوعة أحكامه من الرشيعة اإلسالمية الغ
االختصاصات, أحكامها يف القضايا, بمقتىض مذهب أو ما يطابق املصلحة 

وتستثنى بعض املحاكم اجلزئية واملجالس البلدية, . العامة من املذاهب األخر
 )..العرف(فإهنا تقيض طبق عادات وأنظمة ولوائح مسنونة هلا 

ًع ترجع إليه بدال عن اللوائح وينقص هذه البالد دستور مفصل جام
 .»ّوالبيانات والقوانني املفرقة التي تصدر عندما تدعو هلا احلاجة

 كام انتقد بشدة نظام ,وانتقد الشاطري وجود الرشاو حتى يف املحاكم
وحدة  ودعا إىل .االستشارة املفروضة بالقوة من املستشار السيايس الربيطاين

كام دعا إىل احلكم النيايب . ر الربيطاينحرضموت واستقالهلا عن االستعام
                                 

, م١٩١٦ بن حييى يف سنغافورة سـنة منها صحيفة اإلصالح أنشأها حممد بن عقيل  ) ١(
واشرتك معه السيد حممد بن هاشم والسيد أمحد بن عبد اهللا السقاف والسيد حـسن 

ً وقد أصدر حممد بن عقيل أيضا صحيفة األيام وجملة الرابطة .بن علوي بن شهابا
ومنهـا صـحيفة . م١٩١٩/ هــ١٣٢٩وذلك سـنة » اإلصالح«العلوية بعد توقف 
 . وغريها كثري,شريالوطن وصحيفة الب

 .٤٤٠ – ٤٣٩أدوار التاريخ احلرضمي, ص : حممد أمحد الشاطري  ) ٢(
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 وحتدث عن آمال , للدولةا وإىل جعل مراكز السلطان رمزي,الديمقراطي احلر
 .)١ (األمة يف الوحدة العربية الكاملة

 )٢ (القوات املسلحة
يلة يف  وهو يشبه حرس القب)اجليش البدوي احلرضمي(جيش البادية ) ١(

 .املنطقة الغربية
م حلفظ األمن والنظام وعدد أفراده ١٩٤٠وقد تأسس جيش البادية سنة 

 استقدموا من  ويرشف عىل تنظيمه وتدريبه أربعة ضباط, جنديثامنامئةنحو 
ومركز هذه القوة . وتقوم وزارة املستعمرات بدفع مجيع نفقاته. األردن

وقائد هذه القوة ضابط عريب من . كية وتستعمل وسائل النقل امليكاني,)املكال(
اجليش األردين ويسمى املساعد احلريب للمستشار السيايس الربيطاين املقيم يف 

 .الاملك
دي ومركزه املكال وقائده  جنمخسامئةيتكون من : جيش املكال النظامي) ٢(

بريطاين, ورغم أن نفقات هذا اجليش كاملة عىل حكومة القعيطي إال أن 
 قبول ما يقوله املستشار اإلنجليزي قبل تشارة تفرض عىل السلطانمعاهدة االس

 .أن يتحرك اجليش
 .ومركزه سيون وعدد أفراده حوايل أربعامئة: اجليش الكثريي) ٣(

 وفيها يتم تدريب الضباظ ,ومركزها املكال: املدرسة احلربية احلرضمية
 .ويرشف عىل هذه املدرسة ضابط بريطاين. وصف الضباط
 , ويرشف عليه طبيب هندي,ومركزه يف املكال:  العسكرياملستشفى

 . وعائالهتم,إلخ.. ويعالج أفراد القوات املسلحة وجيش البادية
                                 

 .٤٤١ – ٤٤٠املصدر السابق, ص أدوار التاريخ احلرضمي, : حممد أمحد الشاطري  ) ١(
 .١٣٢ – ١٣١اجلنوب اليمني, ص : وثائق يمنية: ورثعبداهللا أمحد ال  ) ٢(
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ً أن بريطانيا العظمى مل تفعل شيئا لتقدم املحميات, ومل تبدأ أي ,واخلالصة
 كام − م ثم بدأت خطوات بطيئة وصغرية جدا١٩٢٦ – ١٨٣٩جهد منذ عام 
). ١٩٥٦ – ١٩٥١من َّاملحميات حاكم عدن و (− وم هيكنبوتميقول السري ت

ًوما حصل من تقدم كان حمدودا جدا وأكثره بجهود األهايل وخاصة يف 
 فأقاموا ,حرضموت التي كان كثري من أبنائها قد مجعوا ثروات طائلة يف املهجر

وقد قامت . دويالت وبنوا املدارس والطرق واملستشفيات ونظموا اإلدارة
ًيطانيا بمساعدهتم أحيانا وإعاقتهم أحيانابر ّودورها غري مرشف, ما عدا ما . ً

ومرشوع زراعة . قامت به من إنقاذ الناس يف أيام املجاعة وهو جمهود يشكر هلا
ًني حيث كان مرشوعا ناجحا, وال شك أنه كان يف مصلحة مصانع ْالقطن يف أب ً

 ).النكشاير(الثياب القطنية يف بريطانيا 
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א 
 
١(التعليم يف عدن يف عهد االستعامر

( )٣( )٢( 

- ٤(. 
يعرتف املؤلفون اإلنجليز عن عدن, ومنهم من توىل احلكم فيها, بأن 

 :بريطانيا مل هتتم بعدن إال
 .ثم بالبرتول) ًأوال(كميناء لتموين السفن بالفحم ) ١(
ًموقع اسرتاتيجي هام للحفاظ عىل اهلند أوال ثم عىل مصاحلها يف ) ٢(

 .اخلليج العريب والرشق األوسط
ن عدن كانت تسمى , حتى إوهلذا انصب االهتامم الربيطاين عىل بناء القالع

تالية, والتي قامت هبا الرشكات  املت وعىل إصالحات امليناء,)Fortress(القلعة 
العاملة كأوجي دينشو وأمانة امليناء وحكومة بومباي ثم حكومة عموم اهلند ثم 

 ).وزارة املستعمرات(حكومة عدن 
كانت بريطانيا تستورد العامل من ) م١٨٦٣ – ١٨٤٨(ويف الفرتات األوىل 

ومنذ عام . اهلند, وهلذا كانت عدن أشبه بمدينة هندية منها بمدينة عربية
وكان اهلندوس وحدهم . ّم كان العرب يشكلون أقل من نصف السكان١٨٤٩

جانب اآلخرون مثل الصومال  ويشكل األ,من السكان% ٤٠يشكلون 
                                 

)١ (  158154−Hickinbotham T: Aden, pp . 
)٢ ( 4138 − , pp96,6Trevaskis k: Shades of Amber, p. 
)٣ ( 31  Ledger D.: Shifting Sands. The British in South Arabia, p 
)٤ ( 59, p 56, p 19671839− Gavin R.: Aden Under British Rule,. 
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وقد كان يف عدن منذ منتصف القرن التاسع . بيني واليهود نسبة كبريةواألور
الهتم بل كانوا  ومل يكن أكثر القادمني يأتون بعائ)١( !!عرش أكثر من ألفي جندي

وهلذا مل . يأتون لفرتة حمدودة جيمعون هبا ما تيرس من املال ثم يعودن ألوطاهنم
يكن هناك جتانس يف السكان وال اختالط لفرتات طويلة من العهد 

 وقام القسيس برجر .)٢(االستعامري, وكانت املرأة ال تشكل سو ربع السكان
ًيدخلها أحد خوفا عىل دين م ومل ١٨٥٦بافتتاح أول مدرسة يف عدن سنة 

 ومل يكن هناك أي اهتامم بالتعليم يف عدن واملحميات طوال القرن .)٣(أطفاهلم
وافتتحت ثالث مدارس ابتدائية . التاسع عرش والربع األول من القرن العرشين

 والثالثة يف املعال يف ,, والثانية يف التواهي)٤(حكومية واحدة يف عدن كريرت
ثم بدأت يف الثالثينات من القرن العرشين . رن العرشينالعرشينات من الق

مدرسة ثانوية حكومية واحدة مدهتا ست سنوات بعد أربع سنوات ابتدائية 
التي ال تؤهل ) Junior Cambridge(وتنتهي بالتقدم المتحان الثانوية األولية 

ه  معلقد صار اآلن. وكان الناس يف عدن يتحدثون عن أبنائهم. لدخول اجلامعة
الكتاب ) Book(واملقصود بالبوك . بوك واحد أو بوكني أو ثالثة وهكذا

 ).ستة أبواك(اإلنجليزي املقرر للغة اإلنجليزية التي تنتهي بستة كتب 
                                 

 .املصدر السابق  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
م مل يدخلها سو سـتة مـن أبنـاء األهـايل ١٨٦٦وعندما أعيد افتتاح املدرسة عام   ) ٣(

تـاريخ : عـيل صـالح األريض( الربيطانيـة اهلنـود والباقون من أبناء جنـود احلاميـة
 – ١٥عدن ثغر الـيمن, : م, بحث منشور يف ندوة١٩٦٧ – ١٨٣٩التعليم يف عدن 

وقـد تـم افتتـاح مدرسـة يف ). ٢٤٩ – ٢٣١م, جامعة عـدن, ص ١٩٩٩ مايو ١٧
م إىل جانب مدرستني لإلرسالية ١٨٩٩م وأخر يف املعال عام ١٨٨٠التواهي عام 
 . ألغراض التبشريالكاثوليكية

يف منطقـة الـسيلة بكـريرت وقـد ) املكـي(توىل إدارهتا الشيخ كامل عبداهللا صـالح   ) ٤(
 .م٢٠١٢حتولت إىل املتحف احلريب وال تزال حتى عام 
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 وللهنود املسلمني ولليهود وهي وقد كانت هناك مدارس للهندوس
ا مدراس خاصة تدعمها اجلاليات, كام أن احلكومة الربيطانية يف عدن تقدم هل

 .كام كانت هناك مدارس أهلية وأكثرها ال يتلقى أي دعم من احلكومة. ًدعام
 م١٩٣٨ما قبل عام 

مدير املعارف يف مستعمرة عدن ) Autenborough(كر تقرير أوتينربا ذوقد 
ن  أن التعليم الثانوي كان ضعيف املستو, وأن التالميذ يكملو)١(م١٩٣٨

ومل تكن الدراسة . ّاملرحلة دون إجادهتم للغتهم املحلية وال اللغة اإلنجليزية
وكانت خمرجات . كافية يف حد ذاهتا إلعدادهم للدراسات األعىل يف اخلارج

الصف التجاري ومدرسة انجن إسالم وباجي الجلي اإلسالمية للجالية اهلندية 
يستطيعون العمل يف الوظائف ّة اليهودية خترج طلبة ياملسلمة, ومدارس اجلال

وكذلك كانت مدارس اجلالية اهلندية . لد الرشكات أو لد احلكومة
 باملئة من  مخسنيم أن ١٩٢٣مد عيل لقامن عام حمويقول األستاذ . اهلندوسية

 .)٢(أطفال عدن ال جيدون مدرسة يؤموهنا وهم يتسكعون يف الشوارع
 كان لليهود واجلاليات ومل تكن هناك مدارس ثانوية للبنات سو ما

 وكان عدد .)٣(م حسب تقرير أوتينربا١٩٣٨ طالبة عام ٦٧اهلندية وعددهن 
 كان ًالطالب والطالبات يف املرحلة الثانوية يف ذلك العام حمدودا, ففي كريرت

وأغلب هؤالء .  ويف الشيخ عثامن عدد قليل,١٦٣, ويف التواهي ١٩٤عددهم 
                                 

بحـث (املـنهج ومقومـات بنـاء الشخـصية يف مـستعمرة عـدن : ليىل محود احلداد  ) ١(
انية, جامعة عدن, املجلد الثـاين, العـدد , جملة العلوم االجتامعية واإلنس)للامجستري

  .٨٢ – ٥٩م, ص ١٩٩٧األول, سبتمرب 
 .م١٩٥٦, عام )خور مكرس(املصدر السابق, وافتتحت أول ثانوية للبنات   ) ٢(
دور مؤسسات التنشئة االجتامعية يف مقاومة عملية التغريب يف عـدن : طه عيل أمحد. د  ) ٣(

 .٢٨٤ – ٢٧١م, جامعة عدن, ص ١٩٩٩, قبل االستقالل, ندوة عدن ثغر اليمن
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ن, هيود, وجنسيات ود مسلموهندوس, هن (الطلبة والطالبات من غري العرب
ويشكل أبناء . ومن مدارس حكومية أو أهلية معانة من حكومة عدن). أخر

عدن العرب يف الشيخ عثامن غالبية الطلبة يف منطقتهم, ولكنهم ال يشكلون يف 
 باملئة من جمموع طالب الثانويةستة جمموعهم سو. 

 م١٩٥٦ – ١٩٣٨الفرتة ما بني 
 إنشاء , وخاصة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية,وقد شهدت هذه الفرتة

ّوقد تعني يف هذه الفرتة . العديد من املدارس احلكومية واألهلية يف عدن
ًاألستاذ حممد عبده غانم ضابطا للتعليم حتت إدارة املسرت جون أوتنربا 

)Autenborough (نيلس ثم تاله الدكتور .ندير املعارف يف مستعمرة عدم 
ًالذي اهتم بالتعليم اهتامما كبريا باملقارنة مع سلفه ويف هذه الفرتة تقرر متديد . ً

 Senior)ا بحيث يتقدم الطالب إىل امتحان الثانوية إىل الثانوية العلي

Cambridge)صلون ومع هذا فكان عدد الذين حي.  التي هتيئ لدخول اجلامعة
ًعىل الشهادة الثانوية هذه ال يزيدون عن عدد األصابع سنويا, وكثري منهم من 

م والتي استمرت حتى عام ١٩٤٤وقد بدأ ذلك منذ عام . غري العرب
 .)١(م١٩٥٢

ّوقد تم فرض دراسة اللغة اإلنجليزية يف الثانوية العليا, وهبا تدرس كافة  َّ
إال يف عام ) ء, الكيمياء, البيولوجياالفيزيا(ومل يبدأ  تدريس العلوم . املواد

 .ّ وكان مدير املعارف يشك يف قدرة معلميه عىل تعليم هذه املواد,م١٩٣٩
للحكومة ) كراين(وكان الرتكيز يف تلك الفرتة عىل إخراج موظفني 

 Short)واالختزال ) Book Keeping(والرشكات وتعليمهم مسك الدفاتر 

Hand)ة عىل اآللة الكاتبة والطباع ألعامل السكرتاريا. 
                                 

 . وهي تنقل ذلك عن مقابلة مع األستاذ عبداهللا فارع٦٦املصدر السابق, ص   ) ١(



،אFאאE ٣٩٨

وكانت املقررات بطبيعة احلال تركز عىل دراسة جغرافية وتاريخ بريطانيا 
, )History of the British Empire(العظمى وتاريخ اإلمرباطورية الربيطانية 

ّوكان ما يدرس . ًوهتمل إمهاال تاما تاريخ عدن واليمن والبالد العربية بأكملها
   بسبب قصةا واحتلتها بريطاني, قرية من الصيادينلنا عن عدن أهنا كانت

وال يذكر أي يشء عن تارخيها . وهي التي جعلتها مدينة ذات قيمة. دولت دريا
وقد درست يف مدارسها احلكومية من . (املجيد وال حتى عن جغرافيتها

وكانت مادة ). م١٩٥٨ – ١٩٤٧االبتدائية وحتى هناية الثانوية يف كلية عدن 
وكان القسم األديب يف الثانوية . ة جدا ومل تكن مادة نجاح أو رسوبالدين ضحل

وتم تدريسنا نظرية التطور . ّيدرس الدستور الربيطاين واألنظمة الربيطانية
وهو أمر مشني, وذلك إلجياد جيل يتشكك يف . الدارويني يف سنة رابعة ابتدائي

 الذي ظهر يف العهد دينه أو منسلخ عنه, وهو ما قد حدث فيام بعد يف اجليل
 . الشعبي فيصلهاملاركيس اللينيني بعد سقوط قحطان الشعبي واغتيال قريب

وكانت أهداف خمرجات التعليم, إخراج موظفني كتبة يعملون يف 
لبس بإنشاء اوقد قام أنتوين بس صاحب رشكة . الوظائف احلكومية والرشكات

عة أوكسفورد بمبلغ مليون  كام تربع جلام,م١٩٥٢املعهد الفني عىل نفقته عام 
 .)١( اسرتلينيهجني

وكان أغلب املدرسني يف . وتم إجياد معهد للمعلمني لتخريج املدرسني
نجلرتا وويلز إمن (ن اخلارج فهم إما بريطانيون املرحلة الثانوية يأتون م

 وقليل منهم من العرب الذين درسوا يف ,أو من اهلند) واسكتلندا وأيرلندة
 .راق أو مرصالسودان أو الع

                                 
ّالبس تاجر فرنيس مجع ثروة هائلة من جتـارة الـبن, ثـم توسـع حتـى شـمل مجيـع   ) ١( ّ

 ّوكان التاجر الوحيد من األجانب الذي قدم. التجارات والتأمني والبواخر يف عدن
خدمة ألبناء عدن بإنشاء املعهد الفني, الذي حتول فيام بعد إىل كلية اهلندسة, والذي 

 .ّخترج منه حيدر العطاس وغريه من أبناء املنطقة



א ٣٩٩

 وحتولت م١٩٥٢وقد تم إيقاف دراسة الثانوية من جامعة كامربدج عام 
ويمكن للطالب أن ). من جامعة لندن) (.G. C. E(إىل شهادة الثانوية العامة 

ولو يف مادة واحدة ولديه فرصة الدخول يف االمتحان يف يناير ويف يونيه ينجح 
 .من نفس العام

ُم, ويمتحن الطلبة بعد سنتني يف املواد ١٩٥٢ة وابتدأ املعهد الفني منذ سن
 ينيومن أراد املواصلة بعد نجاحه يدرس ملدة سنتني أخر. الفنية أو التجارية

 Intermediate Examination)املتوسطةليتقدم لشهادة لندن سيتي آند جايلدز 

of the London City and Guilds)تكنيك يف بريطانياي وتؤهل لكليات بول. 
ً املعهد الفني أيضا بفرعه يف الربيقة بتدريس الطلبة هناك ملدة سنتني ويقوم

 .م١٩٥٤يف األمور الفنية املتعلقة إىل حد ما بمصفاة النفط التي أقيمت منذ سنة 
:  عن التعليم يف عدن)١(م١٩٥٦ويقول التقرير احلكومي حلكومة عدن 

كان أاألطفال, سواء ًهتدف احلكومة إىل جعل التعليم االبتدائي مكفوال جلميع 
. ُيف املدارس احلكومية أو املدارس املعانة, أو املدارس األهلية يف املستعمرة

 طالبة يف ١٤٦٠ً طالبا و٣٣٤٨م كان يف املستعمرة ١٩٥٦وبحلول سبتمرب 
ويشمل بذلك مدارس اليهود  (ً مدرسا١٦٧دارس احلكومة ويدرسهم م

 يف املدارس املعانة ات طالب١١٠٤ً طالبا و٢١٣٨ وعدد .)واهلندوس واهلنود
 طالبة ٢٣٠ً طالبا و١٦٨٤كام أن هناك . ً مدرسا١٣٥من الدولة ويدرسهم 

 .يدرسون يف مدارس خاصة غري معانة من الدولة ولكنها معرتف هبا
 :م كالتايل١٩٥٦وعدد املدارس احلكومية حتى سبتمرب 

 . ثانوية٢ متوسطة, ٣ ابتدائية, ٧: مدارس البنني احلكومية •
 . ثانوية١ متوسطة, ١ ابتدائية, ٥: ارس البنات احلكوميةمد •

                                 
)١ ( 4639 −, pp 1958, London. Her majesty Stationary Office 19561955andAden . 



،אFאאE ٤٠٠

 . ثانوية١ متوسطة, ٣ ابتدائية, ٣: املدارس املعانة بنني •
 . ثانوية٣ متوسطة, ١ ابتدائية, ٢: املدارس املعانة بنات •
 . ثانوية٣ متوسطة, ١ ابتدائية, ٥: املدارس غري املعانة بنني •
 .فقط ابتدائية ٥: املدارس غري املعانة بنات •

املستوG. C. E. ( (ومما يوضح ضآلة املتخرجني من الثانوية العامة 
ّوهي متثل املتخرجني عىل هذا املستو (م ١٩٦٠ النتائج التالية لعام ,العادي ّ

 ).للمستعمرة واملحميات ومجيع سكاهنا من العرب واألجانب
 م للمستو العادي١٩٦٠ً تلميذا يف يونيه ٨٩جمموع املتقدمني 

 )١( ) وإناثذكور(
النسبة املئوية  عدد الناجحني عدد املمتحنني املادة

 للناجحني
 %٤٣ ٣٥ ٨١ اللغة اإلنجليزية

 %٣٦ ٢٦ ٧١ األدب اإلنجليزي
 %٦٩ ٣٨ ٥٥ جغرافيا

 %٩٩ ٦١ ٦٢ )بريطانيا(تاريخ 
 %٢٨ ١٤ ٤٩ فيزياء

 %٣٨,٨ ١٤ ٣٦ )مادة واحدة(فيزياء وكيمياء 
 %٧٣ ١٩ ٢٦ كيمياء
 %٦٢ ١٨ ٢٩ أحياء

 %٦٧ ٣٣ ٤٩ رياضيات
 %٨٥,٧ ٢٤ ٢٨ )ترمجة(اللغة العربية 
 %١٠٠ ٢ ٢ اللغة األردية

                                 
املنهج ومقومات بناء الشخصية يف مستعمرة عدن, مصدر سابق, : ليىل محود احلداد   )١(

 .٨١ص 
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 %١٠٠ ١٢ ١٢ اللغة اجلزراتية
 %٦٧ ٢ ٣ دستور بريطاين

 صفر ٠ ١ اقتصاد 
 %٥٠ ٦ ١٢ )رسم(فنون 

وال بد من حصول الطالب عىل مخس مواد عىل األقل حتى يمكن التقدم 
 وذلك يؤهل ,ودراسته ملدة سنتني) Advanced Level(للمستو العايل 
ً فمثال حتتاج كلية الطب إىل املواد العلمية ,ولكل كلية متطلباهتا. لدخول اجلامعة

. حتى يتأهل للمستو العايل) فيزياء, كيمياء, أحياء, رياضيات, لغة إنجليزية(
 فوقها عدد وبالتايل فإن عدد الطلبة الذين يعتربون ناجحني يف مخس مواد فام

ًضئيل جدا وال يتجاوز عرشين شخصا ن سكان إً وهو أمر خمجل حقا حيث .)١(ً
وليس فيهم . م قد وصل أكثر من مليون شخص١٩٦٠عدن واملحميات عام 

وعىل هذا الطالب أن . ًمن حيصل عىل الثانوية العامة سو عرشين طالبا فقط
هو التعليم الراقي الذي نرشته  العايل يف املواد املطلوبة, فأين حيصل عىل املستو

 بريطانيا?
ّصحيح أن مستو التعليم الثانوي يف كلية عدن كان جيدا, ولكن مل خيرج  ً

وتقوم املدارس األخر املعانة واخلاصة . سو حفنة من الطلبة كل عام
وخاصة مدرسة سانت جوزيف املعروفة باسم البادري وهي مدرسة أنشأهتا (

 بتخريج جمموعة من الطلبة يتقدمون ملستو ,)اإليطاليةاإلرسالية الكاثوليكية 
ويف املحصلة النهائية ال حيصل عىل هذه الثانوية من مجيع . الثانوية العامة

ًمدارس عدن واملحميات سو عرشين طالبا سنويا حتى عام   .م١٩٦٠ً
 إن م١٩٥٦ويقول تقرير حكومة عدن منذ عام . ًإن هذا أمر خمجل حقا

                                 
 مادة, ثم جاء بعدي الدكتور أبو بكر عبداهللا القريب ١١ُكنت أول طالب حيصل عىل   ) ١(

 .وبمستو تقدير أعىل) وزير اخلارجية احلايل(
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 بام ا اسرتلينيًجنيها ١٨١,٧٠٧م كان ١٩٥٦ – ١٩٥٥تعليم عام اإلنفاق عىل ال
 ). باملئة من ميزانية عدن٥أي حواىل (يف ذلك مدارس احلكومة واملدارس املعانة 

 الدراسة يف اخلارج
ً طالبا من عدن ٥١ كانت احلكومة قد أرسلت م١٩٥٦ويف سبتمرب 

هتم العليا يف اململكة املتحدة ادراسة عىل حساهبا ملواصلة دراسواملحميات لل
وكان هناك تسعة ). وهم ثالثة فقط( والسودان وترينداد ,)وهم الغالبية(

ب يدرسون عىل نفقتهم اخلاصة يف اململكة املتحدة, كام كان هناك العديد طال
 ,)معاتيف املرحلة الثانوية واجلا(من الطالب الذين يدرسون يف القاهرة 

. وكلهم عىل منح من تلك احلكومات. وأعداد أقل يدرسون يف بغداد ودمشق
 حكومة مرص يف عهد الرئيس مجال عبد النارص اجلهود اجلبارة لفتح توقد بذل

وكلهم يدرسون عىل . فريقياإ, بل ومن ةباب التعليم للقادمني من البالد العربي
 آالف م إذ لوال ذلك حلر. وذلك جهد يشكر هلا,منح من احلكومة املرصية

وقد فتحت هلم مرص جامعاهتا . الطلبة يف العامل العريب من الدراسة العليا
 .ًليدرسوا فيها جمانا, مع منح وإن كانت حمدودة, ألغلب الطلبة

وقد درس جمموعة من الطلبة من عدن وحرضموت وحلج يف جامعات 
رصية والعراقية, إما عىل مرص والعراق منذ فرتة مبكرة يف األزهر واجلامعات امل

ًوكانت تلك املنح حمدودة جدا . حساهبم اخلاص أو بمنح من تلك احلكومات
ً ازديادا كبريا بعد الثورة املرصيةوازدادتم ١٩٥٢ يوليه ٢٣قبل ثورة  ً . 

الواقع قبل ذلك كام سيأيت (م ١٩٤٣وقد بدأ إرسال البعثات يف عدن عام 
) بستة طال(لعريب بعثتني إحدامها للعراق عندما أرسل نادي اإلصالح ا) بيانه

وتوالت البعثات يف ذلك العام حتى وصل ) بثامنية طال(واألخر إىل مرص 
 .ًعدد الطلبة إىل مخسني طالبا
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وقد أرسلت مجعية األخوة واملعاونة برتيم وغريها من اجلمعيات احلرضمية 
من تلك البالد, ًعددا من الطلبة للدراسة يف العراق ومرص بمنح حصلت عليها 

 .اكام درس أفراد عىل حساب أهاليهم املقتدرين مالي
: تاريخ التعليم يف عدن«ويذكر األستاذ عيل صالح األريض يف بحثه 

 أن البعثات التعليمية يف عدن بدأت تظهر يف العرشينات )١(»م١٩٦٧ – ١٨٣٩
د من من القرن العرشين حيث كان يدرس يف اجلامعة األمريكية يف بريوت عد

ن أوائل أ كام .أبناء عدن منهم فضل عباس, وديع حسن عيل وعبداهللا حسن
الب حممود حممد عبد القادر املبعوثني إىل بريطانيا لدراسة اهلندسة كان الط

هل كانوا مبتعثني عىل حساب الدولة أم عىل حساب أهاليهم? مل يذكر  (مكاوي
 ).الباحث ذلك
 إىل بريطانيا عىل شهادة الرتبية من أربعة مبعوثني من طالب عدنَّوحتصل 

 األستاذ املحامي الصحفي :م وهم١٩٢٥عام ) Leeds(كلية الرتبية يف ليدز
ويف .. عقبة وعبد الشكور فقري وعيل حممد عيل رمحممد عيل لقامن وحممد ع

خترج من (منهم األستاذ حممد عبده غانم ) م١٩٣٦عام (ّالثالثينات خترج أربعة 
 ).ومل يكن أول خريج جامعي من عدن كام يقال. ةاجلامعة األمريكي

إىل ًوكتب األستاذ حممد عيل لقامن بصفته رئيسا لنادي اإلصالح العريب 
 ووافق امللك غازي عىل .ًيطلب منحا لطالب عدنامللك غازي ملك العراق 

م عرشة طالب ليلتحقوا بمدارس ١٩٣٦ فأرسل األستاذ لقامن عام ,ذلك
ن السعيدي, خليل اليناعي, عبدالرحيم حممد عيل  يوسف حس: وهم,العراق

لقامن, حامد عبداهللا خليفة, حسني عيل بيومي, يوسف مهيوب سلطان, 
                                 

 مـايو ١٧ة عـدن ثغـر الـيمن, , أعامل نـدو»التعليم يف عدن«: عيل صالح األريض  ) ١(
 .٢٤٩ – ٢٣١م, جامعة عدن, ص ١٩٩٩
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 .)١(عبدالقادر سالم محيدان, أمحد عبدالرحيم بارحيم وصالح بامعفة
بعثة أخر إىل اهلند تضمنت األستاذ حممد عيل لقامن الذي درس وسافرت 
 نادي اإلصالح يف الشيخ عثامن إىل السيد وكتب رئيس. املحاماة هناك

 ولكن مل م١٩٣٧ًيطلب منحا للطلبة عام ) الزعيم السوداين(عبدالرمحن املهدي 
ونجح يف أن تقبل اجلامعة األمريكية يف بريوت بإرسال أربعة . ينجح يف ذلك

 .طالب بنصف الرسوم الدراسية
ثة إىل األزهر  أوفد نادي اإلصالح العريب اإلسالمي بعم١٩٣٨ويف عام 

 الشيخ : منهم جمموعة من األعالم العلامء فيام بعد, وهم,الرشيف بالقاهرة
تاري  واألستاذ أمحد حممد نعامن والشيخ عيل حممد اهلحاينحممد سامل البي

 .والشيخ علوي حسن
 : منهم,ويف األربعينات أرسلت احلكومة جمموعة من الطلبة إىل السودان

 .هللا نور الدين الذي كان أحد أساتذيت وعبد اه سعيد شيبايندعب
وقام مدير مدرسة الفالح اخلريية اإلسالمية اهلاشمية يف عدن, السيد 

 .م١٩٣٨ بإرسال عرشة طالب إىل العراق عام ,حسني الدباغ
ًم كان عدد املبعوثني للدراسة يف اخلارج مخسني مبعوثا ١٩٤٣ويف عام 

لت حكومة عدن أربعة طالب م أرس١٩٤٤ويف عام ). بعثات حكومية وأهلية(
 , ورشيد عيل حريري.)طبيب( أمحد عبداهللا باصهي : وهم,للدراسة يف مرص
وهؤالء هلم دور سيايس وصحايف هام ( وعبد الرمحن جرجره ,وعيل حممد لقامن

وتم إرسال السيد حممد عبده غانم والسيد حامد الصايف والسيد ).  يف عدناجد
 ,ريب إىل بريطانيا لدراسة الرتبيةقعل وحممد الزين احلازمي وعبد الكريم خلي

 .م١٩٤٨وذلك عام 
                                 

 .املصدر السابق  ) ١(
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, )١()الشاعر الفنان( األستاذ لطفي جعفر أمان :وممن درس يف السودان
 قحطان : منهم, وجمموعة أخر من الطالب,واألستاذ عيل غانم كليب

وحسن أبو بكر عولقي وعيل ) أول رئيس جلمهورية اليمن اجلنويب(الشعبي 
 .امل الشعبيحممد س

 السيد حممد عيل اجلفري :ويف القاهرة ممن درس عىل نفقات أهاليهم
 ,, والسيد علوي باهارون)دار العلوم( والسيد سامل عمر طه الصايف ,)األزهر(

 . ونجم عبداهللا وخلف حسن عيل, وسليم عاشور,وعبد الكريم طه خليل
 ويف عام .اتمكونة من أربع طالبم ١٩٤٣وأرسلت أول بعثة للبنات عام 

 .وفدت بعثة أخر إىل السودانُم أ١٩٤٨
ً طالبا عدنيا وحلجيا يف واحد وثالثونم كان يف مرص ١٩٤٤ويف عام 

خمتلف مراحل الدراسة يف القاهرة وازدادت البعثات احلكومية واخلريية 
 .واخلاصة يف اخلمسينات من القرن العرشين

ريطانيا للدراسة اجلامعية م سفر أول فتاة عدنية إىل ب١٩٥٩وشهد عام 
 . لتدرس الرتبية وشؤون التعليم,وهي فطوم أمحد عيل

م ذكر ١٩٥٩ويف التقرير املقدم من معارف عدن للمجلس الترشيعي لعام 
ً فردا يدرسون عىل حساب ٤٢ً مبعوثا يدرسون يف اخلارج, منهم ٩٥وجود 

من ذهبوا إىل مرص ومل يذكر التقرير (احلكومة والبقية عىل حساب هيئات أهلية, 
 ).وذلك للخصام والعداوة بني مرص عبد النارص وبريطانيا

م تم تعيني ضابط اتصال يف بريطانيا مهمته تذليل ١٩٦٠ويف عام 
لاللتحاق باجلامعات ) االحتاد(الصعوبات للطالب من عدن واملحميات 

                                 
 يف السنة الرابعة االبتدائية, ثم يف املتوسطة, ثـم − رمحه اهللا −ّدرسني األستاذ لطفي   ) ١(

 .ًوهلذا أعتربه أكثر املدرسني تأثريا يف تكويني. يف كلية عدن
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ة  أمان٥ خاصة و٤١ منح حكومية و٤٧, منهم ٩٩وكان عدد الطلبة . الربيطانية
 .)١( رشكة شل٣امليناء و

 بداية عهد املدارس
ًوتدرس فيها أيضا الرياضيات والفلك (اشتهرت عدن بمدارسها الدينية 

وإن كانت املدارس الدينية موجودة منذ . منذ العهد الرسويل) والطب والفالحة
مع عدن ومسجد أبان من  وكان جا,دخول اإلسالم ودخول الصحابة إليها
وقد جاء اإلمام أمحد بن حنبل من  .املدارس التي اشتهرت بالدروس الدينية

العراق إىل عدن ليسمع احلديث من احلكم بن أبان بن عثامن بن عفان, فوجده 
 .قد مات وتوىل ابنه مكانه, ولكنه مل يكن يف علم أبيه

لكبار مثل اإلمام ابن حجر ُعدن العلمية يفد إليها العلامء امكانة ّواستمرت 
مكث هبا  الذي »فتح الباري يف رشح صحيح البخاري«العسقالين صاحب كتاب 

ُسنتني يتعلم ويعلم, ويتلقى ويلقي ّ ّ وعرف املسجد الذي كان فيه بمسجد . ّ
 . رمحه اهللابيحاينوقد أعاد بناءه يف العصور احلديثة الشيخ حممد بن سامل ال. العسقالين

 وقد أرشنا إىل بعضهم يف اجلزء األول . واملؤلفني يف عدنوكم من العلامء
 .واجلزء الثاين من كتابنا هذا

وقد انحدرت مكانة عدن التجارية والعلمية منذ القرن السابع عرش 
ال كام (م كانت مدينة صغرية ١٨٣٩ّ وعندما احتلها اإلنجليز عام .امليالدي

ومل يكن ).. يف أول هذا اجلزءيدعون قرية هبا بضع مئات وقد ذكرنا تفصيل ذلك 
ًوازداد أمرها سوءا . هبا أحد من العلامء األعالم الذين اشتهرت هبم واشتهروا هبا

 .اإلنجليز وصارت مدينة أغلب سكاهنا من اهلنود اهلندوس واملسلمنيبمجيء 
                                 

 ,»التعليم يف عدن«: ث األستاذ عيل صالح األريضكل ما سبق ذكره منقول من بح  ) ١(
 .صدر السابقامل
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بافتتاح أول مدرسة لألطفال يف عدن عام ) جردب(ّوقام القسيس املستعرب 
ًيل إرسال أبناءهم إليها خوفا عىل دينهمم, ورفض األها١٨٥٦ وكان أهل . َ

ّعدن يسمون املبرش املغوي  ّ أي الذي يغوي الناس عن دينهم وما أصدق (ّ
ثم أعيد افتتاحها بعد تعديل يف مناهجها عام . فأقفلت أبواهبا) ّوصفهم وأدقه

ًوظل اإلقبال ضعيفا إذ كان . م بأمر من حاكم عدن امليجور مريويذز١٨٦٦ ّ
ظم الطالب من أبناء جنود احلامية الربيطانية من اهلنود وستة طالب فقط من مع

 وأعلنت احلكومة أهنا ستوظف من يتخرج من هذه املدرسة .)١(األهايل
ً طالبا بعد خترجهم ككتبة  أربعة وعرشوناالبتدائية فدخلها كثريون وتوظف

 .)٢( )كراين(لد احلكومة والبلدية 
ًإن عدن ليست طفال «): م١٩٢٠ – ١٩١٦(ستيوارت املقيم الربيطاين وقال 

واهلنود الذين حاولوا اإلصالح الرتبوي ال يمكن أن . ألحد من الناحية الرتبوية
ّإن أفضل حل هو إجياد مدرسني مؤهلني . )٣(يقوموا بأكثر من مرشوع لتهنيد عدن

 معارف )إضافة إىل مؤهالته العلمية(وأن يكون هناك ضابط معارف يستوعب 
 .ّوهو كالم هام وجيد ومنصف. »ميول العرب واللغة العربيةو

م عندما انتقلت عدن ١٩٣٧ًولكن بقي اهلنود ضباطا للمعارف حتى عام 
أو دهلي ) رشكة اهلند الرشقية(ًإىل وزارة املستعمرات الربيطانية بدال من بومباي 

 ).حكومة عموم اهلند الربيطانية(
 حممد عيل لقامن : مها,دج طالبانور كامربيوأول من اجتاز امتحان سين

وتم تدريب أساتذة للحصول عىل . م١٩٢٢وعبد الشكور فقري وذلك عام 
                                 

 .تاريخ التعليم يف عدن, مصدر سابق: عيل صالح األريض  ) ١(
)٢(  122 , p)19671839( − Gavin R.: Aden Under The British Rule.  
ــالح األريض  ) ٣( ــيل ص ــدن«: ع ــيم يف ع ــصدر»التعل ــن , م ــه ع ــو ينقل ــابق وه  س

1968,150Hunter, p . 
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 : هم,الربيطانية وخترج منهم أربعة) Leeds(شهادة يف الرتبية من جامعة ليدز 
 وذلك ,حممد عيل لقامن وعبد الشكور فقري وحممد عمر عقبة وعيل حممد عيل

 .م١٩٢٥عام 
م األستاذ عطا حسني ١٩٣٠م إىل سنة ١٩٢١عليم من سنة وكان ناظر الت

 , وتدريب املدرسني,والذي عمل عىل حتسني التعليم بإخالصاهلندي األصل 
ّ وعني حممد عيل ,وأدخل التعليم الديني واللغة العربية إىل املدارس احلكومية

وأسس عطا حسني نواة للتعليم ). أولية(ًلقامن مديرا ألول مدرسة ثانوية 
  لصناعي بافتتاح مدرسة للتجارة وصنع األثاث, وكان مديرها أمحد حممدا

 .)١(آل يعقوب
م تم عزل عطا حسني بسبب نقده الدائم للسياسة التعليمية ١٩٣١ويف عام 

ًّالربيطانية, وعني بدال منه األستاذ الفاروقي الذي قدم برناجما دراسي ً مفصال اً
ّوعني األستاذ ظاهر محزة الفلسطيني . ةللمدارس االبتدائية وللمدرسة الثانوي

وجاء . )٢ (ويف عهده افتتحت أول مدرسة ابتدائية للبنات. ًاألصل مساعدا له
ن الشيخ حممد إ حتى بعده حممد نواز الذي حاول أن يصبغ عدن بالصبغة اهلندية

وكان عدد اهلنود يف عدن عام . عبدالقادر مكاوي انتقد سياسة التهنيد بقوة
 ١٤٢,٨٣٨ بينام كان العدد اإلمجايل للمستعمرة )ً شخصا٥٤,٨٢٩(م ١٩٣١

 .)٣( ) باملئة٣٨,٤أي (
                                 

 .املصدر السابق  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
ومن املامرسات املؤسفة يف عدن «: »ملوك العرب«ويقول هارولد جاكوب يف كتابه   ) ٣(

فاإلعالنـات . أن يستخدم الكثريون اللغة اهلندستانية, فعدن برسعة تتهند كل يـوم
دوستانية أو اجلزراتية, وتبـدو اللغـة العربيـة وكأهنـا لغـة أجنبيـة ومعظـم هي باهلن

 .»املدرسني من اهلنود, وأصبحت عدن كلها تعيش حتت نكهة بومبي
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كان عدد التالميذ يف ) أي هناية القرن التاسع عرش(م ١٨٩٧وحتى عام 
 .ً تلميذا فقط٢٥٦املدارس احلكومية العربية هو 

 ًوبعد احلرب العاملية األوىل شعرت بريطانيا بأهنا ال بد ستتخىل يوما ما عن
اهلند, وهلذا بدأت تقتنع بتعريب تدرجيي لسكان عدن, وسمحت للعامل من 

ورغم ذلك فقد . ًاملحميات واليمن الشاميل بأن يعملوا يف عدن بدال من اهلنود
عدن : م كالتايل١٩٢١كان عدد الطالب يف املدارس احلكومية االبتدائية عام 

ويشمل . ً طالبا١٢١امن  والشيخ عث,ً طالبا١٣٣ً طالبا, التواهي ١٤١) كريرت(
 .ذلك اليهود واهلنود يف املدارس احلكومية

 األهايل يفتتحون املدارس واملعاهد
 قام به األستاذ ياسني رامجنار اهلندي املسلم ,خاصفتح معهد جتاري وتم 

 .م٣٠/٤/١٩٢٧يف ّاملحب لعدن وذلك 
 وهي ألبناء السالطني مدرسة جبل حديدتم افتتاح م ١٩٣٥ويف عام 

ويف ) وهو نوع من أخذ الرهائن حتى ال يثور آباءهم(واملشايخ يف املحميات 
نفس الوقت يتم تدجينهم يف املدرسة الداخلية وهي مدرسة ابتدائية إىل الثانوية 

 .األولية
. )١ (ة املستعمرة باملئة من ميزاني٥وكانت حكومة عدن ترصد للتعليم أقل من 

 وال تأخذ معونات ال من حكومة اهلند وال من وزارة اوكانت املستعمرة مكتفية ذاتي
 .املستعمرات ما عدا ما ينفق عىل القوات الربيطانية والقوات املسلحة املحلية

 يف عدن مدرسة الفالح اإلسالمية اهلاشميةافتتحت يف م ١٩٣٦ويف عام 
سها هو السيد حسني الدباغ املكي وكانت شارع الزعفران بكريرت ومؤس

                                 
)١ ( 290, p  )19671839( −Gavin R.: Aden Under the British Rule, . 
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ً وأمهها الناحية الدينية واللغوية, واعتنت أيضا ٍمناهجها قوية يف عدة نواح
باللغة اإلنجليزية والعلوم والرياضة البدنية والكشافة, وكذلك فعل قريبه يف 

ْولكن احلكومة الربيطانية مل يرقها هذا االجتاه فطردت السيد حسني . املكال
اغ من عدن, وقريبه من املكال, وعينت حمليني إلدارة املدرستني يف عدن الدب

. وقد قامت مدارس الفالح يف عدن واملكال بنشاط ملحوظ مشكور.. واملكال
واستمر التدريس والنشاط بصورة أخف وأبطأ بعد عودة السيد الدباغ إىل وطنه 

 .يف مكة املكرمة
,  اخلريية اإلسالميةمدرسة الشيخ حممد عمر بازرعةوقامت كذلك 

ًم وتوىل إدارهتا أوال الشيخ حممد املكي ثم توىل بعد فرتة ١٩١٢تأسست سنة 
ًالشيخ عيل حممد بامحيش خريج األزهر الرشيف إدارهتا وبلغت مستو جيدا 

 .وخترج منها املئات من أبناء عدن واملحميات وشامل اليمن
الية الكاثوليكية املعروفة املدرسة اإلرس مدارس تبشريية وأمههاوافتتحت 

 وأخر يف ,م١٨٥٤باسم سانت جوزيف يف عدن كريرت والتي تأسست سنة 
أي األب (وقد عرفتا باسم البادري . التواهي وعرفت باسم سانت أنطونيو

 .ولغة التعليم اإلنجليزية وهي من االبتدائية إىل الثانوية) باللغة اإليطالية
) جون فلكونر(ية االسكوتلندية توتستانافتتحت مدرسة اإلرسالية الربكام 

وأسست مستشفى يف الشيخ عثامن, وعيادة يف املحميات وكان هلا نشاط 
 م١٩٤٣ إىل عام ١٨٨٦ وقد استمرت املدرسة من عام .تبشريي قوي جدا

 .عندما أغلقت
كام أن . م١٩١٠ًأيضا مدرسة اإلرسالية الدينامركية عام وكان يف كريرت 

م ١٩١٩ عام )اهلندوس البانيان(ود منها املدرسة اجلزرانية مدارس للهنهناك 
 .م١٩٣٦عام )  اهلندييسالبار (قهوجي دانشوومدرسة أخر بجهود 
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للجالية اإلسالمية اهلندية أنجمن إسالم يف التواهي وأخر وهناك مدرسة 
 .يف كريرت عدن
ان  إحدامها للبنني واألخر للبنات ومها مدعومت مدرستان لليهودوهناك
كام أن هناك مدرسة للجالية الصومالية يف املعال عرفت باسم . من احلكومة

 ).مدرسة األخوة(
هذا موجز للمدارس األهلية واحلكومية يف مستعمرة عدن إىل األربعينات 

ًوكان أبناء اليمن الشاميل حمرومني متاما من التعليم يف . من القرن العرشين
ُ ثم سمح ألبناء املحميات ,ء املحمياتوكذلك كان أبنا. املدارس احلكومية

 .)١(بااللتحاق باملدارس احلكومية واستمر منع أبناء الشامل

 تأهيل املعلمني
ابتدأ تأهيل املعلمني بنشاط ضابط التعليم عطا حسني الذي أرسل أربعة 

ة وخترجوا منها عام من األساتذة إىل جامعة ليدز يف بريطانيا لدراسة الرتبي
 ثم نشاط األساتذة ظاهر محزة الفلسطيني األصل ,)كام سبق ذكره(م ١٩٢٥

ولكن الغالب عىل املدرسني عدم التأهيل وقلة . لتدريب بضعة مدرسني
كان عدد «: )٢(هلديقول احلاج عبده حسني األ. اإلعداد, وضعف املرتبات

 .»بني, بام فيهم مدير املدرسةاملدرسني يف كل مدرسة أربعة غري مؤهلني وال مدر
م عندما أصبحت عدن مستعمرة تابعة للتاج الربيطاين ووزارة ١٩٣٧ويف عام 

                                 
م وهـي مـن االبتدائيـة إىل الثانويـة ١٩٦١ن عـام يس يف الشيخ عثامقلبدأت كلية ب  ) ١(

ًألبناء الشامل وسمحوا ألبناء املحميات بدخوهلا أيضا ألهنـم يواجهـون صـعوبات 
 .يف دخول مدارس عدن احلكومية

 ., مصدر سابق»التعليم يف عدن«: كام ينقله عنه عيل صالح األريض  ) ٢(
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املستعمرات أصبح لعدن ضابط معارف بريطاين وشكلت جلنة تربوية متثل خمتلف 
 .الطوائف لتنظر يف شؤون التعليم يف عدن وتقدم النصائح إلدارة املعارف

نوات لالبتدائي وسبع سنوات للثانوية, وصارت مدة التعليم أربع س
 .خيضع يف هنايتها الطالب المتحان سينيور كامربدج

 ثالثم صارت مدة التعليم أربع سنوات لالبتدائية و١٩٥٢ويف عام 
 ويف تلك السنة بدأت كلية عدن يف الشيخ عثامن عىل . للثانويةأربعوللمتوسطة 

.  املستو العادي.G.C.Eوية ويتقدم الطالب المتحان الثان. حدود  دار سعد
فإذا نجح درس سنتني أخريني للتقدم المتحان الثانوية العامة املستو العايل 

 . الذي يؤهله لدخول اجلامعةAdvanced Level )املتقدم(
 كان عدد الناجحني يف الثانوية العامة املستو العادي يف ,وكام أسلفنا

لون مجيع الطوائف يف عدن م وهم يمث١٩٦٠ًحدود عرشين طالبا إىل عام 
وأما عدد الذين حيصلون عىل املستو املتقدم العايل فكان ال يزيد !! واملحميات

 .ًأبدا عىل عدد أصابع اليد

 املدارس األهلية اخلاصة واملعانة
 يف تعليم أوالدهم كبرية, ًبام أن التعليم احلكومي كان حمدودا ورغبة األهايل

من فقد قام املحسنون منهم بإنشاء عدة مدارس بعضها بسيط وبعضها هام 
االبتدائية إىل الثانوية, وبعضها متخصص يف التعليم التجاري أو التعليم 

ًوقد ذكرنا بعضا منها ولكننا سنجمعها مجيعا ها هنا بإجياز شديد. الديني ً)١(: 
نت حترص عىل تعليم القرآن الكريم تالوة وكا: رس القرآنيةااملد) ١(

                                 
التعلـيم يف «:  كام ينقل عـيل صـالح األريض, A 20  R 1709األرشيف الربيطاين,   ) ١(

 .٢٤٩ – ٢٣١, جامعة عدن, ص ١٩٩٩, ندوة عدن ثغر اليمن »عدن
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ًوحفظا مع مبادئ القراءة واحلساب ومن أشهرها مدرسة الشيخ عبداهللا 
 , ومدرسة الشيخ حممد الشنقيطي, ومدرسة الشيخ حممد املكي,اخلوري

 ومدرسة الست , ومدرسة الرشيفة خدجية,)للبنني(ومدرسة الشيخ عوض 
ويف الشيخ . ع هذه املدارس يف كريرت عدنومجي). للبنات(حليمة عبداهللا حامد 

عثامن نجد مدرسة األستاذ حيدر سعيد, ومدرسة ابنته الست نور حيدر سعيد, 
 .ومدرسة الست زهرة بنت علوان

مدرسة بازرعة اخلريية اإلسالمية عىل نفقة املرحوم حممد عمر بازرعة ) ٢(
 ثم توىل فرتة من ,ًوتوىل إدارهتا أوال الشيخ حممد املكي ,م١٩١٢عام تأسست 

وأخرجت . الزمن الشيخ عيل حممد بامحيش خريج األزهر وارتقى بإدارهتا
مئات الطلبة ومنهم األستاذ عبداهللا باذيب واألستاذ عيل باذيب واألستاذ 

 والكثري من األدباء والعلامء واألشخاص الذين كان هلم دور ,حسني باصديق
بتدائية واملتوسطة إىل الثانوية وكانت الدراسة من اال. بارز يف تاريخ عدن

 بكلية عدن بعد تقدمهم المتحان ) فيام بعد(ويلتحق طلبتها ) األولية(الصغر
 .الدخول

الذي أسسه األستاذ ياسني رامجنار عام املعهد التجاري العدين ) ٣(
واالختزال والطباعة ) Book Keeping( وختصص يف مسك الدفاتر م١٩٢٧

ودراسته باللغة . اسالت التجارية وأعامل البنوكعىل اآللة الكاتبة واملر
. ويعمل اخلرجيون يف الرشكات والبنوك وبعض الدوائر احلكومية. اإلنجليزية

 . وافتتح فرع للبنات بعد ذلك.)١(ً شديداموكان الطلب عليه

                                 
التعلـيم يف «: ً نقـال عـن صـالح األريض, A 20  R 1709األرشـيف الربيطـاين,   ) ١(

وقد عرفت بعض اخلرجيني وتـوىل بعـضهم إدارات يف فـروع . , مصدر سابق»عدن
  .البنك األهيل التجاري يف جدة
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 وافتتح . احلصينيه صاحب, يف الشيخ عثامنمعهد اجلنوب التجاري) ٤(
 .م١٩٥٣عام 

واستكمل املبنى احلديث عام . يف الشيخ عثامنة العربية مدرسة النهض) ٥(
 ويدرس الطلبة املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ثم يتقدمون المتحان ,م١٩٥٥

 .الدخول يف كلية عدن أو املعهد الفني
 التي أسسها السيد حسني الدباغ ,مدرسة الفالح اإلسالمية اهلاشمية) ٦(

 .وسطةم وهي ابتدائية ومت١٩٣٦املكي عام 
وأخر يف كريرت يف عدن للجالية مدرسة أنجمن إسالم يف التواهي ) ٧(

 .اهلندية املسلمة باسم باهي الجلي اإلسالمية
 . للجالية الصومالية يف املعالمدرسة األخوة) ٨(
 وقد قام هبذا املرشوع والدعوة له كثريون ): الديني(املعهد اإلسالمي ) ٩(

 وكانت .م١٩٥٧ الذي افتتح عام بيحاينعىل رأسهم الشيخ حممد سامل ال
ويشمل املراحل . الدراسة فيه قوية جدا من الناحية الدينية واللغة العربية
 املواد اإلسالمية يفالثالث االبتدائية واملتوسطة والثانوية مع ختصص قوي 

وقد أقفله احلكم الشيوعي الشمويل منذ بداية السبعينات . الدينية واللغة العربية
 .م٢٠١٢ورغم حماوالت إعادته إال أنه مل يفتتح إىل اليوم . العرشينالقرن من 

 : )١(وكانت املدارس يف عدن تقسم إىل
 االبتدائية تني املرحليفوالتعليم فيها جماين . املدارس احلكومية) ١(

 . وبرسوم معقولة يف الثانوية ويعفى منها الفقراء,واملتوسطة
وهي مدارس . لم إعانات من حكومة عدنوهذه تست: املدارس املعانة )٢(

واملدارس التابعة ) التي سبق ذكرها(خاصة ومنها مجيع املدارس التبشريية 
وكانت مدارس ). املدرسة اجلزراتية, مدرسة أنجمن اإلسالمية(للجاليات 

                                 
  .تاريخ التعليم يف عدن, مصدر سابق: عيل صالح األريض  ) ١(



א ٤١٥

اليهود حكومية ومع ذلك يدعمها أثرياء اليهود مثل بنني لزيادة أنشطتها 
 .وتوسيع جماالهتا

. وهي ال تتلقى معونات من احلكومة: ملدارس املستقلة وغري املعانةا) ٣(
 :وتنقسم إىل قسمني

 .ّمدارس توافق احلكومة عىل مناهجها وتقرها) أ(
 ومنها مدرسة ,ًمدارس ال تأخذ اهتامما بموافقة احلكومة عليها) ب(

 ).بيحاينمعهد ال(الفالح ومدرسة بازرعة اخلريية واملعهد اإلسالمي الديني 
 الستينات من القرن العرشين

ظهرت عدة ) م١٩٦٧ – ١٩٦٠(ويف الستينات من القرن العرشين 
 وثانوية يف مدينة ,)ثانوية اجلالء(مكرس للبنني  مدارس ثانوية منها ثانوية خور

 ).مدينة الشعب(االحتاد 
ّ منهن عزة .G.C.Eانوية العامة  الفتيات عىل شهادة الثضوحصلت بع

 وقد ,حممد عبده غانم وقدرية زين احلازمي وآسيا طه الصايف وفريدة حيدر
وكانت مظلوم أمحد عيل قد . ّابتعثن للجامعة األمريكية يف بريوت وخترجن منها

م فكانت بذلك ١٩٥٩ابتعثت إىل بريطانيا لتدرس الرتبية وشؤون التعليم سنة 
لخارج يف بريطانيا بينام قد سبقتها أربع فتيات ذهبن إىل مرص أول مبتعثة عدنية ل

 .)١( لاللتحاق بمدرسة املعلامت١٩٤٣سنة 
وشهدت الستينات زيادة يف عدد املدارس احلكومية واألهلية من االبتدائية 
إىل الثانوية كام شهدت زيادة كبرية يف البعثات إىل اخلارج وأغلبها إىل مرص بمنح 

ية عن طريق رابطة أبناء اجلنوب وغريها من املؤسسات من احلكومة املرص
 .واجلمعيات

                                 
 .تاريخ التعليم يف عدن, مصدر سابق: عيل صالح األريض  ) ١(
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كانت عدن يف العهود اإلسالمية مدينة مشهورة بعلامئها : اخلالصة
ثم أصاهبا الذبول وانحسار جتارهتا وسكاهنا ومدارسها وخاصة منذ . ومدارسها

لتعليم م كان ا١٨٣٩وعندما احتلها اإلنجليز عام . القرن السابع عرش امليالدي
ًفيها مقترصا عىل الكتاتيب وعىل التعليم الديني لد املشايخ يف املساجد 

 .وغريها
 وافتتحت أول مدرسة تبشريية بواسطة القسيس .ومل هتتم بريطانيا بالتعليم

ثم . هم إليها فتم إقفاهلائم فرفض األهايل إرسال أبنا١٨٥٦املستعرب بدجر عام 
م وبالتدريج دخلها الطالب ١٨٦٦ها عام أعادها حاكم عدن بعد تعديل مناهج

 .عندما قام احلاكم يف عدن بتعيني خرجييها موظفني كتبة لد الدولة
 واحدة يف كريرت وأخر يف التواهي وثالثة :وبدأت ثالث مدارس ابتدائية

. يةت مع وجود العديد من املدارس التبشريية الكاثوليكية والربوتستان,يف املعال
 .األهليةثم بدأت املدارس 

ومدارس لليهود ) حكومية وأهلية(وكانت هناك مدارس للعرب 
 ,)معانة من الدولة(لهندوس لومدارس ) حكومية ويساعدها أثرياء اليهود(

ومدرسة ). ُأهلية وبعضها معان من الدولة(ومدارس للهنود املسلمني 
 .إلخ.. للصومال

ن العرشين وتنتهي ومل تظهر املدارس الثانوية إال يف الثالثينات من القر
الذي ال يؤهل لدخول ) Junior Cambridge(بامتحان الثانوية جونري كامربدج 

 Seniorر كامربدجوم ارتفع املستو إىل سيني١٩٤٤ويف عام . اجلامعة

Cambridgeومع ذلك مل يكن حيصل عىل هذه .  الذي يؤهل لدخول اجلامعة
 . من غري العربًالشهادة الثانوية سو بضعة أفراد نصفهم تقريبا

م بدأت كلية عدن التي تؤهل للحصول عىل الثانوية العامة ١٩٥٢ويف عام 



א ٤١٧

م مل يكن حيصل عىل هذه ١٩٦٠وحتى عام . املستو العادي ثم املستو العايل
ًبا أو أقل سنويا لالشهادة سو عرشين طا وهو عدد ). مخسة مواضيع فام فوقها(ً

املحميات الذين جتاوز عددهم  وهؤالء يمثلون مجيع سكان عدن و,ضئيل
مسلمون, هندوس, عرب, هنود (املليون, وهم من مجيع اجلنسيات واألديان 

 ).إلخ.. مسلمون, هيود, نصار, صومال
ومل تظهر ) م١٩٦٧ – ١٨٣٩( جامعة طوال حقبة االستعامر تفتحومل 

 واخلالصة أن بريطانيا أمهلت التعليم وجعلته. جامعة عدن إال بعد االستقالل
 .ًحمصورا طوال حقبة االستعامر البغيض

 اجلمعيات والنوادي الثقافية والرياضية
العديد من اجلمعيات ) حرضموت وحلج(ظهر يف عدن واملحميات 

ة  وربام كان أول هذه النوادي األدبية والثقافي.والنوادي الثقافية والرياضية
 الشاعر األمري أمحد برئاسةم ١٩٢٥نادي األدب العريب الذي تأسس عام ًظهورا 

القومندان رتبة عسكرية بمثابة قائد  (فضل العبديل املعروف بالقومندان
وكان هذا األمري األديب الشاعر املؤرخ العسكري واملهتم بالثقافة ). اجليش

 ,»هدية الزمن«كتاب ة, وصاحب كثري من األغاين الشعبية, وصاحب الزراعو
قد أقام هذا النادي عندما دعاه إىل ذلك األستاذ املجاهد اإلسالمي الوطني 
األديب األستاذ عبد العزيز الثعالبي الذي زار عدن وحلج وذهب إىل صنعاء 

ًراكبا محارا حتى مرض أشد املرض يف الطريق وأرشف عىل املوت  فداواه ,ً
. ا يف حرضة اإلمام حييى محيد الدينبعض األطباء من الطليان الذين كانو

د يواشرتك يف التأسيس األستاذ حممد عيل لقامن واألستاذ أمحد حممد سع
 ).صاحب كتاب نصيب عدن من احلركة الفكرية احلديثة (نجاألص

 وكان رئيس .م١٩٢٩نادي اإلصالح العريب يف التواهي عام ثم ظهر ) ٢(
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ًوهو أيضا أمني (تور حممد عبده غانم النادي السيد عبده غانم والد الشاعر الدك
 وحممد عيل نجومن أعضاء هذا النادي األستاذ أمحد سعيد األص). الصندوق

ثم توىل النادي حممد عيل ) حلقة شوقي(م ١٩٤٢ّوكون النادي عام . لقامن
 .بارشاحيل وهاشم ردمان وعبد العزيز املرصي

توىل رئاسته و .م١٩٣٠نادي اإلصالح العريب الشيخ عثامن عام ) ٣(
 , واشرتك فيه الشيخ العالمة أمحد حممد العبادينج,األستاذ أمحد سعيد األص

  هبا حواىلهوالشاعر األديب الكبري عيل أمحد باكثري عند قدومه إىل عدن ومكث
بل أشهر خطباء جزيرة ( أشهر خطباء عدن بيحاين والشيخ حممد سامل ال,سنتني

والد املناضل والسيايس  (نجيد سعيد األص واألستاذ عبد املج,)العرب يف زمنه
 من األصنجوكان آل ). األصنجوالنقايب األول يف عدن عبداهللا عبد املجيد 

 .بل كل من ذكرنا من األسامء كانت له إسهامات شعرية وأدبية. الشعراء
ومن أبرز رجاله األستاذ . م١٩٣٠نادي اإلصالح العريب كريرت عام ) ٤(

 .ك يف العديد من أندية اإلصالح ونادي األدب العريبحممد عيل لقامن املشار
 قبيل م١٩٣٩وقد ظهر يف التواهي عام ) املتنبي(خميم أيب الطيب ) ٥(

 ١٤ولكنه أصدر يف . نشاطه أثناء احلرب فرتة , ثم توقفاحلرب العاملية الثانية
مجع فيه ) أقالم املخيم(أول كتاب له بعنوان ) أثناء احلرب (م١٩٤٢يوليه 
وقد خصص . صات بعض املحارضات التي كانت تلقى عىل أعضاء املخيمملخ

هذا الكتاب لذكر الشاعر املؤرخ األديب أمحد فضل العبديل القومندان 
 . وهنضويا وفنيا وزراعياا وشعريابيًوكان بالفعل قائدا أد). القائد(

 غازي وقامت جمموعة من النوادي األدبية والثقافية األخر مثل نادي
عية األدب ومج )ورئيسها الشاعر حممد عبده غانم(وحلقة شوقي األول 

م يف مقر املعهد الربيطاين يف عدن ورئيسها حممد ١٩٤٣واملناظرات يف فرباير 
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وكان من أهم . ية عبد القوي حسن مكاويعحسن خليفة وسكرتري اجلم
 .)١( ..ليزية واألدب اإلنجليزي بني املثقفنيجأهدافها نرش اللغة اإلن

وكأنه يرد يف الشيخ عثامن ) م١٩٤٣يوليه (وقام نادي يعرب بن قحطان 
عىل مجعية األدب واملناظرات التي هتتم باللغة اإلنجليزية واألدب اإلنجليزي, 
فجاء يعرب للدعوة إىل اللغة العربية وآداهبا يف نفس العام الذي أسس فيه مجعية 

قحطان هو الشيخ عيل نارص ورئيس نادي يعرب بن . األدب واملناظرات
 .األزهري

وأقام نادي الشباب الثقايف يف الشيخ عثامن حلقة ترأسها األستاذ األديب 
وكان اجلرادة سكرتري احللقة » حلقة املالح التائه«واملؤرخ عبداهللا فارع بعنوان 
وهذا يوضح االجتاه الرومانيس الذي قاده الشاعر . ورئيس نادي الشباب الثقايف

 .ود طه يف مرصعيل حمم
م ورئيس املخيم ١٩٤٧) الشيخ عثامن(ًوهناك أيضا خميم أيب العالء املعري 

م وترأسه ١٩٥١ ويف كريرت ظهر نادي الشباب األديب عام .عبد الباري قاسم
 .األستاذ واألديب والصحفي واملريب حسني سامل باصديق

تحدة للشباب وظهر املركز االجتامعي يف اخلمسينات يف كريرت ثم املنظمة امل
م  ١٩٦٢العريب باليمن عام م والرابطة القومية للكتاب ١٩٦١ عام ياليمن

                                 
 :مصادر هذه املادة  ) ١(

 ١٤٩ندوة عدن ثغر الـيمن, ص عدن االزدهار الصحايف, : عبد الرمحن خباره )١(
– ١٦٠. 

 – ٨١ندوة عدن ثغر اليمن, ص .. احلركة األدبية الثقافية: امحد عيل اهلمداين. د )٢(
٨٩. 

ــدي )٣( ــف العبي ــراهيم خل ــي : إب ــوب اليمن ــة يف اجلن ــة الوطني  – ١٩٤٦(احلرك
 .١٠٧ – ١٠٠, جامعة بغداد, ص )م١٩٦٧
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م ورابطة األدب والفن بالشيخ عثامن عام ١٩٦٢ومؤمتر اخلرجيني بعدن 
 .م برئاسة األستاذ عبداهللا فاضل١٩٦١

م ١٩٦٦وظهر يف عدن كريرت املركز الثقايف االجتامعي اإلسالمي عام 
 ثم توىل , البار وأمينه العام األستاذ عمر طرموم رمحه اهللاحممد عيل. وترأسه د

رئاسته الشيخ حممد جابر ونائبه األستاذ حسني دملار رمحه اهللا وكانت تلقى فيه 
ويف املناسبات الدينية حيرض . حمارضات أسبوعية أغلبها يف تفسري القرآن الكريم

د مطهر الغرباين  والسي والشيخ البامحيشبيحاينعلامء عدن مثل الشيخ ال
 ويشارك فيها ,إلخ... ًويلقون خطبا يف مواضيع اهلجرة واملولد واإلرساء
 .رحم اهللا اجلميع −الشعراء وعىل رأسهم األستاذ الدكتور حممد عبده غانم 

وقد أرشنا . وقامت هذه النوادي واجلمعيات بنشاط ثقايف واجتامعي بارز
حيث ) كريرت(هبا نادي اإلصالح العريب إىل البعثات للطلبة إىل اخلارج التي قام 

حصل رئيس النادي األستاذ حممد عيل لقامن عىل بعثة دراسية للعراق من امللك 
 .)١(م١٩٣٦غازي لعرشة من الطالب للدراسة يف جامعة بغداد, وذلك عام 

م قام نادي اإلصالح العريب اإلسالمي بالشيخ عثامن ١٩٣٨ويف عام 
 واألستاذ بيحاين الشيخ حممد بن سامل ال: وهم,رشيفبإرسال بعثة إىل األزهر ال

 .)٢(أمحد حممد نعامن والشيخ عيل اهلتاري والشيخ علوي حسن
 عىل رتوحصل األستاذ حممد عيل لقامن رئيس نادي اإلصالح العريب يف كري

كام حصل نادي اإلصالح . منحة إىل اهلند وكان هو بنفسه ضمن الدارسني
خ عثامن عىل ختفيض رسوم أربعة من الطالب العريب اإلسالمي يف الشي

                                 
م, جامعة عدن, ١٩٩٩غر اليمن التعليم يف عدن, ندوة عدن ث: عيل صالح األريض  ) ١(

 .٢٣٩ – ٢٣١ص 
 .املصدر السابق  ) ٢(
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 .)١(م١٩٣٧للدراسة يف اجلامعة األمريكية يف بريوت وذلك عام 
ً وقلام ذهبيا ة ذهبيةيف كريرت عدن بإرسال جممر» نادي األدب العريب«وقام 

بتقليد أمحد شوقي إمارة الشعر مع قصائد متعددة لعل أمهها قصيدة يف االحتفال 
 .الح سعد العبديل من حلجاألمري الشاعر ص

األستاذ  : ومنهم,ًوأصدر بعض األساتذة كتبا يف الفقه والنحو واللغة
النهر الفائض « أشغال بلدية عدن حيث أصدر كتابه كي ناظرعبدالقادر حممد امل
» اإليضاح يف حقوق النساء وأحكام النكاح«وكتاب ) املواريث(يف علم الفرائض 

» مبادئ الكيمياء«ا األستاذ اجلليل بإصدار كتاب كام قام هذ. م١٨٨٦وذلك عام 
والكتاب يشتمل عىل أصول الكيمياء احلديثة وبيان . م١٩١١ سبتمرب ٧يف 

وهو أمر مذهل أن . املواد املعدنية وغري املعدنية(صفات الفلزات وغري الفلزات 
وأحكام النكاح ) الفرائض(يقوم ناظر أشغال بلدية عدن بإصدار كتب يف الفقه 

 .)٢(!!اءيًواألعجب أن يصدر كتابا تعليميا يف الكيم. حقوق النساءو
ًوهذا يدل عىل أن املستو الثقايف والعلمي يف عدن كان رائعا رغم سياسة 
بريطانيا يف التجهيل وعدم فتح املدارس إال بقدر حمدد وخاصة طوال القرن 

ارس حمدودة وحتى يف القرن العرشين فقد كانت املد. التاسع عرش امليالدي
 ).كام أسلفنا(وخاصة يف العقدين األولني من القرن العرشين 

 يشري إىل أن التعليم يف املساجد والكتاتيب استمر وأد ذلك إىل لهوذلك ك
وجود ومضات نورانية علمية من جهود علامء عدن تشري إىل ماضيها العلمي 

 ).كتاب األول والثاين من هذا الينالذي وصفناه يف اجلزء(املجيد 
                                 

 .املصدر السابق  ) ١(
األندية واملراكز األدبية, نـدوة عـدن : احلركة األدبية الثقافية: أمحد عيل اهلمداين. د  ) ٢(

 .٨٩ – ٨١م, جامعة عدن, ص ١٩٩٩ثغر اليمن, 
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وظهر يف تلك الفرتة العديد من الكتب التارخيية والعلمية ومنها كتاب 
هدية الزمن يف أخبار ملوك حلج «) القومندان(األمري أمحد فضل العبديل 

 وذكر أن أهل عدن قد اشتهروا ,م١٩٣٢/هـ١٣٥١الصادر عام » وعدن
ء يف تلك  وظهرت جمموعة من الدواوين للشعرا.باألدب ونبغ منهم مجلة أدباء

. لفرتة والتي امتدت إىل الستينات والسبعينات من القرن العرشينا
ومن أشهر هؤالء الشعراء األستاذ حممد . واستعراضها حيتاج إىل جملد ضخم

عبده غانم واألستاذ عيل حممد لقامن واألستاذ لطفي جعفر أمان واألستاذ حممد 
وربام جاز لنا . عزيز نرصسعيد جرادة واألستاذ إدريس حنبلة واألستاذ عبد ال

 ألنه أقام يف عدن فرتة الربيزيأن نذكر يف القائمة الشهيد األستاذ حممد حممود 
الشاعر احلرضمي املرصي أمحد وظهرت منها قصائد عدة له, كام سبقه األديب 

وقد أقام باكثري يف عدن ملدة سنتني بعد وفاة زوجه, وخروجه من . عيل باكثري
ّن ويف كنف األستاذ حممد عيل لقامن من املحبة  فوجد يف عد,حرضموت

وسافر بعدها إىل احلجاز ومنها إىل مرص حيث .. ّوالرعاية ما خفف عنه لوعته
وعدد الشعراء كبري ..  وظهرت عبقريته يف املرسحية والرواية,ّاستقر به املقام

 ونظم الشيخ حممد .وحتى الفقهاء نظموا الشعر.. جدا يف عدن وأكنافها
 .يحاين منظومات واسعة شملت التاريخ بأكملهالب

ًا, ولكن ملكتهم اللغوية عًونظم الفقهاء نظم, وقليل منهم يعترب شاعرا مبد
وكثري من الفقهاء . هم يف معانيها قد تفوق ما يقدمه األدباء والشعراءفوترص

بار وال ُحيفظون دواوين كاملة وخاصة ديوان املتنبي وبضاعتهم يف النحو ال ت
 .هلذا قد ينبغ منهم شعراء وأدباء. كون علوم اللغة وآداهبايرت

ًوال شك أن هنضة مرص األدبية شعرا ونثرا قد أثرت عىل العامل العريب  ً
وكان لشوقي وحافظ تالميذ يف كل أصقاع الوطن العريب بام فيه اليمن .. بأكمله

عيل حممود طه ثم ظهرت املدرسة الرومانسية يف الشعر عىل يد . الشاميل واجلنويب
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وكان .. وهو اسم لديوانه» التائه املالح«وتأثر هبا شعراء عدن حتى أقاموا حلقة 
. من أبرز من أظهروا املدرسة الرومانسية يف عدن األستاذ لطفي جعفر أمان

ًوكان تأثره شديدا بعيل حممود طه وجمموعة األدباء الرومانسيني يف مرص ويف 
 .األدب األوريب

 عدن وشعرائها جييدون اللغة اإلنجليزية باإلضافة إىل وكان بعض أدباء
 ومن هؤالء األستاذ حممد عيل لقامن وابنه ,مهاراهتم الفائقة يف اللغة العربية

الشاعر عيل حممد لقامن وابنه األديب عبد الرحيم لقامن الذي كان جييد الروسية 
يا بنصف  وذلك قبل دخول الروس إىل عدن وإرسال البعثات إىل روس,ًأيضا

 واألستاذ حممد عبده غانم واألستاذ لطفي جعفر أمان واألستاذ ,قرن من الزمن
 . وغريهم كثري,األديب والناقد واملؤرخ عبداهللا فاضل فارع

ّ الذي قدم املجاهد الفلسطيني األديب حممد عيل الطاهرويقول األستاذ 
فكرية نصيب عدن من احلركة ال «األصنجكتاب األستاذ أمحد حممد سعيد 

إن عدن لوال احليوية اخلارقة الكامنة «: م١٩٣٤الصادر يف القاهرة سنة » احلديثة
فيها, وقوة العروبة املتأصلة يف أهلها الذين هم أصحاب اجلزء الثاين من الوطن 

ّوقد قيض اهللا لعدن يف السنوات . العريب األكرب, ملا بقيت عريقة حتى اليوم
ملفكرين املستنريين فنهضوا بمحيط عدن األخرية عصبة قليلة من الشباب ا
فقد ألفوا اجلمعيات وأقاموا األندية .. هنضة حازمة شعر اجلميع بوجودها

 .)١(»وعمموا حلقات األدب ومألوا صحف الرشق العريب بثقافتهم ومباحثهم
يف مقال نرشته جريدة ) أمري البيان(ويقول األستاذ شكيب أرسالن 

 ّما ألذ مقاالت األديب «: )٢(م١٩٣١ فرباير ١١بتاريخ ) ٣١٣العدد (الشور
ّاليامين حممد عيل إبراهيم لقامن, فإين رغم الشواغل والشواده أطالعها املرتني 

                                 
 .٨٩ – ٨١ية, ندوة عدن ثغر اليمن, ص احلركة األدبية الثقاف: أمحد عيل اهلمداين  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
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 نكات, ولطائف وتالد وطارف, وأفكار وال أزال أجد فيها طالوة. والثالث
عرصية, ومعلومات تارخيية, ومالحظات اجتامعية, ودقائق اقتصادية, وآراء 

وكل هذا بعبارة سهلة مع االمتناع, دانية . , ومنازع قومية ومبادئ وطنيةسياسية
ُي إىل القلب نفسا أبية, ونرصة حتدخل اآلذان بال استئذان, وتو. مع االرتفاع ّ ً

ّعربية, وقرحية فياضة, ومهة هناضة, يقول هلا اإلنسان حق ّ  إن األسامء تنزل من اّ
 .»... قرابةالسامء وإن بني اسم لقامن واحلكمة صلة

ولوال أن الكاتب أمري البيان املجاهد الكبري شكيب أرسالن لقلنا إن يف 
لة موأمري البيان ال حيتاج إىل جما. الكالم هبذه الصيغة مبالغة يف املدح واإلطراء

وحممد عيل لقامن يف زواية تكاد تكون جمهولة لد العرب وغريهم يف . لقامن
ان معروف يف كافة أقطار اإلسالم بل يف كثري , وأمري البي)م١٩٣١(ذلك الزمان 

 وهي ,وشهادته ملحمد عيل لقامن غري جمروحة. من دول العامل يف ذلك الوقت
 .رمحه اهللا رمحة واسعة −وسام عىل صدر األستاذ لقامن 

م, وغريها من الصحف واملجالت ١٩٤٠وبصدور فتاة اجلزيرة يف عام 
ورة ونقدها كام بدأت تظهر القصة شاألدبية بعد ذلك, انترشت القصائد املن

 .القصرية واملرسحية
 وحملال اًاألستاذ عبد اهللا عبد الرازق باذيب يف أول ظهوره ناقدا أدبيونر ً

لعبداهللا ) أي لص مرتيش(» يوميات مربشت«ملجموعة من القصص مثل قصة 
الطيب أرسالن وهو معجب بشعر لطفي جعفر أمان أشد اإلعجاب, ومع ذلك 

 .ّد أستاذ لطفي, حممد عبده غانم, بشدة وال يكاد يسيغ شعره حسب قولهينتق
ثم حتول عبداهللا باذيب من األدب إىل السياسة والكتابة الصحفية السياسية, 

وعندما خرج من عدن بعد حماكمته, وذهب إىل . وبعدها حتول إىل املاركسية
ان الرجعية, بل أشاد اإلمام أمحد حييى محيد الدين مل ير أن ذلك ارمتاء يف أحض

ًباإلمام, ثم ذهب إىل موسكو, ومنها عاد ماركسيا خالصا حتى وفاته رغم 
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اختالفه مع الرفاق من أمثال عبد الفتاح إسامعيل وعيل سامل البيض وعيل عنرت 
ًنه مات كمدا من أعامهلم التي حطمت آماله يف , حتى قيل إوعيل نارص وساملني

 ..كسية اللينينية التي كان حيلم هبا يف عامل طوباوياالشرتاكية العلمية واملار
العدد (املرصية املشهورة ) الرسالة(وقد كتب األستاذ أنور املعداوي يف جملة 

من دواعي الغبطة أن هناك هنضة «: فقالعن النهضة الثقافية األدبية يف عدن, ) ٨٤٢
لصني لرسالتهم أدبية مباركة يف عدن يرشف عليها ويرعاها نخبة من الشباب املخ

اهللا يشهد أنني سعيد هبذه النهضة ألهنا وثبة رائعة من وثبات الشباب . يف احلياة
العريب يف جنوب اجلزيرة, ومتفائل كل التفاؤل ألنني أؤمن كل اإليامن بأن النهضة 

ّولو قلبت صفحات التاريخ . األدبية ما هي إال مقدمات طبيعية للنهضات األخر
 لرأيت أن كل وثيقة يف ميدان السياسة والعلم واالجتامع قد يف كل أمة من األمم

ِّمه ّد هلا الطريق عىل أكتاف رجال األدب والفن ألهنم كانوا وما يزالون محلة ُ َ
 .)١(»املشاعل يف الصفوف األوىل من ركب اإلنسانية يف سريها الطويل

 النوادي النسائية
 »املعهد الربيطاين للنساء«م باسم ١٩٤٣ نادي نسائي يف سنة تأسس أول

 ويتكون جملس اإلدارة من ممثالت جلميع ,وكانت ترأس النادي سيدة بريطانية
وكانت برامج النادي . اجلاليات األجنبية يف عدن باإلضافة إىل سيدات عدنيات
دي عام  وأغلق النا.)٢(ترفيهية ورياضية وإعطاء دروس باللغة اإلنجليزية

 .م١٩٥١
                                 

احلركة األدبية الثقافية ندوة عدن ثغر الـيمن, جامعـة عـدن, : أمحد عيل اهلمداين. د  ) ١(
 .٨٩ – ٨١ص 

جامعـة ) م١٩٦٧ – ١٩٤٥(احلركة الوطنية يف اجلنوب اليمني : خلف العبيدي. د  ) ٢(
 .١٠٣بغداد, ص 
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  نائب حاكم عدن  زوجةبرئاسةم ١٩٥٢ تأسس عام ,نادي نساء عدن) ٢(
واستطعن . وجلنة إدارية متثل اجلاليات األجنبية وجمموعة من املثقفات العدنيات

 للنشاطات الوطنية واالحتفال باملناسبات االسيطرة عىل النادي حتى أصبح مقر
 .)١(الدينية لنساء عدن

 نوادي االجتامعية والرياضيةاجلمعيات وال
وقد وصف . مزعجلقد كثرت النوادي واجلمعيات يف عدن بشكل 

:  هذه النوادي الكثرية بقوله)٢(»عدن«هيكنبوتم حاكم عدن واملحميات يف كتابه 
يف حرفة واحدة يف مقهى جيتمع أناس هلم وجهات نظر متامثلة أو يعملون «

فتخطر هلم خاطرة تكوين نادي, فيظهر فجأة نادي كامل التكوين من رئيس إىل 
ّ صغرية, وتقدم األهداف واألسامء سكرتري إىل أمني صندوق وجلنة عامة ثم غرفة

. ًليسمح بتسجيل النادي طبقا للقانون) District commissioner(إىل الرشطة 
ّىل تسجيل النادي ألن األهداف املقدمة تكون ثقافية وعادة ما تتم املوافقة ع

 النادي ويأخذ أصحاب يفتورسعان ما خي.. واجتامعية, وبعيدة عن السياسة
األثاث ويستولون عىل املالية املوجودة, وال يدفعون إجيار املحل جملس اإلدارة 

ً ويرتكونه فارغا وال أحد يعرف هلم عنوانا بعد ذلك,املستأجر ً. 
) بيحانوهي قبيلة ما بني العواذل و(ًثاال عىل ذلك نادي الربيزي ويذكر م

وقد كانت هناك حضارة قوية يف منطقة الربيزي : [الثقايف االجتامعي اخلريي
ثم اختفى النادي بعد أن ].  قبل امليالد٢٠٠٠(قبل ما يقارب أربعة آالف سنة 

 .)٣(حصل عىل بعض التربعات
                                 

 .١٤٣طور ومسار احلركة الوطنية يف اليمن الديمقراطية, ص ت: عادل رضا  ) ١(
)٢ (  194193 −T. Hickinbothom: Aden, p . 
 .املصدر السابق  ) ٣(
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إىل أي مكان بام يف ذلك أي دعوة دون ويف منطقة الربيزي ال يذهب أحد 
أن يكون معه خنجره وبندقيته, وإذا كان الداعي من قرية أخر فال بد أن 

مون عادة باإلصالح بني القبائل وضامن سالمة و يقنيضمنه أحد السادة الذي
 ورغم أن السادة ال يقاتلون وال حيملون السالح إال أن وظيفتهم .)١(الضيفان

ّإلصالح بني القبائل, وحتمل الديات وتكاليف الصلح, جعلت االجتامعية يف ا
ًهلم مكانة رفيعة بني القبائل من املهرة رشقا مرورا بحرضموت والواحدي  ً

 . إىل الصبيحة قرب باب املندببيحانوالعوالق والعواذل و
ويقول هيكنبوتم أن هناك العديد من النوادي واجلمعيات النافعة وتؤدي 

كرة القدم وهي أكثرها (ّوحتى النوادي الرياضية . تامعية وخرييةوظائف ثقافية واج
التي تقوم باألنشطة الرياضية ال ختلو من أنشطة ) ًانتشارا والتنس األريض واهلوكي

ًاجتامعية وثقافية وخريية, وال شك أن السياسة تناقش أيضا يف هذه النوادي, ولكن 
 .)٢(ر نشاطه األهماألمور السياسية ليست هي أساس النادي وال مدا

 )٣( )م١٩٦٧ −١٩٤٥(وقد ذكر كتاب احلركة الوطنية يف اجلنوب اليمني 
 ٤٧أن عدد النوادي واجلمعيات االجتامعية والرياضية والثقافية بلغت يف عدن 

ص  (٣ يف امللحق رقم بأسامئهاووضعها . ً ناديا يف حرضموت١٩ًناديا ومجعية و
 .إلخ.. تنس واهلوكي والسباحةوهي  مل تشمل نوادي ال). ٤٩٥ – ٤٩٣

 النادي الثقايف يف : منها,ًوذكر عددا من النوادي ومجعيات حرضموت
املكال والذي قام بافتتاح صفوف ليلية لتعليم الكبار وإرسال البعثات التعليمية 
للخارج, والدعوة إلصالح األوضاع السياسية ودعم الفلسطينيني يف كفاحهم 

واعترب املستشار الربيطاين   . ضد االستعامر الفرنيسضد الصهيونية واجلزائريني
                                 

 .املصدر السابق  ) ١(
 .١٩٥املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .١٠٦ – ١٠٠احلركة الوطنية يف اجلنوب اليمني, ص : خلف العبيدي  ) ٣(
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) نيسان( أبريل ٢٢ فأمر بإغالقه يف ,بوستيد أنه قد جتاوز حده باشرتاكه يف السياسة
  .واعتقال بعض أعضائه) ًطبعا بأمر سلطاين(م ١٩٥٨

 مجعية األخوة واملعاونة والتي تأسست :ومن أبرز اجلمعيات يف حرضموت
 ا وشارك فيه,وترأسها العالمة السيد حممد أمحد الشاطريم ١٩٣١يف تريم سنة 

وكان هدفها . جمموعة من شباب حرضموت املثقف منهم السيد عيل بن عقيل
 وافتتحت .نرش التعليم وإصالح املناهج التعليمية وإرسال البعثات للخارج

ان وك. العديد من املدارس املجانية والصفوف الليلية لتعليم الكبار وحمو األمية
 وعمرت السدود , وشجعت الصناعات األولية والزراعة,هلا نشاط اقتصادي

 ,)وهو مبلغ كبري آنذاك( برأسامل قده مائة ألف روبية اًوأقامت مرشوعا زراعي
لقد كانت . وعملت عىل نرش املستوصفات الصحية واالرتفاع بمستو الصحة

 .)١ (ة, عىل رغم حمدودية إمكاناهتامجعية أشبه بدول
 التي كان هدفها , مجعية الفضائل اإلسالمية يف تريم:ومن هذه اجلمعيات

ً ومل تعمر طويال وقام مكاهنا .رفع املستو األخالقي لألمة  ,»مجعية احلق«ّ
ًوكانت أهدافها اجتامعية وأدبية وأخالقية, لكنها مارست نشاطا سياسيا 

د تدفعه للسلطان وتولت إدارة شؤون مدينة تريم وبلديتها مقابل مبلغ حمد
 وانتهى .ّالكثريي, وحددت نسبة الرضائب والرسوم عىل األهايل بصورة عادلة

 .)٢ (نشاطها بسبب اخلالف بني قادة اجلمعية
 وهامجت ,م١٩٥٦سنة » اجلمعية الرسية برتيم « ثم تكونت بعدها

) ّالقدال( وطالبت بطرد سكرتري الدولة السوداين ,املستشار السيايس الربيطاين
 .)٣ (ّالذي عينه املستشار السيايس الربيطاين بوستيد

                                 
 .١٠٥ – ١٠٤املصدر السابق, ص : لعبيديخلف ا  ) ١(
 .٥٤/ ٢تاريخ حرضموت, ج: صالح البكري  ) ٢(
 .١٦/١٠/١٩٥٦ الصادر يف ١٠٣صحيفة اجلنوب العريب, العدد   ) ٣(
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ورغم كثرة النوادي واجلمعيات يف عدن إال أن بعضها كان هيتم بقبيلته أو 
نادي االحتاد الشيباين, نادي :  كان هناك, فعىل سبيل املثال.قريته التي جاء منها

األصبحي ُاالحتاد العبيس, نادي االحتاد العديني, نادي االحتاد األغربي و
يل ا ونادي أه, ونادي اليوسفي, ونادي القبيطة,والقريش والذبحاين والعلوي

 وغريه للمهرة وللمقاطرة , وآخر للشباب اليافعي, ونادي أهايل حبيش,رداع
 .إلخ.. وللحدا ومجعية االحتاد الواحدي واجلمعية الوطنية احلرضمية

ً ناديا يف ١٢م إىل ١٩٣٦وأما األنشطة الرياضية ونوادهيا فوصلت عام 
ة, ليعود بعد ّ وقل النشاط أثناء احلرب العاملية الثاني.)١ (الشيخ عثامن وحدها
واشتهرت أندية يف كرة القدم يف ). عرشات األندية (ّانتهائها إىل أشده
 : اخلمسينات هي

 .)الواي(نادي الشبيبة املتحد  −
 .سيني الريايضنادي احل −
 .)YMC(نادي االحتاد املحمدي  −
 .)نادي شباب التواهي(نادي االحتاد اإلسالمي  −
 فتيان الثكنات الريايض) البارك بويز(نادي  −

 .)٢ (وظهرت مراكز رعاية اجتامعية كالتايل
 ).م١٩٠٦عام (دار العجزة واملسنني ) ١(
 ).م١٩٤٢(مجعية رعاية األيتام وأوالد الفقراء ) ٢(
 ).م١٩٥١(معهد النور للمكفوفني ) ٣(
 ).م١٩٥٤(نادي الطالب ) ٤(

                                 
النــوادي واجلمعيــات يف عــدن, نــدوة عــدن ثغــر الــيمن : علــوي عبــد اهللا طــاهر  ) ١(

 .١٢٦ – ١١٩, ص )م١٩٩٩(
 .املصدر السابق  ) ٢(
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 ).م١٩٦١(نادي املعلمني ) ٥(
 ).م١٩٦٥(املركز االجتامعي يف الشيخ عثامن ) ٦(
 .مجعية الكشافة لألوالد واملرشدات وهي لألشبال واجلوالة والكشافة) ٧(
 .مجعية اهلالل األمحر) ٨(

 كريرت كان هناك نادي وكانت نوادي التنس هي نوادي النخبة, ويف
والثالث نادي التنس العدين وأغلب ). صرية(لإلنجليز فقط وآخر خمتلط 

أعضائه من العرب وبضعة أفراد من اهلندوس واإلنجليزي الوحيد الذي كان 
وكانت هلذه النوادي أنشطة ثقافية .. ل مدير املعارفينيأيت إليه الدكتور س

قد قتل رئيس املجلس الترشيعي يف و. بجانب نشاطها الريايض, وهو األهم
 قتله عبد الفتاح ,بعد خروجه من النادي) ًوكان قاضيا(عدن املسرت تشارلز 

ً وكان املسرت تشارلز حمبوبا من اجلميع ومل يسئ إىل أحد قط ومل تعرف .إسامعيل
وكان قتله جريمة ال . بل عىل العكس من ذلك. عنه أي مواقف عدائية للعرب

 .ًمربر هلا إطالقا
 )١ (املطابع واملكتبات يف عدن

كانت املطابع املشهورة يف عدن جتارية وتطبع أعامل الرشكات وأوراق 
ولكن بعضها قام بطباعة الصحف . الدعاية واإلعالنات واألعامل املكتبية

 :وأمهيتها هي وأشهر هذه املكتبات حسب تسلسلها التارخيي .واملجالت
 ويسوهي رشكة هلا أعامل عدة لرجل جم (كواجي دنشو مطبعة رشكة) ١(

د ِّ وهو املور,زاردشتي من اهلند وله أعامل جتارية ضخمة يف عدن ويف امليناء
 ).األول ألنواع اخلمور للمستعمرة واألجانب وبعض األهايل

                                 
, )م١٩٩٩(احلركة األدبية الثقافية, نـدوة عـدن ثغـر الـيمن : أمحد عيل اهلمداين. د  ) ١(

 .٩٨ – ٩٤جامعة عدن, ص 
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 .م١٨٥٤ وقد تأسست عام .ومقرها يف التواهي يف إحد مباين الرشكة
ومجيع أعامل الرشكة ) Aden Gazette(كومة الرسمية احلوكانت تطبع جريدة 

وفروعها يف عدن والصومال, واألعامل التجارية للرشكات األخر. 
  وصاحبها األستاذ الصحفي القدير املحامي: مطبعة فتاة اجلزيرة) ٢(
رو بعد شارع امللكة أ(ومقرها يف شارع اسبالنيد يف كريرت . عيل لقامن حممد
وهي مطبعة عامة وتطبع العديد من الصحف . م١٩٣٨تأسست عام ). ذلك

 واألفكار, ,م١٩٤٠ فتاة اجلزيرة التي صدرت يف يناير : منها,واملجالت
يدن كرونكل وجمموعة من الدواوين إ و,القلم العدينو , والفضول,واألخبار
 .إلخ.. نعيل لقامن واألستاذ حممد عبده غانم ولطفي أماحممد عيل لألستاذ 

 مقرها يف التواهي, وهي :مطبعة مكتبة العالقات والنرش حلكومة عدن) ٣(
ًوطبعت أعامال كثرية للدعاية للحلفاء . م١٩٣٩مطبعة حكومية تأسست عام 

كام طبعت نرشات احلكومة . وضد دول املحور طوال احلرب العاملية الثانية
 .الرسمية

ندية البارسية املجوسية من أرسة دنشو اهل(مطبعة بالنجي دنشو ) ٤(
) إلخ.. الزرادشتية ذات األعامل التجارية الواسعة يف عدن واهلند والصومال

 .م لطبع أعامل الرشكة والرشكات املامثلة١٩٤٠ تأسست عام .ومقرها يف التواهي
 . صاحبها اليهودي شمعون.مقرها التواهي: مطبعة كاكستون) ٥(

كة كاكستون التي يملكها وكانت تطبع أعامل رش. م١٩٤٥تأسست عام 
 .شمعون وغريها من األعامل التجارية

 وهي , ومقرها كريرت,م١٩٤٦تأسست عام : مطبعة النهضة اليامنية) ٦(
وتطبع صحيفة صوت اليمن ومنشورات اجلمعية ,تتبع اجلمعية اليامنية الكرب 
 .وبعض األعامل التجارية

 .وهي جتارية بحتة. يرتم ومقرها كر١٩٤٨ تأسست عام : مطبعة اهلالل) ٧(
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 وطبعت أول صحيفة يومية ,م١٩٤٨تأسست عام : ظمطبعة احل) ٨(
وصاحبها عبد الكريم الجلي من .  كام تطبع األعامل التجارية,)الصناعة والفن(

 امليزان والذكر :ًوتطبع أيضا عدة صحف هي) مام مسجد العسقالينأ(كريرت 
 ).شامل اهلند(للغة اجلزراتية وتطبع صحيفة األخبار العدنية با. والعدين

 صاحبها السيد حممد عيل اجلفري رئيس :دار اجلنوب للطباعة والنرش) ٩(
 وتطبع صحيفة اجلنوب العريب ,م١٩٥٠تأسست عام . رابطة أبناء اجلنوب
 . ومقرها كريرت,والرأي العام واحلق

 تأسست عام ,ومقرها املعال: مطبعة حزب الشور اليمني) ١٠(
 . مطبعة عامة وتطبع أعامل احلزب وهي.م١٩٥٠
 ,)مام مسجد العسقالينأ(كريرت ) م١٩٥٠(: مطبعة الكامل) ١١(

وكانت تطبع . وصاحبها الصحفي املشهور عبد الرمحن حممد عمر جرجرة
 .واليقظة التي أنشأها جرجرة» النهضة«

مطبعة جتارية يف كريرت ): مطبعة احلرية(دار احلرية للطباعة والنرش ) ١٢(
 .م١٩٥٢ست عام تأس

هتتم بطبع . م١٩٥٢تأسست عام : دار اجلامهري للطباعة والنرش) ١٣(
 .مقرها كريرت. الكتب وغريها

طبعت جريدة . مقرها كريرت. م١٩٤٨تأسست عام : مطبعة السالم) ١٤(
 .السالم ومطبوعات أحرار اليمن وأوراق جتارية

 .جتارية. عالمقرها امل. م١٩٥٢تأسست عام : مطبعة عيدروس احلامد) ١٥(
أصحاهبا حسن وحسني . كريرت): م١٩٥٣(مطبعة الشعب ) ١٦(

 . طبعت صحيفة الشعب.خدابخش
صاحبها حممد . م١٩٥٥تأسست عام : دار البعث للطباعة والنرش) ١٧(

 . تطبع صحف البعث والقات والفكر.سامل عيل عبده
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جتارية وطبع فيها . يف الشيخ عثامن) م١٩٥٥(: مطبعة بلقيس) ١٨(
 .»أغاريد وأهازيج« ديوانه ةدريس حنبلإ

 .طبعت صحيفة الفجر. يف كريرت) م١٩٥٨(: املطبعة الزينية) ١٩(
صاحبها األستاذ حممد عيل . كريرت: دار األيام للطباعة والنرش) ٢٠(

تطبع األيام والريكورد باإلنجليزية, والغد وفتاة شمسان والرقيب . بارشاحيل
 .Adan Argusو

طبعت صحيفة الوطن . يف الشيخ عثامن) م١٩٥٩(: نمطعبة الوط) ٢١(
 .وجريدة األمل

طبعت صحيفة الكفاح . يف كريرت) م١٩٦١ (:مطبعة الكفاح) ٢٢(
 .ومنشورات احلزب االحتادي الوطني

كان يطبع فيها صحيفة . يف كريرت) ١٩٦٥ (:مطبعة عيل حممد لقامن) ٢٣(
 .»القلم العدين«

 .تطبع جملة أنغام. تواهييف ال) م١٩٦٢ (:مطبعة أنغام) ٢٤(
وتصدر الصحيفة الرسمية . يف التواهي) م١٩٥٢(: مطبعة احلكومة) ٢٥(

 .Aden Gazetteإيدن جازيت 
وما سبق يوضح العدد الكبري . وهناك العديد من املطابع التجارية املختلفة

من الصحف واملجالت التي كانت تطبعها هذه املطابع ونرشات األحزاب 
 .لفةوالرشكات املخت

 املكتبات يف عدن
 تأسست عام .مقرها يف كريرت): Lake(املكتبة العامة مكتبة ليك ) ١(
 وقد ألغيت هذه املكتبة .م١٩٦٣مسواط عام وتغري اسمها إىل مكتبة . م١٩١٩

ية أو ملكتبة الوطنا(م ١٩٨٠املكتبة العامة سنة ًبعد االستقالل وصارت جزءا من 
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 ومقرها البناية اجلديدة التي أقيمت عىل أنقاض مدرسة اليهود )مكتبة باذيب
 .م١٩٤٧للبنني التي أحرقت يف أحداث 

 كام .تعري الكتب لقاء اشرتاك رمزي) مسواط فيام بعد(وكانت مكتبة ليك 
وهي خدمة ممتازة . م بإيصال الكتب إىل األهايل عرب املكتبات املتنقلةوكانت تق

ّوكنت من املشرتكني فيها وروادها منذ املرحلة . الوجود يف البالد العربيةقليلة 
 كام استفاد اآلالف غريي ,ّستفادات مجةاة املتوسطة, واستفدت منها يالدراس

 .من سكان عدن
وهي مكتبة . م١٩٣٨تأسست عام  .يف كريرت: مكتبة املعهد الربيطاين) ٢(

 .ّعامة وغنية باملراجع
 .مكتبة عامة.م١٩٣٦تأسست عام . يف كريرت :مكتبة لقامن) ٣(
 صاحبها عمر .مكتبة عامة. يف كريرت) م١٩٤٣(: مكتبة العلوم احلديثة) ٤(
 . وفيها قسم لبيع االسطوانات املرصية,عقبة

 مكتبة احلاج عبادي اوهناك جمموعة من املكتبات لبيع الكتب أشهره
تأسست عام . يل يف كريرتيف السوق الطو) دار الكتب العربية(الكتبي وأوالده 

 وهلا دار نرش واسعة وقوية يف . وتطبع الكتب,م وال تزال موجودة١٨٨٤
 .صنعاء

 وتبيع الكتب ,م١٩١٠تأسست عام . ومنها املكتبة الدينامركية يف كريرت
 كام تبيع وتوزع كتب اإلرسالية الدينامركية .وخاصة باللغة اإلنجليزية

 ). إلخ.. األناجيل(
 وفيها كتب مدرسية وتربوية .م١٩٢٣بوية يف كريرت عام واملكتبة الرت

 .وثقافية
 , حتتوي عىل كتب إنجليزية.)م١٩٥٠(ومكتبة كالكستون يف خورمكرس 

 .وصاحبها اليهودي شمعون
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 اهتمت باملجالت والكتب .)م١٩٦٧(ومكتبة األندلس يف كريرت 
 .اإلسالمية والكتب املدرسية
. يف كريرت وخورمكرس والشيخ عثامن وهلا فروع ,ومكتبة اجليل اجلديد

 .ية وثقافية وتربويةسحتتوي عىل كتب مدر
وهكذا نجد مدينة عدن الصغرية هبا عرشات املطابع وعرشات املكتبات 

بل . وهو أمر عجيب مل حتظ به أي مدينة يف جزيرة العرب. وعرشات الصحف
هايل يف توصل الكتب إىل األ) ليك ثم مسواط(كانت خدمات املكتبة العامة 

يف أي  −حسب علمي  −وهو أمر غري موجود اليوم . بيوهتم لقاء اشرتاك رمزي
 !!بلد عريب

 وخاصة يف جمال ,وال شك أن عدن شهدت هنضة ثقافية واجتامعية
 .اجلمعيات والنوادي والطباعة والنرش واملكتبات

 الصحافة يف عدن
فبعد دخول اإلنجليز . عدن منذ فرتة مبكرةلقد صدرت الصحف يف 

قراراهتا ) باسم املقيم يف عدن( أصدرت احلكومة ,م١٨٣٩واحتالهلم عدن سنة 
 Aden)الصحيفة الرسمية  ثم حتولت إىل ,م عىل هيئة منشورات١٨٣٩منذ عام 

Gazette) املليونري اهلندي ( يف مطبعة كاوجي دينشو م١٨٥٤منذ عام  وذلك
ّواستمرت عىل ذلك حتى عام . ّوكان مقرها يف التواهي ).الباريس املجويس

وصدرت عن . وأصبحت تطبع فيها. م عندما ظهرت مطبعة احلكومة١٩٥٢
م ثم ١٩٣٩عام ) صوت اجلزيرة عدن(و) جريدة حممية عدن(اإلدارة الربيطانية 

م وذلك للدعاية لربيطانيا واحللفاء يف أثناء احلرب ١٩٤١عام ) الصقر الربيطاين(
 .)١ (العاملية الثانية

                                 
, نـدوة )مـن القـرن العـرشين(الصحافة يف عدن يف الستينات : سيف عيل مقبل. د  ) ١(

 ).١٤٨ – ١٣٧(عدن ثغر اليمن 



،אFאאE ٤٣٦

يف تريم ) حرضموت(وظهرت صحافة خطية يف حرضموت مثل صحيفة 
 وأصدر الشاعر واألديب املشهور أمحد عيل .يف سيون منذ فرتة مبكرة) عكاظ(و

. »التهذيب«صحيفة ) وقبل أن يبلغ العرشين(باكثري قبل هجرته من حرضموت 
وقد صدرت عكاظ . »خاءاإل« يف املكال وجملة »املنرب«ثم صدرت صحيفة 

 .م واألخر يف بداية العرشينات من القرن العرشين١٩١٦وحرضموت عام 
ففي .  فقد صدرت العديد من الصحف واملجالت املطبوعة,يف املهجروأما 

التي أنشأها السيد حممد بن عقيل بن ) اإلصالح(سنغافورة ظهرت صحيفة 
. م١٩١٦هللا السقاف عام حييى والسيد حممد بن هاشم والسيد أمحد بن عبد ا

 أصدر السيد حممد بن عقيل بن حييى ,م١٩١٩عام ) اإلصالح(وعندما توقفت 
وتواىل صدور الصحف واملجالت يف أندونيسا ). األيام(ًبدال منها صحيفة 
وليس الغرض هاهنا استعراضها بل التنويه أهنا سبقت . واملاليو وسنغافورة

 .بعدة عقود الصحف املطبوعة يف عدن
وأول صحيفة مطبوعة ظهرت يف عدن هي فتاة اجلزيرة لرائد : تاة اجلزيرةف

 واستمرت .م١٩٤٠وذلك يف يناير  )١ (الصحافة يف عدن األستاذ حممد عيل لقامن
 وقد سبق أن .ًاة اجلزيرة دورا تنويريا وهنضويافتوقد أدت . م١٩٦٧حتى عام 

 /١١/٢(» الشور«نقلت ما قاله أمري البيان شكيب أرسالن يف جريدة 
ولست أدري أين . عجابه هباإعن مقاالت األستاذ حممد عيل لقامن و) م١٩٣١

وهذه اإلشادة قبلها بام . م١٩٤٠ ففتاة اجلزيرة مل تظهر إال يف يناير ?كان ينرشها
َّواستقبلها األدباء والشعراء استقباال حافال ورحب  .يقارب عقد من الزمان ً ً

نجيب وحياها بقصيدة  .العبديل القومندان بقصيدةبقدومها األمري أمحد فضل 
 .جعفر أمان وعبد املجيد األصنج

                                 
تويف يف جدة بعـد أداء م, و٦/١١/١٨٩٨حممد عيل إبراهيم لقامن, ولد يف عدن يف   ) ١(

 .م٢٢/٣/١٩٦٦فريضة احلج يف 
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ومنذ . وكانت فتاة اجلزيرة صحيفة أسبوعية سياسية وثقافية وأدبية جامعة
) فتاة اجلزيرة(م صارت ١٩٤٩ أبريل ٢٧يف ) اجلمعية العدنية(أن تأسست 

 :ا هي وأهدافه,) مادة٢٣(لسان حاهلا ونرشت دستور اجلمعية 
العمل عىل رفع مستو عدن والعدنيني والتعاون مع حكومة عدن ) ١(

 .هلذه الغاية
 .ترقية العدنيني ومحاية مصاحلهم يف مستعمرة عدن) ٢(
تنظيم العالقات بني العدنيني وحكومة عدن وبني املوظفني ) ٣(

 .واملستخدمني وبني العدنيني أنفسهم
 ذكر املنظامت السياسية وموقف وسيأيت احلديث عن اجلمعية العدنية عند

الذي أصدره » قانون الصحافة«وانتقدت فتاة اجلزيرة . احلركة الوطنية منها
م بعد أن تزايد النقد عىل احلكومة يف ١٩٤٩ يوليه ٢٣املستعمر الربيطاين يف 

ً ثم نقلته كامال Aden Gazetteوقد نرشته اجلازيت الرسمية . الصحف العدنية
كل إنسان غايته اإلرضار بمصالح «: م وفيه١٩٤٩ يوليه ٢٩فتاة اجلزيرة يف 

احلكومة يقرتب من أو يفحص أو يمر عىل أن يكون يف جواره, أو يدخل أي 
ًمنطقة حمرمة أو يرسم خارطة أو نموذجا أو مذكرة لغرض   أو يمكن أن يكون –ّ

ّ أو حيصل عىل أو جيمع أو يدون أو ينرش أو يراسل ,الغرض منها فائدة العدو
أي شخص بأي كلمة رسمية أو خارطة أو نقشة أو نموذج, أو حاجة أو مذكرة 
ًأو وثيقة أو خرب يعد مفيدا للعدو أو يمكن أن يكون كذلك, أو الغرض منه  ُّ

 .» سنة يف السجن١٤ذلك, يقرتف جناية كرب يعاقب عليها 
ولو صدر يف . وهو قانون أمني وال عالقة له بالصحافة من بعيد أو قريب

وصدوره يف وقت . ًية أو أثناء احلرب العاملية الثانية لكان ذلك معقوالبدا
ويقول . ّالسلم, وبعد انتهاء احلرب بخمس سنوات أمر غريب ال مربر له

نه عند املحاكمة ألي شخص ال يلزم إثبات أن هذا الشخص قام بأمر إالقانون 
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رغم عدم ثبوت يؤدي إىل اإلرضار باحلكومة, وتكفي يف ذلك القرائن إلدانته 
كام سمح القانون بتفتيش اخلطابات الربيدية وغريها للحصول . التهمة قضائيا

 .عىل األدلة
وقد هامجت هذا القانون مجيع الصحف واملجالت الصادرة يف عدن بام يف 

هل نعيش «: واستنكرت جملة املستقبل القانون بمقال عنوانه. ذلك فتاة اجلزيرة
 .?»يف بلد دكتاتوري

 ,بدوره الصحايف الريادياألستاذ لقامن ُعرف : )١(تاذ حممد عيل لقامناألس
ُوعرف بلغته العربية واإلنجليزية القوية والسليمة, كام عرف بدوره التنويري  ُ

والعدين (ومنارصته لقضية عدن للعدنيني . ومنارصته لقضية املرأة والسفور
 املستعمرات حسب القانون اإلنجليزي كل من ولد يف عدن أو يف إحد

 ويدخل يف ذلك ,وعاش يف عدن لبضع سنني) الكومنولث فيام بعد(الربيطانية 
ولكن مل يعرف بثقافته الدينية,)اهلندوس والصومال ومجيع اجلنسيات األخر . 

نه درس دراسة دينية قوية عىل يد أكرب علامء احلديث يف عدن إقول تومذكراته 
 .آنذاك السيد عبداهللا بن حامد الصايف

يف الذكريات التي نرشها اهلمداين (ما إن بلغت الثامنة «: )٢(يقول لقامن
حتى التحقت بحلقة ) يدن كرونكلعارشة وهي ترمجة رديئة عن صحيفة إال

السيد عبد اهللا بن حامد الصايف, وكان رمحه اهللا من علامء احلديث الرشيف, وكان 

                                 
أمحد عيل . ًحصلت أخريا عىل ذكريات األستاذ حممد عيل لقامن التي أرشف عليها د  ) ١(

وقد تكرم محى ماهر . اهلمداين, وطبعت عىل نفقة ابنه األستاذ ماهر حممد عيل لقامن
 .م وله الشكر اجلزيل١٥/١/٢٠١٢لقامن بنسخة منها يف 

ً, نقال عن عبد الرمحن خبـاره نـشوء وتطـور الـصحافة يف عـدن )٦ – ٢(ذكريايت    )٢(
 .١٢٢ – ١٢٠, ص )م١٩٦٧  − ١٩٣٧(
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, »ّمنطق البقرة«شتهر بـالذي ا) يدالعمو(حيرض حلقته يف مسجد الشيخ عبداهللا 
املنطق والبيان ) أي عىل احلازمي(وقد قرأت عليه . السيد حممد حسن احلازمي

والبديع, كام قرأت النحو عىل الشيخ عمر الزبيدي, وكان حيرض الدرس ويناقش 
 .ًاملواضيع الفقهية السيد عبداهللا البطاح الزبيدي الذي كان يزور عدن أحيانا

 عىل يد الشيخ عبداهللا )١(يدرس الفرائض للبقريوكان أيب رمحه اهللا «
 .)٢(»وحفظت عىل يد هذا الشيخ كتاب الزبد وأيب شجاع وأيب فضل. احلرضمي

 .)ما ذكر يف الذكريات للهمداين مبترس وبأسلوب رديء جدا(
وهو أمر شائع (وكان الفقه والنحو واألدب أهم ما هيتم به الناس يف عدن 

وكانت نتائجه أفضل بكثري .  قبل االستعامر واملدارسيف العامل اإلسالمي كله
جدا من املدارس التي يتخرج منها الطالب بعد سنني طويلة بال فقه وال نحو 

 ).وال أدب
ويعقدون حلقات العلم يف ) أي عدن(وكان العلامء واألدباء يزوروهنا 

سف لأل(بار وفعل ذلك السيد ال. مسجد حسني األهدل ومسجد الشيخ عبداهللا
ًوكان عاملا حمققا, لكن للسيد عبد اهللا بن حامد الصايف ) ًمل يذكر اسمه كامال ً

وكان من تالمذته الشيخ حممد عولقي الذي . األيادي البيضاء عىل عدن وأبنائها
 .)٣(حذا حذو أستاذه يف تعليم الناس ونرش العلم وأدب الرشيعة اإلسالمية

                                 
 .أي كتاب الشيخ البقري يف الفرائض  ) ١(
هذه ثالثـة كتـب يف الفقـه الـشافعي للمبتـدئني, والزبـد منظومـة فقهيـة حيفظهـا   ) ٢(

 .ّالشافعي دون توسعالطالب, وأيب شجاع وأيب فضل كتب يف الفقه 
إنـام كـان بجهـود ) ومثل مجيع بالد املسلمني(الواقع أن تاريخ عدن العلمي الباذخ   ) ٣(

ودور املسجد ال يبار . العلامء بنرش العلم يف املساجد واحللقات واملدارس العلمية
وهـو ال شـك أفـضل .  إىل قيام الـساعة يف نرش العلم منذ عهود رسول اهللا حممد

ولـيس . أنفع من املدارس وأكثر ما فيها لغو وضياع أوقات وأمـوال هائلـةوأبرك و
 .فيها ال علم وال تربية حقيقية, وشتان ما بينها وبني تربية املشايخ 
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ًأيضا األستاذ النابغة عبد ) امد الصايفأي السيد عبداهللا بن ح(وكان من تالميذه 
العزيز النمري الذي مات يف مقتبل الشباب, وكان موته كارثة اهتزت هلا 

 .ًالقلوب هلعا
ّويف تلك السنوات اخلوايل تعرفت بالسيد طه الصايف وولده السيد أمحد بن 

مفتي حرضموت, ) السقاف(والسيد عبد الرمحن بن عبيداهللا , )١(طه الصايف
ًوهو أيضا (يد أبو بكر بن شهاب الشاعر واألديب صاحب األرتقيات والس

وكان السيد عبيداهللا ينتقد ). فقيه ونظم املواريث وهو طالب دون العرشين
الصويف الفيلسوف املشهور واملتهم (يت لكتاب الفصوص البن عريب ءقرا

ولة إن تلك الفلسفة ستفسد عقيديت وأنا يف سن الطف: ويقول ) بوحدة الوجود
وكان اإلمام عبداهللا العيدروس األكرب واإلمام عبداهللا احلداد ينهون تالميذهم (

عن قراءة كتب ابن عريب مثل الفتوحات املكية والفصوص, وكتب احلالج 
 ).وابن سبعني من غالة التصوف

ولكنني احتفظت بعقيديت رغم مطالعتي ملؤلفات ابن العريب وابن رشد 
وكتبه يف الطب كذلك يف . ً رشد يف الفقه تعترب مرجعانبكتب ا(واإلمام الغزايل 

وكتبه يف الفلسفة ما عدا رشحه لفلسفة أرسطو التي فقدت ومل يوجد منها . زمنه
وأما . فليس فيها يشء) والكالم باللغة العربية, وبالالتينية(سو نسخ بالعربية 

ًكتب اإلمام الغزايل فقد القت رواجا كبريا من علامء اإلسالم  واملسلمني عىل ً
ومع ذلك فقد حارهبا بعض العلامء . مد القرون, وخاصة علامء حرضموت

  أما كتبه يف الفقه وأصوله فهي. ومنعوا من قراءهتا, وخاصة كتبه يف التصوف
يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة, ويف جامعة و ,ّال تزال تدرس يف األزهر

 .لرياضاإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ا
                                 

 .هو جدي ألمي, رحم اهللا اجلميع  ) ١(
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ًوقرأت يف سن مبكرة طرفا من التصوف عىل يد السيد «: ويقول لقامن
عبداهللا بن حامد الصايف مع صديق الصبا املرحوم السيد زين بن حسن 
ّالعيدروس وقد كان والده يقربني, وكان السيد عبداهللا العيدروس, عمه, يدعو 

غري (رضاء احلرير ّيل كلام كان يراين أذهب لصالة اجلمعة وأنا ألبس اجلبة اخل
 .»والعاممة وأجادل الفقهاء والعلامء) خالص

ًرأت األدب العريب عىل أيب وحفظت األشعار, وكان رمحه اهللا مغرما وق«
وكنت . وقد حفظت املعلقات السبع وأنا ما أزال يف العارشة. باملتنبي والبحرتي

 الدرجة وكنت قد وصلت إىل. يف تلك السن قد التحقت باملدرسة االبتدائية
كان . رئةاوكنا نقرأ يف مدارج الق. الثالثة, وهي توازي األوىل متوسط اليوم

ًأساتذتنا الفقيه حممد عثامن املؤرخ العدين, اهلندي أصال, والفقيه سعيد عيل 
ًالفجيجي, وكان رئيس املدرسة, والسيد محود احلازمي, وكان خطاطا عجيبا ً)١(. 

ة كان يديرها الشيخ رسة خصوصيبمد −رمحه اهللا  −وأحلقني والدي «
ًد اخلطاطني القالئل يف جنوب اجلزيرة, وكان إماما ملسجد عيل حممد حاجب أح

ًوخطيبا هيرع الناس زرافات لسامع خطبه ) يف كريرت(هباين يف سوق احلراج 
وكان جيلس للطلبة يف بيت الشيخ صالح بالكسح يف الزعفران . ومواعظه

نهار كان جيلس يف حمل أمحد خياطة الذي كان بعد العرص, ويف ال) بكريرت(
ولكن . العرضحاالتاليوم يكتب خطابات عربية لألهايل, كام يكتب الناس 

جملسه كان أول جملس سيايس عرفته, فقد كانت تأيت إليه الصحف املرصية 
 وكانت تكتب عن السلطان عبد احلميد. د ووادي النيل واألهراميوأذكر منها املؤ
 .م١٩٠٥وأذكر ذلك ابتداء من عام . ب اليابان وروسياالعثامين وحر

                                 
ًكان الطالب يف االبتدائية قد حفظ القرآن أو عىل األقل قرأه, وحفظ ودرس كثـريا   ) ١(

ًاديث النبوية, وحفظ املتـون يف الفقـه, وحفـظ كثـريا مـن األشـعار مثـل من األح
وحصيلته تعـادل أو تفـوق . ًاملعلقات وغريها, ودرس النحو وشيئا من علوم اللغة

 .خريج اجلامعة اليوم
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وكان حيرض هذا املجلس عيل حمبوب فرحات ووالدي والسيد طه «
ّباهارون ودايل أمحد سلطان, وكانت الدولة العثامنية يف أوج عزها عند 

وكانت بداية  .)٢( وأعجب الناس بانتصار اليابان عىل الروس.)١(املسلمني
 . »ا إىل جانب الدولة العثامنية التي بدأت تضعفازدهار الرشق سياسي

وذكر لقامن أن األفكار االشرتاكية بدأت يف الظهور بعد انتهاء احلرب 
وممن حارهبا بقوة الشيخ أمحد طه اهلتاري إمام مسجد ) م١٩١٨(العاملية األوىل 

التواهي الذي حتدث عن البالشفة الشيوعيني وحماربتهم للدين وإنكارهم لإلله 
 .سبحانه وتعاىل وإباحيتهم

 هنضة حقيقية كانت موجودة تدلنا مذكرات األستاذ حممد عيل لقامن عىل
ذكر لقامن ( وكيف كان نظام التعليم التقليدي يؤدي دوره يف املساجد يف عدن,

ويف ) يف املذكرات أنه كانت يف عدن أربعون مدرسة قرآنية يف زمن طفولته
 اهللا نظام حافظت عليه األمة اإلسالمية لضوهو بف. احللقات يف بعض البيوت

 مع ضعف شديد يف اآلونة , إىل يومنا هذا وإىل يوم الدينمنذ عهد املصطفى 
التي انترشت فيها املدارس واجلامعات, والتي ينفق عليها املليارات بفائدة 

ولو أنفق بعض هذه األموال عىل تشجيع التعليم التقليدي لكانت . حمدودة
ّك وأفضل وتعلم الطالب العلم النافع وتربوا الرتبية اإلسالمية احلقة, الثمرة أبر

 أستاذه أو يوجه له حًبدال من مدرسة املشاغبني وكيف يرضب التلميذ الوق
 . مما نراه ونسمعه وتنرشه الصحافة,إلخ. إلخ.. امت أو يبنرش سيارتهكلال

                                 
, )رجـل أوربـا املـريض(الواقع أهنا كانت يف دور االنحطاط وسـامها األوربيـون   ) ١(

 .ميد وإخالصه جعلها تقاوم السقوط لفرتةولكن جهود السلطان عبد احل
 :وقد قال حافظ إبراهيم قصيدة طويلة يف ذلك, مطلعها  ) ٢(

 كنت أهو يف زماين غادة
 

ــا وهبــا  ــا م ــب اهللا هل  وه
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ة يف اللغة العربية لقد استطاع األستاذ حممد عيل لقامن هبذه الثقافة الواسعو
 ويف معرفته العامة للفقه اإلسالمي ,وآداهبا ونحوها ورصفها وعلومها

 , ويف حضوره املجالس السياسية, ويف قراءته للفلسفة,واحلديث والتصوف
 حصيلة علمية واسعة ال يدركها اليوم الكثري هول ّالإفلم يكد يبلغ سن املراهقة 

 .من خرجيي اجلامعات
ً يف تدريسه اللغة اإلنجليزية وآداهبا حتى صار ضليعا فيها ومل هيمل والده

 .ّمثل أو قريب من تبحره باللغة العربية
وكان يلتقي باألدباء والشعراء والعلامء واألمراء القادمني إىل عدن من 

وخاصة حلج وبالذات األمري الشاعر (حرضموت واملحميات الغربية 
 فينهل من ينابيع ,لفكر أو السياسةوكل من زار عدن من رجاالت ا) القومندان

ّمعارفهم وعلومهم وخرباهتم, حتى تكونت لديه حصيلة ثقافية ال تدانى وال 
الذي ) م١٩٢٤(وبينهم الشيخ املجاهد عبد العزيز الثعالبي التونيس . تقارن

وقابل أمني الرحياين صاحب كتاب . شجعه عىل إقامة النادي األديب العريب
 .نه متحذلقإنه  وقال ع)ملوك العرب(

ومع ذلك ذهب إىل جامعة ليدز يف بعثة مع حممد عمر عقبة وعبد الشكور 
ثم ذهب بعد ذلك إىل اهلند . م١٩٢٥فقري وعيل حممد عيل لدراسة الرتبية عام 

وقام بدور كبري يف إرسال البعثات من نادي اإلصالح العريب . ليدرس املحاماة
 .إىل العراق وغريها مما سبق ذكره

الصة أن دور حممد عيل لقامن الريادي يف الصحافة والثقافة ونرش العلم واخل
 وهو ,واخلالف حول دوره السيايس يف اجلمعية العدنية. والبعثات ال ينكره أحد

 .ما سنناقشه يف حينه عند التعرض للجمعيات واحلركات السياسية
هد د قام حممد عيل لقامن بدعم حركة األحرار اليمنيني ودعم املجاقو

 والسيايس أمحد حممد نعامن, وذلك بعد فشل يبريزالالشاعر حممد حممود 
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م وقتل اإلمام حييى واستعادة أمحد بن حييى للحكم وانتقامه ١٩٤٨انقالب عام 
 .ممن قاموا بالثورة ضد أبيه وتآمروا عىل قتله

وال شك أن بريطانيا كانت تدعم من بعيد حركة الثوار األحرار اليمنيني 
 وفتح الصحافة , وإنشاء املقاومة,م بدخول عدن واالستقرار فيهاوتسمح هل

وذلك ألن اإلمام حييى وابنه أمحد كانا يطالبان باستمرار برحيل , واإلعالم هلم
 .بريطانيا من عدن واملحميات وتسليمها للحكم اإلمامي

وبام أن احلكم اإلمامي متأخر ورجعي ويعيش خارج الزمن فإن مقاومته 
.  وطنيا لد األحرار اليمنيني, ودعم بريطانيا هلم دعم غري مبارشًكانت واجبا

والسامح لفتاة اجلزيرة وغريها بدعم هذه احلركة املناوئة لإلمام من مصلحة 
ًوال يعني أبدا العاملة أو العمل لصالح . بريطانيا وهذا ما يسمى التقاء املصالح

 .املستعمر الربيطاين
جدا ألهنا تؤرخ حلقبة تكاد تكون جمهولة بقلم وذكريات لقامن عن عدن هامة 

 ,صحفي عاش تلك الفرتة وخرب أرسارها وعرف مداخلها وخمارجها وأديب وعامل
 .وال بد من إعادة نرشها عىل نطاق واسع يف عدن خاصة ويف اليمن عامة

 ودفن يف جدة , حممد عيل لقامن وهو يؤدي مناسك احلج أو بعد إمتامهوتويف
وقد كان والده عيل ). م١٨٩٨ نوفمرب ٦مولده يف عدن (م ١٩٦٦ مارس ٢٢يف 

ًإبراهيم لقامن موظفا كبريا بدرجة خان هبادر وقد هاجرت أرسة لقامن من اليمن . ً
ومنهم الدولة الصليحية وامللكة سيدة (إىل اهلند عندما بدأ اضطهاد اإلسامعيلية 

وعاد جد حممد . دانوهم عرب أقحاح من مه) بنت أمحد املشهورة بامللكة أرو
 .)١(عيل لقامن إىل عدن وعاد إىل املذهب السني الشافعي

                                 
أخربين بذلك الصديق العزيز والشاعر املبدع الدكتور املهندس شهاب حممد عبـده   ) ١(

كرياته تعلقه باملـذهب الـسني الـشافعي وواضح من ذ.. غانم سبط حممد عيل لقامن
 . منذ طفولته
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) نكلويدن كرإ(ًونرش األستاذ حممد عيل لقامن هذه الذكريات تباعا يف 
ثم أعاد ). م١٩٦٣ – ١٩٦٠(باللغة اإلنجليزية وهو صاحبها ورئيس حتريرها 

وفقدت بعض . )١(بيةنرشها باللغة العربية يف صحيفة فتاة اجلزيرة باللغة العر
 . احللقات العربية فرتمجها األستاذ حممد جعفر نارص من اإلنجليزية إىل العربية

وقد كتب كثريون عن األستاذ حممد عيل لقامن ومنهم صديقي العزيز 
الدكتور الشاعر املهندس شهاب حممد عبده غانم يف كتابه صفحات من أدب 

 عيل لقامن إىل الزعيم التونيس  ونرش رسائل األستاذ حممد.اليمن املعارص
 . واملجاهد الكبري الشيخ عبد العزيز الثعالبي

 ١٥ – ١٣وأقامت جامعة عدن ندوة كاملة عن األستاذ حممد عيل لقامن يف 
كام نرش الدكتور حممد أبو بكر محيد املهتم بآثار وحياة عيل أمحد . م٢٠٠٦نوفمرب 
. ثري يف أثناء وجوده يف عدنشعر باك) ديوان سحر عدن وفخر اليمن(باكثري 

 باكثري الشاب حدب عىلحممد عيل لقامن الذي  وفيه قصائد تشيد باألستاذ
ً فخرج من سيون مهاجرا ونزل يف ,الغض الذي ماتت زوجته وزادت لوعته

 ووجد من حمبة أهلها ,ه وأحزانه وأشجانهئعدن فخففت عنه بعض ألوا
 ه األستاذ حممد عيل لقامن مما جعل منهوخاصة ما وجد. هم بهئوأدبائها واحتفا

ًيلهج بذلك شعرا ونثرا ً. 
 يقول , حيثومن ذلك قصيدته عندما ذهب إىل الصومال يف هرجيسة

  :للقامن

ُقسام ما لنا سواك مـالذ ً 
 لو تعطفت فانثنيت إلينا

 

 ُك أهيـا األسـتاذيفحنان 
 ُالستتب لنا املنى واملالذ

 

                                 
يقول الدكتور شهاب إن الذكريات كتبت باللغـة اإلنجليزيـة ثـم ترمجهـا األسـتاذ   ) ١(

 ٧٠٠(إىل العربية وأصدرها الدكتور أمحد عيل اهلمداين يف جملـد ضـخم نارص حممد 
 ).صفحة
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 :ً ويف قصيدة أخر من هرجيسة أيضا
ــجاينِّد اإن ــامن أش ــا لق ــارك ي  ك

 

 وهاج مني أحـزاين وأشـجاين 
 

 : ثم قال
 ما زال باللطف واإلشفاق يغمرين
 ًوكيف أنسى خليال قد نـسيت بـه
 له اإلرادة ال تلـوي اخلطـوب هبـا

 ٌ القول مرجتلُ احلديث فصيحُحلو
ُعـــىل بدائعـــه عفـــوا يؤيــــده ً 
ٍصايف الرسيرة من غش ومن دخل ٍّ ِ 

 يف عـدنمؤسس النهـضة الـشامء 
ـــله ـــواله أرس ـــك م ـــه مل ُكأن ٌ َ 

 

 حتى شفاين مـن دائـي وعافـاين 
 أهيل وصحبي وإخواين وأوطاين

 )ِشمسان(كأنام نحتت من صخر 
 ِانبيوم اخلطابة مـا يـزري بـسح

ــول حــارض دان ــد وق ــر بعي ِفك ٌ ٌ ٌ ٌ 
ِوعامر القلب من تقـو وإيـامن ُ 
ِمقيمهـــا غـــري هيـــاب وال وان ٍ ّ 
 ِليــنفخ الــروح يف أبنــاء قحطــان

 
 

 .ويا هلا من مدحية رائعة من باكثري الويف لصديقه لقامن
وذكر لقامن يف مذكراته وفاة ستة آالف شخص يف وباء األنفلونزا العاملي يف 

وقد بلغ ضحايا هذا الوباء أكثر من ضحايا احلرب العاملية . عدن وحدها
وانترش يف عدن ) Bubonic Plague(ثم حدث وباء الطاعون الدبيل . األوىل
بب فئران يف سفينة دخلت ميناء عدن وانتقل امليكروب إىل أحد ركاب بس

 وقتل .م١٩٢٧ وذلك عام ,السفينة الذي نزل إىل التواهي ونقل املرض للناس
 .الطاعون يف ذلك العام تسعة آالف شخص من سكان عدن

 الصحف التي أصدرها حممد عيل لقامن وابنه الشاعر األستاذ عيل حممد لقامن
وهي أول . م١٩٦٠ أسبوعية ثم يومية من ):م١٩٤٠(فتاة اجلزيرة ) ١(

 .صحيفة مطبوعة يف عدن
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وهي أول . أسبوعية باللغة اإلنجليزية): م١٩٥٢(يدن كرونكل إ) ٢(
صاحبها ورئيس ). ن جازيت الرسميةما عدا عد(صحيفة باللغة اإلنجليزية 

 .ًحتريرها أيضا األستاذ حممد عيل لقامن
صاحبها ورئيس حتريرها عيل حممد .  أسبوعية):م١٩٥٢(القلم العدين ) ٣(
. ّواملعربة عنها» اجلمعية العدنية«وكانت هذه الثالث صحف لسان حال . لقامن

 .أكثر من عقد من الزمانوإن كانت فتاة اجلزيرة قد ولدت قبل اجلمعية العدنية ب
 . صاحبها ورئيس حتريرها عيل حممد لقامن.يومية): م١٩٦٤(األخبار ) ٤(

 صحف أخر يف عدن حسب التسلسل التارخيي لظهورها
 . نعامنصاحبها ورئيس حتريرها عبد الوهاب): م١٩٤٨(الفضول ) ٥(
 واهتاممها األول الوضع يف الشامل واحلكم اإلمامي والسخرية , ساخرةوكانت

 .وهي صحيفة أسبوعية. منه يف قالب فكاهي ساخر
جملة شهرية أدبية فكرية صاحبها ورئيس حتريرها ): م١٩٤٩(املستقبل ) ٦(

 وكانت متأثرة باالجتاهات األدبية والثقافية احلديثة التي ظهرت .عائض باسنيد
الصحفي اليساري (وكام يقول أمحد سعيد باخبريه . العربية وأوربايف البالد 

فقد رفعت املجلة عىل مد عامني من صدورها )  باسنيدضوصديق عائ
راية التمرد عىل القيم والتقاليد البالية, وعىل األفكار ) م١٩٥٠ – ١٩٤٩(

ً وأعطت اهتامما بارزا لكل ما هو جديد يف عامل األدب والثقافة,الرجعية وتوىل . ً
ً وكان أول أمره ناقدا أدبيا ,األستاذ عبداهللا عبد الرزاق باذيب الكتابة فيها
م ١٩٤٩وهاجم بشدة قانون . ًوسكرتريا للتحرير ويكتب افتتاحية كل عدد

الذي أصدرته احلكومة والذي هامجته كل الصحف املوجودة آنذاك بام فيها فتاة 
ًكام كتب باذيب حتليال ونقدا. اجلزيرة لعبداهللا الطيب ) يوميات مربشت( لرواية ً
ً وناقدا بشدة لشعر ,ًوكان معجبا بشعر لطفي أمان واجتاهه الرومانيس. أرسالن

ثم قام . الشاعرين املبدعني األستاذ حممد عبده غانم واألستاذ عيل حممد لقامن
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. بعد ذلك بمهامجة لطفي أمان وحتولت املعركة األدبية إىل مهاترات لألسف
 .)١(بيحاين وقد انتقده الشيخ ال, سجالبيحاينبينه وبني الشيخ الوكان 

 ومن السياسة خرج من ,ثم ترك باذيب جمال األدب واجته إىل السياسة
 وذهب إىل تعز . وخرجت اجلامهري لتأييده,عدن بعد أن حاكمته حمكمة عدن
باذيب التقدمي ال ومدح .ه اإلمامم فأكر,حيث اإلمام أمحد والتجأ إليه

ثم ذهب إىل موسكو وعاد منها كام !! اإلمام الرجعي) لشيوعي فيام بعدا(
 .وكان قبل ذلك ذا ميول بلشفية حمدودة. ًأسلفنا شيوعيا خالصا

ًضل فارع حامال لواء التنويرية وما اوكتب يف املستقبل األستاذ عبداهللا ف
ّ وشن احلمالت عىل الرجعية وعلامء الدين, الذين ردو,يسمى التقدم ا عليه َّ

 . ومن عىل منابر املساجد)الذكر( تهبقسوة, وخاصة الشيخ بامحيش يف جمل
 وقال عنهم ,ّواعترب األستاذ عبداهللا فاضل هؤالء العلامء األجالء أفاقني

لدين والقرآن واألحاديث وسيلة  ال هؤالء ممن اختذواثوم«: باحلرف الواحد
ًللتسول املمتاز ال يقولون ما يقولون إال عرضا ً كوميديا ومتثيال يعجز عنه كبار ّ

 هؤالء بيده هر ما يقولّوإشارة إىل الشيخ عيل بامحيش الذي كان يص(ملوك التمثيل 
واهتمهم . »ّبأهنم فقهاء معممون بل مراؤون منافقون«ويصفهم بقوله ).. وحركاته

ًباعوا شعوهبم وامتألت جيوهبم بطوهنم سحتا«بأهنم  وهو كالم ساقط وجتنّي . »ُ
ّ التقدمية والتنويرية والليربالية واالشرتاكية واليساريةًء اإلسالم مدعياىل علامع ّ ّ ّ ّ ..

ّحصن نفسك ضد أمثال هؤالء من فقهاء «: ومستواه منحط عندما يقول.  إلخ.إلخ
 .»ّأليس هؤالء وأمثاهلم وثنيني بربك?«:  ثم يقول»وهبلوانات املنابرالرعاع 

                                 
مـد بـن سـامل البيحـاين انظر ذلك يف اجلزء األول من هذا الكتاب, فصل الشيخ حم  ) ١(

 .ومسجد العسقالين
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ٍكتب فيها أيضا ولكن بأسلوب راق, وكان األستاذ لطفي جعفر أمان ي ً
ّوحتدث عن الرصاع بني القديم واجلديد دون أن يسف إسفافة عبداهللا فاضل  ّ

 .فارع
 خريج الشيخ عيل بامحيش وصاحبها ):م١٩٤٨(جملة الذكر عام ) ٧(

األزهر وصاحب املعارك مع العلامنيني والتحديثيني والليرباليني ومن يدعون 
 وقد قاموا . حتى قتلوه,فورها, ثم بعد ذلك مع الشيوعينيأهنم أنصار املرأة وس

 وأصيب بكسور كثرية ومات عىل إثرها بعد خروجه من ,بصدمه بالسيارة
 .املستشفى

ًولألسف كان الشيخ عيل بامحيش أيضا حادا مع الشيوخ الذين اهتمهم 
ام وهو من أبعد الناس عنها ك. بيحاين ومنهم الشيخ حممد سامل ال,بالوهابية

 .أوضحنا يف اجلزء األول من كتابنا هذا عند احلديث عن املسجد العسقالين
ج مئات يرختدور هام وبارز يف  −رحم اهللا اجلميع  −وللشيخ عيل بامحيش 

 كام توىل اخلطابة يف ,الطلبة من مدرسة بازرعة التي توىل إدارهتا لفرتة طويلة
 .ية, ثم يف مسجد أبانمسجد العيدورس أحد  أهم وأشهر مساجد عدن التارخي

وال شك أن الشيخ البامحيش كان يتمتع برصاحة وشجاعة جعلت 
 وهو أحد ضحايا النظام . ويف النهاية يقتلونه,الكثريين يقفون ضده ويعادونه

 .املاركيس اللينيني الذي أهلك البالد والعباد
أسبوعية سياسية اجتامعية صاحبها ورئيس ): م١٩٤٩(النهضة ) ٨(

 ).م١٩٥٥ – ١٩٤٩( عمر جرجرة لرمحناعبد حتريرها 
 الذين ,وكان من كتاهبا السيد حممد عيل اجلفري وغريه من قادة الرابطة

 شيخان احلبيش وعيل بن عقيل وأمحد عبده : مثل,كانوا يكتبون بأسامء مستعارة
يف أربعة (م دستور الرابطة ١٩٥١ ونرشت النهضة يف عام .محزة ورشيد حريري
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وتوىل التحرير فيها األستاذ حممد عمر بافقيه واألستاذ عبد اهللا  .)أعداد متتالية
باذيب واألستاذ عيل باذيب واألستاذ أمحد عوض باوزير واألستاذ أمحد سعيد 

 .باخبريه
ًوكانت كل القيادات الوطنية تقريبا منضوية يف الرابطة بام فيهم عبد الرمحن 

حممد سامل عيل وعبد اهللا و) أعضاء جملس إدارة(مد عيل بارشاحيل حمجرجرة و
م ١٩٥٥ث االنشقاق واالنفصال إال عام دومل حي.  وحممد سامل باسندوهنجاألص

عندما وافقت الرابطة عىل دخول املجلس الترشيعي الذي كان يمنع فيه اليمني 
 بينام يسمح فيه للعدين والذي يدخل يف تعريفه ,الشاميل من حق التصويت

ا أنه ولد يف عدن أو ولد يف دول الكومنولث جنسية أخر طاملأي اهلندويس أو 
 وسمح آنذاك ألول مرة البن املحميات بالتصويت, وهلذا .وعاش يف عدن فرتة

 .وكان ذلك خطأ يف التقدير وفهم الوضع آنذاك. قبلته الرابطة
ًلسان حال الرابطة ومجيع املواطنني تقريبا يف تلك » النهضة«هلذا كانت 

 مثل ثورات قبائل الربيزي وثورة ,ثوار يف املحمياتالفرتة, ونرشت تفاصيل ال
.. املجعيل وثوار العوالق ويافع وبالذات السلطان حممد بن عيدروس العفيفي

 ..وأحداث املكال
 وكان »اجلنوب العريب«م بإصدار صحيفة ١٩٥٤وقامت الرابطة يف عام 

اهللا رئيس حتريرها السيد أمحد عمر بافقيه وسكرتري التحرير األستاذ عبد
 .عبدالرازق باذيب ومعه أخوه عيل باذيب

م ١٩٥٥وانفصلت جمموعة حممد سامل عيل واملؤمتر العاميل عن الرابطة عام 
 التي عطلتها )البعث(كام انفصل غريهم, وأسس حممد سامل عيل صحيفة 

 .السلطات الربيطانية بسبب دعمها املستمر لإلرضابات العاملية
وحتولت النهضة إىل . جراء التعسفيووقفت النهضة بقوة ضد هذا اإل

 .م١٩٥٥اليقظة عام 
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م واستمرت ١٩٥٤ سبتمرب ٢٨أسبوعية ظهرت يف : اجلنوب العريب) ٩(
 ورئيس حتريرها . وكانت لسان حال رابطة اجلنوب العريب,م١٩٦٦حتى عام 

 ومن , بافقيه وسكرتري التحرير عبداهللا عبدالرزاق باذيبرالسيد أمحد عم
 ..بد الرزاق باذيب وأمحد سعيد باخبريهاملحررين عيل ع

وكان من كتاهبا السيد حممد عيل اجلفري والسيد شيخان احلبيش والسيد 
 .)١(سامل الصايف والسيد رشيد احلريري  واألستاذ حممد سامل باوزير

ي زبيرواهتمت الرابطة باالنتفاضات والثورات يف اجلنوب مثل ثورة ال
ني الذي ْ السفىل وفضائح مرشوع القطن يف أبواملجعيل والعولقي وأحداث يافع

ثم ثار ) نائب السلطان يف يافع السفىل(فضحه النائب حممد عيدروس العفيفي 
ًوكانت كل تلك البيانات واألحداث تنرش تباعا يف .. عىل اإلنجليز وقاتلهم

كام أهنا مل هتمل أحداث حرضموت وثورة أهل املكال ضد . »اجلنوب العريب«
وسعت بقوة إىل دعم القضايا الوطنية , إلخ.. ًال سكرتريا للدولةتعيني القد

 وسامهت يف كشف االتفاقيات ,وحق تكوين النقابات واجلمعيات يف عدن
 .وسلطنة القعيطي والكثريي) ورشكاهتا(البرتولية بني السلطة الربيطانية 

وحوكم األستاذ عبداهللا باذيب بسبب مقال شديد نرشه ضد اإلنجليز يف 
 ويف يوم حماكمته خرجت اجلامهري احلاشدة وحارصت دار .»نوب العريباجل«

وخرج عبداهللا باذيب بعد املحاكمة إىل تعز حيث أكرمه اإلمام أمحد . املحكمة
وكان . ًومنها توجه إىل موسكو التي عاد بعدها ماركسيا خالصا. محيد الدين

ركسية ولكنهام مل يعتنقا  ميول يسارية مااعبداهللا وعيل باذيب حتى ذلك احلني ذو

                                 
وبعـض ) الثانويـة(كتبت فيها مقاالت بأسامء مستعارة وأنا طالـب يف كليـة عـدن   ) ١(

املقاالت باسمي الـرصيح, وكـان يـشجعني عـىل ذلـك األسـتاذان عبـداهللا وعـيل 
وكانت صلتي هبم قوية آنـذاك, وكنـت أناقـشهم يف أفكـارهم .. عبدالرزاق باذيب

 .كيةاالشرتا
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ًاملاركسية مذهبا ودينا الثانوية عندما ناقشت األستاذ عيل يف وأذكر وأنا طالب . ً
ال ينقذين يف أزمايت «: باذيب يف مكتبه أخرج يل املصحف وقال باحلرف الواحد

وكانت املاركسية جتتذهبم بام فيها من . »أتظن أننا كفار يا حممد!! إال هذا القرآن
هرت كتب الشهيد ظوعندما .. قتصادي وما يبدو أنه عدالة اجتامعيةجانب ا

 »معركة اإلسالم والرأساملية« و,»العدالة االجتامعية يف اإلسالم «:سيد قطب
وجدت فيها كل اجلوانب التي كانت تبدو جذابة » السالم العاملي واإلسالم«و

معركة «اب  فأخذت الكتاب وناقشت آل باذيب وأخذوا مني كت,يف املاركسية
لدراستهام ومواصلة » السالم العاملي واإلسالم« وكتاب »اإلسالم والرأساملية

ومل ) للطب( بعد ذلك للدراسة يف مرص ت وذهب,كنهام جتنّبا املناقشةلو. النقاش
 .ًنلتق بعدها أبدا

 ):م١٩٥٥ – ١٩٥٥(صحيفة البعث ) ١٠(
دير حتريرها  وم,صاحبها ورئيس حتريرها حممد سامل عيل عبده. أسبوعية

 وكان ,»اجلبهة الوطنية«بميالد » البعث«ويرتبط ميالد . عيل عبد الرزاق باذيب
أكثر أعضائها من رجاالت الرابطة وانفصلوا عنها بعد أن وافقت عىل دخول 

. م التي حترم اليمن الشاميل من حق التصويت١٩٥٥االنتخابات الترشيعية عام 
وعندما قامت اجلبهة . وكانت ميوهلا بعثية .ةكام أهنا تدافع عن النقابات العاملي

م واحتفلت بليلة اإلرساء ١٩٥٦ مارس ١١الوطنية بمامرسة نشاطها يف 
كانت املناسبات الدينية تستغل (واملعراج احتشد أكثر من ثامنية آالف عامل 

 .وحاول البوليس منعها فلم يفلح يف ذلك) لعرض القضايا السياسية
تصال بحزب العامل الربيطاين وبنقابات العامل وكان للمؤمتر العاميل ا

ًكسل سؤاال لوزير املستعمرات يف  الربيطانية فأثارت النائبة العاملية بربارا
بأن يكون كل أعضاء » اجلبهة الوطنية«وطالبت مذكرة .. الربملان الربيطاين

مسؤول كليا أمام املجلس ) وزارة(املجلس الترشيعي منتخبني, وجملس تنفيذي 
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مني يف عدن من أبناء الشامل يشمل املقيل وتوسيع حق االنتخاب ,الترشيعي
 ). بأبناء الكومنولثأسوة(

ًاهتامما كبريا بالنشاط النقايب ومشاكله) البعث(واهتمت صحيفة  ً, 
وأرسلت الربقيات واالحتجاجات عىل التعسف الربيطاين يف عدن إىل جملس 

ت الربيطانية وإىل مؤمتر العامل العرب العموم الربيطاين وحزب العامل والنقابا
 .إلخ.. وزعامء الدول العربية

: ونرشت قصائد عصامء تؤيد العامل للشاعر حممد سعيد جرادة بعنوان
وقامت حكومة عدن بنفي النقايب وعضو . »نعمة األسياد من بؤس العبيد«

تب حممد وك. من مواليد اليمن الشاميل وغريه» حممد عبده نعامن«اجلبهة الوطنية 
 مهام قامت السلطات االستعامرية«: ًمقاال جاء فيه» البعث«سعيد مسواط يف 

 النفي بحجة املصلحة العامة, فإهنا ال تستطيع نفي الشعب كله, فمحمد بعملية
عبده نعامن أمني عام للجبهة الوطنية املتحدة ونقيب املعلمني وصديق العامل  

 .»ًأصبح رمزا للشعب كله
ثورية ومزعجة للسلطات الربيطانية يف عدن » البعث«ة وقد كانت صحيف

 .فمنعت صدورها بعد تسعة أشهر فقط من صدورها
 صاحبها ورئيس حتريرها حممد .أسبوعية): م١٩٥٢(أخبار اجلنوب ) ١١(

 .أمحد بركات
صاحبها ورئيس حتريرها . َّ حلت حمل النهضة):م١٩٥٦(اليقظة ) ١٢(

وانضم األستاذ . ًواسعة االنتشار أيضاعبد الرمحن عمر جرجرة وهي يومية 
عبد الرمحن جرجرة إىل اجلمعية العدنية الفرع الذي يرأسه األستاذ حسن بيومي 
واملؤيد لفكرة إنشاء احتاد اجلنوب العريب بصيغته التي قدمتها حكومة عدن 

 .الربيطانية
صاحبها ورئيس حتريرها األستاذ حممد عيل ): ١٩٥٨(األيام ) ١٣(
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.  وهي صحيفة يومية استمرت إىل ما بعد الوحدة بفرتة طويلة.بارشاحيل
 .م٢٠١٠عبداهللا صالح بسب كثرة انتقادها لسياسته عام عيل وأغلقها الرئيس 

) Recorder ( هيًوأصدر صاحب األيام أيضا صحيفة باللغة اإلنجليزية
 ).Aden Argus(وجملة 

) ليزيةعربية وإنج(م ١٩٥٦وكانت أول صحيفة أصدرها هي الرقيب 
 وكانت يومية ١٩٥٨ ثم أصدر األيام عام ,)باإلنجليزية (روتلتها الريكورد

ًولقيت إقباال كبريا حلسن إخراجها وتبويبها واعتامدها الفن الصحفي ً .
م وتم تأميم ١٩٧٢واستمرت الصحيفة حتى جاءت التأميامت لكل يشء عام 

وافاه األجل عام صحيفته ومطبعته فهاجر إىل الشامل واستقر يف صنعاء حتى 
 وهو من .وكان حممد عيل بارشاحيل من أرسة حرضمية توطنت عدن. م١٩٩٣

ً تعلم يف الكتاتيب أوال ثم .م١٩١٩ أبريل ٤مواليد حي العيدروس يف كريرت يف 
 وأجاد اللغة اإلنجليزية ,بمدرسة البعثة الدينامركية التبشريية بحي العيدروس

ًواشتغل أوال برشكة الربق والالسلكي يف . ّإجادة تامة كإجادته للغة العربية
م عندما طلب من الرشكة ١٩٤١م واستمر هبا إىل عام ١٩٣٥التواهي عام 

 وكافح مع زوجته الوفية .إجازة غري مدفوعة فرفضت الرشكة ذلك فاستقال
. التي كانت ختيط األقمشة وتبيع املالبس وكان هو يعد رسائل رجال األعامل

ل الذي أسس حلقة شوقي يف التواهي, واشرتك مع وكان من الرعيل األو
الرعيل األول من رجاالت الرابطة حممد عيل اجلفري وسامل الصايف وشيخان 

وانتخب يف . احلبيش ورشيد احلريري وأمحد عبده محزة يف تكوين الرابطة
ًثم تفرغ متاما للعمل . املجلس البلدي ثم يف املجلس الترشيعي يف عدن

م يف صنعاء ونقل جثامنه إىل عدن التي ١٩٩٣ فرباير ٢١ وتويف يف. الصحفي
ثم وقام نجاله هشام ومتام بإعادة صحيفة األيام وبدأت أسبوعية . دفن فيها

ًصارت يومية وصارت أكثر الصحف رواجا وانتشارا يف عدن وربام يف اليمن  ً
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ومحلت لواء املعارضة للترصفات اخلاطئة والتهميش لعدن للرئيس . بأكملها
م ٢٠١٠فأوقفها أكثر من مرة آخرها عام . ّعيل عبداهللا صالح وشلته) لسابقا(

 ل رغم مرضه وإصابته بالقلب وغريهوهتدد هشام بارشاحيل باالعتقال والتنكي
 .من األمراض

صاحبها ورئيس حتريرها . يومية مستقلة): م١٩٦٠(احلق ) ١٤(
د تغري اسم الرابطة وق(عبداللطيف كتبي وهي متثل رابطة أبناء اجلنوب اليمني 

واستمرت يف الصدور إىل اليوم ). بعد االستقالل إىل رابطة أبناء اجلنوب اليمني
 ).م٢٠١٢(

 نارص صاحبها ورئيس حتريرها حممد. يومية): م١٩٦٥(الطريق ) ١٥(
 .توجهها يساري ماركيس. حممد

 رئيس التحرير .لسان حال املؤمتر العاميل. يومية): م١٩٦٦(العامل ) ١٦(
 .م١٩٥٦ منذ عام )العامل( وكانت تصدر باسم .مد سعيد بارشينحم

). Recorder(تصدر باللغة العربية واإلنجليزية ): م١٩٥٦(الرقيب ) ١٧(
بارشاحيل صاحب عيل , مستقلة صاحبها ورئيس حتريرها حممد ةأسبوعي

 .»األيام«
مد سامل صاحبها ورئيس حتريرها حم. أسبوعية): م١٩٥٧(النور ) ١٨(
 . ومتثل آراء اجلبهة الوطنية واحلركة الوطنية والعاملية مع ميول بعثية.دوهباسن

صاحبها ورئيس حتريرها حممد حسن . أسبوعية): م١٩٥٨(الزمان ) ١٩(
 .عوبيل
صاحبها ورئيس حتريرها عيدروس . أسبوعية): م١٩٥٧(الفجر ) ٢٠(
 . باخبريهوشارك يف حتريرها عبداهللا باذيب وعيل باذيب وأمحد سعيد. احلامد
صاحبها ورئيس حتريرها عيل ناجي . أسبوعية): م١٩٥٧(القات ) ٢١(
 .حمسن
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رئيس حتريرها عبده . لسان حال املؤمتر العامل): م١٩٥٦(العامل ) ٢٢(
 .خليل سليامن

 .صاحبها ورئيس حتريرها هبة اهللا عيل. أسبوعية): م١٩٥٦(الفكر ) ٢٣(
رئيس حتريرها . الرابطةلسان حال . أسبوعية): م١٩٦٤(الفاروق ) ٢٤(

 .يمرعبداهللا اخلا
واحدة رئيس حتريرها : ومها اثنتان. أسبوعية): م١٩٥٨(الشعب ) ٢٥(

حممد سعيد احلصيني, واألخر صاحبها ورئيس حتريرها حسن إسامعيل 
 .خدابخش

لسان حال حكومة االحتاد, . أسبوعية): م١٩٦٢(صوت اجلنوب ) ٢٧(
 .رئيس حتريرها أمحد رشيف الرفاعي

وهي . لسان حال احلرس الوطني حكومة االحتاد): م١٩٦٢(اجلنبية ) ٢٨(
 .أسبوعية

وهي . لسان حال القوات الربيطانية يف عدن): م١٩٦١(الساعة ) ٢٩(
 .أسبوعية

ح إبراهيم الصاحبها ص. أسبوعية مستقلة): م١٩٦٢(امليزان ) ٣٠(
 .احلريري

. عب االشرتاكيلسان حال حزب الش. أسبوعية): م١٩٦٢(احلقيقة ) ٣١(
 .رئيس حتريرها حممد سامل باسندوه

رئيس . لسان حال الرتبية والتعليم. شهرية): م١٩٤٩(املعلم ) ٣٢(
 .حتريرها السيد حامد الصايف

صاحبتاها ورئيستا التحرير ماهية . شهرية): م١٩٦٠(فتاة شمسان ) ٣٣(
 .نجيب, وماهية حممد عمر جرجرة

. در باللغة اإلنجليزية والعربيةتص. شهرية): م١٩٥٧(امليناء ) ٣٤(
 .تصدرها أمانة ميناء عدن
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صاحبها ورئيس حتريرها عبداهللا . أسبوعية): م١٩٦٥(األمل ) ٣٥(
 . ومع هذا فكانت تأخذ مواقف وطنية عامة,ماركسية لينينية. عبدالرازق باذيب

صاحبها . لسان حال اجلبهة القومية. أسبوعية): م١٩٦٦(املصري ) ٣٦(
 . اجتاهها يساري.مرياخلحسن مسعد ا

صاحبها ورئيس حتريرها عيل عبداهللا .  شهرية):م١٩٦٢(أنغام ) ٣٧(
 . هتتم باألغاين واملوسيقى والفن.أمان

رئيس . اجتامعية سياسية. نصف شهرية): م١٩٦٤(املجتمع ) ٣٨(
 . كامل صالحنحتريرها وصاحبها عدنا

 . عيل عمرصاحبها ورئيس حتريرها حسن. شهرية): م١٩٦٢(الغد ) ٣٩(
 حتريرها سعيد عيل سصاحبها ورئي. أسبوعية): م١٩٦٦(الصباح ) ٤٠(
 .اجلريك

 واملجالت الصادرة يف عدن فعداد الكثرية من الصحهذا موجز هلذه األ
م عندما ظهرت فتاة ١٩٤٠ وخاصة منذ عام ,يف فرتة احلكم االستعامري

 .م قبيل االستقالل١٩٦٦ إىل عام ,اجلزيرة
والغريب أنه مل تكن . ل عىل نشاط سيايس وثقايف واجتامعيوهذه الكثرة تد

ًفيها صحيفة أو جملة رياضية, رغم أن الصحف واملجالت املذكورة آنفا ال هتمل 
 . والدينية ومنها الذكر,الرياضة, كام أن املجالت األدبية قليلة ومنها املستقبل

اليمن امللكي ثم (ومل أذكر صحف حرضموت وال شامل الوطن 
  ).مهورياجل
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م اتسمت سياستها باالهتامم ١٨٣٩بعد أن احتلت بريطانيا عدن عام 
بامليناء وبتحصني عدن ضد أي هجوم خارجي حتى سميت القلعة, وبينت فيها 

اشت وقد حت. االستحكامات العسكرية وتم حتديث الدفاعات عدة مرات
بريطانيا الصدام مع املحميات وعقدت اتفاقيات صداقة مع تسع من املشيخات 

وكلها غرب عدن ولذا (وما يسمى السلطنات, حتى عرفت باملحميات التسع 
, وكان الغرض منها تأمني الطرق وتيسري التجارة )عرفت باملحميات الغربية

الشيخ عثامن وما حوهلا وتوريد املياه من . بني عدن والداخل إىل اليمن بأكمله
م إىل ١٨٣٩واستمرت هذه الفرتة من عام . واألطعمة واخلرضوات إىل عدن

 .م١٨٧٢عام 
وذلك بسبب ) م١٩١٨ – ١٨٧٢(ثم بدأت بعدها ما يسمى سياسة احلامية 

ّ حيثون القبائل واملشيخات عىل اتوغل العثامنيني الذين دخلوا إىل اليمن وبدأو
ّدت احلامية إىل حرضموت حيث وقع السلطان وامت. الثورة ضد اإلنجليز

 .م١٩١٨م والكثريي عام ١٨٨٨القعيطي اتفاقية احلامية عام 
 فقد حرصت بريطانيا عىل أن يكون هلؤالء الزعامء ,ورغم هذه املعاهدات

, ومل )العرف القبيل(ّاملحليني اختياراهتم يف حل مشاكلهم بطريقتهم اخلاصة 
وكانت تدفع هلؤالء . الرشيعة عندما يطلبون ذلكًمتانع أبدا يف تطبيق أحكام 

فقوا ّواستطاعوا أن يت.. الزعامء مبالغ شهرية أو سنوية, وهي يف الغالب بسيطة
مل (م ١٩٠٤عىل ترسيم معاهدة للحدود أولية عام ) دولة اخلالفة(مع تركيا 
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 .م١٩١٤م ثم عا) يعرتف هبا اإلمام حييى فيام بعد
ّحيموا السالطني الذين وقعوا معهم اتفاقيات واعرتف اإلنجليز بأهنم مل 

احلامية, وخاصة سلطان حلج الذي احتلت أرضه القوات العثامنية بقيادة 
والذي وصلت قواته إىل الشيخ عثامن نفسها . م١٩١٥اجلنرال سعيد باشا عام 

م, ومع هذا فقد بقيت ١٩١٦واحتلها لفرتة قبل أن خترجه منها بريطانيا عام 
وباهنزام تركيا يف احلرب العاملية اضطر اجلنرال .  حتى هناية احلربقواته يف حلج

سعيد إىل تسليم حلج لإلنجليز بعد أن رفضت القوات الرتكية يف صنعاء 
 .والشامل استالمها

وظهرت لد بريطانيا قوة جبارة ال قدر ة ألحد من سكان املحميات أو 
و امللكي الربيطاين حتى اليمن الشاميل عىل مقاومتها, وهي قوة سالح اجل

)Royal Air Force ( الذي اضطر اإلمام إىل الرتاجع بعد أن احتل الضالع وما
 وبدأت القوات اجلوية الربيطانية تفرض سيطرهتا منذ عام ,)م١٩٢٦(حوهلا 
 .بسهولة وكلام قامت ثورة حملية أخضعتها هذه القوات اجلوية. م١٩٢٨

   ثورة احلموم وثورة: منها,توقد قامت ثورات قبلية متعددة يف حرضمو
م, ١٩٣٦وثورات العوالق عدة سنوات ). م١٩٤٥ – ١٩٢٨( بن عبدات لآ

م, ١٩٣٨م و١٩١٨ وقبائل ردفان عام .م١٩٥٤م, ١٩٤٩م, ١٩٤٦م, ١٩٣٧
عام  وقبائل املهرة وحرضموت .م١٩٤١ وقبائل الواحدي .م١٩٨٧, و١٩٤٨و

 م,١٩٤٢ عام وقبائل بيحان. م١٩٦١م, ١٩٥٥م, ١٩٥٢م, ١٩٥١م, ١٩٤٤
وقبائل . م١٩٤٧م و١٩٤٦ وقبائل العواذل عام .م١٩٥٧م, ١٩٤٨م, ١٩٤٣

 .م١٩٤٨م و١٩٤٧ ويف الشعيب وحاملني والضالع عام .م١٩٤٢الصبيحة عام 
وقبائل احلواشب سنة . م١٩٥٧م, ١٩٥٦م و١٩٤٥وقبائل الفضيل سنة 

وقد . م١٩٥٩م و١٩٥٨ وقبائل يافع .م١٩٥٨ وقبائل دثينة عام .م١٩٥٠
م حتى شملت احلدود كلها مع ١٩٥٥م و١٩٥٤زادت هذه الثورات ما بني 
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 إال أن هذه الثورات كانت . وزادت عدد احلوادث عن ألفي حادثة,اليمن
وهلذا تستفرد بريطانيا بكل قبيلة عىل . حمدودة التنظيم وبدون تعاون بني القبائل

أمحد كانا يدعامن حدة, حتى تقيض عىل ثورهتا, رغم أن اإلمام حييى ثم اإلمام 
ًولعب سالح اجلو الربيطاين يف تلك الفرتة دورا . هذه الثورات القبلية املسلحة

 .)١ (ًحاسام يف القضاء عليها
وكانت هذه الثورات القبلية تفتقر إىل التنظيم والقيادات املوحدة, وكانت 

 ولذا . دون رابط,كل قبيلة تثور لوحدها ثم تتبعها قبيلة أخر وهكذا
ومل يكن هلا دعم قوي من اخلارج . اعت بريطانيا بسهولة أن تقيض عليهااستط

م ١٩٦٣ وإال فإن ثورة ردفان عام ,يف ثورة ردفان) م١٩٦٣(كام حدث فيام بعد 
م وعام ١٩٣٨م وعام ١٩١٨ال ختتلف يف بدايتها عن ثورات قبائل ردفان عام 

 لبوزة م التي قادها راجح١٩٦٣ووجدت ثورة عام . م١٩٥٧م وعام ١٩٤٨
واعتمدت . ًدعام قويا من القوات املرصية املوجودة يف اليمن وأسلحة حديثة

ّسياسة الكر والفر واالختبا  يف الكهوف واملغارات واجلبال عند اهلجوم اجلوي ءّ
. وهلذا أتعبت بريطانيا ومل تستطع التغلب عليها إال بصعوبة بالغة. الربيطاين

لربيطانية التي سمتهم ذئاب ردفان احلمر واشتهرت ثورة ردفان يف الصحافة ا
(The Red Wolves Of Radhfan). 

 وارتبط باجلبهة ,وبعد أن استشهد راجح لبوزة توىل القيادة عيل عنرت
                                 

سبق ذكر بعض هذه الثورات عنـد احلـديث عـن املحميـات الغربيـة واملحميـات   ) ١(
تعترب أهنـا سـبقت اجلبهـة وهلذا . ًالرشقية, وكان بعضها مرتبطا برابطة أبناء اجلنوب
انظر رابطة اجلنوب العريب يف هيئـة . ّالقومية بالكفاح املسلح بأكثر من عرش سنوات

احلركة الوطنيـة يف اجلنـوب : خلف العبيدي. ود. ١٩األمم املتحدة, القاهرة, ص 
 – ٧٨م, ص ١٩٧٩, رسالة دكتـوراه, جامعـة بغـداد )م١٩٦٧ – ١٩٤٥(اليمني 

٧٩. 
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 وقحطان الشعبي والتنظيم القومي, وبالتايل توسعت الثورة ضد القومية
..  وبيحانني ودثينة والعواذلْبريطانيا لتشمل مناطق متعددة مثل الضالع وأب

 .إلخ
ْوسعت بريطانيا بعد احلرب العاملية الثانية إىل فرض سياسة جديدة يف  َ َ
ًاملحميات هي املعاهدات االستشارية حيث كانت تعني مستشارا جيب عىل  ّ
السلطان أو الشيخ أن ينصاع لنصائحه وال يستطيع الشيخ أو السلطان أن ينفذ 

 .أي يشء بدون موافقة املستشار
ً وكان مسترشقا ,جرامس يف حرضموت هذه املهمة بنجاح باهروقد أد أن

 يعرف عادات احلضارم وهلجاهتم واستطاع أن يكسب الكثري بمن فيهم اذكي
السيد أبو بكر الكاف والسيد عبد الرمحن الكاف ورجال الدولة القعيطية ابتداء 
ن بالسلطان صالح بن غالب القعيطي ووزيره الشديد الذكاء السيد حسني ب

 وتبعتها ,م١٩٣٧ ووقعت حرضموت معاهدة االستشارة عام .حامد املحضار
 .م١٩٥٢سلطنات كثرية, وآخرها حلج عام 

وكان أنجرامس قد اقرتح عىل حاكم عدن واإلدارة الربيطانية إجياد احتاد 
قعيطي والكثريي واملهرة فيدرايل يف املحميات الرشقية يضم سلطنات ال

 .يف املحميات الغربية واحتاد فيدرايل والواحدي
وأول من حاول تنفيذ هذا املرشوع حاكم عدن السري توم هيكنبوتم عام 

ومل .  ولكن املرشوع فشل آنذاك ووجد معارضة من السالطني أنفسهم,م١٩٥٣
له (سكس احلكم يف عدن افي تريبدأ التنفيذ الفعيل إال بعد مغادرة هيكنبوتم وتويل

ثم انضمت عدن إىل . م١٩٥٩وذلك عام ) خربة طويلة يف املحميات الغربية
االحتاد بعد عدة معارك مع املجلس الترشيعي واجلمعية العدنية وانقسامها إىل 

فريق برئاسة حسن بيومي وعبد الرمحن جرجرة ويؤيد هذا الفريق : فريقني
انضامم عدن إىل االحتاد برشوط, وفريق آخر يرفض االحتاد باعتبار أن نظام عدن 

 . عن نظام االحتاد ويمثله األستاذ عيل حممد لقامن ومن وافقهًخيتلف متاما
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. ًحتاد تقوم أوال عىل استبعاد عدن حتى تتهيأ الظروفوكانت فكرة اال
ًوتتكون أوال جمموعة املحميات الغربية ثم بعد ذلك جمموعة املحميات 

 وتبقى عدن) وقد انضم الواحدي إىل االحتاد يف املحميات الغربية. (الرشقية
 .خارج االحتاد حتى تقتيض ذلك الرضورة

 :كتاب وفد وزراء االحتاد الفيدرايل وعدن إىل لندن ما ييلوقد ذكر 
ّلقد أوضحت لنا احلكومة الربيطانية بدقة أن االقرتاحات واملشاريع التي «

نستطيع أن نضعها موضع التنفيذ ال جيوز أن تنال من سيادهتا عىل عدن أو من 
ًونحن نقدر تبعا ألمهية الوضع االسرتاتيجي لعدن, . لحاكمالسلطات املوكلة ل ّ

ًرضورة احتفاظ بريطانيا احتفاظا كامال هبذه السيادة حتى تستطيع منشآهتا  ً
 يف ممارسة مسؤولياهتا العاملية, ويف محاية سكان اًالعسكرية التي تلعب دورا رئيسي

 .)١ (هذه املنطقة أن تتابع عملها دون خوف
يطانيا احتفظت يف هذا االحتاد بسيطرهتا الكاملة عىل عدن وواضح أن بر

كام أن هلا احلق أن تضيف إىل ذلك أي منطقة تراها . وعىل القاعدة وامليناء فيها
وكان االحتاد جتميع . رضورية للحفاظ عىل أمن املنطقة ودور بريطانيا العاملي

االتفاقيات السابقة ِهلذه السلطنات واملشيخات اهلزيلة, ويف نفس الوقت مل يلغ 
 .من احلامية واالستشارة السياسية اإلجبارية

لن متلك دول «: ورغم ذلك فقد كان هيكنبوتم حمرك الفيدرالية يقول
 .)٢ (»املحميات قوة كافية لكي تلعب دورها يف العهد احلديث من دون الوحدة

نفذ والذي توىل احلكم يف عدن بعده و(وكان هيكنبوتم ثم تريفاسكس تلميذه 
الدويلة باجلامعة يسعيان إىل ربط هذه ) فكرة االحتاد عىل األرض وأقام دولتها

                                 
ً نقـال عـن حممـد عمـر احلبـيش, ,م١٩٦٢, لنـدن ٨١٤بيض, وثيقة رقم الكتاب األ  ) ١(

 .٦٥م, ص ١٩٦٨سياسيا واقتصاديا واجتامعيا, دار الطليعة, بريوت : اليمن اجلنويب
)٢ (  233,175,167164−Hickinbothom T: Aden, London, Coustable & Co. Ltd., p   
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العربية عىل اعتبار أهنا دولة مستقلة, ومل يسعيا إىل ربطها بدول الكومنولث, 
وذلك بسبب انتشار الدعوة إىل القومية العربية والوحدة العربية وظهور 

 .ة املحاربة لالستعامرعبدالنارص وصوت العرب, وظهور القو الدولي
 قامت بريطانيا بإجياد تغيريات يف م١٩٤٧وذلك يف عام ومنذ فرتة مبكرة 

حتى عام ) رشكة اهلند الرشقية(نظام إدارة عدن التي كانت تابعة لبومباي 
حتى عام ) التابعة للتاج الربيطاين مبارشة(م ثم حلكومة عموم اهلند ١٩٣٢
اج الربيطاين ووزارة املستعمرات حتى  وجعلت عدن بعدها تابعة للت,م١٩٣٧

 .ال تطالب اهلند بعدن بعد استقالل اهلند
ّوتغريت السياسة الربيطانية التي كانت تشجع بكثافة عىل هجرة اهلنود 

. ّيف هذه اهلجرة واحلد منهانسبي إىل عدن إىل تقليص ) دوسنأغلبهم ه(
وإن كان بصورة ج تدخل أبناء عدن العرب يف هيكل الدولة, يوبدأت بالتدر

ّحمدودة باختيار أفراد متميزين وجييدون العربية واإلنجليزية ويستطيعون تقديم 
 .خدمات للدولة

 النظام يف عدن
م, أنشأت وزارة املستعمرات جملسني لتسيري شؤون ١٩٤٧ويف عام 
 :)١(املجلس التنفيذي واملجلس الترشيعي: املستعمرة مها

 : ويتكون من): أي احلكومة(املجلس التنفيذي ) ١(
ويتوىل . ّحاكم يعينه التاج الربيطاين بناء عىل اقرتاح وزير املستعمرات) أ(

ّومدته ) يف عدن واملحميات وهو القائد األعىل للقوات املسلحة( رئاسة الدولة 
 .مخس سنوات

                                 
الـصواب (ظـام اإلداري يف عـدن خـالل مخـسون الن: حممد عبـد الرشـيد عـيل. د  ) ١(

م, ص ١٩٩٩ مـايو ١٧ – ١٥ًعاما, ندوة عدن ثغر اليمن, جامعـة عـدن, ) مخسني
٢٩ – ٢١. 
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 سكرتري عام :م وه,ّتعينهم وزارة املستعمرات: ثالثة موظفني كبار) ب(
, ومدير عام للمستعمرة, وسكرتري للاملية )كاتب الدولة أو الوزير األول(
 ).وهو ما يقابل وزير املالية(

حسب توجيهات لندن يرتاوح : ّموظفني أو خرباء يعينهم احلاكم) ج(
 .عددهم بني اثنني أو ثالثة

 العرب يف ّومن النادر أن يعني أحد أبناء عدن. وكل هؤالء من الربيطانيني
 .هذه املناصب اهلامة

 من قبل احلاكم العام بالشكل ّوهو بكامله معني: جملس ترشيعي) ٢(
 :التايل
أكرب الضباط من القيادة ( أربعة أعضاء بريطانيني من دوائر املستعمرات −أ

 ).املسلحة والسكرتري األول واملدعي العام والسكرتري املايل
 .ني الذين يستخدمهم التاج أربعة أعضاء رسميني من املوظف−ب
 ثامنية أعضاء خصوصيني خيتارهم احلاكم من بني ممثيل فئات الشعب −ج

 .يف املستعمرة وهم من الربيطانيني والعرب واهلنود واليهود والصومال
 واثنان من ,اثنان من الربيطانيني, واثنان من اهلنود: وكان األعضاء الثامنية

ويف بعض األحيان كان هناك أربعة .  وواحد هيودي وواحد صومايل,العرب
) البارس وهم من اهلند(من العرب وعضو من اهلندوس وعضو من الزاردشت 

 .وعضو من املسلمني اهلنود وعضو من اليهود
 ,ومن الواضح أن احلاكم الربيطاين لعدن كان يتمتع بسلطات دكتاتورية

مسؤول عن فهو حاكم عدن واملحميات ويساعده يف املحميات اثنان واحد 
وهو القائد األعىل للقوات . املحميات الغربية واآلخر عن املحميات الرشقية

وهو رئيس احلكومة ويف نفس الوقت هو الرئيس األعىل للمجلس . املسلحة
ّالترشيعي وهو الذي يعني األعضاء ن املوظفني اإلنجليز ونصف األعضاء م. ُ
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ّ الثاين يعينهم احلاكم والنصف. الكبار واملسؤولني يف دائرة املستعمرات
من العرب واهلنود واليهود واإلنجليز القاطنني يف عدن ) الدكتاتور(الربيطاين 

فاثنان من اإلنجليز واثنان من اهلنود واثنان من العرب . ًوأحيانا من الصومال
 ).ًأحيانا(وواحد من اليهود أو اثنان وواحد من الصومال 

 وقد سمح احلاكم .م١٩٥٥وحدث بعد ذلك تغيري خفيف وذلك عام 
وأعطي حق االنتخاب لكل . العام باختيار أربعة من املعينني بانتخابات عامة

 سنة ولديه مبلغ حمدد من ٢١ بلغ سن اإذ) مهام كان أصله(شخص ولد يف عدن 
لكل شخص ولد يف الكومنولث وعاش يف و .املال أو وظيفة أو عقار يملكه

 . املقررة ولديه املبلغ املايل أو الوظيفةعدن مدة سنتني متتاليتني وبلغ السن
كل من ولد يف املحميات وعاش يف عدن ملدة سنتني وبلغ السن املقررة ) ٣(

 .ولديه املبلغ املايل املحدد
, ولو عاش يف عدن سنوات )الشاميل(ُوحيرم من ذلك كل من ولد يف اليمن 

ع النساء من ام حترم مجيك. طويلة, وطاملا أنه مل يولد يف عدن فال حيق له االنتخاب
 .حق االنتخاب والرتشيح

وكان قرار .  ورابطة أبناء اجلنوب هذا االنتخابودخلت اجلمعية العدنية
الرابطة دخول هذه االنتخابات بعد أن قاطعتها كل اهليئات األخر, نكبة عىل 

حممد سامل عيل وعبداهللا : الرابطة مما أد إىل انفصال عنارص كبرية وهامة منها
 .إلخ..سندوهاباذيب وحممد سامل ب

ًع بعدها أبدا رغم اعرتاف اجلميع بأهنا التنظيم رومل تكسب الرابطة الشا
ورغم . احلاضن جلميع التنظيامت األخر التي خرجت من حتت عباءهتا

وفازت اجلمعية العدنية . دخوهلا االنتخابات مل حتصل حتى عىل مرشح واحد
 .بجميع املقاعد األربعة
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فها مع املؤمتر العاميل الذي ترأسه عبداهللا الد يف عزلة الرابطة خوما زا
  .م١٩٥٦وحممد سامل عيل والذي تكون عام األصنج 

وبام أن غالبية العامل هم من الشامل اليمني فإن اعتامد املؤمتر العاميل عليهم 
 ة الرابطة التي وافقت عىل السياسية الربيطانيةس وبالتايل وصم سياًا,كان شديد

يف حرمان أبناء الشامل من حق االنتخاب, بأهنا سياسة انفصالية, مما أضعف 
الرابطة التي واجهت محلة قوية من بريطانيا التي منعت نشاطها ونفت رئيسها 
ًالسيد حممد عيل اجلفري وأمينها العام شيخان احلبيش وطاردت كثريا من 

بد الكريم بالقوة م, كام عزلت السلطان عيل ع١٩٥٦وذلك منذ عام . رجاهلا
 .م١٩٥٨العسكرية عام 

اقرتاح القوانني ) ّاملعني أغلب أعضائه(وكانت مهامت املجلس الترشيعي 
وكان عىل أعضاء املجلس عرض القضايا التي . والترشيعات لتطبيقها يف عدن

وال يعترب أي . يريدون مناقشتها عىل حاكم عدن, وله احلق يف رفض املناقشة
ًوللحكومة الربيطانية أيضا .. ل حتى ينال موافقة حاكم عدنقانون نافذ املفعو

  .)١(وزير املستعمراتبأمر حق إلغاء أي قانون وافق عليه حاكم عدن, وذلك 
وهلذا . واضح جدا أن حاكم عدن دكتاتور حسب هذا النظام والدستور

. واجه املجلس الترشيعي سخرية الصحافة والشعب وأطلق عليه جملس نعم
) Lanox Boyed( أبناء عدن طلبوا من وزير املستعمرات لينوكس بويد أنورغم 

بأن جيعل مجيع األعضاء يف املجلس الترشيعي منتخبني وذلك عند زيارته لعدن 
م إال أنه مل يستجب ملطلبهم وسمح فقط بانتخاب أربعة أعضاء ١٩٥٤عام 

  كام,خابوحرم من حق االنت. ١٦ً بدال من ١٨ عدد أعضاء املجلس إىل وزادوا
                                 

)١ (30p,1968Little, Tom: South Arabia: Arena of Conflict, London, ,إبراهيم.  د 
 .١٢٨, ص )م١٩٦٧ – ١٩٤٥(نية يف اجلنوب اليمني احلركة الوط: خلف العبيدي
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بينام أعطي هذا احلق لكل مولود يف الكومنولث .  املولود يف شامل اليمن,أسلفنا
ً أقام يف عدن ملدة سنتني, كام حرمت املرأة من حق االنتخاب أيضااالربيطاين إذ ُ. 

م, وهو ١٩٥٤ورغم هذا فقد أصدر املجلس الترشيعي قانون اهلجرة عام 
ن رأت بريطانيا خماطر زيادة عدد اهلنود يف ّحيد من اهلجرة إىل عدن, وذلك بعد أ

ً ورأت أن ذلك يشكل خطرا عىل قواعدها ,عدن, ومطالبتهم بحقوقهم فيها
 وذلك بام حتدده ,ومع هذا فكان القانون يسمح لدخول األجانب. وسياستها

وبام أن الوظائف الرئيسية كانت بيد اإلنجليز . اإلدارة  احلاكمة من حاجتها هلم
 . فإن هلم احلق يف حتديد من حيتاجون إليه من األجانب, واهلنودواألوربيني

 ,ًولعبت الرشكات األجنبية دورا يف ذلك حلاجتها إىل املوظفني ذوي الكفاءة
 .حسب قوهلا

واجتمعت اهليئات الوطنية بام فيها اجلبهة الوطنية ورابطة أبناء اجلنوب 
ونادت بعدم , )م٥/١١/١٩٥٦يف (ونادي اإلصالح العريب وغريها من اهليئات 

وأن الكفاءات موجودة يف البالد العربية . السامح لغري العرب من دخول عدن
 . وال داعي الستقدامها من غري البالد العربية

وقد ناقش جملس العموم الربيطاين هذا القانون, ومعارضة القو الوطنية 
دي املاهرة وإىل له, إال أن وزير املستعمرات أقنع املجلس بحاجة عدن إىل األي

 .املوظفني ذوي الكفاءة
ّم صدر قانون التعدين الذي عرف العدين بأنه كل من ١٩٥٧ويف عام 

هم يف عدن, أو كل من سكن يف عدن ملدة مخس ؤ يف عدن أو ولد آباواولد
 أو أي شخص قىض عرش سنوات يف خدمة ,سنوات من أبناء الكومنولث

 .احلكومة الربيطانية يف عدن
القو الوطنية واملؤمتر العاميل ضد هذا القانون الذي يمسخ وقد ثارت 

 واتفقت اهليئات الوطنية عىل تعريف العدين بأنه كل شخص عريب .عروبة عدن
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ولد يف عدن, ومجيع أبناء اجلنوب اليمني القاطنني يف عدن, وكل شخص من 
أصل غري عريب ولد يف عدن أو يف أي منطقة من مناطق اجلنوب اليمني 

 .)١(طعت صلته بوطنه األصيلوانق
ّوأصدرت رابطة اجلنوب العريب بيانا هامجت فيه بشدة هذا القانون الذي  ً

 .)٢(يمسخ عروبة عدن وحيوهلا إىل فلسطني ثانية
ًوأصدرت السلطات أيضا قانونا يمنع مجع التربعات لألغراض اخلريية  ً

 وذلك )٣(تربع عقوبة عىل جامع التربع واملتوالوطنية إال برتخيص منها وجعل
 .م١٩٥٥عام 

وعندما ازدادت احلركة الوطنية قوة وازداد ضغط األمم املتحدة عىل 
بريطانيا لتصفية االستعامر زادت من عدد األعضاء املنتخبني يف املجلس 

 كام جعلت كل األعضاء يف املجلس منتخبني, وذلك منذ أن ,الترشيعي إىل ثامنية
 .م١٩٥٩شكلت احتاد اجلنوب العريب عام 

م أن تتامشى السياسة الربيطانية ١٩٦٢ودعا جملس العموم الربيطاين عام 
جيب «: )٤( وجاء يف املناقشات يف جملس العموم,ّمع تغري الظروف املحلية العاملية

وإذا أردنا أن . ّ فرياح التغيري هتب عىل املنطقة بشكل قوي,أن نكون واقعيني
 ,ُّذي يشك فينا يف الوقت احلارض ال,نقيم عالقات صداقة مع الشعب العريب

 من أجل ,جيب أن نعتمد انتخابات بصورة صحيحة وعىل أسس واقعية
 .»مصلحة السكان وليس من أجل مصلحتنا فقط

                                 
 .م١/١٠/١٩٥٧, يف ١٥١صحيفة اجلنوب العريب, العدد   ) ١(
 .م١٨/١٠/١٩٥٧, يف ١٥٢صحيفة اجلنوب العريب, العدد   ) ٢(
االسـتعامر الربيطـاين : م, وقحطان الشعبي٨/٧/١٩٦٤إذاعة صوت العرب, يف   ) ٣(

 .١٧١م, ص ١٩٦٢, القاهرة ومعركتنا يف جنوب اليمن, دار النرص
)٤ (  298297 −, p 667 vol ,1962November  13 Parliamentary Debates:   
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ولكن حكومة عدن استمرت يف تنفيذ سياستها اخلاصة وأصدرت قانون 
م والذي منح احلاكم صالحيات واسعة يف احتجاز أو ١٩٥٨الطوارئ عام 

التي ( كام صدر قانون بمنع اإلرضابات العاملية .شخص يثري الشغبسجن أي 
ًوال بد أوال من التحكيم ). زادت زيادة كبرية حتى أصابت البالد بالشلل َّ

 :اإلجباري, فإذا فشل التحكيم فيمكن اللجوء إىل اإلرضاب برشوط عديدة
ًمنها أن ال يكون له أي عالقة بالسياسية, وأن يكون موقفا متخذا  من أجل نزاع ً

وقد صدر قانون . ّعاميل مع الرشكة أو اإلدارة املعنية فشلت فيه جهود التحكيم
م, وقد رفضه املؤمتر العاميل وواجهه باملزيد من ١٩٦١التحكيم اإلجباري عام 

 .اإلرضابات واالعتصامات
 ,ّوواجه املجلس الترشيعي محالت مستمرة من اهليئات والتنظيامت الوطنية

 وهلذا وافقت بريطانيا عىل .جملس العموم الربيطاين وحزب العاملًونقدا من 
ً عضوا منهم ١٢ً عضوا يكون ٢٣زيادة أعداد أعضاء املجلس الترشيعي إىل 

 اآلخرون مخسة منهم أعضاء بحكم الوظيفة وستة أعضاء واألعضاء. منتخبني
ِولكن حكومة عدن مل جتر أي تعديل عىل رشوط . ّيعينهم حاكم عدن

خابات السابقة وأبقت اليمنيني الشامليني بدون حق االنتخاب طاملا أهنم مل االنت
. م١٩٥٩ يناير ٤ انتخابات هبذا القانون اجلديد يف لوجرت أو. يولدوا يف عدن

ًرجال ) ٢١٥٥٤(وكان عدد الذين هلم حق االنتخاب حسب هذا القانون 
 يف املئة ممن ٢٦نسبة ً منتخبا أي ب٥٦٠٠ولكن الذين أقبلوا عىل االنتخاب كانوا 

 .هلم حق االنتخاب حسب هذا القانون اجلائر
ًوأدت هذه االنتخابات إىل انتخاب اثني عرش شخصا من املعتدلني من 
أعضاء اجلمعية العدنية الداعني إىل احلكم الذايت والتطور الدستوري, وكانت 

. ًواحدانتيجة االنتخابات فوز تسعة من العرب واثنني من الصومال وهنديا 
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َّوحتقق يف هذا املجلس ألول مرة جعل اللغة العربية اللغة الرسمية الثانية يف 
 .)١ (ياملستعمرة, والبديلة عن اإلنجليزية يف املجلس الترشيع

ً عضوا ١٦ عىل أن يتألف املجلس من م١٩٦٢ن لعام دستور عدونص 
 مرة أخر وجر تعديل الدستور. ني واملدعي العامنًمنتخبا وستة أعضاء معي

ِّوعدلت املادة املتعلقة بحق االنتخاب حيث أصبح كالتايل. م١٩٦٤عام  كل : ُ
 أو حصل عىل اجلنسية الربيطانية بطريق املنح من ,من ولد هو أو أبوه يف عدن

وبالتايل ألغي حق كل من (قبل املندوب السامي وحصوله عىل شهادة جتنّس 
ملدة سنتني وبعد تعديل آخر ملدة ولد يف الكومنولث الربيطاين وعاش يف عدن 

ّ وأن يكون ذكرا وال يقل عمره عن ,ً وأن يكون مقيام يف عدن,)مخس سنني ً٢١ 
ًعاما وأن جييد اللغة العربية قراءة وكتابة وكالما وال يعاين من العمى ً) ٢(. 

 ).وسيأيت ذكر التطورات السياسية واحلركات السياسية يف فصول قادمة(
 إدخال نظام احلكم الذايت وجملس منتخب ووزارة ّم, تم١٩٦٣ويف عام 

مسؤولة وبدأت أول حكومة منتخبة وافق عليها احلاكم العام يف عدن برئاسة 
 .السيد حسن بيومي ثم تتالت احلكومات املحلية التي سيأيت ذكرها

 اجلهاز اإلداري
 : )٣ ( من أربع فئات غري متجانسةًوكان اجلهاز اإلداري يف عدن مكونا

 وقد قدر ,ويساعدهم بعض اآلسيوينياألوربيون وكلهم من الربيطانيني ) ١(
                                 

, )م١٩٦٧−١٩٤٥(احلركة الوطنية يف اجلنوب اليمني : إبراهيم خلف العبيدي. د  ) ١(
 .١٩٩ص 

 ).٣٤ من الدستور, الفقرة ٣٤املادة  (٢٠٠ملصدر السابق, ص ا  ) ٢(
م, ١٩٩٩النظام اإلداري يف عدن, ندوة عدن ثغر الـيمن : حممد عبد الرشيد عيل. د  ) ٣(

 .١٩ – ٢ص 
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 .ً شخصا وهم يتولون املناصب اإلدارية العليا واهلامة٣٢٤م بـ ١٩٦٢عددهم عام 
واهلندوس واهلنود املسلمني موظفو املستعمرة وهم خليط من العرب ) ٢(

 .ُ وال يعلم عددهم بالضبط,ن يف عدنوالصوماليني املولودي
. ومعظمهم من العرب وهلم نقابات عديدة: املوظفون املحليون) ٣(

وفيهم عرب من عدن واملحميات . ويعمل كثري منهم يف القاعدة الربيطانية
 .وشامل اليمن

 وإىل جانبهم خرباء من ,ويضم أبناء املحميات: اجلهاز االحتادي) ٤(
 ).يف اجليش(لعرب العدنيني واألردنيني الربيطانيني اهلنود وا

م, كانت الوظائف اإلدارية يف مستعمرة عدن حمدودة بـ ١٩٦٣ويف عام 
 :)١ ( وظيفة كالتايل٤١٦

 )أغلبهم إنجليز(األجانب  العدنيون العرب  
  ٦٢ ١٦ ٨٦ وظائف قيادية

 ٩٤ ١٠ ١٢١ مهنيون
 ٨٨ ١٣ ١٢٥ شهادات دبلوم
 ١٩ ١٨ ٤١ وظائف دنيا

 ١٧ ٢٢ ٤٣ كتبة
  وظيفة شاغرة٥٧ وهناك ٢٧٠ ٧٩ ٤١٦ املجموع

م ١٩٦٣وكان الذين يعملون يف األنشطة املختلفة يف املستعمرة عام 
 :كالتايل

  ١٧,٨٦٠ اخلدمات اإلدارية ٧٥٥٠ امليناء        
  ٢٠,٠٠٠ اخلدمات سياحة وفنادق إلخ ١٢٦٢٩ البناء        

   ١٩٢٢ مصفاة الزيت الربيقة

                                 
 .املصدر السابق  ) ١(
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   ١١٥٧٤ الصناعة
 وغالبية العامل هم من املناطق الشاملية يليهم أهل املحميات, ١٠٦٩٤ )املفرق(التجارة 

 .يليهم أهل عدن

ومتيز النظام اإلداري يف العهد الربيطاين بكفاءته وقلة عدد املوظفني 
وعىل العكس من ذلك نجد أن . وظيفة شاغرة) ٥٧( منها ,وظيفة) ٤١٦(

اري احلكومي قد زادت بعد االستقالل زيادة رهيبة مع األعداد يف النظام اإلد
انعدام الكفاءة وهروب الكثري من الكفاءات بسبب النظام الشمويل الشيوعي 

 .َّالذي خرب البالد والعباد

 ,ويف عدن) املحميات(وقد زاد بعد االستقالل انتشار التعليم يف األرياف 
 ذاتيا يف هيئة ً اكتفاء وقد استطاعت اجلامعة أن حتقق.وظهرت جامعة عدن

من املدرسني بعد فرتة زمنية تعترب وجيزة يف عمر باملئة  ٩٥التدريس وصل إىل 
ًوكان ال يزال مستواها مقبوال ويقارن بكثري من اجلامعات يف الوطن . اجلامعات

 .العريب

ازدادت ) الديمقراطية الشعبية(ن املواصالت بني أطراف اجلمهورية أكام 
م ١٩٩٠وزاد ذلك بصورة جلية بعد الوحدة .  املناطق ببعضهاكثافة واتصلت

م بحيث أصبح من امليسور ألي ١٩٩٤وبعد فشل حماولة االنفصال عام 
كانت يف الشامل أو يف اجلنوب, أ سواء ,شخص أن يسافر إىل أي منطقة يريدها

وهو أمر له أمهية بالغة يف إجياد نوع من التجانس . يف الرشق أو يف الغرب
 .فاهم واالتصال يف مناطق اعتادت عىل العزلة عىل مد مئات السننيوالت

 م١٩٦٣دخول عدن إىل االحتاد عام 
م بموجب األمر ١٩٦٢) آب( أغسطس ٢٠لقد تم إقرار دخول عدن يف 
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: )٢(ثالث وثائقّ وتضمن القرار .)١(م١٨١٤الصادر بالكتاب األبيض قرار رقم 
دستور : والثانية. ّ املعاهدة التي أقرت دخول عدن يف االحتاد مسودة :األوىل
. تطوير األوضاع الدستورية يف عدن لتتامشى مع االحتاد:  والثالثة.االحتاد

ًونصت االتفاقية عىل اعتبار عدن والية من واليات االحتاد اعتبارا من شهر  ّ
متس السيادة الربيطانية فيها وأن حتتفظ م عىل أن ال ١٩٦٣) آذار(مارس 

 يف االحتاد بحيث ّبريطانيا بمنشآهتا العسكرية فيها, وأن حتظى عدن بمركز متميز
ّبينام كل سلطنة متثل بستة أعضاء (ً عضوا يف املجلس الترشيعي ٢٤يكون هلا 

بينام كل سلطنة متثل (ويكون هلا أربعة أعضاء يف املجلس األعىل لالحتاد ) فقط
ّكام نصت االتفاقية عىل حق عدن يف االنسحاب بعد مرور ). بعضو واحد فقط

كام أن من حق بريطانيا أن تستثني أو تسحب من . ست سنوات إذا رأت ذلك
. ًاالحتاد يف أي وقت من األوقات إذا رأت ذلك رضوريا ملسؤولياهتا الدفاعية

 عدن واملحميات حاكم(ّوأكدت املعاهدة عىل اعتبار سلطات املندوب السامي 
 Privy) واعتبار جملس التاج اخلاصةفوق السلطات االحتادي) ّالرشقية والغربية

Council) حمكمة تعلو فوق حمكمة العدل االحتادي فيام خيص أي خالف بني 
 .)٣(وغريها من اإلمارات يف االحتادعدن 

وقد جر التصديق عىل معاهدة الدمج من قبل املجلس الترشيعي يف عدن 
وقد هاج الشعب . ملجلس الترشيعي االحتادي وجملس العموم الربيطاينوا

                                 
)١  ( ,Vol1962 th November13- HMSO, States Papers: Parliamentary Debates , 

.                                                                                                   245, p 667  
- House of Lords: 12 Dec 1962 ,Vol 245 , p 685 . 

, )م١٩٦٧ – ١٩٤٥(احلركة الوطنيـة يف اجلنـوب اليمنـي : إبراهيم خلف العبيدي. د  ) ٢(
 .٢٠٩ – ٢٠٧جامعة بغداد, ص 

; واجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة, الوثـائق الرسـمية, ٢٠٨املصدر السابق, ص   ) ٣(
 .٥٢٣٨ ج ع ١٧الدورة 
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 وزحف الشعب عىل ,واملنظامت السياسية والوطنية يف عدن ضد هذا املرشوع
رغم إنزال قوات كثيفة املجلس الترشيعي يف مظاهرات استمرت ثالثة أيام 

 ١٥فق وقد وا. حلراسة املجلس الترشيعي ومنع املتظاهرين من االقرتاب منه
ًعضوا من أعضاء املجلس الترشيعي يف عدن عىل هذه االتفاقية ورفضها ثامنية 

ً عضوا معينا ١١ومن املوافقني . أعضاء  .وأربعة منتخبني) بريطانيني وغريهم(ًّ
ثورة السالل يف (م ١٩٦٢سبتمرب  ٢٦وقد تم االتفاق قبل حدوث ثورة 

لو أن الثورة «: ريفاسكسوقال حاكم عدن ت). اليمن الشاميل وإهناء امللكية
اليمنية جاءت قبل موعدها بيوم واحد أو أن املجلس الترشيعي مل يصوت عىل 

 .)١(»ًفإين واثق كل الثقة أن اتفاق لندن لن حيصل أبدا.  بعد يوم واحداالتفاق
والواقع أن نصف األعضاء املنتخبني فقط هم الذين وافقوا عىل االتفاقية, 

 .ة هلاوهناك معارضة شعبية عارم
ورغم أن اجلميعة العدنية تعترب معتدلة جدا بالنسبة للمقاييس الربيطانية 

 : إال أهنا انقسمت بسبب هذه االتفاقية إىل فريقني
ويرأسه األستاذ حسن البيومي ومعه عبد الرمحن جرجرة ويؤيد ) األول(
  يفواشرتك حسن البيومي ومن معه. احلزب الوطني االحتادين ّ وكو,االحتاد

وتم ) م١٩٦٣−١٩٦٢(املفاوضات يف لندن التي أدت إىل دخول عدن االحتاد 
 .تعيينه كأول رئيس وزراء لعدن بعد منحها احلكم الذايت

ويرأسه عيل حممد لقامن ابن مؤسس اجلمعية العدنية وأحد أهم : والثاين
حزب وقد أسس عيل لقامن . هتا والشاعر والكاتب الصحفي القديررجاال

وكان يعارض انضامم عدن يف دولة االحتاد قبل أن . عبي الدستورياملؤمتر الش
                                 

)١ ( 180p Trevaskis k: Shades of Amber, احلركــة : إبـراهيم العبيـدي .د: وانظــر
 نظرة من التواهي: , وهو ينقلها عن جونستون٢٠٩الوطنية يف اجلنوب اليمني, ص 

 C. Johnston: The View from Streamer Point )19631960( − , p 113111−  



אא٤٧٥ א

واعترب أن دخول عدن يف . تستكمل عدن مسريهتا الديمقراطية الدستورية
وطالب . االحتاد رضبة قاضية حلقوق أهل عدن يف تطور دستوري سليم ورسيع

بتوسيع قاعدة االنتخابات يف املجلس الترشيعي بحيث يكون كل األعضاء 
خبني ولكن برشط أن يكون حق االنتخاب للمولودين يف عدن وأبناء منت

وأن يشكل املجلس . اإلمارات املولودين يف اإلمارات واملقيمني يف عدن
الترشيعي حكومة وطنية مسؤولة أمام املجلس ووظيفة هذه احلكومة تطبيق 
حق تقرير املصري وإعالن االستقالل لعدن وإجراء مفاوضات بعد ذلك مع 

 .حتاد وبريطانيااال
وقد كان معظم أعضاء املجلس الترشيعي املنتخبني يف عدن من اجلمعية 

رئيس اجلمعية (العدنية وأول حكومة حملية يف عدن توىل رئاستها حسن بيومي 
وهو أمر طبيعي ألن كل األحزاب واجلمعيات الوطنية األخر ).. العدنية

 .َّ كام قد مر معنا,قاطعت االنتخابات
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حممد عبد اهللا أسسها الشيخ ): م١٩٤٩ (اجلمعية اإلسالمية الكرب

واشرتك معه يف تكوينها الشيخ حممد بن سامل ). من أصل هندي(املحامي 
سس مؤ(, والسيد حممد عيل اجلفري  والشيخ عيل حممد بامحيش,البيحاين
 والسيد عبداهللا بن , والسيد سامل الصايف,)رابطة أبناء اجلنوب فيام بعدورئيس 

 والشيخ ياسني , والشيخ سعيد بازرعة, والشيخ عيل بازرعة,صالح املحضار
 والشيخ , واألستاذ عيل غانم كليب, والشيخ عيل إسامعيل الرتكي,رامجنار

 .حممد عوض باوزير
ّ املد التغريبي والتبشريي اللذين نرشهتام وكانت اجلمعية اإلسالمية تواجه

 وإذا ,ّ وأصبح كثري من أبناء عدن ال يعرفون كيف يصلون.بريطانيا يف عدن
ّكانت هناك جنازة لقريب هلم وقفوا خارج املسجد حتى يصيل عليها الناس 

كام كانت اللغة العربية تنحرس ). أغلبهم من أبناء املحميات وأبناء الشامل(
وكانت مطالب اجلمعية ترتكز عىل احلقوق املدنية . لتعليم فيهابسبب ضعف ا

 وأن .وأن تكون اللغة العربية لغة رسمية لد الدولة. والدينية ألهل عدن
وأن يتم االحتفال باملناسبات . ًتكون اإلجازة األسبوعية اجلمعة بدال من األحد

ة اهلجرية,  وأن تكون فيها إجازة مثل املولد النبوي ورأس السن,الدينية
ً وعمقت الروح اإلسالمية وسعت سعيا حثيثا إلقامة املعهد .واإلرساء واملعراج ً ْ ّ

اإلسالمي الذي قام به بعد وفاة الشيخ عبداهللا املحامي الشيخ حممد بن سامل 
وذهب الشيخ عبداهللا املحامي إىل لندن . الداعي إليهو مؤسس املعهد –البيحاين 

حلكم الذايت والتعريب وأسلمة التعليم فتويف ليعرض قضية عدن ويطلب هلا ا
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وقام الشيخ عيل حممد . ونقل جثامنه إىل عدن ودفن يف مقربة العيدروس. هناك
ُّبامحيش بإصدار جملة الذكر وهي جملة دينية ترد عىل العلامنيني والليرباليني 
. ًوتنادي بمبادئ اجلمعية, ولكنها لألسف أيضا دخلت يف معارك مع السلفيني

من االبتدائية إىل  (لبيحاين أن يقيم املعهد اإلسالميواستطاع الشيخ حممد ا
 وبقي املعهد منارة إسالمية حتى أقفله عبداهللا ,م١٩٥٦عام ) الثانوية العليا

ًجعله تابعا لوزارة الداخلية يف العهد الشيوعي وم ١٩٧١عبدالرزاق باذيب عام 
خ حممد بن سامل البيحاين يف اجلزء وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف ترمجة الشي(األسود 

 ).األول من هذا الكتاب
ًوكانت هذه املنظمة تضم العديد من علامء عدن وطلبة العلم وعددا من 

وبام أن نزعتها كانت . اهلنود املسلمني وأبناء اجلنوب وبعض املهاجرين إىل عدن
 : هيإسالمية رصفة فإن التيار الليربايل املنفتح يف عدن أقام مجعية أخر

ّم التي أسسها ١٩٤٩) حزيران( يونيه ٢٣وقد تكونت يف : اجلمعية العدنية
 ّ الذي أسس نادي اإلصالح العريب يف كريرتاألستاذ املحامي حممد عيل لقامن

 والذي شارك يف تأسيس جمموعة من األندية األدبية والعلمية ,م١٩٣٠) عدن(
عام » تاة اجلزيرةف«أول من أسس صحيفة مطبوعة وهي  كام كان. يف عدن
وهي صحيفة أسبوعية . م, ال يف عدن وحدها, بل ربام يف جزيرة العرب١٩٤٠
وكانت لسان حال اجلمعية العدنية وقد نرشت دستور اجلمعية العدنية . سياسية

 :وأهدافها وهي
العمل عىل رفع مستو  عدن والعدنيني والتعاون مع حكومة عدن ) ١(

 .هلذه الغاية
 .يني ومحاية مصاحلهم يف مستعمرة عدنترقية العدن) ٢(
تنظيم العالقات بني العدنيني وحكومة عدن, وبني املوظفني ) ٣(

 .واملستخدمني, وبني العدنيني أنفسهم
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ابن (ًثم أصبح حسن عيل بيومي رئيسا للجمعية العدنية وعيل حممد لقامن 
القلم العدين فتاة اجلزيرة, : وحتولت صحف آل لقامن. ًأمينا عاما هلا) املؤسس

 .إىل لسان حال اجلمعية العدنيةيدن كرونكل باللغة اإلنجليزية إو
م إىل اجلمعية العدنية عدد ليس بالقليل من األرس العدنية ضوقد ان

والصومال وبعض موظفي ) اهلندوس واملسلمني(األصيلة, ومن التجار اهلنود 
 : الدولة واملؤسسات األجنبية, وقد قبلوا بتعريف العدين

 .أنه كل مولود يف عدن مهام كان أصله: ًأوال
كل أبناء الكومنولث الذين أقاموا يف عدن ملدة سنتني فأكثر وهو : ًثانيا

وبالتايل كان .. ومل يدخلوا أول األمر حتى أبناء اإلمارات. التعريف الربيطاين
, أو أي )من جوا يف اهلند وهي مستعمرة برتغالية سابقة(واين اهلندويس أو اجل

شخص من الكومنولث الربيطاين الذي أقام يف عدن يتمتع بحقوق املواطنة يف 
عدن, وأن يدرس أبناءه يف املدارس احلكومية, وأن يدخل االنتخابات البلدية 

 .وابن الشامل اليمني) اجلنوب(والترشيعية, بينام حيرم من ذلك ابن املحميات 
ّقام يف عدن أن يتمتع ُم وسمح البن اجلنوب إذا أ١٩٥٥ثم حصل تعديل عام 

 .بحقوق املواطنة
ًوشكل املنتمون إىل اجلمعية العدنية خليطا من البرش ذوي جنسيات  َّ

كام ). ويف اهلند وحدها العديد من اللغات(وأصول خمتلفة بل ولغات خمتلفة 
كان ينتمي إليها بعض الصوماليني وبعض األوربيني وبعض من جاؤوا من 

وقد دعمت اجلاليات . الكومنولث الربيطاين, وهم يندرجون يف افريقيإ
وبالذات التجار من . َّاألجنبية اجلمعية العدنية ألهنا حققت هلا ما كانت حتلم به

وهو زواج . وبعض أصحاب الرشكات) الباريس(اهلنود والزرادشتيني 
 ولكن مع مرور األيام وصدور تعريفات جديدة للعدين برشط ,مصلحي

 وهو واضح ,اءة وكتابة وخماطبة ضعفت هذه الصالتإجادته للغة العربية قر
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م ١٩٦٣ بعد دخول عدن يف احتاد اجلنوب العريب عام من جمريات األحداث
 .ّ واحلد من اهلجرة األجنبية)أي تعدين الوظائف(وصدور قانون التعدين 

 انقسمت اجلمعية العدنية إىل ا دخلت عدن يف احتاد اجلنوب العريبموعند
 :حزبني

 ومن أعضائه .حلزب الوطني االحتادي ويرأسه حسن عيل بيوميا: األول
البارزين األستاذ عبد الرمحن جرجرة واألستاذ إبراهيم الصعيدي وحسني 

سبق (وكان ينادي بدخول االحتاد مع فرض رشوط ملصلحة عدن . بيومي
 ).ذكرها

 وير ن, ويرأسه األستاذ عيل لقامحزب املؤمتر الشعبي الدستوري: الثاين
 أن حتقق االستقالل الذايت ثم ًوعليها أوال. ّ عدن ستترضر بدخول االحتادأن

 .ّتقرر بعد ذلك دخول االحتاد من عدمه
 كام توىل منصب , وزارة احتاديةلوقد توىل األستاذ حسن عيل بيومي أو

وزير اإلرشاد القومي وتوىل أخوه حسني بعد وفاة أخيه حسن عدة مناصب 
 اإلعالم واإلذاعة ثم اتلة بيومي من رائدوكانت زوجته عدي. وزارية

 .التليفزيون
خرجت أأما آل لقامن فهي أرسة عريقة يف عدن وهم من مهدان اليمنية التي 

وكانوا عىل املذهب اإلسامعييل ) امللكة أرو (أمحد السيدةالصليحي وامللكة 
فلام ذهبت دولتهم جاءت فرتات من االضطهاد وانتقل جدهم إىل . الفاطمي

 وهم يأتون ,وكان للملكة أرو دور كبري يف تكوين حركة البهرة يف اهلند. نداهل
ُّوكان جد آل لقامن من هذه . لة كل سنةجبّلزيارة مقرها ومسجدها وقربها يف 

وذكر األستاذ حممد عيل لقامن عند زيارته للهند وهو شاب ما أخربته . الفئة
م انتقل جد حممد عيل لقامن وهو ث. جدته عن دور أجداده يف احلركة اإلسامعيلية

ويبدو أنه أول من ترك املذهب اإلسامعييل وتسنّن . إبراهيم لقامن إىل عدن
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وقد ذكرنا نبذة عن األستاذ حممد عيل لقامن من . وصار شافعيا كأهل عدن
وكان األستاذ لقامن عىل صلة قوية . مذكراته ونشاطه يف طفولته وشبابه وكهولته

فكر واألدباء, وهو رائد النهضة الصحفية بال جدال, وله بالعلامء وذوي ال
ثم جاء ابنه عيل حممد لقامن واشتغل بالصحافة والسياسة . مشاركات أدبية

 وكل ,)له عدة دواوين بالشعر الفصيح وباللهجة الدارجة(واألدب والشعر 
 أبناء حممد عيل لقامن درسوا دراسات جامعية, وبعضهم ما بعد اجلامعية يف زمن

 ثم توىل ,وتوىل عيل حممد لقامن وزارة. ًكان احلصول فيه عىل الثانوية العليا نادرا
منصب رئيس إدارة الكهرباء يف عدن بأعىل مرتب استلمه أي شخص حميل وهو 

 وكان هو عىل رأس قائمة كبار موظفي ,)١(ستة آالف جنيه اسرتليني شهريا
 .الدولة وال يسبقه إال اإلنجليز

  اجلنوبرابطة أبناء
وأسس السيد . األوائل يف األزهر ويف دار العلوم مؤسسو الرابطة درس

طالب دار (والسيد سامل عمر الصايف ) طالب األزهر آنذاك(حممد عيل اجلفري 
 الربيزيوالشاعر حممد حممود ) طالب األزهر( بيحاينوالشيخ حممد ال) العلوم

 وكان اجتاهها .كتيبة الشباب اليمني) طلبة أزهر آنذاك(محد نعامن وحممد أ
 عنها يف ترمجة الشيخ حممد بن سامل توقد كتب. إسالميا وطنيا وحدويا هنضويا

مل : وقد قال األستاذ حممد أمحد نعامن.  يف اجلزء األول من هذا الكتاببيحاينال
وكانت أهدافنا واضحة .. يديّنكن نفرق بني شاميل أو جنويب وشافعي أو ز

خلدمة اليمن بأكمله وإنقاذ الشامل من التخلف وحكم القرون الوسطى وإنقاذ 
وكان اهلدف الرتبوي والتعليمي هو اهلدف األول . اجلنوب من االستعامر

 .وهي كتيبة إسالمية عربية وطنية. للكتيبة
                                 

 .ّناك خطأ يف هذا املبلغ, ولعل الصواب ستامئة جنيه اسرتليني شهرياه  ) ١(
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 يبريزالحممود  قام األستاذ حممد أمحد نعامن واألستاذ ,وملا عاد املؤسسون
 وكان معهم يف التأسيس السيد زيد املوشكي ,بتأسيس حزب األحرار اليمني

وكانت . والسيد الشاعر واملؤرخ أمحد الشامي والشيخ مطيع دماج وغريهم
ومن هذا احلزب تألفت اجلمعية اليمنية الكرب . أهدافهم إصالحية تربوية علمية

 .ط مركزه عدن ويمتد إىل الشاملوكان النشا. التي أصدرت صحيفة صوت اليمن
وقام السيد حممد عيل اجلفري والسيد سامل عمر الصايف والشيخ حممد سامل 
البيحاين باالشرتاك مع الشيخ حممد عبداهللا املحامي وجمموعة أخر بتأسيس 

ّوأهدافها مواجهة املد التغريبي والتبشريي يف عدن . اإلسالمية الكرباجلمعية 
والدعوة اإلسالمية واحلفاظ ) ٍاملعهد اإلسالمي(بية اإلسالمية وإقامة دعائم الرت

 .عىل عروبة عدن وإسالمها واملطالبة بحقوق أهلها
وعندما توىف مؤسس اجلمعية اإلسالمية الكرب الشيخ حممد عبداهللا 

 واستمر الشيخ البيحاين يف جهوده . انفرط عقدها,م١٩٥٤املحامي يف لندن 
 واجته البامحيش إىل . باإلضافة إىل خطبه ودروسهإلقامة املعهد اإلسالمي

 ويؤسس صحيفة ,ّرها وخيرج األجيال وخيطب يف املساجدييدمدرسة بازرعة 
 . وهياجم االجتاهات الليربالية والعلامنية,الذكر ويرأس حتريرها

واجتمع السيد حممد عيل اجلفري والسيد سامل عمر الصايف والسيد شيخان 
بي ورشيد احلريري وأمحد عبده محزة وعبداهللا أمحد الفضيل احلبيش وقحطان الشع

وحسني هادي العولقي وعيل غانم كليب والسيد عبداهللا بن صالح املحضار 
 .والسيد أمحد عمر بافقيه وعبد الرمحن جرجرة وعبداهللا باذيب وعيل بن عقيل
ريب ّوكونت هذه املجموعة املنتقاة من أبناء اجلنوب رابطة أبناء اجلنوب الع

عدن واملحميات ( ودعت إلقامة دولة موحدة لكافة أبناء اجلنوب ,م١٩٥٠عام 
 .عدن ال استقالل بدون احتاد وال احتاد بدون : ورفعت شعار,)الرشقية والغربية
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 :)١(ّوقد خلصها األستاذ محادة رضا  :هاؤأهداف الرابطة ومباد
رابطة بالقومية العربية وبالوطن العريب الواحد وباألمة العربية تؤمن ال −١
 .اخلالدة
 أي شعب –هتدف الرابطة إىل وحدة شعب اجلنوب العريب الكبري  −٢

ّ حتت حكومة واحدة مستقلة تقدمية تقوم بدورها الفعال يف بناء –اليمن الكبري  ّ ّ
 .)٢(الكيان العريب الواحد

.  عدن واملحميات الرشقية والغربيةإقامة حكومة واحدة لكل من −٣
ًوتسعى سعيا حثيثا   .ّلوحدة اجلنوب العريب عىل أسس تقدمية سليمةً

الرابطة ال تؤمن بالقوميات املحلية كالقومية اليمنية أو املرصية أو  إن −٤
بل تؤمن بأن أمة العرب هلا قومية واحدة فقط هي القومية ًالسورية مثال, 

سلكه أي شعب عريب, وأي كفاح يكافحه أي جزء من وأن أي طريق ي. العربية
األرض العربية جيب أن يتوخى مبادئ القومية العربية, وأن يكون هذا الطريق 

 .أو ذلك الكفاح عىل أسس عربية سليمة
 وبرضورة إعداد الشعب العريب يف  إن الرابطة تؤمن بقوة الشعب−٥

 . التي تعمل لصاحلهاجلنوب ليبارش أموره ويوجه سياسته وخيتار احلكومة
تؤمن الرابطة بالعدالة االجتامعية, وباملساواة يف كافة احلقوق  −٦

 وتشجب نظام الطبقات والنعرات القبلية واالستغالل الفردي ,والواجبات
 .اجلشع

                                 
ّ, نقال عن تطور ٩حقائق عن جنوب اجلزيرة العربية للسيد حممد عيل اجلفري, ص   ) ١( ً

 .٩٠ومسار احلركة الوطنية يف اليمن الديمقراطية لعادل رضا, ص 
الية وتـدعو إىل فـصل اجلنـوب هذا اهلدف ضد ما أشيع من اهتام بأن الرابطة انفص  ) ٢(

والواقع أهنا كانت تر أن الوحدة ال تتم إال بعـد أن يـستقل اجلنـوب . عن الشامل
ّأوال ويتحرر من االستعامر وأن يتخلص الشامل من احلكم اإلمامي الرجعي ً. 
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وأنه ال حياة تؤمن الرابطة أن االستعامر هو عدو األمة العربية األول,  −٧
من الوطن العريب ما دامت أقدام املستعمر  ألي جزء وال اطمئنان وال استقرار

ولذلك فإن الرابطة تؤمن بوحدة . ّتلوث أي بقعة من أرض العروبة الطاهرة
 .النضال العريب يف كل أجزاء الوطن العريب

ويبدو . ويالحظ عىل هذه األهداف أهنا متأثرة جدا بموجة القومية العربية
كام يبدو التأثر إىل حد كبري . مرصم يف ١٩٥٢ يوليه ٢٣يل أهنا كتبت بعد ثورة 

 وقد ,بشعارات حزب البعث العريب االشرتاكي وهي تركز عىل الوحدة واحلرية
 وقد كان من مؤسيس الرابطة السيد .ظهر هذا جليا يف البيانات املتأخرة للرابطة

خترج (والسيد عيل بن عقيل ) املحامي خترج من العراق(شيخان عبداهللا احلبيش 
 .ً وكالهها كان متأثرا بحزب البعث العريب االشرتاكي,)من دمشق

 )١(ظروف قيام ونمو الرابطة
 الرابطة بأهنا التنظيم األول الذي كان أعضاؤه من مجيع أرجاء لقد متيزت

 فمنذ حلظة التكوين كان يف الرابطة أعضاء من .اجلنوب العريب املحتل
أمني عام (ذكر منهم األستاذ شيخان عبداهللا احلبيش املحامي نوت حرضم
والسيد عيل بن عقيل املتأثر ) أمني الصندوق(وعمر حمضار الكاف ) الرابطة

ثم انضم إليهم السيد أمحد عمر بافقيه الصحفي . بشكل كبري بالتيار البعثي
وانضم كثري . ) ماليزيا– سنغافورة –أندونيسيا (القدير بعد قدومه من املهجر 

 .من أدباء وعلامء حرضموت إليها أو تعاطفوا معها
السيد سامل عمر الصايف وهو عضو ومن أهل عدن من أصول حرضمية 

مؤسس وتوىل رئاستها فرتة ونائب الرئيس فرتة, والسيد عبداهللا بن صالح 
                                 

مطبعة املدين, ) م١٩٧٢ – ١٩٥٠(جتربة اليمن الديمقراطية : أمحد عطية املرصي. د  ) ١(
 .١٣٣ – ١٣٠م, ص ١٩٧٤ القاهرة
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 .املحضار واألستاذ عبداهللا عبد الرزاق باذيب
كليب وأمحد عبده محزة ورشيد عيل ومن أبناء عدن األستاذ عيل غانم 

ومن أبناء حلج والعوالق السلطان عيل عبد الكريم العبديل سلطان . احلريري
ورغم أنه مل يعلن رسميا انضاممه للرابطة . حلج خريج فيكتوريا كولج يف مرص

 بريطانيا املستعمرة ذلك, وتعرف دعمه هلا, مإال أنه من املؤسسني هلا, وتعل
 .م١٩٥٨ أساسيا يف عزله وطرده من وطنه عام ًوكان هذا سببا

ومن أهل حلج والعوالق السادة آل اجلفري فهم من العوالق وطلبهم 
وعىل رأس هؤالء السيد .  يف حلج والعوالقنةسالطني حلج وصارت هلم املكا

حممد عيل اجلفري الذي توىل القضاء يف حلج ورئيس الرابطة ومؤسسها وأخوه 
وكان والدمها السيد عيل بن حممد . ملسؤول التعليمي يف حلجعبد اهللا اجلفري ا

اجلفري من العوالق الداعني إىل توحيد اجلنوب واالرتقاء به قبل تكوين 
وانضم آل فريد من مشيخة العوالق إىل الرابطة وكانوا من رجاالهتا . الرابطة

ان  وكان من مؤسيس الرابطة قحط.)١(املعدودين وخاصة الشيخ حممد بن فريد
وعبد اهللا أمحد الفضيل ) من العوالق(وحسني هادي العولقي ) من حلج(الشعبي 

 ).من سلطنة الفضيل(
والرابطة هي التنظيم الوحيد الذي كان منذ تأسيسه يضم عنارص واسعة 

ويف فرتة متأخرة ظهرت اجلبهة القومية وكانت هلا امتدادات . من أبناء اجلنوب
م وبعد ذلك يف مناطق ١٩٦٣ع منذ عام يف الريف يف حلج وردفان والضال

 .أخر إىل حرضموت واملهرة كام سيأيت تفصيله
. »عدن للعدنيني«ّويالحظ أن الرابطة ظهرت يف وقت اشتدت فيه دعوة 

                                 
وهـو إنـسان شـهم . وتوىل الشيخ حممد بن عجرومة اجلناح العـسكري يف الرابطـة  ) ١(

 .وشجاع وكريم نفس
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ويقول .  هي التنظيم الوحيد الذي واجه هذه اجلمعية العدنية االنفصاليةوكانت
ّاجلنوب ما مثله حزب الوفد ّن حزب الرابطة مثل يف إ«: )١ (أمحد عطية املرصي

ًفقد استقطبت الرابطة كثريا . يف مرص, مع فارق الظروف واألوضاع اخلاصة
 من أثرياء الريف, بل وبعض األمراء ًامن العنارص الشابة املثقفة وعدد

وعىل هذا كان يعد التنظيم الوحيد الذي استطاع أن .. والسالطني واملشايخ
ت, وخاصة حرضموت وحلج والعوالق يتسع ليشمل نشاطه عدن واملحميا

ً ألنه حدد مطالبه أساسا يف وحدة اجلنوب العريب يف مواجهة انفصالية ,وعدن ّ
الواقع أهنا ماتت بموت مؤسسها (اجلمعية العدنية, وهزال اجلمعية اإلسالمية 

واصطدم مع بريطانيا وأخذ هذا الصدام شكل العداء ).. الشيخ عبداهللا املحامي
 .»ستعامرالسافر ضد اال

 برنامج الرابطة
وحدة اجلنوب العريب املستقل : يدور برنامج الرابطة حول مسألتني مها

 وقد هامجت الرابطة منذ تأسيسها االستعامر الربيطاين .واملعاداة لالستعامر
ة ّودعت إىل مقاومته, ونددت بأوضاع التجزئة إىل أكثر من عرشين سلطن

 ومحل احلزب عىل .ومشيخة يف منطقة ال يزيد عدد سكاهنا عن املليون آنذاك
وهاجم . التخلف والظلم وفساد احلكم وانتشار اجلهل والروح القبلية الفردية

 .النظر إىل أبناء الشامل باعتبارهم أجانب, وطالب بإقامة العدالة االجتامعية
يه وجهة نظرها بالنسبة ًم, أصدرت الرابطة بيانا أوضحت ف١٩٥٦ويف عام 

إن الرابطة تؤيد «: )٢ (ملستقبل اجلنوب ومستقبل العالقات مع بريطانيا جاء فيه
                                 

 .١٣٢جتربة اليمن الديمقراطية, ص : أمحد عطية املرصي  ) ١(
حقـائق عـن جنـوب اجلزيـرة «, وهو ينقـل ذلـك عـن ١٣٤املصدر السابق, ص   ) ٢(

 .٦٠ – ٥٠يل اجلفري, ص للسيد حممد ع» العربية



،אFאאE ٤٨٦

ًقيام دولة االحتاد عىل أن تكون مستقلة استقالال كامال, وأن تصبح عدن جزءا  ً ً ّ
وعن شكل احلكم أوضح البيان .. »منها مع إقفال باب اهلجرة األجنبية إىل عدن

احب السيادة ومصدر السلطات, وجملس الرؤساء يف ن الشعب هو صإ«
وأشار إىل تكوين جملس تأسييس باالنتخاب . » هو رمز هلذه السيادةهجمموع

أن ترتب األوضاع يف اجلنوب خالل فرتة «ُاملبارش تسأل أمامه حكومة االحتاد, و
إن شعب «:  وفيام خيتص بالشامل أوضح البيان.»انتقال مدهتا ثالث سنوات

 اجلنوب هو جزء من شعب اجلنوب العريب الكبري, وله وحده حق واليات
. »تقرير مصريه بالنسبة للوضع العريب العام, وعىل ضوء مبادئ األمة العربية

وكان احلزب ير أن الوحدة مع الشامل ال يمكن أن تتم قبل أن يتخلص من 
ستشارة وطالب البيان بإلغاء معاهدات احلامية واال.  اإلمامي املتخلفاحلكم 

 . للدولةًاملك) والبرتول(واعترب الثروة املعدنية 
 قام رئيس الرابطة حممد عيل اجلفري بتلخيص برنامج ,م١٩٦٢ويف عام 

م, وبيان عام ١٩٥٦وأهداف احلزب من واقع دستوره وبيانه السيايس لعام 
م, ونداء احلزب ١٩٦٠ والبيان اخلاص بموقف الرابطة من اليمن عام ,م١٩٥٨
 :)١ (وأكد عىل النقاط التالية. م١٩٦٢ئات وشخصيات اجلنوب عام إىل هي
وشجبه لالنقسام واالنفصالية . إيامن احلزب بوحدة اجلنوب العريب) ١(

والقبلية والعائلية واملذهبية واإليامن بالقومية العربية والوحدة الشاملة واحلركة 
 .العربية املوحدة

ّأن ينفذ احلزب أعامله وبراجمه يف التأكيد عىل العدالة االجتامعية, و) ٢(
                                 

توضـيحات :  وهو ينقل عن حممد عيل اجلفـري١٣٧ – ١٣٥املصدر السابق, ص   ) ١(
ورشوح لعقيــدة الرابطــة ومبادئهــا, رابطــة أبنــاء اجلنــوب العــريب, نــرشة نــوفمرب 

 .٦ −٣م, ص ١٩٦٢



אא٤٨٧ א

م ١٩٥٧وقد أعلن احلزب يف أواخر عام . »ظل التعاليم اإلسالمية الغراء«
شعاري الوحدة واالشرتاكية واإليامن بالديمقراطية, والتعاون بني الرابطة 

واهليئات األخر. 
اهلدف البعيد هو الوحدة الشاملة جلميع أقطار األمة العربية وليس ) ٣(
 .ة اإلقليميةالوحد

 مالحظات عىل أهداف وبرامج الرابطة
ومن الواضح أن الرابطة كانت هتدف إىل وحدة اجلنوب العريب وإزالة 
نظام السلطنات واملشيخات يف دولة واحدة تكون فيها السلطة العليا للشعب 

ّوهو الذي يصدر القوانني ويكون )  الترشيعياملجلس(الذي ينتخب الربملان 
ًرمزا للدولة ) املكون من السالطني والشيوخ(ويكون جملس الرؤساء . الدولة

فقط, وكانت هتدف إىل إزالة االستعامر وترفض بقاء القاعدة العسكرية 
 .الربيطانية يف عدن

حاكم (وتريفاسكس ) م١٩٥٦حاكم عدن إىل (وعندما وضع هيكنبوتم 
نظام االحتاد الفيدرايل للجنوب العريب كان هيدف ) م١٩٦٥ – ١٩٦٣ عدن من

جلنوب وإبقاء املعاهدات القديمة عىل اإىل إبقاء السيطرة الربيطانية االستعامرية 
امة تّأو استبداهلا بمعاهدة جديدة وأرص بوضوح عىل بقاء عدن حتت اهليمنة ال

 .الربيطانية مع بقاء القاعدة
ً الرابطة وحكومة عدن حمتام رغم االتفاق عىل إجياد هلذا كان الصدام بني

 وهلذا قام االستعامر بإلغاء ترخيص الرابطة واعتقال .)١ (دولة اجلنوب العريب
من بقي من رجاالهتا واضطرار قادهتا إىل اخلروج من عدن أو منع عودهتم 

 املنادي بمبادئ الرابطة وعزل السلطان عيل عبد الكريم سلطان حلج. إليها
 .م١٩٥٨والداعم األول هلا, وذلك عام 
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،אFאאE ٤٨٨

النهضة لألستاذ عبد الرمحن ) ١ (:ا ناطقة باسمهوكانت للرابطة صحف
اجلنوب العريب لألستاذ أمحد عمر بافقيه يف ) ٢(ًثم رسميا . جرجرة يف عدن

 .ًعدن أيضا
وكانت صحيفة الرائد للسيد حسني بن حممد البار متعاطفة مع الرابطة وإن 

 . وهي تصدر يف املكال,حاهلامل تكن لسان 
 والعوالق وثورة الربيزيودعمت الرابطة عدة ثورات قبلية منها ثورة 

وكانت تنرش . السلطان حممد بن عيدروس العفيفي وعدة ثورات يف حرضموت
. وتعلن تأييدها التام هلا) اجلنوب العريب(وقائع تلك املواجهات يف صحيفتها 
 . قيادهتا املبارشةولكن من الواضح أهنا مل تكن حتت

ومن املالحظات عىل الرابطة أهنا مجعت الدعوة القومية البحتة وشعارات 
 والشعارات اإلسالمية واحلفاظ عىل ,حرية وحدة اشرتاكية: حزب البعث

 .اإلسالم والعدالة واالجتامعية
 : ويمكن تفسري ذلك بعدة عوامل

نوا من رجال ن أغلب أعضائها املؤسسني كاإ إذ :تكوين الرابطة) ١(
 ,اجلمعية اإلسالمية الكرب يف عدن وممن درسوا يف األزهر أو كلية دار العلوم

ومع ذلك فقد كان يف رجاالت الرابطة املؤسسني من تأثروا بحزب البعث 
ومن تأثروا فيام بعد . العريب االشرتاكي كالسيد عيل بن عقيل وشيخان احلبيش

ومن . نج وعبداهللا األصوهامل باسندبحزب البعث مثل حممد سامل عيل وحممد س
ومن حتول إىل املاركسية . تأثر بحركة القوميني العرب مثل قحطان الشعبي

 .اللينينية مثل عبداهللا باذيب
وكان من .. والواقع أن الرابطة تنظيم يضم مجيع أطياف الطيف الوطني

ات  وأول االنشقاق.َّاملتوقع واألمر كذلك أن ينشق عنها جمموعات خمتلفة
م, ١٩٥٥حدثت عندما دخلت الرابطة انتخابات املجلس الترشيعي لعام 
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مع أن الرابطة (وبموجب قانونه منع ابن الشامل اليمني من حق االنتخاب 
ًوكان هذا القرار خاطئا من مجيع النواحي ). كانت تدعو إلعطائه ذلك احلق

باسندوه وأد إىل انفصال جمموعة كبرية مثل حممد سامل عيل وحممد سامل 
 .إلخ.. وعبداهللا باذيباألصنج وعبداهللا 

ّالعام وتوجهه العنيف نحو القومية العربية التي مثلها الرئيس ضغط الرأي ) ٢(
مجال عبد النارص ومعبود اجلامهري آنذاك, وخاصة بعد معركة السويس عام 

ً حيث أصبح بطل القومية العربية وجمسدا آلمال األمة يف الوحدة واحلم١٩٥٦  .ريةِّ
اجتاه عبد النارص واحلركة القومية إىل النظام االشرتاكي والتعاون مع ) ٣(

الدول الشيوعية نتيجة موقف الدول االستعامرية الرأساملية من حركة النضال 
 .العريب
ً فكان لزاما ,ّاضطرت الرابطة يف آخر أمرها إىل االلتجاء إىل السعودية) ٤(

اكية, وحتوهلا مرة أخر إىل العدالة ّعليها أن ختفف من الشعارات االشرت
 .االجتامعية التي ينادي هبا اإلسالم

وهلذا خرست الرابطة . هذا التذبذب فرضته الظروف املوضوعية آنذاك
وأول وأهم خساراهتا كانت يوم وافقت عىل االشرتاك يف . ًكثريا من أنصارها

ّ تصدع ّم والذي أد إىل١٩٥٥انتخابات املجلس الترشيعي يف عدن عام 
ًوإن كان أمر خروج هذه املجاميع متوقعا . الرابطة وانفصال العديد من رجاهلا

ولو مل تدخل الرابطة هذه . الختالف التوجهات التي ظهرت فيام بعد
ولكن املتوقع أن تنفصل الختالف . االنتخابات لبقيت هذه العنارص فرتة أطول

 .التوجهات واملسارات
 انفصالية, وذلك ألهنا قررت ونادت باستقالل مت الرابطة بأهناُّهتوقد ا

ُ ثم يعطى اخليار يف الوحدة مع اليمن الشاميل, وذلك ضمن ,ًاجلنوب أوال
ولكن ماذا فعلت اجلبهة القومية التي .. استفتاء شعبي جيري بعد االستقالل
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 نالت االستقالل باتفاق منفرد مع اإلنجليز وتركت ?اهتمت الرابطة بذلك
ً رغم اتفاقها معها عىل ذلك مرارا وبوجود القيادة املرصية يف جبهة التحرير

ثم أقصت زمالء النضال ودخلت معهم يف حرب سافرة . اليمن ويف القاهرة
بريطانيا عندما أمرت قيادة اجليش االحتادي باالنضامم إىل أهلية بشعة وساندهتا 

 جبهة التحرير اجلبهة القومية, وقامت القوات اجلوية الربيطانية برضب جتمعات
 .وذلك ما سنعرض له بالتفصيل يف حينه. يف الصبيحة

ورفضت اجلبهة القومية الوحدة مع الشامل رغم أهنا أخذت اسم اليمن 
وأقامت املجازر داخليا يف .. اجلنويب ثم مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

م, كام قامت  ثم التنظيم الشيوعي يف الشامل لزعزعة نظام احلكاليمن اجلنويب
 . حسن اجلواراتعدة حروب بني الشامل واجلنوب ومل حتافظ حتى عىل عالق

اليمن الشاميل ) أي الشيوعيون( إما أن نحكم نحن :ًوكان اهلدف واضحا
ته حتى ع أو أننا سنفرض االنفصال ونستمر يف إقالق الشامل وزعز,واجلنويب

 ردورية والتدمري وتسميم مصايا الثيتحول شيوعيا عرب التنظيم الطليعي واخلال
 .املياه والقتل العشوائي وإثارة الفوىض العارمة

وهكذا رفضت اجلبهة القومية الوحدة أو االحتاد أو حتى عالقات حسن 
وكان موقف .. اجلوار مع اليمن الشاميل رغم االدعاءات العريضة حول الوحدة

 يف الشامل ن اختالف النظامنيوخمترص موقفهم أ. الرابطة أرشف وأصدق
. ّواالستعامري يف اجلنوب أديا إىل صعوبة الوحدة الفورية) امللكي اإلمامي(

ًوهلذا أعلنوا أهنم يسعون إىل االستقالل أوال ثم استفتاء الشعب يف الوحدة 
ولكن التيارات الشعبوية والغوغائية . املطلوبة مع الشامل ونوعها, ودرجتها

ها حزب البعث واملؤمتر العاميل ضد الرابطة وقبل ّالتي هيجتها اجلبهة القومية,
وهي اهتامات . ّأدت إىل اهتام الرابطة باالنفصالية والرجعية ومماألة االستعامر

 .كلها باطلة
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ة والزمرة من مم بني الطغ١٩٨٦وقد قام عيل سامل البيض بعد مذابح عام 
ة رجال احلزب االشرتاكي الشيوعي اليمني بالقفز إىل الوحدة االندماجي

وكان يظن أنه يستطيع بوجود اخلاليا الشيوعية واحلزب .. الكاملة مع الشامل
الطليعي واملجموعات الشيوعية املوجودة يف الشامل والتي انخرط بعضها يف 

 التنظيم هالقوات املسلحة, أن يستويل عىل اليمن بأكمله عرب ما يسمون
من جمموعة عيل ّوكانت أهداف البيض مرسومة بدقة, وقد ختلص .. الطليعي
يف  وبدأت روسيا نفسها تتخىل عن الشيوعية عىل يد جورباتشوف .نارص

حركات اجلالسنوت والبريوسرتويكا بصورة تدرجيية فكانت قفزته إىل الوحدة 
االندماجية مغامرة حمسوبة بالنسبة له, ومغامرة بالقفز إىل املجهول بالنسبة 

 .للجنوب
ّجرامي يف الشامل, عاد فجأة وتزعم وملا فشل خمططه اخلبيث الشيوعي اإل

 واستفاد شخصيا من ,حركة االنفصال, ودخل تلك احلرب الرضوس
املليارات التي وصلته ملواصلة حرب االنفصال فرسقها وهرب, وترك القيادة 
العسكرية املتمثلة يف بن حسينون تواجه قوات أكثر وأفضل وتقاتل عن قضية 

ّالبيض ومواقفه املتسمة باخلسة والنذالة وكان نتيجة هرب . هي مؤمنة هبا ّ
ن حفلة خطبة ابنته إن صار البيض من البيلونريات حتى أورسقة األموال 

ًكلفت مليونا كامال من الدوالرات ً ّ. 
 النضاليون الربوالترييون االشرتاكيون الشيوعيون الذي همًوهكذا دائام 

ني واإلقطاعيني, ويقومون يرسقون أموال األمة وهيامجون الربجوازيني الرأساملي
ثم هيربون األموال .. بالعيش يف القصور والبذخ والنساء واخلمورهم بعد ذلك 

 .إلخ إلخ.. ّإىل سويرسا ويتخلون عن الرفاق والنضال واحلركات الثورية
ًوها هو البيض أخريا يذهب إىل لبنان ويتعاون مع الشيطان حسب قوله 

نويب ببعض األموال لتستمر فوىض الدمار ّويمد احلراك اجل)حزب اهللا وإيران(
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ويرفض مبدأ الفيدرالية لليمن ويسعى . والقتل, فهم ال يعيشون إال عىل ذلك
وأقام نعرات أخر نتيجة أعامله اإلجرامية الطائشة تدعو إىل . للفصل التام

, وكل منطقة فصل حرضموت وأخر تنادي بعدن للعدنيني, وسرت كل قبيلة
 .بإقامة دولتهاتقوم باملناداة 

ويا هلا من حركة تقدمية اشرتاكية أهلكت األخرض واليابس وتركت 
ًاألرض يبابا وكم حتدثت عن املسحوقني واملظلومني فزادهتم سحقا وهالكا  ً ً

ويكفينا ها . ومجعت األموال واكتنزهتا كأبشع ما يفعله اليهود واملرابون.. ًوظلام
ث عن الطغمة والزمرة والوحدة  ولنا عودة عند احلدي..هنا هذه اللمحة

 .واالنفصال

 )١(تقييم كيندي تريفاسكس للرابطة وللسلطان عيل عبد الكريم
 – ١٩٦٣لعدن واملحميات ( املندوب السامي فاسكسيحتدث تر

يف مواضع متعددة ) Shades of Amber(أطياف الكهرمان : يف كتابه) م١٩٦٥
ًمن كتابه عن السلطان عيل عبد الكريم ابتداء من خالفه مع أخيه املضطرب 

وانتهاء بتعيني ) م١٩٥١عام (نفسيا وعقليا السلطان فضل عبد الكريم 
: وحتدث عنه بإعجاب. م١٩٥٢ًالسلطان عيل عبد الكريم سلطانا عىل حلج عام 

 جييد اإلنجليزية, واسع االطالع عىل ,) كوليجفيكتوريا(شاب وسيم مثقف 
 وهي ,)م١٩٥٢(ّوتقبل معاهدة استشارية . أمور بالده وعىل السياسة العاملية

آخر معاهدة من معاهدات االستشارة اإلجبارية, والتي أثبت السلطان الشاب 
ن إوقال تريفاسكس .  أنه يرفضها حني ير أهنا ال تتامشى مع تطلعاتهمالوسي
 وأنه يتطلع إىل استقالل اجلنوب ,خربه برصاحة أنه مؤمن بالقومية العربيةعيل أ
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ًالعريب يف دولة واحدة متقدمة إداريا وتعطي الشعب جماال واسعا يف اختيار  ً
وأظهر برصاحة عدم رضاه عن أسلوب املستشار السيايس السابق . حكامه

 أرابيا ف أوّسيجر الذي كان يفضل التعامل مع البدو وبطريقة اللورنس
 .ّرغم تغري الظروف والزمان) لورنس العرب(

ًوقال تريفاسكس عن السلطان عيل أنه كان ودودا ولطيفا َّ ولكنه سبب ,ً
ًالقلق لرتيفاسكس ألنه أكرب عقال وحجام وطموحا من املرشوع االحتادي الذي  ً ً

ّوكان اإلحساس بالندية للحاكم . كان يسعى إليه هيكنبوتم وتريفاسكس
أال يأيت إلينا هيكنبوتم :  لديه عندما قال بعد توليه السلطنةًايطاين واضحالرب

نعم «: َّ ورد عليه السلطان عيل ذلك,بزيارة رسمية? فاستغرب تريفاسكس
لقد صعق !! ًباعتباره ممثال مللكة بريطانيا ينبغي عليه القيام بزياريت رسميا

. د عليها من أي من السالطنيالتي مل يتعوتريفاسكس من هذه اللهجة املتعالية 
ل قام هيكنبوتم بزيارة رسمية للسلطان الشاب حسب رغبته مع القيام فعوبال

بأداء السالم امللكي وإطالق املدافع حتية ملمثل اململكة املتحدة يف عدن 
الذي (لقد كان السلطان عيل يتحدث ويتحرك وكأنه شاه إيران .. واجلنوب

سلطان (ّ ملن املضحك أن يتقمص السلطان عيل وأنه). ًختيل نفسه إمرباطورا
وكأنه ملك فعيل يتحدث بصورة متعالية عن ) املحمية حلج املحكومة باإلنجليز

 وعن عالقته بالشقيقة مرص .»مع بريطانيا العظمى) أي السلطان(عالقتنا «
لقد اغتاظ تريفاسكس من هذه اللهجة املتعالية . وشقيقنا اإلمام أمحد يف اليمن

السلطان عيل نيس أنه ال حيكم سو قطعة صغرية هي حلج, وهي منذ وكأن 
 ).إجبارية(أكثر من مائة سنة حتت محايتنا وقد وقعنا معه معاهدة استشارة 

ًلقد رصح السلطان عيل مرارا لنا بأنه مؤمن بالقومية العربية, وأنه معجب  َّ
فري الذي وقد مجع حوله رجال مثل السيد حممد عيل اجل. بجامل عبد النارص

أسس رابطة أبناء اجلنوب التي تسعى إىل إقامة دولة مستقلة للجنوب العريب 
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شاملة بذلك عدن, وإىل إجياد نظام ديمقراطي ينزع من السالطني واملشايخ 
هؤالء احلكام رمزيا فقط وبدون من  وجيعل املجلس الرئايس ,حكمهم
 .)١(سلطات

لة احلقيقية هي االستعامر الذي وير السلطان عيل ومعه الرابطة أن املعض
وأنتم أهيا الربيطانيون ال تستطيعون أن  «:ّال بد أن يرحل ألن الزمن قد تغري

انظروا إىل مستعمراتكم السابقة أين . تقفوا ضد التيار وتغريوا جمر التاريخ
ًوكان رأيه واضحا أن املحميات ال يمكن أن تتحد وتقيم دولة . »هي اآلن?

إن عدن تفتح أبواهبا لرياح التغيري, «. »م ال زلتم متشبثني بعدنوأنت«بدون عدن 
عليكم أهيا «. »وفجأة تنطلق من القرن التاسع عرش لتلحق بالقرن العرشين

ن تدركوا ذلك قبل فوات األوان, أ«: , يقول السلطان لرتيفاسكس»قاءاألصد
ع منذ الحظ أن السلطان بدأ يتحدث يف هذا املوضو (»وقبل أن هتب العاصفة

م قبل أن تبدأ حكومة عدن بطرح فكرة االحتاد الفيدرايل عىل بقية ١٩٥٢عام 
 ).الشيوخ والسالطني

ويؤكد السلطان عيل أن هذه التغيريات يف عدن حدثت ألسباب عدة ليس 
م بعد أن قام مصدق بتأميم ١٩٥٤عام من أقلها افتتاح املصايف يف الربيقة 

 .صناعة النفط يف إيران
ًيطانيا يف املستعمرة عدن لن يكون طويال بعد اآلن, وعمر إن بقاء بر

وكان . بريطانيا يف املنطقة قد قرص منذ أن بدأ مرشوع بناء املصفاة يف الربيقة
فقد احتاجت املصفاة لبنائها  −كام يقول تريفاسكس  −السلطان حمقا يف ذلك 

ات وبدأت ألكثر من عرشة آالف عامل قدموا من اليمن الشاميل ومن املحمي
وبالفعل كانت نقابة عامل الربيقة إحد أهم النقابات .. توجد نقابات منظمة

                                 
340339:ًوأكد ذلك أيضا جافن ) ١( − Gavin R.: Aden Under British Rule, p  
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والتي سيطر عليها بعد ذلك عبد الفتاح إسامعيل املؤسس للحزب االشرتاكي 
لقد كان . اليمني والقائد األهم يف اجلبهة القومية والذي مل يظهر إال فيام بعد

ن أصحيح . تغيري الديموجرايف والسيايسًقدوم آالف العامل إىل عدن نذيرا بال
 ولكنهم كانوا يقدمون لعدة ,يقدمون من اليمن إىل عدن قبل ذلككانوا العامل 

ّ, أي أن املقدم نجمة والرصدأشهر ثم يعودون إىل بالدهم وكانوا حتت نظام املقا
 وبالتايل طاملا ,هو الذي كان جيلبهم وهو الذي يتفاوض بالنيابة عنهم يف األجور

. يقبل بام تعطيه إياه الرشكة أو اجلهة التي طلبت هؤالء العاملفهو أنه يكسب 
. وهو يعرف أهنم سيعودون إىل قراهم بعد فرتة قصرية ال تزيد عن ستة أشهر

أما اآلن فهؤالء عامل قادمون للبقاء يف عدن وسينضمون إىل نقابات عاملية 
لعاملية واإلرضابات العاملية , وتبدأ الرصاعات انجمة والرصدوينتهي نظام املقا

والتي سيسيطر عليها مثقفون وسياسيون يامرسون اللعبة السياسية عن طريق 
). ًهكذا حتدث تريفاسكس مدركا ما سيحدث بالفعل(هؤالء العامل البسطاء 

ن الفلل يف بنايات قذرة غري صحية أهنم يروّومما يثري هؤالء العامل املكدسني 
ّواملطلة عىل الشواطئ اجلميلة وكلها خمصصة الفخمة ومكيفات اهلواء 

وكان تريفاسكس يشعر هبذا اخلطر . لإلنجليز, وقليل من املهندسني من لبنان
 .)٤١ص  (,قبل أن يشعر به أي مسؤول بريطاين آخر كام يقول

حسب قول  − وعندما قابل تريفاسكس السلطان عيل يف لندن كان عيل
ًقلقا ومكتئبا −تريفاسكس  .  من وزارة املستعمرات استقبله وتم جتاهلهال أحد: ً

 Alan)وقام تريفاسكس عىل الفور باالتصال بسكرتري وزارة املستعمرات 

Lennox – Boyd)ولكن السلطان عيل قال .  وأقنعه باالهتامم بالسلطان الشاب
ًلو ذهبت إىل أي بلد عريب الستقبلوين استقباال رسميا يليق برئيس : لرتيفاسكس

 .)٧٠ص  (السلطان عيل بوضوح,وهنا أدرك تريفاسكس طموح !! دولة
يتحدث تريفاسكس عن حلج موطن السيد حممد عيل ) ٩٣ −٩٠(ويف ص 
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ني من بني املحميات الغربية واقعة ْ وكيف أن حلج وأب,اجلفري مؤسس الرابطة
حتت تأثري الصحافة املرصية واإلذاعة املرصية وأن دعوة حممد عيل اجلفري يف 

. ًولة مستقلة للجنوب العريب شاملة عدن لقيت آذانا صاغية وقوة شعبيةإقامة د
يف حماداثايت مع  «كام يقول تريفاسكس» رع كام وجدتهيف الشاذلك ووجدت «

 أال : فلام رصخ السائق,وجدت رجل الشارع يقف بسيارته أمام سياريتو. عيل
وهذه بلدي,  أنا حلجي :ّ فرد..ع الطريقِّتر أنه املستشار السيايس, وس

. َّتريفاسكس إال أن وسع الطريق للحجيفام كان من . »لطريق يلاوليوسع هو 
وعند لقائه بالسلطان عيل سأله عن أحداث الشغب يف األردن ضد حلف بغداد 

ًطبعا نحن عرب ونشعر بنفس «:  حسب قوله فأجاب عيل?وما رأيه فيها
إشارة  (»يف مواقف حرجةأنتم اإلنجليز جتعلون أصدقائكم «: ثم قال. »الشعور

وأنتم اآلن يف اجلنوب العريب ستفرضون عىل احلكام ). إىل موقف امللك حسني
ونرجوكم أن تساعدونا عىل أن نحقق للشعب . مواقف يثور الشعب ضدها

وهذه االتفاقيات القديمة التي عفى . بعض طلباته يف طريق احلرية واالستقالل
وكان رأيه أن االحتاد املقرتح .  أن تتغريجيب) اتفاقات احلامية(عليها الزمن 

ويقول ). ٩٢ص (ينبغي أن يسري بالتدريج ألن احلكام سيعارضونه 
) حلج(تريفاسكس إنه معجب بإخالص عيل ورغبته األكيدة يف تطوير شعبه 

 واقرتح عيل إجياد سد عىل وادي تبن ,وشعب اجلنوب اقتصاديا وتعليميا
وإن مل تقم بريطانيا بمساعدته يف .  واستصالحهاّالحتجاز املياه وري األرايض

كام فعل عبد النارص يف سد !! (ذلك فسيلتفت إىل جهات أخر ملساعدته
 ).أسوان

يقول  (» وهو أمر نقدر خطورته,إن اجتاه عيل نحو النارصية واضح«
ًومعلوماتنا تؤكد ارتباط عيل برابطة اجلفري ارتباطا وثيقا«) تريفاسكس وعىل . ً

وكان عيل يؤكد عىل أن بريطانيا جيب أن تتخىل عن . » ذلكفيُال أنه ال خيأية ح
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عدن التي استولت عليها منذ أكثر من قرن وأن تعيدها إىل حميطها العريب ضمن 
 .احتاد اجلنوب العريب

ّوكان هذا بالنسبة لربيطانيا يف هذا الوقت أكثر مما تتحمله السياسة 
ّانت قد وصلت يف النهاية إىل ما هو أشد من الربيطانية يف تلك الفرتة, وإن ك

 .م١٩٦٧ نوفمرب ٣٠ذلك وتسليم البالد كلها للجبهة القومية يف 
س عيل والرابطة من التعاون معنا يف حتقيق أهدافهم يف وعندما يئ

االستقالل التام لدولة اجلنوب العريب وعاصمتها عدن بدأوا يتجهون إىل اليمن 
وأثارت الرابطة ضجة حملية ويف الصحافة ). ١١١ص (وإىل عبد النارص 

واإلعالم املرصي والعريب, بل وإىل حد ما إىل األمم املتحدة وذلك للمطالبة 
بتأييد من وبدأت املظاهرات يف حلج نفسها «. باستقالل اجلنوب العريب

وعندما حاولت تنبيه عيل إىل ما تفعله «) ١١٢ص (» السلطان عيل ضدنا
ن هذه مظاهرات طلبة مدارس نها وقال إاول الدفاع عالرابطة ضدنا يف حلج ح

إن ذلك . لرضهبم وسحقهم) يالليو(سلحة وهل تريد أن أنزل القوات امل
 واألفضل أن تتجاهلوا هذه املظاهرات ,سيثري الشعب كله ضدي وضدكم

 ).١١٣, ١١٢ص . (»واإلرضابات
ًغرورا  وغريه ينتقدون سلوك السلطان عيل ويرونه مبيحانلقد كان رشيف 

وهكذا سارت األمور من يسء إىل أسوأ مع السلطان ). ١١٥ص (كالطاووس 
عيل حتى اضطرت بريطانيا إىل منع أي نشاط للرابطة واعتقال قادهتا أو منع 

 وذلك عام ,إىل عزل السلطان عيل نفسه −حسب قوله  −عودهتم كام اضطرت 
 .م١٩٥٨

. ل النظام اجلمهورينه يفضإنه وطني, وإوقال السلطان عيل لرتيفاسكس 
نة يوقال إن املحميات بدون عدن ال يشء, وعدن بدون املحميات مد
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ولذا . أي خليط من األمم, وليس هلا هوية) Cosmopolitan(كوسموبولتانية 
. وال املحميات عن عدن) املحميات(ال يمكن أن تفصل عدن عن اجلنوب 

 .)١( ترفضه آنذاكاوهو أمر كانت بريطاني
حممد بن ) جعار(م قام نائب السلطان يف يافع السفىل ١٩٥٦ويف عام 

انظر (ني للقطن ْعيدروس العفيفي بثورته ضد االستغالل احلادث يف مرشوع أب
ّوأيدته الرابطة والسلطان عيل, وأيدت الرابطة العديد من ) نيْمرشوع أب ّ

قول الثورات ضد بريطانيا يف منقطة العوالق والعواذل وغريها من املناطق كام ي
ن الثورات املتعددة التي كانت وراءها الرابطة إ:  ويقول.)٢(تريفاسكس

 .)٣(م١٩٥٧) أيار(والسلطان عيل تم القضاء عليها بحلول مايو 

 الرابطة والكفاح املسلح
 سمح السلطان عيل ,م١٩٥٦وعندما منعت بريطانيا نشاط الرابطة عام 

 )املالصقة للشيخ عثامن(وبام أن دار سعد . ابطة ورجاالهتا بالعمل يف حلجللر
ة أقامت احتفاالت صاخبة عىل حدود كانت تابعة لسلطان حلج فإن الرابط

هبون إىل هذه الرسادقات حلضور هذه ذوكان اآلالف من سكان عدن ي. عدن
 . امسيةاحلفالت التي كان خيطب فيها اخلطباء ويلقي الشعراء قصائدهم احل

 ومثاهلا قصيدة ,كان أكثر ما جيذب اجلامهري األناشيد واألغاين الوطنيةو
وقد ). يا شاكي السالح(الشاعر املناضل املجاهد عبد اهللا هادي سبيت رمحه اهللا 

 ):يدبيزالآنذاك, ثم غناها أمحد يوسف غناها حممد صالح محدون, الشاب الصغري 
                                 

)١ (  122119−Trevaskis K.: Shades of Amber, p  
 .١٢٢ −١١٩املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .١٢٢املصدر السابق, ص   ) ٣(
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 ْيـــا شـــاكي الـــسالح
 عُحط يـدك عـىل املـدف

 
ْهــــذا الغــــري ســــيد ِ 
ـــات واهللا ـــن م ـــا م  ي

 
 أريض والنبــــــــــي
ـــا ـــي ومـــذهبي ي  دين

ّمــد  ّ يــدك يــا أخــيُ
 كم لـك عـىل جـسمي

 

 ْشـــوف الفجـــر الح 
ــــذل راح ــــان ال  ْزم

 
 ْواحنـــا لـــه عبيـــد
 ْأنه ملن القهـر اسـرتاح

 
ـــــي ـــــل األجنب  وي
 ْأمرين أن أمحل السالح

ــد ــدّم ــا ســخيّ ي  ك ي
 ْوجسمك مـن جـراح

 

 

ـــك ســـالح ضـــامن با   ْلنجـــاحإيامن
 ْحال حتيا عـىل األيـام مقـصوص اجلنـا

 ْباب آن االكتتـــابيـــا اهللا يـــا شـــ
ْأرضك ملك لك واملغتصب حتام يزاح ً 

 

 

 :وكانت اجلامهري كلها ترددأنشدها حممد صالح محدون وهي قصيدة ثورية 
 ْيـــا شـــاكي الـــسالح

ّحط   ك عـىل املـدفعّ يـدُ

 

 ْشــــوف الفجــــر الح 
ـــــذل راح ـــــان ال   ْزم

 

ّللثورة املسلحة كانت تدعمها الرابطة بصورة علنية يف وهي دعوة رصحية 
ًوالسلطان عيل بصورة رسية, وإن كانت معلومة متاما لرتيفاسكس هذه الفرتة,  ّ

 .واإلدارة الربيطانية
ّصحيح أن الرابطة عندما قدمت طلبها للحكومة الربيطانية يف عدن ذكرت 

***

***



،אFאאE ٥٠٠

ّأهنا ستتخذ الكفاح السلمي منهجا هلا, لكن هذا كا ًن أمرا رضوريا للحصول ً
 ويف عام .وبالفعل بدأت الرابطة املنهج السلمي منذ تكوينها. عىل الرتخيص

بل واألندية الرياضية د التجمعات الوطنية,  جتميع وتوحيم دعت إىل١٩٥٢
 ,واألدبية يف جتمع واحد أطلقت عليها اسم املؤمتر الوطني ملواجهة املستعمر

 , وجعل اللغة العربية لغة رسمية, تطوير التعليموركزت طلباهتا أول األمر يف
 والدعوة إىل , واالحتفال باملناسبات الدينية,وأن تكون اإلجازة يوم اجلمعة

 وتأسيس النقابات العاملية للدفاع عن حقوق العامل ,وحدة اجلنوب العريب
إن وسائل الرابطة يف الكفاح وسائل :  وقال حممد عيل اجلفري.)١(املهضومة

ًة ديمقراطية شعبية ومل حتمل سالحا, ومل تلجأ إىل عنف, وال إىل سلمي
 .)٢ (»وإنام تعمد إىل احلجة إلقناع وتكتيل الشعب حول مبادئها. االضطرابات

هنا مل تفرض العنف لتحقيق مبادئها أو لنرش عقيدهتا, إ إذ ,وهو أمر صحيح
لثورات ودافعت دت الكثري من اّ أي, كام أوضحنا يف الصفحات السابقة,ولكنها

 التي حتدثت بإسهاب وتأييد عن يبعنها يف صحيفتها الرسمية اجلنوب العر
 وثورات العوالق الربيزيثورة السلطان حممد بن عيدروس العفيفي وثورة 

 املستشار السيايس وقد ذكر تريفاسكس الذي كان.. وغريها من الثورات
 يف عدن واملحميات للمحميات الغربية يف تلك الفرتة ثم املندوب السامي

م, ذكر بوضوح يف كتابه ١٩٦٥م إىل عام ١٩٦٣من عام ) احتاد اجلنوب العريب(
أن الرابطة والسلطان عيل كانوا ) Shades of Amber (أطياف الكهرمان

يؤيدون ثورات حممد بن عيدروس وثورات العوالق والعواذل, وكانوا 
                                 

, وهـو ١١٥احلركة الوطنيـة يف اجلنـوب اليمنـي, ص :  العبيديإبراهيم خلف. د  ) ١(
توضـيحات ورشوح لعقيـدة الرابطـة ومبادئهـا, : ينقلها عـن حممـد عـيل اجلفـري

 .T. Bernier, p  30 و٤م, ص ١٩٢اجلنوب العريب, نوفمرب 
 .١١٦املصدر السابق, ص   ) ٢(
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ّالثورات ومدها باملال عبد النارص يف إذكاء هذه مع متعاونني مع اليمن و
 ويكفي ذكر قصيدة ونشيد يا شاكي السالح لعبد .)١(ًوالسالح وأحيانا الرجال

وأن تقوم هذه االحتفاالت . اهلادي سبيت شاعر الثورة وشاعر الرابطة
 .الصاخبة يف دار سعد عىل بعد أمتار من الشيخ عثامن
بعد ذلك عزل م, ثم ١٩٥٦هلذا كله قامت بريطانيا بإغالق الرابطة عام 

م الذي كان يف بريطانيا ثم يف أوربا ينافح عن ١٩٥٨السلطان عيل نفسه عام 
ه من العودة كام منعت من قبل حممد عيل تقضية اجلنوب العريب واستقالله, فمنع

ثم بعد ذلك دخلت قواهتا يف . اجلفري وشيخان احلبيش من دخول عدن
ّري الذي فر إىل تعز قبل م إىل حلج للقبض عىل حممد عيل اجلف١٩٥٧ أغسطس

 وقبضت بريطانيا عىل أخيه عبداهللا عيل اجلفري املسؤول .إلقاء القبض عليه
 ثم سمحت له بعد ذلك بالفرار إىل , ثم أرسلته إىل سقطر,التعليمي يف حلج

 بقواته  قائد اجليش اللحجي حييى حريسّوفر) اليمن الشاميل ثم القاهرة(اخلارج 
 .)٢(سلطان حلج الذي كان يف اخلارجإىل اليمن باتفاق مع 

وذلك عندما انتقل م إىل القاهرة ١٩٥٦وقد انتقل نشاط الرابطة منذ عام 
زعامؤها ورجاالهتا إليها, بعد منع نشاطها وإلغاء ترخيصها وحماولة القبض عىل 

 .رجاهلا
ويف القاهرة كانت الرابطة هي املتحدث عن قضية اجلنوب العريب يف أروقة 

 وكان موقف اليمن . وحصلت عىل تأييد مرص والسعودية,لعربيةاجلامعة ا
وإن كانت تفتح باب . (ًمعارضا هلا ألهنا تدعو إلقامة دولة مستقلة يف اجلنوب

وكان األستاذ . كام أهنا نشطت يف األمم املتحدة). الوحدة بعد االستقالل
 .قة األمم املتحدةًا العام مندوبا شبه دائم هلا يف أروهشيخان احلبيش ممثلها وأمين

                                 
)١ (  137 Trevaskis: Shades of Amber, p 
  .املصدر السابق ) ٢(
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وقامت الرابطة باستقبال مئات بل ربام آالف الطالب الذين خرجوا من 
 ومل يكن يف ,عدن واجلنوب بأكمله بعد أن اضطهدت بريطانيا احلركة الطالبية

عدن سو ثانويات حمدودة وكفلت هلا املنح الدراسية من الشقيقة مرص التي 
لطلبة العرب, بل ولكل الطلبة من فتحت معاهدها وجامعاهتا ومدارسها لكل ا

 ).وأكثر هؤالء يذهبون إىل األزهر الرشيف(فريقيا وآسيا إمناطق متعددة من 
ًوكان السيد عبداهللا بن صالح املحضار أحد رجال الرابطة تاجرا بسيطا يف  ً

  كريم النفس بذل معظم ماله يف إرسال الطلبة الفقراء إىل مرصهعدن ولكن
كام كان هذا السيد الشهم من الداعمني للرابطة بكل . هلملسفر اوتوفري تذاكر 

 .ما يملك
ّوهكذا يتبني أن اهتام الرابطة بأهنا ترفض الكفاح املسلح أمر غري صحيح 
فقد أيدت العديد من الثورات وأمدهتا باملال والسالح والرجال وخاصة منذ 

طان عيل م عندما ارتبطت بمرص عبد النارص وكانت الرابطة والسل١٩٥٦عام 
 .وراء العديد من الثورات

كام أن القول بأن الرابطة انفصالية وترفض الوحدة أو االحتاد مع اليمن 
فهي قد بدأت يف القاهرة بالكتيبة اليمنية التي تضم . الشاميل أمر غري صحيح

ولكن حركة األحرار اليمنيني . ّ ومل تكن تفرق بني شاميل وجنويبن ونعاميبريزال
 تركز هي عىل حماربة النظام اإلمامي املتخلف وأن يركز أبناء نفسها رأت أن

اجلنوب عىل مكافحة االستعامر, ثم بعد االستقالل يتم االستفتاء عىل ما يريده 
 .إلخ..  كونفيدرالية, فيدرالية,وحدة اندماجية: الشعب

فقد كسبوا الشارع  −من اجلبهة القومية وغريهم  −ّأما مدعو الوحدة 
ّولكن عندما سلمت بريطانيا اجلبهة . مني بأكمله بالدعاية للوحدةالعدين والي

بل مل يقبلوا حتى . م مل يبادروا إىل الوحدة١٩٦٧ نوفمرب ٣٠القومية احلكم يف 
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. ًوقامت احلروب بينهم وبني اليمن اجلمهوري مرارا. سياسة حسن اجلوار
 من الشيوعيني  وبواسطة عمالئهم.وقاموا باالغتياالت يف داخل اليمن الشاميل

ّسمموا اآلبار وفجروا املنشآت وأثاروا الرعب وخاصة يف احلجرية وتعز 
ومركز احلزب االشرتاكي اليمني الشاميل ) الفتاح إسامعيل موطن عبد(
ّ سخر لليمن رجال القبائل ,تعاىلو ولوال أن اهللا سبحانه ,)الشيوعي(

عنارصه  بعض ّواملجموعات اإلسالمية الهنار اجليش الذي تم استقطاب
ولسالت الدماء ) عبداهللا عبد العامل وغريه من الضباط(لصالح احلزب الشيوعي 

ولكن اهللا سلم واستطاع اليمن الشاميل أن ينجو من . ًأهنارا كام سالت يف اجلنوب
ًبراثن الشيوعية التي فتكت باجلنوب ودمرته ومزقته إربا إربا ً ّ وال يزال يعاين . ّ

ًوصار أنصار الوحدة سابقا أعداءها .. ا الزمرة إىل اليوممن بقايا الطغمة وبقاي
ّن اجلنوب مل يتحد قط يف تارخيه مع إاليوم واملنادين باالنفصال, ويقولون 

وخرج منهم من ).  انظر اجلزء الثاين من كتابنا هذا,وهو كذب رصيح(الشامل 
د ظهرت يدعو لعدن للعدنيني فقط, وكأنام اجلمعية العدنية بصورهتا األوىل ق

وهؤالء ارتكسوا إىل . ّمع أن اجلمعية نفسها طورت مبادئها فيام بعد. من جديد
 .وهللا احلجة البالغة. أ مما كانت عليهوأس

 )م١٩٦٠ −١٩٥٥(اجلبهة الوطنية املتحدة 
جتربة اليمن « يف كتابه أمحد عطية املرصي. كتبه دوسننقل فيام ييل ما 

ألين وجدته أشمل ما كتب عن اجلبهة ) ١٤٤ – ١٤٠ص  (»الديمقراطية
 .  مع حذف يسري وبعض اإلضافات..الوطنية
 : قد قامت اجلبهة الوطنية ألغراض حمدودة هيل
الدعوة إىل مقاطعة االنتخابات الترشيعية بسبب قانون االنتخاب ) ١(

 . التصويت ما مل يكن من مواليد عدنالذي حيرم اليمن الشاميل من حق
 .مقاومة فصل عدن عن بقية أجزاء اجلنوب) ٢(
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الدعوة إىل وحدة اليمن الطبيعية ورفض مرشوع االحتاد الفيدرايل ) ٣(
 .م١٩٥٤الذي بدأت بريطانيا يف عرضه ألول مرة عام 

ُطالبت باالستقالل السيايس للجنوب اليمني ويمتد إىل صاللة وعامن ) ٤(
 .)١(وتتحد هذه الدولة مع الشامل اليمني) طمسق(

 ظروف قيام اجلبهة
 بانتخابات املجلس الترشيعي لعدن عام يرتبط قيام اجلبهة الوطنية املتحدة

ويف هذه االنتخابات حرمت السلطات الربيطانية عىل أبناء اليمن من . م١٩٥٥
ألمر الذي أساء أطراف احلركة الوطنية يف ذلك الوقت  ا,الشامل االشرتاك فيها

التي جتمعت  من خالل النقابات واجلمعيات التعاونية والنوادي الرياضية 
واالحتاد اليمني وخططت ملقاطعة االنتخابات وإفشاهلا بمشاركة العنارص 
التقدمية من حزب الرابطة التي كانت تؤمن بنفس املخطط عىل أساس وحدة 

إال أن الرابطة مل تلتزم بمخطط األطراف الوطنية .  الطبيعيةشعب اليمن
واستغلت سامح السلطات الربيطانية ألبناء اجلنوب باملشاركة يف االنتخابات 

 .)٢(وقررت خوضها
 األمر الذي ترتب ,ًومل يرض هذا الترصف كثريا من أعضاء الرابطة وقادهتا

ة األطراف الوطنية من أجل عليه استقالة عدد كبري ودخوهلم يف حتالف مع بقي
إفشال املخطط االستعامري ومن أجل إنجاح مقاطعة انتخابات املجلس 

 .)٣( اجلبهة الوطنية املتحدةت وبذا تكون,الترشيعي
                                 

 .١٢٦ – ١٢١احلركة الوطنية يف اجلنوب اليمني, ص : إبراهيم خلف العبيدي  ) ١(
 .٣١ – ٣٠عبداهللا األصنج, حركتنا العاملية, املؤمتر العاميل, ص   ) ٢(
رص,  الـشعبي, االسـتعامر الربيطـاين ومعركتنـا يف جنـوب الـيمن, دار النـحطانق  ) ٣(

وقد أسس اجلبهة الوطنية قادة النقابات مثـل عبـداهللا . ٢١٩م, ص ١٩٦٢القاهرة 
 .وانضم إليهم عبداهللا باذيب وآخرون. األصنج وحممد عبده نعامن وحممد سامل عيل
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ًوقد اختذت اجلبهة الوطنية املتحدة العامل أساسا لتحركها باإلضافة إىل 
 إبان مرحلة نمو مرص ن معظم أعضاء اجلبهة سياسياّوقد تكو. الطلبة واملوظفني

ً وكانت تضم عددا من أبناء الشامل اليمني الذين ,الثورة وزعامة عبد النارص
ًجاءوا إىل اجلنوب بحثا عن العمل والدراسة يف الثالثينات وما بعدها وظهر 

كام ضمت اجلبهة يف معظمها عنارص . تأثريهم السيايس مع نمو الثورة املرصية
ركة ومنترشة بني أوساط العامل والطلبة شابة متحمسة وقادرة عىل احل

وقد ساهم نمو الفكر االشرتاكي للثورة املرصية . واملوظفني يف عدن واملحمية
 .)١(نت اجلبهة الوطنية املتحدةّيف دعم اجتاه القيادات الشابة التي كو

وأعلن املنفصلون عن الرابطة مع العنارص الوطنية األخر أهنا اختذت 
وكان .  وأصبحت أقرب إىل معسكر االستعامر من املعسكر الوطنيًاجتاها يمينيا

عبداهللا باذيب, حممد عبده نعامن : ّأبرز املكونني للجبهة الوطنية املتحدة
 .)٢(باسندوه وحممد سامل , وعبداهللا األصنج, وحممد سامل عيل,احلكيمي

تقدمت اهليئات الوطنية بمذكرة إىل احلاكم العام م ١٩٥٧ويف ديسمرب 
شجب فيها التعديالت الدستورية املقرتحة عىل أساس أهنا ال تفي بأماين شعب ت
مؤمتر عدن للنقابات, حزب اجلبهة الوطنية املتحدة, : ع املذكرةّ ووق.قةطاملن

 الكرب, حزب ةاالحتاد اليمني, رابطة أبناء اجلنوب العريب, اجلمعية اليمني
ومة عدن بام يفيد استالم م رد سكرتري حك١٩٥٨ويف يناير . الشور اليمني

 وقعت باسم حزب اجلبهة املذكرة ويشري إىل أن بني املوقعني مجعية غري مسجلة
 . ومل تكن اجلبهة مسجلة رسميا.)٣(الوطنية املتحدة

                                 
)١ ( . See also, Hickinbotham, Aden,9796 − Trevaskis: Shades of Amber, pp  

.                                                                                                    197196 −pp  
كان أغلب أعضاء اجلبهة متأثرين بأفكار حزب البعث العريب االشرتاكي, بينام كـان عبـداهللا   ) ٢(

 .ًلصا بعد رحلته إىل موسكووعاد شيوعيا خا. ًباذيب متأثرا بالفكر املاركيس اللينيني
 .م١٩٥٨املؤمتر العاميل, الشعب يعلن املقاطعة, نرشة خاصة للمؤمتر, عدن   ) ٣(
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مرت فعالية اجلبهة داخل احلركة الوطنية رغم استمرار تضاؤل توقد اس
ن مرسح األحداث أثر انتهاء ًدورها بجانب دور املؤمتر العاميل واختفت تقريبا م

 .م١٩٦٠م أي حوايل عام ١٩٥٩املعركة االنتخابية يف عدن عام 
 برنامج اجلبهة الوطنية املتحدة وأهدافها

اجتاهات وأهداف اجلبهة الوطنية املتحدة إذا تبينا أن يمكننا التعرف عىل 
ًتعرب أساسا عن جناح يساري متأثر إىل حد كبري بحزب البعث العريب اجلبهة 

 وعن ,م١٩٥٥ وخاصة عام ,االشرتاكي يف احلركة الوطنية يف ذلك الوقت
 . أماين العامل وصغار املوظفني والطلبة

ولة يف عدن سامهوا ؤوالغريب أن الكتاب اإلنجليز الذين تولوا مراكز مس
م بالتطرف والتأثر بثورة اهتبهة من خالل اهتامبالتعريف بربنامج وأهداف اجل

 .مرص واملفاهيم نحو االشرتاكية النامية وبصوت العرب وبزعامة عبد النارص
 :وفيام ييل أبرز هذه األهداف واملبادئ

اإليامن بالوحدة العربية وبمبادئ الثورة العربية مع اجتاه واضح متالحم ) أ(
 اإلجيايب يف العالقات اخلارجية ومعاداة  ومن ذلك اإليامن باحلياد,بالنارصية

 .االستعامر والرأساملية وعدم الفصل بينهام
 وحدة اليمن الكرب عىل أساس شعبي, ويشمل ذلك الشامل اليمني )ب(

ًواجلنوب اليمني ومسقط وعامن يف إطار مجهورية ديمقراطية مستقلة استقالال تاما ُ. 
م ١٩٥٥ف إفشال انتخابات عام كان أول هذه األهداوبطبيعة احلال ) ج(

 .)١(ومرشوعات االحتاد
                                 

 .٩٦اليمن اجلنويب سياسيا واقتصاديا واجتامعيا, مصدر سابق, ص: حممد عمر احلبيش  ) ١(
9992انظر كذلك, − Trevaskis: Shades of Amber, pp, 

197196ظر كذلك,وان − Hickinbotham: Aden, pp. 
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 أبرز مواقف اجلبهة
كانت أبرز مواقف اجلبهة هي احلملة التي قادهتا ملقاطعة املجلس الترشيعي 

% ٧٠ حيث متكنت من إفشال االنتخابات بأن شاركها يف احلملة أكثر من ,لعدن
اقترصت عملية االنتخاب عىل اجلاليات األجنبية وقلة من  و.من الناخبني

 .)١(العرب, كام خرست الرابطة االنتخابات
وقد شاركت اجلبهة الوطنية املتحدة يف تعميق املطالبة باالستقالل التام 

 .)٢( لعدناالنفصايلوبوحدة اليمن وشجبت الفكر 
د من تنظيم م, وجدت اجلبهة أنه ال ب١٩٥٥ونتيجة معركة انتخابات عام 

 لكي يتمكن اجلميع من أبناء اليمن ,احلركة العاملية والعمل النقايب بوجه خاص
وقد سامهت جهودها يف إقامة املؤمتر العاميل . من التحرك عىل الصعيد السيايس

 .)٣(م١٩٥٧/ ٥٦عام 
 اجلبهة الوطنية املتحدة بإجراءات وقد واجهت سلطات االحتالل حترك

ّقمع شديدة ختوفا من نتائج نموها, فقامت بنفي أحد قادهتا وهو حممد عبده  ً
, )٤( واضطهدت العنارص التقدمية داخل احلركة العاملية,نعامن إىل الشامل

واهتمها اإلنجليز باخلضوع للنارصية والرتويج لالشرتاكية وإثارة القالقل, 
, وقد أدانت اجلبهة الوطنية العدوان الثالثي عىل مرص. واإلخالل باألمن

                                 
حمــارضة ألقاهــا عبــد امللــك إســامعيل يف نــادي الــشباب الثقــايف يف تعــز بتــاريخ   ) ١(

 .م٢٣/٤/١٩٦٥
 .م١٩٧٠سلطان أمحد عمر, نظرة يف تطور املجتمع اليمني, دار الطليعة, بريوت   ) ٢(
م, ١٩٦٩نوب اليمن, دار الفكر العريب, القاهرة, جاد طه, سياسة بريطانيا يف ج. د  ) ٣(

 .٣٩٣−٣٩٢ص 
:  وانظر فيصل جلـول٢٣٢نظرة يف تطور املجتمع اليمني, ص : سلطان أمحد عمر  ) ٤(

 .٨٨اليمن, ص 
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ّ وحثت النقابات العاملية عىل االمتناع عن تفريغ وشحن ّوسريت املظاهرات,
 .)١(البضائع القادمة من بريطانيا أثناء العدوان الثالثي

م, ١٩٥٩ورغم نجاح اجلبهة الوطنية املتحدة يف قيادة العمل الوطني عام 
م ونجاحها يف تنظيم احلركة ١٩٥٥بريطانيا يف انتخابات عام بإفشاهلا ملخطط 
م, إال أهنا بدأت تذوي ويتالشى أثرها ويربز يف نفس ١٩٥٦العاملية منذ عام 

وقد يكون مرد ذلك إىل أن املؤمتر العاميل كان . الوقت أثر املؤمتر العاميل يف عدن
 سامهت اجلبهة يف ًأكثر متاسكا من الناحية التنظيمية, بل كان الصيغة التي

 .إجيادها, باإلضافة إىل إجراءات القمع التي اتبعتها بريطانيا حياهلا
امللك إسامعيل أحد مؤسيس احلركة القومية يف اجلنوب  وقد أرجع عبد

 هو مواجهة –أسباب انطواء وضمور اجلبهة إىل أهنا تكونت عىل أساس موقف 
ة, ومل يتمكن قادة اجلبهة  وليس عىل أساس نظرية عام–م ١٩٥٥انتخابات عام 

من تطوير املوقف إىل عمل وطني مستمر, كام مل تستغل اجلبهة محاس اجلامهري 
بشكل فعال, ومل تراع الرشوط التنظيمية الكفيلة بدعمها واستمرارها ومنها 
انتقاء الكوادر السياسية ووضوح اهلدف, باإلضافة إىل أن اجلبهة مل تتخذ 

 أي اقترص ,ل املجلس الترشيعي التي تؤدي إىل إيقافهاملواقف اجلذرية بعد تشكي
 .)٢(األمر عىل عمل سيايس حمدد

 حزب الشعب االشرتاكي
تطور ومسار احلركة الوطنية «وسننتقل فيام ييل ما جاء يف كتاب عادل رضا 

ب الشعب ألنه أوسع وأشمل من كتب عن حز» يف اليمن الديمقراطية
                                 

 .٨٨, ص )م١٩٩٤ – ١٩٦٢(اليمن, الثورتان, اجلمهوريتان, الوحدة : فيصل جلول  ) ١(
 / ٢٣/٤ يف نـادي الـشباب الثقـايف يف تعـز يف عبد امللك إسامعيل, حمارضة ألقيت  ) ٢(

 .م١٩٦٥
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 ومن .مع حذف وإضافة) ١١٨ – ١٠٢ص ( من كتب ّاالشرتاكي فيام لدي
الواضح أن حزب الشعب االشرتاكي متأثر إىل حد كبري بأطروحات حزب 

وقد أطلق عىل الصحيفة التي حتدثت باسم احلزب . البعث العريب االشرتاكي
أحد (التي أصدرها ورأس حتريرها األستاذ حممد سامل عيل ) البعث(اسم 

املؤسسني للجبهة الوطنية املتحدة, ثم للمؤمتر العاميل ثم حلزب الشعب 
 وقد قام هذا احلزب من رجاالت اجلبهة الوطنية التي اهنارت عام .)االشرتاكي

 . وانضم إليهم آخرونم١٩٦٠

 ظروف النشأة
ة ضخمة سامهت ً أحداثا سياسيم١٩٦٢شهدت املنطقة يف اجلنوب عام 
 غري أن السلطة االستعامرية كانت , كبريٍّفيها احلركة العاملية يف عدن إىل حد

 وقد كانت هذه العوامل .تضع كل املعوقات حلرص نشاطها يف النطاق النقايب
من الدوافع الرئيسية التي دفعت قادة املؤمتر العاميل إىل تأسيس حزب سيايس 

 بإرشاك ,وقد متكن قادة هذه احلركة. ليةيكون واجهة سياسية للحركة العام
ق يف يوليو عام نبث فا, من بلورة وقيام هذا احلزب,عنارص جديدة من خارجها

م حزب الشعب االشرتاكي كواجهة سياسية ووطنية للحركة العاملية ١٩٦٢
وكان األستاذ . اهللا األصنج األمني العام للمؤمتر العاميل آنذاك بقيادة عبد

 مؤسيس احلركة النقابية وعىل صلة وثيقة بالنقابات يف األصنج أحد أهم
وعرف أن النقابات عليها أن حترص نشاطها يف العمل . بريطانيا وحزب العامل

. النقايب فقط وأن يقوم حزب سيايس تدعمه النقابات ليقوم بالعمل السيايس
ًوقد نجح األستاذ األصنج وجمموعته يف ذلك نجاحا كبريا ً)١(. 

                                 
−١٩٦٢(الثورتان, اجلمهوريتـان, الوحـدة : اليمن«: يقول فيصل جلول يف كتابه  ) ١(

  =ّعـرب حـزب الـشعب «. ٨٩م, بريوت, ص ٢٠٠٠, ٢, دار اجلديد, ط )م١٩٩٤
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 افهمبادئه وأهد
 نستطيع تلخيص أهدافه ومبادئه يف ,وباستقراء وثائق حزب الشعب

 :النقاط التالية
 والشعب العريب يف اليمن , إقليم اليمن الطبيعي جزء من الوطن العريب−أ

 .جزء من األمة العربية
والرجعية ر إقليم اليمن الطبيعي من االستعامر ي اإليامن بأن حتر−ب

ووحدته عىل أساس ديمقراطي اشرتاكي هو السبيل العميل للمسامهة يف وحدة 
 .األمة العربية يف دولة عربية واحدة

 اهلدف
بناء جمتمع اشرتاكي تسوده العدالة االجتامعية خللق املواطن العريب املثايل 

 .كمسامهة لبناء عامل تسوده اإلنسانية املثىل
 :)نفس شعار حزب البعث العريب االشرتاكي( ,الشعار
 .االشرتاكية.. الوحدة.. احلرية

 :العضوية
لكل مواطن يف اليمن الطبيعية احلق يف طلب االنتساب للحزب عىل أن 

 :تتوافر فيه الرشوط التالية
                                                                          

وكـان عـىل عالقـة وثيقـة . »ّعن أرقى صياغ النضال املطلبي يف ظـل االسـتعامر= 
أمـا أهدافـه . بحزب العامل الربيطاين, ويتأثر بجـزء مـن أطروحـات هـذا احلـزب

وبتحرير اجلنوب مـن االسـتعامر, .. ّفتمثلت بتحرير الشامل اليمني من نظام األئمة
الالرأساميل ّومناهضة السالطني, وعرب احلزب عن إيامنه بالوحدة العربية وبالطريق 

 استالمه للسلطة سـيؤدي إىل حـرص وسـائل ّوأكد أن. للتنمية) الواقع االشرتاكي(
 .اإلنتاج بالدولة, ما عدا امللكيات الصغرية
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 .نظامه الداخيلو أن يقبل دستور احلزب ومنهاجه −١
 . يعتقد أو يتظاهر بالنزعة العنرصية أو اإلقليمية أو الطائفية ال−٢
٣−أن ال يكون عضوا يف أي هيئة سياسية أخر ً. 
 . أن يكون قد بلغ الثامنة عرشة من عمره−٤

 برنامج حزب الشعب االشرتاكي
ّية يعرس عىل الدول الغنية يتمثل برنامج حزب الشعب يف برامج طوباو

وإليك نص هذا الربنامج الذي .  فكيف بدولة فقرية مثل اليمن اجلنويب,تنفيذها
 أن حزب : وثانيها.ً استحالة تنفيذه كامال: أوهلا,مل ينفذ قط لعدة أسباب

 .ًالشعب مل يصل إىل احلكم أبدا
 : يف احلقل االقتصادي−١

 مع احلفاظ عىل , أي الشعب,لةوسائل اإلنتاج بيد الدو: املبدأ العام
امللكيات الصغرية بالقدر الذي ال يتعارض مع املصلحة العامة والسياسة 

 .)١(االقتصادية املوجهة
 : سياسة التوفري االقتصادي−٢

 .ًفيام عدا امللكيات الصغرية املذكورة آنفا
سيقوم احلزب بإخضاع اإلنتاج الزراعي للوسائل :  احلقل الزراعي)أ(
 :اآلتية

                                 
هذا يامثل ما تم يف االحتاد السوفييتي واملنظومـة االشـرتاكية, مـع توسـع نـسبي يف   ) ١(

ًوخيتلف متامـا عـام قامـت بـه الـيمن الديمقراطيـة . احلفاظ عىل امللكيات الصغرية
الصيد للفقراء, ومل يرتكوا حتـى الـدراجات وسـيارات الشعبية من تأميم لقوارب 

التاكيس واعتربوها من وسائل اإلنتاج, مما أثار سـخرية ماوتـيس تـونج يف الـصني 
 .واالحتاد السوفييتي منهم
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 . إقامة اجلمعيات التعاونية−١
 . إقامة بنك التسليف الزراعي−٢
 . إقامة حمطات أبحاث−٣
 . استعامل أدوات زراعية وأساليب حديثة−٤
 . استغالل الثروات احليوانية ومشتقاهتا−٥
 استغالل الثروات السمكية بالطرق العلمية احلديثة بام يف ذلك −٦

 .يب والتصديرلالتع
 .إلخ.. يض البور وإقامة السدود وحفر اآلبار استصالح األرا−٧
 سيحاول احلزب يف ,ًنظرا لتخلف بلدنا الصناعي: احلقل الصناعي) ب(

بداية األمر خلق صناعات خمتلفة ملواجهة حمتاجات البالد األولية بام لدينا من 
 :كاآليت, موارد وإمكانيات ووسائل

 .لود وصناعة السامد إقامة صناعات خفيفة كمصانع النسيج ودباغة اجل−١
 . إحياء صناعة امللح واستغالل مشتقاته علميا−٢
٣− تشجيع إقامة مصانع تركيب السيارات ووسائل النقل األخر 

 .واألدوات املنزلية واملواد االستهالكية األخر.. واجلرارات
 . استغالل الثروات املعدنية ومشتقاهتا−٤
 :احلقل التجاري) ج(
 .املواد الرضورية, عملية تنظمها الدولة استرياد وتصدير −١
 . تشجيع سياسة االقرتاض باسم الدولة يف معامالهتا التجارية اخلاصة−٢
 تشجيع رؤوس األموال الوطنية يف حدود اخلطة االقتصادية التجارية −٣
 .اخلاصة
 تشجيع استثامر رأس املال األجنبي ليلعب دوره املحدد يف اخلطة −٤

 .االقتصادية املوجهة
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 :  احلقل التعليمي−٣
 ).يف حدود اإلمكانيات(جمانية التعليم : املبدأ
 .توفري التعليم لكل فرد يف البالد −
 منح الفتاة واملرأة نفس الفرصة التي تعطى للطالب والرجل من الناحية −

 .التعليمية
 :التعليم اإللزامي

 .شى وحاجات البالد واخلطة االقتصادية املوجهةوضع سياسة تعليمية تتم
 :املنهج

 .متها للحاجات املحلية واإلنسانيةاالهتامم باملناهج من كيفيتها ومالء −
 .معلمني إعداد املعلم وإقامة مراكز تدريب −
 االهتامم بإنشاء الكليات الفنية وختريج الفنيني والصناعيني ليسدوا −

 . بالتعليم التجاري وكذلك االهتامم,حاجة البالد
 : يف احلقل الصحي−٤

جمانية العالج دون ما تفرقة بني األفراد من حيث دخوهلم أو : املبدأ
 .مراكزهم االجتامعية أو أي رشط آخر

 : احلقل االجتامعي−٥
 تتكفل الدولة بتوفري اخلدمات االجتامعية لكل فرد يف املجتمع عىل :املبدأ

 .قدم املساواة
 . واألمومة رعاية الطفولة−١
 . مراكز أطفال للرتفيه واملطالعة−٢
 . مراكز ترفيه لألحداث−٣
 . الرتبية الرياضية– الكشافة – خميامت الشباب – رعاية الشباب −٤
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 :يف احلقل العاميل −٦
 :املبدأ
 تطور  بام أن الطبقة العاملة تارخييا وعاديا هي القوة الفعالة يف تاريخ−١

فاحلركة العاملية هلا دورها اخلاص ومكانتها اخلاصة يف . املجتمعات البرشية
 .بالدنا
 .)١( كل حسب طاقته ولكل حسب عمله: وعليه يلتزم احلزب مبدأ من−٢
 تتكفل الدولة بإجياد فرص العمل لكل مواطن وبإرشاك العامل يف −٣

 .إدارة شؤون أعامهلم
 : نظام احلكم−٧

 ..شعبي.. اطيديمقر.. مجهوري
 . لكل مواطن حق وواجب اإلسهام يف جهاز احلكم−١
 يؤمن احلزب أن الدولة هي أداة يف خدمة الشعب وأن الشعب هو −٢

 .مصدر السلطات
أخذ احلزب بمبدأ الالمركزية يف يً نظرا لطبيعة بالدنا وظروفها احلالية −٣
 .احلكم
 :السلطة الترشيعية) أ(
 .الرتشيح دون قيد أو رشط لكل مواطن حق االنتخاب و−١
 أو أي شخص , يعني كل شخص ولد يف اليمن الطبيعية, هنا, املواطن−٢

 .آخر يمنحه القانون هذا احلق
                                 

وهو مبدأ ناد به ماركس يف االشرتاكية العلمية تتلـوه املرحلـة األخـرية مـن كـل   ) ١(
ارات مل تطبق ال يف االحتاد السوفييتي وهي شع. حسب طاقته, ولكل حسب حاجته

 .وال يف الصني وال يف الكتلة الشيوعية يف أوربا أو كوبا أو غريها
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 الترشيع جيب أن ال يتناقض وأهداف احلزب يف احلرية والوحدة −٣
 .االشرتاكية

 يراعى يف تكوين السلطة الترشيعية متثيلها قطاعات الشعب حسب −٤
 .نتاجية يف املفهوم االشرتاكيطاقاهتا اإل

 :السلطة التنفيذية) ب(
ًوال أمام رئيس ؤ ويكون مس,اجلهاز التنفيذي ينبثق من اجلهاز الترشيعي

 .الدولة
 :السلطة القضائية) ج(

 .مبدأ استقالل السلطة القضائيةحتقيق 
 :السلطة اإلدارية) د(

سعي لرفع  وال,يتكفل احلزب بإعادة تنظيم اخلدمة املدنية وتطهريها
 . لتكون حقا يف خدمة الشعب,مستواها الثقايف واملادي

 : مبادئ السياسة اخلارجية−٨
 . السعي الستقرار السالم العاملي−١
 وتدعيم , االلتزام بميثاق هيئة األمم املتحدة وإعالن حقوق اإلنسان−٢

 .سلطتها يف قضايا السالم
ية والدول التي حتارب فريقون الكامل مع الدول اآلسيوية واإل التعا−٣

 . إلزالة شبح احلرب عن العامل–االستعامر واالستغالل والقواعد األجنبية 
 . االلتزام بمبادئ باندونج وسياسة احلياد اإلجيايب−٤
 اإليامن بمبدأ التعايش السلمي والتعاون الدويل يف سبيل اإلنسانية −٥
 .املثىل
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 :وسائل وأساليب عمله
ولكنه ال [ يؤمن باحلل السيايس السلمي يكان حزب الشعب االشرتاك

وقد . يامنع يف خوض املعارك العسكرية والفدائية مع االستعامر إذا اضطر لذلك
قام بذلك بالفعل, ولكنه ير عدم جعل اهلدف هو احلرب, بل اهلدف هو 

 .)١(]الوصول إىل االستقالل بكل وسيلة ممكنة
م حتت ١٩٦٤قد جاء يف منشور حزب الشعب الصارد يف نوفمرب سنة و
 :ما ييل) هذا موقفنا(عنوان 
 .ال تغري يف موقفنا من الطغيان االستعامري* 
 .عالقتنا بحزب العامل الربيطاين تأيت بعد مصلحة الشعب* 
 .ًاجلمهورية اليمنية ستظل منطلقا أساسيا للقضاء عىل االستعامر* 
 . ونرفض كل حماولة للتسلط أو الوصاية,ملهادنةال نقبل ا* 

 إننا نسري اليوم بقوة .إن بالدنا يف حاجة ملحة إىل وحدة أبنائها وتضامنهم
وجيب علينا أن ال نتواكل عىل .. مذهلة نحو رسم مصري بالدنا وبالتايل أمتنا

.. وة يملك الدهاء والق: ال يرحمً ألن أمامنا خصام,بعضنا أو نتصارع فيام بيننا
.. د كل طاقاتنايوحيرص عىل تعميق خالفاتنا واإلبقاء عىل ختلفنا وتبد

ورفضنا .. ونحن لو رسنا بدون رؤية وتبصري.. وإخضاعنا ألطول وقت ممكن
كباش (ًأن نفتح أعيننا جيدا عىل مشاريع االستعامر والعمالء سنجد أنفسنا 

.. لك لفرتة طويلة لقو عاتية استعمرتنا ملئات السنني وستظل كذ)٢( )فداء
                                 

 .ما بني معقوفتني هو من كالمي  ) ١(
حيـث كـان كبـري األحبـار ) Scape Goat(كبش فداء هو تعبري موجود يف التـوراة   ) ٢(

يع آثام األمة اليهودية يف السنة يمسك بامعز عىل رأس السنة اليهودية ويضع عليه مج
 قـد − حـسب زعمهـم الكـاذب −ّاملنرصمة ثم يطلقه يف الربية, وبـذلك يكونـون 

 .ختلصوا من مجيع الذنوب واخلطايا التي ارتكبوها طوال العام
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يسخر منا العامل .. ونكون دون غرينا من األمم سلعة معروضة لبالد الدنيا
 .وتضحك علينا الشعوب

ونحن كذلك لو سلمنا أمورنا لعدد من األشخاص املغالني يف رفع 
ّالشعارات املتطرفة دون أن نتبني هويتهم ونفحص واقعهم والغرض األسايس  ّ

 أين كان هؤالء? وما :ونسأل أنفسنا..  املتأخرة جدامن تواجدهم يف هذه املرحلة
م عند ثورة العامل يف عدن وقبائل يافع ١٩٥٦سلوكهم الوطني العام منذ أحداث 
ً وأخريا ما هو دورهم يف مأساة ?ي وباعزببواملراقشة والدماين وآل فريد واملعض

اجب بالدنا لو راجعنا أنفسنا يف كل هذه األمور لوجدنا أن و.. ? ردفانأحرار
ّوقبائلنا وإخواننا هو أن نقتصد يف عواطفنا وتستعمل عقولنا حتى نوحد صفوفنا 

ًبالدنا سوقا للتنافس وننهي خالفاتنا, ونضع حدا لكل من حياول أن جيعل من 
بحيث يصبح القتل بني القبائل ) كونغو جديدة( وبالتايل خيلق ,عىل السالح

ًالعربية عمال يوميا مألوفا ال فإىل متى يستمر النزيف يف .. ة له وال هنايّ حدً
من باألمس فقط متكن إخواننا يف الشامل من التوصل إىل اتفاق .. ?بالدنا

فهل نأخذ .. املتمردين عىل إهناء احلرب يف اليمن بعد عامني من النزيف املفجع
ً وهل نعمل عىل تقوية أنفسنا ونضع تقييام شامال لقضيتنا حت?من وضعهم عربة ى ً

 .?نتمكن من تسوية خالفاتنا بعقل وتبصري
ن حزب الشعب االشرتاكي هو من أوائل الداعني للنضال واملقاومة ضد إ

هكذا يعرف احلزب بني طالئع العامل واملثقفني يف .. املخططات االستعامرية
 ولسنا يف حاجة إىل شهادة أحد ,عدن وبني رجال القبائل العربية يف أنحاء بالدنا

 .)١(ياء من أبناء شعبناسو األوف
                                 

إن ادعاء حزب الشعب االشرتاكي أنه قام بالثورات املتعددة يف املحميات من دثينة   ) ١(
فمعظـم هـذه . إلـخ, ادعـاء غـري صـحيح.. ردفان وقطيبإىل يافع وحرضموت و

  =وكـذلك كانـت ثـورات . الثورات كانت قبليـة, وكـان للرابطـة دور يف دعمهـا



،אFאאE ٥١٨

 يعرفون دور حزب الشعب االشرتاكي يف ان دثينة ورجاهلا وشباهنإ* 
 .منطقتهم ورصاعهم ضد طغيان احلكم الرجعي الذي يسنده االستعامر

ًن يافع العليا والسفىل ثوارا وعامال وأحرارا من رجال القبائل يعرفون إ*  ًً
هد اإلمام أمحد وما تم من دور حزب الشعب االشرتاكي يف أراضيهم منذ ع

 .دعم وتأييد لثورة قبائلهم
ًن حرضموت وشباهبا يعرفون أيضا نشاطات حزب الشعب االشرتاكي إ* 

وكذلك .. يف الوادي ومسامهاته األخوية يف تدعيم التكتالت الشعبية التقدمية
 .بيحانالعوائق و

ًمتاما  يعرفون ,ّقبائل وعقال وشباب.. ن ردفان وقطيب وما جاورمهاإ* 
 وما ,كيف وقف حزب البعث االشرتاكي منذ أشهر قبل انتفاضة أكتوبر

 ذلك من تعاون وتبادل الرأي خالل تواجد أحرار من مناطق ردفان يف صاحب
 .معتقالت االستعامر يف زنجبار وجعار ومودية

ن احلواشب الثائرة تعرف موقف الشعب االشرتاكي من قضيتها منذ إ* 
َّقادة احلزب من اهتامات بأهنم أول من حرض عىل الثورة ّأعوام وما تعرض له 
 .يف أرض احلواشب

ًرجاال ونساء.. ن عدنإ*  هم الدعامة القومية .. ًعامال وطلبة ومثقفني.. ً
التي يقف عليها حزب الشعب االشرتاكي يف وجه الطغيان االستعامري والفساد 

وزحف عىل املجلس وهبم حارب احلزب كل املخططات االستعامرية, . السيايس
                                                                          

الربيزي وثورات العوالق وثورة الـسلطان حممـد بـن عيـدروس العفيفـي كلهـا = 
أطيـاف «) Shades of Amber(وأكد ذلك تريفاسـكس يف كتابـه . مدعومة بالرابطة

الـسلطان عـيل عبـد ) املندوب السامي يف عدن واملحميات( بل إنه اهتم »الكهرمان
انظـر فـصل  (− كـام نقلنـاه عنـه −الكريم سلطان حلج بـدعم هـذه الثـورات رسا 

ويف مرحلة متأخرة قامت اجلبهة القومية وجبهة التحريـر . من هذا الكتاب) الرابطة
 .بالثورات من الريف



אא٥١٩ א

الترشيعي, وقاطع االنتخابات, وأحال مؤمتر لندن الالدستوري إىل مهزلة 
ومن أجلهم تعرض رجال احلزب ألعامل . ّسياسية يتندر هبا العامل حتى اليوم

ًومن أجلهم سيظل احلزب حريصا عىل .. اإلرهاب وحماوالت االغتيال املتواصلة
السيايس واالقتصادي مستعينة قيادته بآراء قيادة املنطقة بأرسها نحو االستقرار 

قع بالدهم وحالة أهلها ااألحرار من أبناء الشعب يف كل اليمن الذين يعرفون و
وسيظل حزب الشعب االشرتاكي .. ويعملون بوحي من عقوهلم وجتارهبم

يسلك نفس الطريق ويتبع كل األساليب املتوفرة لديه حتى حيقق اخلالص التام 
فنحن ال ندعو املواطنني .. ستعامري وحيفظ للوطن كرامته وعزتهمن الطغيان اال

بل نطالبهم بعدم االندفاع األعمى وراء .. إىل االهنزامية والعدول عن النضال
تعطي املنطقة ما حتتاجه من عدل .. ّالرصاع املحموم الغري هادف إىل سياسة حمددة

.. ىض واالرتباكاجتامعي واستقرار سيايس واقتصادي وتوقف كل أعامل الفو
ّوتقدم للقبائل العربية ما تستحق من خدمات يف ميادين التعليم واالقتصاد 

ّملشائخ والعقال والسالطني وتقيض إىل ااملساواة يف احلقوق مع غريهم من أبناء و
 .األبد عىل غرور وسيطرة املستشارين اإلنكليز يف املحميات

 هورية العربية اليمنية التي ً الشعب االشرتاكي مل ينس مطلقا أن اجلموحزب
وعىل دماء الشهداء من أبناء .. قامت عىل دماء الشهداء من أبناء الشامل واجلنوب

.. قلعة النضال العريب ورائدة التحرر.. ةالشعب العريب يف مجهورية مرص العربي
 ولن تكون صنعاء .ًسوف تظل منطلقا أساسيا لكل مقاومة جادة ضد االستعامر

 وسوف يعمل احلزب عىل مضاعفة االهتامم بام .معزل عن األحداثأو تعز يف 
 .تعضيدو كل ما حيتاجونه من تعاون )وتقديم(يدور يف الشامل 

ولن يسكت احلزب عن أي نشاط من شأنه أن خيلق الفتنة واخلراب يف 
بعدن (ّربوع اليمن الطبيعية وبشقيها اجلمهورية املستقل أو املحتل املعروف 

 يشيد بنتائج حمادثات السودان بني رجال , لذلك,واحلزب .)واملحميات
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ويشكر املجهودات احلميدة التي بذهلا .. ّ والقبائل املتمردةةاجلمهورية اليمني
الرئيس البطل مجال عبد النارص وامللك فيصل آل سعود إليقاف النزيف يف 

ً بدال من لتهدأ اليمن وتستقر القبائل عىل أرضها من أجل البناء واخلري.. اليمن
 .احرتاف احلروب كوسيلة لكسب العيش

ويؤكد حزب الشعب االشرتاكي بأنه عىل علم تام بمتطلبات املوقف 
 وهو عىل يقني من قدرته يف معاجلة املوقف بحكمة وشجاعة ,الراهن يف بالدنا

ًمعتمدا أوال وأخريا عىل تأييد أبناء الشعب يف املنطقة الذين عرفوا احلزب  ًً
ًمناشدا . اهّخالل السجل الطويل الذي يشمل أرشف املواقف وأجلوقيادته من 

من جديد كل قطاعات الشعب بأن حتقق املزيد من الوحدة الوطنية وتتجنب 
متخذة من ) دعاة الدجل الثوري(املجادالت الشخصية وتسقط من حساهبا 

 سياسة احلزب يف إرساء قواعد للتحالف البنّاء بني مجيع املنظامت والشخصيات
ًأسسا لنبذ اخلالفات ) منظمة حترير اجلنوب املحتل(الوطنية املمثلة يف 

ًوالتطاحن وحافزا للعمل اهلادف إىل اخلري والبناء, وبابا للتعاون من أجل  ً
ولياهتم نحو هذه ؤوالباب مفتوح لكل الوطنيني الرشفاء الذين يعون مس.. اخلري

ّن علينا ويتهموننا بالرتدد األرض العربية الطاهرة حتى ألولئك الذين يتجنّو
والشعب هو القائد والزعيم, هبذا نؤمن وهكذا .. فالوطن للجميع. واخلوف

وإذا كان حلزب الشعب االشرتاكي عالقة طيبة بحزب العامل الربيطاين .. نسري
متسكه برضورة املبادرة إىل تنفيذ قرارات األمم املتحدة فإهنا لن تؤثر عىل 

م والتي أيدها مؤمتر القمة العريب الثاين ومؤمتر ١٩٦٣الصادرة يف ديسمرب سنة 
بلدان ودول عدم االنحياز الثاين اللذان انعقدا يف القاهرة خالل سبتمرب 

إن احلكومة الربيطانية أمامها إمجاع العامل فإما ).. ١٩٦٤(وأكتوبر من هذا العام 
ألخطاء أن تنصت لصوت العدل والضمري العاملي أو تواجه نتائج سلسلة من ا

ّ وال مفر يف هذه احلالة من أن تصطدم ,اإلجرامية التي ترتكبها يف حق شعبنا
 .بكل قطاعات الشعب يف كل نواحي احلياة
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إن حزب الشعب االشرتاكي معكم .. احتدوا.. يا أبناء شعبنا العظيم احتدوا
 ًإنه معكم دائام كام عهدمتوه يف ردفان.. يف السهل واجلبل.. يف املصنع واحلقل

إنه معكم يف حرضموت والواحدي ويافع .. ني والعوالقْواحلواشب ودثينة وأب
 .ولن يتخىل عنكم

وبالرغم من .. إن حزب الشعب االشرتاكي موجود يف كل املنطقة
ًفهو يملك فعال .. معاكسات االستعامر الرجعية وتآمر كل القو املعادية لشعبنا

 أجل حترير تراب الوطن املقدس ما ًال قوال من الرجال القادرين عىل اجلهاد من
 وحزبنا يملك من .يكفي خللق مقربة للعمالء واملتآمرين واملستعمرين

هذا ما .. املادية واألدبية ما حيسم املوقف السيايس يف أقرب وقتاإلمكانيات 
وهذا ما يعرفه أحرار العرب يف كل من القاهرة وبغداد .. ّيسلم به املستعمرون
وهذا ما عمل عىل حتقيقه أبناء .. زائر وكل أرض العربودمشق وصنعاء واجل

ني ْالشعب يف حلج وحرضموت والواحدي ويافع ودثينة والعوالق وعدن وأب
 وهو ما يدفعنا إىل تنسيق سياستنا وتدعيم تضامننا وتوحيد جهودنا ,وكل مكان

 .وإمكانياتنا مع بقية املنظامت والشخصيات الوطنية ضمن إطار منظمة التحرير
ًجيب أن نفهم شيئا واحدا وهو أن حزب الشعب االشرتاكي مع إيامنه « ً

 :»األكيد بأن إجالء املستعمر عن بالدنا واجب مقدس فهو
ومع هذا فهو صاحب قنبلة . (ال يؤمن بسفك الدماء حيث يمكن حقنها* 

 عام بيحاناملطار التي استهدفت املندوب السامي كينيدي تريفاسكس ورشيف 
 . البالغةاً احلديث عنها تفصيال ألمهيته وسيأيت,م١٩٦٣
 .ال يوافق عىل ختريب األرض حيث يمكن بناؤها وزرعها* 
يعترب النضال املسلح وسيلة رئيسية للضغط عىل االستعامر من أجل * 

 وليس إلحراز انتصار عسكري حاسم عىل ,الوصول إىل حلول سياسية أفضل
 . يف حرب من احلروبغرار انتصار دولة عىل دولة أو دول عىل دول
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رخيص عىل حساب دماء وأرواح يرفض الوصول إىل املجد احلريب ال* 
األحرار من القبائل يف ردفان ويافع والضالع ودثينة واحلواشب دون أن يقدم 

 .ًللقبائل وقطاعات الشعب األخر ختطيطا ملا يمكن أن يضمن حتقيقه
وهذه .. إلعداد للثورةًن حزب الشعب االشرتاكي كان سباقا إىل العمل واإ

 فهو مل يرتكها تواجه االضطهاد دون أن يفي ,القبائل العربية تشهد له بذلك
 وهذا ما حصل يف العوالق وردفان والواحدي ودثينة وبيحان .بالتزاماته نحوها

 .والعواذل والفضيل وحرضموت
 أن يرمي باألرواح واملمتلكات يف ولكن حزب الشعب االشرتاكي يرفض

 دون سيطرة كاملة للنضال ودون معرفة ,ق ال حرب حترير فاصلةحرب إقال
 وقبل أن يستفيد الشعب من ظرف دويل قائم ,بعاد املعركةأبتفاصيل العمليات و

 .. حيقق للشعوب املضطهدة أمانيها يف احلرية والتقدم
وتلك مالوي ومن .. فها هي زامبيا تستقل من االستعامر بدون حروب

فهل من سبب .. رييا وسرياليون وغانا وغينيا وسيالنقبلها السودان ونيج
ً وهل يقل شعبنا فهام وإدراكا ?يدعونا ألن نكون خمتلفني عن بقية شعوب الدنيا ً

ونحن عىل يقني من قدرة شعبنا عىل خوض معارك التحرير .. ?حلقيقة قضيته
ويضمن وفاء كل أشقائه العرب إزاء .. بعد أن يستنفذ كل األساليب األخر

 .تطلبات املعركة اجلادةم
ًن حزب الشعب االشرتاكي ال يسقط مطلقا من حسابه رضورة إ

االستعداد للثورة الشعبية يف سبيل اخلالص من االستعامر بكل صوره 
 كل د حزبنا ير أن من واجبه نحو شعبه وبالده أن يستنفولكن.. وأشكاله

د إىل معركة دامية تشيع ّالوسائل السلمية التي تؤدي إىل النرص قبل أن جير البال
اخلراب والدمار وال تضمن فيها السيطرة القيادية املحكمة عىل املسلحني بعد 

 .ذلك مما هيدد مستقبل البلد بالتناحر القبيل املسلح باألسلحة احلديثة
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إننا . ولسنا دعاة مهادنة وختاذل.. نا مرىض مناصب حكم وجمدونحن لس
م حيرتم زامبيا وحيرتم سيالن, وحيرتم غانا وغينيا إن العامل اليو.. نعي مسؤولياتنا

ًهذه البالد التي واجهت اضطهادا استعامريا ال .. ومايل ومالوي وسرياليون
.. ومع ذلك استقلت هبدوءيقل بشاعة ورضاوة عن املوجود يف بالدنا, 
فالصني واالحتاد السوفييتي .. وتسابقت دول العامل ملساعدهتا وتقديم العون هلا

ًالواليات املتحدة ويوغوسالفيا ومجهورية مرص العربية يتعاونون تعاونا وثيقا و ً
 هل حيصل شعبنا عىل :واألهم يف املوضوع هو.. مع هذه البالد التي استقلت
? هل يامرس شعبنا حقه الكامل يف احلكم النيايب ..استقالل حقيقي أم مزيف

ّار يتحركون من ورائه تفي العمالء والرجعيون وراء ستالديمقراطي? أم خي
وهذا ما سوف نقاومه بكل طاقاتنا ومن ورائنا كل  .. )١(?بتوجيهات لندن

 ..الشعوب العربية ويف سبيله هتون كل التضحيات
 ..احتدوا.. احتدوا.. يا أبناء شعبنا العظيم

ًواعلموا بأن الوطنية ليست احتكارا .. افتحوا أعينكم لكل احلقائق
ًوليست هتورا أو جنونا ً وهي أيضا ليست هتاونا أو ختاذال حتت ستار ادعاء ً ً ً

..  بل هي يف أعىل مراحلها ليست سو فهم ووعي لألمور,احلكمة والعقل
وقدرة عىل ضبط املواقف وحتديد .. وأمانة وإخالص للمصلحة الشعبية

وهي دعوة .. ً مغلقااًولية اجلميع وليست اختصاصا حزبيؤوهذه مس.. الطريق
 .ات الوطنية من أجل التئام اجلروح وتوحيد اجلهودلكل القياد

فإما أن نحسن أمرنا ونعمل بوحي مبارش من مصلحة .. إن العامل ينظر إلينا
                                 

ًقومية التي وجهت أيضا اهتامات بالعاملة حلزب الـشعب هذا اهتام شديد للجبهة ال  ) ١( ّ
االشرتاكي وأدانت ارتباطه بحزب العامل الربيطاين وصالته بمؤمتر نقابات العـامل 

وهكذا يـتهم كـل فريـق . ّيف بريطانيا, واعتربته أداة طيعة يف يد االستعامر الربيطاين
 .اآلخرين بالعاملة واخليانة
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 ومنافعنا وإما أن نتبع هوانا.. بالدنا وشعبنا ضمن إطار املصري العريب الواحد
يتحارب فيها اجلميع فيام بينهم من أجل ) كونغو جديدة(فنخلق من بالدنا 

وتتطاحن القبائل العربية بالسالح من أجل السالح دونام هناية لغاية .. املجهول
ألن دفع القبائل إىل حرب كام يعرف .. واضحة املعامل نبيلة اهلدف واملقصد
إال أن إيقاف حروب القبائل حيتاج إىل .. اجلميع أمر يف غاية السهولة والبساطة

 .به اجلميعّوهو ما جير. نداء وأٍمر أأكثر من توجيه 
 ..يا أبناء شعبنا العظيم

يضعها حزب الشعب .. هذه احلقائق أمام أعينكم ويف متناول أيديكم
أمناء .. ليعرف اجلميع بأننا أوفياء لوطننا.. االشرتاكي أمامكم يف غاية الوضوح

ّوها هي أيدينا نمدها للجميع الذين .. شجعان يف مواقفنا.. عىل حق شعبنا
ألن الوطن للجميع .. ويكيلون لنا السباب واالهتاماتيسخرون من أسلوبنا 
 ..والنضال واجب اجلميع

فلم تعرف .. وليس ذلك بجديد علينا.. سنحارب االستعامر والعمالء
أرضنا تضحيات منذ أن عرف العامل بأن لنا قضية سو تضحيات العامل 

ن يف وقت كا.. والقبائل والقيادات الوطنية التي رفضت اجلاه والسلطان
ًالكثريون من دعاة األجماد اليوم إما موظفني كبار يف الدولة أو أطفاال صغارا  ً

أو جمتهدين يف تلقي خمططات التيارات السياسية .. يمرحون يف ضياع أرسهم
التي جلبت املزيد من التفكك والضعف إىل صفوف الشعب  العريب يف الكثري 

 ..من أقطاره
 االشرتاكيمواقف إجيابية وإنجازات حزب الشعب 

ًحزب الشعب االشرتاكي دورا كبريا عىل املستو السيايس والشعبي لعب  ً
 يوليو سنة ٢٣ فقد استطاع أن يقود اجلامهري يوم ,ال يمكن ملنصف أن ينكره

هو اليوم الذي بدأت  و,م إىل اإلرضاب العام ضد السياسة االستعامرية١٩٦٢
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 .ّاملزيف) االحتاد الفيدرايل( لندن لضم عدن إىل ما يسمى بحكومة فيه حمادثات
وقد نفذ الشعب كله اإلرضاب العام وتوقفت احلركة يف املطارات واملوانئ 

 كام استطاع .وتعطلت املواصالت وأغلقت املتاجر وامتنع الطلبة عن الدراسة
ن يعلن الزحف املقدس عىل املجلس  سبتمرب أ٢٤حزب الشعب يف يوم 

 وقد خرجت املرأة ألول مرة ,الترشيعي املزيف الذي كان يناقش اتفاقية لندن
يف تاريخ اجلنوب مع اجلامهري الزاحفة معرضة نفسها مع اآلخرين لرصاص 

 وسارت املظاهرات التي قادها احلزب هتتف بوحدة اليمن ,اجلنود الربيطانيني
 واستشهد .اجلمهورية اليمنية قبل أن تقوم يف الشاملشامله وجنوبه تنادي ب

العرشات من أبناء الشعب يف هذه املظاهرات وسجن املئات من النساء 
 .والرجال

ًولقد لعب عبد اهللا األصنج زعيم حزب الشعب االشرتاكي دورا بارزا يف  ً
م املجال السيايس عىل املستو الدويل والعريب يف إبراز قضية اجلنوب يف األم

املتحدة واجلامعة العربية وقد استطاع من خالل نرشات عدة أن يسهم يف 
 .العريب والعامليتوضيح القضية للرأي 

ويف الشهور األوىل التي سبقت الثورة كان حزب الشعب االشرتاكي هو 
 .احلزب السيايس الذي يتمتع بنفوذ شعبي وسمعة دولية

 النضال الوطني ويمكن تلخيص إنجازات حزب الشعب االشرتاكي يف
 :فيام ييل
 باملظاهرات واإلرضابات العامة حماربة االحتاد الفيدرايل منذ نشأته) ١(

ورغم ذلك فقد استطاع حسن عيل بيومي . وإفشال حماولة ضم عدن لالحتاد
وجمموعته بدعم كامل من حكومة بريطانيا ممثلة باملندوب السامي السري 

جلس الترشيعي وأخذ موافقة أغلبية  من االجتامع يف املسكينيدي تريفاسك
حد عرش أً عضوا من أعضاء املجلس الترشيعي منهم ١٥وافق . األصوات

ًعضوا معينا   مثل قائد اجليش واملدعي ,أغلبهم من اإلنجليز بحكم وظائفهم(ً
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ّالعام وسكرتري الدولة وسكرتري املالية وأشخاص عينهم املندوب السامي من 
وقد ).  والباريس والعرب وشخصيات اعتباريةاإلنجليز والتجار اهلندوس

وافق عىل دخول عدن االحتاد الفيدرايل أربعة من األعضاء املنتخبني فقط بينام 
وبالتايل فإن املجلس الترشيعي رفض يف الواقع . رفضه ثامنية من املنتخبني

م من منع ١٩٥٩رغم ما يف انتخابات عام . دخول االحتاد ألن املنتخبني رفضوه
 .ني الشاميل من حق االنتخابلليم

الوطنية ولنقابات العامل ثم حلزب الشعب االشرتاكي للجبهة وقد كان 
ورجاالت اجلبهة (الدور األكرب يف مواجهة انتخابات املجلس الترشيعي 

 ).ًالوطنية املتحدة ونقابات العامل هم أيضا رجال حزب الشعب االشرتاكي
ناقشة دخول عدن يف االحتاد يف وقد بدأت اجتامعات املجلس الترشيعي مل

م قبيل حدوث ثورة ١٩٦٢ومتت املوافقة يف شهر سبتمرب . م١٩٦٢أغسطس 
 .السالل يف اليمن

 دعم الثورة يف اليمن) ٢(
 سبتمرب ٢٦لقد قام حزب الشعب االشرتاكي بالدعم الفوري لثورة 

اء وأبن) املقيمني يف عدن(م وأرسل آالف املتطوعني من أبناء الشامل ١٩٦٢
ن يف واملقيم(ن من أبناء الشامل وقد قاتل املتطوعو. فاع عن الثورةاجلنوب للد

 وقد قاتل املتطوعون من حزب الشعب ,وأبناء اجلنوب للدفاع عن الثورة) عدن
ًاالشرتاكي دفاعا عن الثورة واعرتف هلم بذلك املشري السالل وقائد القوات 

 . وأنقذهتا من السقوط بيد امللكيةاملرصية يف اليمن التي دعمت الثورة اليمنية
قنبلة  (بيحانحماولة اغتيال املندوب السامي تريفاسكس ورشيف ) ٣(
 )املطار

ّلكثري من الكتاب وأمههم حسب علمي وقد ذكر تفاصيل هذه املحاولة ا
وهو ) لعدن واملحميات(السري كينيدي تريفاسكس املندوب السامي ) ١(هو 
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 (Shades of Amber) )١(»أطياف الكهرمان« كتابه ذكرها يف. املقصود األول هبا
الذي عمل يف عدن واملحميات حتت (ديفيد ليدجر ) ٢). (٢٢٣ – ٢٢١ص (

بريطانيا يف اجلنوب : الرمال املتحركة«يف كتابه ) قيادة تريفاسكس وبعده
 . وذكرها كثريون)٢(»العريب

مد سامل وحماألصنج  اجتمع عبداهللا م١٩٦٣ ديسمرب ٩يف «: يقول ليدجر
) من قادة حزب الشعب االشرتاكي ومؤسسيه( وحممد سامل عيل عبده باسندوه

مع خليفة عبداهللا خليفة املوظف الكبري يف خطوط عدن اجلوية وحممد ميه 
يف )  حزب الشعب االشرتاكييفوهم أعضاء ) (ةوظف يف اخلطوط اجلويامل(

يال تريفاسكس وناقشوا مسألة اغت. شقة يف خورمكرس بالقرب من مطار عدن
واقرتح خليفة أن .  باعتباره أخطر رجاالت االحتاد الفيدرايلبيحانورشيف 

يمكن إخفاؤه ثم قتلهام عند ) Machine gun(يقتلهم بواسطة مدفع رشاش 
ن التهمة ستكون إ وقالاألصنج فاعرتض عبداهللا . حماولتهام صعود الطائرة

تستطيع السلطات بعد  و,واضحة وسيتم إلقاء القبض عىل خليفة ومن معه
. ذلك أن تصل إىل االعرتافات الكاملة ومن وراء هذه احلادثة بوسائلها املعروفة

 اقرتحا أن باسندوهأن يلغي هذه الفكرة لوال أن خليفة واألصنج وكاد عبد اهللا 
واتفقوا . وبالتايل يصعب إثبات التهمة. ترمى قنبلة من غرفة املراقبة يف املطار

 لتحضري القنبلة, بينام رجع عبداهللا باسندوهوذهب خليفة و .ًمجيعا عىل ذلك
 .إىل منزلهاألصنج 

األصنج ًوكان تريفاسكس متعودا أن يتحادث يف الصباح مع عبداهللا 
عىل التليفون وتوقظ عبداهللا لريد عىل املندوب األصنج وعادة ما ترد والدة 

                                 
)١ (                                              223221−Trevasiks K.: Shades of Amber, p 

)٢ (  ,63,58,5250 −Ledger D.: Shifting Sands: The British in South Arabia, pp  
.                                                                                                 222, 144, 120  
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شعب وحزب الاألصنج السامي الذي كان حتى ذلك الوقت يعتقد أن 
عالقة عبداهللا لوذلك . يرفضون الوسائل اإلرهابية يف الكفاح ضد املستعمر

وفوجئ . الوطيدة بحزب العامل الربيطاين وبنقابات العامل الربيطانيةاألصنج 
ًالساعة السابعة صباحا بأن عبداهللا تريفاسكس عندما طلب عبداهللا عىل اهلاتف 

ّ عبداهللا رتب مظاهرات عند املطار  فتصور أن,ّكان قد عاد لتوه من خارج املنزل
 .إلخ.. ضد االحتاد الفيدرايل وضد انضامم عدن

 ,وعندما وصل تريفاسكس إىل املطار مل جيد أي مظاهرات أو حشود
 .وأخربه رجال األمن بأن كل يشء عىل ما يرام

) Tarmacتارماك (وكان املسؤولون يف عدن يمشون عىل الطريق املسفلت 
 ومل يكن هلم مطار خمصوص, بل ,تى يصلوا إىل طائرهتممثلهم مثل غريهم ح

رك فيه الوفد برئاسة تريفاسكس وسالطني االحتاد إىل ويف نفس الوقت الذي حت
. طائراهتم, كان ركاب طائرة متوجهة إىل جيبويت كانوا يسريون بالقرب منهم

 ,ًم سمعوا انفجارا١٩٦٣ويف تلك اللحظة من صباح التاسع من ديسمرب 
 جورج هندرسون نائب تريفاسكس وألقى نفسه عىل تريفاسكس واندفع
أن املقصود  وأدرك عىل الفور ,ًكان هندرسون عسكريا ورجل خمابرات. حلاميته

وأصيب هندرسون . ًهو تريفاسكس, وكان خملصا له لدرجة أنه فداه بنفسه
القريب من  (ثة إليزابه نقل عىل إثره إىل مستشفى امللكبجرح غائر يف كبد

وأصيب تريفاسكس بجروح خفيفة . هولكنه توىف فيه عىل إثر جراح) طارامل
وهو أمر أثر عىل (جدا بسبب محاية هندرسون له وتضحيته بنفسه إلنقاذه 

ًتريفاسكس تأثريا عميقا الدم سال  بجروح خمتلفة وبيحانوأصيب رشيف ). ً
 .ًمن وجهه, ولكنها مل تكون جروحا مميتة, كام جرح مخسون آخرون

مت من اهلند مع دً امرأة عروسا هندية قتّأما الضحية األخر فكانو
فأصابتها . وكانت هذه أول رحلة هلا عرب عدن. زوجها, ومها ذاهبان إىل جيبويت
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 . وهي بدون شك ضحية غري مقصودة عىل اإلطالق,ت عىل الفوريالقنبلة وتوف
 يكن هناك أي  ومل,لقد قام خليفة عبداهللا بإلقاء القنبلة من برج املراقبة

) وأرسله احلزب إىل اليمن الشاميل برسعة(شاهد سو حممد مية الذي اختفى 
 .وموظف آخر يدعى القشربي وحممد سعيد بارشين الذي اختفى برسعة

ًورغم أن القنبلة أحدثت رعبا وفوىض إال أن رجال األمن استطاعوا إلقاء 
حقيقات من السلطات وبعد الت. القبض عىل خليفة حسن خليفة وعيل القشربي

األمنية اعرتف القشربي بأنه رأ خليفة ومعه القنبلة ورآه وهو يرميها عىل 
).  مفاوضات دخول عدن يف االحتادإلمتامالذاهب إىل لندن (الوفد الرسمي 

 ولكن التحقيق مل يثبت عليهم أي يشء ,وجمموعات أخراألصنج وتم اعتقال 
 .فأطلقوا رساحهم

َّلشاهد الوحيد قدم املدعي العام االهتام خلليفة حسن وباعرتاف القشربي ا
. خليفة بالرشوع يف القتل وقتل شخصني وجرح مخسني والقيام بعمل إرهايب

إطالق رساحه تقديم طلب بوحماميه بوأهله ّ وتقدم القشربي ,وطالت املحاكمة
من فلام أطلق رساحه تم هتريبه مبارشة إىل الي. ّبكفالة مالية ألنه جمرد شاهد

 ).ال أحد يعرف كيف تم إطالق رساح الشاهد. (ومنها إىل القاهرة
) ّوالقضاء اإلنجليزي مشهور بدقته وعدالته(وطلب القايض اإلنجليزي 

َّومل يكن هناك شهود سو القشربي وهو قد فر إىل . ّمن املدعي العام الشهود
ايض أمره وحينئذ أصدر الق. اليمن ومنها إىل القاهرة ومن املستحيل إعادته

وهو أمر ال يمكن أن . بإطالق رساح خليفة حسن خليفة لعدم كفاية األدلة
 .حيدث يف أي بلد عريب أو من العامل الثالث إىل اليوم

وهاج املندوب السامي تريفاسكس وفرض األحكام العرفية وأعاد خليفة 
 .حسن خليفة إىل السجن
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م ١٩٦٤عام وقد قامت االنتخابات اجلديدة للمجلس الترشيعي يف 
كل من ولد هو أو أبوه يف (ِّوعدلت بعض املواد بحيث أصبح من حق العدين 

أو ) ُوألغي حق مواطني الكومنولث يف االنتخاب( اجلنسية أو من أعطي) عدن
وزاد عدد األعضاء . أن ينتخب أو يرتشح) االحتاد(من ولد يف املحميات 

 .١٢ً بدال من ١٦املنتخبني إىل 
ن أهل خليفة عبداهللا خليفة وأصدقاؤه رشحوه املفاجأة أوكانت 

وكالمها من (ًلالنتخابات وهو يف السجن, كام تقدم أيضا املحامي فؤاد بارحيم 
وتقدم ). طالب بمقاطعة االنتخابات أول األمراألصنج حزب الشعب رغم أن 

 .لبساكذلك عبد القوي مكاوي املوظف الكبري برشكة 
 خليفة عبداهللا حسن خليفة بغالبية وكانت املفاجأة احلقيقية هي فوز

 ويقول تريفاسكس أن السيد .األصوات, حيث حظي بتعاطف كبري من األهايل
حظي بنفس عدد ) رجل األعامل والسيايس البارز املستقل(زين باهارون 

 بينام يقول دافيد ليدجر أن خليفة حصل عىل املركز ,األصوات مثل خليفة
. وأن زين باهارون كان بعده مبارشة. تاألول وحصل عىل أكثر من ألف صو

ّالذي حل حمل أخيه الذي توىف يف لندن (حسني بيومي كام فاز يف االنتخابات 
واملناضل عبد القوي مكاوي واثنان من عائلة خدابخش العدنية ) م١٩٦٣عام 

ً, كام فاز أيضا صياد شبه أمي يف الربيقة يدعى سامل أمحد )ومها أخوان(ّالثرية 
العضو الوحيد املنتخب املؤيد بقوة لدخول عدن (و مؤيد بقوة لالحتاد نيقة, وه

ًوفاز أيضا عيل حممد لقامن وهو معارض لدخول عدن ) االحتاد الفيدرايل
ًوتم تعيني عبد الرمحن جرجرة عضوا يف املجلس الترشيعي. الفوري لالحتاد َّ. 

 منصب ّيقول تريفاسكس أنه كان عليه أن يعني صاحب أكثر األصوات يف
 وهلذا .ًوهذا أمر كان مستحيال بالنسبة له). Chief Minister(رئيس الوزراء 

ّعني السيد زين باهارون صاحب العدد املامثل من األصوات لتلك التي حصل 
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ًوتعني السيد زين باهارون رئيسا هلذه الوزارة. عليها خليفة ودخل بعد ذلك . ّ
ّفعني تريفاسكس السيد . قالتهّيف مماحكات وخالفات مع تريفاسكس وقدم است

لبس, وظن أن ذلك اعبد القوي مكاوي الذي كان أحد كبار موظفي رشكة 
ّوحتول املكاوي إىل أحد رموز النضال ضد . ولكنه خاب ظنّه!! ًسيجعله معتدال

ّاالستعامر وكاد يعطل نشاط احلكومة واملجلس الترشيعي وخيرب عىل بريطانيا  ّ
 .ّفتم إخراجه وطرده بواسطة قانون الطوارئ. درايلكل خططها يف االحتاد الفي

وانتقل املكاوي إىل اليمن ومنها إىل القاهرة واشرتك مع حزب الشعب يف تكوين 
 .وتلك قصة أخر سيأيت احلديث عنها. جبهة التحرير الوطنية التي ترأسها

دور احلزب يف نرش قضية اليمن اجلنويب املحتل يف بريطانيا نفسها ) ٤(
ّالذي كون عالقة وثيقة مع مؤمتر نقابات العامل األصنج ات دور عبداهللا وبالذ

 ., وبعض رجال الصحافة واإلعالمالربيطاين وحزب العامل الربيطاين
 ويمثلها يف ذلك األستاذ حممد سامل , احلزب يف األمم املتحدةردو) ٥(

ًباسندوه وقد كتب كتابا حافال عن دور احلزب يف األمم املتحدة وقض ية اجلنوب ً
وقدم له حممد حسنني هيكل وكلوفيس مقصود الهتاممهم هبذا الكتاب املرجع 

 .واملوثق يف بابه
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אאא 

 
 وضع العامل يف عدن قبل النقابات

يف بداية األربعينات من القرن العرشين أصدرت وزارة املستعمرات 
ّتوجيهاهتا إلصدار ترشيعات ختص العمل والعمل النقايب, وذلك حتت 

 ).Lord Passfield(توجيهات ورعاية اللورد باسفيلد 
م صدر أول قانون يف عدن للنقابات واملنازعات العاملية, ١٩٤٢ويف سنة 

ولكن . ّلذي حيدد رشوط تسجيل النقابات, ومنح االمتيازات العادية هلاوهو ا
َّمل تسجل أي نقابة يف عدن حتى عام  م عندما بدأت بوادر تسجيل ١٩٥٢ُ

 .)١(النقابات
. وسبب ذلك أنه مل يكن هناك عامل يقيمون يف عدن إال جمموعات صغرية

منطقة احلجرية ويعملون وكان غالب العامل يأتون من الشامل اليمني وبالذات من 
. ملدة ثالثة إىل ستة أشهر ثم يعودون إىل قراهم حيث يكملون زراعة أراضيهم

ُوكان لكل جمموعة من العامل وكيل من قريتهم, أو عىل األقل منطقتهم, ويسمى 
َّاملقدم َّوهو الذي يتفاوض مع الرشكة الستقدام عدد حمدد من العامل فيستقدمهم . ُ

ْويرتب هلم أمر  مواصالهتم وقدومهم وسكنهم, وهو سكن بسيط حيث يعيش ِّ
ّجمموعة منهم يف غرفة واحدة أو يسكنون يف املقاهي التي توفر هلم الطعام واألرسة 

وخاصة يف موسم الصيف حيث ينامون يف ) الكروايت وهي جمدولة باحلبال(
كل ثم وهو الذي يدفع هلم أجرة السكن واأل. ّرتتيب املقدمالشارع, وذلك كله ب

                                 
)١ (  + footnote155Trevaskis K.: The Shades of Amber, p  
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ُوقبل سفرهم يعطي كل عامل نصيبه من . يستلم ذلك كله من صاحب العمل
األجر, ويأخذ هو الباقي يف مقابل عمله, كام أنه هو الذي يتفاوض مع صاحب 

 .)١()الرصنج(وعرف هذا النظام بنظام . الرشكة
م كانت ١٨٣٩وقد أرشنا من قبل أن السياسة الربيطانية منذ االحتالل عام 

لعامل واملوظفني واجلنود من اهلند ألن عدن كانت تابعة لرشكة اهلند تستقدم ا
وكان التاج الربيطاين يرشف . الرشقية الربيطانية, والتي كانت حتكم من بومباي

وعندما رأت بريطانيا أن اهلند تطالب . عليها وحيكم عموم اهلند من دهلي
 بتحويل عدن من م١٩٣٢باالستقالل وأن استقالل اهلند ال بد آت قامت عام 

 .م١٩٣٧ثم قامت بتحويلها إىل وزارة املستعمرات عام . مسؤولية بومباي إىل دهلي
ّومنذ ذلك احلني بدأت حكومة عدن تقلص استجالب األعداد الكبرية 

!! من اهلنود ألهنم بدأوا يطالبون بضم عدن إىل اهلند باعتبارها مدينة هندية?
 .وتابعة للهند الربيطانية

ل عىل ذلك وصف الرحالة اللبناين األمريكي اجلنسية أمني الرحياين ّومما يدل
م حيث يقول عن سكاهنا ١٩٢٤لعدن التي زارها عام » ملوك العرب«يف كتابه 
 :ومهنهم

يتوىل اليهود التجارة والصريفة, وهنودها هاجروا إليها قبل االحتالل «
هم تكاثروا بعد كان منهم عدد قليل جدا قبل االحتالل, ولكن(الربيطاين 

كانت البواخر تستخدم (عدن الفحم : ّوهي تقسم إىل قسمني). اللاالحت
) Coalers(ُالفحم وكانت خمازن الفحم يف جحيف وعامل الفحم يسمون كوليه 

لكثرة ) Forte(ُوكانت عدن تسمى القلعة (, واحلصون )ّأي الفحامني
جارة واملوبقات, وعدن الت. والسياسة, وهي كلها يف التواهي) التحصينات

                                 
 .١٢٠تطور ومسار احلركة الوطنية يف اليمن الديمقراطية, ص : عادل رضا  ) ١(
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يف التواهي توجد كل شعوب األرض واألديان . ُوتدعى كامب أي املعسكر
ّ, فيها املسلم الذي يصيل هللا, والباريس )ًسكان عدن أربعون الفا آنذاك(
ّالذي يصيل ) اهلندويس(والبنيان . ُالذي يصيل للشمس) الزرادشتي املجويس(

واإلسامعييل صاحب صاحب ّلألوثان, واملسيحي مكرم الصور والصلبان, 
ِّواليهودي مسبح الذهب الرنان, وفيها من يغسلون ويكفنون موتاهم, الزمان,  ّ ِّ ُ

. ومن حيرقوهنم, ومن حيملوهنم إىل برج السكينة لتأكلهم النسور والعقبان
م مل يكن فيها غري اإلسالم وحفنة من اليهود ١٧٠٩وعندما زارها الروك عام 

ّية فتكثر فيها الثكنات والعساكر ولذا سميت أما عدن الثان. والبنيان ُ
 .)١(»بالكامب

ًم بدأ استقدام العامل من الشامل اليمني ونادرا من ١٩٣٩ومنذ عام 
 وهلذا عندما فرضت وزارة ,)الرصنج(مة داملحميات وبدأ نظام املقا

ِّ مل تسجل أي نقابة حتى عام م١٩٤٢املستعمرات إجياد نظام للنقابات عام  ُ
 نقابة وذلك حلدوث ٤٩م تم تسجيل ١٩٥٩وبحلول عام . م١٩٥٥م و١٩٥٢

من (تغيريات ديموجرافية كبرية, بسبب  استقدام عرشات اآلالف من العامل 
ّيستقرون  −عىل عكس من سبقهم  −وكان هؤالء ). الشامل اليمني واملحميات

 :يف عدن وذلك لوجود مشاريع متتالية وأمهها
م والذي افتتح عام ١٩٥٢يقة منذ عام مرشوع بناء املصايف يف الرب) ١(
 .م والذي احتاج ألكثر من عرشة آالف عامل١٩٥٤
وذلك بعد أن استقر آالف اجلنود الربيطانيني العائدين من : عامل البناء) ٢(

واضطرت بريطانيا لبناء ) م١٩٥٤اتفاقية اجلالء عن السويس عام (السويس 
ثم عاد عدد كبري . املعال والربيقة هلم ولعائالهتم يف خور مكرس وآالف املساكن

                                 
 .٤٠٥ – ٤٠٣, ص »لوك العربم«: أمني الرحياين  ) ١(
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 وقررت احلكومة الربيطانية أن . ومن كينياصمن اجلنود وعائالهتم من قرب
د بلغ عدد ق و.تكون عدن هي القاعدة العسكرية األوىل هلا خارج بريطانيا

وال شك أن هؤالء حيتاجون خلدمات . اجلنود وعائالهتم أكثر من ثامنني ألف
 .ًالبناء أكثر فئات العامل تواجدا يف عدنهلذا كان عامل . كثرية

ّحيث توسع امليناء عدة مرات وتم استيعاب آالف العامل : عامل امليناء) ٣(
 .يف امليناء

 , وشل ولوك توماس وغريها).B. P(الرشكات الغربية الكبرية مثل ) ٤(
وغريها من ) باريس حميل( ورشكة كواجي ,)سية حمليةنفر(لبس اورشكة 

 .ًألعامل اخلدمية التي استخدمت أيضا آالف العاملالرشكات وا
ّاألعامل احلرة وجتارة املفر) ٥( ً وتستخدم عددا كبريا من العامل :قّ ً

 .ّواملوظفني الصغار وأعامل حرة يقوم هبا من بيع ورشاء بكميات صغرية
: )١(يف كتابه عدن) م١٩٥٦ – ١٩٥١(عدن ول توم هيكنبوتم, حاكم قوي

م وحتى بداية الثالثينات كانت تعج باملوظفني ١٨٣٩ا عام إن عدن منذ احتالهل
نه عندما قدم إىل عدن إويقول ). أغلبهم من اهلندوس(والعامل واجلنود اهلنود 

 ومل يكن ,ًكان الوضع مزريا −يف الثالثينات من القرن العرشين  −ألول مرة 
ألجور ال وا. أو التعويض عن اإلصابة أو املرض) املعاش(ّهناك حق التقاعد 

ومل تكن هناك أي إجازات عىل . اتكاد تكفي للطعام والسكن البسيط جد
ً وعىل العامل أن جيدوا طرقا لسكنهم عىل حساهبم اخلاص أو يسكنون .اإلطالق

. ّيف الشوارع واملقاهي حيث ينامون عىل األرسة املجدولة, وخاصة يف الصيف
 .عامل كام يشاءوكانت سلطات صاحب العمل مطلقة يتحكم فيها بال

وكان عامل الفحم وتنزيل وتطليع البضائع من السفن يعيشون حتت 
                                 

)١ ( 191182 − , pp1958Tom Hickinbotham: Aden, London,  
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طويلة تتسع للعرشات منهم بطريقة مزعجة, وتعاين من ) مجع سقيفة (فسقائ
 وعليهم أن ,االزدحام, وعدم وجود أماكن لالغتسال أو حتى قضاء احلاجة
وكان . ب منهميذهبوا إىل ساحل البحر لالغتسال وقضاء حوائجهم فهو قري

هؤالء العامل املساكني يعودون بعد مغيب الشمس إىل هذه السقائف ويرمتون 
عىل األرض مع فرش بسيط ليناموا إىل الفجر عندما يقومون ليعاودوا عذاباهتم 

 .من جديد
ّمل حيدث حتسن يف ) م١٩٤٥(وحتى بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية 

ّلسكن حدة بسبب مرشوع ختطيط املدينة  وازدادت أزمة ااألحوال املعيشية
)Town Planning Scheme ( ًالذي شل حركة البناء متاما ملدة سنتني دون أن ّ

ّيقدم أي فائدة لسكان املستعمرة, وجعل أزمة السكن تتفاقم حتى شملت 
 .املوظفني وليس العامل فقط

ْقامت ) هاتوىل رئاست(ُ عندما قدمت للعمل يف أمانة امليناء :متهيكنبوويقول 
ّاحلكومة بتحديد احلد األدنى لألجور بسبعة شلنات الذي صدر يف األربعينات 

وبقيت مشاكل األجر ). بعد احلرب العاملية الثانية(من القرن العرشين ) م١٩٤٨(
اإلضايف يف ساعات العمل اإلضافية, واستخدام األطفال وعدد ساعات العمل 

 .الدراسة إلصدار قوانني حوهلا ساعة فقط, ولكن بدأت ٤٨األسبوعية بـ 
ّنه بدأ يفرض لعامل أمانة امليناء حق إويقول . دراسة مشكلة السكنوبدأت 

ووضعنا نظام التقاعد ثم . ّوفرنا طبيبة نساء للعائالت(هتم التداوي هم وعائال
العامل م أعطي ١٩٥٤وبحلول عام ). ّقلدتنا بعض الرشكات الكبرية

وشعر العامل .. ُوفرض نظام للتقاعد. ة الراتبن إجازة سنوية مدفوعوواملوظف
وبدأت اإلرضابات العاملية يف . ًبأن هلم حقوقا وبدأوا يطلبون املزيد منها

البرتول الذي بدأ استخدامه (الرشكة اإليرانية اإلنجليزية ملستودعات الزيت 
 ).ًبدال من الفحم
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ْدرت وقامت احلكومة بتكوين إدارة للعمل والضامن االجتامعي, وأص
قوانني للسالمة يف مكان العمل مما أثار غضب أصحاب العمل والرشكات, 

 .ّوخاصة أولئك الذين كانت مبانيهم تعرض العامل واملوظفني للمخاطر
 ببناء مساكن للعامل وذوي الدخل املحدود متم قام هيكنبو١٩٥٦ويف عام 
ابتدأنا و« شقة, ١٥٠٠ً يف املعال وقريبا من جحيف, مكونة من يف القلوعة

ً, وصار أمرا معتادا أن تقوم الرشكة أو »بموظفي الدولة ثم موظفي أمانة امليناء ً
وأقامت . صحاب العمل بإجياد سكن مناسب للموظفني والعامل الدائمنيأ

. الدولة أكثر من ألف شقة يف الشيخ عثامن لتخفيف الضغط عىل املساكن
 فيهم نلنسبة للجميع بموكانت هذه الشقق تؤجر بإجيارات معقولة جدا با

. ولكن بقيت عالقة العامل وأصحاب العمل متوترة. ذوي الدخل املحدود
ويقول . ًوكانت أغلب الرشكات وأصحاب العمل ال تلقي باال هلؤالء العامل

ُنه حاول أن يفهم أصحاب العمل والرشكات بأمهية حتسني عالقتهم بالعامل إ
 .لعمل نفسهواملوظفني وهو جزء من التحديث لصالح ا

م عدن تر هيكنبودوقد غا. ويف هذه الفرتة بدأت اإلرضابات العاملية تزداد
ويف ذلك العام . م بانتهاء فرتة عمله وإحالته إىل التقاعد وعودته إىل لندن١٩٥٦

وانخفضت .  يوم عمل٢٠٩,٧٩٠ فقدان اً إرضابا نتج عنه٧٢كان هناك 
قناة السويس وتوقف م بسبب إغالق ١٩٥٨م وعام ١٩٥٧اإلرضابات عام 

العمل نسبيا يف امليناء وانخفاض أعامل حتميل وتفريغ السفن, وما تبعه من 
 .نقص يف ميدان العمل

ُ فقد ط,ً إرضابا فق١٢م ال تزيد عن ١٩٥٧ كانت اإلرضابات عام ,هلذا
ُم عندما بدأت قناة السويس تفتح ١٩٥٨ وزادت عام . يوم عمل٢٠٥٦فيها 

م ١٩٥٩ ويف عام . يوم عمل٧٨١٨ًابا بفقدان  إرض٢٥ للمالحة وصارت
واستمرت عىل .  يوم عمل١٤٨,١٨٣ً إرضابا بفقدان ٨٤زادت اإلرضابات إىل 
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هذه الوترية إىل الستينات من القرن العرشين وإىل ما قبل االستقالل عندما 
بدأت الرشكات ورجال األعامل والبنوك يغادرون عدن بعد ازدياد العمليات 

 .ًي كانت اإلدارة الربيطانية تسميها أعامال إرهابيةالقتالية والت

 تكوين املؤمتر العاميل
 نقابات وتكوين مؤمتر عدن للنقابات سبعم جتمع ١٩٥٦ وشهد عام

(Aden Trade Union Congress ATUC) . وكان طالئع هذه املجموعة
عيل حسني القايض وصالح حمسن وعبداهللا (لشهداء , وانجاألستاذ عبد اهللا األص

وعبده خليل سليامن وحممد سعيد مسواط وحممد عبده نعامن وحممد ) فيلالس
 .سامل عيل عبده والسيد زين صادق وحممد أمحد زليخي وعبد القادر الفروي

م ١٩٥٧ويف عام  .واستطاعت هذه املجموعة أن تطور املؤمتر والنقابات
األصنج ّاميل إىل االحتاد الدويل لنقابات العامل احلرة, وأقام األستاذ انضم املؤمتر الع

ويف عام . عالقات قوية مع مؤمتر نقابات العامل يف بريطانيا ومع حزب العامل نفسه
 ويف .ل العربامم انضم املؤمتر العاميل يف عدن إىل االحتاد الدويل لنقابات الع١٩٦٠

.  نقابة إىل املؤمتر العاميل٣٠وانضمت . ن نقابة يف عد٤٩م تم تسجيل ١٩٥٩عام 
 .)١(م تم جتميع هذه النقابات يف ثامن نقابات كبرية١٩٦٠ويف عام 

ّوهددت .  قوية ومذهلةم١٩٥٦س عام راموكانت ثورة العامل يف 
 وأن اقتصاد البلد ,الرشكات بأهنا ستقفل أبواهبا وترحل إىل جيبويت أو غريها

عاطلني, ولكن العامل والنقابات استمرت يف سينهار وسيجد العامل أنفسهم 
 . اإلرضابات وحققت انتصارات كبرية للعامل

                                 
تعرف باحتاد نقابات مثل احتاد نقابـات عـامل البنـوك واحتـاد نقابـات املواصـالت   ) ١(

حلكومـة واحتاد نقابـات البـرتول واحتـاد نقابـات املعلمـني واحتـاد نقابـات عـامل ا
 .واحلكومات املحلية
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ّم قلت األعامل بالفعل وانخفضت ١٩٥٦ونتيجة قفل قناة السويس أواخر 
 وعندما عادت األعامل .م١٩٥٧ إرضاب فقط عام ١٢اإلرضابات العاملية إىل 

 .ً إرضابا٨٤م زادت اإلرضابات إىل ١٩٥٩عام 
ًاملحاوالت املستميتة من الرشكات ويف أحيان كثرية أيضا من اإلدارة ورغم 

ّالربيطانية يف إيقاف تيار اإلرضابات, واهتام القائمني عليها بأهنا مسيسة وأهنا  ُ
ّليست نقابية وال عاملية, وإنام هتدف ألغراض سياسية,  وهلذا أعلنت احلكومة يف ّ

. قبل السامح للنقابة باإلرضابم فرض قانون التحكيم اإلجباري ١٩٦٠أواخر 
 جلنة حتكيم ّوعللوا ذلك بأن القضية جيب أن تكون عاملية, وأن تعرض عىل

حكومية, فإذا فشلت جهود التحكيم يمكن آنذاك اللجوء إىل اإلرضاب, وأما 
ّاإلرضابات ألغراض سياسية مثل حق االنتخاب يف املجلس الترشيعي وغريها 

ّنوعة منعا باتا بنص القانونّمن األغراض السياسية فهي مم ً ً. 
ّواستطاعت النقابات أن حتسن أوضاع العامل وأن تضاعف هلم أجورهم 
ّوأن تعيد هلم حقوق هناية اخلدمة واإلجازة السنوية, وحق التداوي والعالج 
املجاين للعامل أو املوظف وأرسته, وحتديد ساعات العمل واألجر اإلضايف ملا 

 .يزيد عنها
بمزيد من  −يف مواجهة قانون التحكيم اإلجباري  −بات وقامت النقا

مع أن (م ١٩٥٦اإلرضابات وكانت هناك صحيفة لشؤون العامل هي العامل 
يرأس وكان ). الصحف األخر كلها كانت هتتم بشؤون العامل واإلرضابات

صحيفة العامل, وهي صحيفة  ثم ظهرت حملها . حتريرها عبده خليل سليامن
 !!ّريرها حممد سعيد بارشين, وأقفلت يف عهد االستقالليومية, ورأس حت

وقامت احلركة العاملية وقادهتا بتوعية العامل بالقضايا الوطنية واملشاركة 
فيها, فشاركوا يف املظاهرات واإلرضابات ضد املجلس الترشيعي, وضد اإلدارة 
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 .إلخ..الربيطانية وضد االحتاد الفيدرايل
ّد أن تلقى نصائح متعد بع,واضطر املؤمتر العاميل ة من حزب العامل دّ

 أن ,الربيطاين ومؤمتر نقابات العامل يف بريطانيا وبروكسل وغريها من البلدان
ًيقيم تنظيام سياسيا منفصال عن املؤمتر لكي هيتم بالقضايا السياسية النضالية ً .

ق م بإنشاء حزب الشعب االشرتاكي الذي سب١٩٦٢وهو ما تم بالفعل يف يوليه 
عامل ) ٨٢٠٠(ًم حمدودا ١٩٤٦كان عدد العامل يف عدن عام . احلديث عنه

 :ولكنه ارتفع كام ييل

 القو العاملة يف عدن
 : كالتايل٦٢,٠٠٠ م حواىل١٩٥٩ العاملة يف عدن عام وكانت القو

   ٥,٦٠٠         حركة امليناء−١
   ١٠,٠٠٠         أعامل البناء−٢
   ١١,٦٤٠  حةل احلكومة والعامل يف القوات املس−٣
   ٢١,٠٠٠   اخلدمات الفندقية واملنزلية واملطاعم−٤
    ١,٧٠٠         مصايف الزيت−٥

  وأما يف مرحلة البناء. مون لرشكة املصايفوهم العامل الدائ[  
 ]فقد جتاوز عددهم عرشة آالف) م١٩٥٤−١٩٥٢(         

   ٧,٠٠٠       جتارة التفاريق والتوزيع−٦
    ٦١,٩٤٠        املجموع

   من مواليد عدن والبقية من الشامل٢٤٠٠٠منهم               
 ). باملئة٢٠أقل من (واملحميات ) ًتقريبا% ٤٩ ويشكلون(                    
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العامل املسجلني واملشرتكني يف النقابات هو ثلث العدد اإلمجايل عدد وكان 
م زاد عدد العامل يف عدن حتى ١٩٦٢عامل, ويف عام ) ٢١,٥٠٠(للعامل 

عامل  ٨١,٩٧٥ زاد العدد إىل م١٩٦٥ عامل ويف عام ٨٠,٨٩٩وصلوا إىل 
 والسبب ٤٦,٤٢٢م حتى انخفض العدد إىل ١٩٦٧َّولكن ما أن حل عام 

هروب الرشكات بسبب زيادة أعامل العنف يف عدن واتضاح أن الوضع القادم 
هذا ما أد إىل فرار هذه الرشكات  و,سيحارب االستثامر والرشكات والبنوك

 واضطر العامل من اليمن الشاميل واملحميات إىل العودة إىل قراهم بعد .والتجار
 .وزاد ذلك بصورة حادة بعد االستقالل مبارشة. فقد أعامهلم

 )١(ظروف نشأة ونمو املؤمتر العاميل
ة الوطنية املتحدة املعارك الوطنية وخاصة معارضة انتخابات قادت اجلبه

 رغم ,ومل تستطع اجلبهة الوطنية املتحدة. م١٩٥٥املجلس الترشيعي لعدن عام 
تأثريها اإلجيايب عىل احلركة الوطنية, أن متتص وتستقطب ما عداها من 

خالل وقد متكنت احلركة العاملية من . التنظيامت وأن تفرض قيادهتا الشاملة
 عىل الصعيدين النقايب والسيايس, يف ,املؤمتر العاميل من اإلسهام بدور فعال

مواجهة االستعامر والرجعية العربية وخاصة أن أكثر قيادات اجلبهة الوطنية 
 .ًمل أيضا من داخل احلركة العامليةعاملتحدة كانت ت

ية وقد كانت الظروف التي نمت يف ظلها احلركة العاملية يف عدن موات
وأبرز تلك . نتها من القيام بدور قيادي للحركة الوطنية يف اليمن اجلنويبكم

 :الظروف ما ييل
نجد أن قيادة احلركة العاملية قد بدأت مع ضمور : عىل الصعيد الداخيل) أ(

                                 
 – ١٤٥, ص )م١٩٧٢ – ١٩٥٠(جتربة اليمن الديمقراطية : أمحد عطية املرصي. د  ) ١(

 ., مع حذف يسري١٤٧
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حزب الرابطة وفقدانه ملوقعه القيادي يف احلركة الوطنية, ثم عدم استمرارية 
 يف إفشال انتخابات عام , رغم نجاحها السابق,ةقيادة اجلبهة الوطنية املتحد

 .م يف عدن١٩٥٥
وقد أعطت املعارك التي دخلتها احلركة العاملية ضد االستعامر والرجعية 
والتفاف كثري من أطراف احلركة الوطنية حوهلا, أعطت قيادة العامل دفعة 

 .جديدة لرتسيخ أقدامها
بمثابة حدث عام حيث م ١٩٥٥وكان تشغيل مصفاة البرتول يف عدن عام 

غذ احلركة العاملية بمزيد من العامل وخاصة من الشامل وبنوعية جديدة من 
 .العامل ختتلف عن عامل اخلدمات, وهم عامل الصناعة

ًكام أد استمرار تدفق العامل من الشامل ومن املحمية إىل عدن بحثا عن 
وجود تركيب عاميل فرص جديدة إىل تغيري الرتكيب االجتامعي للمستعمرة وإىل 

ًيف صالح الوحدة اليمنية بدال من اإلحساس بالعدنية واالنفصالية الذي ساد 
 .املستعمرة

وأدت سياسة بريطانيا لتشجيع هجرة العامل من مستعمراهتا إىل عدن إىل 
 وهي , العرب وبقية أطراف احلركة الوطنيةلإثارة قضية يلتف حوهلا العام
دن عىل أساس أهنا ترض بمصالح العامل وترض املطالبة بوقف اهلجرة إىل ع

باحلركة الوطنية يف نفس الوقت ألن خمطط بريطانيا كان هيدف إىل طمس عروبة 
 .املستعمرة

ًوأخريا أد سوء احلالة املعيشية للعامل إىل إجياد حافز للرصاع يف مواجهة 
 .االستعامر وأصحاب األعامل املستغلني

م قد ١٩٥٢ يوليو من عام ٢٣أن ثورة وعىل الصعيد العريب, نجد ) ب(
ركزت أقدامها وأنجزت عدة خطوات جذرية يف صالح اجلامهري ووصل تأثري 
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الثورة إىل كافة أجزاء الوطن العريب وخاصة عدن وهي أبرز البؤر الثورية يف 
 .اليمن اجلنويب

م بعد ١٩٥٨وأهلب قيام الوحدة بني مرص وسوريا محاس اجلامهري عام 
كام أد قيام . م١٩٥٦ يف مرص يف مواجهة العدوان الثالثي عام معارك الثورة

 إىل موقف دعم من فكرة الوحدة – مرص سوريا واليمن –احتاد الدول العربية 
وخاصة اليمنية رغم مردوده السلبي يف نفس الوقت ألن االحتاد تم بني نظامني 

 .خمتلفني وأحرج املعارضة التي كانت تواجه اإلمام
والدول العربية . م.ع.لقرارات االشرتاكية التي اختذت يف جكام سامهت ا

األخر والعناية الواضحة بمطالب الطبقة العاملة, إىل عدم إحساس الطبقة 
 .العاملة بوجودها وقدراهتا ومسؤولياهتا

من القاهرة, » صوت العرب«وهناك الدور اخلاص الذي سامهت به إذاعة 
 .لتي أثارها يف مواجهة االستعامر الربيطاينوشخصية مجال عبد النارص والقضايا ا

ومن أبرز عنارص املناخ الذي حتركت يف إطاره الطبقة العاملة, بل احلركة 
م ووجود ١٩٦٢ سبتمرب يف الشامل عام ٢٦الوطنية كلها, كان قيام ثورة 

ًالقوات املسلحة العربية للجمهورية العربية املتحدة دعام للثورة رغم أن هذا 
صل بالدرجة األوىل بظروف قيام ونمو حزب الشعب االشرتاكي العامل يت

 .ًالذي اعتمد أساسا عىل الطبقة العاملة
 كتابه جتربة اليمن أمحد عطية املرصي يف. قل ها هنا ما ذكره دونن

 .مع حذف واختصار) ١٥٢ – ١٥٠ص (الديمقراطية 
 :أبرز أهداف ومبادئ احلركة العاملية يف عدن

العاملية معادية لالستعامر وتطالب بجالء قاعدته العسكرية إن احلركة ) أ(
من عدن ووجهت النظر إىل املخطط االستعامري الربيطاين يف املجال العسكري 
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 .)١(وأن بريطانيا جتهز قاعدهتا يف عدن لتصبح هلا كفاءة ضد اهلجوم الذري
دفاع عن احلركة العاملية وحقوق العامل يف مواجهة االستعامر ال) ب(

وأرباب األعامل وخاصة بالنسبة ملحاولة االستعامر حرمان العامل من حق 
 .)٢(اإلرضاب

واإليامن بأن حماربة االستغالل واإلقطاع واالحتكار أمر رضوري إلرساء 
 .)٣(حياة اشرتاكية فعالة

ًي تزور إرادة الشعب اليمني شامال شجب املحاوالت الدستورية الت) ج(
 وشجب تآمر الرجعية يف اليمن .)٤(ًوجنوبا والتأكيد عىل الوحدة اليمنية

 وتوجيه النظر إىل ما يعانيه الشعب يف الشامل من طغيان حتت ستار .املتوكلية
 وحماربة العنارص املشبوهة التي ختشى نمو الطبقة العاملة .)٥(الدين اإلسالمي

ون ذوو الرواتب اخليالية, التجار املغامرون, حكام اجلنوب, املوظف :وهي
 .)٦(ًوحفنة من رجال الدين تواطأت مع املستعمر وحفنة أيضا من املقاولني

 الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة
حتالل والرشكات خاضت احلركة العاملية معركة بارزة يف مواجهة قوة اال

 ثم استطاعت قيادات العامل والنقابات ,اإلحتكارية يف سبيل تكوين النقابات
من إقامة املؤمتر العاميل وهو القيادة املنظمة للحركة التي سامهت يف حتقيق كثري 

                                 
 :انظر كذلك. ١١حركتنا العاملية, املؤمتر العاميل, ص : عبد اهللا األصنج  ) ١(

                                        17p Aden T.U.C; A Curtain Raiser to Repression, op. cit. 
 .٥م, ص ١٩٦١معارك ضد االستعامر والرجعية, نرشة املؤمتر, عدن : املؤمتر العاميل  ) ٢(
 .٤٦حركتنا العاملية, املؤمتر العاميل, ص : عبد اهللا األصنج  ) ٣(
)٤ (  17Aden T.U.C.; A curtain.., op. cit., p  
 .٤معارك ضد االستعامر والرجعية, نرشة املؤمتر, املرجع السابق, ص : املؤمتر العاميل  ) ٥(
 .١٣, ٢٠, ٣ – ٢وراء احلقيقة, نرشة املؤمتر, املرجع السابق, ص : املؤمتر العاميل  ) ٦(
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 ومل يتحقق ذلك, وخاصة قيام املؤمتر العاميل بسهولة أو .)١(من املطالب العاملية
م يف ١٩٥٦ات, بل عرب حركة ثورية قوية يف مارس بمجرد اخلطب والنرش

مواجهة هراوات ورصاص سلطة االحتالل ومزيد من التعسف والطرد من 
ْ ومل جت.العمل  يف مواجهة تصميم العامل فتحقق ة القوة أو التعسف االستعامريِدُ

هلم الكثري من احلقوق مثل زيادة األجور وختفيض ساعات العمل وضامن 
 .)٢(ها من املكاسباالستقرار وغري

م الحظ املؤمتر العاميل أن املستعمر قد عاد وفتح أبواب ١٩٥٨ويف عام 
اهلجرة إىل عدن, األمر الذي هدد العامل يف أعامهلم وأد إىل تزايد األسعار, 

 أن أعلنت القيادة العاملية اإلرضاب ةوترتب عىل هذه السياسة االستعامري
وقد نجح . طاعات أخر من أبناء املدينةوشارك العامل يف هذه االحتجاجات ق
 .)٣(اإلرضاب يف احلد من اهلجرة إىل عدن

م معركة أخر ضارية بني احلركة العاملية وبني سلطة ١٩٦٠ عام وشهد
االستعامر التي سنت قانون العالقات الصناعية الذي يمنع استخدام اإلرضاب 

ت أخر يف إنجاح وقد متكن املستعمر من استخدام قطاعا. من قبل العامل
ومل .  ولألسف بعض رجال الدين,حماولته ومنها التجار العرب واألجانب

يتوان املؤمتر يف مهامجة املستعمر والقطاعات التي أيدته ونقل األزمة إىل الصعيد 
العاميل والسيايس والعاملي وحصل عىل تأييد املنظامت العاملية األخر ومنها 

 − احتاد عامل هرجيسة واالحتاد العاملي للنقابات املؤمتر الربيطاين للنقابات و
 ., والتنظيامت العاملية العربية)٤(تشيكوسلوفاكيا

                                 
 .١١فاروق غالب,  ص   ) ١(
 .١١ – ٩نشأة احلركة العاملية, ص : احتاد العامل العرب  ) ٢(
 .١٤ – ١٣احتاد العامل العرب, نشأة احلركة النقابية, ص   ) ٣(
 .١٦ – ١٠م, ص ١٩٦٠املؤمتر العاميل, وراء احلقيقة, نرشة املؤمتر عام   ) ٤(



،אFאאE ٥٤٦

ورغم وسائل القهر التي استخدمها االستعامر يف مواجهة احلركة العاملية, 
 لالحتجاج عىل تدابري , وأمهها اإلرضاب,فقد استخدمت احلركة كل الوسائل
ت العامل, فقد احتج العامل عىل حماكامت القمع التي أريد هبا إسكات صو

االستعامر ألعضاء النقابات وسجنهم ونفي بعضهم وإغالق صحيفتهم يف 
وخالل عدة سنوات أصبح املؤمتر العاميل يف عدن أقو تنظيم عاميل يف . عدن

 .)١(شبه اجلزيرة العربية
 )٢ (املظاهر السياسية ملؤمتر عدن للنقابات

الشؤون بم أصبح قادة مؤمتر عدن للنقابات منشغلني بازدياد ١٩٥٨يف 
وقد انبثق مؤمتر عدن للنقابات نفسه يف .. السياسية غري املتعلقة باحلركة العاملية

األصل عن منظمة سياسية عرفت باسم اجلبهة الوطنية املتحدة تشكلت يف 
 انتخابات املجلس الترشيعي التي كانت توشك أن م لغرض مقاطعة١٩٥٥
ملة حب) العامل(م قامت جريدة مؤمتر عدن للنقابات ١٩٥٨ ويف سنة .تقع

 وعندما قدم عضوان من اللجنة التنفيذية مسؤوالن .عنيفة تسب فيها احلكومة
ّفرس مؤمتر عدن للنقابات ذلك .. عن هذه اجلريدة للمحاكمة المتهان املحكمة

 . عىل الروح النقابية وناد بإرضاب ساعة واحدة قبل سامع القضيةبأنه هجوم
 وقعت حوادث شغب نتج عنها , عندما أعلنت األحكام,ويف اليوم التايل

 ومع .مرصع ستة أشخاص وحلق باملمتلكات رضر يقدر بستة عرش ألف جنيه
ًأن الشغب كان من عمل األقسام األقل استقرارا من السكان العاملني فقد 

وبعد .. متر عدن للنقابات بأهنا إظهار ملوقف العامل من احلكومةفها مؤوص
                                 

)١ (  1312 −Aden, T.U.C.; A Curtain..,.., pp  
 – ١٣٨ص (قراطيـة تطـور ومـسار احلركـة الوطنيـة يف الـيمن الديم: عادل رضا  ) ٢(

وقد نقلناه بنصه ألمهيته ووضوحه مـع تعـديل طفيـف لـبعض العبـارات ) م١٤١
 .املبهمة والغامضة
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أعامل الشغب ركز مؤمتر عدن للنقابات كل قواه يف تنظيم مقاطعة النتخابات 
م ١٩٥٩ومنذ سنة . م١٩٥٨املجلس الترشيعي التي جرت يف ديسمرب سنة 

االستشارية امتنع مؤمتر عدن للنقابات عن االشرتاك يف املنظامت القانونية و
ّوكرس جهده يف االجتامعات العامة وعن طريق صحيفته للدعوة إىل عدم 
التعاون مع الدستور احلايل ومجيع مرافقه وإىل سوء تفسري السياسة والدوافع 

وفيام خيص العالقات العاملية فقد كان أشد خطورة من ذلك القذف . الرسمية
 فقد .جزء من محلة سياسيةاملتواصل يف حق أرباب األعامل بصورة متعمدة ك

ثبت أن من الصعب إذا مل يكن من املستحيل تطور الثقة املتبادلة التي جيب أن 
 .تركز عليها الطريقة االختيارية للتفاهم اجلامعي

 دور إدارة العمل احلكومية والتطورات العاملية األخرية
 منها إىل إدارة العمل بعد ٦٨م, أحيل ١٩٥٩ً إرضابا عام ٨٤ وقع يف عدن
 وأن دور احلكومة كمرشد يف منوال التفاوض وكعامل عىل .أن أعلن اإلرضاب

ومع .التوفيق ال يمكن القيام به يف هذه الظروف إال حتت صعوبات قصو 
ً نزاعا مل تشمل توقفا ٢٣ من ٢٣ذلك فقد متكنت إدارة العمل من االشرتاك يف  ً

م وقع أكرب عدد من املنازعات واإلرضابات يف امليناء ١٩٥٩يف عام .. يف العمل
 ,وكان أشدها خطورة. ً إرضابا قد نادت هبا ثالث نقابات٨٤ من ٨٣وكان 

 ذلك الذي وقع يف رشكة الزيت ,ثرها عىل اقتصاد عدن وسمعتهاأبسبب 
 .رشكة الرئيسية يف تزويد السفن بالوقوداملحدودة وهي ال) عدن(الربيطانية 

 .ً يوما٣٤وقد نودي باإلرضاب ملساندة املطالب بأحوال خدمة أفضل ودام 
وقد حدث يف هذا الوقت أن انضم مؤمتر عدن للنقابات إىل االحتاد الدويل 

 .لنقابات العامل العرب
م كان أشد اإلرضابات خطورة الذي وقع يف مصايف رشكة ١٩٦٠ويف سنة 

ودام اإلرضاب عرشة أسابيع وشمل . زيت الربيطانية يف عدن الصغرال
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 ومع أن العمل , عامل وأد إىل خسائر فادحة يف األجور واإليرادات١٧٠٠
 .لنزاعلقد استؤنف فيام بعد فلم حيرز أي تقدم يف الوصول إىل تسوية 

 املستشار اخلاص يف الشؤون العاملية
 ,م وإزاء التدهور الرسيع يف العالقات العاملية١٩٥٩ويف ديسمرب سنة 

ًأصدرت احلكومة بيانا تعيد فيه تأكيد سياستها التي أعلنت عنها يف يونيه 
 وذلك ,م وتدرجت إىل وصف إجراءات خاصة ملعاجلة املوقف اخلطري١٩٥٧

 ...م١٩٥٧تي عربت عنها يف سنة ًبقبوهلا عىل أساس أكثر دواما للمبادئ ال
ها, أن تنجز تعيني مستشار يقررت احلكومة وهذا الغرض نصب عين

 سيدعى للوصول إىل عدن من اململكة املتحدة ليقوم ةخاص يف الشؤون العاملي
راض جهاز العالقات العاملية عباست. مع أرباب العمل ونقابات العاملبالتشاور 
ستعراض سيؤدي عىل األقل إىل وصول  وامللموس أن هذا اال.يف البالد

وعىل أحسن حال إىل نظرة . الطرفني إىل تفهم أفضل للمشاكل التي جتاهبهم
 وترغب احلكومة يف .متجددة أكثر فائدة من قبل الطرفني نحو هذه املشاكل

لتدخل يف احلقوق لالبداية أن تزيل أية خماوف بأن هذا القرار ليس حماولة 
ل وأرباب العمل يف تنظيم أنفسهم بالصورة التي ساروا املقبولة لكل من العام

بتصفية املسائل  −بقدر اإلمكان  −بل إن القصد هو القيام . عليها حتى اآلن
الصعبة التي تؤثر عىل العالقات بني هاتني املجموعتني, والتي كانت تظهر 

 ,العلمبصورة حمزنة من عدد املنازعات واإلرضابات التي يعلم هبا اجلمهور متام 
وهلذا الغرض دعت احلكومة أرباب . َّوالتي أثرت عىل اقتصاد عدن ألمد طويل

العمل الرئيسيني ومؤمتر عدن للنقابات لالشرتاك يف تشكيل جلنة مؤقتة تكون 
مهمتها مجع وضم املعلومات املتعلقة باملوقف العاميل والتي تكون يف نظر اللجنة 

إن املسؤولية الرئيسية يف . حتقيقاتهذات فائدة للمستشار اخلاص خالل فرتة 
املحافظة عىل السالم يف الصناعة جيب أن تكون عىل عاتق أولئك الذين هلم 
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ٍّويقصد من تعيني احلكومة ملستشار خاص مساعدة كل من . عالقة مبارشة
 .القيام بتلك املسؤوليةمن أرباب األعامل والنقابات 

فالوز . يإ. ار إىل املسرت يتم أسندت وظيفة املستش١٩٦٠ويف فرباير سنة 
م ١٩٤٨م إىل ١٩٣٤م وموظف نقايب رسمي من عام ١٩١٨وهو نقايب منذ عام 

ًوأصبح بعد ذلك ضابط عالقات عاملية ومستشارا صناعيا لسلطة الكهرباء  ً
الربيطانية ملدة عرش سنوات قبل أن يتوىل وظيفة مستشار نقابات العامل حلكومة 

ًز حوايل ثالثة أشهر يف املستعمرة ساعيا للحصول وقد قىض املسرت فالو. قربص
ًعىل تعاون احلركة النقابية وقائام باتصاالت متهيدية مع أرباب العمل ثم قدم 

ًتقريرا مؤقتا أن وتوضح النتائج التي توصل إليها أنه مل يعد بوسع احلكومة . ً
والثقة تقف مبعدة معتمدة عىل حسن اإلدراك العادي والنمو املطرد يف اخلربة 

 .بالنفس لبناء عالقات صحيحة بني أرباب العمل واملوظفني
ومن حقنا اآلن أن نكشف . وهكذا تنظر بريطانيا إىل املؤمتر العاميل بعدن

ذلك النشاط السيايس الذي كان يقوم به املؤمتر العاميل املجيد ويسبب لربيطانيا 
ًالعظمى إزعاجا وخوفا جيعالهنا حتارب النقابات يف اجلن وب وتتآمر عىل قيادهتا ً

 .لتكبيلها باسم القانون. وترشع الكثري من القوانني التعسفية

 اخلالصة
إن احلركة العاملية يف جنوب اليمن تعترب القاعدة الشعبية العريضة التي 
تنمو وختصب من خالهلا القو الوطنية عىل كافة اجتاهاهتا وميوهلا احلزبية 

ن كل وبإجياز فإنه يمكن القول إ. اسية أم عقائدية حملية وطنية أو قوميةسي
القو الوطنية التي متثل التيارات السياسية يف اجلنوب تعترب الوجه السيايس 

 .للحركة العاملية
فاحلركة العاملية هي القاعدة التي استمدت منها احلركة الوطنية زحفها 
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لقومية سعت بعد االستقالل إىل إعادة ويالحظ أن اجلبهة ا. وقوهتا ودفعها
تشكيل املؤمتر العاميل من جديد بام يتالءم واألهداف السياسية واالجتامعية التي 

 .تستهدفها احلكومة
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ّوحتدث كثري . ٍسبق احلديث عن املحميات الرشقية والغربية بتفصيل واف
 مثل هيكنبوتم(من املؤلفني اإلنجليز من الذين صنعوا هذا االحتاد 

وم ليتل وجافن تمثل (ه دااره وأبعأو الذين عايشوه وعرفوا أغو) وتريفاسكس
 :وأمجعوا عىل اآليت) ودافيد ليدجر ودافيد هاليداي

 سياسة بريطانيا تتغري
مزقة إىل ما يقرب املإن سياسة بريطانيا يف املحميات وخاصة الغربية ) ١(

عربية من عرشين سلطنة ومشيخة, ينبغي أن تتوقف مع تغري الظروف العاملية وال
أن حتتفظ بعدن كقاعدة عسكرية وميناء هام وأنه إذا أرادت بريطانيا . واملحلية

ّفعليها أن تغري سياستها يف عدن والتي كانت هتدف إىل جعل عدن مثل هونج 
أو جبل طارق ) منفصلة عن ماليزيا(أو سنغافورة ) منفصلة عن الصني(كونج 

ضم عدن إىل املحميات يف دولة وجيب عىل بريطانيا أن ت). سبانيامنفصل عن إ(
وأن يتم ذلك عىل مراحل حتى يمكن هلذه املجموعات املختلفة أن . واحدة

 .تتقبل الوضع اجلديد
ًإن سياسة فرق تسد مل تعد جتدي, ألن املحميات ممزقة فعال إىل أكثر ) ٢( ُ ّ

ًمن عرشين جمموعة حتكمها مشيخات وسالطني مرتبطني بقبائلهم ارتباطا 
ًوال بد أن تبدأ سياسة جتميع هذه املشيخات املمزقة, واملتحاربة أحيانا,  .اعضوي ّ

 أمني عام(وكام يقول بطرس غايل . يف جمموعة واحدة تتحول إىل احتاد فيدرايل
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ّإن بريطانيا تركت سياستها القديمة فرق تسد إىل سياستها «): األمم املتحدة
 .)١ (»)ّوحد تسد(اجلديدة

حتسينات إدارية عىل أنظمة احلكم البالية العتيقة يف ّال بد من إدخال ) ٣(
−١٩٥١حاكم عدن واملحميات من عام  ()٢(يقول هيكنبوتم: املحميات
 ,»)autocratic(إن احلكم القبيل يف املحميات هو حكم أوتوقراطي «):م١٩٥٦

 وهو ال يزال السمة الغالبة يف مجيع البالد العربية حيث ,فرديأي حكم (
 الفرد يف مجيع أمور الدولة والغريب حقا أن النظام الفردي يتحكم احلاكم

موجود يف اجلمهوريات ربام أكثر من امللكيات, وموجود رغم وجود برملانات 
وكان هذا هو السبب األول يف . إلخ.. وجملس الشعب وجملس الشور

 ).م٢٠١٢م واملستمرة يف عام ٢٠١١حدوث الثورات يف عام 
ًملحميات التي أمهلت إمهاال تاما من الناحية  حتى يف ا,وأن الناس« ُ

 ٢٣ بدأوا يعرفون ما جيري يف العامل بسبب دخول الرتانزستور وثورة ,التعليمية
وسفر جمموعة .  الدعوة القوميةم يف مرص وصوت العرب وبروز١٩٥٢يوليه 

حيث يوجد نظام ) شخص ٣٨,٠٠٠(كبرية من أبناء املحميات للعمل يف عدن 
وتوجد نقابات عاملية وأنشطة . نسبي, وتوجد حقوق للعاملديمقراطي 

ومل تعد . سياسية, كام أن بعضهم سافر إىل اخلارج لطلب العلم أو حتى للسياحة
 كام )أغلبها ترابية(ُفهناك العديد من الطرق الربية التي فتحت . املحميات مغلقة

عدة مدن يف ًفتحت خطوطا إىل ) Aden Airways(إن اخلطوط اجلوية العدنية 
وبالتايل . املحميات يف رحالت منتظمة أسبوعيا وربام أكثر من مرة يف األسبوع

يام بدون أي األ هذا األمر مع مرور فإن النظام القديم بدأ يف التخلخل وسيزداد
                                 

)١ (  Dr. Bourtos Ghali: The Anglo Yemeni: Dispute. Revue Egyptienne de droit  
 .                                                                 2322−, p2 vol ,1955International,  

)٢ (                                                                 164162 −T. Hickinbotham: Aden, pp  
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وإذا مل يقبل احلكام املحليون إدخال تعديالت اآلن, فسوف يواجهون . ريب
 .ب كيان املجتمعلثورات عنيفة تقّمصاعب مجة يف املستقبل, وربام 

ًوقد يكون البرتول موجودا يف واحدة أو أكثر : احتامل وجود البرتول) ٤(
 وليس من املعقول أن تستفيد هذه املشيخة وحدها .من هذه املشيخات الصغرية

ًوترتك جرياهنا يتضورون جوعا ويتسولون املساعدات من بريطانيا أو منها 
 بحيث يستفيد منها )١ ( عادل هلذه الثروة املحتملة مل حيدث توزيعاإذ.. هي

ًاجلميع بطريقة عادلة, فإهنا ستفاقم املشكلة وحتدث حروبا دامية بني هذه 
 .)٢ (القبائل الرشسة

َّأنه قد فكر يف مرشوع جيمع هذا الشتات واملشيخات يف وقد ذكر هيكنبوتم 
ّا وتغري نظاما استمر مئات ور إداريا وديمقراطيطأن تتيمكن احتاد فيدرايل بحيث  ًّ

 .)٣ (..السنني وتعودت عليه القبائل واحلكام
 أن شيخ القبيلة أو السلطان يف معظم احلاالت يمثل األب ,والواقع

ّللجميع, وإذا رأت القبيلة انحرافا عن هذه الوظيفة يمكنها باجتامع العقال  أي (ًُ
وهو أمر نادر ( ويولوا غريه أن يعزلوه) الكبار يف السن واملهتمني يف القبيلة

ّومع هذا فإن السلطان أو الشيخ يوزع املكتسبات عىل أقاربه ). احلدوث
ًويف بعض األحيان كان السلطان نفسه فقريا ومل تكن له .. والرجال األشداء

ني وبيحان والسلطنة القعيطية ْاملناطق مثل حلج وأب ثروة كبرية, ما عدا بعض
 . يتمتعون بثراء باملقارنة مع بقية الشعبحيث كان السلطان وجمموعته

                                 
وكانـت . ّتبني أن ال وجود للبرتول يف العهـد الربيطـاين ثـم ظهـر البـرتول يف شـبوة  ) ١(

يـا «ن حممـد مجعـة خـان غنـى أغنيتـه املـشهورة إحرضموت تنتظـر البـرتول حتـى 
 .أي سيأيت»  برتولك باجيي..حرضموت افرحي

)٢ (   Hickinbotham ١٦٤ −١٦٢, املصدر السابق, ص. 
 .املصدر السابق  ) ٣(
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 كام أن دخول عدن إىل االحتاد ,إن االحتاد سيحمي املحميات من اليمن) ٥(
سيعادل التيار العنيف ضد االستعامر ويوجد قوة عسكرية قبلية حتفظ األمن 
ّوختفف من األعباء عىل بريطانيا, كام ترد عىل دعوات الرابطة وغريها يف وحدة 

ّويقول هيكنبوتم أن مرشوع االحتاد الفيدرايل قدمه السري . العريباجلنوب 
وبعد دراسته . ًكيندي تريفاسكس املستشار السيايس للمحميات الغربية مكتوبا

ّبالتفصيل من قبل اإلدارة يف عدن تم رفعه إىل وزارة املستعمرات التي بدورها 
املشايخ يف اجلنوب, وكان عىل هيكنبوتم تقديمه إىل السالطني و. وافقت عليه

 .م١٩٥٤ّالذين قابلوه بربود وتشكك عام 
وكان لكل مشيخة أو سلطنة رضيبة تفرضها عىل البضائع التي تدخلها أو 

كام أن ربط املنطقة .  ويكاد هذا أن يكون الدخل الوحيد هلا,ّمتر عربها
 ,باملواصالت والطرق ودخول السيارات يعني فقدان القبيلة ملصدر عيشها

ّوكان هذا يشكل . ُن البضائع كانت تنقل عرب اجلامل التي متلكها القبيلةإحيث 
ًمصدرا هاما للدخل بالنسبة هلا, فإذا حتول الناس والبضائع إىل السيارات التي 

لدهيم زراعة بسيطة جدا (ال يملكها أفراد هذه القبيلة فمن أين يأيت دخلهم 
 ).ومراعي قليلة

ّعىل البضائع التي متر بالقبيلة ومل تعد ) العشور(وهكذا إذا ذهبت الرضيبة 
وهذا .  فإن عىل القبيلة وسلطاهنا أن يتسولوا,هناك حاجة للجامل وأصحاهبا

 أحد أهم أسباب رفض فكرة )٢( وتريفاسكس)١(كان كام يقول هيكنبوتم
انظر ثورة احلموم يف (وأحد أهم أسباب الثورات ضد اإلنجليز . االحتاد

 فصل املحميات الرشقية, والثورات املتعددة :طنة القعيطيةحرضموت يف السل
 ).يف املنطقة الغربية

                                 
)١ (  167166−Hickinbotham, Aden, pp  
)٢ (  2928 −Trevaskis: Shades of Amber, pp  
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 مرشوع هيكنبوتم
إن خطتنا كانت بسيطة, «: )١(ّويلخص هيكنبوتم املرشوع االحتادي بقوله

. اد آخر يف احتنبدأ بمرشوع جيمع املحميات الغربية يف احتاد واملحميات الرشقية
ونرتك يف الوقت احلارض (ويف الرشقية نكتفي بالقعيطي والكثريي والواحدي 

ّاملهرة وسلطاهنا الذي حيكم من سقطر أو من قشن لتخلفها اإلداري الكبري 
 كام قررنا عدم إدخال مشيخة بئر عيل لصغرها .)بالنسبة للقعيطي والكثريي

 السامي هو املرجع الرئييس , وسيكون حاكم عدن املندوبوالبعد عن مشاكلها
واملسؤول عن كال االحتادين بينام يكون املستشار السيايس يف الغربية 

هو املسؤول عن االحتاد يف الغربية واملستشار السيايس يف الرشقية ) تريفاسكس(
ويف فرتة الحقة يتم ترتيب ..  يف الرشقيةهو املسؤول عن االحتاد) بوستيد(

 .دخول عدن إىل االحتاد
ّ ويعني كل سلطان .)أي حكام املحميات(سيكون هناك جملس للحكام و

جلنة (ثالثة مندوبني للمجلس بحيث جيتمعون بصفة مستمرة باعتبارهم 
ّ وأما احلكام فيجتمعون بضع مرات يف السنة ليقرروا السياسة العامة, ,)عملية

ك ويتكون بعد ذل. )Working Comittee(لية مويناقشوا أعامل اللجنة الع
َّيعينون أو ينتخب بعضهم ويعني  (وجملس ترشيعي) من احلكام(جملس تنفيذي  ُ ّ ُ

َّوما تم بالفعل كانوا ). ًبعضهم, ولكن يف هناية األمر سيكونون مجيعا منتخبني
ّمجيعا معينني ً. 

ائب ويف البداية ستكون السلطة االحتادية مسؤولة فقط عن الرض
ل السلطات االحتادية يف األمور ولن تتدخ. واملواصالت والتعليم والصحة

ولكن يف املستقبل سيتم . )٢ (الداخلية لكل سلطنة أو مشيخة يف الوقت احلارض
 .إدراج األمور األخر ضمن السلطة االحتادية

                                 
)١ (  165Hickinbotham: Aden, p, 
  .١٦٩ – ١٦٦ املصدر السابق, ص  ) ٢(
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 وبالذات الغربية, مديونة, وال بد هلا من املساعدات من ,واملحميات
 ٨٠٠,٠٠٠ذلك إىل احلكومة الربيطانية وخاصة يف املجال الدفاعي وحيتاج 

ً واملبلغ ليس كبريا بالنسبة لدافع الرضائب .سنويا) ثامنامئة ألف جنيه اسرتليني(
ولكن رسعان ما زاد املبلغ حتى وصل إىل مخسة ). م١٩٥٤عام (الربيطاين 

م والذي أقنع ١٩٥٦ماليني عندما توىل وليام لوس وظيفة املندوب السامي عام 
. )١ (م١٩٥٩م وبدأ التنفيذ عام ١٩٥٧لغ عام وزارة املستعمرات برفع املب

 :لكل سلطنة أو مشيخة يمكن تعويضه من ناحيتني) الرضيبة(وفقدان العشور 
أن تساهم عدن بجزء من دخلها من ) الثانية( و,إجياد رضيبة احتادية) األوىل(

وكل هذه املواد التي سيعاد . الرضائب عىل التبغ والسجائر واملنتجات البرتولية
لن ختضع مرة أخر للرضائب وستحول هذه ) االحتاد(يرها إىل املحميات تصد

 .الرضائب من عدن لالحتاد
 يف .?)أين ستجر االجتامعات( أين سيكون مقر االحتاد :وتبقى معضلة

الوضع احلساس والتنافس بني السلطنات ال بد أن تبدأ االجتامعات يف عدن 
أرض صغرية من العقريب يف الطريق وما تم بالفعل بعد ذلك أن أخذت . (ذاهتا

وأصبحت . إىل الربيقة وقريبة جدا من املنصورة وأطلق عليها اسم مدينة االحتاد
 ).هي مقر االحتاد بكامله وليس فقط لالجتامعات

هذه هي اخلطوط العامة لالحتاد التي قدمها هيكنبوتم إىل السالطني 
وقد . م١٩٥٤ يف عدن يف يناير واملشائخ يف املحميات يف دار الضيافة احلكومية

ّ كام تغيب عوض بن صالح العولقي .ّتغيب احلوشبي خلالفه مع سلطان حلج
 , ملرضه)املهرة( وتغيب سلطان قشن وسقطر ,الذي رفض مغادرة نصاب

 .وتغيب القعيطي والكثريي ألن املستشار السيايس املقيم قد ناقش معهم املرشوع
                                 

)١ (  60Tom Little: South Arabia, p ورفع املبلغ إلقامة اجلـيش االحتـادي وتطـويره ,
 .إلخ..قًأساسا وبقية املبلغ للتعليم والصحة والطر
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ًحفظة جدا وطلبوا وقتا للتفكري فيهوقد كانت ردود فعل السالطني مت ّ .
 سلطان ,وربام كان الوحيد الذي حتمس للمرشوع هو السلطان عيل عبد الكريم

دأ املرشوع باحتاد السلطنات املتقاربة جغرافيا والراغبة ب والذي رأ أن ي,حلج
لوس  وليام وعندما بدأ االحتاد بعد قدوم. يف ذلك, عىل أن ينضم هلا اآلخرون

 .)١(م١٩٦٠ة ثم زادوا إىل عرشة عام تكان عدد األعضاء س) م١٩٥٩(
   لالحتادالعوائق

ّتردد السالطني وحتفظهم عىل املرشوع) ١( ّ. 
الصحافة الربيطانية وبعض أعضاء الربملان الذين رأوا أن هيكنبوتم ) ٢(

. تدخل يف شؤوهنم الداخليةيفرض سياسة التحديث عىل حكام املحميات وي
وقد كانت سياسة بريطانيا أن ال تتدخل يف الشؤون الداخلية للمحميات حتى 

 .ال تثري املشاكل
ألن ذلك ّاإلمام أحد حييى محيد الدين الذي عارض بشدة قيام االحتاد, ) ٣(

سيشكل دولة قوية يف املستقبل, وبالتايل سيعيق مطالبته باملحميات لتنضوي حتت 
وهو (ً, باعتبار أن هذه األرايض يمنية, وأهنا كانت دائام حتت حكم األئمة حكمه

ًفقد كانت املحميات ختضع حلكم األئمة وتستقل عنها أحيانا) ًاأمر ليس صحيح ّ.( 
وافقت اجلامعة العربية عىل مطالب مندوب اإلمام وأدانت االحتاد ) ٤(

 عدن واجتمع هيكنبوتم وذهب وفد من اجلامعة العربية إىل صنعاء ثم نزل إىل
إن اجلامعة العربية تسعى إىل توحيد البالد العربية وتؤيد أي نوع : وقال هلمهبم 

ولكنكم ولألسف تعارضون هذا االحتاد الذي . من االحتاد يف املناطق املمزقة
هم ألن هذا االحتاد توأبدوا معارض .)٢(كان من املفروض أن تكونوا أول من أيده

 .نيا وال خيدم شعب اجلنوبخيدم سياسة بريطا
                                 

)١ (               66, p 1968Tom Little: South Arabia: Arena of Conflict, London,  
)٢ (                                                         189168 −Hickinbotham: Aden, p 
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قرر سلطان الواحدي أن ال يدخل احتاد املحميات الرشقية, وأنه ) ٥(
وأد انسحابه من فكرة . سيدخل احتاد املحميات الغربية, ثم بعد ذلك تردد

ودولته صغرية جدا (ي إىل توجس الكثري) حرضموت(احتاد املحميات الرشقية 
وكان يؤمل بوجود . لعها القعيطيوخوفه من أن يبت) بالنسبة للقعيطي

 .هلذا أعلن رفضه لالحتاد. ًالواحدي أن يوجد نوعا من التوازن مع القعيطي
اضطر هيكنبوتم بسبب هذه العوائق وغريها أن جيعل فكرة االحتاد 
ّوتنفيذها رهن مداوالت حكام املحميات الغربية , وأن يقرروا بأنفسهم  ّ

 .. دارته وشكلهرفضهم أو قبوهلم لالحتاد وكيفية إ
م وعاد إىل ١٩٥٦وانتهت مدة حكم هيكنبوتم لعدن واملحميات عام 

 وترك هذا األمر لرتيفاسكس ليواصل جهوده فيه حتت إدارة الوايل ,بريطانيا
 .اجلديد السري وليام لوس

 ولكن تريفاسكس عمل بجد ,م١٩٥٩مل يتم أي تنفيذ لالحتاد حتى عام 
ّناع املرتددين وحلل املشاكل يف املنطقة واجتهاد لتذليل كل الصعاب وإلق ّ

 .الغربية
م ١٩٥٩ًوأخريا وافق حكام املنطقة الغربية عىل إقامة االحتاد رسميا عام 

ًعلوا مقره مدينة أنشأوها خصيصا وهي مدينة االوج حتاد, وهي تابعة يف األصل ّ
 ). وعوضوه عليها(للعقريب 

زير املستعمرات آالن وحرض  و.وبدأت مسرية االحتاد واالحتفال بتكوينه
 وفوجئ ,م١٩٥٩ فرباير ١١االحتفال يف ) Alan Lenox Boyd(لينوكس بويد 

 .)١(بحضور عدة آالف حاملني األعالم ومؤيدين لالحتاد
                                 

)١ (  145143 −Trevaskis: Shades of Amber, pp   
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صعوبات أخر 
 : صعوبات أخر كثرية غري مصاعب الوالدة نجملها فيام ييلواجه االحتاد

رغم أن الرابطة كانت تدعو منذ قيامها عام : لرابطة والسلطان عيلا) ١(
م إىل إجياد دولة واحدة لكل اجلنوب العريب شاملة بذلك كل املحميات ١٩٥٠

 وأن , وأن تكون هذه الدولة مستقلةالغربية وعدن واجلزر التابعة هلا,الرشقية و
طني جملس أعىل ال  وأن يكون للسال,ّ بانتخابات حرة نزهيةاحتكم ديمقراطي

مثل ملك بريطانيا أو رئيس .. (ًيتدخل يف شؤون احلكم ويكون رمزا للدولة
 ).اجلمهورية يف الدول التي جتعل السلطة بيد رئيس الوزراء

بإلغاء ترخيصها عام  −كام أسلفنا يف فصل الرابطة  −وقد قامت بريطانيا 
ّجت يف السجن كام ز. م وقفل صحيفتها ومنع زعامئها من دخول عدن١٩٥٦

ًم عزلت السلطان عيل وفرضت ابن عمه بدال ١٩٥٨ويف عام . بعض عنارصها
 اليمن بينام ّ وطاردت آل اجلفري يف حلج ففر السيد حممد عيل اجلفري إىل,عنه

ًألقت القبض عىل أخيه عبداهللا عيل اجلفري واعتقلته وأرسلته إىل سقطر أوال 
هنا تر أل التي دفعت بريطانيا لذلك وقد أوضحنا األسباب. ثم نفته بعد ذلك

ًأن الرابطة تريد حكام كامال م ُ عن بريطانيا يف عدن واملحميات وأن تلغي تقالسً
وكانت .  بقيام قاعدة عسكرية يف عدن وأن ال تسمح,مجيع املعاهدات السابقة

العراق واألردن إىل والسياسة الربيطانية آنذاك قد نقلت قواهتا من السويس 
وصارت عدن أهم قاعدة . ثم نقلت قواهتا من قربص وكينيا إىل عدن ,عدن

وكانت مصالح بريطانيا يف دول . عسكرية لربيطانيا خارج اململكة املتحدة
اخلليج يف منتهى األمهية لوجود البرتول فيها وألن بريطانيا كانت ال تزال 

الهلا بعد, واإلمارات مل حتصل عىل استق. تتحكم إىل حد كبري يف هذه املنطقة
والبحرين رغم استقالهلا إال أهنا فعليا حتت حكم املستشار الربيطاين, وكذلك 
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. وكان املندوب السامي الربيطاين ذا نفوذ كبري. ُوعامن) بصور ة أخف(الكويت 
واعتربت بريطانيا نفسها ممثلة للمصالح الغربية بأرسها يف منطقة اخلليج, ومل 

ومل . تريد أن تطردها من املنطقة كلها) ات املتحدةالوالي(تدرك بعد أن أمريكا 
م عندما وقفت الواليات املتحدة ١٩٥٦ّتتعلم من درس السويس وحرب 

وأصدر أيزهناور قراره هو وبرجيينيف عرب األمم املتحدة وجملس األمن بأن 
وصار عبد النارص بعدها . تسحب بريطانيا وفرنسا وإرسائيل قواهتا من مرص

 وانتهى حكم فرنسا عىل اجلزائر وهيمنتها عىل املغرب ,ربيةبطل األمة الع
وجاء الدور عىل بريطانيا لتنسحب من مرص واألردن والعراق ثم بعد .. وتونس

وهذا كله مل يكن يف احلسبان . ّذلك من عدن ومنطقة اخلليج الغنية جدا بالبرتول
كة أرامكو رش(وحدثت حرب الربيمي الغنية بالبرتول بني السعودية . آنذاك
 .م١٩٥٦عام )  الربيطانيةBPرشكة (ُوعامن ) كيةيراألم

أمحد الشامي حممد لقد استطاع القايض  :موقف اليمن واإلمام أمحد) ٢(
 وامتدت .ّمندوب اإلمام أن يثري القبائل اجلنوبية ويمدها باملال والسالح

) بيزيالر(الثورات املتتالية من حلج والصبيحة وردفان والضالع والعوالق 
ثورة (ني والعواذل ْودثينة وأب) حممد بن عيدروس( ويافع السفىل بيحانو

ّوهي ثورات قبلية بأهداف وطنية وشعارات ضد االستعامر ومتدها ). الدميني ّ ّ
ّواستمر ذلك إىل قيام ثورة  ثم بعد ذلك دخلت مرص يف املدد, .اليمن بالسالح

ىل اليمن لدعم ثورة م عندما دخلت القوات املرصية إ١٩٦٢ سبتمرب ٢٦
 .السالل ضد امللكيني وبذلك اشتدت املعارك

ً دورا , وخاصة صوت العرب,ولعب اإلعالم املرصي: اإلعالم املرصي) ٣(
ً وكان الرتانزستور اكتشافا ,ًكبريا يف هتييج القبائل واجلامهري يف املحميات وعدن

يرت يف صنع الثورات ًمماثال للكمبيوتر واالنرتنت والتلفزيون والفيس بوك والتو
 ).م٢٠١٢ و٢٠١١ثورات الربيع ضد احلكام الطغاة عام (العربية اجلديدة 
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 وزاد ,ًكان موقف مرص معاديا لالحتاد منذ حلظة تكوينه: موقف مرص) ٤(
م ١٩٦٢ سبتمرب ٢٦العداء بعد وصول القوات املرصية إىل اليمن بعد ثورة 

 ).ثورة السالل(
ودورها هام يف إساءة : ان حماربة االستعامرموقف األمم املتحدة وجل) ٥(

كام جعلت الصحافة . سمعة بريطانيا يف العامل وإجياد رأي عاملي ضدها
الربيطانية يف كثري من األحيان توجه االهتام لسياسة بريطانيا يف عدن 

وقد وقف حزب العامل الربيطاين ونقابات العامل الربيطانية . واملحميات
ً كلها ضد االحتاد الرجعي الذي يدعم حكاما وسالطني واألحزاب االشرتاكية

 ). إقطاعي–حكم أرتوقراطي (ًحيكمون حكام استبداديا عشائريا 
التي  ,لدخول عدن يف االحتادمن اجلمعية العدنية املعارضة القوية ) ٦(

كانت تؤيد االستقالل الذايت لعدن ويف فرتة سابقة مل تكن متانع يف استقالل 
ّ ولكن بعد انقسامها إىل قسمني حتول البيومي وجرجرة إىل تأييد ,ّعدن وضمه

 . يف معارضة دخول عدن لالحتاداألهدلاالحتاد واستمر عيل لقامن و
املعارضة الشعبية القوية لالحتاد واالستعامر من املؤمتر العاميل وحزب ) ٧(

 حزب بام فيها األحزاب الصغرية مثلالشعب وكل األحزاب واهليئات الوطنية 
يرأسه عبداهللا (واحلزب الشيوعي ) أنيس حسن حييى(البعث العريب االشرتاكي 

ًباذيب ومل يكن معروفا باسم احلزب الشيوعي بل باسم االحتاد الشعبي 
 .وحركة القوميني العرب) الديمقراطي

وفاة حسن بيومي أقو املنارصين لدخول عدن االحتاد فجأة يف ) ٨(
 يف بيحاناملطار التي استهدفت تريفاسكس ورشيف ثم حادث قنبلة  ,بريطانيا

 وما تبعها من اعتقال خليفة حسن عبد اهللا خليفة وحماكمته ,م١٩٦٣ديسمرب 
وإعالن األحكام . وإطالق رساحه لعدم كفاية األدلة, وهروب الشاهد الوحيد

 السجن وفوزه الساحق يف االنتخابات الترشيعية يف إىلوإعادة خليفة . ُالعرفية
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 وكان املفروض أن , مما اضطر تريفاسكس إلطالق رساحه,م١٩٦٤ عام عدن
يتوىل رئاسة الوزارة ولكن تريفاسكس جعلها من نصيب السيد زين باهارون 
. الذي حصل عىل أصوات قريبة أو مماثلة لألصوات التي حصل عليها خليفة
ته, ًواختلف السيد زين أيضا مع تريفاسكس حول االحتاد مما أد إىل استقال

ًفعني تريفاسكس بدال منه االستاذ عبد القوي مكاوي أحد الفائزين يف  ّ
وخرج إىل اليمن . ًاالنتخابات, فكان وباال عىل االحتاد وعىل حكومة عدن

ّوالقاهرة ليتزعم حركة النضال ضد االستعامر ويتوىل جبهة التحرير الوطنية مع 
 وكان من أشد .ًيقا بمرصًه وغريهم كثري, وارتبط ارتباطا وثو وباسنداألصنج

 هلذا كله . املنقذ والقائد امللهم لألمة العربيةهاملعجبني بجامل عبد النارص ويعترب
 .واجه االحتاد مشاكل ال حرص هلا

ورغم أن السالطني واحلكام يف املحميات كانوا معارضني أول األمر 
 ورأوا يف ذلك , فيهلالحتاد إال أهنم أدركوا أنه ال بقاء هلم إال باالحتاد فانخرطوا

ًبقاء حلكمهم ومصاحلهم يف وجه املوجات العاتية من التغيري التي ستقتلعهم من 
ّحتاد صدا ملحاوالت اإلمام املستمرة يف إزالتهم وضم كام رأوا يف اال. جذورهم

هو  )من بعدهأمحد كان اإلمام حييى أو ابنه أسواء ( وكان اإلمام .أراضيهم إليه
 حكام املحميات وخاصة الغربية الستمرار مطالبته هبا, اخلطر األول عىل

وكان مستعدا, إذا سلمته . والستعداده للتغايض عن حكم اإلنجليز لعدن
وقد رشحنا ذلك . بريطانيا املحميات الغربية أن يتفاهم مع اإلنجليز حول عدن

ء احلرب ًمطوال منذ بداية احلديث عن اإلمام حييى وعالقته مع بريطانيا بعد انتها
وصار اخلطر أعظم . مام أمحد بانقالب السالل األوىل إىل هناية حكم اإلةالعاملي

ن األسلحة التي ل القوات املرصية إىل اليمن, حيث إبسقوط امللكية ودخو
وأما . ًكانت قديمة وال تشكل خطرا فعليا) حييى ثم أمحد(كانت مع اإلمام 

ّها سالح طريان فعال يستطيع إىل أسلحة اجليش املرصي فهي حديثة جدا ومع
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 كبري أن يواجه خماطر القوات اجلوية امللكية يف عدن واملحميات وجيعل ٍّحد
م ١٩٦٣أكتوبر ١٤كام حدث يف ثورة (ّالقبائل الثائرة تكبدها املزيد من اخلسائر 

 ).التي بدأت من ردفان
ّوادعى احلكام املحليون ت القبلية من أن االحتاد وسيلة للقضاء عىل النعرا«: ّ

ًأجل اإلخالص للوطن وبداية انبعاث جديد لشعبنا, وإثراء للقومية العربية 
والقضاء عىل التجزئة وسلطة الفرد من أجل توفري سلطة .. وللوحدة العربية

 ..)١ (»اجلامعة
  . يعني الطريق إىل االستقاللن االحتادًوأخريا قال احلكام املحليون إ

ألرض أن تتخلص من تبعيتها لربيطانيا إذا مل كيف يمكن هلذه ا«: وقالوا
ّتتحد أوال وتنضم حتت لواء دولة موحدة تنتزع استقالهلا وحتقق حريتها ً«) ٢(. 

وقد استطاع وليام لوس بمساعدة تريفاسكس أن : ذهاب وليام لوس) ٩(
م غادر وليام ١٩٦٠ ولكن بحلول عام .ّيكون هذا االحتاد يف املحميات الغربية

والذي عمل قبل ذلك يف السودان وله خربة طويلة يف جعل أهل (لوس عدن 
وجيعل األمر وكأنه ذون ما يريد دون أن يفرض ذلك عليهم, ّاملنطقة أنفسهم ينف

ثم جاء سري شارلز جونستون من وزارة اخلارجية وكان يف ). صادر عنهم
 .)٣ (األردن, ولكن مل يكن له خربة يف العمل يف املستعمرات الربيطانية

ّوقام سري شارلز بإخبار املجلس الترشيعي بأنه سيكون من بعض أعضائه 
وكان أول من توىل هذه الوزارة األستاذ حسن عيل بيومي, وكان  .وزارة

ّطبعا برشوط متكن عدن من أن يكون هلا (ًمتحمسا لالحتاد ولدخول عدن فيه  ً
                                 

, بـدون »مولـد شـعب«عـالم االحتاديـة بعنـوان بيان وزارة اإلرشاد القـومي واإل  ) ١(
 .٨ – ٦تاريخ, ص 

 .املصدر السابق  ) ٢(
)٣ (  163160 −Trevaskis: Shades of Amber, p  
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 يف املجلس  ووعدوا أن يزداد عدد األعضاء املنتخبني.)صوت قوي يف االحتاد
وقد استطاع البيومي . م١٩٥٩ عام ١٢ً بدال من ١٦م إىل ١٩٦٣الترشيعي عام 

وتلك (أن جيعل املجلس يوافق بأغلبية بسيطة عىل دخول عدن يف االحتاد 
 ).األغلبية كانت من األعضاء املعينني واألعضاء الرسميني ونصف املنتخبني

التحكيم اإلجباري  صدر قانون ,وعندما زادت اإلرضابات بشكل كبري
 والذي ,م١٩٦٠الذي فرضه احلاكم الربيطاين وحسن بيومي وزير العمل عام 

والذي حرص اإلرضابات . ّشكل رضبة قوية ضد املؤمتر العاميل وحزب الشعب
ًن كثريا من اإلرضابات أوبام . يف النزاعات العاملية البحتة بعد فشل التحكيم

وعندما حدث . ًحت ممنوعة قانوناكانت سياسية, فإهنا توقفت ألهنا أصب
 وقامت حكومة عدن بطرد من ال ,إرضاب دخل بعض النقابيني السجن

وهبذه اخلطوة اجلريئة ). أي أبناء الشامل(يتمتعون باجلنسية العدنية أو اجلنوبية 
ّوالعنيفة واملضادة للحركة الوطنية والعاملية استطاع حسن بيومي أن يوقف مد  ّ

 .»املؤمتر العاميل« اإلشارة إىل ذلك يف فصل  وقد سبق.اإلرضابات
ويقول تريفاسكس إن ذهاب وليام لوس اخلبري بوضع املستعمرات والذي 
أعطى لالحتاد بعض الصالحيات وللحكام حرية التحرك يف جماهلم كام اقرتح 

 ولكن الوزارة ,)١ (ُعىل وزارة املستعمرات أن تعطى عدن وبرسعة احلكم الذايت
وأن ذلك قد يأيت بحكومة .  مصالح بريطانيا يف عدنًطرا عىلرأت يف ذلك خ

ّتدعو إىل االستقالل وإلغاء القاعدة الربيطانية والوجود الربيطاين ويعقب ذلك 
عىل تريفاسكس أن وزارة املستعمرات ال تزال تعيش يف احلقبة الفيكتورية 

 وقد عارض .)لعاملنسبة إىل امللكة فيكتوريا أيام جمد بريطانيا وقمة استعامرها ل(
منه يف وزارة املستعمرات رجعت تريفاسكس هذا االجتاه, ولكن اإلدارة األعىل 

                                 
 .١٦٣ – ١٦٠املصدر السابق, ص  تريفاسكس, ) ١(
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إىل العهد القديم ووضعت عدن يف كوردون وحجر صحي لتبقى فقط 
 .مستعمرة دائمة لربيطانيا وحتاط بمحميات واحتاد فيدرايل حيميها من اليمن

عندما ) Sir Charles Jhonston(ن السري جونستون إويقول تريفاسكس 
ّم أخذ يتلمس موقفه وجيتمع ١٩٦٠توىل األمر يف عدن واالحتاد عام 

باملستشارين واإلداريني يف عدن, وملدة أربعة أشهر حتى يستطيع أن يتخذ 
 ألنه كان جيهل الوضع يف عدن واملحميات واالحتاد ومشكالته ,ًموقفا

 .)١ (ذا الوقت احلرجًوتفاصيل تلك األحداث مما أضاع أشهرا ثمينة يف ه
واستمر تريفاسكس يف طلبه بوجوب إعطاء عدن حكم ذايت وإدماجها 

وهو متأكد أن . باالحتاد وإجياد دولة مستقلة مرتبطة مع بريطانيا بمعاهدة صداقة
 وغريهم األهدلحكام االحتاد وأبناء عدن مثل البيومي وجرجرة ولقامن و

ًا اقتصاديا كامال عىل القاعدة, وعىل  فعدن معتمدة اعتامد,ؤيدون هذا االجتاهيس ً
كام أن وجود امليناء ومصايف البرتول يف الربيقة والثروات . وجود بريطانيا

جود عرشات الرشكات التي تقدم والضخمة التي تأيت إىل عدن بسبب ذلك, و
 حتى أصبحت عدن أهم ثالث ,حوايل ستة آالف سفينة سنويا(خدمات للسفن 
 وهي يف هذا .)٢ (بل جعلها بعضهم أهم ثاين ميناء يف العاملميناء يف العامل 

 .)٣ ( األوىل يف العاملةالصدد ضمن الثالث
ّوهو متأكد أن العامل والرشكات وسكان عدن واملحميات سيرسهم أن 

ويف نفس الوقت ستحتفظ بريطانيا . تبقى عدن مزدهرة وال تتعرض لالهنيار
 .بمصاحلها كاملة يف املنطقة

                                 
)١ (  162161 −Trevaskis: Shades of Amber, p  
)٢ (  5, p 2011Noel Brehony: Yemen Divided, Tauris, London,  
)٣ (  Tom Little: South Arabia, Arena of Conflict ــورك ــدن ونيوي ــر أن ع , ذك

انئ يف العامل يف فرتة اخلمسينات وبداية الستينات مـن وسنغافورة, هي أهم ثالثة مو
 .القرن العرشين
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 ن يف املجلس الترشيعي ضد االحتادالعدنيو
 عىل أنه لو قبلت وزارة املستعمرات باقرتاحات وليام ويؤكد تريفاسكس

لوس لقبل العدنيون فكرة االنضامم إىل االحتاد ألن احلكم الذايت ثم االستقالل 
 فقد ,رين للموافقة بالضغوط الربيطانية ولن يكونوا مضط.)١(هو هدفهم

 . خرجوا من رشنقة املستعمرة
الستقالل الذايت جعلهم اولكن نتيجة هذا الوضع اجلديد وعدم منح عدن 

ًيتشككون يف مسريهتم االحتادية ويعارضوهنا, ويشرتطون رشوطا عدة لسالمة  ّ
لس املج(ولألسف اشرتط الوزراء االحتاديون موافقة أهل عدن . بلدهم

 ألن أهل املحميات ,عىل االحتاد كرشط ملنحهم احلكم الذايت) الترشيعي
يتخوفون إذا حصلت عدن عىل احلكم الذايت أن يطالبوا باالستقالل ) االحتاد(

 .ًبعيدا عن االحتاد
ًوقتا طويال) املواطن(وأخذت معركة تعريف العدين  كان التعريف . ً

سنتني ثم ( أو كل من أقام يف عدن ,السابق هو كل من ولد أو ولد أبوه يف عدن
 ,ثم أضيف إىل ذلك. من سكان الكومنولث, هو العدين) تغري إىل سبع سنوات

وأما حزب الشعب . ً كل من ولد يف االحتاد يعترب مواطنا,بعد عدة معارك
ًمواطنا عدنيا ملجرد ) الشاميل(االشرتاكي فقد أرص عىل اعتبار املولود يف اليمن 

) لقامن والبيومي( وهو ما عارضته اجلمعية العدنية .مله فيهادخوله عدن وع
 ولكن تريفاسكس وتوم ليتل وغريمها .ّ اإلدارة الربيطانية بشدةهوما عارضت

يستحقون ) ّفرتة معينة(ًفون أن كثريا من أبناء اليمن الذين عاشوا يف عدن رتيع
س أو أي ُّوهم بدون شك أحق بذلك من اهلندو .أن حيصلوا عىل املواطنة

هم يف ئُشخص آخر من أبناء الكومنولث الذين يعطون حق املواطنة ملجرد بقا
 لكن تريفاسكس ذكر أهنم .)ثم تغري القانون إىل سبع سنوات(عدن سنتني فقط 

                                 
 .١٦٢املصدر السابق, ص  تريفاسكس, ) ١(
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موالون للنظام يف اليمن وهلم أمالك وأرس, وبالتايل فإن من احلكمة عدم 
 )١( !!إعطائهم حق املواطنة يف عدن

الحتاد مثل الرشيف حسني يتخوفون من البدر إذا استوىل عىل وكان رجال ا
احلكم بعد وفاة والده ألنه سيقيم عالقة وطيدة مع عبد النارص, وربام يدخل 

 .عىل االحتاد) ًمعا( وبالتايل تزداد خماطر مرص واليمن ,معه يف احتاد
 ويف هذه الفرتة استطاع عبداهللا األصنج بصالته الوطيدة مع حزب العامل

 وأعضاء الربملان ومؤمتر العامل الربيطاين أن يكسب تعاطفهم وأن الربيطاين
جيعلهم يقفون, حسب قوله, ضد االحتاد الرجعي اإلقطاعي, وضد السياسة 
الربيطانية االستعامرية والتي ال تراعي تطور األحداث والزمن, وأن حزب 

ستعامري املحافظني ال يزال عىل سياسته القديمة وكأنه يف العهد اال
 ووقف بعض أعضاء الربملان من حزب العامل مثل جورج .)٢(الفيكتوري

ّثومسون وروبرت إيدواردز بشدة ضد احلكومة الربيطانية, وخاصة بعد 
هؤالء يرون وكان . م بدعوة من املؤمتر العاميل يف عدن١٩٦٢زيارهتم لعدن عام 

 ألنه أن تتعامل معهوجيب عىل بريطانيا ً زعيام لعدن وللجنوب العريب األصنج
الربيطانية, ويعرف حزب العامل والنظام الديمقراطي يدرك السياسة 

وهو ما دحضه  (,يةمواملؤمترات العاملية يف بريطانيا وأوربا والعامل ودعوته سل
 ).تريفاسكس وأوضحناه عند الكالم عن حزب الشعب االشرتاكي

ن خطابات يف ستة ياوقد قام األصنج وجمموعته بجعل هذين الربملانيني يلق
ًآالف عامل يمني, وأخذومها أيضا إىل البيضاء ملقابلة السلطان حممد بن 

) بن عجرومة(وأهل أبو بكر بن فريد ) ثائر ضد بريطانياال(عيدروس العفيفي 
                                 

 p Tom Little: South Arabia ,81,66: وتوم ليتل,١٦٧, ص تريفاسكس   ) ١(
 .١٧٣ – ١٧١, ص املصدر السابق  ) ٢(
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 .)١(من العوالق الثائرين ضد بريطانيا
االحتاد الفيدرايل يف املجلس الترشيعي وجملس واستمر العراك ضد 

.  واستقال اثنان من الوزراء مها عيل سامل عبده وعبداهللا الصعيدي,الوزراء
وكان الصعيدي عىل خالف مع البيومي حول زعامة املجلس, وكان يتطلع إىل 

 .ًبدال من البيومي) Chief Minister كبري الوزراء(أن يكون هو رئيس الوزراء 
االتفاق بصعوبة إلدخال عدن يف االحتاد الذي تم بالفعل بالذهاب وبدأ 

 ولكن بعد أن ,م١٩٦٢إىل لندن يف جمموعة من وزراء عدن واالحتاد عام 
ّأعطيت عدن حق االنفصال عن االحتاد, إذا قرر ذلك ثلثا أعضاء املجلس 

 .)٢(الترشيعي, ولكن بعد مرور سبع سنوات من دخوهلا االحتاد
واستطاع املؤمتر العاميل : ر العاميل وحزب الشعب ضد االحتاداملؤمت) ١٠(

ّ أن ينظم إرضابات واحتجاجات واعتصامات مدوية ضد وحزب الشعب
ن أوبام . م١٩٦٢  يوليه٢٣وتم ذلك يف . )٣(االحتاد ودخول عدن فيه

ً فقد أصدر املندوب السامي حكام بطرد الزعامء ,اإلرضابات العاملية غري قانونية
 نعامن احلكيمي وسجن هني املشاركني يف اإلرضاب مثل حممد عبداليمني

 . نفسهاألصنجبام فيهم ) حسب تعريفه(املواطنني 
ورغم ذلك استمرت املسريات واإلرضابات واجتمع املجلس الترشيعي 
يف سبتمرب مرة أخر وواجه مسرية ضخمة اشرتكت فيها املرأة العدنية بأعداد 

فرقة من اجليش اإلنجليزي وصول املتظاهرين كثيفة, ومنعت قوات األمن و
م وافق املجلس ١٩٦٢ سبتمرب ٢٦ويف . واملسرية إىل املجلس الترشيعي

 ..الترشيعي  عىل دخول عدن يف االحتاد
                                 

 .١٧٤املصدر السابق, ص  تريفاسكس, ) ١(
 .١٧٨ – ١٧٧املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .من هذا الكتاب» املؤمتر العاميل«و» حزب الشعب االشرتاكي «ْانظر فصيل  ) ٣(
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 سبتمرب توىف اإلمام أمحد وتوىل ١٩ويف : ١٩٦٢ سبتمرب ٢٦انقالب ) ١١(
غيري نظام احلكم الذي ًورغم أن البدر كان مياال لإلصالح وت. ابنه البدر مكانه

سار عليه والده, ويتطلع إىل التعاون مع مرص إال أن فرقة من اجليش قامت 
أي يف اليوم التايل ملوافقة املجلس (م ١٩٦٢ سبتمرب ٢٦باالنقالب ضده يف 

 ).الترشيعي عىل دخول االحتاد
 وبعد صالة ,)بيحانرشيف (وأرعب خرب االنقالب الرشيف حسني 

وكان . سمع باخلرب بعدكن قد  يف غرفة تريفاسكس الذي مل يالفجر مبارشة كان
وتوقع اجلميع زيادة املخاطر . اخلرب أن البدر قد قتل وأن الثورة قد نجحت

 .)١(بالنسبة هلم
ًوانطلقت املظاهرات واملسريات يف عدن تأييدا : التأييد للجمهورية) ١٢(

اليمن « واالحتاد هو  وأصبح اسم عدن,ًللثورة وهجوما عىل االستعامر يف عدن
م الذي أعلن ١٩٦٢ سبتمرب ٢٨ بنفسه يوم األصنجوقد أعلن ذلك . »اجلنويب

 سبتمرب املجيدة ولتحرير اجلنوب الذي سيعود ٢٦احلرب والنضال لتأييد ثورة 
 .)٢( )اليمن(إىل أحضان الوطن األم 

 وعندما قامت القوات امللكية والقبائل باهلجوم عىل صنعاء انطلق اآلالف
من أبناء الشامل يف عدن ومعهم آالف أخر من أبناء اجلنوب للقتال يف صف 

 . وعن مكتسبات الشعباالثورة والدفاع عنه
. ّواستطاع البدر أن يكبد القوات املرصية خسائر فادحة مل يكونوا يتوقعوهنا

ّوبطبيعة احلال أمدت السعودية رجال القبائل بالسالح واملال, كام قامت 
البدر بكثري من األسلحة وبمجموعة من اخلرباء ن عدن بإمداد بريطانيا م

 .العسكريني يف حرب العصابات
                                 

 .١٨١ −١٨٠ص املصدر السابق, تريفاسكس,   ) ١(
 .١٨٣, ص املصدر السابق  ) ٢(
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هنا إ إذ ,ن الواليات املتحدة كانت يف موقف صعبريفاسكس إويقول ت
ّمن جهة أمدت عبد النارص بأكثر من مائتي مليون جنيه اسرتليني وهي يف نفس 

كام . ّوالذي يتهدده عبد النارصالوقت حليف أسايس للسعودية املنتجة للبرتول 
ّوعبد النارص يتهدد بريطانيا يف .. أهنا من املفروض أن تكون حليفة بريطانيا

 .)١(عدن واجلنوب العريب
ٌّوقد تدخلت الواليات املتحدة بني مرص والسعودية عىل أن توقف كل ّ 

عىل ًمنهام األعامل العسكرية ثم تسحب بعد ذلك مرص قواهتا من اليمن, ودليال 
حسن النية تعرتف الواليات املتحدة باحلكم اجلمهوري يف اليمن, وهو ما 

ّولكن مرص بدال من أن تنسحب كثفت . م١٩٦٢ ديسمرب ١٩ًحدث فعال يف  ً
 .)٢(قواهتا يف اليمن

 Fleet)وبدأت الصحافة الربيطانية : الصحافة الربيطانية ضد االحتاد) ١٣(

Street)أن شيوخ وسالطني االحتاد الرجعيني الذين هيامجون اجلمهورية  تر 
اليمنية, ليسوا إال من بقايا الرجعية واإلقطاع واحلكم األوتوقراطي, وعىل 

 .)٣(ةبريطانيا أن حتذو حذو الواليات املتحدة يف االعرتاف باجلمهورية اليمني
ورأت بريطانيا أن مصلحتها يف عدن واجلنوب تقتيض عدم االعرتاف 

عدة امللكيني رسا, والوقوف بالتايل مع السعودية ضد بل وبمسا. باجلمهورية
ًومع ذلك فإن كثريا من املسؤولني يف . صاحلهاهذا النظام اجلديد الذي يتهدد م

لندن كانوا يتوجسون من معارضة النظام اجلمهوري يف اليمن, والذي اعرتفت 
سويس ّ وخيشون أن تنجر بريطانيا إىل تكرير مأساة ال,به الواليات املتحدة

 ويف النهاية وقفت ضدها الواليات ,عندما اندفعت بريطانيا حلرب عبد النارص(
                                 

 .١٨٥ – ١٨٤تريفاسكس, ص   ) ١(
 .١٨٥ – ١٨٤, ص املصدر السابق  ) ٢(
 .ر السابقاملصد  ) ٣(
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 وأظهرت بريطانيا أهنا .)١( )م١٩٥٦املتحدة وأجربهتا عىل االنسحاب عام 
ستعرتف بالنظام اجلمهوري إذا استطاع أن يمسك بزمام األمور, وأنه يف الوقت 

 .ثبات جدارتهّالراهن ال يزال يواجه صعوبات مجة يف سبيل إ
اخلبري بحرب ) Neil Mclean(وأرسلت لندن الكولونيل مكلني 

 وأرسله تريفاسكس إىل رشيف بيحان الذي يعترب أكثر .العصابات إىل عدن
وقرر مكلني دخول اليمن من . رجال االحتاد خربة بأوضاع اليمن املجاورة له

 أهنم هناك حيث توجد القوات امللكية حتى يعرف مد سيطرهتم, فوجد
ًيتحكمون متاما يف املناطق الرشقية الشاملية من اليمن وال توجد قوات للسالل 

وكان . بل استطاع أن ير بعينيه صنعاء من التالل املجاورة. واجلمهورية هناك
ًلكيني مسيطرة عىل أجزاء واسعة من اليمن دافعا دن بأن قوات املتقريره يف لن

اف بالنظام اجلمهوري, بل وتأييد النظام للحكومة الربيطانية يف تأجيل االعرت
 .)٢(امللكي رسا

 عةلقد رأينا أن احلرب ستكون طويلة ولن تنتهي برس: ويقول تريفاسكس
ّلصالح أي فريق, ولكنها يف النهاية سرتهق القوات املرصية وتكلفها تكلفة 

 . وهو ما حدث بالفعل,)٣(باهظة جدا
 د بام يكفياحلكومة الربيطانية ال تدعم االحتا

 يف عدم دعمها لالحتاد رغم أن انتقد تريفاسكس موقف احلكومة الربيطانية
وكانت خطة . م١٩٦٢عدن قد وافقت عىل دخول االحتاد يف سبتمرب 

ليا وتطويره تريفاسكس التي اقرتحتها عىل حكومته يف لندن, دعم االحتاد ما
                                 

 .١٨٦تريفاسكس, ص   ) ١(
 .١٨٧ – ١٨٦, ص املصدر السابق  ) ٢(
 .املصدر السابق  ) ٣(
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ّإداريا وسياسيا وعسكريا ليكون دولة مستقلة ذات سيادة ترتبط مع بريطانيا 
بام فيهم املمثلني (ًبمعاهدات صداقة, وهو متأكد متاما من رجال دولة االحتاد 

ّبأهنم يفضلون أن تكون هلم دولة مستقلة وأن تكون مدعومة سياسيا ) من عدن
وأن تكون )  من عدوان اليمن عليها حسب قوهلمًخوفا(ّوعسكريا بربيطانيا 

ّعدن مستقرة وهلا دخل امليناء  ودخل املصايف الربيطانية, ودخل القاعدة 
ل ّ ألنه سيشغ,وذلك سيعود عىل اليمن ذاهتا باملصلحة. العسكرية الربيطانية

ّعرشات اآلالف من العامل اليمنيني, كام سيشغل آالف التجار واملوظفني من 
والذين يعملون يف التجارة يف عدن واملقاوالت, وتوفري السكن واألكل اليمن 

  ف مل تستجب احلكومة الربيطانيةولكن لألس. للقاعدة وللرشكات الضخمة
 القرتاحات تريفاسكس الذي أصبح املندوب السامي يف عدن −  حسب قوله−

 ).االحتاد(واملحميات 
م ١٩٦٣ ويف فرباير ,عناّلقد واجهت مرص صعوبات مجة يف اليمن كام توق«

, ودخل عدن )املولود يف مرص(انفصل نائب الرئيس عبد الرمحن البيضاين 
 .)١(وتفاهم مع تريفاسكس ورجال االحتاد

ّوبدأ اليمنيون أنفسهم يتململون من حتكم املرصيني فيهم, ثم حتول ذلك  ّ
نادين  أحد الرجال امليبريزالّوحتول . ّإىل معارضة للتحكم املرصي يف شؤوهنم

وحتى .. ّحلكم املرصيني وتسلطهمبالثورة منذ عهد اإلمام حييى إىل مناوئ 
املخلصني من حزب الشعب االشرتاكي املتحمسني جدا للثورة يف الشامل بدأوا 

 .)٢(يفقدون محاسهم
 أن ال تغامر القوات املرصية يف جبال اليمن الوعرة دوكان التكتيك اجلدي
 واتفق حزب الشعب مع اإلدارة املرصية عىل إثارة .وتكتفي باملدن وما حوهلا

                                 
 .١٨٩ – ١٨٨تريفاسكس, ص   ) ١(
 .١٨٩املصدر السابق, ص   ) ٢(
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ًقضية اجلنوب يف األمم املتحدة والتي وجدت تعاطفا قويا من جلنة مكافحة 
ّوواجهت بريطانيا وحكومة االحتاد محالت مستمرة . االستعامر وتصفيته

 .)١(ّوقرارات متعددة ضد االستعامر الربيطاين وعمالئه
 مكاتب يف كل من صنعاء والقاهرة وتعز وكان حلزب الشعب االشرتاكي

 ومكاتب منترشة يف ,وبغداد ولندن نفسها باإلضافة إىل مكتبها الرئيس يف عدن
 كام أهنا أرسلت موفدين هلا إىل موسكو وبلغراد وبكني .)املحميات(االحتاد 

 وكان .ًونيويورك, وبالتايل أخذت قضية استقالل اجلنوب أبعادا دولية خطرية
نيا أن تواجه محالت رشسة بام فيها محالت حزب العامل والصحافة يف عىل بريطا

 .بريطانيا نفسها
ّوكرر تريفاسكس انتقاده الشديد لبطء احلكومة الربيطانية وإدارة 
املستعمرات يف قراراهتا, ومتسكها برأهيا بإبقاء عدن منفصلة إىل حد ما عن 

ل مقرتحاته يف التعجيل ورفضوا ك. االحتاد, وحتت احلكم الربيطاين املبارش
ًبإعالن االستقالل قبل أن تشتد احلمالت وتنهار حكومة االحتاد ويأيت بدال  ّ

 .عنها الطوفان كام يقول
الذي (وذهب تريفاسكس مع حممد فريد العولقي وزير خارجة االحتاد 

ليواجه شيخان احلبيش من الرابطة وحممد إىل األمم املتحدة ) كسفوردأخترج من 
 وقد .)Sohbi( من حزب الشعب االشرتاكي واملحامي الصحبي ندوهباسسامل 

اختلف شيخان الذي حتدث عن اجلنوب العريب املستقل بينام حتدث الصحبي عن 
لقاء الودي بعد اجللسة الورغم عنف الكالم بني اجلانبني إال أن . اليمن اجلنويب

املختصة لجنة الصاخبة أدهش الدكتور الباجهجي مندوب العراق ورئيس ال
 .)أي حممد فريد العولقي والصحبي ()٢(ًيان ويتعشيان معاباجلنوب, وكانا يتغد

                                 
 .١٩٠, ص تريفاسكس  ) ١(
 .١٩١, ص املصدر السابق  ) ٢(
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وزير املستعمرات أن ) Sandys(وبعد عودتنا من نيويورك أخربين سانديز 
جونستون يريد التفرغ ملعاجلة زوجته املريضة وأنه يقرتحني ملنصب املندوب 

م وتوىل ١٩٦٣ يف صيف وبالفعل غادر جونستون عدن. ًالسامي بدال عنه
 .)١(م١٩٦٣ًتريفاسكس الوظيفة ابتداء من شهر أغسطس 

 ان االحتادفذسانديز وتريفاسكس ين
ومع تويل دنكان سانديز وزارة املستعمرات وتريفاسكس وظيفة املندوب 

ووافق .. نفيذ االحتاد الفيدرايلّ بدأت اخلطوات اجلدية يف ت,السامي يف عدن
ًدنكان سانديز عىل نموذج قربص التي استقلت متاما من بريطانيا مع بقاء قاعدة 
ّعسكرية, وإن كان ير أن نعمل عىل تنفيذ ذلك عىل مراحل متعددة, بينام كان 

 .)٢(تريفاسكس ير أنه يتم إعطاء اجلنوب العريب استقالله برسعة
اليات املتحدة ضغطت عىل السعودية إليقاف ويذكر تريفاسكس أن الو

مساعدهتا للملكيني عىل وهم أن ذلك سيجعل املرصيني يطمئنون عىل بقاء 
ولكن ذلك مل يكن له أي رد فعل سو . اجلمهورية وينسحبون بالتايل من اليمن

وبالتايل إرسال مزيد من القوات . ّأن خيفف الضغط عىل القوات املرصية هناك
ًاليمن لتتمكن من التحكم فيها متاما, وبالتايل احتلت القوات املرصية إىل 

 .)٣(املرصية حريب ومأرب عىل حدود بيحان واللتان كانتا حتت سيطرة امللكيني
وكان قحطان الشعبي . وألول مرة أقامت اليمن وزارة خاصة بجنوب اليمن«

ًمستشارا ثم مسؤوال عنها لتدريب التايل خرج آالف من عدن واملحميات لبو. ً
عىل حرب العصابات للعودة بعد ذلك إىل عدن واملحميات إلثارة القالقل 

                                 
 .١٩٣, ص تريفاسكس   ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
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 .ّ عىل حد تعبريه)١(»واألعامل اإلرهابية فيها
ًكان مشغوال جدا بقضايا هامة ) وزير املستعمرات(ن دنكان سانديز أوبام 

د ً فإنه مل جيد وقتا لقضية االحتا,إلخ.. مثل روديسيا وقربص وماليزيا ومالطا
ّوترك ذلك ملكتبه وموظفي املستعمرات الذين مل يغريوا منهجهم القديم, وظلوا  ّ
ًعىل بطئهم الشديد يف قضية اجلنوب العريب ورفضهم الستقالل عدن استقالال 

ز  وبعد حماوالت عديدة وذهابه إىل لندن ومكثه معهم ومع دنكان ساندي.)٢(تاما
ًأسبوعا كامال استطاع تريفاسكس أن يزحز ح موقفهم نحو قبوهلم باالستقالل ً

 .للجنوب العريب
 األصنجاالتصال مع 

ً كان واقعا حتت األصنجولكن . األصنجوبدأ تريفاسكس باتصاالت مع 
ويقول . ضغط من املرصيني ومن أعضاء حزبه املؤيدين لوجهة النظر احلزبية

 يوافق عىل مقرتح استقالل اجلنوب العريب مع جاألصنتريفاسكس أنه شعر بأن 
, )ًتأجري القاعدة لبضع سنوات مثال(إبقاء القاعدة ومعاهدة صداقة مع بريطانيا 

ّمل يستطع أن ينفذ ما يريد, وطالب بتنفيذ قرار األمم املتحدة  األصنجولكن 
  القايض باالستقالل التامل للجنوب, وتصفية االستعامر٢٤بشأن اجلنوب رقم 

 .)٣(والقواعد العسكرية التابعة له
وبدأ اإلعداد لعقد مؤمتر يف لندن مع وزارة املستعمرات لدراسة وصياغة 

 .مقرتحات تكوين دولة اجلنوب العريب املستقل
 خرجت املظاهرات واإلرضابات ضد هذا املرشوع ,وبطبيعة احلال

                                 
 .تريفاسكس, املصدر السابق  ) ١(
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َّ فرد ,بًواتصل تريفاسكس باألصنج طالبا منه إهناء اإلرضا. اإلمربيايل
األصنج إنني مل أذق النوم لعدة ليال وأيام بسبب املجموعات التي حتيط بمنزيل 

 .مطالبة بعودة الذين طردهتم بريطانيا بسبب اإلرضاب
 وكيف دبر ,وحتدث تريفاسكس عن اتصاالته شبه اليومية باألصنج

 وحممد عيل سامل عبده وخليفة حسن عبداهللا خليفة وحممد باسندوهاألصنج و
حزب الشعب «التي سبق احلديث عنها يف فصل (يه موضوع قنبلة املطار م

 .), فال حاجة إلعادته»االشرتاكي
ن ّل تريفاسكس إنه تلقى برقية من لندن تقول إ يقو,ويف تلك األثناء

وقد . احلكومة الربيطانية تراجعت يف موضوع منح االستقالل للجنوب العريب
 االحتاديني بعد أن كانوا سعداء عندما أد هذا إىل نفور شديد من الوزراء

بأن بريطانيا وافقت عىل إعطاء اجلنوب ) كام يقول تريفاسكس(أخربهتم 
وسبب تراجع ). ًطبعا مع اتفاقيات الصداقة وبقاء القاعدة ()١(ًاستقالله كامال

. بريطانيا هو قنبلة املطار, وما تبعها من إعالن حالة الطوارئ يف عدن واالحتاد
ن يف حزب الشعب وكثري من رجال الصف الثاين وقل األعضاء البارزوقد اعت

وأثارت القاهرة وصنعاء واألمم املتحدة . نيْونقل كثري من املعتقلني إىل أب
والصحافة الربيطانية ونقابات العامل وحزب العامل الربيطاين زوبعة ضد 

 .)٢(األحكام البوليسية التي انحدرت إليها بريطانيا
 ممثل حزب باسندوهاين مع حممد سامل من حزب العامل الربيطوصل ثالثة و

) Dick Taverene(الشعب يف القاهرة ويف األمم املتحدة, وهم ديك تافرون 
, وكلهم )Charles Loughlin(وتشارلز لفلني ) Albert Oram(وألربت أورام 

                                 
 .٢٠٠, ص تريفاسكس  ) ١(
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وكلهم هامجوا ) Ministers of the Crown(صاروا وزراء التاج بعد ذلك 
اسكس مهامجة عنيفة عىل احلكم البولييس وإعالن حالة الطوارئ تريف

 ورفضوا جمادلة تريفاسكس بعدم مقارنة عدن ,واالعتقال بدون حماكمة
وإن هذه األحكام العرفية, ال تزال . واجلنوب العريب بلندن واململكة املتحدة

وا عىل أن ّوأرص. باملقارنة مع ما حيدث يف مجيع البالد العربية, تعترب إنسانية
 وأن تعامل اجلميع بنفس ,غي أن يكون هلا مكيال واحد ال مكيالنيببريطانيا ين

 .)١(املقدار من العدالة

 حزب العامل يتعاطف مع األصنج وحزب الشعب
املية الربيطانية ّوأصبح من اجليل أن حزب العامل الربيطاين والنقابات الع

 .تتعاطف بشكل كبري مع األصنج وحزب الشعب االشرتاكي
ّوقد أدت املواقف املتخاذلة يف دعم االحتاد من قبل بريطانيا إىل ذهاب أمحد 

بعد عالجه يف لندن من إصابته ) أحد رجاالت االحتاد املهمني(عبداهللا الفضيل 
وقد استقبله عيل .  عبد النارصيف قنبلة املطار إىل القاهرة وانضاممه إىل معسكر

, وحتدثت الصحافة واإلعالم املرصي عن البطل بحفاوة صربي نائب الرئيس
 .)٢(الوطني أمحد عبداهللا الفضيل بعد أن كان عىل رأس اخلونة قبل بضعة أشهر

وقال السيد عمر شهاب عضو املجلس الترشيعي وعضو احلكومة 
 ال تعمضوا ..انظروا«: االحتادينيالفيدرالية لرتيفاسكس ولزمالئه الوزراء 

االنتخابات بعد (إن احلكومة القادمة هي حكومة العامل يف بريطانيا . أعينكم
 تؤكد فوز حزب العامل عىل ببضعة أشهر واستطالعات الرأي وجالو

                                 
 .٢٠٣ ص تريفاسكس,  ) ١(
د مؤمتر , ويف رواية أخر أن الفضيل ذهب إىل القاهرة بع٢٠٤, ص املصدر السابق  ) ٢(

 .م١٩٦٤لندن عام 
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وحزب العامل قد أظهر بوضوح أن رئيس اجلنوب العريب القادم ). املحافظني
ّوقدم .  ختتاروا برسعة قبل أن جيرفكم التياروعليكم أن. هو عبداهللا األصنج

 .)١(ًاستقالته فورا من الوزارة واملجلس الترشيعي
ّإننا لسنا مستعدين أن تسلمونا مثل اخلراف «: وقال أحد الوزراء االحتاديني ّ

 .ويقصد حزب الشعب االشرتاكي واألصنج» إىل اجلزار
 وشعروا أن بريطانيا وقد فقد رجال االحتاد الثقة يف بريطانيا وعهودها,

وذكر تريفاسكس كيف أن دنكان سانديز وزير . ستسلمهم للذبح وتنجو بجلدها
ّم أكد لسلطان العواذل صالح بن حسني ورشيف ١٩٥٧املستعمرات منذ عام 

 أن بريطانيا ,من الضالع وغريهمبيحان الرشيف حسني وجعبل بن حسني 
كان أمري العواذل يقول و. ا وقد وقفوا معها يف ظروف عصيبة جد,ستقف معهم
 ولكن ألن اليمن ,ننا نقف معكم ليس من أجل عيونكم الزرقإ: لرتيفاسكس

وأنتم تركتم لنا حرية ) عامل(ّستحتل أرضنا وسنكون جمرد موظفني عند اإلمام 
وها هي بريطانيا اآلن ترفض  .الترصف يف بالدنا بدون تدخل يف األمور الداخلية

ريب وستذهب حكومة املحافظني وسيأيت العامل االستقالل للجنوب الع
 .)٢(وسيسلموهنا ألعدائنا وسنكون مثل النعاج التي تذبح

 ثورة ردفان
ويقول تريفاسكس أن . م بدأت الثورة يف ردفان١٩٦٣ أكتوبر ١٤ويف 

ّوجاء إيل «. لهاإال أهنا حمكومة بقبائ −رغم أهنا تابعة للضالع اسميا  −ردفان 
شيخ قطيب وطلب مني أن نجعل منطقة القطيب, مثل املشيخات والسلطنات 
ًاألخر, وبالتايل يكون من حقه أن يكون وزيرا, وكذلك فعل بقية مشايخ  ّ

                                 
 .٢٠٩ص تريفاسكس,   ) ١(
 .٢٠٨ – ٢٠٦, ص املصدر السابق  ) ٢(
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ّأن أذكر القبائل بأهنم قد وافقوا عىل ) كام يقول تريفاسكس(واستطعت . ردفان
ّ ولذا رأ من حقه ,ب مل يفعل ذلكولكن شيخ القطي. ّأن يمثلهم أمري الضالع

وملا رفض تريفاسكس ذلك, قام شيخ القطيب . أن يكون مشيخة يف االحتاد
ّبتلغيم الطريق الوحيد الذي يمر عرب أراضيه, وقتل مفرزة من اجلنود االحتاديني 

 .»كانت متر يف تلك املنطقة
ن وكان الرأي عند الوزراء وخاصة وزير الدفاع اللحجي ووزير األم«
وأنا أعرف أن هذا أقل كلفة من مجيع النواحي .  أن نؤدبه بالطائراتيلالعوذ

ولكن الغارات اجلوية ستثري علينا العامل . وسيخضع هذه القبيلة املتمردة برسعة
مرص واليمن واألمم املتحدة وحزب العامل الربيطاين وأجهزة اإلعالم (بأكمله 

ًأن يتحرك اجليش االحتادي مدعوما  ولذا فأقرتح :راءوقلت للوز). الربيطانية
ًوكان ردهم قويا وواضحا. بفرقة من املشاة الربيطانيني إن هذا سيؤدي إىل : ّ

ضحايا وهذا سيدفع القبائل إىل مزيد من التعنّت وستصور صنعاء والقاهرة أن 
ولكن تريفاسكس قال . هذا انتصار عىل اجليش االحتادي والربيطاين يف املنطقة

ن امللكي الربيطاين اة واهلياج العاملي باستخدام الطري اإلعالمين احلمالتإ
نحن سمعتنا يف الرغام : َّ فرد الوزراء.سيؤدي إىل إضعاف سمعة بريطانيا

بسببكم والشتائم تنهال علينا من كل جهة, حتى من الصحافة الربيطانية, 
يل وحممد ّونحن مع هذا مستمرون يف تأييدكم وبإمكاننا أن نفعل كام فعل الفض

ّبن عيدروس ونفر إىل عبد النارص حيث سنتحول إىل أبطال املقاومة ورجال ا
بوجهة ولكن تريفاسكس مع إقراره . الثورة, ويكال لنا املديح من كل جهة

ّوحتى ال هتامجه الصحافة الربيطانية قرر دعوة . ّنظرهم قام باهلجوم الربي
الوصول إىل ميدان املعركة اإلعالم الربيطاين للحضور وهيأ هلم كل وسائل 

. وحدث بالنسبة له ما مل يكن يف احلسبان. ّوطائرة هليكوبرت ووسائل انتقال برية
وأصبحت .. ن املعارك طالت وقتل وجرح أعداد من الربيطانيني أنفسهمإإذ 

.. وحتدثت الصحافة الربيطانية عن ذئاب ردفان احلمر. ردفان عىل كل لسان
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واضطر يف النهاية الستخدام . ذات مردود يسءوأصبحت احلملة العسكرية 
سالح اجلو الربيطاين بعد فقدان العديد من الضحايا واخلسارة اإلعالمية 

 .العاملية ويف بريطانيا ذاهتا
واشتكى رشيف بيحان بأن القوات املرصية أغارت عىل القر يف منطقته 

ت جوية من ّوكان ال بد من الرد عيها بغارا. واحتلت إحد القر بالفعل
اسكس, وانسحبت فّوبعد تردد وافق تري. القوات اجلوية امللكية الربيطانية

القوات املرصية من القرية وأقامت محلة إعالمية بأهنا ستنتقم للهجوم عىل قلعة 
 رغم أن عبد النارص أعلن ذلك أثناء زيارته ,ًولكنها مل تفعل شيئا. حريب

 .)١(لصنعاء بنفسه
ّ عندما تكون عام , ما يقول تريفاسكس أن االحتادومما زاد يف املشاكل

 ,)وزير من كل سلطنة( كان فيه ستة أعضاء فقط وبالتايل ستة وزراء ,م١٩٥٩
وزيرين من كل سلطنة أو (ً وزيرا ١٧م كرب وصار فيه ١٩٦٤ولكن االحتاد عام 

ًمشيخة وبعضهم ال يستحق أبدا أن يكون وزيرا ولكن ال بد من ذلك حسب  ً
بل الرئاسة دورية . ثم ليس هلذا املجلس الوزاري االحتادي رئيس) ةاالتفافي

 وهذا ما جعل .)٢(ًشهرا لكل واحد منهم.  من هؤالء السبعة عرشدعند كل واح
 .االحتاد الفيدرايل بدون رأس ويعاين من املشاكل الداخلية واخلارجية

 رجال االحتاد خيافون خيانة بريطانيا
توىف الرجل القوي حسن بيومي وأفرزت االنتخابات يف ثناء أليف هذه ا

بأكثر األصوات ) صاحب قنبلة املطار(م فوز خليفة حسن خليفة ١٩٦٤يناير 
كام  −وبأصوات مماثلة للسيد زين هارون  −كام يقول دافيد ليدجر  −يف عدن 

                                 
 .٢١٠ – ٢٠٨تريفاسكس, ص   ) ١(
 .٢١٥, ص املصدر السابق  ) ٢(
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.. السيد زين باهارونكس بطبيعة احلال واختار تريفاس. يقول تريفاسكس
وفشل مؤمتر لندن ..  بل استقال بسبب خالفه مع تريفاسكس,ولكنه مل يستمر

ّحزب املحافظني رفض أن يسلم االحتاد االستقالل ألن حول عدن واالحتاد 
 وأرص عىل إبقاء عدن حتت اهليمنة ,)مع وجود اتفاقية لبقاء القاعدة(ًكامال 

قتطع منها أي جزء تراه منها ألمن املنطقة ومصالح بريطانيا الربيطانية وأن ت
ًخطاب السيد زين باهارون يف مؤمتر لندن شديدا عىل االحتاد  وكان .)١(العليا

وأد ذلك إىل احتجاج األعضاء . ًمشلوال حسب قوله الذي ولد الفيدرايل
نا وقبلنا ّ إننا ضحينا بسمعت:وقال أمحد عبد اهللا الفضيل لرتيفاسكس. اآلخرين

أن هيامجنا عبد النارص, ولكن اآلن نر بريطانيا العظمى حليفتنا, يتهمنا حزب 
وهذا كثري كثري  .العامل والصحافة وأعضاء الربملان بكل االهتامات الصفيقة

 من املؤمتر وذهب إىل القاهرة فاستقبل استقبال وخرج الفضيل. جدا علينا
 .)٢(ّ كام قد مر معنا,جهاز إعالمهّاألبطال وكرمه الرئيس عبد النارص و

 ان يف بريطانيارشيف بيحرأي 
ّأنتم أهيا الربيطانيون تتخلون «:  لرتيفاسكس يف املؤمتررشيف بيحانومما قاله 
وكان علينا أن نستمع إىل ما قاله . لقد فعلتم ذلك يف كل مكان. عن أصدقائكم

النارص عنكم من أول األمر وأن ننضم إليه عندما حذرنا من نفاقكم عبد 
 انه من األفضل أن تكون عدوإ«:  ويف رواية أخر عنه قال.)٣(»وخيانتكم
 .)٤(»ًأما إذا كنت صديقا فستبيعك بأبخس األثامن. ام حاولت رشاءكبلربيطانيا فر

                                 
 .٢١٧ ص تريفاسكس,  ) ١(
 .٢١٩ – ٢١٨ ص املصدر السابق,  ) ٢(
 .٢١٨, ص املصدر السابق  ) ٣(
 .املصدر السابق  ) ٤(
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درسة  عندما أرسل أطفاله إىل امل,وقال رشيف بيحان لرتيفاسكس
إنكم أهيا اإلنجليز «: ً وقال الرشيف حسني متأثرا,الداخلية فبكت أمهم

 ومع هذا ,ًتقطعون أوصال أطفالكم وترسلوهنم بعيدا عن أمهاهتم. منافقون
 .)١( »!!حتارضوننا عن قسوتنا يف معاملة الكالب

نح اجلنوب العريب استقالله يف فرتة ال متًوأخريا وافقت بريطانيا عىل أن 
 .م١٩٦٨ عام تتعد

ّوكان من الواضح أن االحتاد يواجه صعوبات مجة داخلية وخارجية, وكان 
 وعندما استقال زين باهارون أعطى .تريفاسكس يواجه هذه الصعوبات بصرب

لبس ومل اأحد كبار موظفي رشكة (رئاسة الوزارة لألستاذ عبد القوي مكاوي 
ًح وباال عىل ب مكاوي أصولكن). ًيكن منتميا إىل أي حزب ومعروف بالنزاهة

ومما . املجلس الترشيعي يف عدن وعىل االحتاد الفيدرايل وأثار املشاكل للجميع
ظني وانتصار حزب زاد الطني بلة بالنسبة لرتيفاسكس سقوط حزب املحاف

د منصب وزير املستعمرات, وهو الذي أمر بإطالق و أنتوين جرينوالعامل وتويل
 .)٢(جن والسامح له بدخول املجلس الترشيعيرساح خليفة حسن خليفة من الس

 وكان تريفاسكس ير أن جرينوود .واختلف تريفاسكس مع جرينوود
ًم وعني بدال ١٩٦٥وهلذا أقيل تريفاسكس سنة . سيؤدي باجلنوب إىل الفوىض ّ

ّ فعني سري مهفري تريفيليان ,ً ثم ازدادت األمور سوءا.منه سري ريتشارد ترنبول
 . وبية بأي شكل ويسلمها إىل اجلبهة القوميةلينهي القضية اجلن

  .وهو ما سنناقشه يف الفصول القادمة

                                 
 .كس, املصدر السابقتريفاس  ) ١(
 .٢٢٥, ص املصدر السابق  ) ٢(
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  ألحداث عدن واالحتادعوبيلرواية حممد حسن 

 من العاملني يف الصحافة وعىل صلة وثيقة بحكومة عوبيلكان حممد حسن 
.  وتوىل عدة مناصب وزارية,ًعدن واالحتاد, وصار عضوا يف املجلس الترشيعي

اغتيال «كتابه يعترب و. وكان هو آخر رئيس وزراء يف حكومة االحتاد يف عدن
ويتمتع .  املرحلة فرتة طويلةمن رجل عايش» بريطانيا لعدن واجلنوب العريب

 وكانوا يتداوون عندي لفرتة طويلة الذي عرفته وعرفت أرسته يف جدة (العوبيل
بذكاء خارق وقدرة لغوية وبالغية يف اللغتني العربية ) حتى وافاه األجل

 وقد ذكر يف كتابه معظم احلوادث التي ذكرها .واإلنجليزية, وله شعر ونظم
ليز الذي اعتمدت عليهم يف الفصل السابق, ولكنه تريفاسكس والكتاب اإلنج

ًاختلف معهم اختالفا كبريا يف تفسريها  . كام اختلف يف ترتيب تلك احلوادث,ً
 )١ ( لرتيفاسكس ووليام لوسالعوبيلانتقاد 
املحميات الغربية عرتف لرتيفاسكس بقدرته اخلارقة يف معرفة اوقد 

ورجاهلا وهلجات قبائلها, وتأثريه القوي عىل حكامها وسالطينها, وقدرته عىل 
ًجعلهم حتت إدارته ورهن إشارته, ويف معظم األحيان باإلقناع, وأحيانا قليلة 

                                 
اغتيال بريطانيـا لعـدن واجلنـوب العـريب, العـرص احلـديث : حممد حسني العوبيل  ) ١(

 .٦١ – ٦٠م, ص ١٩٧١بريوت 
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وقد لبث فرتة طويلة املستشار السيايس للمحميات الغربية . باإلجبار واإلكراه
 ولكن معرفته بعدن وسياستها ضئيلة جدا .فعرف أوضاعها معرفة تامة

ًوخطواته السياسية فيها أظهرت تعجرفا وصلفا مما أد إىل مماحكات ثم  ً
ن إنزاعات بينه وبني أعضاء املجلس الترشيعي يف عدن ورجال احلكومة, حتى 

 والذي توىل عدة ,حسن عيل بيومي أقو املؤيدين لدخول عدن يف االحتاد
 .ة للوزارة اصطدم معه عدة مراتوزارات ثم أول رئاس

ًنه كان صديقا مقربا للسيد حسن عيل بيومي وأنه دافع عنه إ العوبيلوقال  ً
احلزب «ّ وقال إن البيومي عندما كون حزبه .»الزمان«وعن سياسته يف صحيفته 

وحدة « العمل عىل حتقيق :كانت املادة األوىل يف دستوره» الوطني االحتادي
م, وتوىل هو رئاسته كام توىل الصحفي ١٩٦٢ذي تكون عام ال» اليمن الطبيعية

ّلقد عهد إيل «: العوبيلوقال . القدير األستاذ عبد الرمحن جرجرة أمانة احلزب
السيد حسن عيل بيومي بالتكلم بلسان احلزب, وإعداد كافة الوثائق اإلعالمية 

يفة كام أنني أصدرت صح.. والسياسية له عىل الصعيدين املحيل والعاملي
 .»احلزب الوطني االحتادي«اليومية التي كانت لسان » العروبة«

ًوحتدث عن حاكم عدن وليام لوس الذي كان حاكام يف السودان قبل  ّ
   وجلأ إىل سياسة البطش والقمع يف عدن,,بأنه عنيد وعنيف, استقالله

 واالضطرابات إىل  ظهور العنف −بسبب سياسته العنيفة  −ّوهو الذي أد 
 ).م١٩٦٠عام  ()١(سية والعامليةالسيا

ًوقد وقف وليام لوس بعنف ضد احلركة العاملية وأخريا عمل عىل قمعها 
                                 

 وكان العوبيل حيمل عـىل .٧٣اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(
وليام لوس وعىل تريفاسكس واعتربمها متغطرسني ومها السبب الفعـيل يف تـدهور 
العالقات بينهم وبني املجلس الترشيعي, وبينهم وبني احلركة الوطنيـة التـي كانـت 

 .حتى ذلك الوقت سلمية يف عدن
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, وبدأ بإطالق النار يف املراكز الصناعية, وألول مرة يف تاريخ بالقوة العسكرية
ّوردت احلركة العاملية عىل ذلك .. عدن بدأت الدماء تسفك يف الشوارع

 .)١ (نشآتبإحراق بعض املصانع وامل
ن حكومة حسن عيل بيومي كانت تستطيع إيقاف تلك إ العوبيلويقول 

وكان السياسيون العدنيون . اإلرضابات دون سفك دماء وإحراق املصانع
ًخارج احلكم يستطيعون ذلك أيضا, ولكن وليام لوس استخدم العنف الزائد, 

رضبني والذين مما أد إىل أن يتعاطف البيومي وحكومته رسا مع العامل امل
 بام حيتاجونه من مال ّأوعزوا إىل الغرفة التجارية العدنية بأن متد العامل املرضبني

هذه معلومة  ()٢ ( ماهلم, مما جعلهم قادرين عىل اإلرضاب ستة أشهربعد أن نفد
 ).رسية مل يذكرها أحد من املؤلفني اإلنجليز أو غريهم

 وليام لوس أن يتجنبوجاءت جلنة برملانية بريطانية وأشارت عىل 
املفاوضات مع احلركة العاملية, بل يتجه مبارشة للتفاوض مع حكومة عدن 
ّاملحلية واحلصول عىل تأييدها التي أنكرت كل صلة هلا بدعم اإلرضابات, 
وأبدت استعدادها لتقريب وجهات النظر بني األطراف املختصة رشيطة أن 

 صالحيات حكومة عدن  وأن توسع,ندُجير تعديل يف دستور حكومة ع
وقد أمرت احلكومة الربيطانية وليام لوس باملوافقة عىل تلك . املحلية
 وعبداهللا , وتوىل حسن بيومي وزارة العمل والشؤون االجتامعية.)٣(املطالب

األخ األكرب ملحمد سامل (ه و وعبداهللا سامل باسند,الصعيدي وزارة املعارف
زب الشعب واملؤمتر العاميل وجبهة باسندوه أحد األعضاء القياديني يف ح

.. اهللا الصايف وزارة الطاقة الكهربائية  والسيد عيل عبد,وزارة املالية) التحرير
                                 

 .٧٥ – ٧٤اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(
 .٧٥املصدر السابق, ص   ) ٢(
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ًوحدث تغيري يف أمانة امليناء ومجيع أجهزة احلكومة أتاح جماال أكرب الشرتاك 
ًالعدنيني يف احلكم اشرتاكا فعاال ً. 

يات ال يملكون من أمرهم وكان الساسة العدنيون يرون أن حكام املحم
ويستدلون عىل ذلك بإخراج بريطانيا للسلطان عيل عبد الكريم سلطان . ًشيئا

حلج وهو أقو السالطني وأذكاهم, وإخراجه من احلكم وعزله بالقوة 
فإذا فعلت بريطانيا ذلك بالسلطان عيل عبد الكريم . م١٩٥٨العسكرية عام 

قال حممد عيل اجلفري واعتقال أخيه حماولة اعت(والرابطة التي كان يدعمها 
 وهم رهن ,فإن غريه من السالطني أضعف بكثري) عبداهللا عيل اجلفري يف حلج

 .)١ (إشارة تريفاسكس احلاكم بأمره يف املحميات
 عسكريةالقاعدة الخطة بريطانيا إلقامة 

ن بريطانيا بدأت ختطط وتنفذ بصورة رسيعة قاعدة إ«: العوبيليقول 
عسكرية كبرية تستطيع أن تستوعب أكثر مائة ألف جندي يف منطقة عدن 

ًوأعتقد أن هذا املرشوع كلف بريطانيا أكثر من مخسني مليونا من .. الصغر ّ
إضافة إىل القواعد العسكرية الربيطانية التي كانت .. »اجلنيهات اإلسرتلينية

 .)٢( عدن بام يف ذلك القاعدة اجلوية احلربية والقاعدة البحرية لألسطولقائمة يف
وقد اصطدم وليام لوس حاكم عدن الديكتاتوري بالصحافة وهتجمت 

, وحكم عىل حممد )ًبينام كان القضاء نزهيا(عىل القضاء نفسه » البعث«صحيفة 
ة ستة أشهر بالسجن ملد» عبده خليل سليامن«سامل عيل رئيس التحرير ومساعده 

 ).م١٩٦٠(ا وألغيت الصحيفة هنائي. بتهمة التهجم عىل القضاء
 ومل .وقد حالت اجلامهري الغفرية بني نقل املتهمني وبني دخول السجن

                                 
 .٨٥اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(
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 وعاد املتظاهرون بأكثر من .تستطع الرشطة تفريق اجلامهري إال بعد إطالق النار
حممد (تهامن الف شخص وحارصوا سجن عدن املركزي الذي فيه املعرشة آ

 ,وحاولوا إخراج مجيع املسجونني وإرضام النار فيه). سامل وعبده خليل سليامن
وتم إعالن حظر التجول عدن,  ودارت معركة دامية يف شوارع ,فتدخل اجليش

ّوعمت الفوىض وصارت اجلامهري حترق املحالت التجارية . واألحكام العرفية
 .يةللرشكات األجنبية, وخاصة منها الربيطان

 حتولت عدن من إدارة املستعمرات إىل ,ونتيجة هلذه األحداث املؤسفة
ًحاكام ) السفري يف األردن(ون ت وتم تعيني السري شارلز جونس,وزارة اخلارجية

 .)١ ( لعدن واملندوب السامي لالحتاداعام
ّم غري ١٩٦١يف بداية عام جونستون ن السري شارلز إ العوبيلويقول 

 إدخال عدن يف احتاد إمارات اجلنوب العريب, وحتويله إىل السياسة وعمل عىل
جنوب اجلزيرة العربية مع اإلبقاء عىل فصل حرضموت دولة جديدة هي احتاد 
 .واملهرة ومسقط وعامن

ً وأخذت وقتا طويال ألن العدنيني كانوا ,وبدأت املفاوضات يف دمج عدن ً
كانوا يطلبون أن يكون و. ًيرفضون الدخول يف االحتاد خوفا عىل مصالح عدن

وبعد . هلم نصف األعضاء يف املجلس االحتادي مع إعطائهم احلق يف االنفصال
ً عضوا يف املجلس ٢٤ اعتربت عدن بمثابة أربع واليات وهلا ,نقاش طويل

 وذهب إبراهيم .)الوزاري(النيايب االحتادي, وأربعة أعضاء يف املجلس 
ّ ولكنه توىف يف لندن عشية , األبيضًالصعيدي إىل لندن معارضا هلذا الكتاب

 )٢ (!!عرض ومناقشة الكتاب األبيض يف الربملان الربيطاين
وواجه املرشوع االحتادي معارضة من اجلمعية العدنية ورابطة أبناء 

                                 
 .٩٠ – ٨٩اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب , ص : العوبيل  ) ١(
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اجلنوب ومن أعضاء املجلس الترشيعي, ولكن أعنف املواجهات كانت مع 
ملجلس الترشيعي عىل  ورغم ذلك كله فقد وافق ا.حزب الشعب االشرتاكي

 ولو تأخر ,م١٩٦٢ سبتمرب ٢٤االحتاد بعد التعديالت الطفيفة وذلك يف 
م وهو يوم قيام ثورة ١٩٦٢ سبتمرب ٢٦أي إىل (اإلعالن عن االتفاق يومني 

. ملا أمكن حدوث ذلك االتفاق بأي حال من األحوال) السالل يف اليمن امللكي
 .ملوضوع من اإلنجليز وغريهمليه كل من كتب يف هذا اعوهو أمر أمجع 

برئاسة بعد دمج عدن يف االحتاد تشكلت أول وزارة عدنية وطنية يف عدن 
هارون باوكان من أقطاهبا البارزين السيد زين عبده . األستاذ حسن عيل بيومي

 .)١ ()م١٩٦٢(
م, وتوىل ١٩٦٤وتوىف البيومي يف لندن إثر نوبة قلبية ثانية يف يونيه عام 

وكان البيومي قد ذهب إىل لندن, ويف .  السيد زين باهارون الوزارةمكانه نائبه
م ١٩٦٤أثناء نقاش عنيف مع دنكان سانديس وزير املستعمرات يف يونيه 

.  ونقل إثرها إىل املستشفى حيث توىف هناك,أصيب بنوبة يف مكتب الوزير
جثته , يف جنازته بعد أن نقلت العوبيلوخرجت عدن عن بكرة أبيها, كام يقول 

 .)٢ (إىل عدن التي دفن فيها
  للوزراء يف عدنًاالسيد زين باهارون رئيس

 وكان ,واستمر السيد زين باهارون يف منصبه اجلديد كرئيس للوزراء
ًالبيومي قد عينه وكيال عنه عدة مرات ّ. 

ًرملة السيد حسن بيومي واجهت موقفا غريبا  أن أ, بمرارةالعوبيلوذكر  ً
جدا حيث قطعت وزارة املواصالت عنها اهلاتف لعدم تسديد احلساب, 

                                 
 .١٠٢− ١٠١اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب , ص : العوبيل  ) ١(
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ًوأعقبتها مؤسسة الكهرباء, ومات زوجها فقريا معدما وقامت الدولة . ً
بإخراجها من منزل رئيس الوزراء ألنه ملك للدولة, واضطرت أن تذهب إىل 

 هبا أن مل يكن هلا أوالد ومل يكن حلسن البيومي أي ومن لطف اهللا. بيت والدها
 )١ (..!!أطفال وإال لعانوا من اجلوع والذل

 )٢ ()م١٩٦٤مارس / آذار(حكومة باهارون األوىل 
  وبدأ,اهتم السيد زين عبده باهارون بمرشوع تعريب الوظائف يف عدن

من غري العرب الذين كانوا وغريهم بالطرد التدرجيي لكل من هو من اهلندوس 
وبدأ باحلكومة التي استبدلت . يشغلون الوظائف اهلامة يف احلكومة والرشكات

 بعرب عدنيني, وسمحت ملن ولد يف اجلنوب العريب موظفيها من غري العرب
ت احلكومة بل سمح. باالنخراط بالوظائف ولو مل يكن من مواليد عدن

بإدخال من ولدوا يف اليمن أو غريها طاملا أهنم عرب وحيملون املؤهالت 
) من أصل حرضمي أو عامين( واستفاد من ذلك جمموعة من العرب .)٣ (الكافية

ري الشيوعي عىل احلكم وسمحت هلم يطردهتم حكومة تنزانيا بعد استيالء نري
 لد حكومة تنزانيا وقامت حكومة باهارون بالتوسط. عدن بالعمل فيها

وكثري . ونقلتهم بطائرات اخلطوط اجلوية العدنية وبالسفن عىل حساهبا إىل عدن
استفادت منهم بعد ذلك سلطنة عامن بعد أن (منهم من ذوي الكفاءات العالية 

 ).ظهر احلكم الشيوعي يف عدن
, وال جيوز لغري العدين »الشخصية العدنية«ًوأوجد باهارون أيضا مفهوم 

ّأو أن يمثل رشكة جتارية, ويرست اإلسكان ) ًجديدا( جتاريا ينال سجالأن 
للعدين بإجيار رمزي, وكذلك بيع األرايض للعدنيني يف ضواحي عدن بأثامن 

                                 
 .١٠٦ – ١٠٥اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(
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ونتيجة هلذه السياسة فقد استطاع باهارون أن جيد شعبية واسعة جدا بني . رمزية
 .)١ (م١٩٦٤صفوف العدنيني, وانتخب بأغلبية يف أكتوبر 

 قنبلة املطار
م وتوىل ١٩٦٤ عام وانتهت فرتة السيايس املحنّك تشارلز جونستون

 عن العوبيلوذكر . تريفاسكس وظيفة املندوب السامي اجلديد يف عدن واالحتاد
ًتريفاسكس أنه كان خبريا باملحميات الغربية وحمبوبا لد حكامها, ولكنه  ً

ّ أن الذي دبر قنبلة املطار العوبيلوادعى .  وال يعرف السياسة يف عدنمتعجرف
) يف الواقع حزب الشعب االشرتاكي, األصنج وجمموعته(ّعنارص متطرفة 

وال أشك حلظة واحدة يف أن رئيس الوزارة العدنية السيد زين «: ويقول
 ,)الذي حصل يف قربص لإلرهابيني(باهارون كان عىل علم بذلك التدريب 

وأهنا . وأن حكومة عدن رصفت رسيا املبالغ التي حيتاج هلا النقل والتدريب
 .)٢ (زودهتم بجوازات ولكل واحد منهم جوازين حتى ال يظهر دخوهلم لقربص

ووصف حادثة املطار التي قتل فيها جورج هندرسون نائب تريفاسكس 
بينهم ً شخصا آخرين ٥٤ وأصيب تريفاسكس نفسه و,وصديقه, وامرأة هندية

 .أمحد عبداهللا الفضيل
 خليفة عبداهللا حسن خليفة وأعلنت نه تم القبض عىل املتهمويقول إ

األحكام العرفية وتم وضع املئات يف السجون, وخاصة من حزب الشعب 
واختذ تريفاسكس هذه اإلجراءات . نيْاالشرتاكي, ونقلوا إىل السجون يف أب
 أعلن السيد عمر شهاب رئيس  وهلذا.بدون موافقة وزارة السيدة باهارون

املجلس األعىل لتلك الدورة يف بريوت معارضته قرار املندوب السامي 
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ورفضت حكومة باهارون . وأعلن استقالته من احلكومة واحلكومة االحتادية,
ن حزب العامل حتى إ(, وثارت شكاو بالتعذيب نيْاالعتقال يف سجون أب

ووجه السيد زين باهارون ).  ذلكالربيطاين وأعضاء الربملان احتجوا عىل
ًبالتضامن مع وزارته إنذارا باالستقالة ما مل يتم إطالق رساح املعتقلني 

واضطر . وكذلك فعل املجلس الترشيعي يف عدن.  ساعة٢٤السياسيني خالل 
ونقل مجيع  ,)١ (تريفاسكس إىل االستجابة هلذا الطلب بعد أن أمرته لندن بذلك

 . مدينة االحتاد بالقرب من عدنني إىلْاملعتقلني من أب
  وهتريب الشاهد الوحيد القشربيإطالق رساح خليفة

. ًوتم التحقيق مع خليفة عبداهللا حسن خليفة ولكنه رفض الكالم مطلقا
ًاخلاص حماميا من أشهر وكان املؤمتر العاميل الربيطاين قد أرسل عىل حسابه 

  .)٢ (املحامني الربيطانيني للدفاع عن خليفة
ً شاهدا ضد خليفة, والقشربي هو الوحيد الذي ٨٣ّوقدم النائب العام 

 .رأ خليفة وهو يفتح صامم األمان للقنبلة ويلقي القنبلة من النافذة
دن,  قضاة عسوعندما بدأت املحاكمة برئاسة السري ريتشارد الجالييه, رئي

ه ح فأخربه النائب العام أن القشربي أطلق رسا,طلب القايض شاهد العيان
كيف احتفظت :  وتساءل رئيس املحكمة.بكفالة وأنه غادر عدن إىل صنعاء

إدارة األمن العام هبذا الشاهد الرئييس ملدة شهرين ثم أطلقته قبل يومني من بدء 
 .ة لعدم كفاية األدلةاملحاكمة الرئيسية? وغضب القايض وأطلق رساح خليف

ن الوزارة العدنية كانت تعلم أن القشربي هو مفتاح إ«: )٣ (عوبيلويقول 
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 فقد أفرج عن القشربي قبل يومني من ,لذلك جر إجراء غريب. ّالقضية
 ,وبام أن قايض االدعاء قد سجل أقوال القشربي (»املحاكمة الرئيسية بكفالة

واهتم ..).  عىل أي ضابط يف األمن العامفلم يستطع أحد إثبات خمالفة أو هتاون
 السيد زين باهارون رئيس الوزارة بتدبري ذلك  بطريقة غري مبارشةالعوبيل

 .بطريقة ذكية جدا
ومل يكن أمام تريفاسكس سو أن يعلن األحكام العرفية ويعيد خليفة مرة 
 أخر إىل السجن, مما أد إىل مهامجة الصحافة املحلية بل والربيطانية

 .لرتيفاسكس
ّ فلام جاءت االنتخابات تم ترشيحه وفاز بأغلبية ,ًوصار خليفة بطال

ولكن حكومته العاملية يف لندن . ّاألصوات, ومل يستطع تريفاسكس تقبل ذلك
أجربته عىل إطالق رساح خليفة وإدخاله املجلس الترشيعي وفرضوا عليه أن 

ً أن يعني خليفة رئيسا  وكان عليه,يصافح خليفة ومجيع األعضاء املنتخبني ّ
للوزارة ولكن هذا األمر كان فوق طاقته ووافق املجلس الترشيعي املنتخب ألن 

 وتم اختيار السيد زين باهارون مرة أخر لرئاسة .خليفة ال خربة له بالسياسة
 .احلكومة

 باهارون هياجم االحتاد يف لندن
ذهب وفد من حكومة عدن واالحتاد إىل املؤمتر الدستوري يف لندن يف و

. ّ وهاجم باهارون االحتاد بشدة مما أد إىل اختالفات عنيفة,م١٩٦٤حزيران 
وطلب السيد زين باهارون من وزير املستعمرات جدول األعامل وإال فلن 

يقول كام  − ودارت املفاوضات ,ًتفاقاموازدادت األزمة . حيرض اجللسات
ًبطريقة سقيمة وعقيمة, وكان شعور الكراهية والنفور يزداد يوما بعد  − العوبيل

ن حكومة بريطانيا انتهازية إ وكان باهارون يقول .)١ (يوم بني مجيع الفرقاء
                                 

 .١٤١عريب, ص اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب ال: العوبيل  ) ١(
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ّهنا مستعدة يف أي حلظة لالنقالب عىل أصدقائها والتنكر إترعى مصاحلها فقط و
هذا األساس واالستعداد لكافة لكل وعودها, ولذا جيب معاملتها عىل 

االحتامالت التي تقوم هبا وأن حكام االحتاد واقعون حتت تأثري تريفاسكس 
وفوز العامل (وواثقون منه كل الثقة, ولكن بمجرد تغيري الوزارة بعد بضعة أشهر 

فإن تريفاسكس سيذهب وسيكون مجيع هؤالء السالطني ضحية ) عىل املحافظني
ًوهذا الرأي أيضا كان . يدة التي ستنقلب عىل أصدقائهالسياسة بريطانيا اجلد

ولكن . يقوله رشيف بيحان وأمحد عبداهللا الفضيل وغريه من حكام االحتاد
 واستقبله .الفضيل سافر فجأة إىل مرص وأعلن انضاممه إىل الثورة ضد اإلنجليز

 . وأشادت به أجهزة اإلعالم املرصية والعربية,عبد النارص باألحضان
 ت باهارون من بريطانياطلبا

الذي أرسله وزير املستعمرات للتفاهم مع  − العوبيلوطلب باهارون من 
 :اآليت −باهارون 

 .ًالوحدة بدال من االحتاد وإلغاء نظام السالطني واملشيخات) ١(
ُوتدفع . نيه سنويا للقاعدةً أن تدفع بريطانيا إجيارا قدره مخسة ماليني ج)٢(

 .للحكومة الوحدوية اجلديدة
ًأن اجليش االحتادي وكل من رجال القبائل يشكل خطرا عىل عدن ) ٣( ّ

ّ ال بد أن جيمد اجليش االحتادي ,وهلذا. ويمكن أن حيتلها عند إعالن االستقالل
يبهم ّ وأن جيهز جيش من أبناء عدن يتم تدر,وأن يوضع يف قواعد نائية عن عدن

وأن يتم البدء . وعة عىل سالح الطريان وسالح البحريةمعىل القتال وتدريب جم
وما . ًبذلك فورا, وأن تدفع بريطانيا عرشة ماليني جنيه اسرتليني للبدء بذلك

وسيطلق عىل هذه القوة . بقي من ثمن السالح تدفعه بعد ذلك حكومة عدن
 .)١ (»حرس حدود الدولة« اسم وعىل جيش االحتاد» حامية عدن البحرية واجلوية«

                                 
 .١٤٣ – ١٤١اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(
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َّوأكد باهارون عىل حتديد موعد . ًهذا العرض أيضاورفضت بريطانيا 
 .وهكذا انتهى املؤمتر الدستوري بفشل ذريع. رصيح لالستقالل

ًبعد هذا الفشل اختذت احلكومة الربيطانية قرارا خطريا, وهو إعالن  ً
بط مع بريطانيا بمعاهدة استقالل اجلنوب العريب كدولة ذات كيان مستقل ترت

صداقة وتؤجر هلا قاعدة عسكرية, ولكن حكومة االحتاد نتيجة فرار أمحد 
عبداهللا الفضيل واهلجامت اإلعالمية املستمرة عىل االحتاد, خافت من اختاذ هذه 

, )عرض احلكومة الربيطانية املحافظة(اخلطوة, ورفضت عرض تريفاسكس 
اعرتف هبا رشيف بيحان فيام بعد, ألن وكانت تلك غلطة من حكومة االحتاد 

 .)١ (حكومة العامل القادمة كانت ستتخىل عنهم بالكلية
 تعديل حق االنتخاب وفوز خليفة حسن خليفة

وقام السيد زين باهارون بتعديل حق التصويت وقرصه عىل العدنيني فقط 
وكانوا قد ( وأخرج بذلك أبناء املحميات ,)ين يف عدن من العرباملولود(

 وأبناء الكومنولث حتى لو كانوا مولودين يف .)سمح هلم يف املرات السابقة
ًعدن, فإن عليهم أن جيتازوا امتحانا يف اللغة العربية وهو أمر يكاد مستحيال ً) ٢(. 

اهللا حسن خليفة عبد) م١٩٦٤ أكتوبر ١٤(ونجح يف هذه االنتخابات 
واضطر تريفاسكس إلطالق . خليفة بأكثر األصوات رغم أنه يف السجن
ً مل يعينه رئيسا للوزراء وساعده يف رساحه بعد أوامر جاءته من لندن, ولكنه

وال خربة ) سنة ٢٨(ذلك أعضاء املجلس الترشيعي املنتخب ألن خليفة شاب 
, واستحدث باهارون سياسية له, فتوىل زين باهارون الوزارة للمرة الثانية

ًمنصبا جديدا هو منصب وزير دولة للشؤون الدستورية, وعني فيه املحامي  ً
 ).خريج لندن(صبحي 

                                 
 .١٤٨ – ١٤٧اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(
 .١٥١ – ١٥٠املصدر السابق, ص   ) ٢(
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وأصدرت لندن ) حسب الربوتوكول(ورفض تريفاسكس مقابلة خليفة 
 .ً وتم تعيني السري ريتشارد ترنبول بدال عنه)١(أوامرها له بذلك فاستقال

وقد قام عبد الفتاح إسامعيل . دن تزدادوبدأت األعامل اإلرهابية يف ع
برتتيب جهاز اغتياالت وركز أول األمر عىل ضباط املباحث واالستخبارات 

وقد تم اغتيال فضل حممد خليل وغريه من رجال . إلشاعة الذعر يف هذا اجلهاز
وامتد بعد ذلك إىل رئيس . األمن واالستخبارات من العرب والربيطانيني

ًثر تشارلز وكان شخصا مساملا وحمبوبا يف عدناملجلس الترشيعي آر ً وخرج من . ً
ً يف عدن فأراده عبد الفتاح إسامعيل قتيال, وقيل أن الذي قتله ةملعب تنس صري

وقد ألقي عليه القبض, ) اسم حركي(» بدر«شخص من فرقته اإلرهابية يدعى 
 .ّ فر من املعتقل بتعاون بعض العنارصهولكن

 دة تقرر التخلص من االحتاداحلكومة العاملية اجلدي
وجاء املسرت  وجاءت حكومة عاملية قررت أن تتخلص من االحتاد وحكامه

وكان من املقرر أن يقابل ) وزير شؤون املستعمرات(جرينوود إىل عدن 
 األصنج ولكنه قوبل بعدة انفجارات, باإلضافة إىل الوزراء األستاذ عبداهللا

 .أعلنت اجلبهة القومية أهنا هي التي قامت هبا
وتقرر إعادة مؤمتر دستوري لتقرير وضع عدن واالحتاد ومناقشة موضوع 
ّاالستقالل, ولكن السيد باهارون هاجم االحتاد يف بيان متت إذاعته بعد أن أرص 

امي إال أن تبادل معهم العبارات فام كان من املندوب الس. وزراء عدن عىل ذلك
القاسية مما اضطرهم إىل االستقالة وبالتايل استقال السيد زين باهارون 

 .ووزارته
                                 

 .١٥٥اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(



،אFאאE ٥٩٦

 ًعبد القوي مكاوي رئيسا للوزراء
 مكاوي مجع أعضاء املجلس الترشيعي عىل ترشيح عبد القويأونكاية فيه 

َين يعرفون شدته عىل بريطانيا وقبل بذلالذ ِ  .)١( ترنبول املندوب الساميكّ
وبدأ السيد املكاوي بخطاب متلفز غري مكتوب هاجم فيه بريطانيا واالحتاد 

 وقررت ,وحاول املندوب السامي أن يتفاهم معه ففشل. ّبشدة غري مسبوقة
) اجلديدةللدولة ( وضع دستور جديد لعدن واالحتاد احلكومة الربيطانية

احلاكم السابق لروديسيا, واحلاكم العام (ّوشكلت جلنة ثالثية برئاسة إيفلني هون 
 ورئيس القضاة يف ,)سوداين( ورئيس القضاة السابق يف السودان ,)بالوكالة لعدن

ولكن املكاوي أبرق حلكومة . وكل منهم حجة يف القانون والدستور. ماليزيا
مثل السوداين, وكذلك ملاليزيا, وكلتامها السودان يطلب منها عدم إرسال امل

ًوأصدر أمرا بمنع دخول إيفلني هون لعدن واعتباره شخصا . وافقتا عىل طلبه ً
. ّ سيحتجز ويقدم للمحاكمة إذا دخل بصورة غري قانونيةهغري مرغوب فيه وأن

ًوكان هذا أمرا عصيبا عىل املندوب السامي ووزارة املستعمرات الربيطانية ً . 
ّلك قررت بريطانيا إقامة املؤمتر الدستوري يف لندن يف أواخر عام ومع ذ

م برئاسة الوزير الربيطاين املسرت جرينوود, ودعت عبداهللا األصنج ١٩٦٥
ورغم االتفاق املبدئي يف عدن بني .. وعبدالقوي مكاوي واحلكومة االحتادية

سيدان ّاملكاوي واألصنج من جهة واملسرت جرينوود من جهة أخر, غري ال
ّاملكاوي واألصنج موقفها بعد أن مرا عىل القاهرة حيث قابال املسؤولني 

وهلذا فشل مؤمتر لندن الثاين حول منح عدن ). وربام عبد النارص(املرصيني 
 .)٢(واالحتاد االستقالل

                                 
 .١٦٣ – ١٦١ل بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص اغتيا: العوبيل  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
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وعاد املكاوي . وعاد األصنج من لندن إىل القاهرة وأعلن الكفاح املسلح
ّم اغتيال القايض ورئيس املجلس الترشيعي آرثر الفرتة ت ويف تلك .إىل عدن
ملاذا مل : املكاوياألستاذ وسأل العضو حممد سليامن .  كام قد مر معناتشارلز

ّتسجل حكومة عدن اجلبهة القومية كحزب من األحزاب الرشعية املسجلة? 
:  وهنا سأله مرة ثانية,ًفأجاب املكاوي أن اجلبهة القومية مل تقدم طلبا للتسجيل

هل يدين رئيس الوزراء هذه اليد التي امتدت إىل رئيس املجلس الترشيعي «
نفسه? وكان بإمكان املكاوي أن يراوغ أو حتى ال جييب عىل هذا السؤال ألنه مل 

 أو أن احلكومة ستتحر هذا ,ًيكن مسجال وبالتايل حيق له عدم اإلجابة
: لولكن املكاوي قا. إلخ..ة قادمةراملوضوع بعناية وترد عىل السؤال يف دو

 .)١(»إنني أؤيد اإلرهاب كجزء من العمل املسلح إلنقاذ بالدنا«
واضطرت الوزارة الربيطانية أن . ريوتناقلت وكاالت األنباء هذا اخلرب املث

ًتستصدر أمرا باسم امللكة بإقالة املكاوي وتعليق دستور عدن وأن حتكم عدن 
 .)٢(مبارشة بواسطة املندوب السامي

 ذلك إىل خروج املكاوي من عدن إىل صنعاء ومنها إىل القاهرة ليتم ّوأد
 .تأسيس جبهة التحرير الوطنية التي سيأيت ذكرها

 )جبهة التحرير(اجلبهة القومية وجبهة حترير جنوب اليمن 
) آب(رير اجلنوب اليمني املحتل يف أغسطس تشكلت اجلبهة القومية لتح

 حركة القوميني العرب, اجلبهة النارصية, : وقد ضمت يف صفوفها,م١٩٦٢
ّاملنظمة الثورية جلنوب اليمن املحتل, اجلبهة الوطنية, التشكيل الرسي للضباط 

والتحقت منظامت . واجلنود األحرار, جبهة اإلصالح اليافعية وتشكيل القبائل
                                 

 .١٧١العوبيل, ص   ) ١(
 .١٧٢املصدر السابق, ص   ) ٢(
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بهة, من بينها منظمة شباب املهرة ومنظمة الطالئع الثورية لشباب أخر باجل
ً عضوا إلقامة هذا ١١وقد تشكلت جلنة من . جنوب اليمن املحتل وغريها

.  املجعيلعبداهللا) ٣. (نارص السقاف) ٢. (قحطان الشعبي) ١ (: هم,التنظيم
  .دقمحممد أمحد ال) ٦ (.ثابت عيل املنصوري) ٥. (حممد عيل الصومايت) ٤(
  .عيل حممد الكازمي) ٩. (أمحد عبداهللا العولقي) ٨. (بخيت مليط) ٧(
من حزب (وعيدروس حسني القايض ) ١١. (عبداهللا حممد الصالحي) ١٠(

الحظ عدم وجود عبد الفتاح إسامعيل ) (الشعب االشرتاكي بعد خالفه معهم
 .)١( )وعيل نارص والبيض وعيل عنرت

الل والقوات املرصية املوجودة يف اليمن ّوتم تكوين اجلبهة بموافقة الس
 ).م١٩٦٢ سبتمرب ٢٦أي أهنا مل تتكون فعليا إال بعد ثورة (

وقد سبق اجلبهة القومية عدة تنظيامت آخرها حزب الشعب االشرتاكي 
عبداهللا األصنج, حممد سامل عيل, (الذي استطاع أن يسيطر عىل اجلامهري يف عدن 

كام كانت هناك . لكن سيطرته يف األرياف ضعيفةو). إلخ.. هوحممد سامل باسند
يافع (عدة ثورات عسكرية مثل ثورة الربيزي والسلطان حممد عيدروس 

 .)٢( )آل عجرومة وآل حممد بن فريد(ومشيخة العوالق ) السفىل
وبخروج املكاوي من عدن . وزادت االضطرابات يف عدن واجلنوب

جبهة وطنية جتمع كل م قامت مرص بتأسيس ١٩٦٥والتحاقه بمرص عام 
                                 

, ص )م١٩٩٤ – ١٩٦٢(اليمن, الثورتان, اجلمهوريتان, الوحـدة : فيصل جلول  ) ١(
٩٦. 

بهة القومية أهنـا سبق ذكر الكفاح املسلح والثورات املتعددة وعدم صحة ادعاء اجل  ) ٢(
ًهي التي بدأت الكفاح املسلح يف ردفان, ورددنا عىل ذلك تفصيال ورشحنا أن ثورة 
ردفان هي إحد الثـورات املتعـددة التـي قامـت يف اجلنـوب ويف ردفـان نفـسها, 

 .ولكنها وجدت هذه املرة دعم مرص وجيشها
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عنارص الكفاح املسلح وبالذات اجلبهة القومية ومنظمة التحرير حلزب الشعب 
ّوبعد جهود متعددة تم  اإلعالن عن جبهة حترير جنوب اليمن . االشرتاكي

م بمباركة اجلامعة العربية ومرص ١٩٦٦يف مدينة تعز عام ) FLOSY(املحتل 
زب الشعب عبداهللا األصنج والقيادي ّووقع وثيقة االندماج زعيم ح. واليمن

ورفض االجتاه اليساري يف اجلبهة (البارز يف اجلبهة القومية عيل أمحد السالمي 
 ).ذلك القومية

 م يف اجتامع رسمي١٩٦٦) آب(واختذ االندماج صفة رسمية يف أغسطس 
باركه قادة مركزيون يف حركة القوميني العرب وحزب الشعب االشرتاكي 

سيف أمحد :  وتكونت جبهة حترير جنوب اليمن املحتل من,)يرمنظمة التحر(
الضالعي, عيل أمحد السالمي, طه مقبل, سامل زين, عبداهللا املجعيل وعبد الفتاح 

عبداهللا األصنج وحممد سامل :  وعن منظمة التحرير.إسامعيل عن اجلبهة القومية
ّوعني . نيباسندوه وعبداهللا عبيد والسلطانان أمحد الفضيل وجعبل بن حس

 .)١(ًعبدالقوي مكاوي أمينا عاما للجبهة
 واعرتض سيف الضالعي عىل تصنيف أمحد .ًوبدأت اخلالفات مبكرا

جعيل يعترب الضالعي  يف حصة القومية, يف حني كان املاملجعيلالسالمي وعبداهللا 
ًد الفتاح إسامعيل أيضا أن بوير ع. وعبد الفتاح إسامعيل مفصولني من اجلبهة

وكان املاركيس عبد الفتاح . ّ زين وطه مقبل جممدين يف اجلبهة القوميةسامل
ا طبقيا, إسامعيل يعترب أمني عام جبهة حترير اجلنوب عبد القوي مكاوي عدو

 .وأن معركته ضد االستعامر هي معركة برجوازية
وأمحد عبداهللا ) العواذل(ل بن حسني بورسعان ما أخرج السلطان جع

 .ًمنها وأخرجت الرابطة أيضا) نيْأب(الفضيل 
                                 

 .١٠٢, ص )م١٩٩٤ – ١٩٦٢(الثورتان : اليمن: فيصل جلول  ) ١(
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م حتى انفصلت اجلبهة القومية عنها, وعادت إىل ١٩٦٦وما أن انتهى عام 
 .قواعدها ما عدا أمحد السالمي واملجعيل اللذين استمرا يف جبهة التحرير

وكفاحها املسلح ضد اإلنجليز, كام يف قتاهلا التحرير واستمرت جبهة 
وكان عدد من .  املسلح بطريقتها اخلاصةاستمرت اجلبهة القومية يف كفاحها

الضباط واجلنود يف اجليش االحتادي قد انضموا رسا إىل اجلبهة القومية, كام 
ّ املؤن هترب من اجليش االحتادي توكان. انضم آخرون بأعداد أقل إىل التحرير

وذكر ذلك . ّإىل الثوريني يف عدن وهذا ما أزعج بريطانيا أشد اإلزعاج
توم ليتل ودافيد ليدجر وغريهم, ومل يكن يف استطاعة بريطانيا أن تريفاسكس و

وال شك أن . إىل عدن) حسب قوهلا( إىل اإلرهابيني تعرف كيفية هتريب السالح
كثريين سامهوا يف ذلك بام فيهم عنارص من اجليش واألمن, وحتى سيارات 

ز ومما أتعب بريطانيا حتطيم جها. اإلسعاف وبعض األطباء واملمرضني
ًاملخابرات واغتيال العديد من ضباطه والعاملني فيه بحيث أصبح مشلوال 

 !!وخاف هؤالء ألهنم مراقبون فرفضوا التعاون مع بريطانيا. ًمتاما
ن جبهة إ: )١ (العوبيل يف كتابه اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريبيقول 

ن عبداهللا وكا. التحرير استطاعت أن توسع عملياهتا يف عدن بصورة خاصة
األصنج ورجاله يديرون احلركة بقوة بام توفر لدهيم من مال وسالح ودعم 

 .صنعاء وإذاعة تعزإذاعة مرص وصنعاء وإذاعة القاهرة و
وبام أن . وقررت بريطانيا أن تبعد اجلنوب العريب عن النفوذ املرصي الفعيل

 فإن اجلناح اليساري بالذات من اجلبهة القومية رفض التعاون مع مرص,
بريطانيا بدأت تفكر يف إجياد اتصاالت مع اجلبهة القومية بعد أن فشلت 

وطلبت منه التخيل عن .. اتصاالهتا بعبداهللا األصنج يف إجياد أرضية مشرتكة
ًحزبا سياسيا » جبهة التحرير« وسجلت ,الوحدة مع اليمن واالبتعاد عن مرص

                                 
 .١٨٠ – ١٧٦اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(
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ت هذا العرض ًمرشوعا يف عدن, ولكن األصنج وجبهة التحرير رفض
واشتدت اهلجامت عىل احلاميات العسكرية يف عدن وإىل القاعدة الرئيسية يف 

عدن الصغر. 
  وبريطانيا تساندهااجلبهة القومية تعاين التمزق

وفقدوا .. شديد تعاين من التمزق الويف خالل ذلك كانت اجلبهة القومية
حتى دعم االحتاد السوفييتي الذي توطدت عالقته مع عبد النارص, وبالتايل مل 

 .)١ (ّيكن يمدهم باملال والسالح ألهنم معادون لعبد النارص
ن قحطان الشعبي يف هذه الظروف السيئة طلب العودة إ: ويقول العوبيل

يك عزم بريطانيا عىل املحميات, ويف تلك األثناء أعلن اللورد بيز وأإىل عدن 
إن بريطانيا «: لسنيرفع القاعدة العسكرية من عدن حيث قال رئيس الوزراء و

كانت ترغب يف وجود قاعدة حربية حتمي مصاحلها, ولكن اتضح أن القاعدة 
ًوأعلنت بريطانيا أيضا القبول الكامل !! يف عدن حتتاج إىل قوات إضافية حلاميتها

ًستقالل عدن واجلنوب استقالال كاماللقرارات األمم املتحدة يف ا ً. 
وسيطرت جبهة التحرير عىل كافة املراكز الشعبية وعىل املؤمتر العاميل 

ّوهلذا قرر عبد الفتاح . بواسطة رئيس املؤمتر العاميل السيد عيل حسني قايض
 .اغتياله بعد أن قام بزيارته

                                 
م إن اجلبهة ١٩٦٨ أغسطس ٩ويقول حممد عيل اجلفري يف خطبة ألقاها يف جدة يف   ) ١(

كانوا ال يـستطيعون أن يعـاجلوا بعـض .. ًم كانت صفرا١٩٦٦القومية يف آخر عام 
وكانوا ال يدرون مـاذا . عدنوقامت الرابطة بمعاجلة بعض جرحاهم يف .. ىاجلرح
ضـعيفة متخاذلـة, ) أي اجلبهـة القوميـة(تعرف بريطانيا أن هـذه اهليئـة .. يعملون

ّولكـن لـدهيا جمـاميع مـستعدة للنهـب .. ليست لدهيا أي سلطة يف اجلنوب أو قـوة
ز وب الضابط هـ−أعطتهم بريطانيا من املال والسالح ما ال حد له .. والسلب والقتل
 . املال عىل كل القبائل لتأييد اجلبهة القوميةبريس كان يوزع
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 .ًلفتاح قتيال وعندما خرج لتوديعه أرداه عبد ا. عيل حسني قايضهواستقبل
أن الذي قتل ) القائد العسكري جلبهة التحرير(باعزب عيل وقد ذكر يل الشيخ 

من رجال عبد الفتاح ) عباس(عيل حسني قايض هو أمحد سامل طوحل 
وقررت بريطانيا إعادة اجلبهة القومية حتى تتعادل مع جبهة التحرير . إسامعيل

 . التي قدمتها هلا بريطانياضالتي يؤيدها عبد النارص والتي رفضت كل العرو
ًوتم االتصال فعال بقحطان الشعبي وفيصل عبد اللطيف «: ويقول العوبيل

وقبلوا املرشوع اجلديد . إلخ.. الشعبي وعبد الفتاح إسامعيل وسيف الضالعي
 .)١ (»القائم عىل التعاون وتبادل املصالح

ّت تتفكك وقد شكا قحطان حممد الشعبي من أن قاعدته الشعبية قد أخذ«
وأن هناك .. ّ حكومة صنعاء وحكومة القاهرة مساعدهتا املالية لهتبعد أوقف

ًوفعال وبدون . وجيب إغاثتها) اإلرهاب(عائالت كانت تعيش من وراء الثورة 
ّتسويف دفعت بريطانيا لتلك العائالت مبلغ ثامنني ألف جنيه إسرتليني, وزعها 

ّ, وزودت )٢ (لسلطة التي فقدهاقحطان مع أعضاء جملسه وأخذ يسرتد بعض ا
اجلبهة القومية باألسلحة والعتاد الالزم من القاعدة العسكرية يف عدن برشط 

 .أن يتحول القتال إىل رجال جبهة التحرير
كان ضد هذا ) املندوب السامي(ويقول العوبيل أن السري ريتشارد ترنبول 

القوي مكاوي بكافة االجتاه, وكان حياول التفاهم مع عبداهللا األصنج وعبد 
السبل, ولكنهام رفضا التفاهم إال برشط تسليم السلطة جلبهة التحرير وإعالن 

وكانت . استقالل املنطقة وأن يكون عبد القوي مكاوي أول رئيس للجمهورية
كام وافقت . بريطانيا تقرتح إدخال السالطني بشكل ما ولو حمدود يف السلطة

                                 
 .٢٠٥ و١٩٠ −١٨٧اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(
وكالم العوبيل حيتاج إىل متحـيص رغـم أنـه . هذا كالم خطري واهتام حيتاج إىل دليل  ) ٢(

 .كان عىل صلة قوية بربيطانيا يف عدن ويعترب آخر رجاهلا
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ية عريضة تشمل وزراء من حكومة االحتاد بريطانيا عىل قيام حكومة  ائتالف
 .ًولكن املكاوي رفض ذلك أيضا.. وجبهة التحرير والرابطة والتنظيم الشعبي

وترك ترنبول . ولذلك رأت املخابرات الربيطانية أهنا ستستعمل وسيلتها
 أنطوين )رئيس املخابرات يف عدن(املندوب السامي هذه املهمة القذرة ملستشاره 

, ندجل ال يتورع عن عمل أي يشء, ومعه الكولونيل ريتشموأشوورت وهو ر
رئيس االستخبارات العسكرية الربيطانية يف املنطقة, وأخربين الشيخ حممد بن 

ليه الدعم الكامل برشط أن عجرومة أن ريتشموند هذا اتصل به وعرض ع
وقد رفض قادة الرابطة .  وأن ال خيرب قادة الرابطة بذلكهة التحريربجحيارب 

 .هذا العرض
وكان االتفاق عىل أن ال تشرتك اجلبهة القومية بعد اآلن يف اغتيال أي 
ّبريطاين أو مواطن يف عدن, بل تركز جهودها عىل اغتيال األعضاء واإلرهابيني 

 .يف جبهة التحرير حتى تعود اجلبهة إىل رشدها
  االشرتاك يف– حسب قول العوبيل –وقد قبلت اجلبهة القومية أول األمر 

حكومة ائتالفية مع أعضاء احلكومة االحتادية, رشيطة إبعاد جبهة التحرير عن 
 وسقط !!القتال العنيف بني اجلبهتني بتدبري من بريطانيابدأ وهكذا  .احلكم

وال شك أن اجلبهة القومية كانت هي البادئة, وهي . القتىل يوميا بني اجلانبني
أقارب أعضاء جبهة التحرير مثل التي اغتالت العدد األكرب من كوادر بل و

ّالشيخ سامل العمودي الذي كان رجال مساملا ووديعا ولكنه زوج ابنته ملحمد  ً ً ً
 .سامل باسندوه, فكان نصيبه القتل

 .وازدادت االغتياالت بدرجة مرعبة, وكنت أيامها يف مستشفى امللكة
طباء ومع هروب األطباء األجانب تم اختياري كمدير للمستشفى ورئيس لأل

ووصل األمر إىل هيئة .  وكنت أرتاع لعدد القتىل من اجلانبني,)acting(بالوكالة 
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كنا نجد . التمريض وأغلبهم من التحرير, بل وصل األمر إىل أفظع من ذلك
ليحمي نفسه ممن قد يأتونه ) رشاش(اجلرحى يف املستشفى وبجانب بعضهم آيل 
 يكن هناك جهاز أمن يف الدولة ومل.. باسم الزيارة ويغتالونه داخل املستشفى

وكان من بقي من . ًلقد كانت أياما عصيبة جدا. ً, فضال عن املستشفىنفسها
 باإلضافة إىل األمراض املعتادة, ,األطباء يعملون ليل هنار ملداواة اجلرحى

 .وبأقل من ربع عدد األطباء
رشط أن يوفر األطباء واألدوية واألدوات بوعرض علينا الصليب األمحر 

 وسيأيت اإلعالم العاملي لتصوير ,أن نرفع علم الصليب األمحر عىل املستشفى
وكون املستشفى حتت رعاية الصليب األمحر الدويل يعني أننا سنحصل . ذلك

) العرب(ووافق احتاد األطباء . عىل فرتة من اهلدوء عىل األقل داخل املستشفى
ّوتبلغ أحد . عرتض عىل ذلكولكن بلغنا أن الشيخ حممد البيحاين ا. عىل ذلك

 قحطان الشعبي املوجود رسا يف األرياف األطباء املنتمني للجبهة القومية أن
 Shiftin Sands of»وقد نرش دافيد ليدجر يف كتابه . اعرتض عىل ذلك) نيْأب(

Arabia»وقال إن مندوب الصليب األمحر .  هذه الوقائع وذكرين باإلسم
 .)١ (ني وأن قحطان رفض عرضهْاجتمع بقحطان يف منطقة أب

 )حسب كالم املكاوي(اغتيال أوالد املكاوي من قبل اجلبهة القومية 
م حيث تم اغتيال أوالد املجاهد ١٩٦٧ فرباير ٢٨ّووقع حادث مروع يف 
ونفت اجلبهة القومية أي ضلوع هلا يف قضية . الوطني عبد القوي مكاوي

 )٢ (»شهاديت للتاريخ«االغتيال هذه, ولكن عبد القوي مكاوي نرش يف كتابه 

                                 
)١ (  David Ledger: Shifting Sands of Arabia  
شهاديت للتاريخ, تقـديم الـشيخ حممـد الـشعراوي, القـاهرة : عبد القوي مكاوي  ) ٢(

 .٤٦ – ٤٤م, ص ١٩٧٩
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ُذكر أن اجلبهة القومية دست خادمة تدعى فطوم إىل بيت املكاوي وكانت يف  َّ
الواقع تابعة للجبهة القومية, ووجدوا يف أحد ثياهبا ورقة فيها اسم عضو مهم 

ًوطبعا هربت هذه املرأة قبيل احلادث (أعضاء اجلبهة القومية بعد احلادث من 
وانتهز اجلناة غياب احلارس اخلاص ووضعوا متفجرات خلف ). بسويعات

فهرع أوالدي جالل وعادل «النافذة يف الدور األريض يف غرفة التلفزيون 
هبم ًوسمري, حيث أمسكوا بفتيل انفجر فيهم وأرداهم مجيعا قتىل, وحلق 

 له النجاة, وهرعت زوجتي وبنايت إىل كتبتشقيقهم شوقي, ولكن عناية اهللا 
 .»مكان احلادث بعد االنفجار فوجدوا األوالد وقد لفظوا أرواحهم

ّوخرجت عدن كلها تبكي هؤالء الشهداء وتبكي الواقع املر املدمر الذي  ّ
 ,ًتلة أيضا يف اجلنازةوكاملعتاد خرج الق.. وصلت إليه هذه املدينة اجلميلة املساملة

 .»يقتل القتيل ويميش يف جنازته«وكام يقول املثل املرصي 
ّ ومتت اجلنازة يف أول مارس ,وكان عبد القوي مكاوي يومها يف تعز

 إن مئات من أبناء شعبنا :ًوأبد املكاوي ثباتا ورباطة جأش وقال. م١٩٦٧
ان جالل وعادل وإذا ك.. الباسل استشهدوا يف سبيل الوطن وكلهم أبنائي

وسمري قد حلقوا بإخوهتم الشهداء فإهنم قد نالوا رشف االستشهاد يف سبيل 
 .»وطنهم, ونحن نعاهدكم ونعاهد اهللا أننا عىل الدرب سائرون

م ١٩٦٧ يف سبتمرب تن احلرب األهلية الدامية التي حدثإويقول املكاوي 
وعندما قامت جبهة . ية املخابرات الربيطانية باالتفاق مع اجلبهة القومّدبرهتا

احلدود يف (التحرير بإرسال قواهتا من الشامل اليمني بقصد االستيالء عىل كرش 
أقلعت الطائرات الربيطانية من عدن لرضهبا وقصف ) بني حلج والراهدة يف الشامل

 .)١ (عنارصها وقتل األبرياء من املواطنني املتواجدين بالقرب منها

                                 
 .٤٦املصدر السابق, ص   ) ١(
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 هتنيحماوالت رأب الصدع بني اجلب
ها بأن تتوىل حكم اجلنوب ءوتدخلت اجلامعة العربية وأصدرت ندا

م مؤمتر ١٩٦٧ ثم عقد يف أكتوبر .حكومة مكونة من كافة القو الوطنية
اجلبهة ( إال إن اإلنجليز رأوا مصلحتهم يف إذكاء احلرب بني الفريقني ,القاهرة
ّفاستخدموا كافة قواهتم الربية واجلوية خلدمة عنارص ) مية وجبهة التحريرالقو ّ

وقصفت مقاتالت سالح الطريان الربيطاين . اجلبهة القومية لرتجيح كفتهم
 .)١ (ّاملناطق التي حررهتا جبهة التحرير

ورغم ذلك فقد استمرت اجلبهتان يف القاهرة برعاية الرئيس مجال 
 : ومتت صياغة مشرتكة للحكم أبرز مالحمها,عبدالنارص يف املباحثات

م عضوين أحدمها من اجلبهة القومية واآلخر ض تشكيل جملس رئاسة ي−١
ورئيسه عبد القوي (من جبهة التحرير, وتكون رئاسة املجلس جلبهة التحرير 

 ).مكاوي
حكومة برئاسة عضو من اجلبهة القومية مع نائبني لرئيس الوزراء  −٢

فق أن يكون وزير ُّكام ات. يةملتحرير واآلخر من اجلبهة القوأحدمها من جبهة ا
 .األمن من اجلبهة القومية ووزير الدفاع ومن جبهة التحرير

 إفساح املجال لكافة فئات الشعب لالشرتاك يف خمتلف املجاالت, عىل −٣
 ..أن جتر انتخابات عامة فيام بعد

صل إىل اتفاق مبدئي حتى  أمكننا التو,وبالرغم من مماطلة اجلبهة القومية«
َبالنسبة ملوضوع حتديد العلم لدولة اجلنوب وتسمية الدولة اجلديدة َ«) ٢(. 

                                 
 .شهاديت للتاريخ: عبد القوي مكاوي  ) ١(
 .٤٧املصدر السابق, ص   ) ٢(
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ويقول املكاوي عندما وصلنا إىل موضوع تشكيل الوفد الذي سيفاوض 
 .)١ (بريطانيا ازداد اخلالف وانفضت اجللسة

 تسليم بريطانيا اجلنوب للجبهة القومية
ويف اليوم التايل حدثت االشتباكات الدموية التي افتعلها االستعامر يف 

وقام اجليش حتت قيادة اجلنرال . وقطعت اجلبهة القومية املفاوضاتقة, طاملن
.. ّبحملة مكثفة لتسليم املناطق يف اجلنوب للجبهة القومية) داي(الربيطاين 

يف مثيل ً الواحدة تلو األخر تساقطا مرسحيا مل يسبق له وتساقطت الواليات
 .)٢(التاريخ

وقد أمجعت مجيع املصادر الربيطانية والعربية التي كتبت عن هذا املوضوع 
وأن . أن مجيع ما كان يسمى باملحميات الغربية تم إسقاطه يف أقل من أسبوعني

اد قبل ذلك ببضعة أشهر القوات الربيطانية كلها انسحبت من مجيع أرجاء االحت
وكان .. وتم تسليم حرضموت واملهرة يف أقل من أسبوع دون أي مقاومة تذكر

ُاجليش االحتادي يتوىل تسهيل أمور التسليم للجبهة القومية يف ما كان يسمى 
 .املحميات الغربية

 م إىل اجلبهة القومية بأوامر بريطانياضاجليش االحتادي ين
 ,جلبهة القوميةام أعلن اجليش االحتادي رسميا والدة ١٩٦٧ نوفمرب ٧ويف 
 نوفمرب وجهت اجلبهة القومية نداء تدعو فيه بريطانيا لالعرتاف هبا ٩ويف يوم 

 .)٣ (والتفاوض معها لتسليم حكم اجلنوب
                                 

 .ريخشهاديت للتا: عبد القوي مكاوي  ) ١(
 .٤٧املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .املصدر السابق  ) ٣(
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 اللجنة اخلاصة التابعة لألمم املتحدة من ّم حذرت١٩٦٧ نوفمرب ٢٠ويف 
أن استالم أي من اجلبهة القومية أو جبهة التحرير احلكم يف اجلنوب بمفرده 

 .)١ (ّسيؤدي إىل عواقب وخيمة وحرب أهلية مدمرة
 ٢١وبالفعل بدأت بريطانيا املفاوضات يف جنيف مع اجلبهة القومية يف 

 .ن استقالل اجلنوب اليمني نوفمرب بإعال٣٠م وانتهت يف ١٩٦٧نوفمرب 
واستطاعت بريطانيا أن تسحب مجيع معداهتا الثقيلة من القاعدة بسالم, كام 

وذلك بعد اتفاقها . ًاستطاعت أن تسحب مجيع قواهتا دون أن تفقد جنديا واحدا
وامتألت السجون .  البلداالرسي مع اجلبهة القومية يف التفاوض معها وتسليمه

وأعلن . ًدمت اجلبهة القومية كثريا من املباين كمعتقالت واستخ,باملعتقلني
 .)٢ (االستقالل وأعداد غفرية من سكان اجلنوب وعدن بالذات يف املعتقالت

ن إ: )٣ (»اغتيال بريطاين لعدن واجلنوب العريب «هويقول العوبيل يف كتاب
 فهي قد ,بريطانيا مل تتفق مع اجلبهة القومية إال بعد أن فشلت مع كافة األطراف

حاولت منذ قدوم حكومة العامل عىل التفاهم مع عبداهللا األصنج ومكاوي, 
ُم ودعي إليه ١٩٦٥وتقرر عقد مؤمتر دستوري عن اجلنوب يف لندن ديسمرب 

ّاملكاوي واألصنج, ولكنهام غريا موقفهام بعد أن مرا عىل القاهرة ّ.. 
ل دولة ّم وضع دستور جديد يقيض بأن تتحو١٩٦٧) فرباير(ويف شباط 

اجلنوب إىل مجهورية وأن يتخىل السالطني عن مناصبهم, وتبقى هلم صفة رشفية 
ًوانتخب األعضاء الرشيف حسني بن أمحد اهلبييل رئيسا للجمهورية . فقط

 والواقع أنه كان ال يثق .)٤ ( بكرب سنهواعتذرّاجلديدة, ولكنه رفض ذلك بشدة 
                                 

 .شهاديت للتاريخ: عبد القوي مكاوي  ) ١(
 .٤٩املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .١٦٩اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ٣(
 .١٩٩املصدر السابق, ص   ) ٤(
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ًقادا جازما بأهنا ستسلم السلطة إىل يف بريطانيا بعد أفاعيلها, وكان يعتقد اعت ً
 .اجلبهة القومية بعد أن فشلت حمادثاهتا مع األصنج ومكاوي

د دحر جبهة التحرير ومرصع قائدها العسكري العام عب«: ويقول العوبيل
املجعيل يف حادث تصادم سيارة يف صنعاء, خال اجلو هنائيا للجبهة القومية 

ف, ورغم وجود اتفاق رسي يف إيقاف العن. فقامت باستئناف العنف من جديد
ًل إال أفرادا من القادة, وبالتايل فإن عنارص إال أن هذا االتفاق مل يكن يشم

 .)١ ()حسب قوله(أخر استمرت يف أعامهلا اإلرهابية 
م جر االستعداد حلفل استقبال كبري ١٩٦٧) شباط( فرباير ١٢ويف 

, يقول العوبيل, »هلزيع األخري من الليلويف ا «.للذكر الثامنة عىل قيام االحتاد
استيقظت عىل دوي انفجارات شديدة, كام لو كان املقر الرسمي عىل وشك «

ًوتبني أن عددا من الصواريخ أطلقت عىل املقر الرسمي لالحتاد  »السقوط ّ
وعند متشيط املنقطة وجدت قوات األمن ما ).. ورئيسه حممد حسن عوبيل(

 .)٢ (يزيد عىل مائة صاروخ مؤقت خمفية بني األشجار
 أقحمت ,ويف غمرة النزاع الشديد مع جبهة التحرير ومن يساندها: ويقول

أي وجهوهم ( عدن جيش االحتاد يف الشؤون السياسية احلكومة الربيطانية يف
, دون استشارة احلكومة نروقام هبذه العملية اجلنرال فاي) ملساندة اجلبهة القومية

وسيأيت (د نارص بريك يوعارضه نائب قائد اجليش االحتادي العقاالحتادية, 
جلبهة نص ما كتبه عن دفع بريطانيا لقوات اجليش االحتادي باالنضامم إىل ا

والذي (ّ من منصبه وحل حمله اجلنرال داي نرُوقد أعفي اجلنرال فاي). القومية
 ). أمر الضباط باالنضامم إىل اجلبهة القوميةةبدوره يف مرحلة متأخر

                                 
 .٢٠٣, ص اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب: العوبيل  ) ١(
 .٢٠٤املصدر السابق, ص   ) ٢(
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نه استطاع أن يرسل قوة عسكرية من جيش االحتاد خملصة إويقول العوبيل 
وقد . اجلبهة القوميةّلالحتاد لرضب مظاهرة مسلحة يف الشيخ عثامن نظمتها 

القائد العام للجناح العسكري يف » عبود«حصل اشتباك مسلح وقتل فيها 
 فرباير ١٢( واحتفلت اجلبهة القومية بعد ذلك بيوم الشهداء .)١ (اجلبهة القومية
 ).من كل عام

وعادت بريطانيا إىل فكرة إنشاء حكومة عريضة القاعدة تشمل جبهة 
ورفضت .. وزراء من احلكومة االحتادية والرابطةالتحرير واجلبهة القومية و
 وكانت تريد أن تسلمها بريطانيا السلطة وحدها, ,جبهة التحرير كل عرض

وهو أمر مستحيل واقعيا وعمليا وإيديولوجيا وبريطانيا تعلم أن جبهة التحرير 
وكانت مرص عبد النارص العدو األول لربيطانيا يف املنطقة, .. ّتسريها مرص

م والتي تآمرت فيها الواليات املتحدة ضد ١٩٥٦وخاصة بعد هزيمة السويس 
ووصل املسرت جورج تومبسون وزير الدولة  .بريطانيا وأذاقتها كأس الذل

ًللشؤون اخلارجية إىل عدن, وطلب مقابلة املجلس االحتادي فورا, وجاء معه 
 ٣٠الحتادية يف واقرتح إعالن استقالل احلكومة ا. هواملندوب السامي ومستشار

م وبدأت السلطة الربيطانية يف تسليم مقاليد األمور يف عدن ١٩٦٧نوفمرب 
وستجد األمم املتحدة نفسها أمام .. وغريها مبارشة خالل الفرتة االنتقالية

 .)٢ (األمر الواقع
وكان البيان يشمل إلغاء مسؤولية بريطانيا عن الدفاع عن االحتاد مع 

ية وجمموعها ستني مليون جنيه اسرتليني تدفع عىل ثالثة  املساعدة املالاستمرار
ًورفض املجلس هذا العرض أيضا ألهنم يريدون من بريطانيا . أقساط سنوية

ّوأهنم ال يستطيعون صد أي هجوم . االلتزام بتعهداهتا السابقة يف املحافظة عليهم
                                 

 .٢٠٦اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(
 .٢١٠, ص املصدر السابق  ) ٢(
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ن إيطانية وقال وزير اخلارجية الرب.  يمني بدون دعم بريطانيا عسكريا−مرصي 
ّدولته مستعدة أن تبقى قوة بحرية ضاربة ملدة ثالثة أشهر فقط, وأن األسطول 

 –مرصي (الربيطاين سيشرتك يف الدفاع عن االحتاد إذا حصل غزو خارجي 
ولكنها لن تلتزم بالدفاع عن ). أي ثالثة أشهر(خالل هذه املدة فقط ) يمني

 فقال هلم ,ًالحتاديون أيضا هذا العرضورفض الوزراء ا. )١ (االحتاد بعد هذه املدة
 .)٢(»قضيتم بأنفسكم عىل أنفسكملقد «: الوزير وهو هيم باملغادرة

وكانت جلنة األمم املتحدة قد جاءت إىل عدن وفشلت املحادثات معها 
ّوسجل رئيسها حديثا لإلذاعة هياجم فيه بشدة حكومة االحتاد والسالطني  ً

وحسني بيومي وزير ) رئيس الوزراء( واتفق العوبيل .ويدعو إلسقاطهم
واتصل هبم . اإلعالم, ووزير اخلارجية حممد فريد عولقي عىل عدم إذاعة البيان

ّوأرص .. ًمعرتضا عىل قرارهم ذلك) رئيس املخابرات الربيطانية(آشووث 
 .)٣ (العوبيل عىل عدم إذاعته ولو جاء به املندوب السامي نفسه

 اد وتتفق مع اجلبهة القوميةبريطانيا تتخىل عن حكومة االحت
م املدوية للجيش املرصي واجليوش ١٩٦٧) حزيران(د هزيمة يونيه عوب

املتحالفة معه واحتالل إرسائيل للضفة الغربية واجلوالن وقطاع غزة وسيناء 
 قدم اللورد شاكلتون وزير ,)م١٩٦٧ائيل قبل أكثر من ضعف مساحة إرس(

إنه : الدولة للشؤون اخلارجية ومساعده إىل عدن واجتمع به العوبيل وقال له
ن املشكلة التي تواجهه هي كن استمرار احلكومة االحتادية, وإوجد من غري املم

 فجبهة التحرير ,نه ليس أمامه خيارإ: ثم قال.. وىل احلكم بعد سقوطهامن سيت
ًرتبطة بالقاهرة ارتباطا وثيقا, ومل يبق أمامه سو اجلبهة القومية التي ختتلف م ً

                                 
 .٢١٢ – ٢١١اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(
 .٢١٢املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .٢١٦ – ٢١٥املصدر السابق, ص   ) ٣(
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 .)١ (مع القاهرة وصنعاء وسيعمل عىل تشجيعها لالستيالء عىل احلكم
ن بعض الوزراء االحتاديني وافقوه عىل رأيه, ولكنهم إوقال شاكلتون 

م وسالمة أمواهلم طلبوا اشرتاط بريطانيا عىل اجلبهة القومية أن تضمن سالمته
 .ِوقد حصل عىل ذلك ولكن اجلبهة مل تف بوعدها. وديارهم

نه اجتمع بالفعل مع فيصل الشعبي وعبد الفتاح إسامعيل وقال شاكلتون إ
إىل نه قد وصل إوسيف الضالعي وأنور خالد يف مكتب املندوب السامي, و

 .)٢ (تفاهم معهم
 ترنبول وتعيني مهفري واقتضت املرحلة اجلديدة إقالة السري ريتشارد

وتظاهر تريفليان أمام املجلس .. اّتريفليان لينهي قضية اجلنوب ويصفيه
االحتادي بأنه مهتم بإقامة حكومة عريضة تشمل اجلبهتني وبعض الوزراء 

والواقع أنه كان قد اتفق مع وزير اخلارجية شاكلتون عىل  .االحتاديني والرابطة
وكان وصول تريفليان يف اليوم األول من . طتسليم السلطة للجبهة القومية فق

وبعد أقل من أسبوع فقط اندلعت حرب . م١٩٦٧) يونيه(شهر حزيران 
وكان بعض أفراد املجلس االحتادي وبعض ضباط اجليش يعتقدون . حزيران

أن بريطانيا قد ساعدت إرسائيل يف هجومها عىل مرص, وحدث انفجار يف 
متردت الرشطة املسلحة العدنية ونصبت و..  يونيه٢٠اجليش االحتادي يوم 

ًكمينا لعدد من اجلنود الربيطانيني فقتلتهم مجيعا وانسحب اإلنجليز من احلي  ً
سقط الثوار طائرة هليكوبرت بريطانية وتم إعالن مدينة أو. التجاري يف كريرت
واضطرت بريطانيا الستقدام فرقة اسكوتلندية الستعادة  .ّكريرت مدينة حرة

 .)٣ (الفعل استعادهتاوب. كريرت
                                 

 .٢٢١ – ٢٢٠اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(
 .٢٢١املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .٢٢٨ – ٢٢٧املصدر السابق ,   ) ٣(
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ًوأصبحت حكومة بريطانيا بعد ذلك تعمل علنا عىل اسرتضاء اجلبهة 
ري تريفليان من العوبيل أن يطلب من ف وطلب املندوب السامي مه.القومية

السلطان فضل بن عيل وزير الدفاع أن يستقيل من منصبه فرفض ذلك إال إذا 
ابلني باعتبارمها املسؤولني استقال قائد اجليش اجلنرال داي والكولونيل ش

وقد أمر تريفليان اجلهاز اخلاص بالتخلص من .. املبارشين عن األحداث
. وغضب العوبيل لذلك. السلطان فضل بن عيل وجعل التهمة عىل الرابطة

 .ً وفعال أخربه ومل تنفذ اخلطة,وأخرب تريفليان أنه سيخرب فضل بن عيل بذلك
 للجيش االحتادي للجبهة القوميةاحلرب األهلية واالنضامم الكامل 

غادرنا عدن إىل جنيف ) أغسطس( آب ١٤ويف «: )١ (يقول العوبيل
ويف حني كان الوزراء االحتاديون قد وصلوا إىل .. للتفاوض مع األمم املتحدة

د األمم املتحدة, كان السري مهفري تريفيليان قد قام بتنفيذ تفاهم مشرتك مع وف
ًوتسليم السلطة للجبهة القومية, مقابل تنازهلا عن مبلغ ستني مليونا من 

 ومقابل وقوفها − حسب االتفاق بني بريطانيا واحلكومة االحتادية −اجلنيهات 
 .»يف وجه حكومة صنعاء والقاهرة

ة القومية وجبهة التحرير يف عدن, وبدأت احلرب األهلية بني اجلبه«
مت اجلبهة القومية, ولكن قوات من اجليش االحتادي حتركت بأوامر واهنز

املندوب السامي ورضبت جبهة التحرير باستعامل الدبابات واملصفحات 
وكان القتىل واجلرحى . وأعلن اجليش االحتادي تضامنه مع اجلبهة القومية

 وكانت أشد املعارك يف املنصورة والشيخ , وكثري منهم من املدنينيباآلالف
 .عثامن ودار سعد

ويف .  فقد عدنا من جنيف إىل بريوت لنواصل الرحلة إىل عدن,حنأما ن«
                                 

 .٢٣٠ – ٢٢٨العوبيل, ص   ) ١(
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ويف حالة رفضنا . بريوت أبلغنا السفري الربيطاين بعدم رغبة بريطانيا يف عودتنا
 .»ستتخذ إجراءات ضدنا يف مطار عدن

لسامي السري مهفري تريفيليان أن احلكومة ويف نفس اليوم أعلن املندوب ا«
 .»االحتادية قد اهنارت وتوقفت عن العمل

 مليون ٦٠م بريطانيا بدفع القد تنازلت اجلبهة القومية عن التز«: ويقول
وطلب .. جنيه مقابل حوالة مرصفية بثالثة ماليني جنيه ألعضائها الرئيسيني

لطنة مسقط وعامن فقبلوا منهم التنازل عن جزر كوريا موريا وإرجاعها لس
وطلب منهم إبادة البقية الباقية من أعضاء جبهة التحرير يف عدن, وحني . ذلك

 ..ملساندهتم) االحتادي(عجزوا أرسل الربيطانيون اجليش 
يف سلطنة العواذل بدون » زارا«و» لودر«واحتل أعضاء اجلبهة القومية 

 أي مجاعة حتاول مقاومة ّ هناك هددت بقصفي اجليش االحتادةمقاومة ألن فرق
وزير األمن الداخيل (وكان السلطان صالح بن حسني العوذيل . اجلبهة القومية
 .يف أحد مستشفيات لندن حيث أجريت له عملية جراحية) يف دولة االحتاد

وتساقطت الواليات واحدة بعد األخر حسب أوامر وخمططات املندوب 
ولكن . ي بأن يتصد للجبهة القوميةوأمر وزير الدفاع اجليش االحتاد. السامي

وقد . اجليش رفض إال إذا صدر أمر من القائد العام اجلنرال داي الربيطاين
 .رفض اجلنرال داي إعطاء األوامر

 :)١ (ويقول العوبيل
ولكن اجلنرال داي أصدر أوامره للجيش للتصدي لقوات جبهة التحرير «

 وأعلن اجليش والءه للجبهة !!يف حلج والشيخ عثامن لنرصة اجلبهة القومية
 .القومية رسميا

                                 
 .٢٣٢ – ٢٣١اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, ص : العوبيل  ) ١(
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إىل مغادرة بالده ) رشيف بيحان(واضطر الرشيف حسني بن أمحد اهلبييل 
ها القدامى بقصف دورهم, إذا وقفوا ضد ءّعندما هددت بريطانيا أصدقا

 .اجلبهة القومية
ّومجعت بريطانيا بقية احلكام يف عدن بالطائرة بحجة التفاوض ومن ثم 

حتى سلطان حرضموت  ).ةمطار جد(م دفعة واحدة إىل السعودية أرسلته
السلطان غالب بن عوض القعيطي وسلطان الكثريي وسلطان املهرة مل تسمح 

وأرص سلطان . هلم بريطانيا بالنزول من السفينة التي وصلت هبم إىل املكال
ًيطانيا انقالبا وأحدثت بر.  فاعتقلته اجلبهة القومية,هنِِّ سَربِاملهرة عىل النزول لك

وإذا بسالطني حرضموت . يف جيش البادية احلرضمي بني عشية وضحاها
 .» للنفي رغم إرادهتم وإرادة شعوهبمةُيرسلون إىل جد

إن : إنني ال أزال أتذكر قول السري مهفري تريفيليان«: )١ (ويقول العوبيل
د يف سوق حكومة االحتاد متمسكة بالنزاهة, ولكنها ال تريد أن تفهم أنه يوج

املزاد السيايس من هو مستعد للتعامل معنا كام نريد, وسيبيع ضمريه بأبخس 
 .»األثامن

 عبد القوي مكاوي يوضح احلقائق
 أسباب اندفاع بريطانيا للتفاهم مع اجلبهة )٢ (ّوحيلل عبد القوي املكاوي

ومة االحتاد واملجموعات األخر بعد أن كانت القومية والتخيل عن حك
جبهة التحرير, اجلبهة (وافقت عىل تسليم احلكم للمجموعات برشط أن يتفقوا 

وهو ما طلبته اجلامعة العربية واألمم ) إلخ..القومية, الرابطة, حكومة االحتاد, 
 : ويرجع ذلك إىل األسباب التالية.املتحدة

                                 
 .٢٣٣ب العريب, ص اغتيال بريطانيا لعدن واجلنو: العوبيل  ) ١(
 .٥٥ – ٥٤م, ص ١٩٧٩شهاديت للتاريخ, القاهرة : عبد القوي مكاوي  ) ٢(
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ّ بريطانيا جعلتها تبحث عمن يسمح هلا ظهور أزمة اقتصادية حادة يف) ١(
ستني مليون (بالتخلص من التزاماهتا املالية التي قد التزمت هبا جتاه دولة االحتاد 

وكانت جبهة التحرير تطالب بمبالغ أكرب بكثري من ذلك ). جنيه اسرتليني
 .ومما حلق بعدن واجلنوب من املآيس)  سنة١٢٩(ًتعويضا من فرتة االستعامر 

ًن اجلبهة القومية هي الوحيدة التي أبدت استعدادا يف املفاوضات أ) ٢(
 .ّالرسية عىل أن ختيل بريطانيا من مسؤولياهتا املالية

وأهنا نتيجة .. أن اجلبهة القومية كانت يف عزلة تامة عن العامل العريب) ٣(
نحو سياسة منعزلة عن األرسة ) كام حصل بالفعل(لذلك ستقود جنوب اليمن 

 .ّيسهل جرها إىل مسار االستعامر اجلديد ة, وبالتايل سوفالعربي
ن احلقد والطفولة اليسارية التي تتميز هبا كوادر اجلبهة القومية مها أ) ٤(

شعب االنتقام جزاء ملا واجهته خري ضامن لقيام سياسة فوىض وإرهاب توقع بال
ىل وجتر البالد إ. م١٩٦٧م وحتى عام ١٨٣٨بريطانيا من رضبات منذ عام 

 .وتكون أسوأ مثال للعامل عن املبادئ اليسارية. كوارث ونكبات
ن صفات الرعونة أًكان يدرك جيدا ) مهفري تريفيليان(ن تريفلني أ) ٥(

نه بغرس هذه أالسياسية واملراهقة الفكرية تتوافر يف قيادات اجلبهة القومية, و
معضلة أخر القيادات يف موقع احلكم يف جنوب اجلزيرة العربية, يمكن خلق 

 .للعامل العريب
ّال خطورة من بقاء نموذج يسء للغاية من احلكم اليساري ال هيدد أي ) ٦(

ً ويكون درسا لدول اخلليج العريب التي كانت ال ابل وخيدمه[مصالح بريطانية, 
وتقبل .. يئتزال حتت احلكم الربيطاين, وجيعلها تبتعد عن هذا املثال الس

إجياد دول معتدلة تنظر إىل مصاحلها ومصالح شعوهبا التفاهم مع بريطانيا يف 
 .)١ (]دون اإلخالل بمصالح بريطانيا

                                 
 .ما بني معقوفني من كالمي وليس من كالم املكاوي  ) ١(
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 كام وجدته يف املؤلفات حول هذا ,وأضيف إىل ذلك امللحق والتاريخ
 :املوضوع من كتاب بريطانيني وغريهم

ن سياسة حزب املحافظني كانت مبنية عىل أساس إجياد قاعدة إ) ١(
ا يف عدن حتمي مصاحلها ومصالح الكتلة الغربية كلها عسكرية ضخمة لربيطاني

 وخاصة بعد أن . ورشق إفريقياوالرشق األوسط) البرتول( اخلليج يف منطقة
اضطرت بريطانيا للتخيل عن قاعدهتا يف قناة السويس بعد اتفاقها مع 

م, واضطرارها للتخيل عن قواعدها يف العراق ويف ١٩٥٤عبدالنارص عام 
لك يف قربص ويف كينيا, فلم يبق إال عدن وهلذا أنفقت عىل هذه  وبعد ذ,األردن

ورفضت التخيل عن عدن واجلنوب . القاعدة قرابة مائة مليون جنيه اسرتليني
إال بإجياد حكومة تقبل بتحكم بريطانيا يف عدن والقاعدة, وهو ما رشحناه عند 

 .احلديث عن احتاد اجلنوب العريب
م, كانت عالقتها ١٩٦٤ يف خريف عام عندما جاءت حكومة العامل) ٢(

ّبعبداهللا األصنج ممتازة وتوقع اجلميع أهنا ستسلمه احلكم وتتخىل عن السالطني  ّ
وقد ذكرنا بتفصيل ذهاب املكاوي واألصنج . ًأو جتعل هلم دورا هامشيا جدا

وهناك . ًم وقد ذهبا إىل القاهرة أوال قبل لندن١٩٦٥ملؤمتر لندن يف أواخر عام 
قيا تعليامت بتغيري اخلط ورفض العرض الربيطاين, وهو ما أثار حزب العامل تل

ً وكانوا مستعدين متاما صنج الذي كانوا يعتربونه صديقهمالربيطاين ضد األ ّ
يف (ً وأخربين شخصيا ,وقد اعرتف األستاذ عبداهللا األصنج بذلك. للتفاهم معه

اضطر لرفض بأنه وقع حتت ضغوط القاهرة واملكاوي و) حديث خاص
 .العرض الربيطاين

عام (إغراء حكومة االحتاد  −ّكام قد مر معنا  −حاولت بريطانيا ) ٣(
ولكن رشيف بيحان رفض . باالتفاق معها) م يف بدايته١٩٦٧عام (و) م١٩٦٤

ّالعرض, خوفا من املعارضات املحلية والعربية والدولية ّ وخوفا من ختيل ,ً ً
 .معهود منها وهو أمر ,بريطانيا عن أصدقائها
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ّحاولت بريطانيا آخر األمر أن تسلم السلطة إىل املجموعات الوطنية ) ٤(
اجلبهة القومية, جبهة التحرير, الرابطة, ما بقي من السالطني الثائرين, (

ت اجلامعة العربية أمر  ولكن مجع هؤالء يف بوتقة واحدة كام طلب,)واالحتاد
بينهم, وكل فريق يرمي اآلخرين مستحيل, ألهنم خمتلفون حتى النخاع فيام 

 .بأبشع التهم
ّ قررت حكومة العامل أخريا أن تتخىل عن القاعدة, وهي نقطة اخلالف )٥( ً

ن دور بريطانيا العاملي قد ألوذلك . األساسية بينها وبني املجموعات الوطنية
وأن . ورأت بريطانيا أن تكاليف القاعدة كبرية جدا بالنسبة هلا. ّتقلص بالفعل

الواليات املتحدة التي اضطرهتا للخروج ذليلة يف حرب السويس عام 
وال داعي . م, تسعى إلخراجها من إيران ومنطقة اخلليج الغنية بالبرتول١٩٥٦

ولذا تعاونت معها . يف جماهبة خارسة يف النهايةللدخول مع الواليات املتحدة 
ة الصعبة, واألسطول ّعىل اقتسام الغنائم وبالتايل تتخىل عن املهامت العسكري

اإلقليمية, ويف دياجارسيا يف املحيط اهلندي والقواعد األمريكي موجود يف املياه 
) ًطبعا عىل رأسها املصالح األمريكية(األمريكية كافية حلامية املصالح الغربية 

 .ًفكان التخيل عن القاعدة أمرا منطقيا
ُّسكرية وهي متر بأزمة ّبام أن بريطانيا قررت التخيل عن القاعدة الع) ٦(

 .إلخ..  فكان من املناسب واملنطقي أن تبحث عن جبهة وطنية,اقتصادية خانقة
وعة وطنية تستطيع أن مومل تكن هناك أي جم. املسؤولياتختليها من مجيع هذه 

ومل يكن هناك .  حكومة االحتاد وال الرابطة وال جبهة التحرير, التفعل ذلك
ًأبدت استعدادا تاما لقبول هذه الرشوط الربيطانية يف سو اجلبهة القومية التي 

ْاجتامعات رسية عقدت يف عدن وأب ني وغريها بني املسؤولني الربيطانيني وسري ّ
مهفري تريفليان بذاته وبني قادة اجلبهة القومية وبالذات قحطان الشعبي 

بل وعبد الفتاح إسامعيل الذي وصفه .. وفيصل الشعبي وأنور خالد
 .وضون الربيطانيون بأنه كان برامجاتيا إىل أقىص احلدوداملفا
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)٧ (ومنها أن هذه الدولة اجلديدة التي ستقدم أبشع ,هناك فوائد أخر ّ
ًمثل لدول اخلليج وشعوهبا يف االشرتاكية ستكون حافزا هلم عىل اجتناب هذا 

حة ت منطقية يف مصلّالنموذج السيئ, والسري هبم نحو التعقل, واختاذ خطوا
وهو ما تم . بالدهم وشعوهبم, وحتافظ يف نفس الوقت عىل املصالح الغربية

 .بالفعل
 باسندوه يرشح األسباب

اجلنوب اليمني املحتل يف األمم « يف كتابه ر حممد سامل باسندوهكوقد ذ
قومية, كون اجلبهة القومية أن من أسباب تسليم بريطانيا للجبهة ال, )١ (»املتحدة

ّوهي منظمة رسية قامت عىل إطاعة األوامر . ًأكثر انضباطا من جبهة التحرير
وأن التعامل مع اجلبهة القومية أسهل من مجيع النواحي من » ّنفذ ثم اسأل«

وفيها جانب ديمقراطي يؤدي إىل كثرة اآلراء (التعامل مع جبهة التحرير 
 ). أحد أن يفرض رأيه فيهاواحتدام النقاش وال يستطيع

ن جبهة التحرير ختضع لتأثري مرص بينام كانت اجلبهة ومن أهم العوامل أ
وبريطانيا مل تغفر ملرص عبد النارص إذالهلا يف .. القومية قد ساءت عالقتها بمرص

 .السويس وإخراجها من املنطقة العربية بأرسها
 :)٢ (وسننقل ها هنا بعض ما جاء يف كتاب باسندوه

التحرير والقومية, : م أصدر وفدا اجلبهتني١٩٦٧يف أول نوفمرب «
ًك يف القاهرة بيانا يعلنان فيه عن توصلهام إىل اتفاق حول ما قد ااملجتمعان إذ ذ

 .» بحثه واالتفاق عليه أقل مما قد فرغا منهبحثاه, وأن ما بقي عليهام
                                 

م, فـصل ملـاذا ١٩٥٩قضية اجلنوب اليمني يف األمم املتحـدة : حممد سامل باسندوه  ) ١(
 .٥٢٤ – ٥٠٩طة وحدها, ص اعرتفت بريطانيا باجلبهة القومية وسلمتها السل

 .٥١٣ – ٥١٢املصدر السابق, ص : حممد سامل باسندوه  ) ٢(
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ملسرت جورج وبعد ساعات من ذلك اإلعالن أدىل وزير خارجية بريطانيا ا«
براون داخل جملس العموم الربيطاين عن قرار حكومته بتقديم موعد منح 

م إىل النصف الثاين من شهر ١٩٦٨ يناير ٩اجلنوب العريب االستقالل من 
 .»م١٩٦٧نوفمرب 

الثاين مبارشة نقلت وكاالت األنباء واإلذاعات العاملية من عدن ويف اليوم «
 وأن قطاعات من ,جبهة التحرير يف عدننشوب قتال بني اجلبهة القومية و

ّوجاء تفجر . القوات املسلحة املحلية انضمت إىل املعارك الدائرة بني الفصيلني
 .تلك اجلولة األخرية من االقتتال األهيل عقب هدنة استمرت حوايل الشهرين

 نوفمرب أعلن املندوب السامي يف عدن السري مهفري تريفيليان ٧يف «
ثم أرفق االعرتاف . ًبهة القومية وحدها ممثال رشعيا للشعباعرتاف بالده باجل

 .»بدعوة قيادهتا للتفاوض وتسلم السلطة
وتساءل عن دوافع بريطانيا هلذا اإلجراء وخاصة بعد اتفاق اجلبهتني يف 

بيانه يف الربملان الربيطاين الوزير الربيطاين بالقاهرة, وملاذا تفجر القتال بعد إدالء 
م ١٩٦٨ّ وملاذا قدمت بريطانيا موعد االستقالل من يناير ?ن نوفمربيف الثاين م
 م?١٩٦٧إىل نوفمرب 

ّووصل إىل أن بريطانيا أقامت اتصاالت رسية مع اجلبهة القومية ووصلت 
 مليون جنيه اسرتليني يف  ستنيمن مسؤولية دفعا وخيليها معها إىل اتفاق يرضيه

 .وقت تعاين فيه من أزمة اقتصادية خانقة
وذكر أن عضو جملس العموم الربيطاين من حزب العامل املسرت توم 

وربام كان هذا . درايربج ذهب إىل تعز ملقابلة األصنج, ولكن املحاولة أخفقت
ًجزءا من السبب يف اجتاه بريطانيا, ولكنه قطعا ليس السبب الوحيد ً ُ. 

 جبهة سبب يف ذلك هو كره بريطانيا للرئيس عبد النارص, وأنوقرر أن أهم 
 بينام اجلبهة القومية عىل خالف مع مرص, ,التحرير عىل ارتباط وثيق بحكومته
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 .ولذا فلن يكون ملرص نفوذ يف اجلنوب إذا استولت اجلبهة القومية عىل احلكم
وكانت بريطانيا تتوقع أن تتحول اجلبهة إىل املاركسية, ويكون تطبيقها يف 

ّركات املتطرفة, حتى تبتعد منطقة اجلنوب اليمني أسوأ دعاية للامركسية وللح
 .اخلليج عن هذا املثال اليسء والصارخ يف وضاعته

ًومن البواعث أن نظاما مثل اجلبهة القومية سيعمل عىل منع الوحدة اليمنية 
ًعمليا رغم التشدق هبا كالما ّ. 

شهاديت «ًوسأنقل ها هنا ملحقا من كتاب املجاهد عبد القوي مكاوي 
وضح كيف أمرت بريطانيا قادة اجليش االحتادي باالنضامم إىل  وهو ي,»للتاريخ

 .اجلبهة القومية والقتال يف صفوفها
 نارص بريك يرشح أوامر بريطانيا باالنضامم للجبهة القومية

القائد العام للقوات املسلحة يف  نارص بريك العولقي نائب ويقول الزعيم
 : للجبهة الوطنية املتحدة حالياجيش اجلنوب العريب وعضو القيادة العليا

والتقدير, تابعنا نرش مذكرات الزعيم الوطني الكبري بكل اإلعجاب 
وما تقدمه عىل لسان الرجل, من أدلة ال تقبل اجلدل, .. عبدالقوي مكاوي

العميل القائم اآلن ول هوية احلكم الشيوعي وحقائق ال يرقى إليها الشك, ح
 ..يف جنوب اليمن

إنني لن أحتدث يف هذه السطور عام يعانيه شعبنا املقهور حتت محاية اجلبهة 
لن أحتدث عن .. القومية من ترشيد وقتل وتكبيل للحريات وهنب للحقوق

يأمن املجاعة وهنب األموال وكيف أصبح املواطن يف ظل هذا احلكم املشؤوم ال 
يف خمتلف أقطار الوطن عىل حياته ساعة واحدة, بل ال يستطيع حتى جمرد السؤال 

 أن أراه وأملسه من ولكني سأقرص يف حديثي عام أتيح يل.. العريب والتائه يف بلده
 . االحتالل الربيطاين واجلبهة القوميةتتواطؤ مكشوف ومفضوح بني سلطا
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عسكرية مؤثرة ضد الوجود  كانت جبهة التحرير تقوم بعمليات :ًأوال
 –ً كذبا –الربيطاين يف اجلنوب, ولكن السلطات الربيطانية كانت تزعم 

مسؤولية اجلبهة القومية عن هذه األحداث يف حماولة لتضخيم حجم اجلبهة 
 ومن األمثلة الواضحة عىل ذلك ما حدث عندما وجهت فرقة كاملة .القومية

مقر قيادة الرشق األوسط يف التواهي من قوات التحرير نرياهنا املكثفة عىل 
 وتأكد لربيطانيا من خالل نوعية السالح املستعملة أن جبهة التحرير ,بعدن

كانت املسؤولة عن هذه العملية ولكنها زعمت أن اجلبهة القومية هي التي 
 .. وقبلت اجلبهة القومية رسقة جهود اآلخرين,فت مقر القاعدةصق

 نادي الضباط بخور مكرس مع عدد من كنا ذات يوم نجلس يف: ًثانيا
قائد اجليش عندما علمنا أن ) داي(ً, وكان موجودا معنا الزعيم الضباط

ًاملندوب السامي سيذيع بيانا هاما من الراديو, مل نكن نعرف مضمون البيان ويف 
 م١٩٦٧خالل شهر يونيه متام الساعة السادسة من ذلك اليوم, وكان ذلك 

سامي يعلن يف بيانه أن اجلبهة القومية هي املمثل الرشعي  باملندوب الفوجئنا
 ولقد وقع النبأ .الربيطانية ستبدأ يف التفاوض معهلشعب اجلنوب وأن احلكومة 

 فنحن نعرف أن جبهة التحرير تتمتع بتأييد شعبي غالب بينام ,علينا كالصاعقة
ذلك فقد ال حتظى اجلبهة القومية بتأييد معظم قطاعات الشعب املختلفة, ك

كانت تدور يف القاهرة وقتئذ حمادثات للوحدة الوطنية تستهدف تشكيل وفد 
 املهم أنني بمجرد انتهاء املندوب السامي من .موحد للتفاوض مع بريطانيا

 أن يؤمن لنا مقابلة ,إذاعة بيانه, طلبت إىل الزعيم داي الذي كان جيلس معنا
 . أن يبلغ املندوب الساميًعاجلة مع املندوب السامي, وطلبت إليه أيضا

باسم  −ً سوف يسبب حربا أهلية طاحنة, وإنني  هلذا اإلعالن الذياستنكارنا
يف هذه األثناء كان قحطان ..  أطالب نفي بيان املندوب السامي− اجليش

الشعبي ولفيف من قيادات اجلبهة القومية داخل عدن يتفاوضون مع املندوب 
بريطانيا أوعزت إىل بعض الضباط ممن  كذلك فلقد تأكد لنا أن .السامي
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يتعاونون معها االنضامم رسا إىل اجلبهة القومية لتوسيع وزيادة عدد أعضائها, 
ولكي يومهونا بأن قطاعات واسعة من اجليش تؤيد تسليم احلكم للجبهة 

 .القومية
ا طلبت إىل داي حتديد موعد املقابلة رفض, بزعم أن مملهم أنني عندا

 إذا مل تتم املقابلة هذه :لواحد فقلت باحلرف ا.مي مشغول للغايةاملندوب السا
 فإن عليكم حتمل مسؤولية ما سوف حيدث بيننا وبني القوات ,الليلة, بل واآلن

, وذهب لتوه إلبالغ املندوب السامي الذي ) داي(وهنا ارتبك . الربيطانية
أهنم أومهونا أن هناك اجأة لنا  وكانت أول مف.عىل املقابلة −بعد إحلاحنا  −وافق 
ًطا آخرين يرغبون يف مقابلة املندوب السامي, وقد حتدد لنا مجيعا اّبض معه موعد ً

ً اخلالصة أنه نظرا .ايف وقت واحد, وكان هؤالء الضباط من عمالء بريطاني
لكون منصبي يف اجليش وقتئذ هو أعىل منصب فقد كانت سياريت يف مقدمة 

إىل مدخل دار املندوب السامي فوجئنا بقائد ركب السيارات, وعندما وصلنا 
ن املندوب السامي لن يتمكن من مقابلتكم اآلن ألن عنده حلرس يقول لنا إا

 .ًضيوفا
 قحطان : وكانت املفاجأة الثانية عندما قال يل? من هم الضيوف:وسألته.. 

 ,وهنا أدركت اللعبة..  وسيف الضالعي وآخرون,الشعبي وفيصل الشعبي
 إذن : فقال عىل الفور.ً ألن املوعد لنا مجيعالقد جئنا لالنضامم إليهم,: وقلت له
وأثناء اجتيازنا للممر اتصل قائد احلرس من تليفون باملدخل .. تفضلوا

 .ًانتظروا قليال: ًبسكرتري املندوب السامي, الذي فوجئنا به جيري نحونا قائال
 املندوب السامي وخالل انتظارنا فوجئنا هبؤالء هيرعون إىل رشفة مكتب

أنت تعرف أن : ًوعندما دخلنا للمندوب السامي بادرته قائال.. لالختباء
 وكان من واجب بريطانيا ً عاما,١٢٩ا استعمرت بالدنا ملدة حكومة بريطاني

وهي ترحل عن بالدنا أن حترص عىل دماء هذا الشعب وأال تدخل يف متاهات 
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ن مجيع العنارص الوطنية, حتى  وأن تشكل حكومة ائتالفية م,احلرب األهلية
إن بيانك الذي قلته اليوم يف اإلذاعة خيلق .. تظل الصداقة القائمة بيننا وبينكم

نحن ال يمهنا أن .. لتكن:  وهنا فوجئنا برده االستفزازي حيث قال.ًحربا أهلية
إن مرتباتكم تتقاضوهنا منا ومع .. أما نحن فقادرون عىل محاية أنفسنا.. تتقاتلوا
 .. تقاتلون قواتنا يف شوارع عدنذلك

  من بلد إال وترتكون فيها املشاكل?اهل هي عادتكم, أال خترجو: قلت له
 مثل ماذا?: قال
ومع ذلك فإن خلق .. والوقت ال يتسع ألمثلة. املوقف اآلن خطري: قلت

 ..دولة إرسائيل مل يكن إال نتاج سياستكم
 .مهكذا أنتم العرب تريدون الدنيا كلها لك: قال

 مثل الزعيم داي ,كان يشهد حديثنا مع املندوب السامي بعض مساعديه
 وبدأ املندوب . ومسرت سمرفيلد ومسرت هربر برس,القائد الربيطاين للجيش

 وفد اجلبهة القومية الذي كان جيلس يف رشفة السامي يرفع صوته هبدف إسامع
ذا تقف هذا ما هذا الضجيج يا نارص بريك, ملا: احلجرة اخلاصة وهو يقول

 ملوقف العدائي من اجلبهة القومية?ا
ً وهنا غضب غضبا .دي تأكد أننا لن نكون كشمري أخر يا سي:قلت له

 وتركنا مع ,ًشديدا, رضب املنضدة بيده وذهب إىل البار املجاور حلجرته
كيف تسمح لنفسك باهتام مندوب :  بعنف قائلنيمساعديه الذين هامجوين

ثم هل تنسى أن املندوب السامي هو الذي أوصلك إىل ! ةصاحبة اجلاللة باخليان
 هذه الرتبة?

 ..لقد نطقت احلق وال هيمني يشء: وقلت هلم
ن السلطة بيدي إ: ويف هذه األثناء دخل املندوب السامي وقال يل بحدة

 ..ستطيع حماكمتك عسكرياأو
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نحن اآلن يف حلظات تقرير مصري شعب بأكمله, ومثل هذه : قلت له
 ..كامت ال هتمنااملحا

 ماذا تريد?: قال
إما تشكيل حكومة ائتالفية أو اإلعالن عن االعرتاف بباقي العنارص : قلت
 ..الوطنية
أخاطب الثوار يف ساحة .. أنا ال أخاطب من يوجد يف القاهرة أو تعز: قال
 ..القتال

هم قادة الثورة ) وكان يقصد مكاوي(الذين يوجدون يف القاهرة : قلت له
تمتعون بتأييد الشعب ولكنهم ال يستطيعون احلضور ألنكم تفرضون وهم امل

 .عليهم احلصار
وهنا أدرك املندوب السامي إرصارنا عىل رفض بيانه فحاول هتدئتنا ولكن 

دون جدو.. 
 , عىل تواطؤ بريطانيا مع اجلبهة القومية, كذلك,من األمثلة الصارخة: ًثالثا

والقوات النظامية بعدم التعرض لعنارص األوامر التي أصدرهتا لقوات األمن 
اجلبهة القومية وهي تدخل السالح إىل املنطقة بينام صادروا أي سالح كان يضبط 
مع عنارص جبهة التحرير, بل لقد أمدت بريطانيا اجلبهة القومية باألسلحة 

أمدهتم عن طريق ضابط يف اجليش كان ينتمي إىل اجلبهة واملصادرة وبذخائر بل 
بل .. واسمه املقدم أمحد حممد بلعيد بأجهزة السلكية يف منطقة حلجالقومية 

.. وطلبوا إىل بعض الضباط أال خيربوين بالدعم الذي يقدم هلم من أسلحة اجليش
ولقد قامت بريطانيا باالنتقام من جبهة التحرير التي كانت تسيطر سيطرة كاملة 

بل لقد .. »العوالق«ة يف املحافظة الرابعة وعىل منطق» الواحدي«عىل منطقة 
أمرت السلطات الربيطانية بإعداد بطاقات لكي حيملها عنارص اجلبهة القومية 

 .حتى ال يتعرضوا ملضايقات من نقاط التفتيش من اجلنود الربيطانيني



،אFאאE ٦٢٦

ًولقد كان من الطبيعي أن أترك اخلدمة يف اجليش بعد أن رأيت إرصارا 
 نوفمرب ٤ وقدمت استقالتي يف .ميةبريطانيا عىل تسليم احلكم للجبهة القو

ولقد جاءين مندوب وكالة رويرت يف مكتبي .. م قبل االستقالل بأيام١٩٦٧
ملعرفة أسباب استقالتي, وعندما انتهى من تسجيل حديث » خور مكرس«بـ

  ومنذ ذلك.معي نزعوا منه جهاز التسجيل وهددوه بالقتل إذا عاود االتصال يب
 وعندما استولت اجلبهة القومية .العوالق وبقيت هبالتاريخ ذهبت إىل منطقة ا

ونسفوا منزيل ثم » ً عاما٢٠«عىل احلكم انتقمت مني باغتيال ابني بريك نارص 
قتلوا شقيقي أمحد بريك, وكان االهتام املوجه يل هو أن زيارات أفراد القبائل يل 

 من  ورغم كل ما مارسوه ضدي فقد عجزوا عن منع أبناء القبائل.ال تتوقف
ً وهنا أرسل يل قحطان الشعبي شخصا اسمه فريد أمحد جمور وطلب إليه .زياريت

إبالغي باستعداد احلكومة لتعوييض ماليا عن كل ما فقدت مقابل إيقاف 
 ,نني تركت كل يشءإنني ال أقوم بنشاط سيايس وإ : فقلت له.نشاطي السيايس

وما لك : ًفرصخ قائال .. وإذا كان هناك من حيتاج إىل تعويض فهم أبناء شعبنا
ًوغادر منزيل مهددا بأنني إذا مل أتوقف عن ممارسة أي نشاط !! أن باآلخرين ّ

 ..سيايس يف منطقة الواحدي والعوالق فلن أبقى عىل قيد احلياة
.. ًوعندما أيقنت أهنم يدبرون ضدي شيئا ما.. ثم توالت هتديداهتم يل

 بل ونظموا مظاهرات ,فهم معياجتمعت مع القبائل ألخذ رأهيم فأكدوا وقو
 األمر الذي دفع حكومة  اجلبهة ,للمطالبة بالوحدة الوطنية لكل شعب اجلنوب

.. ملحارصتنا واالنتقام منا» النقبة«و» يشبم«القومية إلرسال رسيتني إىل 
 املوقف ىل ألف قبيل ملقابلة احلصار, وعندما عجزوا عن السيطرة ع٤٥وأرسلنا 

ًض معي مكونا من فيصل الشعبي وحممد صالح عولقي ًأرسلوا وفدا للتفاو
 نحن : وقالوا يل. منا بعدم اخلداعًوكانوا قد أخذوا تعهدا.. ومنصور الشعبي

ن هذا إفقلنا هلم . مستعدون لتلبية مجيع مطالبكم إال مطلب الوحدة الوطنية
 وجهزوا قوات مهامجتنا من جديد , وانفض االجتامع, فرفضوا,مطلبنا الوحيد
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وبعد ذلك جهزوا .. انت أول معركة تنترص فيها القبائل ضد جيش نظاميوك
 ,قوات جديدة وحاولوا تأليب القبائل ضدنا بحجة أننا نريد السيطرة عليهم

.  أنا نحن العوالق نامرس التعذيب الوحيش ضد القبائل,ً كذبا,وكانوا يرددون
وكان . لغام للمنطقةوانتهت املعركة باحتالهلم بواسطة الدبابات واملدافع واأل

أول عمل هلم بعد احتالل املنطقة نسف منزيل بالديناميت, وبعد ذلك توجهت 
إىل اجلبال وقررنا مواصلة النضال ضد العصابة احلاكمة التي حولت بالدنا إىل 

 ..مستعمرة سوفييتية
 موافقة بريطانيا ,ً من صور التواطؤ الربيطاين أيضا مع اجلبهة القومية:ًرابعا

 جندي ٨٠٠أن يشرتك احلرس الوطني الذي كان يتألف من عدد قوامه عىل 
ال رجال تقباالشرتاك مع اجلبهة القومية يف » جيمس«بقيادة الضابط الربيطاين 

 وكذلك ما .بعد أن ارتد الزي املدين حتى ال ينكشف أمرهجبهة التحرير 
 فقامت .ًا يوم١٦ملدة » كريرت«حدث عندما استولت جبهة التحرير عىل مدينة 

 وكذلك يف ,بريطانيا بتسليم اجلبهة القومية أسلحة ثقيلة لقتال جبهة التحرير
منطقة الشيخ عثامن عندما أمرت بريطانيا بتجهيز قوات األمن وأرسلتها بقيادة 

 وكذلك يف املحافظة الرابعة ,بهة التحريرجالعقيد الصديق أمحد لقتال 
 .. اجلبهة القومية الحتالهلاعندما تواطأ احلرس الوطني مع» الواحدي«

» بيحان«ويف » العوالق العليا«وقد تكرر نفس اليشء يف منطقة 
وكانت جبهة التحرير قد استولت عىل مركز كرش حيث قامت .. »الضالع«و

 ثم عندما طلبت .الطائرات الربيطانية املقاتلة بقصفها وتسليمها للجبهة القومية
 وفد للذهاب إىل جنيف للمحادثات رئاسةبريطانيا رسميا من قحطان الشعبي 
 واستقبل شعب ,ًفولد االستقالل ميتا.. مع اللورد شاكلتون لتسليم السلطة

 ويف ظل حكم اجلبهة القومية حتولت .اجلنوب ميالد االستقالل باحلزن العميق
عدن إىل مستعمرة شيوعية حيث مارسوا االغتيال والترشيد والنهب 
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 وعندما نقارن بني وضع .اعد السوفييتية يف بالدناواالستيالء وأقاموا القو
بالدنا حتت االستعامر الربيطاين البغيض واالستعامر الشيوعي اجلديد يف ظل 

 مل , وما أكثرها.. رغم مساوئه,حكم اجلبهة القومية نجد أن االستعامر الربيطاين
 ..حد ومل يقتل ويسحل ويكتم حرية القولأينهب أمالك 

 ومارس ,لشيوعي اجلديد للبالد فقد حطم معنويات شعبناأما االستعامر ا
 . وطرد من بقي من املواطنني, ومأل السجون باملواطنني,القتل والسحل

كمة عزلت بالدنا عن اواجلريمة الكرب التي ال تغتفر أن الطغمة الشيوعية احل
 ..العامل العريب واإلسالمي

ا من دنس االحتالل د أننا لن نضع السالح حتى نطهر بالدنولكنا نؤك
 ..الشيوعي

 وواجه .وقد رفض الزعيم نارص بريك أن ينضم إىل هؤالء الضباط
 .ًوحارب حربا رشسة. اجلنرال داي قائد اجليش وذهب إىل موطنه يف العوالق

واضطر . وتم دك منزله وقريته باملدافع والدبابات ويف رواية بالطائرات
يف ىل السعودية التي استقر فيه ومات لالنسحاب إىل اليمن ومنها إىل مرص ثم إ

 وأخربين ,وكان جاري يف جدة. رمحه اهللا رمحة األبرار. أرضها ودفن يف تراهبا
ًعن بعض ما كتبه ها هنا وأكد يل مرارا وقوف بريطانيا مع اجلبهة القومية قبل 

 .االستقالل واتفاقها معها وتسليمها البالد هلا
 وقائد اجلناح )ًمن العوالق أيضا (,ةالشيخ حممد بن عجروموقد ذكر 

 عدة حماوالت إلغرائه لالنضامم إىل اجلبهة ,العسكري لرابطة اجلنوب العريب
. وعرض عليه عدة مناصب هامة له وألتباعه, ولكنه رفض ذلك. القومية

فهجمت عليه قوات اجليش االحتادي بدعم كامل من بريطانيا ودكوا معقله يف 
. ّطر إىل االنسحاب إىل الشامل ومن ثم إىل القاهرة واض,)يف العوالق(الصعيد  

ّاملترضرين من تلك , والتي آوت مجيع اّثم عاد إىل السعودية التي استقر هب
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بل ب ثاروا ضد اجلبهة القومية, أن قبائل ردفان والقطيًوالغريب حقا . احلروب
 ١٤يف ّابن راجح بن لبوزة الذي فجر ثورة ردفان (ّإن بليل بن راجح بن لبوزة 

. انضم إىل جبهة التحرير وحارب اجلبهة القومية) م واستشهد١٩٦٣أكتوبر 
وثارت العوالق . اسم من كبار مشايخ قطيبقوكذلك فعل الشيخ ثابت بن 

بقيادة حممد بن عجرومة وفريد بن بو بكر بن فريد وبن عشيم الطوسيل 
وطور الباحة وثارت الصبيحة . يقي وحممد بن أمحد العبدايلتوعبداهللا أمحد ع

وثارت كثري من .. ومنهم العزيبة مثل الشيخ سيف والشيخ عبداهللا العزيبي
 ووصل األمر إىل املحافظة الثانية ,املناطق فيام يسمى املحافظة الثالثة والرابعة

م مما جعل قحطان يفرج عن الشيوعيني ١٩٦٨ أغسطس –وذلك يف يوليه 
 لتساهم امليليشيات يف الدفاع م١٩٦٨ مارس ٢٠املعتقلني يف حركة اجليش يف 
 .عن اجلبهة القومية والدولة

ًوإليك بعض احلوادث يف هذه الفرتة التي هزت اجلبهة القومية هزا عنيفا  ّ
 :اوكادت أن تقيض عليه

حتركت مسرية شعبية مسلحة يف العوالق يف الصعيد : م١٩٦٨ يوليه ٢٢يف 
ًويشبم ومصينعة وعقدوا مؤمترا شعبيا وليه اجتمع بالثوار فيصل  ي٢٥ويف . ً

الشعبي وحممد صالح عولقي وأمحد بلحمر وحاولوا إغراءهم باملناصب ولكن 
واقتحم الثوار سجن . يزبيربل وانضم إليهم قبائل الباكازم وال. الثوار رفضوا

نصاب وأطلقوا رساح املسجونني السياسيني, وأعلنت قبائل ردفان واحلواشب 
لني واستسلمت رسية من اجليش يواحتلوا منطقة اجليف املحافظة الثانية الثورة 
 .يف النقبة وأخر يف الصعيد

 يعتق ونصاب وأيدت قبائل الواحدسقطت  :م١٩٦٨ يوليه ٢٨ويف 
 وقام أبطال ردفان والصبيحة والضالع بقيادة الشيخ ثابت بن قاسم .الثورة

ة عىل القطيبي وبليل بن راجح لبوزة وحممد صالح األزرقي وغريهم بالسيطر
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 .مجيع الطرق املؤدية إىل عدن, واستولوا عىل األسلحة املوجودة هناك
 واستسلمت حامية ,أسقط الثوار طائرة يف عتق: م١٩٦٨ يوليه ٣٠ويف 

) الواحدي( يوليه قامت مظاهرات يف ميفعة ٣١ويف . عرقة يف الواحدي للثوار
ني يف بيحان إىل ن وانضم عدد من اجلنود املرابطدوقطعوا الطريق املوصل إىل ع

 ,مري يف منطقة ردفانثلني والوسقطت اجلي. ر مع جهازهم الالسلكيالثوا
 .وسقطت معظم مناطق الصبيحة وحورصت طور الباحة

 ١٤( أسقط الثوار طائرة يف قوبان وقتل من كان فيها : أغسطس١ويف 
ة وسقطت رضوم واحلوط) عسكريا بام فيهم اثنان من التشيكيني, قائدا الطائرة

 .يف املحافظة الرابعة بيد الثوار
رئيس األركان بجروح :  أصيب القائد مهدي عشيش أغسطس٦ويف 

 ونقل إىل املستشفى ,خطرية يف معركة أرض باكازم يف العوالق السفىل
 .العسكري يف عدن

زحف الثوار يف منطقة احلواشب وقطعوا الطريق إىل :  أغسطس٧ويف 
. واحدي وحدة عسكرية كاملة يف كمنيوأوقعت قبيلة باعوضة يف ال. عدن

ي ابن خال القائد رسيامل وقتل الضابط عبداهللا حممد .وأسقط الثوار طائرة ثالثة
  .عيدلب

 ناشد الثوار يف حلج ودار سعد سائقي السيارات عدم : أغسطس١٢ويف 
 .املرور عىل الطرق املؤدية إىل الصبيحة واحلواشب ألهنا ملغمة

شال عوار بقذف منزل العقيد حسني عثامن قام الث:  أغسطس١٧ويف 
وانترشت املعارك يف مجيع . بالقنابل اليدوية يف دثينة وقتل يف احلادث شقيقه
 .املناطق التي كانت تعرف باسم املحميات الغربية
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 )االحتاد الشعبي الديمقراطي(احلزب الشيوعي 
اجلنوب عند تأسيسها ًكان عبد اهللا عبد الرزاق باذيب منضام إىل رابطة أبناء 

وعمل يف صحيفة النهضة ثم يف صحيفة اجلنوب العريب كمدير . م١٩٥٠عام 
ًوقبلها كان سكرتريا للتحرير يف جملة املستقبل التي أسسها األستاذ . للتحرير

ومل يكن لألستاذ عبداهللا باذيب أي اجتاه ماركيس . م١٩٤٩عام عائض باسنيد 
ًنفتحا عىل الثقافة الغربية, وكانت املجلة رافعة آنذاك, بل كان اجتاهه أدبيا وم

 .ّراية التمرد عىل التقاليد والقيم البالية عىل حد تعبريها
ّركز عبداهللا باذيب عىل املواضيع » اجلنوب العريب«و» النهضة«ويف 

 .السياسية واملطالبة باحلرية لعدن واجلنوب العريب يف خط الرابطة
 وتأثر به أخوه عيل باذيب ,له املاركسيةم بدأت تظهر ميو١٩٥٥ومنذ عام 

الذي عمل معه يف نفس الصحيفة, وأصدقاؤه مثل عائض باسنيد وأمحد سعيد 
طنيني املنادين بمحاربة فيني الومن أبرز الصحوكان . باخبريه وغريهم

 .االستعامر يف إطار رابطة أبناء اجلنوب العريب
ما وافقت عىل دخول  عندم١٩٥٥ استقال من الرابطة عام ,وكام أسلفنا

انتخابات املجلس الترشيعي التي حرمت أي مولود يف اليمن من حق 
ُاالنتخاب والرتشح مهام أقام يف عدن, بينام كانت تعطي ذلك احلق لكل مولود 

ثم زادت (يف أي دولة من دول الكومنولث ملجرد إقامته يف عدن سنتني فقط 
 الوطنية االنتخابات وعارضت كل اهليئات). بعد ذلك إىل سبع سنوات
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وبالذات املؤمتر العاميل مما أد إىل استقالة عدد من أعضاء الرابطة من بينهم 
 .األستاذ عبداهللا باذيب

جتمهر الناس أمام » يثري الشغب ضد الدولة«وعند حماكمته بسبب مقال 
. ّاملحكمة, ثم خرج منها وذهب إىل اإلمام أمحد يف تعز الذي أمده ببعض املال

ثم !!  التقدمي االشرتاكي عبداهللا باذيب اإلمام أمحد الرجعي الظالميومدح
ّذهب إىل موسكو وعاد منها شيوعيا خالصا تابعا ملوسكو وأسس عام  ً م ١٩٦٠ً

االحتاد الشعبي الديمقراطي وحصل عىل ترخيص رسمي من احلكومة 
 .االستعامرية اإلنجليزية يف عدن
 قحطان هياجم الشيوعيني

ّوكانت حركة القوميني العرب هتاجم بشدة التيارات املاركسية ألهنا تلتقي مع 
وكانت احلركة قد اختذت مواقف . اليهود الصهاينة, وتتنازل عن قضية فلسطني

 !!ّمتشددة ضد الشيوعيني املاركسيني اخلونة الذين باعوا وطنهم للشيطان
االستعامر الربيطاين ومعركتنا يف «عبي يف كتابه وقد كتب قحطان الش

 :)١( ما نصه»جنوب اليمن
ّعدم التعاون وااللتقاء مع الشيوعيني نظرا خليانتهم لقضيتنا القومية يف  « ً

 ..»فلسطني, ومقاومتهم للوحدة العربية
ّ الصينية واملفوضيات التي تقوم هبا الوكاالت مقاومة وفضح كل النشاطات«

 ..»تمكني الشيوعية من التغلغل يف صفوف الشعب يف الشاملّوالروسية ل
ّالعنارص السلبية واالنتهازية ) أي تنظيم القوميني(أن تستبعد منه «

 ..بل تستبعد أي تكتل وطني ضد االستعامر والسالطني» والشيوعية
                                 

, ٣٣٥, ٣٣٤ االستعامر الربيطاين ومعركتنا يف جنوب اليمن, ص: قحطان الشعبي  ) ١(
٣٤٧, ٣٤٦. 
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 وعىل رأس هؤالء ..مهامجة العنارص املعادية للوحدة العربية يف الوطن العريب«
م, ورفعوا رصاحة لواء حماربة يوعيون الذين أزاحوا النقاب عن وجههيقف الش

 ..»الوحدة العربية, والقومية العربية ملتقني بذلك مع االستعامر والصهيونية
وكذلك نحارب بال هوادة الشيوعيني األجراء ما داموا يف النتيجة يقفون «

 .»ٍّيف صف واحد مع املنحرفني العمالء
 إياهم باخليانة لقضية العرب الكرب فلسطني ًوهو هجوم عنيف متهام

ولكن !! وارتباطهم باحلركات الصهيونية, وتأييد قيام إرسائيل, وذلك كله حق
العجب كل العجب أن تتحول اجلبهة القومية إىل مركز هلؤالء الشيوعيني الذين 
 استولوا عليها وعىل مكاسبها وحولوا البالد والعباد إىل مستنقع آسن, ومحامات

ا عن اقرتاف أي جريمة, فهو وّدم متتالية, وخربوا الوطن شامله وجنوبه ومل يرعو
 .أمر من مبادئهم وتكوينهم

ًوقد أدان أيضا حزب الشعب االشرتاكي الشيوعيني ونفى عن نفسه هتمة 
 .)١(املاركسية ومشاركة الشيوعيني وجهات نظرهم

ألهنا تسمح للنشاط «ه ًلعاميل أيضا اإلمام أمحد وحكومتوقد هاجم املؤمتر ا
 .)٢(»الشيوعي واالستعامري بالتوسع واالزدياد دون رقيب

ها نحن نجد املؤمتر العاميل وحزب الشعب االشرتاكي واجلبهة القومية, 
ًما شديداوكلها هتاجم الشيوعيني واملاركسيني هج  يف كام أن املؤمتر العاميل. ً

 واالحتاد السوفييتي واالستعامر مذكرته إىل اجلامعة العربية وضع الصني الشعبية
 .)٣(يف سلة واحدة

                                 
 .١٣٣اليمن اجلنويب سياسيا واقتصاديا واجتامعيا, ص : حممد عمر احلبيش  ) ١(
 .٤املؤمتر العاميل, معارك ضد االستعامر والرجعية, ص   ) ٢(
 .٦ – ٥املرجع السابق, املؤمتر العاميل معارك ضد االستعامر والرجعية, ص   ) ٣(
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أنا عائد من جنوب اجلزيرة «وقال السيد أمحد حممد زين السقاف يف كتابه 
ًاملاركسيني يف اجلنوب ليسوا سو حفنة من املخدوعني الذين «أن » العربية

 األوضاع الشاذة يف اجلنوب, قد ارمتوا يف دنقموا عىل االستعامر الذي أوج
 .)١(»ان الشيوعية من قبيل النكاية يف االستعامرأحض

 .)أصله من  حرضموت(والسيد أمحد السقاف من العروبيني الكويتيني 
وهكذا كانت الساحة الوطنية يف اجلنوب والشامل اليمني بل ويف املهجر تدين 
الشيوعيني املاركسيني وتضعهم يف صف واحد مع عمالء الصهيونية التي 

ًدا هلا ومن الداعني إىل التعاون بني األحزاب اليسارية العربية بالفعل كانوا رصي
 . كام سنوضحه بعد قليل,واليهودية يف إرسائيل ضد الرجعية العربية
 إخفاء الشيوعية من قبل باذيب

ادة احلركة مثل كل ق(إذن يف هذه الظروف كان عىل األستاذ عبداهللا باذيب 
ّأن حياول أن خيفي شيوعيته وماركسيته ويركز عىل حماربة ) الشيوعية يف العامل

عمل (االستعامر يف مقاالته ونشاطه وتأييد املؤمتر العاميل وحزب الشعب االشرتاكي 
ًسكرتريا للتحرير يف جريدة البعث الناطقة باسم اجلبهة الوطنية املتحدة ثم حزب 

 يف صحيفة الفجر, ومل يكن يدعو عىل اإلطالق لذلك عموك). الشعب االشرتاكي
إىل املاركسية, بل كانت دعوته كلها مركزة عىل حماربة االستعامر وتأييد النضال 

 .واتضح ذلك يف صحيفته األمل. والوقوف يف صف العامل ضد االستغالل
 )٢(»جتربة اليمن الديمقراطية«محد عطية املرصي يف كتابه ويقول الدكتور أ

طبيعة ) ١(املهام األساسية : هو يرشح برنامج االحتاد الشعبي الديمقراطيو
                                 

 .١٣٥ – ١٣٤أنا عائد من جنوب اجلزيرة العربية, ص : افالسيد أمحد زين السق  ) ١(
, مطبعـة املـدين )م١٩٧٢ – ١٩٥٠(جتربة اليمن الديمقراطية : أمحد عطية املرصي  ) ٢(

ّوكتيـب حركتنـا .  وهـو ينقـل ميثـاق احلـزب١٧٨ – ١٧٧م, ص ١٩٧٤القاهرة 
 .الوطنية أين تتجه? لألستاذ عيل باذيب
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ّإن الواقع حيدد طبيعة املرحلة, ومن ثم طبيعة املهام امللقاة عىل عاتق : املرحلة ّ
 االستعامر الربيطاين والرجعية فاليمن ال يزال يواجه. قيادة احلركة الوطنية

الطبقة الربجوازية الذين بتواطئهم ّاملحلية من اإلقطاعيني وبعض الفئات من 
وعىل هذا فإن املرحلة يف تصور االحتاد .. مع االستعامر يقفون ضد الشعب

وال بد يف تصوره . الشعبي الديمقراطي هي مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي
 .من ربط الكفاح ضد االستعامر بالكفاح ضد اإلقطاع والرجعية

وهناك قو ..  رأس معسكر العدوويأيت االستعامر الربيطاين  عىل«
مربيالية ّمربيالية هتدد اليمن كلها وأبرزها قوة االستعامر واإلاستعامرية وإ

مربيالية يف العامل, والتي متكنت من احلصول عىل مواقع األمريكية, زعيمة اإل
ة استقالله عًهامة يف الشامل اليمني, وبالتايل يمكن أن تكون سببا يف إضا

 .ً يؤثر تلقائيا عىل قضية التحرر يف اجلنوبالسيايس, الذي
يصبح من الرضوري اللجوء إىل «:  فيقول»أسلوب النضال«ويتحدث عن 

. كل أشكال النضال وال يكفي يف ذلك األساليب اإلصالحية والدستورية
مل (وجيب أن تلجأ اجلامهري إىل كل أساليب النضال يف إطار الظروف املوضوعية 

 وجيب أن تتسلح اجلامهري ,)حة والنضال العسكري قطيذكر املواجهة املسل
وناد بالوحدة  .)ًطبعا مل يذكر أي نظرية وال أي تنظيم(بالنظرية والتنظيم 

وناد بأن تتجمع القو الوطنية يف تنظيم سيايس . الوطنية يف هذه املرحلة
واحد يدعم نضال التنظيامت املختلفة من أجل إنجاز مهام التحرر الوطني 

حتالف العامل والفالحني واملثقفني والربجوازية الصغرية ورشائح (يمقراطي الد
الطبقة الوسطى أي البورجوازية التي يمكن جذهبا إىل النضال التحرري مع 

 .)١( )استمرار فضح الرشائح املرتبطة باالستعامر
                                 

 .٤٥ – ٤٠عيل باذيب, ص   ) ١(



،אFאאE ٦٣٦

 إن اجلبهة الوطنية هي الشكل الطبيعي املالئم ملرحلة التحرر :وقال
وإن فكرة قيام احلزب .. اب أن يكون االنضامم إليها اختياريالوطني, وجي

 .)١(ًالواحد ال يمكن أن تكون بديال للجبهة الوطنية
ً متهام اجلبهة القومية بأهنا غري ديمقراطية إقامة تنظيم قومي موحدوشجب 

 .)٢(وعامل من عوامل انقسام احلركة الوطنية
حركة القوميني ( القومية وهكذا كانت االهتامات متبادلة بني اجلبهة

 فاجلبهة القومية ,)احلزب الشيوعي(وبني االحتاد الشعبي الديمقراطي ) العرب
تتهم الشيوعيني بأهنم باعوا وطنهم فلسطني لليهود وللصهيونية وارمتوا يف 

 .أحضاهنا, والشيوعيون يتهمون اجلبهة بأهنا شوفينية قومية رجعية منغلقة
ّارة فائقة فغريوا حركة القوميني العرب من ولكن الشيوعيني عملوا بمه
ّ وحتولت من حركة تنادي بالتحرير والثأر ,منبعها يف بريوت وفلسطني وسوريا

ّمن اليهود إىل حركة تتبنى اخلط املاركيس اللينيني املهادن لليهود, واملستعد  ّ
للتحالف مع األحزاب اليسارية الصهيونية يف إرسائيل نفسها ضد الرجعية 

وسنعرض لذلك بيشء من . إلخ..بية واإلقطاع والرأساملية والكمربادوريةالعر
 .التفصيل عند احلديث عن اجلبهة القومية وحركة القوميني العرب

كيف استطاع : ةوتركيزنا اآلن عىل احلركة الشيوعية لألسباب التالي
 :الشيوعيون رغم قلتهم السيطرة عىل اجلبهة القومية

 تعاين من قلة عدد املنضوين فيها إذ مل يكونوا يف إن احلركة الشيوعية) ١(
وليس هلم أي . عدن يتجاوزون العرشات ومل يكن هلم أي امتداد يف الريف

وهم جمموعة صغرية من : نشاط سو النشاط يف الصحافة ومهامجة االستعامر
                                 

 .٥٢ – ٤٦عيل باذيب, ص   ) ١(
 .٢٣٣نظرة يف تطور املجتمع اليمني, ص : عيل باذيب وسلطان أمحد عمر  ) ٢(



אא٦٣٧ א

تنظيم وحتولوا إىل . املثقفني وأشباه املثقفني الذين تأثروا تدرجييا بالفكر املاركيس
وقد دعم اإلمام (بعد ذهاب عبد اهللا باذيب إىل موسكو من اليمن اإلمامي 

 إىل آخر ,?? وثورية واشرتاكية علميةمّويا له من تقد) الرجعي يف مقاالته??
 وبدأ بالفعل بتكوين ,َّوعاد من روسيا بعد أن تم صهره هناك. ّاأللفاظ املنمقة

ومل . ً, وجبانا عىل طريقة الشيوعينيًاخلاليا الشيوعية, لكنه كان حذرا جدا
يستطع أن يواجه حركة القوميني العرب واجلبهة القومية التي كالت للشيوعيني 
مجيع التهم من اخليانة والعاملة للصهيونية, واالرتباط بمعسكر استعامر عاملي 

ّوفضل أسلوب التسلل كام فعل الشيوعيون يف لبنان . هو االحتاد السوفييتي ّ
وفلسطني, واستطاعوا أن يقلبوا حركة القوميني العرب عىل عقبها واألردن 

 . درجة حتى حتولت إىل ماركسية لينينية شيوعية رصفة١٨٠واستداروا حوهلا 
مجموعة من باستطاعت احلركة الشيوعية أن حتول اجلبهة القومية ) ٢(

 رسقة وبالتايل استطاعوا. املؤامرات والتسلل التدرجيي إىل منظمة شيوعية بحتة
 ومل يقتل منهم أحد يف ,ّمكتسبات الثورة دون أن يقدموا أي تضحيات حقيقية

بل اكتفوا باللف والدوران واخلداع والكلامت . ميادين القتال ضد االستعامر
ويف مرحلة . املعسولة, واأللفاظ املومهة الضخمة ومن ورائهم االحتاد السوفييتي

 ).ساملني وجمموعته(م ًتالية أيضا الصني الشعبية لبعض عنارصه
 وال يؤمنون إال بام ,وبام أن الشيوعيني ينكرون اإليامن باهللا وبأي دين

 فإن كل الوسائل مباحة هلم من ,يسمونه االشرتاكية العلمية واملادية البحتة
 .الكذب واخلداع والغش والقتل وسفك الدماء الربيئة وإثارة الرعب

دن وعىل ما فعلوه من مذابح عندما ًوليس هذا مقترصا عىل الشيوعيني يف ع
وعىل التصفيات املتتابعة بعد ذلك لفرقهم املختلفة . استولوا عىل السلطة

 مما ,إلخ.. واهتاماهتم املتبادلة باخليانة واالرمتاء يف أحضان الرجعية واالمربيالية
ثم ما عانى منه الشامل يف حماوالهتم زعزعة أمنه .. عانى منه اجلنوب اليمني



،אFאאE ٦٣٨

خدام االغتياالت والتفجريات, وتسميم مصادر املياه إلجياد ثورات واست
وكانت قيادة الشامل بيد جار اهللا عمر وسلطان أمحد عمر وقد (. ورعب وفزع

 .)عمال عىل نرش الرعب هناك
ّوهذا ما تم يف الثورة البلشفية يف روسيا ذاهتا, ثم يف الصني ويف كمبوديا 

 . رض وصلت إليها الشيوعيةوفيتنام, بل ويف أي بقعة من األ
 خداع لينني

 ,ًومل يكونوا أبدا عند احلاجة يتورعون عن اللقاء مع األعداء واحتضاهنم
ويكفي أن نعرف ما فعل لينني عندما قام بالثورة البلشفية واستوىل عىل الثورة 

جمموعة من (روسية التي قام هبا الشعب الرويس بسبب انضامم البحرية ال
ثم قام بعد ذلك بالتظاهر أمام . )الضباط وفيهم هيود واستطاع أن جيتذهبم إليه

 بأنه سينقذهم من احلكم القيرصي الذي حارهبم ياملسلمني يف االحتاد السوفييت
وإليك بعض األمثلة من بيانات لينني . ّلقرون وسلب أرضهم ومزق قرآهنم
ًنقال عن  ( أنه منحة من اهللا إلنقاذ املسلمنياملخادع للمسلمني حتى ظن بعضهم
 .)كتايب املسلمون يف االحتاد السوفييتي

 اخلداع الشيوعي 
 م إىل املسلمني وكيف ذبح املسلمني فيام بعد١٩١٧وبيان لينني يف نوفمرب 

يف نوفمرب  ()١(وكان مما جاء يف أول بيان أصدره لينني إىل املسلمني
 يا ..يا مسلمي روسيا): م أي بعد شهر فقط من ثورته١٩١٧/ هـ١٣٣٦

 .أهيا الرفاق أهيا اإلخوة. .مسلمي الرشق
إننا هنا نعلن .. ثوروا من أجل دينكم وقرآنكم وحريتكم يف العبادة(

                                 
 The Soviet Union And The Muslim World: عن كتاب  ) ١(
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وإن عاداتكم وتقاليدكم حرة ال يمكن املساس .. مساجدكماحرتامنا لدينكم و
ولكم احلق يف .. ابنوا حياتكم احلرة الكريمة املستقلة دون أي معوقات.. هبا

 ).واعلموا أن مجيع حقوقكم الدينية واملدنية مصونة بقوة الثورة.. ذلك
 وأعلن لينني أن االتفاقيات الرسية املعقودة بني روسيا وبريطانيا وفرنسا

وأن روسيا الثورة ال ترغب يف احتالل .. القتسام العامل اإلسالمي باطلة والغية
وكذلك .. القسطنطينية بل ستظل القسطنطينية عاصمة للخالفة اإلسالمية
 ..أعلن أن اتفاق بريطانيا وروسيا القتسام إيران اتفاق باطل والغي

ة إىل ممثيل  الذي كان يف حوزة القيارصوقام لينني بتسليم مصحف عثامن 
ّوكذلك سلمهم جمموعة كبرية من الوثائق .. مسلمي روسيا يف مؤمتر برتوجراد

 الدعائية بلغت حدا من النجاح جعل ني ويبدو أن سياسة لين.التارخيية واآلثار
بعض املسلمني يعتقدون أن ثورة أكتوبر البلشفية هي منحة من السامء إلنقاذ 

بل وصلت دعاية لينني إىل درجة الزعم بأن . .املسلمني من االستعامر األوريب
لذلك !! )١(ن ورشيعة اإلسالمآنظام لينني البلشفي إنام يقوم عىل مبادئ القر

وتبعهم .. وقف كثري من مسلمي روسيا يف صف لينني منذ اللحظة األوىل
 −قائد البشكري ورئيس أول دولة فيها  −اآلخرون مثل زكي فيلدي طوقان 

 للمسلمني يا البيضاء وقائدها كولشاك يرفضون أن يعرتفواعندما وجد أن روس
يف قازاخستان ) االش أوردا(وكذلك فعل حزب .. بأي حق يف االستقالل الذايت

 إال أنه حول مجيع رجاله ,الذي قاتل يف صف كولشاك ضد لينني يف أول األمر
إىل خندق لينني عندما رفض كولشاك االعرتاف هلم بحقهم يف تكوين دولة 

 .إسالمية ذات استقالل ذايت
) علامء الدين( ّوالوحيدون الذين ارتابوا يف وعود لينني هم رجال املال

                                 
 .املرجع السابق  ) ١(



،אFאאE ٦٤٠

 وأن ,ًومريدو الطرق الصوفية الذين كانوا يعتربون اجلميع كفارا جتب حماربتهم
الطريق الصحيح هو إجياد حكومة إسالمية مستقلة غري مرتبطة ال بالبيض وال 

 .اهللا وأعداء املؤمننيفالكل أعداء .. باحلمر
وهكذا قامت دولة القوقاس املستقلة بقيادة اإلمام الرباين الصويف نجم 

/ هـ١٣٣٦الدين غوتسو الذي لقبه الروس غوتسنسكي وذلك يف صيف 
وكان حيارب قوات لينني بنفس القوة التي حارب هبا قوات .. م١٩١٧
 ..ويف أوزن حجيوقد اشتهرت بطوالته وبطوالت رفيقه الشيخ الص.. كولشاك

ورغم قواته الضئيلة وسالحه البسيط إال أن هذا الشيخ الصويف استطاع أن 
م عندما اهنزمت قواته أمام ١٩٢٥/ هـ١٣٤٤يواجه قوات البالشفة حتى عام 

 واستشهد هذا الشيخ املجاهد ورفيقه وكثري من رجال الطريقة ,قوات لينني
 .النقشبندية

يوخ الطرق الصوفية بالدعوة إىل إقامة  قام العلامء وش,ويف الرتكستان
 وبالفعل تكونت هذه الدولة يف خوقند .الدولة اإلسالمية املستقلة يف الرتكستان

وامتدت لتشمل معظم أرايض الرتكستان ما عدا طشقند التي كانت فيها حامية 
.. روسية قوية انضمت بكاملها إىل صف لينني وتبعها مجيع املستوطنني الروس

نتامءات هؤالء املستوطنني كانت إقطاعية وبورجوازية واستعامرية إال ورغم أن ا
أهنم وجدوا أن الروس احلمر خري هلم من املسلمني, وهكذا اتفقت اإلقطاعية 

االستعامري القيرصي مع لينني للوقوف يف وجه املسلمني والبورجوازية والنظام 
 !!)١(يف الرتكستان

 فرباير ٥س باهلجوم عىل خوقند يف وقامت قوات لينني واملستوطنون الرو
 وللمرة الثانية يقوم الروس بدك هذه املدينة الباسلة وإبادة .م١٩١٨/ هـ١٣٣٧

                                 
 .كتاب املسلمون املنسيون يف االحتاد السوفييتي  ) ١(
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وفعلوا من أعامل الوحشية واهلمجية ما تتضاءل معه .. سكاهنا واغتصاب فتياهتا
 !!.)١(أعامل جنكيزخان وهوالكو

ء اإلسالم ومشايخ وامتدت روح املقاومة وارتفعت راية اجلهاد يذكيها علام
ُ واستطاعت القوات اإلسالمية الضئيلة العدد القليلة العدد أن ,الطرق الصوفية

 ..)٢(م١٩١٨/ هـ١٣٣٧تصد اهلجوم البلشفي عىل بخار يف مارس 
أثناء احلرب العاملية (وانضم إىل هذه الثورة أنور باشا ناظر احلربية يف تركيا 

ًوبنى مصنعا .. نظيم بإمكانياته البسيطةفنظم أمورها العسكرية أحسن ت) األوىل
ً وقاتل حتى استشهد عىل صهوة جواده مقبال غري مدبر يف يوم .لصنع الرصاص

 ..)٣(م١٩٢٢أغسطس / هـ١٣٤١عيد األضحى عام 
طوقان قائد البشكري ورئيس ) والدي(إىل هذه الثورة زكي فيلدي كام انضم 

 ..)٤( بمكره وخداعهنيا لينوالتي قىض عليه.. أول دولة مستقلة يف بشكرييا
ّوظهرت حقائق لينني واتضحت للمسلمني أكاذيبه ودعاواه وتبدت 

ً حيث قام بحرب إبادة للمسلمني أشد عتوا وجربوتا ,صورته احلقيقية البشعة ّ
ففي عهده األسود أقام مذبحة القرم ونرش املجاعة . ًوعنفا من سياسة القيارصة

 .)٥(كالب والقطط ثم أكلوا موتاهميف ربوعها حتى أكل املسلمون ال
ويف كازاخستان .. ويف  قرغيزيا قام بنفس حرب اإلبادة ونرش املجاعات

 /هـ١٣٤٥أباد ثلث السكان فيام يسمى بسياسة التحضري التي فرضها ما بني سنة 
                                 

 .املرجع السابق  ) ١(
 .السابقاملرجع   ) ٢(
 .حارض العامل اإلسالمي لألمري شكيب أرسالن  ) ٣(
 .كتاب املسلمون املنسيون يف االحتاد السوفييتي  ) ٤(
م ١٩٢٢كان املسؤول عن القرم الرفيق كالينني اليهودي الذي حـارص القـرم عـام   ) ٥(

 .وسيأيت ذكر ذلك. حتى أكل املسلمون موتاهم بل وأطفاهلم
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لقد « :ولومرسييه  وكام يقول بنجيس.م١٩٣٩/هـ١٣٥٨م إىل سنة ١٩٢٦
 نات من هذا القرن اختفاء ثلث شعبسببت سياسة التحضري يف الثالثي

 .»)١(القازاخ
 .ًواستمرت سياسة لينني يف عهد ستالني بصورة أشد بطشا وأكثر دموية

ففي عهده تم إخالء جزيرة القرم من مجيع سكاهنا املسلمني ونفي شعب بأكمله 
 ..إىل جماهل سيبرييا بعد أن قتل منهم مئات اآلالف

ا يف عهد هً واجه حربا رشسة مثلام واجهأما بالنسبة للدين اإلسالمي فقد
الذي فرض التنصري عىل املسلمني بالقوة أو الفرار من أراضيهم إيفان الرهيب 

واستمرت تلك السياسة يف عهد خلفائه وعىل األخص يف عهد .. وأوطاهنم
ثم استمرت بصورة أشد .. بطرس امللقب بالعظيم ويف عهد نيقوال األول

البلشفية التي تظاهرت يف أول األمر بأهنا ستعطي وأعتى منذ جميء الثورة 
 ,املسلمني مجيع حرياهتم الدينية والسياسية وحترتم دينهم وقرآهنم ورشيعتهم

ولكن ما أن استتب األمر للينني حتى بدأ سياسة اإلبادة لكل ما هو إسالمي, 
 مدرسة ٧٠٥٢ً مسجدا و٦٦٨٢ففي العهود البلشفية تم إغالق وهتديم وحتويل 

م تم إغالق مخسة عرش ١٩٢٨/ هـ١٣٤٧ويف عام .. المية يف الرتكستان فقطإس
 .)٢(ألف مدرسة إسالمية وستة وعرشين ألف مسجد

 كيلومرت ٢٢.٢٧١.٠٠٠وال يوجد يف كل االحتاد السوفييتي البالغة مساحته 
 حسب آخر إحصاء رسمي سوفييتي سنة − مربع والذي يبلغ عدد املسلمني فيه

 سو مدرستني رسميتني لتعليم ً مليونا, ال يوجد٤٣ − م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩
 ..)٣( واحدة يف بخار واألخر يف طشقند,القرآن والدين اإلسالمي

                                 
 ..ملنسيون يف االحتاد السوفيتيكتاب املسلمون ا  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
 .املصدر السابق  ) ٣(
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ورغم كل هذه احلرب املريعة املهولة ضد املسلمني يف االحتاد السوفييتي 
وتعاون الصليبيني واليهود مع الشيوعيني إلبادة اإلسالم واجتثاث جذوره إال 

فقد أدت سياسة اإلبادة واإلذابة إىل أن .. د تكفل بحفظ دينه وقرآنهأن اهللا ق
 وتدرك هذه الشعوب أن هويتها وبقاءها مرتبطان ,يتجذر اإلسالم أكثر فأكثر

) بمعنى القومية عند األتراك والفرس(ولقد أصبحت كلمة امللة .. باإلسالم
ًمرتبطة بمفهوم الدين ارتباطا وثيقا, بحيث أصبح احلفاظ ع ىل األمة هو احلفاظ ً

 )..بمفهومها اللغوي العريب ()١(ّعىل امللة
 ماذا حدث يف القرم واملناطق اإلسالمية 

 واليهودي كالينني ثم اليهودي املجري باالكون
خضعت للحكم اإلسالمي . ّيرة مطلة عىل البحر األسودالقرم هي شبه جز

). القرن الثالث عرش امليالدي(منذ أن وصلها بركة خان بن جوجي جنكيزخان 
 ثم دخلتها اخلالفة العثامنية بطلب من .واستمرت حتت حكم التتار املسلمني

 وبقيت كذلك حتى ,حكامها املحليني يف مواجهة الغزو القيرصي املسيحي
د اإلمرباطورة كاثرين الثانية اجلميلة والتي بقيت طوال الليل مع سقطت بي

 ثم ملا جاء الصباح انسحب القائد الرتكي ,يف خيمة لوحدهاالقائد الرتكي 
) وصف ابن بطوطة يف القرم(اخلائن وسلمها القرم بمساجدها ومدهنا اجلميلة 

 . وتم إعدام القائد اخلائن بعد ذلك.م١٧٨٣وذلك سنة 
قرم رغم ذلك بمآذهنا ومساجدها, رغم االضطهاد إىل احلركة وبقيت ال

 ونشط ,م بقرار الدوما يف إعطاء احلريات الدينية١٩٠٥اإلصالحية التي متت 
 .ًنوا حركة نشطة وأحزابا سياسيةّتتار القرم وكو

 قامت للمسلمني يف القرم دولة ,م١٩١٧وعندما حدثت الثورة يف أكتوبر 
                                 

 .كتاب املسلمون املنسيون يف االحتاد السوفيتي  ) ١(



،אFאאE ٦٤٤

ابات عامة الختيار حكومة وطنية بقيادة الزعيم مستقلة وأجريت فيها انتخ
 ألهل القرم من بيانات اوبد. التتاري القرمي شلبي وسيطرة حزب ميل فرقه

شاك ولكوينكن د فحاربوا قوات روسيا البيضاء بقيادة ,لينني أنه يؤيدهم
 .م١٩١٨عام ) بريطانيا وفرنسا(والذين كانت تساندهم قوات احللفاء 

يف وسط روسيا والتي ) التتارية( عىل البالد اإلسالمية وبدأ لينني بالزحف
ً وبدأت تشكل جيوشا وأحزابا ملحاربة ,كانت حتت سيطرة القيارصة من قبل ً

ًقوات روسيا البيضاء واستطاعت أن تستويل عىل كثري من األرايض وتقيم دوال 
 .بالفعل

 ثم ,)راليف جبال األو(وبدأ لينني بشامل القوقاز ومجهورية أوديل أورال 
 وفعلت قواته األفاعيل يف قتل النساء واألطفال, ,انتقل منها إىل خانية خوقند

اقتل الكل من الطفل : وكانت تعليامته مثلام هي تعليامت التوراة اليهودية
 !!ًال ترتك منهم أحدا.. الرضيع إىل الشيخ الفاين
م ١٩١٩يل ويف العام التا. م١٩١٨ه املناطق قبل انتهاء عام وتم إخضاع هذ

 التي بيحانم استوىل عىل أذر١٩٢٠ ويف أبريل .استوىل عىل مجهورية اآليش
 .واجهت مذابح جنكيزخان وهوالكو القرن العرشين

م فواجهت مقاومة شديدة واعتصم أهلها ١٩٢٠واجتهت قواته إىل القرم 
 اليهودي وعندئذ فرض الرفيق كالينني.  وبدأت حرب عصابات مروعة,باجلبال

جريدة أزفستيا يف عددها وقد نرشت . الشديد حتى انترشت املجاعةاحلصار 
بلغ عدد الذين أصابتهم «: م للرفيق كالينني ما ييل١٩٢٢ متوز مايو ١٥الصادر 

 ١٤,٤١٣ًشخصا مات منهم ) ٣٠٢,٠٠٠(م ١٩٢٢املجاعة يف القرم يف يناير 
 مات منهم ٣٧٩,٠٠٠م أصابت املجاعة ١٩٢٢ويف شهر مارس . ًشخصا

وهكذا قد أصيب أكثر من مليون تتاري قرمي مسلم باملجاعة خالل . ١٩,٩٠٢
بينام يقول . ًم مات منهم أكثر من ستني ألفا١٩٢٢األشهر الستة األوىل من عام 

 .كثر من مائة ألف مسلم قرميهنم أأ) قبل األمم املتحدة(تقرير لعصبة األمم 
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 متوز ١٥فستيا يف وجاء يف تقرير الرفيق كالينني اليهودي الذي نرشته أز
م, إن أكل حلوم األطفال, بل واملوتى مل يكن من احلوادث ١٩٢٢) مايو(

 .املستغربة أثناء تلك املجاعة
 مخسة ماليني , عندما دخلت القوات البلشفية القرم,وكان سكان القرم

م إال نصف مليون ١٩٤٠ وقد أبيد أكثرهم حتى مل يبق عام .)م١٩٢٢(نسمة 
 ).ن يزداد السكان خالل عقدين من الزمنكان املفروض أ(فقط 

وكان يف القرم عند دخول قوات لينني بقيادة الرفيق اليهودي كالينني 
ًم مسجدا اشتهرت بجامهلا ونظافتها حطمت مجيعا١٥٥٨ ّ وما بقي منها حول ,ً

 ومنها اجلوامع األثرية مثل جامع جان وجامع ,ٍإىل نواد واصطبالت ومتاحف
 .ازاراصامقيو وجامع طوز ي

وبعد كالينني اليهودي توىل أمر القرم اليهودي املجري باالكون الذي 
استمر يف هتجري أهل القرم املسلمني وطردهم ونفيهم إىل جماهل سيبرييا وإحالل 

 .ّالروس واألوكرانيني والبلغار حملهم
 .وانخرط شباب أهل القرم يف احلزب الشيوعي ليبقوا عىل أنفسهم

 أن حيوز ثقة لينني حتى أنه واله رئاسة القرم بعد بالكون واستطاع ويل إبراهيم
ولكن القيادة السوفييتية برئاسة ستالني بعد وفاة لينني قامت . اليهودي املجري

ًأبدوا تعاطفا (بإعدام ويل إبراهيم ومجيع وزرائه مليوهلم الرجعية الدينية 
 رئيس م قتلوا١٩٣٠ويف عام . م١٩٢٨وذلك عام ) وسمحوا ببعض املساجد

وتكرر ذلك عام . مجهورية القرم السوفييتية حممد قوباي مع مجيع وزرائه
 .م حيث تم إعدام الرئيس الياس طرخان مع مجيع أعضاء حكومته١٩٣٧

ويف احلرب العاملية الثانية استسلم الفيلق القرمي لألملان, ولكن ما إن علم 
 الطعام حتى ماتوا من األملان بأن هذا الفيلق هو من املسلمني حتى منعوا عنهم

وعندما علم املسؤول األملاين عن .  واضطر من بقي إىل أكل موتاهم,املجاعة
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 .. ًذلك أمر بقتلهم مجيعا بالرصاص
وعند هناية احلرب العاملية الثانية واستعادة ستالني لألرايض الروسية 

أمر ّ صب ستالني جام غضبه عىل سكان القرن املسلمني ف,وانتصاره عىل أملانيا
ومات يف رحلة املوت والعذاب مئات . م١٩٤٥ًبطردهم مجيعا إىل سيربيا عام 

 .اآلالف وبقي الباقون يف جماهل سيبرييا
ورغم أن جملس السوفييت األعىل برأ التتار القرميني من هتمة التعاون مع 

 إال أنه مل يسمح بعودهتم إىل ,م١٩٦٧ سبتمرب ٥النازي يف القرار الصادر يف 
 .وطنهم

ّوحول خروشوف . واستمر ذلك إىل ما بعد سقوط الشيوعية بكاملها
دة وومل يسمح هلم بالع) ألنه هو نفسه أوكراين(القرم إىل مقاطعة تابعة ألوكرانيا 

 .ج بدأ أفراد وأرس يعودون إىل وطنهميرسميا, ولكن بالتدر
, والشيشان, ويف بيحانونفس القصة واجهتها املناطق اإلسالمية يف أذر

أ لينني سياسته بتأييد دوقد ب. لرتكستان يف قرغيزيا وأوزبكستان وقازاخستانا
كولشاك ودينكني واملنتمني إىل اجلناح (املسلمني ليقفوا ضد قوات روسيا البيضاء 

وانضم كثري من املسلمني إليه وخاصة من ). القيرصي أو الديمقراطية الغربية
 يف يهيلومرس وويقول بنجسني) بال وأورلفوجلا أكرب أهنار روسيا با(تتار الفوجلا 

تعترب الشيوعية الوطنية  :»املسلمون املنسيون يف االحتاد السوفييتي«كتاهبام 
ًحدثا فريدا يف التاريخاإلسالمية يف االحتاد السوفييتي  فقد دامت حوايل عرش . ً

ًوكانت نتاجا إيديولوجيا وعلميا .. م١٩٢٨م إىل عام ١٩١٨سنوات من عام 
ريق من الشباب املثقف عامده تتار الفوجلا والذي ظن أن لينني واحلركة لف

 .الشيوعية ستسمح هلم بإقامة مجهوريات سوفياتية مع بعض احلرية الدينية
املسلمون املنسيون يف االحتاد « يف كتاهبام يهيلومرسيقول بنجسني وو

ّأن يكيفوا ) ّاملغرر هبم(وحاول الشيوعيون الوطنيون املسلمون «: »السوفييتي



אא٦٤٧ א

املاركسية اللينينية الروسية مع األوضاع التارخيية واالجتامعية والثقافية لإلسالم 
م ١٩٢٨ُوصفي معظمهم تصفية جسدية بأمر من ستالني بني سنتي . ففشلوا

 .م١٩٣٨و
 فلام متكن الشيوعيون من ,لقد استطاعت وعود لينني وستالني أن جتتذهبم

ومنهم مري سعيد غالييف . ًفوهم واحدا إثر اآلخراحلكم أقاموا هلم املذابح وص
ًالذي عينه ستالني مساعدا له يف مفوضية الشعب للقوميات وعضوا يف  ً ّ
ًاملفوضية املركزية اإلسالمية وعضوا يف اللجنة املركزية جلمهورية تتارستان 

 !!ّوسجن وعذب ثم قتل مليوله الرجعية الدينية. إلخ.. االشرتاكية السوفياتية
شكوف الكازاخي الذي تسنّم مناصب رفيعة يف احلزب ريهم طرار ومن

ًالشيوعي يف آسيا الوسطى ورئيسا للجنة الشعبية السوفييتية جلمهورية 
ًم باعتباره منحرفا شوفينيا ينادي ١٩٣٨ّونفذ فيه حكم اإلعدام عام . تركستان

 .بوحدة األرايض الرتكستانية
ّحزب اآلش أوردا وقد تم  ومؤسس ومنهم أمحد بيطرسون القازاخي

روبولوجي  االنثومنهم عيل خان بوكيخانوف عامل. م١٩٣٧تصفيته جسديا عام 
اليموجان إبراهيموف من تتار الفوجلا غ ومنهم .م١٩٣٣الذي تم تصفيته عام 

 .)١(م١٩٣٨الذي أعدم يف السجن عام 
  فكان أول األمر يدعو املسلمني إىل,وقد متيز احلكم الشيوعي بالدهاء

 وبالتدريج أظهر هلم .الثورة ضد روسيا البيضاء ويعدهم بحريتهم الدينية كاملة
ً وواجهت كل املناطق اإلسالمية حربا رشسة واحدة بعد ,الغدر فقتل من قتل

 .األخر وحرب إبادة وحرب جتويع
                                 

 »املسلمون يف االحتـاد الـسوفييتي«انظر تفاصيل هذه اإلعدامات والثورات يف كتايب   ) ١(
 .سني ولومرسييهلبنجي» املسلمون املنسيون يف االحتاد السوفييتي«وكتاب 
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م كان يف روسيا القيرصية مخسة عرش ألف ١٩١٧وقبيل قيام الثورة عام 
 .م تم إغالق مجيع هذه املدارس١٩٢٨ل عام وبحلو. مدرسة إسالمية

لقد ابتدأ اهلجوم «: ويقول كتاب املسلمون املنسيون يف االحتاد السوفييتي
م حتى إعالن احلرب العاملية الثانية ١٩٢٨املبارش ضد الدين اإلسالمي عام 

 مسجد يتوىل اإلمامة فيها والتدريس أكثر ٢٦.٠٠٠ومتيز بإغالق ). م١٩٣٩(
 .ل دين ألف رج٤٥من 

ويف الفرتة األوىل للحكم الشيوعي ابتداء من حكم لينني تم تصوير القرآن 
ككتاب اشرتاكي وحممد كمصلح اجتامعي, ولكن رسعان ما انقلب احلال 
وحتول اإلسالم إىل دين كهنويت رجعي يدعم احلكم القيرصي ويشجع اإلقطاع 

 الطبقة الكادحة إنه دين حيارب.. والعبودية وطغيان النبالء والرأسامليني
 !!ويعدهم بالصرب حتى يدخلوا اجلنة

:  السوفييتية حتت مادة إسالم)دائرة املعارف( − ياوتقول اإلنسكلوبيد
ًدورا رجعيا كأداة للقمع الروحي  −مثل كل الديانات  −ًلعب اإلسالم دائام «

ق بواسطة ّبواسطة الطبقات الطفيلية املحلية وكوسيلة الستغالل شعوب الرش
 .»ملستعمرين األجانبا

ومل تتوقف هذه احلملة حتى بعد صعود خروتشوف إىل سدة احلكم 
 بل استمرت احلملة العنيفة ضد ,وظهور فضائح احلكم الستاليني وجرائمه

 وسينام ومرسح وكتب فزيونياإلسالم يف كل أجهزة اإلعالم من صحافة وتل
ًا مناهضا  كتاب١٢٩) م١٩٦٤ – ١٩٥٤(وطبع يف تلك الفرتة . ونرشات ً

لإلسالم بكافة اللغات واللهجات التي يتحدثها مسلمو االحتاد السوفييتي مثل 
والرتكامنية ) بيحانأذر(رية ذاألوزبكية والقازاخية والداغستانية واأل

 .والقرغيزية باإلضافة إىل الروسية التي يتقنها كافة السكان
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 دور اليهود الرأسامليني يف الشيوعية
ً دورا أساسيا يف ,لقد لعب اليهود, وخاصة أصحاب املاليني والباليني

 !!تكوين الشيوعية ونرشها ودعمها
وكان كارل ماركس نفسه هيوديا ودعمه املليونريات اليهود يف بريطانيا 

د منهم  جت,اليهود وكانت روسيا القيرصية, رغم حماوالهتا باسرتضاء .وأوربا
م بعد عدة ١٨٨١ّاحلمالت املتتالية, وتم اهتامهم بقتل اسكندر الثاين عام 

 .حماوالت فاشلة الغتياله, رغم أنه نرش التعليم وحاول حتسني أوضاع الفقراء
 رئيس الوزراء الربيطاين يف عهد امللكة )ّاليهودي املتنرص (رائييلز له داوملا شك

ًمعات من اليهود ال جيدون عمال, أمر القيرص بفتح فيكتوريا أن خرجيي اجلا
 . الروس منأبواب العمل واملناصب العليا هلم أسوة باخلرجيني

ّوكانت إصالحات القيرص اسكندر الثاين سببا يف اغتياله ألنه عطل وأوقف  ً
ّأنشطة اخلاليا الرسية وقىض عىل التذمر الشديد الذي كان اليهود يستغلونه ضده  ّ

ّم عمت روسيا ١٨٨١وعقب اغتيال القيرص اسكندر الثاين عام . رصةوضد القيا
ّوشدد . موجة استياء عارمة استغلها اليهود يف نرش اخلاليا املناوئة للقيرص

 فتوجه البارون جيزنربج عىل رأس وفد ,القيرص اجلديد احلملة ضد اليهود
 القيرص يف وقابل) ًممثال ملؤسسة روتشيلد اليهودية األخطبوطية(ٍهيودي عال 

ًم وقدم له احتجاجا رسميا عىل هذه القوانني١٨٨٢عام ) أيار(مايو  وبدأت . ّ
احلرب االقتصادية عىل روسيا القيرصية, فحاربوا التجارة الروسية التي 

ّم والتي أدت إىل هزيمة روسيا من عدوهتا ١٩٠٥ّوصلت إىل أشدها عام 
 .)١(يا وجتاريا ويف ذات الوقت تم دعم اليابان اقتصاد,اليابان

                                 
م, ١٩٨٢, ٢اليهود وراء كل جريمة, دار الكتـاب العـريب, بـريوت, ط : وليم كار  ) ١(

 .١٥٤ – ١٥٢ص 
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واغتيل عدد من . القيرصية بفعل خالياهمّوعمت الفوىض يف روسيا 
ّاملسؤولني الروس مثل وزير التعليم الذي حدد عدد الطلبة اليهود املقبولني يف 
اجلامعات واملدارس الروسية, ووزير الداخلية دسباغني الذي فضح بعض 

واغتيل ). اجليتو(ّمناطق حمددة هلم اخلاليا الرسية لليهود وأمر بأن يعيشوا يف 
رسجيوس ) Grand duke(رئيس وزراء روسيا بلهيف ثم األمري الغراندوق 

 .عم القيرص
 واعترب اليهود املرابني هم املسؤولني عن ,وثار القيرص االسكندر الثالث

ّهذه اجلرائم, فكون اليهود احلزب االجتامعي الثوري وكونوا خاليا إرهابية 
وكان ضمن هذه املجموعة .. ا اغتيال القيرص االسكندر الثالثّقرروا فيه

 .ُاسكندر أوليانوف الذي ألقي القبض عليه وأعدم
ّالذي فر إىل ) لينني(واسكندر أوليانوف هو األخ األكرب لفالدمري أوليانوف 

 .سويرسا بمساعدة اليهود
ن وقام اليهودي يعقوب شيف ممثل جمموعة كوهني لوب التي مولت اليابا

بالرد عىل استفسار مندوب القيرص يف مفاوضات السالم م ١٩٠٥يف حرب عام 
 وأنت الرجل −أنت تدرك «: بني اليابان وروسيا والتي متت يف أمريكا بقوله

أنه ال يمكن أن تتوقع من املصالح اليهودية ونفوذ  –االقتصادي والسيايس 
تي حتارب املصالح األمريكيني اليهود أن تعمل إال ضد احلكومة الروسية ال

 .»اليهودية, وال تؤمن لليهود الروس مطالبهم
وكانت لندن هي مقر اجتامعات اجلمعيات الفوضوية والشيوعية وبمعرفة 

ن رئيس الوزراء كان اليهودي إال عجب يف ذلك إذ (احلكومة الربيطانية ذاهتا 
األنجليكانية دزرائييل الذي أظهر أنه ختىل عن دينه اليهودي وحتول إىل املسيحية 

 ).ليصبح املستشار األول للملكة فيكتوريا ورئيس وزراء دولتها
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 ]م١٩٢٤ – ١٨٧٠) [ليانوفوفالديمري أ(لينني 
 وانجرف بعدها , كان لينني يف رشخ شبابه,عندما أعدم شقيق لينني األكرب

وملا . ّية املتطرفة التي تلقاها من زمالئه اليهود يف املدرسةنحو األفكار الثور
ّاشتد البحث عن الثوريني دبر له اليهود السفر إىل سويرسا عام  م ١٨٩٥ّ

وهناك ارتقى السلم يف التنظيم الشيوعي الذي ضم ). ً عاما٢٥وعمره (
وكلهم من ..  وفريازا سوليشإكسلرود, وجوليوس تسيد رياومليودوتش, و

َّوكان بليخانوف ولينني مها الوحيدين يف تنظيم كامل من اليهود, ضم . داليهو
 ,مورتوف الذي تزعم املونشفيك فيام بعدتسيد رياوم الذي عرف فيام بعد باسم 

 .بينام تزعم لينني البولشفيك
رتوف وغريه ولكن السلطات ونشاطه مع موبارش وعاد لينني إىل روسيا 

أي بعد ثالث (م ١٩٠٠م وخرج منه عام ١٨٩٧ودخل السجن عام تنبهت له 
.  الثوريةءوكان قد تزوج من اليهودية احلسنا). سنوات قىض معظمها يف سيبرييا

 توجه إىل سويرسا مرة أخر وأصدر مع بليخانوف ,وعندما أطلق رساحه
أي ) إيسكرا(كسلرود ويوتريسوف وتروتسكي صحيفة باألملانية اسمها إو

ْ وكانت هترب إىل روسيا وترتجم .ارية التحريروتولت زوجته سكرت. الرشارة َّ ُ
 .إىل الروسية

اختلف فيها  −م ١٩٠٧م إىل عام ١٩٠٣من عام  −وعقدت مؤمترات عدة 
 وكان لينني وتروتسكي ,الرفاق الشيوعيون وانقسموا إىل مونشفيك وبولشفيك

 .رتوف من جناح املونشفيكومن جناح البولشفيك وم
وعهد ) أي العامل(م جريدة بروليتاريا ١٩٠٨وأصدر البولشفيك عام 

 .بتحريرها إىل لينني وزينوفيف اليهودي
ومجيع املحررين هلذه املجموعات الشيوعية هم من اليهود ما عدا لينني 

 ).زوجته هيودية ويف إحد الروايات أنه من أصل هيودي(



،אFאאE ٦٥٢

 والبولشفيك يف تقويض الروح املعنوية للشعب واستطاع املونشفيك
 واندفعت .ونرش فضائح القصور والطبقة املرتفة والنبالء وتضخيمها ,الرويس

) احللفاء(م إىل احلرب العاملية األوىل يف صف بريطانيا وفرنسا ١٩١٤روسيا عام 
وازدادت االضطرابات أثناء  ).العدو التقليدي لروسيا(ضد أملانيا وتركيا 

القتصاد وأن ا بام واستطاع اليهود أن يلعبو١٩١٧احلرب وخاصة يف مطلع عام 
واختل األمن وأطلق اجلنود النار . رسبورج نفسهاطّيقل التموين يف العاصمة ب

ل فيها اليهود, غّبأمر ضابط اهتم بأنه عىل عالقة وطيدة بالتنظيامت الرسية املتغل
 .وبدأ اجليش يعاين من اهلزائم بفقدان الروح الوطنية. ت اجلامهريفهاج

 الذين ,شتدت األزمة, وفتك اجلنودم ا١٩١٧) آذار( مارس ١٢ويف 
ّوتم إطالق رساح . ً بضباطهم وانفلت األمن متاما,انضموا للخاليا الثورية

 . بالنهب والقتل وإثارة الذعرماملسجونني واملجرمني وسمح هل
وطوال هذه املدة كان لينني ال يزال يف سويرسا ينعم مع زوجته وجمموعة 

 سويرسا, واهتمه كثري من الرفاق بأنه ينفق احلياة الرغيدة يفبمن قادة احلزب 
 .من يريد) من اليهود(ببذخ ويعيش حياة النبالء وأنه يشرتي بأمواله 

ًوقد استطاع اليهود املتغلغلون يف الدولة األملانية أن يقيموا اتفاقا بني روسيا 
ورتبت هلم . وأملانيا يعود بموجبه اهلاربون واملنفيون من الروس إىل بالدهم

ًومل يكن قطارا واحدا بل . ًرا خاصا, عاد فيه لينني ورفاقه وآالف الثورينيقطا ً
 ,سلسلة من الرحالت التي نقلت تسعني ألف فوضوي إرهايب وشيوعي

 . من أملانيا إىل روسيا,ومعظمهم من البولشفيك
يف بطرسبورج أن يكسب جمموعة من ضباط البحرية واستطاع لينني 

 استطاع ,ومع جمموعاته الداخلية والتي أتت من أملانياالروسية فاستولوا عليها 
أن حيول الثورة ضد القيرص إىل صاحله, ودخل بطبيعة احلال مع كراينسكي 
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وكولشاك ودينكني, القادة البيض الذين استولوا عىل الدولة وبدعم من احللفاء 
ة  يف حروب طاحنة, استطاع فيها أن يتغلب عليهم بمساعد,)ًبريطانيا أساسا(

اينسكي أن يقنعها بإجياد راألقليات التي عانت من الظلم والتي مل يستطع نظام ك
نظام جديد عادل فتقدم لينني بخطاباته النارية للمسلمني يعدهم باملؤازرة 
ويطلب منهم الثورة ضد االستعامر والطغيان وأن حيرتم دينهم وقرآهنم 

 .)كام تقدم معنا(ية كاملة نوحريتهم الدينية واملد
وباملجازر استطاع لينني وزمرته من اليهود أن يستولوا عىل روسيا بأكملها 

, وهو )Polit buro(وكان املكتب السيايس بوليتبيورو . خالل بضع سنوات
ًمكونا من لينني وزينوفيف وكامنيف وتروتسكي وبوخارين الذي حيكم روسيا, 

كانت  اللذين وكانوا مجيعهم من اليهود ما عدا لينني وستالني. نيلوستا
 وصار ارتباطه ,, بل إن ستالني زوج ابنته فيام بعد إىل هيودينيمها هيوديتازوجت

باليهود قويا, ثم اختلف مع بعض زعامئهم واستطاع بالفعل أن يزحيهم بعد وفاة 
 .ًولكن ارتباطه باليهودية العاملية بقي ثابتا. م١٩٢٤لينني عام 

ئة من أعضاء اللجنة املركزية للحزب  بامل٨٠ إىل ٧٠وكان اليهود يشكلون 
 باملئة من سكان ٨٠نه مستعد لقتل إوقد اشتهر قول لينني . الشيوعي الرويس

 .العامل ليستمتع الباقون باحلياة يف ظل املاركسية اللينينية
. أكثر من مخسة ماليني رويس) م١٩٢٤ −١٩١٧(وقد قتل لينني يف ثورته 

وبطبيعة .. )١( مليون رويس١٥ثري فقد قتل أما ستالني الذي حكم فرتة أطول بك
احلال مل يسلم زمالء األمس من املذابح, وهي مذابح متبادلة يف كل نظام شيوعي 

 .ماركيس

                                 
 .ًهذا غري عرشين مليونا قتلوا يف احلرب العاملية الثانية بسببه  ) ١(
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 لة ماركسية بدون جمازرمل تقم أي دو
روسيا (يف أوربا كانت أ سواء ,ومل تقم أي دولة ماركسية بدون مذابح

أو يف آسيا ) إلخ.. وبولندا وبلغاريا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسالفيا
والوس ) أكثر من مليونني(وكمبوديا ) الصني ومذابحها بعرشات املاليني(
وحتى املحاولة املاركسية يف أندونيسيا ). بضعة ماليني(وفيتنام ) مئات اآلالف(

واليشء ذاته . رتو استطاع القضاء عليها ولكن سوها,قتلت أكثر من مليون
) منجستوهييل ماريام(واحلبشة ) سياد بري(يقال يف الكونغو والصومال 

 .)كوبا واملحاوالت يف األرجنتني وغريمها(وأمريكا الالتينية 
 ,أن يقوم احلزب الطليعي  الشيوعي يف اليمن اجلنوبية باملجازروال غرابة إذن 

أي (ء وترشيد أكثر من مائتي ألف من سكان عدن وقتلهم للعلام. فهذا دأهبم
ّأكثر من نصف السكان, وقد حل حملهم ضعفهم من األرياف املنكوبة وفقدت ) ّ

 ,ثم انطلقت املجازر فيام بني الزمرة والطغمة.. عدن واليمن اجلنوبية كوادرها
املؤسسني األوائل (وبعد أن ختلصوا من قحطان الشعبي وابن عمه فيصل الشعبي 

م ختلصوا من جمموعة أخر من الدبلوماسيني يف الطائرة ١٩٦٩عام ) لجبهةل
بمجزرة حصدت بضعة آالف ) سامل ربيع عيل(ثم ختلصوا من ساملني . املنكوبة

م بني الزمرة والطغمة ١٩٨٦ ثم وقعت املجزرة الكرب يف .)م١٩٧٨عام (
. وعيل عنرت وعات البيض وعبد الفتاح إسامعيلموجمموعات عيل نارص حممد وجم

 ثم .وكان القتىل يف خالل أسبوعني من القتال أكثر من عرشة آالف شخص
استمر القتل عىل اهلوية وبلغت اخلسائر البرشية يف مجلتها أربعني ألف أو تزيد, 
وأغلبهم من أنصار عيل نارص بعد هزيمته وخروجه إىل اليمن الشاميل مع ثالثني 

بداهللا صالح واستفاد منهم استفادة هائلة, ألف من أنصاره الذين استقطبهم عيل ع
م, بعد أن قام بالوحدة ١٩٩٤وخاصة عندما أراد البيض أن يقوم باالنفصال عام 

ّويف كال احلالتني أد بالبلد إىل نكبات مستمرة, . م١٩٩٠الفورية االندماجية عام 
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ِّقتل فيها اآلالف ورشد عرشات اآلالف ُ ة من ومل يستفد إال هو وجمموعة صغري. ُ
حلرب أتباعه حصلت عىل األموال الضخمة التي أتت إليه من جهات مؤيدة 

وهكذا . م, وعىل إثرها ارتفع رصيده يف البنوك السويرسية١٩٩٤االنفصال عام 
وبلغ من . حتول املناضل الشيوعي الربوليتاري إىل أحد أكرب الرأسامليني يف اليمن

!! ثر من مليون دوالر يف فنادق ديبإرسافه وبذخه أن كانت تكاليف خطبة ابنته أك
ّثم تم االنفصال . وتكاليف الزواج مخسة ماليني دوالر. وهللا يف خلقه شؤون

 .ويطالب الزوج باملاليني حتى يوافق عىل الطالق

 األحزاب الشيوعية يف البالد العربية ودور اليهود فيها
األحزاب الشيوعية يف البالد العربية يف أوقات خمتلفة وأزمنة متباينة نشأت 
 وبعضها يف مرحلة ,ن يف بداية العرشينات من القرن العرشينّوبعضها تكو

عام ) الشيوعي اليمني( مثل حزب االحتاد الشعبي الديمقراطي ,متأخرة
اد جمموعات عبد الفتاح من باحت( وبعده احلزب االشرتاكي اليمني ,م١٩٦٠

اجلبهة القومية وحزب باذيب وحزب البعث االشرتاكي برئاسة أنيس حسن 
 .)حييى وحزب سلطان أمحد عمر يف الشامل

 )١(احلزب الشيوعي السوري اللبناين
ة فؤاد شاميل  وكان أعضاء اللجنة املركزي.م١٩٢٤ّتكون يف نوفمرب 

» حزب الشعب اللبناين«ويوسف إبراهيم يزبك وفريد طعمة حتت اسم 
وانضم إليهم بعد بضعة أشهر . باسم احلزب» اإلنسانية«وإصدار جريدة 

عصبة سبارتكوس األرمنية التي أسسها آرتني مادويان وهيكازون بودياجيان 
                                 

, املؤسـسة ٣٧٦/ ٢عبد الوهـاب الكيـايل, ج. موسوعة السياسة رئيس التحرير د  ) ١(
 . م١٩٩١/ ٢راسات والنرش, بريوت ط العربية للد
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ًندوبا عن وحرض جوزيف برجر اليهودي االجتامع التأسييس م. م١٩٢٠عام 
ًوتم إدخال جاكوب تيرب اليهودي الرويس عضوا قياديا يف اللجنة . الكومنرتن
وهو ال شامي وال . ًوبطبيعة احلال اختذ له اسام حركيا هو الرفيق شامي. املركزية

وكان أحد اليهود املهاجرين إىل .  بل هيودي رويس,عريب وال مسلم وال نرصاين
 .ان اليهوديفلسطني وأحد أركان االستيط

 احلزب الشيوعي اللبناين بحيث يتوىل دوروهكذا يتضح من أول حلظة 
وال حيتاج األمر إىل . قيادته الفعلية هيودي رويس صهيوين هاجر إىل فلسطني

ذكاء ملعرفة دور اليهود الصهاينة املاركسيني يف نرش املاركسية يف الوطن العريب 
يدة بني هذه األحزاب الشيوعية والتمهيد لقيام إرسائيل والعالقات الوط

مما جعل حركة القوميني العرب عند تكوينها . واألحزاب اليسارية واليهودية
م تقوم بإدانة األحزاب الشيوعية السورية واللبنانية ١٩٤٨بعد النكبة عام 

كام قد أوضحناه ونقلناه من كالم األستاذ  −والفلسطينية وتعتربهم قمة اخلونة 
 .س اجلبهة القومية وأحد أهم مؤسسيهاقحطان الشعبي رئي

م أصدر احلزب الشيوعي اللبناين باالشرتاك مع احلزب ١٩٣٠ويف عام 
واجبات الشيوعيني يف احلركة القومية : الشيوعي الفلسطيني وثيقة هامة بعنوان

 )١( !العربية
الرفيق (وظل اليهودي الرويس الصهيوين املهاجر إىل فلسطني جاكوب تيرب 

ًأمينا عاما ) هل هو هيودي?( واستمر فؤاد شاميل ,حد أركان احلزبأ) الشامي
 بصورة خاصة ضد وكان احلزب يوجه نشاطه. م١٩٣٣للحزب حتى عام 

األحزاب البورجوازية اإلصالحية والتي كانت تقود النضال ضد االنتداب 
 هؤالء اخلونة يف مساندهتم لالستعامر روهكذا يظهر دو. الفرنيس والربيطاين

                                 
 .املصدر السابق  ) ١(
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الصهيونية بكل وقاحة وحماربتهم ليس لإلسالم فقط بل للقومية العربية وللحركة و
م حل خالد بكداش ١٩٣٣ويف عام  .الوطنية االستقاللية, فهم عمالء حتى النخاع

حمل فؤاد شاميل بعد أن مكث يف موسكو فرتة يتثقف ويترشب مبادئ احلزب 
 ).ً عاما٢٠ بأكثر من ًمتاما كام فعل عبداهللا باذيب بعد ذلك!! (ورسائله

ًوبدأ احلزب يفك ارتباطه رويدا رويدا باحلزب الشيوعي اليهودي والذي  ً
وارتبط بصورة قوية . بعدّقد تكونت كن دعى الفلسطيني ألن إرسائيل مل تُكان ي

جدا باحلزب الشيوعي الفرنيس ووقف ضد كل األحزاب املحاربة لفرنسا يف 
م أعلن احلزب ١٩٣٦ومنذ عام . بوجه خاصالوطن العريب ويف سوريا ولبنان 

حجر ّبرصاحة أن التعاون مع فرنسا هو هدفه األول واألخري, وأن ذلك يمثل 
يا له من حزب يعلن خيانته عىل املأل بكل (األساس يف سياسة وأهداف احلزب 

وكان يطالب العامل والثوار باهلدوء والتزام النظام وفرنسا هي األم ).. بجاحة
ًوينبغي أن توجه جهودنا مجيعا ضد الفاشية ) شيوعيني واملارونينيلل(الرؤوم 

 ).أملانيا وإيطاليا(والنازية التي أطلت برأسها يف أوربا 
وقد أعلن خالد بكداش ورفيق رضا وفرج اهللا احللو ونقوال الشاوي 
تطوعهم يف اجليش الفرنيس ودعوا الشعب اللبناين والسوري لالنخراط يف 

 )ونسوا املاركسية(ًفاعا عن الديمقراطية والليربالية والتقدم اجليش الفرنيس د
ً مندوبا للحزب ١٩٠م جتمع ١٩٤٤ويف عام . ّوجمدوا دور ستالني العظيم
ّهنم يمثلون سبعة آالف عضو وكونوا قيادة إ وقالوا ,الشيوعي يف سوريا ولبنان

جديدة يرأسها خالد بكداش ويف قيادهتا فرج اهللا احللو ونقوال الشاوي ورشاد 
ًعيسى وأعلنوا ميثاقا جديدا ليس للشيوعيني فحسب ولكنه يضم كل التقدميني  ً

ويا هلم من أحرار !! بقاء فرنسا يف بلدهمبواملخلصني والوطنيني الذين ينادون 
 .ّبون بقاء املستعمر وتبلغ هبم الوقاحة أن يعلنوا ذلك ويدعوا الوطنيةيطل

لقد كان موقف االحتاد السوفييتي يف املبادرة باالعرتاف بإرسائيل بعد 
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م يوضح التقاء ١٩٤٨كية هبا عام يدقائق من اعرتاف الواليات املتحدة األمر
. ودولة إرسائيلاملعسكرين الرأساميل والشيوعي يف دعم اليهود والصهيونية 

ويف الواقع مها وجهان متغايران جدا لعملة واحدة يستخدمها اليهود حسب 
 .الظروف واملناسبات واحلاجات

وقد كان يف مقدور الواليات املتحدة القضاء عىل االحتاد السوفييتي بعد 
وكان .  حيث كانت روسيا منهكة أشد اإلهناك,احلرب العاملية الثانية مبارشة

لعام األمريكي يف أوربا يدعو إىل االنتهاء من الشيوعية ويطلب من القائد ا
 ولكن حكومته املرتبطة باليهود ,حكومته أن تسمح له بالقضاء عىل روسيا

وهو هيودي من أصل أملاين (نهايمر أبو القنبلة الذرية بوثم قام أ. ذلكرفضت 
 أوبنهايمر قام) كايكان عىل رأس الفريق الذي صنع القنبلة الذرية يف أمر

 ,اليهودي هو وزوجته بترسيب أرسار القنبلة الذرية وكيفية صنعها إىل ستالني
وبدأ .. وبالفعل قام االحتاد السوفييتي يف فرتة وجيزة بصنع القنبلة الذرية

ضح أوبنهايمر وزوجته فّوتم . توازن الرعب بني العمالقني روسيا وأمريكا
ولكنها ثبتت عىل . )١(تثبت عليهام التهمة ومل ,وحماكمتها بتهمة اخليانة العظمى

جمموعة من اليهود عىل رأسها جوليوس روزنربج وزوجته إيثل وتم إعدامهام 
 .م١٩٥٣عام 

وقد شعرت األحزاب الشيوعية يف سوريا ولبنان وفلسطني والعراق 
ومرص باحلرج الشديد عند اعرتاف أسيادهم بإرسائيل, ولكنهم حاولوا تربير 

ّومتخلفة وتسري يف ركب االستعامر  ّ وأن البالد العربية رجعية.موقف أسيادهم
حزب (ّ وأن إرسائيل أكثر تقدمية منهم, وتنفذ الربامج االشرتاكية ,واإلمربيالية

                                 
م ١٩٦٧وتـوىف سـنة . ولكنه منع من الوصـول إىل مزيـد مـن املعلومـات الـرسية  ) ١(

 ).٣٠٨/ ٣, ج ٢املوسوعة العربية, ط (
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وبالتايل فإن دعم إرسائيل ) كميونات دليل عندهم عىل تقدميتهاملابام ووجود ال
تم الكمربادوري اإلمربيايل هو دعم للتقدمية واالشرتاكية العلمية وحماربة للنظا

 .إلخ.. الرأساميل
وأدانت األحزاب الشيوعية سياسة احلياد اإلجيايب التي ناد هبا عبدالنارص 

 رصاحة لالنضامم إىل اجلبهة التقدمية الشيوعية اوهنرو وتيتو وسوكارنو, ودعو
 .وااللتحاق بركب الكومنتون واالحتاد السوفييتي

أتباع لروسيا, وكالمها عميل يبيع وطنه ودينه هناك أتباع ألمريكا, وهناك 
وعندما شارفت الشيوعية . ن هناك خمدوعني كثرأّوأمته ملن يدفع الثمن, كام 

ر الليربايل كّضهم وقضيضهم إىل املعس انتقل الشيوعيون العرب بق,عىل الزوال
ًوالعميل ال بد أن يبقى عميال طوال ). أي املعسكر األمريكي(الديمقراطي 

 .هحيات

 )١(احلزب الشيوعي التونيس
ومل ينفصل عن هذا . كفرع للحزب الشيوعي الفرنيسم ١٩١٩تأسس عام 
ًم وهو انفكاك شكيل وبقي االرتباط وثيقا مما أد ١٩٣٤ عام احلزب األم إىل

ًإىل عزلة احلزب واعتباره حزبا عميال لفرنسا ينادي بااللت ام هبا والبقاء حتت حً
. ودور العاملة أصيل لد مجيع األحزاب الشيوعية يف العامل العريب. سيطرهتا

ألن احلزب الشيوعي الفرنيس !! وناد برصاحة بمعارضته استقالل تونس
ومل يكن للحزب سو دور !! وهكذا فلتحيا اخليانة. يعارض استقالل تونس

 .اخليانة يف احلركة الوطنية االستقاللية

                                 
م, ١٩٩١, ٢عبد الوهاب الكيالين, بريوت ط . موسوعة السياسة رئيس التحرير د  ) ١(

 .٣٧١ – ٣٧٠/ ٢ج 
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 )١(احلزب الشيوعي الفلسطيني
من أعضاء » حزب العامل االشرتاكي« يف فلسطني م١٩١٩تأسس عام 

واشتهر باسمه . »بوعايل تسيون«هيود, أغلبهم من الشيوعيني والباقي من يسار 
 ).موييس(املخترص 

م بغرض ١٩٢٢سم يف خريف وولد احلزب الشيوعي الفلسطيني هبذا اال
واختار غالبية . أو املؤمتر الصهيوين) األممية الثالثة(ن االندماج يف الكومنرت

 جانب الصهيونية, وأصبحوا قادة حزب املاباي بينام اختار الباقون ءاألعضا
 واعرتف الكومنرتن) اليهودي(احلزب الشيوعي الفلسطيني ) ً عضوا١٥٠نحو (

 .م١٩٢٤ر رسميا باحلزب يف فرباي
أي إدخال أعضاء عرب فلسطني فيه يف » تعريب احلزب«وبدأ ظهور شعار 

م بدأ األعضاء العرب يف السفر إىل موسكو ١٩٢٧ ومنذ عام ,م١٩٢٤يوليه 
 احلركة , يف أغلبيته,د احلزبي وأ.لتلقي مبادئ املاركسية واالشرتاكية العلمية

 .ء ولد فيها أم هاجر إليهاًالصهيونية وأن فلسطني تعترب وطنا لكل هيودي سوا
م التي قامت ضد الصهاينة ١٩٢٩ويف ثورة الرباق املشهورة يف أغسطس 

ون املستوطنات يف كل مكان ئالذين بدأوا يتوسعون يف احتالهلم فلسطني وينش
ّالتحكيم الدويل أقر بأن ن رغم أًحائطا هلم, ) الرباق(وينادون بحائط املبكى 

ورغم ذلك وقف األعضاء من .  عالقة له باليهودحائط الرباق تابع للعرب وال
ومل تر قيادة احلزب يف . الفلسطينيني العرب مع إخوهتم الصهاينة وأيدوا موقفهم

 !!ثورة الرباق سو أهنا مذابح عنرصية لليهود من العرب املتعصبني الرجعيني
وبدأت خطوات أقو يف التعريب ألن قيادة احلزب كانت يف غالبيتها بيد 

                                 
 .٤١٤ – ٤١٠/ ٢املصدر السابق, ج   )١(
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وحتولت صحيفة . م١٩٣٠هود, وذلك إثر املؤمتر السابع املنعقد يف ديسمرب الي
 .م١٩٣١إىل اللغة العربية منذ عام ) اليديش(احلزب من اللغة اليهودية 

وعند ظهور النازية عاد التعاون الوثيق بني احلزب الشيوعي الفلسطيني 
 .ًوالصهاينة باعتبارهم مجيعا يف خندق واحد ضد النازي

ك احلزب الشيوعي الفلسطيني يف أي حركة مقاومة ضد الصهاينة ومل يشرت
 .سو البيانات التي تشجب إبادة الفلسطينيني العرب من قبل الصهاينة

 ولكن من بقي منهم ,م تبعثر الشيوعيون الفلسطينيون١٩٤٨وبعد نكبة 
 وأما من كانوا يف الضفة الغربية فانضموا. انضم إىل احلزب الشيوعي اإلرسائييل

 وكانت قيادة احلزب الفلسطيني هتاجم الرئيس .إىل احلزب الشيوعي األردين
ّولكنه غري موقفه بعد حرب أكتوبر !! عبد النارص بسبب معاداته إلرسائيل

م بالعاملة إلرسائيل سنة ُّوحدثت أزمة يف صفوف احلزب واهت. م١٩٥٦
 يف قطاع ,ةحزب الطليعة الثورية الشيوعي« وانشق إىل حزبني أوهلام ,م١٩٥٧
 . يف قطاع غزة»احلزب الشيوعي«والثاين » غزة

م وجهت أنظمة األمن يف اجلمهورية العربية املتحدة ١٩٥٨ويف أواخر عام 
 .رضبات متالحقة للشيوعيني يف مرص وسوريا وقطاع غزة

ومتكن احلزب ) هزيمة يونيه املدوية(م ١٩٦٧وانتهى احلزب لفرتة بعد عام 
ضفة الغربية من أن يعيد تشكيل احلزب الشيوعي الشيوعي األردين يف ال

 .الفلسطيني
 )١(احلزب الشيوعي املرصي

م يف اإلسكندرية عىل يد ١٩٢٢تأسس احلزب الشيوعي املرصي عام 
ال وحسني العرايب وأنطون مارون وبحضور عدد من ثاليهودي جوزيف روزن

                                 
 .٤٦٣ – ٤٥٨/ ٢موسوعة السياسة, ج   ) ١(
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وقد . مثال أفيجدور وناداب وكلهم من الشيوعيني اليهودموفدي الكومنرتن أ
.. م وانضمت األكثرية إىل الكومنرتن١٩١٨بدأ التمهيد هلذا احلزب منذ عام 

م اعرتفت قيادة الكومنرتن باحلزب الشيوعي املرصي بعد أن ١٩٢٢ويف عام 
 .قبل رشوطها الواحد والعرشين

.  املهمني هم من اليهودوالكومنرتن هي منظمة شيوعية أممية كل رجاهلا
وقام أنطون مارون أحد املؤسسني للحزب الشيوعي املرصي بتكوين أول احتاد 

 .ّعام للعامل يف مرص وكان مقره االسكندرية
 وشهد احلزب الشيوعي املرصي ما ال مثيل له من االنقسامات والرصاعات

ل يف دولة العام«م قيام ١٩٢٤وأعلن حسني العرايب يف مارس . والتطهريات
ّ واستوىل عىل مصانع النسيج وأممها, وعني ,بعد سلسلة إرضابات عاملية »مرص ّ

 ولكن دولته مل تستمر سو يوم واحد ألن حكومة سعد .جمالس عاملية إلدارهتا
 .)١(ًزغلول مل ترتدد يف قمعها فورا إلخالهلا باألمن وإقامة دولة داخل الدولة

حكم عليه (ئهم مثل أنطون مارون ومتت حماكمتهم واحلكم بالسجن عىل زعام
 ).بثالث سنوات سجن فقط

 ولكنه منترش بني اليهود ,وكان احلزب حمدود االنتشار جدا بني املرصيني
ًواختذ احلزب خطا يساريا متطرفا وهامجوا . واألرمن واليونان وبعض األقباط

ّار واملثقفني إن نضال التج«: ّالوفد البورجوازي بشدة رغم أن ستالني نفسه قال
البورجوازيني املرصيني من أجل االستقالل هو نضال ثوري, رغم األصل 

 .)٢(»البورجوازي والصفة البورجوازية
» عصبة املاركسيني العرب«وتشكلت من بقايا احلزب الشيوعي يف مرص 

                                 
 .٤٥٨/ ٢موسوعة السياسة, ج   ) ١(
 .٤٥٩املصدر السابق, ص   ) ٢(
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محلة عنيفة عىل الوفد وتصور أن األزمة بقيادة الدكتور عبد الفهيم رايض وشن 
م ستعجل بقيام الثورة يف مرص ولكن ١٩٣٠ – ١٩٢٩العاملية لعام االقتصادية 

ّ وقبلها كان ستالني غري منهجه وهاجم .ذلك مل حيصل, وتم سجنه وأصحابه
يف املؤمتر السادس لألممية وأمرهم . الوفد والطبقات البورجوازية يف كل مكان

ع األحزاب  وبالتايل انصاعت مجي.طبقة ضد طبقة: برفع شعار) م١٩٢٨(الثالثة 
وانقسم الشيوعيون املرصيون إىل جمموعات . الشيوعية هلذه التوجيهات اجلديدة

وتأسست مجاعة . ّناحرة وظلوا عىل ذلك حتى مطلع احلرب العاملية الثانيةتم
 .)١(ُم بقيادة جورج حنني وأنور كامل١٩٣٨تروتسكية عام 

ملرصية للتحرر ظهرت احلركة ا) م١٩٤٢(ويف أثناء احلرب العاملية الثانية 
الشيوعية, التي أسسها وأنفق عليها املليونري اليهودي هنري كورييل الوطني 

 وسمى ,)إلخ.. فهو إيطايل وبريطاين ومرصي(صاحب اجلنسيات املتعددة 
 ). يونس(نفسه 

ومن أعجب العجب أن نجد املليونريات اليهود يؤسسون احلركات 
وإذا كان لينني نفسه قد .  العامل أمجع بل يف العريب فقط,الشيوعية ليس يف العامل

وتشيلد ويعقوب شيف ممثل جمموعة رالبليونريات اليهود مثل حظي بدعم 
وقبله حظي ماركس اليهودي وصديقه أنجلز بدعم هؤالء . كوهني لوب املالية

اليهود املليونريات الذين أتاحوا هلام العيش الرغيد يف لندن مع نرش أفكارمها 
 .عىل نطاق عاملي
م ١٩٢٢ اليهود يف مرص بتأسيس احلزب الشيوعي املرصي عام ِومل يكتف

يف االسكندرية عىل يد اليهودي جوزيف روزنثال وانترش احلزب بني اليهود 
                                 

اختلـف . وتروتسكي هو أحد زعامء الـشيوعية اليهـود. ٤٦٠املصدر السابق, ص   ) ١(
ن له أنصار يف كل مكان رغم مع ستالني واضطر إىل اهلجرة إىل أمريكا الالتينية, وكا

ّاحلرب العنيفة التي شنها ستالني ضده, مما أد إىل تصفيته ّ. 
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في , فًواألرمن واليونان أساسا وبعض األقباط وأفراد حمدودين من املسلمني
ييل برئاسة هنري كور) األوىل (:م تأسست جمموعات شيوعية١٩٤٢عام 

بقيادة هليل ) الثانية( و,»احلركة املرصية للتحرر الوطني«وهي منظمة ) يونس(
بقيادة مارسيل ) الثالثة( و,أي الرشارة» أيسكرا«وهي منظمة ) شندي(شفارتز 

 .»منظمة حترير الشعب«إرسائيل وهي 
وهكذا تكونت أثناء احلرب العاملية الثانية ثالث منظامت شيوعية أسسها 

 . وذلك كله من أجل التمهيد لقيام دولة إرسائيل والتعاون معها,دوتزعمها هيو
مجاعة « تكونت مجاعات شيوعية جديدة أبرزها م١٩٤٤ – ١٩٤٣م اويف ع
العصبة «ومجاعة .. ّالتي تشكلت من جمموعة من املثقفني والطالب» الطليعة

امت ويف كل هذه املنظ. »الفجر اجلديد«ومجاعة » القلعة«ومجاعة » املاركسية
ّالشيوعية جتد يدا هيودية ظاهرة أو خفية ً. 

ورغم هذه األعداد الكبرية من املنظامت الشيوعية إال أن أعضاءها من 
ولكنها . املرصيني املسلمني قليلون جدا ومل يكن هلا تأثري حقيقي يف حياة الناس

ّاستطاعت أن تغري جمموعة من الشباب الغض بالشعارات, ثم بالنساء 
 . دخول تنظيامهتمواخلمور يف

احلركة املرصية (ومجاعة ) الرشارة(م احتدت مجاعة األيسكرا ١٩٤٧ويف عام 
ني طاحلركة الديمقراطية للتحرر الو( يف تنظيم جديد هو )للتحرر الوطني

ثم انضم إليهم . يليً والتي ترأسها أيضا اليهودي املليونري هنري كور)»حدتو«
 .»حترير الشعب«و» الطليعة«غرية مثل جمموعة من املجموعات الشيوعية الص

م أيد ١٩٤٨وعندما قامت دولة إرسائيل واعرتف هبا االحتاد السوفييتي عام 
وهو أمر متوقع من حركة أسسها اليهود .  اخلطوةكالشيوعيون املرصيون تل

اليهود من أول يوم واحلركة كلها هيودية وتعمل لصالح .. وأنفق عليها اليهود
 .لهامن تكوينها من أص
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فريقيا إول عن شؤون شامل ؤوقد ذكر فيلبو سباتو اإليطايل الشيوعي املس
إن أبرز «: م١٩٥٨الرسمية عام ) اليونيتا(يف صحيفة احلزب الشيوعي اإليطايل 

الذين ليسوا ) وأغلبهم هيود(قياديي احلركة الشيوعية املرصية هم من األجانب 
ّبطون بأي رابط جدي وعميق باألمة ًفقط غري مرتبطني باجلامهري, بل أيضا ال يرت

 .»املرصية
 ٢٣ّوكانت احلكومات املرصية املتتالية تضيق عىل الشيوعيني بام فيها ثورة 

ّولكن املوقف تغري بعد تأميم قناة السويس . م بقيادة عبد النارص١٩٥٢يوليه 
م والتي وقفت فيها روسيا مع مجال عبد النارص فوقف ١٩٥٦وحرب 

م إطالق رساح املعتقلني وفسحت هلم الدولة يف منابر الشيوعيون معه وت
. اإلعالم كلها فتولوا شؤوهنا وسمح هلم بمناصب كثرية يف اإلعالم واجلامعات

ّم يف روما جتمع للمجموعات الشيوعية املرصية املختلفة يف ١٩٥٦ّوتكون عام 
بزعامة كامل عبد احلليم » احلزب الشيوعي املرصي املوحد«حزب جديد هو 

 .حممود أمني العامل وعبد العظيم أنيسو
م حتول ١٩٥٩وعندما تدهورت العالقة بني مرص واالحتاد السوفييتي عام 

ثم . الشيوعيون العمالء إىل معاداة النظام املرصي الذي كانوا يؤيدونه بقوة
م فانطلق الشيوعيون العمالء يف مدح ١٩٦١حتسنت العالقات مع روسيا عام 

يف قراراته  الفرصة التي أتاحها هلم عبد النارص عبد النارص واستغلوا
االشرتاكية, فدعموه وانضموا إىل االحتاد االشرتاكي العريب يف أبريل ومايو 

م عبد النارص بأنه تقدمي وطني يسري يف الطريق ا ووصفوا نظ,م١٩٦٤
مربيالية يف الرشق األوسط, وتولوا مرة أخر الالرأساميل وضد الرجعية واإل

, وبعض املناصب يف اجلامعات ويف )الصحافة والتلفيزيون واإلذاعة(اإلعالم 
ثم . م١٩٧٠االحتاد االشرتاكي العريب واستمر ذلك إىل وفاة عبد النارص عام 
ّتغري الوضع متاما يف أيام السادات وعادوا إىل التنظيامت الرسية ً واندثروا بعد . ّ
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 كي اإلمربيايلي األمرأن اهنارت الشيوعية يف روسيا وانضموا إىل املعسكر
 )١(!!الليربايل العلامين

 )٢()املغرب(حزب التقدم واالشرتاكية 
. ّهو احلزب الشيوعي املغريب, الذي غري اسمه ليتمكن من العمل العلني

هم ليون م عىل يد جمموعة من الشيوعيني الفرنسيني عىل رأس١٩٤٣تأسس سنة 
ّوهذا ما جعل احلزب منذ البداية غري مقرب من قلوب . سلطان اليهودي

 والتحرر بينام ير احلزب ,اجلامهري التي كانت تناضل من أجل االستقالل
الشيوعي وجوب حماربة النازية قبل االستقالل واستمر عىل ذلك حتى نبذته 

ل بينام كانت صالته اجلامهري واضطر احلزب إىل التظاهر باملطالبة باالستقال
بفرنسا وطيدة, مما أد إىل الصدام احلاد بني احلزب الشيوعي وحزب 

م ضد ١٩٥٢ومنعت احلكومة احلزب بعد انتفاضة .. االستقالل املغريب
وعندما . ّم صدر قرار بحل احلزب قانونيا ورسميا١٩٦٠ويف عام .. الفرنسيني

توحيد الصحراء املغربية التي م بحركته إلعادة ١٩٧٤قام امللك احلسن عام 
خطوات امللك مما سمح هلم ) رئيس احلزب(ّكانت حتتلها أسبانيا أيد عيل يعتة 
 حياة الشعب, األمل األمة, اجلامهري, املكافح, :بالعودة, وإصدار الصحف مثل

 .الكفاح الوطني واملبادئ
م إىل السبعينات من القرن ١٩٤٣ورغم نشاطهم الصحفي منذ عام 

ّن إال أهنم ظلوا حمدودي االنتشار جدا الرتباطهم الوثيق باملستعمر العرشي
الفرنيس وتارخيهم الطويل مع هيود فرنسا الشيوعيني ومؤسس احلزب ليون 

 وهذا يثبت ما نقوله من أن مجيع األحزاب الشيوعية ,سلطان اليهودي الفرنيس
 !!ّأسسها أو أمدها باملال والرجال املليونريات اليهود

                                 
 .٤٦٢/ ٢موسوعة السياسية, ج   ) ١(
 .٢٩٦/ ٢املصدر نفسه, ج   ) ٢(
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 )١(زب الشيوعي األرديناحل
احللقات «م باندماج ١٩٥١) مايو(تشكل احلزب الشيوعي األردين يف أيار 

والتي استمرت » عصبة القرار الوطني يف فلسطني«مع » املاركسية برشق األردن
عي الفلسطيني يف احلزب الشيو يف ممارسة نشاطها يف الضفة الغربية, بينام انضم

 .إىل احلزب الشيوعي اإلرسائييل) أي التي حتولت إىل إرسائيل(الداخل 
ومنذ بدايته قرر احلزب االعرتاف بإرسائيل والتعامل معها والقبول بقرار 

 وطالب , وركز عىل قضايا النضال ضد اإلمربيالية وضد اإلقطاع,التقسيم
صحراء واملساحة املزروعة فيها مع أن األردن (بتوزيع األرايض عىل الفالحني 

ًصغرية وامللكيات الزراعية موزعة أصال عىل القبائل والسكان املحليني وال 
 .)توجد إقطاعيات كبرية عىل اإلطالق

ّم انشقت جمموعة عن احلزب الشيوعي األردين وكونوا ١٩٨٤ويف عام 
 .»املنظمة الشعبية لتحرير فلسطني«

مل الفدائي الفلسطيني وطالب ورفض احلزب الشيوعي األردين الع
ولكنها متوقعة من !! يا للخيانة(.. باالعرتاف بإرسائيل والتسوية السلمية

 )هؤالء العمالء لليهود وإرسائيل
 .ً جديدا بقبول الكفاح املسلحًأم تبنى احلزب خط١٩٧٠ويف سبتمرب عام 

ؤاد وأميل نفاع وف جمموعة يرأسها فهمي السلفيتي تم انشق١٩٧٠ويف ديسمرب 
ًقسيس وكونوا حزبا جديدا هو  ً » الكادر اللينيني −احلزب الشيوعي األردين «ّ

 .الذي يرفض الكفاح املسلح وينادي باحللول السلمية
ّوتكون تنظيم جديد هو التنظيم الشيوعي الفلسطيني من الضفة الغربية 

م وأصدر صحيفة ١٩٨٠ وتنظيم آخر يف لبنان للفلسطينيني عام ,م١٩٧٥عام 
 .وكالمها بتوجيه اللجنة املركزية للحزب الشيوعي األردين» قاومة الشعبيةامل«

                                 
 .٣٢٤ – ٣٢٢/ ٢موسوعة السياسة, ج   ) ١(
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 )١(احلزب الشيوعي السوداين
احلركة «م حتت اسم ١٩٤٦تكون احلزب الشيوعي السوداين عام 

ي ذ ال)حدتو(عىل غرار التنظيم املرصي ) حستو(» الديمقراطية للتحرر الوطني
) حستو(وقد تربى معظم قادة . ل اليهودي املليونرييأسسه هنري كوري

 .املرصية» حدتو«السودانية يف أحضان 
بأهنا احلزب الشيوعي الوحيد يف العامل العريب الذي ) حستو(وقد متيزت 

ومتيزت مواقف هذا . كان يفتتح ندواته ومؤمتراته الشعبية بالقرآن الكريم
 .فهم جتاه القومية العربية واإلسالماحلزب باملرونة والت

وهو موقف شبيه باملواقف التي ظهرت يف االحتاد السوفييتي عند بدء 
ّم وعندما تكونت األحزاب الشيوعية يف الرتكستان ١٩١٧الثورة عام 

ويف بشكرييا ويف أرايض تتار ) أوزبكستان وقرغيزيا وقازاخستان وتركمنستان(
 وشجعها لينني عىل , يف بدايتها ال تعادي اإلسالمالغويل وتتار القرم كانت كلها

 .ذلك أول األمر ثم بدأت املذابح
املبادئ (ونر نفس املوقف يف أندونيسيا عندما مجع سوكارنو يف البانشيال 

وهو فهم خاطئ . اإلسالم والقومية والشيوعية يف تنظيم واحد) اخلمسة
جتاه كمرحلة حتى يتم  شجعوا هذا االني ولكن الشيوعي,لإلسالم وللشيوعية

 .حتويلهم إىل املاركسية اللينينية واإلحلاد الكامل وحماربة الدين
 )٢(احلزب الشيوعي العراقي

م وأمينه العام عاصم ١٩٣٤ي يف بغداد عام تكون احلزب الشيوعي العراق
 وأصدورا .نوري روفائيل وأبرز أعضائه يوسف سلامن وزكي خريي و,فليح

                                 
 .٣٧٢/ ٢موسوعة السياسة, ج   ) ١(
 .٤٠٦ – ٤٠/ ٢املصدر نفسه, ج   ) ٢(
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صدر منها مخسة أعداد ثم عطلتها » كفاح الشعب«م نرشة باسم ١٩٣٥عام 
وترك كثري منهم العراق بعد إطالق . احلكومة واعتقلت عاصم فليح وغريه

 وترك مهدي هاشم العراق إىل إيران حيث انتسب إىل حزب توده .رساحهم
ًاإليراين وتبوأ فيه منصبا رفيعا القادر إسامعيل إىل سورية ومنها إىل وجلأ عبد . ً

فرنسا حيث انضم إىل احلزب الشيوعي الفرنيس, ثم عاد إىل سوريا ليصبح 
يوسف وكذلك فعل . ًعضوا يف اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوري

 حيث صار من قيادات احلزب الشيوعي السوري ثم ذهب سلامن امللقب بفهد
ويف . د من دراسة الشيوعية واالشرتاكية العلميةإىل فرنسا ومنها إىل روسيا ملزي

إىل العراق وأعاد تأسيس احلزب ) فهد(م عاد يوسف سلامن ١٩٣٨عام 
ي, كام هو قوحدثت انقسامات يف احلزب الشيوعي العرا. الشيوعي العراقي

وحدة (منظمة احلزب الشيوعي العراقي معتاد يف األحزاب الشيوعية ومنها 
لذي سيطر عليه اليهود العراقيني سيطرة تامة بزعامة م وا١٩٤٤عام ) النضال

 .يوسف هارون زخلة
ووقف الشيوعيون ضد ثورة رشيد عايل الكيالين ضد االستعامر الربيطاين 

وبطبيعة احلال كانوا مع املستعمر الربيطاين ضد احلركة الوطنية . م١٩٤١عام 
ض رشيد عايل  فلام رف,بحجة أن رشيد عايل أقام محالت دعائية ضد اليهود

إيقاف محالته ضد اليهود شنّوا عليه أقذر احلمالت وانضموا إىل معسكر 
 .إلخ.. وهامجوا رشيد عايل الكيالين الشوفيني القومي النازي. بريطانيا

َوكسب احلزب بتأييده لربيطانيا املستعمرة وسمحوا له بالنشاط الواسع,  ِْ ْ َ ُ
ًكام لعب احلزب دورا يف . ودًوخاصة أن كثريا من أعضاء احلزب هم من اليه

وهو أمر . ّهجرة اليهود العراقيني إىل فلسطني وقدم دعمه الكامل للصهيونية
 .متوقع عىل أي حال من هؤالء اخلونة

واستفادوا من احلمالت التي أقامها عبد النارص ضد حلف بغداد 
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ييتي ّكي وأدانوا بشدة هذا احللف الذي حيارب االحتاد السوفياإلمربيايل األمر
 .والشيوعية

وبعد هجرة أغلب هيود العراق توىل األكراد املناصب القيادية يف احلزب 
ّم قام احلزب باحلد من سيطرة ١٩٥٥ ولكن بحلول عام .)م١٩٥٥ – ١٩٤٩(

 .األكراد إلجياد جبهة وطنية  عريضة متثل كافة رشائح الشعب العراقي
قوميني والبعثيني ودعم احلزب عبد الكريم قاسم الذي أقام املجازر لل

عثي ب.. واشتهرت حماكامت املهداوي املرسحية املضحكة اجلاهزة األحكام
وانعكس الوضع بعد ذلك . إعدام..  قومي شوفيني خائن. إعدام..جمرم عفلقي

 .ثم حزب البعث االشرتاكي) النارصي(ثورة عبد السالم عارف 

 كيف تسلل الشيوعيون إىل اجلبهة القومية?
ًلقد أطلنا القول يف األحزاب الشيوعية ابتداء من روسيا ولينني وتروتسكي 
 ,وستالني وعصابة اليهود ودور اليهود يف تكوين احلركة الشيوعية ودعمها

وانتقلنا إىل معظم األحزاب الشيوعية يف البالد العربية, وكيف أن مؤسسيها 
وكيف كانت هذه األحزاب يف !!  هم يف الغالب من املليونريات اليهودًأيضا

أول رئيس جلمهورية ( ونقلنا ما كتبه قحطان الشعبي رمحه اهللا .صف الصهيونية
عن الشيوعيني وخيانتهم لقضية ) اليمن اجلنوبية وأحد أبرز قادة اجلبهة القومية

منع دخوهلم إىل األمة وهي فلسطني ووقوفهم يف صف الصهاينة, ولذلك 
ّومع ذلك تسللوا, وكان هو . ّاجلبهة وحذر أشد التحذير من مكرهم وخداعهم

ومن . فيصل الشعبي أول الضحايا هلذا الغدر املاركيس الشيوعي اخلبيثوقريبه 
 :ّأهم أسباب تسللهم إىل اجلبهة القومية اآليت

ة واحلرية والثأر حتول حركة القوميني العرب من تنظيم ينادي بالوحدة العربي) ١(
من اليهود إىل تنظيم شيوعي ماركيس لينيني ينادي بالثورة ضد اإلمربيالية والرجعية 
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 . وسنرشح ذلك بعد قليل.إلخ إلخ.. واإلقطاع  والكمربادورية والربجوازية
تسلل الشيوعيني املحليني ودخوهلم أول األمر بصفتهم الوطنية, ) ٢(

ية, ثم بدأوا يثريون اخلالفات بني خمتلف والكفاح ضد االستعامر واإلمربيال
 .األجنحة الوطنية داخل اجلبهة حتى يضعفوهنا, ويتسللون إىل املواقع اهلامة

 ثم بعد ,وجود جبهات منافسة وخاصة حزب الشعب االشرتاكي) ٣(
 باإلضافة إىل األحزاب التي اعتربت رجعية مثل ,ذلك جبهة التحرير الوطنية
 الذين ثاروا عىل االستعامر مثل حممد بن عيدروس الرابطة, وبعض السالطني

 ,)العواذل(و) حلج(وجعبل بن حسني وعيل عبد الكريم ) يافع السفىل(العفيفي 
 ).العولقي( وحممد بن فريد بن عجرومة ,) الفضيل–ني ْأب(وحممد عبداهللا الفضيل 

ة دور القوات املرصية وعبد النارص وفرضه عىل هذه اجلبهات املتناحر) ٤(
 واضطرت اجلبهة القومية للدخول يف حتالف ضم ,أن تتحد ملواجهة االستعامر

ورفضوا التعاون مع ). ًحزب الشعب االشرتاكي أساسا(جبهة التحرير 
 .املجموعات األخر باعتبارها رجعية

م ١٩٦٨ قامت حركة اجليش يف مارس ,بعد االستقالل مبارشة) ٥(
أعادهم عندما بدأت القو املعادية ولكن قحطان الشعبي . وطردت الشيوعيني

للجبهة القومية بشن هجوم مركز اشرتكت فيه قوات جبهة التحرير الوطنية 
 وذلك يف , والسالطني السابقنيورابطة اجلنوب العريب وبعض الثوار من القبائل

مل يكن (هلذا اضطر قحطان الشعبي إىل إعادة الكادر الشيوعي  .م١٩٦٨يونيه 
إىل التنظيم ) يته بل كان يظهر االجتاه اليساري التقدمي فقطبعد قد أعلن شيوع

ّليجتمع الكل يف صد اهلجمة الرشسة ّ. 
عاد اليساريون بأمر قحطان الشعبي يف هذه الظروف العسرية مما أد إىل 

 .متكنهم ورسقة الثورة واالستيالء عليها
عوا بدأ اليساريون بإجياد مشاحنات بني خمتلف ضباط اجليش واستطا) ٦(
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حتى  )١(يرسي وهيثم ضد عشال وبلعيد وحممد السياريأن يؤلبوا جمموعة امل
تم وذلك عندما اري يف القاهرة, يتاضطرهم للخروج والذهاب إىل املنفى االخ

االنقالب عىل قحطان وانضامم امليرسي وحممد عيل هيثم إىل املجموعة 
 .م١٩٦٩الشيوعية يف يونيه 

قطاب عنارص ضد ديكتاتورية قحطان وابن بدأت اخلطوة التالية باست) ٧(
ّوبالفعل تم هلم ذلك وعزل . عمه فيصل الشعبي حسب قوهلم ووجوب عزهلام

وبام أن فيصل . وكذلك فعلوا بفيصل الشعبي. قحطان وأودع اإلقامة اجلربية
ّشاب طموح وذكي جدا فقد خشوا منه ودبروا قصة هروبه املخرتعة وأردوه 

وتم تصفية كل أنصار قحطان من .  من خطر حقيقيوبذلك ختلصوا. ًقتيال
 .العسكريني واملدنيني إال من استطاع منهم الفرار

 )م١٩٦٩مايو (التخلص من قحطان وقادة اجليش املناوئني للشيوعيني 
) أيار(وتم اإلعداد للتخلص من قحطان الشعبي وجمموعته يف مايو 

مل ربيع وحممد عيل هيثم  واجتمع عبد الفتاح إسامعيل وعيل نارص وسا,م١٩٦٩
 .مع أنصارهم ودبروا اإلطاحة بقحطان وأنصاره

 رئاسة الدولة, وحممد عيل هيثم رئاسة الوزراء وعيل وتوىل سامل ربيع عيل
 .نيْنارص حممد وزارة الدفاع, وكلهم من منطقة أب

وكان حممد عيل هيثم اشرتاكيا قوميا ومل يكن ماركسيا رغم دراسته 
 واستطاع ساملني وعبد الفتاح إسامعيل وعيل نارص من .يف موسكواملاركسية 

التخلص من حممد عيل هيثم الرجل القوي وصاحب امليول القومية والذي 
ّضحى بقحطان الشعبي وجمموعته من أجل السلطة, رغم أنه أقرب إىل قحطان 

                                 
م عندما ذهبت للدراسة العليا والفـرار ١٩٦٩التقيت هؤالء الثالثة يف القاهرة عام   ) ١(

وكـان يف يـده كتـاب . من االجتاه املاركيس, ووجدت حممد السياري أكثرهم ثقافـة
ًوكالمهـا صـدر حـديثا يف ذلـك » فلـسفتنا«وكتابـه » اقتـصادنا«حممد باقر الصدر 

 .مها من أفضل ما كتب يف نقد املاركسيةالوقت, فأرسعت إىل املكتبات واشرتيتهام و
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م وقتل قائد اجليش ١٩٧١ومتت اإلطاحة بمحمد عيل هيثم عام . إيديولوجيا
 .هقفارمد عيل ميرسي وحم

ومنذ ذلك الوقت حتولت الدولة إىل عنارص ماركسية بألواهنا املختلفة بعد 
 .أي غري املاركسية) غري العلمية(أن ختلصت من العنارص القومية واالشرتاكية 

 تغري اسم اجلمهورية
ورية اليمن اجلنوبية إىل مجهورية ّم تغري اسم الدولة من مجه١٩٧٠يف عام 

ًإيذانا بافتتاح العهد املاركيس لعدن اليمن اجلنوبية الديمقراطية الشعبية 
ودخلت الدولة يف . وتوثقت العالقات مع دول املعسكر االشرتاكي. واجلنوب

  وذلك بعد التخلص من −كام يسمونه  −مرحلة بناء املجتمع االشرتاكي 
 .حممد عيل هيثم

مع ساملني ) أحدمها: (الوقائع وانقسم الرفاق إىل فريقنيلت سوتسل
 .واستعد كل فريق للنزال والقتال. مع عبد الفتاح) والثاين(

 تفجري الطائرة
ك تم جتميع الدبلوماسيني ووزير اخلارجية حممد صالح لويف أثناء ذ

ّبطائرة واحدة تم تفجريها يف اجلو حتى وأرسلوا إىل اجتامع يف املكال  )١(عولقي
املاركسية أو املرتددة فيها غري يتم التخلص من بقايا أنصار قحطان أو العنارص 

 .م١٩٧٣وذلك يف أبريل 
 القضاء عىل ساملني

ي وعيل نارص حممد وعيل عنرت يف التكتل وبدأ عبد الفتاح إسامعيل واخلامر
 وبعد تفخيخ الشنطة املحمولة إىل الغشمي رئيس اجلمهورية يف .ضد ساملني

والذي بدأ يقيم ) املتهم بقتل احلمدي(ّاليمن واستبدال املرسل تم قتل الغشمي 
 .)م١٩٧٨(عالقات جيدة مع ساملني 

                                 
 .قتل مطيع وهو وزير خارجية آخر يف حادث منفصل بتهمة اخليانة واالتصال بالرجعية  ) ١(
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وتم اهتام ساملني هبذه اجلريمة, ورغم استعداد ساملني إال أن أعداءه كانوا 
 ساملني  وتم القضاء عىل,ا بالروس لدك قرص الرئاسةوتعانًأكثر عددا واس

 وكان عدد الضحايا أكثر من ثالثة آالف من .م١٩٧٨وجمموعته يف عام 
 عيل عنرت  وختلصوا من − عيل نارص −وانترصت جمموعة عبد الفتاح  . اجلانبني
 .نيْ, رغم أن عيل نارص هو من أب)ب قبيل مناطقيّهناك تعص(ني ْحزب أب

 ر عبد الفتاحانتصا
ًوحقق عبد الفتاح إسامعيل هبذه املعركة انتصارا حاسام وألغى اسم اجلبهة  ً َّ

) ترشين األول( أكتوبر ١٣ّالقومية وكون رسميا احلزب االشرتاكي اليمني يف 
وعة  وجمم)االحتاد الشعبي الديمقراطي( ومجع فيه جمموعة باذيب ,م١٩٧٨

وحزب سلطان أمحد عمر وحزب ) حزب البعث االشرتاكي(أنيس حسن حييى 
 .جار اهللا عمر يف الشامل, وهو حزب ماركيس لينيني

وتوىل عبد الفتاح أمانته العامة, وعمل بجد وتفان لتحويل اليمن إىل دولة 
وكان أستاذ . شيوعية تابعة لالحتاد السوفييتي وتنهج منهجه وتسري عىل هداه

 )١(لفتاح إسامعيل يف ذلك كله اليهودي العريق املسترشق فيتايل نعومكنيعبد ا
 وهو من أخرب الناس هبا وبلهجاهتا (صاحب الكتب العديدة عن سقطر

واستطاع فيتايل ). وعاداهتا وكتابه جزيرة العنقاء من أهم املراجع حول سقطر
ىل صياغة ًنعومكني أن يطور فكر عبد الفتاح االشرتاكي وجيعله قادرا ع

 ..أيدولوجيات احلزب املاركسية املتطرفة
وساهم عبد الفتاح إسامعيل يف تأسيس املدرسة العليا لالشرتاكية لتخريج 
ّالكوادر العليا للحزب, كام شكل منظامت مجاهريية من بينها امليليشيات الشعبية 

 ).شبيبة عبد الفتاح(واحتاد الشبيبة الديمقراطي 
                                 

فيتايل نعومكني حتول إىل الفكر الليربايل األمريكي وهـو كثـري الظهـور يف الفـضائيات   ) ١(
 .م٢٠٠٨اد أن خيتفي منذ عام ّالعربية مثل اجلزيرة والعربية, ولكن ظهوره قل جدا وك
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 وعقد اتفاقية صداقة وتعاون مع االحتاد .ة الدولةوتوىل عبد الفتاح رئاس
ّالسوفييتي مدهتا عرشين سنة كرست عدن قاعدة لوجستية وبحرية وحيدة 

وقام بحرب عصابات مركزة . للسوفيات يف املحيط اهلندي وشبه اجلزيرة العربية
وكان يعمل عىل إجياد . − حسب تعريفه −عىل نظام صنعاء الرجعي القبيل 

 , وقامت حرب فعلية بني اجليش اجلنويب.مقراطي املاركيس املوحداليمن الدي
ًعاليا واملسلح تسليحا حديثا من السوفييتًاملدرب تدريبا  ً  ضد اجليش الشاميل, ,ً

 .ًورغم ذلك مل حيقق انتصارا وانتهى بمحادثات سالم ووحدة بواسطة الكويت
 انتصار عيل نارص

استطاع عيل نارص وجمموعته أن جيعلوا عبد الفتاح يستقيل من رئاسة و
وهو منصب أعىل من رئيس (واألمانة العامة للحزب االشرتاكي اليمني  الدولة

 وأعطي ,م بحجة املرض١٩٨٠وذلك عام ) الدولة يف النظام السوفييتي
باسم املنصب الفخري يف رئاسة احلزب االشرتاكي وتوجه إىل منفاه يف موسكو 

 .العالج
واستطاع عيل نارص حممد وعيل عنرت وعيل سامل البيض الذي انضم إليهام 

 .بعد أن كان يف حزب عبد الفتاح ووافق أن يعزلوا عبد الفتاح
ّم رئاسة الدولة وعني عيل عنرت الرجل ١٩٨٠وتوىل عيل نارص حممد عام 

ووىل عيل نارص . ش وأراد أن يبعده من منصب وزير الدفاع واجلي,ًالقوي نائبا له
 .ًأحد رجاله املقربني وهو صالح مصلح قاسم وزيرا للدفاع

واستمر عيل عنرت يف الذهاب إىل اجليش ببزته العسكرية ورتب أمور 
 .عشائره يف الضالع وردفان إىل حمافظة حلج بأكملها التي كانت الضالع تتبعها

حممد سعيد واستطاع عيل نارص حممد أن يشتت أنصار عبد الفتاح فأرسل 
الرشجبي رئيس املخابرات والرجل الذي قتل املئات بل اآلالف ) حمسن(عبداهللا 

 .من أبناء اجلنوب, أرسله إىل السجن ووضع حممود عشيش حتت اإلقامة اجلربية
 الذين ينقم عليهم اجلنوبيون احتكارهم –كالمها من الشامل من احلجرية و
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 ).ًالشاميل أيضا(للسلطة يف زمن عبد الفتاح 
ّني والساعد األيمن لعيل نارص أن يصفي ْواستطاع حممد عيل أمحد حمافظ أب

 .ًأربعني شخصا من أنصار ورجال عبد الفتاح إسامعيل
ّوحاول عيل نارص هتميش عيل سامل البيض الذي تزوج عشيقته ملكي 
ّكزوجة ثانية, وهو أمر جيرمه احلزب, فحرك عيل نارص االحتاد النسائي اليمني 

 وقد أد هذا املوقف إىل إخراج البيض . مظاهرات ضد عيل سامل البيضلينظم
 ..الذي كان حيكم البالد والعباد) Politburo(من املكتب السيايس 

َّوحتى ال يشعر احلضارمة بالغبن, قرب عيل نارص إليه عبداهللا صالح البار 
م ثم ١٩٧٨الذي كان من أنصار ساملني وتم سجنه بعد القضاء عىل ساملني عام 

 .أطلق رساحه
وبادر عيل نارص إىل انتهاج سياسة انفراج خارجية مع الدول العربية 

 وأوقف العصابات ,املجاورة, واتفق مع عيل عبداهللا صالح يف خفض التوتر
ووقف ضد ثورة . التابعة لعبد الفتاح إسامعيل املخربة من العمل يف الشامل

 وكانت مع احلزب جمموعة أسلحة مدبرة يف الشامل من احلزب الشيوعي الشاميل
ًحديثة وصواريخ أمدها هبا عيل عنرت عندما كان وزيرا للدفاع ّ. 

وبدأ نوع من االنفراج السيايس واالنفراج االقتصادي يف عهد عيل نارص 
 .حممد مع االحتفاظ بكل مكتسبات الثورة والشعارات املاركسية اللينينية

 العسكرية الضاربة مع االستعداد واستطاع عيل عنرت أن يعيد جتميع قواته
 وبدأ االستعداد للمعركة . وانضم إليه عيل سامل البيض,ليوم الفصل احلاسم
ني حممد عيل ْوحمافظ أبني بقيادة عيل نارص حممد, ْ فريق أب:الفاصلة بني الفريقني

وغريهم (ه منصور ّربعبد  و,ني وقائد البحرية اجلنوبية أمحد عبداهللا احلس,أمحد
نائب الرئيس والقائد الفعيل لقوة املدرعات من (وعيل عنرت , نيْوهو من أب )كثري

تابعة ( وعيل شايع وصالح مصلح وكلهم من منطقة الضالع وردفان ,)الضالع
وطلبوا عودة عبد الفتاح إسامعيل الذي عاد يف فرباير عام  ,)ملحافظة حلج
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  يض وحيدر وانضم إليهم عيل سامل الب,م من موسكو لينضم إليهم١٩٨٥
 .م١٩٨٥أبو بكر العطاس مشكلني قيادة رسية عام 

 املعركة النهائية
. وبدأت املناورات لالستعداد للمؤمتر الثالث للحزب اليمني االشرتاكي

ًوبدأ الضغط عىل عيل نارص حممد الذي كان حمتفظا بمنصب الرئيس ورئيس 
 .حلزب االشرتاكيالوزراء وأمني عام ا

ونتيجة الضغط املتتايل من الكوادر ومن عيل عنرت اضطر عيل نارص للتخيل 
ًعن منصب رئيس الوزراء حليدر العطاس الذي اعتربه ال يشكل خطرا ويمكن 

ولكن حيدر العطاس انضم إىل البيض وإىل . جعله قوة منافسة لعيل سامل البيض
) حمسن(راج عن حممد سعيد عبداهللا وتم اإلف. جمموعة عيل عنرت وعبد الفتاح

ي رئيس االستخبارات السابق واملجرم العتيد بضغط من جمموعة عيل بالرشج
ُعنرت, وتم تعيينه وزيرا لإلسكان, ورفعت اإلقامة اجلربية عن حممود عشيش  ً

وهكذا عاد أنصار عبد الفتاح إىل الواجهة تدرجييا . ًوتم تعيينه وزيرا للوحدة
 .يقية مناوئة لعيل نارصوشكلوا قوة حق

 وتدخل الرفاق من . املعركة الفاصلةضّوحترك الطرفان لالستعداد خلو
 وحتى جورج حبش املتهم , وجورج حاوي وخاصة نايف حوامته−بريوت 

 واليسار زار عدن إلصالح ذات البني بني الرفاق نيبالتذبذب بني اليم
 .ً أيضا السفارة الروسيةتوتدخل. املاركسيني
اتضح ) الكونفرنس الثالث( انعقاد مؤمتر احلزب االشرتاكي اليمني وقبيل

 .االصطفاف العسكري واحلزيب بني الفريقني
 م١٩٨٦جمزرة يناير 

.  لآلخرام حيث كان كل فريق مستعد١٩٨٦ يناير ١٣وبدأت املجزرة يف 
ودخل عيل . ملكتب السيايس يف الصباحوقام عيل نارص بتدبري اجتامع ألعضاء ا
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انضم (عنرت وعبد الفتاح إسامعيل وعيل سامل البيض وصالح مصلح وزير الدفاع 
ً وتأخر عيل نارص قليال وأرسل ,وعيل شايع) إىل حزب عيل عنرت من قبيلته

 وفجأة .حارسه اخلاص مع ترمس الشاي الذي يرشب منه الرئيس عيل نارص
املجتمعني فقتل عيل عنرت وعيل شايع وقام صالح مصلح أطلق احلارس النار عىل 

. ًبقتل احلارس األول فأرداه قتيال ولكن احلارس الثاين عاجله برصاصة فقتله
وتظاهر البيض وعبد الفتاح بأهنم قد قتلوا ورفسهم احلارس برجله فلم يتحركوا 

هي و(وكانت الدبابات . وملا شعروا باألمان حتركوا وطلبوا النجدة. فخرج
 .ًقد دخلت عدن يف ذلك الصباح استعدادا للمعركة) سالح عيل عنرت

 واستبسلت كل املجموعات وخاصة سالح البحرية ,وبدأ قتال رشس
بقي يرشق سالح الدبابات بصوارخيه من ميناء عدن بعد أن اهنزم أنصار الذي 

 وبعد عرشة أيام. وانقسمت القوات اجلوية ومل يكن هلا دور فاعل. عيل نارص
ني والضالع انترصت ْوقبل أسبوعني من القتال الرشس يف عدن وحلج وأب

 .جمموعة عيل عنرت الذي قتل
ثم استمر البحث عن .. وقتل يف املعارك ما يزيد عىل عرشة آالف شخص

ًأنصار عيل نارص الذي انسحب مع جمموعة كبرية من أنصاره بلغت ثالثني ألفا 
نظم قواته ويطلب املدد من منجستو يف إىل الشامل عىل أمل العودة بعد أن ي

 .احلبشة وعيل عبداهللا صالح يف الشامل اليمني
وأرسل أنصار عيل عنرت وعبد الفتاح دبابتني حلمل عيل سامل البيض 

وأن . ٍوتقول الرواية أن كل واحد منهام ركب دبابة. وعبدالفتاح إسامعيل
ُصاروخا أطلق عىل الدبابة التي فيها عبد الفتاح فأص . ابته فقتل هو وقائد الدبابةً

ولكن الغريب يف األمر أهنم وجدوا جثة قائد الدبابة ولكنهم مل جيدوا أي أثر 
وهناك إشاعة تدور بأن عيل البيض ختلص من عبد الفتاح . لعبدالفتاح إسامعيل

باحلرق أو األسيد حامض الكربيتيك أو بغريها من (وختلص من جثته 
 .ىل رأس احلزبليبقى هو الوحيد ع) الوسائل
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وبالفعل استطاع البيض أن يكون رأس احلزب ورأس الدولة وبقي حيدر 
قائد الفرقة » وننصالح أبو بكر بن حسي«ًالعطاس رئيسا للوزراء واعتمد عىل 

ومنرص . العسكرية املوجودة يف حرضموت ومن بقي من أنصار عبد الفتاح
 . والدولةالسيييل وألول مرة يسيطر احلضارم عىل مقدرات احلزب

 ة وتويل البيض القيادةاملجزرانتهاء 
 وعندما تطورت األمور وانتهت املجزرة بضعف احلزب املاركيس ودولته,

م, بادر عيل سامل البيض إىل ١٩٩٠وانتهت املاركسية يف روسيا نفسها عام 
 .لالوحدة االندماجية مع الشام

م بعمل وومل يكن البيض غبيا عندما قفز إىل الوحدة االندماجية بل كان يق
 : لألسباب التالية ذكي,ماكر

ّاستلم البيض مبلغا كبريا من صدام حسني ليتمم الوحدة, مع وعود ) ١( ً ً
 .بالدعم الكامل

انتهت الشيوعية باهنيار املعسكر االشرتاكي بأكمله وحتول روسيا ) ٢(
 .لرأساملية وتفكك املجموعة االشرتاكية بكاملها يف أوربانفسها إىل ا

كان الضعف باملؤسسة احلزبية يف اجلنوب قد نال منها كل منال بسبب ) ٣(
ضحيتها (م املروعة ١٩٨٦احلروب املتتالية والتصفيات وآخرها مذابح يناير 

 ).ناسأكثر من أربعني ألف من الكوادر العليا إىل الكوادر السفىل إىل بسطاء ال
اهنيار الدولة يف اليمن الديمقراطية الشعبية ومواجهة الديون, ومل تعد ) ٤(

وكانت األنظمة املحيطة هبا . ها بأي أموال عىل اإلطالقّروسيا قادرة عىل مد
 .سواء يف الشامل اليمني أو دول اخلليج يرتبصون هبا وينتظرون هنايتها

نوب من الناحية أفضل من اجلرغم أن الوضع يف الشامل كان ) ٥(
االقتصادية إال أنه كان يعاين من انقسامات قبلية بني حاشد وبكيل وبني 

 ومل يكن هناك تنظيم قوي سو تنظيم ,جمموعات صنعاء وجمموعات تعز
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حاشد الذي يقوده عبداهللا حسني األمحر بالتحالف مع اإلخوان املسلمني 
ًاملنظمني تنظيام جيدا ً. 

ًيف الشامل ال يزال موجودا ويرأسه جار اهللا كان احلزب االشرتاكي ) ٦(
 واحلزب له جذور وخاصة يف منطقة تعز واحلجرية موطن عبد الفتاح ,عمر

الثالثة الكبار يف التنظيم االشرتاكي يف (إسامعيل وحمسن الرشجبي وعشيش 
وقد استقطبوا جمموعة من . كام كان هلم أنصار يف صنعاء وغريها من املدن) عدن

 واستغلوا التنافس بني حاشد وبكيل فتسللوا إىل بكيل وأوجدوا ضباط اجليش
 .ًهلم أنصارا يف شباهبا

كان عيل سامل البيض يعتقد أنه بالوحدة, وبوجود فرقتني كاملتني من ) ٧(
) أحدها(كل قوة ضاربة له واجليش اجلنويب بكامل عدته وسالحه يف الشامل يش

 .ذماريف ) الثانية(بالقرب من صنعاء يف عمران و
 بخربته احلزبية الطويلة وقدرته عىل ,كان البيض يظن أنه يستطيع) ٨(
 عىل , يف فرتة معقولة, وبالتايل يستويل, أن خيدع عيل عبد اهللا صالح,اخلداع
 .السلطةمقاليد 

ًولكن البيض خاب أمله إذ وجد أن عيل عبداهللا صالح أشد ذكاء ومكرا منه,  ُّ
ًلفا من أنصار عيل نارص الذين هربوا إليه واستطاع ومع عيل عبداهللا صالح ثالثني أ

سني األمحر ومعه قبائل كام كان حتالفه الوثيق مع عبداهللا بن ح. أن يستقطبهم
ّية يشدان أزره ويضاف إىل ذلك املجموعات من أنصاره يف اجليش حاشد القو

 .ّواملخابرات وجمموعات اإلصالح املستعدة لقتال الشيوعيني من ناحية املبدأ
ستطاع عيل عبداهللا صالح أن حيتاط لفرقة عمران وفرقة ذمار اجلنوبيتني وا

 .وأن حييطهام بقواته الضاربة إذا حتركوا ضده
 فبدأ املناورات واالحتجاجات واالعتصامات وأعلن ,سقط يف يد البيضُوأ

 بعد أن استطاع أن يقنع دول اجلوار بأمهية م١٩٩٤أيار /  مايو٢١االنفصال يف 
 . الاالنفص
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 وقال ,البيض استلم أربعة مليارات باسم حرب االنفصالوقال عيل صالح إن 
ًن املبلغ كان مليارا فقط ونكص عن القتال ورشد باملال وأودعه بنوك إآخرون 

ون يواجه قوات عيل عبداهللا صالح نيًسويرسا وهرب تاركا وراءه صديقه ابن حس
 .)١(نصارهب باهلزيمة النكراء للبيض وأ احلروبطبيعة احلال انتهت. ًاألكثر عددا وعدة

م حيث استوىل الشامليون عىل ١٩٩٤وبدأت مشاكل الوحدة بعد عام 
ّ وخاصة بعد أن رسح ,األرايض واملناصب يف اجلنوب مما أوجد ثورة يف النفوس

 عىل مبالغ تافهة ني واجلنود الضباط ومل حيصلوا إالعرشات اآلالف من املوظف
وع واستبداد اآلخرين واستيالئهم عىل األرايض وأد هبم اجل. للتقاعد

عد بوهو ال شك ردة فعل جيب أن تزول . واملناصب إىل تكوين احلراك اجلنويب
 وإجياد نظام ديمقراطي وفيدرايل ,اهللا صالح وحكمه الفاسد زوال عيل عبد

ليشمل اليمن بأكملها حتى تتخلص من كابوس الطائفية واملناطقية والظلم 
 .واالستغالل

 �  ~ {   | mواهللا يصلح القلوب فإذا صلحت صلح جسد األمة كلها 
¡ ¢   £ ¤ ¥ ¦ l)واإلصالح يبدأ من إصالح النفوس , )١١: الرعد

 . فإذا صلحت صلح النظام واألمة
 . العظيمّوال حول وال قوة إال باهللا العيل

                                 
 فذهب إليها عـن ,انطلق البيض يف مؤامراته األخرية ومل جيد من يسنده سو إيران  ) ١(

 وساندته باألموال ليعلن انفصال اجلنوب عن الـشامل, ويعيـد دولتـه .طريق لبنان
اإلجرامية احلقـرية التـي سـفكت الـدماء وهنبـت األمـوال وانتهكـت األعـراض 

ال تعـرف اجلديـدة ولألسـف فـإن األجيـال .. ء وحاربت اإلسالموسحلت العلام
 .مايض البيض وزمرته
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أهم بنود تقرير وزير الدولة الربيطاين عن حمادثات جنيف بني احلكومة الربيطانية 
ّ واملقدم إىل ١٩٦٧ نوفمرب ٢٩ −٢١ّووفد اجلبهة القومية لتحرير جنوب اليمن املحتل يف 

 .م١٩٦٨ يناير ١جملس العموم الربيطاين يف 
 :م١٩٦٧ نوفمرب ٢١بالغ صادر إثر االجتامع األول 

عقد مؤمتر جنيف بني وفد اململكة املتحدة برئاسة اللورد شاكلتون ووفد اجلبهة 
ّالقومية لتحرير جنوب اليمن املحتل برئاسة السيد قحطان الشعبي أوىل جلساته يف متام 

 .م١٩٦٧ نوفمرب ٢١الساعة الثالثة مساء يوم 
ّجتامع جو مشجع, وسوف يعقد اجتامع متهيدي آخر صباح الغدوقد ساد اال ّ. 

 :حمرض
ّاتفق الوفدان عىل متابعة املحادثات, حول موضوع املساعدة بعد االستقالل, وقد 
وافق الوفد الربيطاين, حتى جميء هذه املحادثات, عىل أن تستمر املساعدة املالية احلالية 

 مليون جنيه ١٢ً املساعدات مبلغا وقدره لألغراض املدنية والعسكرية, وتبلغ هذه
, وقد طلب وفد )١(م١٩٦٧ ملدة ستة أشهر تبدأ من أول ديسمرب ىاسرتليني, ستعط

ّاجلبهة القومية لتحرير جنوب اليمن املحتل أن يدفع هذا املبلغ مرة واحدة بأقرب فرصة 
املدين كام أنه رئيسية يف اجلانبني العسكري و  وقد أوضح بأنه سيحتوي عىل عنارص,ممكنة

 .لن يشابه الدفعات املتكررة
احلالية مرة واحدة يف املالية وقد التزم الوفد الربيطاين ببحث إمكانية جعل الدفعات 

ًكل أربع مرات مقدما, عىل الرغم من أن اإلجراءات املالية املتعلقة باململكة املتحدة,  ّ
 .وقدوم السنوات املالية, قد تسبب بعض العراقيل

                                 
قامت بريطانيا بدفع نصف املبلغ فقط, أي ستة ماليني جنيه, والنصف الثاين حـسبته ثمـن )   ١(

 كـام يقـول الـدكتور أمحـد .االحتادي النظـاميوأسلحة كانت موجودة مع اجليش  معدات
 .ًالبار, مدير اإلدارة املالية يف وزارة الدفاع آنذاك, وكان عضوا يف هذه املفاوضات املالية
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 اإلدارية فد اجلبهة القومية لتحرير جنوب اليمن املحتل عىل إبقاء اإلجراءاتوافق و
 . باحلسابات املالية وفحص احلسابات, خالل فرتة استمرار هذه املساعدةاملتعلقة

ذكر الوفد الربيطاين بأن االتفاق املذكور أعاله قد اتفق عليه بضوء مواصلة حكومة 
فيذ بعض االلتزامات املالية الراهنة والتي طرحت يف مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية تن

 .املباحثات
مجهورية اليمن «مذكرة حتوي النقاط املتفق عليها واملتعلقة باستقالل اجلنوب العريب 

 :»اجلنوبية الشعبية
ُوالذي سيعرف «م ١٩٦٧ نوفمرب ٣٠سوف يستلم اجلنوب العريب االستقالل يف  −١

 .»بعد ذلك بيوم االستقالل
ُ االستقالل مجيع الواليات املنتهي احتالهلا سوف تعرف بجمهورية اليمن يف يوم −٢

َوسيوطد هذا اليوم بقرار رسمي من قبل التنظيم السيايس للجبهة .. الشعبية ِ ّ
 .ّالقومية املمثلة لشعب أرض اجلمهورية اجلديدة, وسوف تقوم بتشكيل احلكومة

ّهناء احتالهلا مع سحب قواهتا ستقوم حكومة صاحبة اجلاللة بخطواهتا يف اجلالء وإ −٣
 .من يوم االستقالل من مجيع أرايض اجلمهورية

سوف تعطي حكومة صاحبة اجلاللة اعرتافها الكامل بجمهورية اليمن اجلنوبية  −٤
ّالشعبية من يوم استقالهلا, وستقوم عالقات دبلوماسية كاملة بني كل من مجهورية 

ًوطبقا لذلك فسوف . ن يوم االستقاللاليمن اجلنوبية الشعبية واململكة املتحدة م
ٍّتقوم احلكومات بتعيني سفرائها يف كل من الدولتني مع حتديد كل ما يتعلق وهذه 
ّالعالقة الدبلوماسية من يوم االستقالل وإىل أجل غري مسمى, فسوف تلتزم  ٍ
مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية بالعرف الدبلومايس والعالقات الدبلوماسية بني 

ّلدين طبقا للقانون الدويل املعمول به واملقر يف مؤمتر فينا, عام الب ّ ُ ومن . م١٩٦١ً
ًاآلن وصاعدا, العالقات الدبلوماسية ستتقيد عرفا وموضوعا  ً القواعد واألسس بً

املعمول هبا واملتبادلة بني الدولتني, وذلك يف حالة بروز أي تغريات, إذا وجدت أي 
 .تغريات بني الطرفني

 جلمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية احلق بتقديم الطلب لالنضامم إىل سوف يكون −٥
وحكومة صاحبة اجلاللة تتقدم .. منظمة هيئة األمم املتحدة كعضو رسمي فيها
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الضامن والكفيل لطلب مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية يف برغبتها يف أن تكون 
 .االنضامم إىل هيئة األمم املتحدة, إذا رغبت يف ذلك

فاململكة املتحدة لن .. ًمن اآلن وصاعدا الستقالل مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية −٦
تكون مسؤولة عن املسؤوليات العاملية اخلاصة بجمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية, 

ّوستتحمل اجلمهورية اجلديدة كامل مسؤولياهتا .. وباألخص أراضيها, حدودها
 .ا العاملية املرتبطة هباوحقوقه.. العاملية املتعلقة بحدودها

ستقوم مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية بتغطية كل االتفاقيات واألمور وااللتزامات  −٧
وهذا القرار أو اإلعالن جيب .. العاملية, وذلك بإصدار إعالن حيدد ذلك من قبلها

 إىل هيئة األمم املتحدة وكل مصادرها, وذلك مع تقديم طلب –ً أيضا –أن يعنون 
م الدولة اجلديدة للمنظمة, وكذا يف حالة طلب أي التزامات عاملية انضام

 .باجلمهورية
منذ يوم االستقالل ستقلص أية معاهدات, اتفاقيات, حق ممنوح, تنازالت, أو أي  −٨

أو .. ترتيبات أخر قائمة ومستمرة حتى يوم االستقالل بني حكومة التاج وممثليها
ية يف خمتلف أرايض مجهورية اليمن أي دول أخر أو أي أحكام أو أي مسؤول

 .اجلنوبية الشعبية

ّستتحمل مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية من يوم االستقالل كل ما يتعلق وحقوق  −٩ ّ
أراضيها, أو ألي مطالب قد تطرح من قبل حكومة التاج, أو ممثليها أو أي أحكام 

ة قبل يوم أو أي دول أو أي جهات مسؤولة أخر بام يتعلق وأجزاء اجلمهوري
االستقالل أو أي منطقة من مناطق اجلمهورية, فهذا سيكون من اختصاص 

 .اجلمهورية اجلديدة ومن مسؤوليتها

إن النصوص القانونية يف أوامر القوة املنصوصة يف أرايض اجلمهورية أو يف أي جزء  −١٠
سوف تطبق إذا وعد االستقالل, بمن أجزائها قبل يوم االستقالل, سيستمر مفعوهلا 

رأت احلكومة اجلديدة أن ذلك لن خيالف أو يناقض نشوءها وأحداثها اجلديدة بعد 
عىل مواكبة النظام  ال تكون قادرة قدمع مراعاة أي نصوص قانونية .. االستقالل 

 .اجلديد للجمهورية

حكومة صاحبة اجلاللة ستتخذ اخلطوات املتعلقة بالفسخ هلذه القوانني قبل يوم  −١١
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ّ املجلس الترشيعي لسن هذه القوانني املتواجدة يف االستقالل, وذلك عرب
اجلمهورية أو يف أي جزء من أجزائها, وحتى تتأكد حكومة صاحبة اجلاللة من 

 .سالمة اآلثار الباقية من هذا القانون وعدم إتالفه
مجيع املسؤوليات, االلتزامات, التعهدات واحلقوق التي وجدت ومورست يف  −١٢

َتقالل من قبل حكومة صاحبة اجلاللة وممثليها أو ما أرايض اجلمهورية قبل االس ِ
يتعلق ودول أخر, منذ يوم االستقالل, ستصبح تابعة للجمهورية وحتت 
ّمسؤولياهتا وبدون أن يتم التعرض للجمهورية يف تسيريها دفة هذه األمور أو يف  ّ

ن  يطرأ لدهيا حول هذه القوانني أو أي نقد أو فحص أو معاينة لذلك ملأي شك
ًقبل اجلمهورية اجلديدة, وقد تتخذ أي إجراءات يف كل ما قد تراه غامضا وغري  ِ

 .ّصالح للمرحلة التي متر فيها
حول كل ما يتعلق واملصالح املتعلقة باألرض واملمتلكات أو أي موجودات يف  −١٣

نطاق أرايض مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية والتي كانت تابعة حلكومة صاحبة 
هذه األشياء .. ٍ يوم االستقالل ألغراض حكومية أو لغرض خاص فيهااجلاللة قبل

كذا .. مع األرايض سوف تكون من ضمن أرايض مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية
أي أرايض أو حدود كانت تابعة حلكومة صاحبة اجلاللة قبل يوم االستقالل 

تقالل مبارشة تستعملها ألغراضها العسكرية وقواهتا املتواجدة, فمن يوم االس
ّسرتتبط هذه األرايض باجلمهورية من ضمن احلقوق وااللتزامات والتعهدات 
األخر والتي لن يتم التعرض هلا بذلك أو باختاذ اجلمهورية أي إجراءات ما عدا 
ّتلك األرايض التي تم االتفاق عليها الستعامهلا كقنصلية أو هيئة سياسية أو ألي 

أغراض أخر. 
املداولة بني حكومة صاحبة اجلاللة وحكومة مجهورية اليمن سيتم التشاور و −١٤

اصة بأولئك اخلاجلنوبية الشعبية حول كل األمور التي قد تربز بعد االستقالل, 
وهذه املداولة ستتم قبل أن تتخذ حكومة . الذين حيملون اجلنسيات الربيطانية

 من رعايا صاحبة اجلاللة خطواهتا بتجريد أو حرمان أي من رعاياها هنا أو
والتي تثبت » التامثيل اخلاصة«مستعمراهتا الذين حيوزون عىل تلك النصب اخلاصة 

عالقتهم وارتباطهم بأرايض اجلمهورية وكمواطنني ورعايا تابعني للمملكة املتحدة 
 .ومستعمراهتا
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ة وثائق تقارير ستقوم حكومة صاحبة اجلاللة بتسليم مجهورية اليمن اجلنوبي −١٥
ودراسات وخرائط تتعلق بأرايض وحدود مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية وذلك 
بقدر استطاعة حكومة صاحبة اجلاللة توفري ذلك, وسيتم التشاور بكل ما يتعلق 

 .إجياد السبل لتحقيق أهداف هذا الغرض من إمكانيات فنية وذلك بني احلكومتنيب
ً أيضا بتموين مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية بكل ستقوم حكومة صاحبة اجلاللة 

لجمهورية, بام يتالءم وتوضيح كل ل يتم تسليمهاما بحوزهتا من مواد متوفرة مل 
 .احلقائق املتعلقة بحدود أرايض اجلمهورية

ًنظرا لقرص وقت املحادثات فيام يتعلق واألمور اخلاصة باخلدمة العامة واملعاشات,  −١٦
 .)١(يف أقرب فرصة ممكنة بعد يوم االستقاللفسيتم مناقشة ذلك 

َفيام يتعلق بالتعهد بتقديم القرض من قبل حكومة صاحبة .. ًنظرا لقرص الوقت −١٧ ِ
اجلاللة وكذا الدين العام الستعامل أرض اجلمهورية, فسوف يؤجل ليوضع حتت 

 .االعتبار واملداولة يف أقرب وقت بعد االستقالل
 التوقيع عن التنظيم السيايس للجبهة القومية                     تحدةالتوقيع عن حكومة اململكة امل

 قحطان حممد الشعبي       اللورد شاكلتون الوزير بدون وزارة
 

 :املذكرة املالية
 :ًأيضا بني الوفدين عىل املسائل التاليةتم االتفاق 

ة اليمن تم االتفاق عىل استمرار املحادثات بام يتعلق وتقديم املساعدات جلمهوري −١
 وقد وافق الوفد الربيطاين عىل أنه يف خالل ,هذا.. اجلنوبية الشعبية بعد االستقالل

ّفرتة املداولة هذه بني احلكومتني تستمر املساعدات املالية لكل من القوات املسلحة  ّ
ً مليونا تقدم يف فرتة ١٢وهذه املساعدات ستكون يف حدود .. واألغراض املدنية

 وقد طلب وفد اجلبهة القومية ,هذا. م١٩٦٧هر ديسمرب ستة أشهر من أول ش
ّلتحرير جنوب اليمن املحتل أن يتم دفع هذا املبلغ كدفعة واحدة بأرسع وقت 

ٍّوضح أن املبلغ هذا سيغطي أمورا رئيسية وجوهرية يف كل من اخلدمة أممكن, وقد  ً
ّالعامة والقوات املسلحة والتي قد متتصها فقط عملية دفع املاهيا  .تّ

                                 
ّتم إعطاء بعض األفراد معاشـاهتم وخاصـة الـذين أقـاموا يف بريطانيـا, ولكـن الغالبيـة مل )   ١(

 .ًيستلموا شيئا
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لقد أخذ الوفد الربيطاين املوضوع بعني االعتبار والبحث يف السبل والوسائل 
 كدفعة واحدة ولفرتة طويلة قرضوذلك بتقديم ... املمكنة الستمرار املاهيات

ًاملد, ولكن نظرا إىل الوضعية املالية وأزمتها التي متر هبا احلكومة الربيطانية حاليا, 
فهذه العوائق والعراقيل هي من أهم األسباب التي تعيق كذا, قدوم السنة املالية 

 .حتقيق ذلك
لقد وافق وفد اجلبهة القومية لتحرير اليمن املحتل عىل استمرار تقديم هذه  −٢

املساعدات إال إذا وجد أنه من خالل التجارب والفحص يف األمور املالية أن السري 
ّهبا غري ممكن, فالطلب ما زال قائام وتتمسك اجلبه  .ة بهً

ّأبد الوفد الربيطاين تفهمه لالفرتاض املطروح أعاله, وعىل مجهورية اليمن  −٣
اجلنوبية االستمرار يف طرح األمور املالية وعدم إغالق السبيل يف ذلك من خالل 

 .املداوالت
  التوقيع عن اجلبهة القومية                              التوقيع عن الوفد الربيطاين 

      قحطان حممد الشعبي       الوزير بدون وزارةاللورد شاكلتون
م١٩٦٧ نوفمرب ٢٩  

 :م١٩٦٧ نوفمرب ٢٩بالغ ختامي مشرتك صادر بتاريخ 
ـي, أي پ. اجتمع يف جنيف كل من وفدي اململكة املتحدة برئاسة اللورد شاكلتون, أو −١

قحطان ّالوزير بال وزارة, واجلبهة القومية لتحرير جنوب اليمن املحتل برئاسة السيد 
 .م١٩٦٧ نوفمرب ٢٩ إىل ٢١الشعبي يف الفرتة  من 

اجلاللة امللكة عىل املنطقة ناقش الوفدان انتقال السلطة وإهناء محاية حكومة صاحبة  −٢
ُالتي ستعرف بجمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية واتفقا عىل أن كافة السلطات 

ًد للدولة اجلديدة اعتبارا واحلقوق, التي كان يتمتع هبا التاج, قبيل االستقالل, ستقل
 .م تاريخ استقالهلا١٩٦٧ نوفمرب ٣٠من 

 .اتفق الوفدان عىل إقامة عالقات دبلوماسية بني بلدهيام وتبادل السفراء −٣
ًأحيط الوفد الربيطاين علام بالترصحيات العامة الصادرة عن اجلبهة القومية من أن  −٤ ُ

د اجلاليات األجنبية التي مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية, ستضمن سالمة أفرا
 .تعيش يف املنطقة
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ّبحث الوفدان بعض املواضيع اهلامة للجانبني بام فيها موضوع املساعدات, وقد أكد  −٥
وفد اجلبهة القومية عىل رضورة استمرار املساعدة املالية الربيطانية ملواجهة 

 .عمتطلبات املؤسسات املدنية والعسكرية وتطوير البلد وتسليح قوات الدفا
ُإن الوفد الربيطاين وهو ير أن الوقت, قبيل االستقالل قصري جدا, الستكامل 
املحادثات حول موضوع املساعدة املالية احلالية لألغراض املدنية والعسكرية, لفرتة 

 .م١٩٦٧ًستة أشهر اعتبارا من ديسمرب 
طانية والشعب قام اللورد شاكلتون بإبالغ وفد اجلبهة القومية متنيات احلكومة الربي

ّمن أجل مستقبل أفضل جلمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية, وأكد رغبتهم يف 
 .املساعدة من أجل ازدهارها وأمنها عىل أسس من االحرتام املتبادل واملساواة

 م١٩٦٨» ١«اليمن اجلنوبية جنوب اليمن رقم 

 اليمن اجلنوبية مجهورية(مذكرة حتوي النقاط املتفق عليها الستقالل اجلنوب العريب, 
 .م١٩٦٧ نوفمرب ٢٦مع مذكرة خاصة باألمور املالية وآخر ما اتفق عليه, جنيف ) الشعبية

الوزير للشؤون اخلارجية باسم صاحبة اجلاللة يف قدمت للربملان الربيطاين بواسطة 
 .م١٩٦٨يناير 

 :املقدمة
 بني م, وذلك١٩٦٧ نوفمرب ٢٩ إىل ٢١أخذت املحادثات مكاهنا يف جنيف, من  −١

جلنوب » التنظيم السيايس للجبهة القومية«وفد اململكة املتحدة ووفد اجلبهة القومية 
اليمن, وقد ترأس هذه االجتامعات عن اجلانب الربيطاين اللورد شاكلتون الوزير 
ًبدون وزارة للشؤون اخلارجية ملا وراء البحار, ووفد يرأسه قحطان الشعبي ممثال 

 .للجبهة القومية
 نوفمرب ٢٩د تم التوقيع عىل االتفاقية املتعلقة بالنقاط املتفق عليها يف هذا, وق
ِم, من قبل اللورد شاكلتون والسيد هارولد بييل ممثلني عن اململكة املتحدة ١٩٦٧

ًوكذا من قبل قحطان الشعبي ممثال للجبهة القومية ِ. 
 ٦ريخ يف تا.. ّإن فحو هذه املذكرة موضوع يف كل من مكاتب دور الربملان −٢

ُّ اتفق عليه يف تاريخ ّم, وقد أعدت يف هذه السطور لتشمل كل ما١٩٦٧ديسمرب 
 .م, جنيف١٩٦٧ نوفمرب ٢٩
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النقطة الثالثة من هذه املذكرة تشمل أن حكومة صاحبة اجلاللة امللكة ستقوم  −٣
باخلطوات الالزمة بإهناء احتالهلا ومحايتها جلميع أرايض وحدود اجلمهورية 

 .لوسائل الدستورية أدناهًاجلديدة طبقا ل

 .»٧١ −١٩٦٧«قانون عدن وجزر بريم وكوريا موريا 
 .١٧٦١ رقم −م١٩٦٧قانون » اليوم املحدد« موريا قانون عدن وجزر بريم كوريا

 .»١٧٦٢ رقم ١٩٦٧ «−١٩٦٧قانون » املرشوع يف قانون اجلنسية«اجلنوب العريب 
 .»١٧٦٣ رقم ١٩٦٧«, ١٩٦٧» نقض القانون«اجلنوب العريب 

 لندن, اجلريدة −طلب إهناء حكومة صاحبة اجلاللة محايتها للجنوب العريب
 لندن, −ا عىل كمرانصاهتم حق احلكم ومن اختصا١٩٦٧ نوفمرب ٣٠الرسمية 

 .م١٩٦٧ نوفمرب ٣٠اجلريدة الرسمية 
ًكل هذه املراجع تتعلق أيضا بجزر كوريا موريا والتي تنازل عنها سلطان مسقط 

 ١٥ االتفاقية املربمة بني حكومة صاحبة اجلاللة وبني السلطان يف ُوعامن بناء عىل
 .»م١٩٦٨ «٨ − ممكن العودة إىل االتفاقية ومراجعها رقم,)١(م١٨٦٧نوفمرب 

 
 
 
 

                                 
ُألهنـا كانـت تابعـة لعـامن يف م ١٩٦٨ُريا موريا إىل سلطنة عامن عـام ور كلقد أعادت بريطانيا جز)   ١(

 .األصل

التوقيع عن حكومة اململكة املتحدة
 اللورد شاكلتون الوزير بدون وزارة, هارولد بييل

يع عن التنظيم السيايس اجلبهة القومية التوق
 لتحرير اليمن املمثل
 قحطان حممد الشعبي
م١٩٦٧ نوفمرب ٢٩  
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 القرآن الكريم والتفسري
 ..)ت. د(املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم, كتاب الشعب, القاهرة : حممد فؤاد عبد الباقي −١
م, عيسى البايب احللبي, , تفسري القرآن العظي)أبو الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي(ابن كثري  −٢

 ..)ت. د(القاهرة 
دار القلم حتقيق صفوان عدنان داودي, مفردات ألفاظ القرآن الكريم, : الراغب األصفهاين −٣

 .م١٩٩٢الدار الشامية, بريوت / دمشق
 .).ت. د (٢ طهران, ط –التفسري الكبري, دار الكتب العلمية ): الفخر حممد بن عمر القريش(الرازي  −٤
 ..)ت.د(جامع البيان يف تفسري القرآن, دار املعرفة, بريوت ): حممد(لطربي ابن جرير ا −٥

 كتب احلديث
 ..)ت.د(اجلامع الصحيح, كتاب الشعب, القاهرة, ): حممد إسامعيل(البخاري  −١
, دار الفكر, )شرييقمسلم بن حجاج ال(رشح صحيح مسلم ): حييى بن رشف(النووي  −٢

 .م١٩٧٢ بريوت
فتح الباري رشح صحيح البخاري, املطبعة السلفية, ): أمحد بن عيل(ابن حجر العسقالين  −٣

 ..)ت. د(القاهرة, تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز, 
 عام اشتهر من األحاديث بني اإللباسكشف اخلفاء ومزيل ): إسامعيل بن حممد(العجلوين  −٤

 .م١٩٨٣, بريوت ٣رسالة, ط الناس, تصحيح وتعليق أمحد القالش, مؤسسة ال
, حتقيق عبد الوهاب )اجلامع الصحيح(سنن الرتمذي ): أبو عيسى حممد بن عيسى(الرتمذي  −٥

 .م١٩٨٣  ,٢عبد اللطيف, دار الفكر, بريوت, ط
سنن النسائي, املكتبة العلمية, : برشح السيوطي وحاشية السندي) أمحد شعيب(النسائي  −٦

 .ّبريوت, طبعة مصورة
عون املعبود رشح سنن أيب داود ملحمد شمس احلق العظيم ): يامن بن األشعثسل(أبو داود  −٧

 .م١٩٧٩, ٣أبادي, دار الفكر, بريوت, ط 
 .م١٩٩٠املستدرك عىل الصحيحني, دار الكتب العلمية, بريوت, : حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري −٨
 .م١٩٧٨مسند اإلمام أمحد, املكتب اإلسالمي, بريوت, : أمحد بن حنبل −٩
 .م١٩٩٤املوطأ, وزارة العدل والشؤون اإلسالمية, دولة البحرين, : مالك بن أنس −١٠
كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال, مؤسسة ): عالء الدين املتقي بن حسام الدين(اهلندي  −١١

 .م١٩٨٩الرسالة, بريوت 
ين, دار  حتقيق السيد عبداهللا هاشم يامين املد,سنن الدارقطني): عيل بن عمر(الدارقطني  −١٢

 .م١٩٦٦املعرفة, بريوت 
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, حتقيق حمفوظ الرمحن زين اهللا, مؤسسة )مسند البزار(البحر الزخار ): أمحد بن عمر(البزار  −١٣
 .م١٩٨٨ املدينة املنورة, , ومكتبة العلوم واحلكم,علوم القرآن, بريوت

 ..)ت. د(اض, املعجم الكبري, حتقيق محدي السلفي, القاهرة, ومكتبة ابن تيمية, الري: الطرباين −١٤
 )القواميس(كتب اللغة 

 وقف حسن عباس ,الصحاح, حتقيق أمحد عبد الغفور عطار: إسامعيل بن محاد اجلوهري −١
 .م١٩٨٢, ٢الرشبتيل, ط 

 .)طبعة مصورة(القاموس املحيط, دار اجليل, بريوت : حممد بن يعقوب الفريوز أبادي −٢
 .هـ١٣٧١هتذيب الصحاح, دار املعارف, القاهرة, : أمحد الزنجاينحممود بن  −٣
 )..ت. د(ة, بريوت ياملصباح املنري, املكتبة العلم: أمحد بن حممد الفيومي −٤
املعجم الوسيط, جممع : إبراهيم أنيس وعبد احلليم منترص وعطية الصواحلي وحممد خلف اهللا −٥

 .م١٩٧٢اللغة العربية, القاهرة, 
لسان العرب, دار املعارف, القاهرة, ودار صادر, ): د بن مكرم اخلزرجيحمم(ابن منظور  −٦

 .م١٩٨١بريوت, 
 الكشافات واملوسوعات

 .الدرر الكامنة يف أعالم املائة الثامنة): أمحد بن عيل(ابن حجر العسقالين  −١
 .عالم القرن العارشالنور السافر يف أ: عبد القادر بن شيخ العيدروس −٢
أسامء املؤلفني وآثار املصنفني, دار العلوم احلديثة : هدية العارفني: باشا البغداديإسامعيل  −٣

 .م١٩٨١, بريوت, )تصوير(
, )تصوير(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, دار العلوم احلديثة : حاجي خليفة −٤

 .م١٩٨١بريوت, 
 .م١٩٥٧اء الرتاث العريب, بريوت معجم املؤلفني, دار إحي: عمر رضا كحالة −٥
 .م١٩٨٠, ٥األعالم, دار العلم للماليني, بريوت, ط : خري الدين الزركيل −٦
 .م١٩٧٥معجم البلدان, دار صادر, بريوت : ياقوت احلموي −٧
 .م١٩٦٥ بإرشاف حممد شفيق غربال, دار الشعب, القاهرة ,املوسوعة العربية امليرسة, مؤسسة فرانكلني −٨
 .م١٩٩٩, ٢الرياض, ط : ة العامليةاملوسوعة العربي −٩
, ترمجة أمحد الشناوي, إبراهيم )بارتولد وجمموعة من املسترشقني(دائرة املعارف اإلسالمية  −١٠

 .خورشيد وعبد احلميد يونس, دار املعرفة, بريوت, طبعة مصورة
 ,edition th15Encyclopedia Britannica  1982 ,دائرة املعارف الربيطانية −١١

 .الوكيبيدياموقع  .موقع الناسا .موقع مكتبة الكونجرس: عرب الشبكة العنكبوتية
 الندوات واملجالت

م, ومنها ١٩٩٩مايو  ١٧ – ١٥, ن, جامعة عد)املايض احلارض واملستقبل(ندوة عدن ثغر اليمن : ًأوال
 :األبحاث التالية
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 ).١٩٩٧ – ١٩٤٧(ًالنظام اإلداري يف عدن خالل مخسني عاما : حممد عبد الرشيد عيل. د −١
 .احلركة األدبية والثقافية واألندية: ايناهلمدأمحد . د −٢
 .عدن املدينة واحلراك الثقايف: سمري عبد الرمحن الشمريي. د −٣
 ).اجلانب التعليمي والثقايف(حلياة الثقافية والفكرية ملدينة عدن ا: بدر سعيد األغربي. د −٤
 .يف عدنالنوادي واجلمعيات : علوي عبداهللا طاهر −٥
 .عدن يف كتابات املؤرخ األستاذ عبد اهللا أمحد حمريز: عبري خالد حمريز −٦
 .الصحافة يف عدن الستينات: لبسيف عيل مق −٧
 .ثقايف بعد االزدهار االقتصاديعدن االزدهار الصحايف وال: عبد الرمحن طبارة −٨
 .عدن البعد التارخيي واحلضاري: معروف إبراهيم عقبة −٩
 .األصالة واحلداثة يف عامرة مساجد عدن: ورتصالح حممد مبارك وأمحد إبراهيم حن. د −١٠
 . عدن يف العهد الربيطاين–معامل تارخيية من العمران يف كريرت : شائف عبده سعيد. د −١١
 . وآثار مدينة عدنمعامل: لبيد أمحد قعطبي −١٢
 .تاريخ ثغر عدن أليب حممد عبداهللا الطيب أبو خمرمة: حسن احلكيم. د −١٣
 .م١٩٦٧ – ١٨٣٩تاريخ التعليم يف عدن : عيل صالح األريض −١٤
 .نموذج املدرسة الياقوتية: املدارس التارخيية يف عدن: أمحد صالح رابضة −١٥
 .رحالة الفرنسينيعدن مدينة كوسموبوليتية يف كتابات ال: مسعود عمشوش. د   −١٦
 . األيويب والرسويلينازدهار جتارة مدينة عدن يف العرص: إيامن أمحد شمسان  −١٧
 .نشاط املالحة يف ميناء عدن القديم: أسمهان اجلرو. د −١٨
 .طرق التجارة البحرية القديمة بني عدن واهلند: حسن صالح شهاب −١٩
 .األساس االقتصادي ملدينة عدن: أمني عيل أمحد −٢٠
 : ومنها األبحاث التاليةم٢٠١١ يناير ١٩ – ١٨دن بوابة اليمن احلضارية, جامعة عدن, ندوة ع: ًثانيا
 .البوميس إحد املواد الرئيسية للبناء العمراين القديم يف مدينة عدن: أمحد حنتور ومعروف عقبة −١
 .األمري الزنجييل وأعامله العمرانية يف ثغر عدن: عبد الرمحن الشجاع. د −٢
 .املواد والوظيفة: منارة عدن التارخيية: عقبةثابت العريب ومعروف  −٣
 .معامل عدن بني األصالة واحلداثة: حممد محود الكبيس ومارسيل يعقوب خان. د −٤
 .التسامح الديني يف عدن: حامد عبد القادر بافقيه. د −٥
 .دراسة أثرية معامرية: منارة عدن: عيل سيف. د −٦
 .دنأسوار مدينة ع: هيفاء عبد القادر مكاوي −٧
 ).١٨ – ١٣القرن (عدن يف كتابات الرحالة األوربيني : وض باعليانحممد ع −٨
 ).دراسة أثرية فنية مقارنة(متاثيل ملوك أوسان : حممد عبداهللا باسالمة −٩
املؤسسات الدينية والتعليمية ومؤثراهتا الثقافية واالجتامعية يف مدينة عدن :  صالح رابضةدأمح  −١٠

 . اهلجريالقديمة ما بني القرن الثاين وحتى العارش
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 .مكانة عدن من خالل صالهتا العلمية: سلو املؤيد. ي ودنزار احلديث. د   −١١
 .رؤية تارخيية يف أسباب وزمان التسمية: عدن, تاريخ وحضارة: حممد عبداهللا باوزير −١٢
 .دوره يف إثراء احلياة العلمية يف عدنوّقايض عدن حممد سعيد كبن : حممد منصور بلعيد −١٣
عهد السلطان  معامل ومظاهر حركة النشاط التجاري يف عدن خالل :حممد أمحد الكامل. د −١٤

 .املظفر الرسويل
, وتأثريها أسواق مدينة عدن يف عرص الدولتني األيوبية والرسولية: طه حسني هذيل. د −١٥

 .االجتامعي والرتفيهي
 .مسكوكات بني زريع يف جمموعة احلاج حممد قاسم الدبعي: الدبعيحممد ناظم  −١٦
أمهية موقع عدن يف النشاط التجاري البحري الدويل يف القرن : لرسوريحممد عبده ا. د −١٧

 .الثاين عرش امليالدي/ السادس اهلجري
ما بني القرنني الثالث (األمهية االقتصادية ملدينة عدن ووظائفها احلضارية : مهيوب كليب. د −١٨

 ).قبل امليالد والثاين امليالدي
 – ٥٦٩( عدن خالل حكم الدولة األيوبية ميناءيف ة ازدهار التجار: عبداهللا خورشيد قادر. د −١٩

 ).م١٢٢٨ – ١١٧٣/ هـ٦٢٦
 .مجارك ميناء عدن يف عرص الدولة الرسولية: عبد احلكيم العرايش. د −٢٠
 .تقرير سليامن باشا اخلادم حول أمهية عدن وكيفية سيطرة القوات العثامنية عليها: أمة امللك الثور −٢١
 .دراسة آثارية معامرية: عيدروس يف عدنجامع ال: أسامة طلعت عبد النعيم. د −٢٢
م, وفيها ١٩٩٧, العدد األول, سبتمرب ٢, السنة الثانية, ج جامعة عدن −جملة العلوم االجتامعية : ًثالثا

 : املواضيع التالية
 .حلقة التآمر عىل عدن •
 .قراءة فرنسية لالحتالل الربيطاين لعدن •
 .إدريس حنبلة من الثورة إىل الذات •
 . يف املجال الرتبويطنيةالسياسة الو •
 .املنهج ومقومات بناء الشخصية يف مستعمرة عدن •
 .من وقائع املجلس الترشيعي ملستعمرة عدن •
 للسيد عبد ,ي بعدنقآل العرا: م٢٠٠٧مايو / هـ١٤٢٨ ربيع الثاين ١٥ العدد, جملة اجلذوة,: ًرابعا

م, مكتب اإلعالم ١٩٦٨لثاين, أكتوبر , العدد ا»رسالة اجلنوب العريب« جملة ,القادر عبداهللا املحضار
 . جدة–لرابطة اجلنوب العريب 

م, تعز ٢٠٠٣مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة ًندوة الشيخ حممد سامل البيحاين مفكرا وداعية, : ًخامسا
 :ومنها األبحاث التالية.  صنعاء–

 .منهج اإلصالح عند الشيخ البيحاين: عبد الكريم قاسم •
 .عند العالمة الشيخ حممد البيحاينراء الرتبوية اآل: بدر األغربي. د •
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 .البيحاين يف مواجهة خصومه: علوي عبداهللا طاهر •
ًالعالمة البيحاين ناقدا وشاعرا وجمددا: حممد حييى اجلنيد • ً ً. 
 . بدايات تلقيه العلم يف مدينة تريم:البيحاين: عبد القادر البيحاين •
 .ًالبيحاين مؤرخا: هشام بن عيل •
 .االجتاه السلفي عند الشيخ حممد بن سامل البيحاين: د عونمجيل أمح. د •
 .قراءة أكاديمية ملسار حياة داعية ومفكر: أمحد هجوان •
من (ومضات من مواقف الشيخ حممد سامل البيحاين : أبو بكر العدين بن عيل املشهور •

 ..)تخالل الرباعيا
 أكتوبر ١٦ – ١٥ية, جامعة عدن, ندوة احلياة العلمية والفكرية يف عرص الدولة الرسول: ًسادسا
رابطة اجلنوب  .املدرسة الياقوتية يف عدن ودور املدارس اإلسالمية يف اليمن يف نرش التعليمم, ٢٠٠١

 .م١٩٦٣رابطة اجلنوب العريب, مكتبة القاهرة : العريب يف هيئة األمم املتحدة
 كتب يف تاريخ عدن واليمن

صفة بالد اليمن ومكة وبعض احلجاز املسمى بتاريخ املستبرص, حتقيق أوسكار : ابن املجاور −١
 .م١٩٥١لوفجرين, ليدن 

اجلزء اللطيف يف التحكيم الرشيف وديوان حمجة ): العدين(أبو بكر بن عبداهللا العيدروس  −٢
, البايب ٢, طمجع وتقديم تلميذه عبد اللطيف عبدالرمحن باوزير. السالك وحجة الناسك

 .م١٩٣٦احللبي, القاهرة 
 .م١٩٦٠ملوك العرب, دار الرحياين, بريوت : أمني الرحياين −٣
جالء اهلم واحلزن بذكر ترمجة صاحب عدن, أربطة الرتبية : بن عيل املشهور) العدين(أبو بكر  −٤

 .م٢٠٠٢اإلسالمية يف عدن, الدراسات وخدمة الرتاث, 
دويل يف البحر األمحر, دار الثقافة العربية للنرش, الشارقة والتنافس الاليمن : أمحد حممد بريك −٥

 .م٢٠٠١وجامعة عدن, 
 .م٢٠٠٤هدية الزمن يف تاريخ حلج وعدن, مكتبة اجليل اجلديد, صنعاء ): القومندان(أمحد فضل العبديل  −٦
 .م١٩٧٤, مطبعة املدين, القاهرة )م١٩٧٢ – ١٩٥٠(جتربة اليمن الديمقراطية : أمحد عطية املرصي −٧
معامل عدن التارخيية, مركز الدراسات والبحوث اليمني واملركز الفرنيس : أمحد صالح رابضة −٨

 .م١٩٩٩ صنعاء, – للدراسات اليمنية, دار الفكر, بريوت
 .م٢٠٠٧تاريخ املدرسة الياقوتية, جامعة عدن, : معامل عدن التارخيية: أمحد صالح رابضة −٩
 .م١٩٥٦, ٢ العربية, دار الكشاف, بريوت, ط أنا عائد من جنوب اجلزيرة: أمحد زين السقاف −١٠
 .م, النارش املؤلف١٩٩٠, ٥اليمن عرب التاريخ, ط : أمحد رشف الدين −١١
م, ١٩٢٤ يف ممالك األمصار, طبعة أوىل بمرص, مسالك األبصار: أمحد بن فضل اهللا العمري −١٢

 , حتقيق دوروثيا»دولة املامليك األوىل«والقسم اخلاص بـ. حتقيق أمحد زكي باشا
ممالك اليمن والغرب «والقسم اخلاص بـ. ١٩٨٦كرافولسكي, مؤسسة الرسالة, بريوت 

 .٢٠٠٢محزة أمحد عباس, املجمع الثقايف, أبو ظبي, . , حتقيق د»اإلسالمي وقبائل العرب
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ّقرة العيون بأخبار اليمن امليمون, حتقيق حممد بن عيل ): عبد الرمحن بن عيل الشيباين(الديبع  −١٣
 .م٢٠٠٦األكوع, مكتبة اإلرشاد, صنعاء 

بغية املستفيد يف أخبار زبيد, والفضل املزيد عىل بغية املستفيد, منشورات مركز : الديبع −١٤
 .الدراسات والبحوث اليمني, صنعاء

 ).طبعة مصورة(املرشوع الروي يف تاريخ السادة بني علوي ): يب بكرحممد بن أ(الشيل  −١٥
 .النور السافر يف أعالم القرن العارش): عبد القادر بن شيخ(العيدروس  −١٦
 .املدارس اإلسالمية يف اليمن, منشورات جامعة صنعاء: إسامعيل بن عيل األكوع −١٧
 .م١٩٩٠, ٧ الرسالة, بريوت, ط سري أعالم النبالء, مؤسسة): حممد بن أمحد بن عثامن(الذهبي  −١٨
 .م٢٠٠٥, صنعاء, ٢حلقات القرآن الكريم وجمالس العلم يف مساجد عدن, ط: أمني سعد باوزير −١٩
 .حلقة القرآن الكريم بجامع العسقالين, عدن: أمني سعيد باوزير −٢٠
 .م٢٠٠٣صفحات من تاريخ عدن, النارش املؤلف, : أمني سعيد باوزير −٢١
 .ن, النارش املؤلف, عدنمساجد عد: أمني سعيد باوزير −٢٢
, )م٢٠٠٠ – ١٩٠٠(أبرز أعالم الدعاة والتنوير يف عدن خالل مائة عام : أمني سعيد باوزير −٢٣

 .٢٠٠٨مركز عبادي للدراسات والنرش, صنعاء 
تاريخ الشحر وأخبار القرن العارش, حتقيق عبداهللا حممد : الطيب حممد بن عمر بافقيه −٢٤

 .م١٩٩٩احلبيش, مكتبة اإلرشاد, صنعاء, 
م, ١٩٢٦ لوفاجرين, ليدن هولنده تاريخ ثغر عدن, حتقيق أوسكار: الطيب عبداهللا باخمرمة −٢٥

 .طبعة مصورة, مكتبة مدبويل, القاهرة
قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر, حتقيق حممد يسلم عبد النور : الطيب عبداهللا باخمرمة −٢٦

 .م٢٠٠٤ء, وإرشاف عبد الغني األهجري, وزارة الثقافة والسياحة, صنعا
, مكتبة تريم ٢نيل املقصود يف مرشوعية زيارة نبي اهللا هود, ط ): سامل عبداهللا(الشاطري  −٢٧

 .م٢٠٠٥احلديثة, 
 .م٢٠١١, ٢إضاءات قرآنية ونبوية يف تاريخ اليمن, كنوز املعرفة, جدة, ط ): حممد عيل(البار  −٢٨
 .م١٩٩٦ سقطر اجلزيرة السحرية, العرص احلديث, بريوت,): حممد عيل(البار  −٢٩
 .م١٩٨٣املسلمون يف االحتاد السوفييتي, دار الرشوق, جدة, ): حممد عيل(البار  −٣٠
 .م١٩٨٩براكني عدن, ترمجة حممد سعيد حاج, : جاس. ج. أ −٣١
مروج الذهب ومعادن اجلوهر يف حتف األرشاف وامللوك, دار ): عيل بن احلسني(املسعودي  −٣٢

 . عبد احلميدي الديني حتقيق حممد حم.)ت. د( بريوت –املعرفة 
 .رش املؤلف, الشارقةام, الن١٩٩٢, ٢االحتالل الربيطاين لعدن, ط ): دسلطان بن حمم(القاسمي  −٣٣
رحلة ابن بطوطة, حتقيق حممد عبد املنعم ): حممد بن عبداهللا اللوايت الطنجي(ابن بطوطة  −٣٤

ريوت ط , دار إحياء العلوم, ب»حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار«العريان, 
 .م١٩٩٦, ٣
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 أبو − يف معرفة األقاليم, دار السويديأحسن التقاسيم): حممد بن عبداهللا(املقديس  البشاري  −٣٥
 .م٢٠٠٣ واملؤسسة العربية للدراسات والنرش بريوت, ,ظبي

 .م٢٠٠١اهليئة العامة للكتاب, صنعاء, : اليمن يف تاريخ ابن خلدون): حممد حسني(الفرح  −٣٦
 .املفيد يف أخبار صنعاء وزبيد): ة بن عيلعامر( املذحجي ياحلكم −٣٧
 .م١٩٥٩فريقيا, دار املعرفة, القاهرة إالتنافس الدويل يف رشقي : جالل حييى −٣٨
 .م١٩٦٠البالد العربية والدولة العثامنية, دار العلم للماليني, بريوت : ساطع احلرصي −٣٩
, وزارة الثقافة, العقبة, صهاريج عدن, صرية: األعامل الكاملة): عبداهللا أمحد(املحريز  −٤٠

 .٢٠٠٤صنعاء 
صفة جزيرة العرب, حتقيق حممد األكوع وتقديم محد اجلارس, ): احلسن بن أمحد(اهلمداين  −٤١

 .م٢٠٠٣, )طبعة مصورة( القاهرة ة,دار اآلفاق العربي
 .م١٩٩٣ابن ماجد والربتغال, وزارة الرتاث القومي والثقافة, سلطنة عامن, ): عبد اهلادي(التازي  −٤٢
 .م١٩٨٥تاريخ اليمن القديم, مكتبة اجليل, صنعاء ): حممد عبد القادر (البافقيه −٤٣
املقتطف من تاريخ اليمن, منشورات العرص احلديث, ): عبداهللا عبدالكريم(اجلرايف  −٤٤

 .م١٩٨٧بريوت, 
 .م١٩٨٦ اجلنوب اليمني, مطبعة املدين, القاهرة يمنية,وثائق ): عبداهللا أمحد(الثور  −٤٥
 .م١٩٧٩ القاهرة −فتح العثامنيني عدن, دار الرتاث): طيفحممد عبد الل(البحراوي  −٤٦
 ..)ت. د( حوليات شنبل, حتقيق عبداهللا احلبيش, صنعاء): شنبل(أمحد بن عبداهللا العلوي  −٤٧
 .م١٩٩٧نزار غانم, مكتبة اجليل, جدة .  سالم, تقديم ديعيل احلسين: أمحد املهندس −٤٨
, جامعة )م١٩٦٧ – ١٩٤٥(اليمني احلركة الوطنية يف اجلنوب : إبراهيم خلف العبيدي −٤٩

 .م١٩٨١بغداد 
 .أستاذ املرأة, عدن): ساملبن حممد (البيحاين  −٥٠
العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية, دار صادر, بريوت, ): عيل بن احلسن(اخلزرجي  −٥١

 .طبعة مصورة
 .م١٩٧٢إصالح املجتمع, املطبعة العرصية, الكويت, ): حممد بن سامل(البيحاين  −٥٢
سعيد عبد اخلري نوبان وعيل حممد . تاريخ العربية السعيدة, ترمجة د): .ل.ف(يفري بال −٥٣

 .باحشوان, مصور من مكتبة الوثائق واملخطوطات, عدن
مقدمة (ش واللواء, حتقيق وتقديم زورق احللو يف سرية قائد اجلي: محود بن حممد الدولة −٥٤

 .م١٩٨٨ ,زيد بن عيل الوزير, العرص احلديث, بريوت) فيةضا
 .م١٩٨٨الصبح الدامي يف عدن, دار املستقبل العريب, بريوت : محيدة نعنع −٥٥
جذور الرصاع ): مكتب الدراسات والفكر(التجمع القومي للقو الوطنية يف اجلنوب  −٥٦

 ..)ت. د(, )١٩٨٦ يناير ١٣أحداث (املاركيس يف الشطر اجلنويب من اليمن 
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ين, ا, ترمجة عمر اجلاوي, مطابع اهلمدالسياسة االستعامرية يف جنوب اليمن: .ل. افالكوف −٥٧
 .م١٩٨٤, ٢صنعاء, ط 

, دار اجلديد, )م١٩٩٤ – ١٩٦٢(الثورتان, اجلمهوريتان, الوحدة : اليمن: فيصل جلول −٥٨
 .م٢٠٠٠, ٢بريوت, ط 

 .م٢٠٠٠, عدن, صنعاء, )املؤلف(, ٢عدن فرضة اليمن, ط : حسن صالح شهاب −٥٩
 .م١٩٩٩ركز الرشعبي, صنعاء, العبادل سالطني حلج وعدن, م: حسن صالح شهاب −٦٠
حتقيق النونية الكرب مع ست قصائد أخر ألمحد بن ماجد, وزارة : حسن صالح شهاب −٦١

 .م١٩٩٣الثقافة والرتاث القومي, سلطنة عامن, 
الشهداء السبعة, وزارة الثقافة والسياحة, اليمن الديمقراطية ): حممد عبد القادر(بامطرف  −٦٢

 .م١٩٧٤, بغداد, بالتعاون مع احلكومة العراقية
مدرسة الفاروق النموذجية بني املايض واحلارض : أمحد صالح الرابضة وأمني سعيد باوزير −٦٣

 .م٢٠٠٠, قريش للطباعة, عدن )م٢٠٠٠ – ١٣٠١/ هـ١٤٢١ – ٧٠١(
 .م٢٠٠٧, ٢أمحد كعيتي املحضار, عدن, ط: .)تعبدالقادر عبداهللا احلو(املحضار  −٦٤
 .التذكري بأخبار العباد والبالد, مرقوم باآللة الكاتبة: .)تعبد القادر عبد اهللا احلو(املحضار  −٦٥
تاريخ عدن وجنوب اجلزيرة العربية, جامعة عدن, عرض وتقديم أسامء : محزة عيل لقامن −٦٦

 .م٢٠٠٨حييى, عدن 
 .م١٩٧٨معارك حاسمة يف تاريخ اليمن, مركز الدراسات اليمنية, صنعاء : محزة عيل لقامن −٦٧
ودليل ) م١٩٦٧ – ١٩٣٧(ء وتطوير الصحافة يف عدن نشو): عبد الرمحن(ه رّخبا −٦٨

 ., رشكة األمل للطباعة والنرش, عدن)م١٩٨٧ – ١٨٨٧(الصحافة اليمنية 
, جمموعة من طلبة )أولياء اهللا الصاحلني يف عدن(دراسة أنثروبولوجية حول العيدروس  −٦٩

, )ياد الدبجية السفاري, ماجدة عبد املجيد وإقممدوح فدعق, نور الشامي, را(املاجستري 
 .مرقوم غري مطبوع, مركز الوثائق واملخطوطات, عدن

 .م٢٠٠٤ور السوسن يف تاريخ عدن, جامعة عدن, زه): حممد كريم(الشمري  −٧٠
, مركز الوثائق واملخطوطات, )غري مطبوع(تاريخ كريرت عدن, مرقوم : شايف عبده سعيد −٧١

 .م١٩٩٦عدن, بعد عام 
 .م٢٠٠٩ النارش املؤلف, عدن يشء من ذاك الزمان,): حمسن عبده(قاسم  −٧٢
االستعامر الربتغايل جلنوب شبه اجلزيرة العربية, النادي ): عبد العزيز حممد(احلصيني  −٧٣

 .م٢٠٠٢األديب, تبوك 
, )هـ٣٢٢من قبل اإلسالم إىل سنة (الوثائق السياسية اليمنية ): حممد عيل األكوع(احلوايل  −٧٤

 .م١٩٧٦النارش املؤلف, املكتبة الوطنية, بغداد 
رصاع املسلمني مع الربتغاليني يف البحر األمحر, النارش املؤلف, مكة ): غسان عيل(ّالرمال  −٧٥

 .م١٩٨٥املكرمة 
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 .م١٩٧٢اليمن اجلنوبية خلف الستار احلديدي, النارش املؤلف, ): حممد عيل(الشعيبي  −٧٦
, قضية اجلنوب اليمني املحتل يف األمم املتحدة, مطابع األهرام): حممد سامل(باسندوه  −٧٧

 .م١٩٩٠القاهرة 
 .م١٩٧٩مة, القاهرة صعاشهاديت للتاريخ, مطبعة ال): عبد القوي(املكاوي  −٧٨
 ..)ت.د(حركتنا العاملية إصدار املؤمتر العاميل, عدن ): د عبداملجيعبداهللا(األصنج  −٧٩
, )رابطة اجلنوب العريب(توضيحات ورشوح لعقيدة الرابطة ومبادئها, ): حممد عيل(اجلفري  −٨٠

 .م١٩٦٢نوفمرب 
 .م١٩٥٦حقائق عن جنوب اجلزيرة العربية, دار الطباعة احلديثة, القاهرة ): حممد عيل(اجلفري  −٨١
 .م١٩٦٣ب احلزب, عدن يأضواء عىل حزب الشعب االشرتاكي, كت −٨٢
 .م١٩٦٢االستعامر الربيطاين معركتنا يف جنوب اليمن, دار النرص, القاهرة ): قحطان(الشعبي  −٨٣
 .م١٩٦٨ويب سياسيا واقتصاديا واجتامعيا, دار الطليعة, بريوت اليمن اجلن): حممد عمر(احلبيش  −٨٤
 ..)ت. د(حركتنا الوطنية إىل أين تتجه? جلنة مقاطعة إرسائيل, عدن, ): عيل عبد الرزاق(باذيب  −٨٥
 .نظرة يف تطور املجتمع اليمني, دار الطليعة, بريوت: سلطان أمحد عمر −٨٦
, اهليئة املرصية العامة )م١٩١٨ – ١٨٧٢(اليمن احلكم العثامين يف ): فاروق عثامن(أباظة  −٨٧

 .اهرةقللكتاب, ال
 – ١٩١٩(العالقات اليمنية الربيطانية بني احلربني العامليتني ): فاروق عثامن(أباظة  −٨٨

 ., دار املعارف, القاهرة)م١٩٣٩
, اهليئة )م١٩١٨ – ١٨٣٩(عدن والسياسة الربيطانية يف البحر األمحر ): فاروق عثامن(أباظة  −٨٩

 .م١٩٧٨ملرصية العامة للكتاب, القاهرة ا
اجلنوب العريب يف هيئة األمم املتحدة, مكتب القاهرة, دار الكتاب : رابطة اجلنوب العريب −٩٠

 .العريب بمرص
 .م١٩٨٤تاريخ الدولة الرسولية, حتقيق عبداهللا احلبيش, مطبعة الكاتب العريب, دمشق : املؤلف جمهول −٩١
أمحد عيل . كريات, ترمجة جعفر حممد نارص وإرشاف درجال وشؤون وذ): حممد عيل(لقامن  −٩٢

 .م٢٠٠٩اهلمداين, النارش ماهر حممد عيل لقامن, عدن 
 .تطور ومسار احلركة الوطنية يف اليمن الديمقراطية, القاهرة, النارش املؤلف: عادل رضا −٩٣
 .م١٩٧١اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب, دار العرص احلديث, بريوت : حممد حسن عوبيل −٩٤
 .م١٩٩٣, عدن ٢االستقالل الضائع, دار العهد للطباعة والنرش, ط : عبده حسني أدهل −٩٥
حارض العامل اإلسالمي, ترمجة عجاج نوهيض وتعليقات واسعة جدا : لوثروب ستودارد −٩٦

 .م١٩٧٢, ٤لألمري شكيب أرسالن, دار الفكر, بريوت, ط 
 .م١٩٩٧واالهنيار, جامعة عدن, عدن يف التاريخ بني االزدهار : علوي عبد اهللا طاهر −٩٧
حممد . نرش النفحات املسكية يف أخبار الشحر املحمية, حتقيق د: عبداهللا بن حممد مجل الليل −٩٨

 .م٢٠١٠يسلم عبد النور, تريم للدراسات والنرش, 
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حممد أبو بكر محيد, مكتبة كنوز . سحر عدن وفخر اليمن, حتقيق وتقديم د: عيل أمحد باكثري −٩٩
 .م٢٠٠٨ودار حرضموت للدراسات والنرش, املعرفة, جدة, 

, مرسل عىل الشبكة العنكبوتية )Aden Work Salts(صناعة امللح يف عدن : بالل غالم −١٠٠
 ).مرشوع كتاب عن عدن(

 تاريخ حرضموت
 .م١٩٥٨/ هـ١٣٧٨صفحات من التاريخ احلرضمي, املطبعة السلفية, القاهرة : سعيد عوض باوزير       −١
 .م١٩٦٦, ٢معامل تاريخ اجلزيرة العربية, مؤسسة الصبان, عدن, ط: سعيد عوض باوزير −٢
 .م١٩٣٥/ هـ١٣٥٤تاريخ حرضموت السيايس, املطبعة السلفية, القاهرة : صالح البكري −٣
 .م١٩٤٩يف جنوب اجلزيرة العربية, مصطفى البايب احللبي, القاهرة : صالح البكري −٤
ً العريب قديام وحديثا اجلنوب: صالح البكري −٥ , دار العلم, جدة, )م١٩٦٧ –. م.  ق٤٠٠(ً

 )..ت.د(
 .م١٩٨٣, ٢أدوار التاريخ احلرضمي, عامل املعرفة, جدة, ط : أمحد حممد الشاطري −٦
 .م٢٠٠١ملحات من تاريخ سقطر, دار حرضموت, : حممد القادر بامطرف −٧
 دار حرضموت للدراسات املخترص يف تاريخ حرضموت العام,: حممد عبد القادر بامطرف −٨

 .م٢٠٠١والنرش, املكال, 
) الديمقراطيةاليمن (الشهداء السبعة, وزارة الثقافة والسياحة : حممد عبد القادر بامطرف −٩

 .م١٩٧٤واجلمهورية العراقية, بغداد 
م, ١٩٤٨ّتاريخ الدولة الكثريية, قدم له حممد عيل اجلفري, : السيد حممد بن هاشم بن طاهر −١٠

 . اخلاصة السلطانية, سيونطبع عىل نفقة
 .م١٩٦٢تاريخ جواهر األحقاف, مكتبة النهضة احلديثة, مكة املكرمة : حممد عيل باحنان −١١
 والفهوم, عيسى البايب احللبي, لالدر املنظوم لذوي العقو: ديوان اإلمام عبداهللا احلداد −١٢

 .م١٩٨٠القاهرة 
 .٢٠٠٣, ٢ صنعاء, ط ,تاريخ حرضموت, مكتبة اإلرشاد: صالح احلامد −١٣
الزعيم السيد حسني بن حامد املحضار والسلطنة القعيطية, عامل : حامد بن أيب بكر املحضار −١٤

 .م١٩٨٣املعرفة للنرش والتوزيع, جدة 
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 ٥.............................................................................................املقدمة
 ٢٥.................................................................مقدمات االحتالل الربيطاين لعدن

قرار حكومة , ٢٧ السلطان عبد الكريم بن فضل بن عيل السالمي, ٢٥ العبادلة يف عدن وحلج
 بني حكومة بريطانيا يف اهلند والسلطان أمحد عبد ١٨٠٢اتفاقية عام , ٣١  قاعدة يف عدن:بومبي
, ٤٢  وأمهية املخاّجتارة البن, ٤٠ األوريب عىل سواحل البحر األمحر وعدنالتنافس , ٣٣ الكريم

النشاط الفرنيس يف , ٤٤ النشاط اهلولندي يف سواحل البحر األمحر اجلنوبية, ٤٢ ّجتارة البن
, ٤٧ النشاط األمريكي يف سواحل البحر األمحر اجلنوبية, ٤٥ سواحل البحر األمحر اجلنوبية

, ٥٢ احلملة عىل املخا, ٥٢ بريطانيا يف املخا, ٤٨ )أبو عريش وكمران(ىل العدوان الربيطاين ع
٦٠ بريطانيا يف سقطر ,بيعها , ٦١ آل بن عفرير يف املهرة وسقطر رفض سلطان سقطر

عدن يف عهد السلطان حمسن بن فضل وقصة , ٦٦ احتالل جزيرة سقطر, ٦٢ بأي ثمن
, ٧٧ قصة السفينة دريا دولت, ٧٥ رية يف عدناملحطة التجا, ٧٣ االحتالل الربيطاين لعدن

خطاب السلطان حمسن فضل حول قضية , ٨٣ )حسب زعمهم(حيازة ميناء عدن مقابل اإلهانة 
, ٩٩ اخلطة اجلديدة, ٩٥ التعليق عىل قصة السفينة دريا دولت, ٩٢ السفينة إىل حكومة بومبي

أكاذيب هينس ومن , ١٠١ الرجال الذين استخدمهم هينس لتحقيق مآربه وخططه اجلهنمية
مرشوع رشاء عدن ورفض السلطان حمسن , ١١٠ ّصدقه حول عدن عند االحتالل الربيطاين

, ١٢٩ تقارير اإلنجليز عن املعركة وبطولة املدافعني, ١٢٧ اهلجوم عىل عدن, ١١٣ فضل ذلك
, ١٣٣ اهلجوم األول للعرب عىل عدن, ١٣٣ حماوالت استعادة عدن, ١٣١ ما بعد املعركة

اهلجوم الثالث , ١٣٨ اهلجوم الثاين عىل عدن, ١٣٥ االستعدادات التي قام هبا السلطان حمسن
هينس يعقد اتفاقيات , ١٤٤ اهلجوم الربيطاين عىل الشيخ عثامن, ١٤٢ )م١٨٤٠ يوليه ٥يف (

وحممد ) حاكم املخا(الرشيف حسني بن عيل حيدر , ١٤٥ سالم مع الفضيل والعولقي والعبديل
وجهاد اإلنجليز يف عدن ) سلطان مكة(بن احلسن بن أمحد االرشيف إسامعيل , ١٥١ عيل باشا
اتفاقية , ١٨٩ اإلمام واألتراك, ١٥٧م ١٨٤٧وفاة السلطان حمسن فضل نوفمرب , ١٥٣م ١٨٤٦

الرشيف حممد بن , ١٩٠ انّنص اتفاقية دع, ١٨٩ ّدعان بني األتراك واإلمام حييى محيد الدين
احتالل بريطانيا للحديدة ودعم , ١٩٥ دارسة يف املخالف السلياميناأل, ١٩٥ عيل اإلدرييس

األوضاع , ٢٠٠ جالء األدارسة عن هتامة, ١٩٨ احتالل احلديدة, ١٩٨ السنويس اإلدرييس
حماوالت بريطانيا , ٢٠٤ اتفاقية احلدود, ٢٠٤ السياسية يف اليمن قبيل احلرب العاملية األوىل

, ٢١٠ )م١٩١٤نوفمرب (دخول بريطانيا احلرب ضد تركيا , ٢٠٩ وتركيا كسب الزعامء العرب
حممود نديم الوايل , ٢١٤ احلرب العاملية األوىل ودخول األتراك إىل حلج, ٢١٢ املوقف يف اليمن
كيف تم , ٢٣٧ عيل سعيد باشا قائدة محلة حلج) األمرياالي(اجلنرال , ٢٣٢ الرتكي عىل اليمن

) MUDRUS( احلرب وإقامة اهلدنة واتفاقية مودروس إبالغ اجلنرال عيل سعيد باشا بانتهاء
 خطط السياسات الربيطانية يف أثناء احلرب العاملية األوىل يف اليمن, ٢٤٤م ١٩١٨ أكتوبر ٣٠يف 
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 تقرير ووهوب, ٢٤٩ خطط السياسة الربيطانية يف أثناء احلرب العاملية األوىل للجنوب, ٢٤٩
ى الضالع واهلجوم الربيطاين بالطائرات عام اإلمام حيي, ٢٥٥ تقرير هارولد جاكوب, ٢٥٢

 .٢٧٠ ملعاهدة الربيطانية اليمنية, ا٢٦٢م ١٩٢٦عام ) كليتون(بعثة كاليتون , ٢٦١م ١٩٢٨
 ٢٧٣......................................................................َّاملحميات الغربية والرشقية

 ٢٧٣...........................................................................َّاملحميات الغربية) ١(
 الرشقية) اتالسلطن(َّاملحميات , ٢٧٦ )َّاملحميات الغربية(َّاملحميات التسع املجاورة لعدن 

املعتمد الربيطاين يف , ٢٧٧ جزر استولت عليها بريطانيا وجعلتها تابعة لعدن مبارشة, ٢٧٦
 َّالقوات املسلحة يف املحميات الغربية, ٢٨٧ زيارات السالطني لعدن, ٢٨١ املنطقة الغربية

التطور يف , ٢٩٥ َّالتعلم والصحة يف املحميات الغربية, ٢٩١ جيش حلج النظامي, ٢٨٧
السلطان عيل عبدالكريم فضل , ٣٠٠ التطورات اإلدارية يف حلج, ٢٩٩ السلطنة العبدلية

املشاريع , ٣٠٥ )م١٩٥٠(النص الكامل للدستور اللحجي , ٣٠٣ )م١٩٥٨ – ١٩٥٢(
ثورة حممد بن عيدروس , ٣١٦ ْمرشوع القطن يف أبني, ٣١٦ َّالزراعية يف املحميات الغربية

 .٣٢٣  حلجمرشوع القطن يف, ٣١٩ العفيفي
 ٣٢٥..........................................................................َّاملحميات الرشقية) ٢(

 م١٨٨٨ أبريل ٣٠معاهدة احلامية مع الواحدي يف بريعيل  املعقودة يف , ٣٢٨ السلطنة الواحدية
حماوالت اإلصالح , ٣٣٤ مرحلة الفوىض واحلكام املحليني, ٣٣٣ الكثرييةالسلطنة , ٣٣١

اتصال العلويني , ٣٣٨  احلسنيمبايعة طاهر بن, ٣٣٧ طاهر بن احلسني, ٣٣٦ وطاهر بن احلسني
بعض علامء احلضارم يف , ٣٤٢ حيدر أباد الدكن, ٣٤١ اهلجرة إىل اهلند, ٣٣٩ بمحمد عيل باشا

 .٣٤٨ احلضارم يف اجليوش يف اهلند, ٣٤٥ اهلند
 ٣٥٥.....................................................................بداية تكوين الدولة القعيطية

ين قدموا من اهلند الثالثة الذ, ٣٥٩ م١٨٨٨معاهدة احلامية مع القعيطي املعقودة يف أول مارس 
معاهدة االستشارة بني بريطانيا والسلطنة , ٣٦٣ سالطني القعيطي, ٣٦٠ وأسسوا دويالت

) ٢(, ٣٦٥ ثورة قبائل احلموم) ١(, ٣٦٥ حوادث هامة يف العهد القعيطي, ٣٦٤ القعيطية
غالب بن حمسن , ٣٧٣ السلطنة الكثريية, ٣٦٩ ثورة املكال) ٣(, ٣٦٨ املجاعة يف حرضموت

َّاخلدمات يف املحميات , ٣٨١ املعاهدات,  ٣٧٧ دعمون الكثريييالسادة , ٣٧٥ ثرييالك
اخلدمات التعليمية يف , ٣٨٦ الزراعة يف حرضموت, ٣٨٥ التقدم السيايس, ٣٨٢ الرشقية

 .٣٩٢القوات املسلحة, ٣٩١ القضاء, ٣٩٠ الصحافة, ٣٨٨ حرضموت
 ٣٩٤..........................................................................عدن يف عهد االستعامر

 – ١٩٣٨الفرتة ما بني , ٣٩٦ م١٩٣٨ما قبل عام , ٣٩٤ الستعامرالتعليم يف عدن يف عهد ا
األهايل يفتتحون املدارس , ٤٠٦ بداية عهد املدارس, ٤٠٢ الدراسة يف اخلارج, ٣٩٧ م١٩٥٦
الستينات من , ٤١٢ املدارس األهلية اخلاصة واملعانة, ٤١١ تأهيل املعلمني, ٤٠٩ واملعاهد

, ٤٢٥ النوادي النسائية, ٤١٧ ي الثقافية والرياضيةاجلمعيات والنواد, ٤١٥ القرن العرشين
املكتبات يف , ٤٣٠ املطابع واملكتبات يف عدن, ٤٢٦ اجلمعيات والنوادي االجتامعية والرياضية
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الصحف التي أصدرها حممد عيل لقامن وابنه الشاعر , ٤٣٥ الصحافة يف عدن, ٤٣٣ عدن
 صحف أخر يف عدن حسب التسلسل التارخيي لظهورها, ٤٤٦ األستاذ عيل حممد لقامن

دخول , ٤٧٠ اجلهاز اإلداري, ٤٦٣ النظام يف عدن, ٤٥٨ اإلدارة الربيطانية يف عدن, ٤٤٧
 .٤٧٦ اجلمعيات واملنظامت السياسية, ٤٧٢ م١٩٦٣عدن إىل االحتاد عام 

 ٤٨٠..............................................................................رابطة أبناء اجلنوب
, ٤٨٥ برنامج الرابطة, ٤٨٣ لرابطةظروف قيام ونمو ا, ٤٨٢ أهداف الرابطة ومبادؤها

تقييم كيندي تريفاسكس للرابطة وللسلطان عيل , ٤٨٧ مالحظات عىل أهداف وبرامج الرابطة
 .٤٩٨ الرابطة والكفاح املسلح, ٤٩٢ عبد الكريم

 ٥٠٣.......................................................)م١٩٦٠ −١٩٥٥ (اجلبهة الوطنية املتحدة
 أبرز مواقف اجلبهة, ٥٠٦ برنامج اجلبهة الوطنية املتحدة وأهدافها, ٥٠٤ظروف قيام اجلبهة

٥٠٧. 
 ٥٠٨.......................................................................حزب الشعب االشرتاكي

برنامج حزب , ٥١٠ العضوية, ٥١٠ اهلدف, ٥١٠ مبادئه وأهدافه, ٥٠٩ ظروف النشأة
, ٥١٦ وسائل وأساليب عمله, ٥١٤ املبدأ, ٥١٣ التعليم اإللزامي, ٥١١ الشعب االشرتاكي

 .٥٢٤ مواقف إجيابية وإنجازات حزب الشعب االشرتاكي
 ٥٣٢...........................................................كة العاملية ونقابات العمل يف عدناحلر

 القو العاملة يف عدن, ٥٣٨ تكوين املؤمتر العاميل, ٥٣٢ وضع العامل يف عدن قبل النقابات
 أبرز أهداف ومبادئ احلركة العاملية يف عدن, ٥٤١ ظروف نشأة ونمو املؤمتر العاميل, ٥٤٠
, ٥٤٦ اسية ملؤمتر عدن للنقاباتاملظاهر السي, ٥٤٤ الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة, ٥٤٣

املستشار اخلاص يف الشؤون , ٥٤٧ دور إدارة العمل احلكومية والتطورات العاملية األخرية
 .٥٤٩ اخلالصة, ٥٤٨ العاملية

 ٥٥١.....................................................................مرشوع احتاد اجلنوب العريب
 صعوبات أخر, ٥٥٧ العوائق لالحتاد, ٥٥٥ مرشوع هيكنبوتم, ٥٥١ سياسة بريطانيا تتغري

احلكومة الربيطانية ال تدعم االحتاد بام , ٥٦٦ دنيون يف املجلس الترشيعي ضد االحتادالع, ٥٥٩
حزب , ٥٧٥ االتصال مع األصنج, ٥٧٤ سانديز وتريفاسكس ينتقدان االحتاد, ٥٧١ يكفي

رجال االحتاد خيافون , ٥٧٨ ثورة ردفان, ٥٧٧ العامل يتعاطف مع األصنج وحزب الشعب
 .٥٨١ يف بيحان يف بريطانيارأي رش, ٥٨٠ خيانة بريطانيا

 ٥٨٣..................................)ما قبل االستقالل إىل تسليم اجلبهة القومية احلكم( قصة النهاية
 انتقاد العوبيل لرتيفاسكس ووليام لوس, ٥٨٣ رواية حممد حسن عوبيل ألحداث عدن واالحتاد

  عدنًالسيد زين باهارون رئيسا للوزراء يف, ٥٨٦ خطة بريطانيا إلقامة القاعدة العسكرية, ٥٨٣
إطالق رساح , ٥٩٠ قنبلة املطار, ٥٨٩ )م١٩٦٤مارس / آذار(حكومة باهارون األوىل , ٥٨٨

طلبات , ٥٩٢ باهارون هياجم االحتاد يف لندن, ٥٩١ خليفة وهتريب الشاهد الوحيد القشربي
احلكومة , ٥٩٤ تعديل حق االنتخاب وفوز خليفة حسن خليفة, ٥٩٣ باهارون من بريطانيا
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, ٥٩٦ ًعبد القوي مكاوي رئيسا للوزراء, ٥٩٥ يدة تقرر التخلص من االحتادالعاملية اجلد
اجلبهة القومية تعاين التمزق , ٥٩٧ )جبهة التحرير(اجلبهة القومية وجبهة حترير جنوب اليمن 

 )حسب كالم املكاوي(اغتيال أوالد املكاوي من قبل اجلبهة القومية , ٦٠١ وبريطانيا تساندها
, ٦٠٧ تسليم بريطانيا اجلنوب للجبهة القومية, ٦٠٦ الصدع بني اجلبهتنيحماوالت رأب , ٦٠٤

بريطانيا تتخىل عن حكومة , ٦٠٧ اجليش االحتادي ينضم إىل اجلبهة القومية بأوامر بريطانيا
احلرب األهلية واالنضامم الكامل للجيش االحتادي , ٦١١ االحتاد وتتفق مع اجلبهة القومية

 باسندوه يرشح األسباب, ٦١٥  القوي مكاوي يوضح احلقائقعبد, ٦١٣ للجبهة القومية
 .٦٢١ نارص بريك يرشح أوامر بريطانيا باالنضامم للجبهة القومية, ٦١٩

 ٦٣١........................................................الشيوعية والشيوعيون وارتباطهم باليهود
إخفاء , ٦٣٢ قحطان هياجم الشيوعيني, ٦٣١ )االحتاد الشعبي الديمقراطي(احلزب الشيوعي 

اخلداع الشيوعي وبيان لينني يف نوفمرب , ٦٣٨ خداع لينني, ٦٣٤ اذيبالشيوعية من قبل ب
ماذا حدث يف القرم واملناطق , ٦٣٨ م إىل املسلمني وكيف ذبح املسلمني فيام بعد١٩١٧

 .٦٤٣ اإلسالمية واليهودي كالينني ثم اليهودي املجري باالكون
 ٦٤٩..............................................................دور اليهود الرأسامليني يف الشيوعية

 مل تقم أي دولة ماركسية بدون جمازر, ٦٥١ ]م١٩٢٤ – ١٨٧٠) [يانوففالديمري أل(لينني 
احلزب الشيوعي السوري , ٦٥٥ األحزاب الشيوعية يف البالد العربية ودور اليهود فيها, ٦٥٤
احلزب ,٦٦٠ احلزب الشيوعي الفلسطيني, ٦٥٩ احلزب الشيوعي التونيس, ٦٥٥ اللبناين

 احلزب الشيوعي األردين, ٦٦٦ )املغرب(اكية حزب التقدم واالشرت, ٦٦١ الشيوعي املرصي
كيف تسلل , ٦٦٨ احلزب الشيوعي العراقي, ٦٦٨ احلزب الشيوعي السوداين, ٦٦٧

القضاء , ٦٧٣ تفجري الطائرة, ٦٧٣ تغري اسم اجلمهورية, ٦٧٠ الشيوعيون إىل اجلبهة القومية?
, ٦٧٧ املعركة النهائية, ٦٧٥ انتصار عيل نارص, ٦٧٤ انتصار عبد الفتاح, ٦٧٣ عىل ساملني
 .٦٧٩ انتهاء املجزرة وتويل البيض القيادة, ٦٧٧ م١٩٨٦جمزرة يناير 

 ٦٨٢..........................................................................................ملحق
 ٦٩٠.........................................................................................املراجع
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