ذكريات وإضاءات

في تاريخ عدن واليمن

د .محمد علي البار

الطبعة الثانية
(الكترونيه)

ذكريات وإضاءات يف تاريخ عدن واليمن
د .حممد عيل البار

املــقــدمــــــة

املقدمة

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عــى مــن ال نبــي بعــده وآلــه ومــن
وااله  .وبعــد فــإن االنســان يمــر بأطــوار ومراحــل عديــدة يف ُأثنــاء خلقــه

حتــى خروجــه مــن رحــم أمــه ثــم يمــر بأطــوار أخــرى حتــى ينتهــي اىل قــره
وقــد وصــف اهلل ســبحانه وتعــاىل هــذه األطــوار بقولــه  :ﱱ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱰ [نــوح] وهــذه األطــوار هــي:

خلــق آدم مــن الطــن وعــامل الــذر (عــامل الرمــز والشــفرة

1
واجلينــات) خلــق اهلل ســبحانه وتعــاىل آدم مــن الطــن وجعــل نســله يف ظهره
يف عــامل الــذر وأخــرج نســله مــن مــاء مهــن  .قــال تعــاىل  :ﱱ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱰ [االعــراف].

وقــد وضــح الرســول ﷺ لنــا مــا حــدث وماجــرى يف ذلــك اليــوم  ،يــوم

أن وقــف آدم يف وادي نعــان(وادي بــن مكــة وعرفــات ) يــوم عرفــة وذريتــه
ختــرج أمامــه مــن عــامل الــذر اىل عــامل املجســات ومــن عــامل الغيــب اىل عــامل

الشــهادة ...

ويقــول املصطفــى صلــوات اهلل عليــه وعــى آلــه كــا يرويــه عنــه عبــد اهلل بــن

عبــاس ريض اهلل عنهــا :
ـاق ِمـ ْن َظ ْهـ ِ
ـذ اهللُ ا ْلِي َثـ َ
َأ َخـ َ
ـر آ َد َم بنعــان « يعنــي عرفــة « َف َأ ْخـ َـر َج ِمـ ْن ُص ْلبِ ِه
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ـن يدَ يـ ِ
ٍ
ـم ِق َب ًل َ ،قـ َ
ـه كَالـ َّ
ـال  :ﱱ ﭲ
ـم َبـ ْ َ َ ْ
ـم َك َّل َم ُهـ ْ
ـذ ِّر ُ ،ثـ َّ
ك َُّل ُذ ِّر َّيــة َذ َر َأ َهــاَ ،فنَ َث َر ُهـ ْ
ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﱰ

أخرجــه االمــام أمحــد والنســائي وابــن جريــر وابــن أيب حاتــم واحلاكــم يف

مســتدركه .

ويف الصحيحــن (البخــاري ومســلم ) عــن أنــس بــن مالــك ريض اهلل

عنــه عــن النبــي ﷺ قــال (يقــال للرجــل مــن أهــل النــار يــوم القيامــة :

أرأيــت لــو كان لــك مــا عــى األرض مــن يشء أكنــت مفتديــا بــه  .قــال :
فيقــول  :نعــم  ..فيقــول  :أردت منــك أهــون مــن ذلــك  .قــد أخــذت عليــك

يف ظهــر آدم أن ال تــرك يب شــيئا فأبيــت إال أن تــرك يب)

وعــن عبــد اهلل بــن عمــر قــال  :قــال رســول اهلل ﷺواذ أخــذ ربــك مــن

بنــي أدم مــن ظهورهــم ذريتهــم قــال  :أخــذ مــن ظهــره كــا يؤخــذ باملشــط

مــن الــرأس  .فقــال هلــم  :ألســت بربكــم ؟ قالــوا  :بــى قالــت املالئكــة
شــهدنا أن تقولــوا يــوم القيامــة إنــا كنــا عــن هــذا غافلــن )رواه ابــن جريــر .

ـح َظ ْهـ َـر ُه،
وأخــرج الرتمــذي واحلاكــم قولــه ﷺ ََّ « :لــا َخ َلـ َ
ـق اللَُّ آ َد َم َم َسـ َ
القيامـ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـر ِه ك ُُّل نَسـ ٍ
َف َسـ َق َط ِمـ ْن َظ ْهـ ِ
ـةَ ،و َج َع َل
ـو َخال ُق َهــا مـ ْن ُذ ِّر َّيتــه إِ َل َيـ ْ
ـمة ُهـ َ
ـو ِم َ َ
َ َ
ٍ ِ
يصــا ِمـ ْن ُنـ ٍ
ـى آ َد َمَ ،ف َقـ َ
ـم َعـ َ
ـال:
َبـ ْ َ
ـم َوبِ ً
ـم َع َر َض ُهـ ْ
ـورُ ،ثـ َّ
ـي ك ُِّل إِن َْســان من ُْهـ ْ
ـن َع ْينَـ ْ
ِ
ـؤ َل ِء؟ َقـ َ
ـم َر ُجـ ً
ـؤ َل ِء ُذ ِّر َّي ُتـ َ
ـا َف َأ ْع َج َب ـ ُه
ـالَ :هـ ُ
َأ ْي َر ِّب! َم ـ ْن َهـ ُ
ـكَ ،فـ َـر َأى من ُْهـ ْ
ـن َعينَيـ ِ
ـذا؟ َف َقـ َ
ـهَ ،ف َقـ َ
ـالَ :هـ َ
ـالَ :أ ْي َر ِّب! َم ـ ْن َهـ َ
ـذا َر ُجـ ٌـل ِم ـ ْن
ـص َمــا َبـ ْ َ ْ ْ
َوبِيـ ُ
ِ
آخـ ِ
ـال َلـ ُهَ :د ُاو ُدَ .ف َقـ َ
ـك ُي َقـ ُ
ـر األُ َمـ ِم ِمـ ْن ُذ ِّر َّيتِـ َ
ـت ُع ْمـ َـر ُه؟!
ـم َج َع ْلـ َ
ـالَ :ر ِّب َكـ ْ
4
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ِ
ـالَ :أ ْي َر ِّب! ِز ْد ُه ِمـ ْن ُع ْمـ ِ
ِّني َسـنَ ًةَ ،قـ َ
َقـ َ
ـي
ـري َأ ْر َب ِعـ َ
ـالِ :سـت َ
ـن َسـنَ ًةَ ،ف َلـ َّـا ُقـ َ
ـك ا َملــو ِ
ـق ِمـ ْن ُع ْمـ ِ
تَ ،ف َقـ َ
ـري َأ ْر َب ُعـ َ
ُع ْمـ ُـر آ َد َمَ ،جــا َء ُه َم َلـ ُ
ـون َسـنَ ًة؟!!
ـالَ :أ َو َل ْ َي ْبـ َ
ْ
ـك َد ُاو َد؟! َقـ َ
َقـ َ
ـالَ :أ َو َل ْ ُت ْعطِ َهــا ا ْبنَـ َ
ـي آ َد ُم
ـالَ :ف َج َحــدَ آ َد ُم َف َج َحــدَ ْت ُذ ِّر َّي ُتـ ُهَ ،و ُنـ ِّ َ
ِ
ـت ُذ ِّر َّي ُتـ ُه»
ـئ آ َد ُم َف َخطِ َئـ ْ
َفن ُِّسـ َي ْت ُذ ِّر َّي ُتـ ُهَ ،و َخطـ َ

وعــامل الــذر هــذا عــامل الرمــز والشــفرة وعــامل الدنــا DNAواجلينــات ،

وربــا كان أصغــر مــن ذلــك والبــر ال يدركــون مــاذا حــدث يف ذلــك اليــوم
وكيــف تــم االشــهاد ولكــن الفطــرة االنســانية تــدل عــى هــذه املعرفــة ،

حيــث أن االنســان بفطرتــه الســليمة يــدرك أن اهلل ســبحانه وتعــاىل هــو الــذي
خلقــه وصــوره وأخرجــه مــن عــامل الــذر اىل عــامل الشــهادة .

2

عــامل التكويــن يف الرحــم مــن النطفــة اىل املولــد  .يقــول

اهلل تعــاىل :ﱱ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥﯦﱰ[احلــج .]5:وقولــه تعــاىل  :ﱱ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱰ [املؤمنــون ]  .وقــال تعــاىل  :ﱱ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﱰ [الزمــر.]6 :

3

اخلــروج مــن الرحــم والبقــاء يف الدنيــا اىل حــن األجــل والوفاة
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وفيهــا مراحــل متعددة  .يقــول اهلل تعــاىل  :ﱱ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﱰ[احلــج  ]5:ويقــول اهلل
تعــاىل  :ﱱ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱰ [غافــر  . ]67 :وقولــه تعــاىل  :ﱱ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱰ[الــروم . ]54:

وأنــا اآلن يف هــذه املرحلــة الثالثــة بعــد أن عشــت يف عــامل الــذر الــذي ال
أذكــره وال يذكــره غــري مــن البــر اال اذا أراد اهلل ســبحانه تعــاىل وذلــك يــوم
القيامــة وقــد بلغــت االن مــن الكــر عتيــة وبــدأت الذاكــرة تضعــف وطلــب
منــي اخــوة صــدق وهــم ( :االخــوة األحبــة الدكتــور  :حســان شــميس باشــا
والدكتــور عبــد اهلل اجلــودي ) أن أبــادر اىل تســجيل بعــض ذكريــايت منــذ املولد
اىل هــذا العمــر وقبــل أن تذهــب الذاكــرة أدراج الريــاح وهــم يــرون يف بعــض
هــذه الذكريــات معلومــات قــد تفيــد بعــض األجيــال احلاليــة والقادمــة .
وقــد حرصــت عــى أن أذكــر االحــداث ومــا فهمتــه منهــا وعنهــا وامتداداهتــا
التارخييــة
وقــد بــدأت بذلــك منــذ يــوم خروجــي مــن رحــم أمــي يف مدينــة عــدن
بتاريــخ 1939/12/29م وذلــك عنــد بدايــة احلــرب العامليــة الثانيــة ومــا
صاحــب ذلــك مــن أحــداث وقصــص تســتحق أن تــروى .كــا ذكــرت تاريــخ
وقــوع عــدن يف قبضــة االنجليــز بعــد اســتيالئهم عــى اهلنــد حيــث كانــت
6
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عــدن ذات موقــع مهــم للحفــاظ عــى درة التــاج الربيطــاين (اهلنــد)

ورشحــت نبــذة خمتــرة عــن مدينــة عــدن التــي يســكنها العديــد مــن
النــاس مــن خمتلــف اجلنســيات واألديــان واســتطردت بعــد ذلــك يف ذكــري
األديــان اهلامــة التــي كانــت يف عــدن واليمــن وأوهلــا االســام وكيــف دخــل
اىل اليمــن وعــدن ومــا هــي أهــم املعــامل الدينيــة والتارخييــة يف عــدن .

وبــا أن اليهــود كانــوا جــزءا مــن ســكان عــدن فقــد رشحــت كيــف دخلت
اليهوديــة اىل اليمــن منــذ أيــام ســيدنا ســليامن عليــه الســام وبلقيــس التــي
أمنــت بــاهلل وأســلمت مــع ســليامن هلل رب العاملــن  .ثــم اندثــرت اليهوديــة
ـرت
وعــادت مــرة أخــرى يف عهــد التبابعــة يف القــرن الرابــع بعــد امليــاد وذكـ ُ
تاريــخ اليهــود يف عــدن باختصــار اىل أن ذهبــوا اىل فلســطني يف عــام 1948م
ومــا بعــده .
ورشحــت دخــول النرصانيــة يف اليمــن وعــدن وذلــك يف القــرن الرابــع
واخلامــس بعــد امليــاد ومــاذا حصــل مــع نصــارى نجــران وكيــف اختفــت
املســيحية بعــد ذلــك اىل أن ظهــرت يف العــر احلديــث بعــد دخــول االســتعامر
واهليئــات التبشــرية وكيــف فشــلت هــذه اهليئــات يف تنصــر ســكان عــدن
واليمــن .

و ذكــرت الزرادشــتية (املجــوس) الذيــن كانــوا يف عــدن والذيــن جــاؤوا
مــن اهلنــد بعــد أن اســتولت بريطانيــا عــى عــدن مــع جمموعــات اهلنــود
األخريــن ومل أمهــل اهلنــدوس فذكــرت دينهــم ومعبدهــم .

ثــم ذكــرت املراحــل التعليميــة التــي عشــتها يف عــدن مــن االبتدائيــة اىل
الثانويــة العاليــة وتعرضــت يف ذلــك اىل املــدارس املختلفــة األهليــة واحلكوميــة
املوجــودة يف عــدن يف تلــك الفــرة
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كــا ذكــرت جمموعــة مــن أســاتذيت الفضــاء ومــا اســتفدته منهــم وخاصــة
األســتاذ لطفــي جعفــر أمــان الــذي أطنبــت باحلديــث عنــه وتعرضــت بعــد
ذلــك بحيــايت يف املنــزل واحلــارة ومــا فيهــا مــن أحــداث ووقايــة وجملــس
الشــاي الــذي كان يعقــد يف منــزل والــدي وحيــره بعــض العلــاء مــن أمثــال
الســيد العالمــة حامــد بــن أيب بكــر املحضــار والشــعراء مــن أمثــال الســيد
حســن بــن حممــد البــار ومــا تعلمتــه واســتفدته مــن هــذه املجالــس .
وذكــرت صلتــي بالصحافــة يف تلــك الفــرة وكتابتــي يف الصحــف املحليــة
والتــي كان يشــجعني فيهــا األســتاذان عبــد اهلل وعــي باذيــب .

وذكــرت بتفصيــل ال بــأس بــه كليــة عــدن ومدرســيها مــن االنجليــز
وغريهــم ومــا جــرى فيهــا مــن أحــداث حيــث أين بقيــت فيهــا مخــس ســنوات
مــن 1958-1953م وهــي مــن أهــم ســني حيــايت .
ثــم ذهبــت اىل القاهــرة لدراســة الطــب وذكــرت أهــم انطباعــايت يف الكليــة
ـارصت بعضهــا .
وخارجهــا مــع لفتــات تارخييــة وأدبيــة عـ
ُ

وبعــد أن خترجــت مــن كليــة الطــب ذكــرت عــوديت اىل عــدن مــع أخــي أمحــد
عــي البــار وزميلنــا الدكتــور ســامل اليافعــي وكنــا قــد خترجنــا ســويا وعدنــا اىل
عــدن عــام 1965م وعملنــا يف مستشــفى امللكــة اليزابيــث الــذي كان أكــر
املستشــفيات يف اجلزيــرة العربيــة يف ذلــك الوقــت حيــث كان بــه  500رسيــر
وفيــه ُثلــة مــن األطبــاء اجليديــن مــن االنجليــز وغريهــم .

وذكــرت األحــداث السياســية واالجتامعيــة والعلميــة التــي كانــت متــوج

هبــا عــدن يف تلــك الفــرة
8

املــقــدمــــــة

وقــد جعلــت الفصــل االخــر للجمعيــات الوطنيــة واحلــركات السياســية

ـت بعضهــا عــن كَثــب وبعضهــا مــا قرأتــه عنهــا فيــا كتــب مــن
والتــي عرفـ ُ

كتــب وذكريــات .

وقــد ســاعدين يف كثــر مــن هــذه الذكريــات كثــر مــن االخــوة واألحبــة

منهــم أخــي الدكتــور أمحــد عــي البــار وخــايل الســيد أمحــد عبيــد الصــايف وابن

العــم العزيــز حســن بــن عبــد القــادر البــار الــذي أمــدين ببعــض صــور أفــراد
األرسة وبعــض املعلومــات  .واالخ العزيــز الصهــر الدكتــور أمحــد ســقاف
البــار الــذي قــام بكثــر مــن التصويبــات االمالئيــة والتعليقــات املفيــدة  .كــا

أمــدين األخ الكريــم املحامــي الســيد عــي بــن حامــد املحضــار بمعلومــات

وذكريــات ختــص والــده  .وكذلــك أمــدين االخ عبــد اهلل بــن حســن البــار

باملجموعــة الشــعرية الكاملــة لوالــده الشــاعر حســن بــن حممــد البــار .وقــد
أمــدين األخ والصديــق الشــاعر الدكتــور شــهاب حممــد عبــده غانــم ببعــض

املعلومــات املتعلقــة بوالــده الشــاعر األســتاذ الدكتــور حممــد عبــده غانــم
وخالــه الشــاعر عــي لقــان  ،وعــن أختــه الفاضلــة الدكتــورة عــزة حممــد

عبــده غانــم والتــي كانــت مــن أوائــل مــن حصــل عــى الدكتــوراه مــن بنــات

عــدن  .وقــد أمــدين أيضــا األخ الدكتــور عــادل عولقــي بكثــر مــن املعلومــات
اهلامــة يف هــذه الذكريــات وخاصــة أســاء األطبــاء الذيــن كانــوا يف مستشــفى
امللكــة ومعلومــات هامــة عــن الدكتــور أمحــد ســعيد عفــارة  .وقــد أمــدين

األســتاذ الدكتــور عبــد الرمحــن األمحــري أســتاذ التاريــخ يف جامعــة امللــك
ســعود يف الريــاض بكثــر مــن أبحاثــه املتعلقــة باحلــركات التبشــرية يف عــدن
وصحــح يل األســتاذ الدكتــور أمــن كشــمريي مــا كنــت كتبتــه عــن األســتاذ
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الدكتــور أمحــد عــي مديــر ومؤســس البنــك االســامي الــدويل حتــى عــام
يــدرس يف املعهــد العلمــي االســامي وذكــرت
 2016عندمــا كان يف عــدن ّ

أنــه مــن أهــل مكــة املكرمــة فصحــح ذلــك بأنــه مــن أهــل املدينــة املنــورة .

كــا أمــدين األخ العزيــز حممــد عــي العمــودي بمعلومــات هامــة عــا جــرى
يف أثنــاء حكــم اجلبهــة القوميــة مــن رصاعــات ومذابــح تشــيب هلــا الولــدان
وصحــح بعــض األخطــاء االمالئيــة واللغويــة .

وجــزى اهلل خــرا كل مــن أمــدين بمعلومــة أو صحــح يل خطــأ مــن أخطائي

العديــدة يف هــذه الذكريــات واالســتطرادات التارخييــة  .كــا أشــكر ســكرترييت
األخــت الفاضلــة االســتاذة ســها حــاوي عــى كتابــة هــذه املذكــرات وعــى

قــراءت املراجــع وغريهــا حيــث أين قــد فقــدت قــدريت عــى القــراءة والكتابــة
بســبب اصابتــي باملــاء األزرق (اجللوكومــا) وهــو ابتــاء أمحــد اهلل عليــه حيــث

أن قــدريت عــى التفكــر والذاكــرة مل تفقــد بعــد  .وهلــذا اعتــذر عــن وجــود
بعــض األخطــاء االمالئيــة أو اللغويــة رغــم حمــاوالت التصويــب والتصحيــح
مــن االخــوة الكــرام .

واهلل ويل التوفيق

حممد عيل البار

جدة ـ /15ذو احلجة 1439/هـ
/26اغسطس2018/م
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الفصل األول
زمن املولد واحتالل بريطانيا لعدن

زمن املولد واحتالل بريطانيا لعدن

زمن املولد واحتالل بريطانيا لعدن
أنــا حممــد عــي حامــد البــار ولــدت يف مدينــة عــدن  1939يف  29ديســمرب ،

يف بدايــة احلــرب العامليــة الثانيــة بــن بريطانيــا واحللفــاء مــن جهــة وكانــت فرنســا
كحليــف  ...وأملانيــا مــع اليابــان وايطاليــا كــدول املحــور كأعــداء .

وعــدن كانــت مســتعمرة بريطانيــة معرضــة ألن هتجــم عليهــا ايطاليــا  ،ولكــن

يف بدايــة احلــرب كانــوا مشــغولني بأوروبــا ذاهتــا ومل تســتطع بريطانيــا يف ذلــك

الوقــت ان توفــر وســائل للدفــاع عــن عــدن  ،ولكنهــا قامــت بتدريــب جمموعــة
مــن رجــال املحميــات عــى القتــال احلديــث واســمتها الليــوي ( )Levyودربوهــم

عــى اســتخدام مضــادات للطائــرات  ،وبالفعــل هجمــت الطائــرات االيطاليــة

بعــدد قليــل  ،واســتطاعوا ان يســقطوا طائرتــن مــن طائــرات ايطاليــا  ،ثــم بعــد

ذلــك اســتطاعت بريطانيــا ان تــأيت بطائــرة حربيــة واحــدة فقــط  ،وطلبــت مــن
أهــل عــدن أن يتربعــوا بــراء طائــرة أخــرى  ،وبالفعــل تــرع بعــض االغنيــاء
املوجوديــن يف عــدن  ،ومنهــم رشكــة البــس الفرنســية تربعــوا بقيمــة نصــف

طائــرة حربيــة اســتخدمتها بعــد ذلــك بريطانيــا يف الدفــاع واهلجــوم عــى مراكــز
ايطاليــة يف الصومــال وغريهــا .

احتالل رشكة اهلند الرشقية لعدن:
احتلــت بريطانيــا عــدن عــام  1839قبــل مئــة ســنة مــن والديت احتلهــا

الكابتــن هينــز الــذي كان ضابطــا بحريــا لــدى رشكــة اهلنــد الرشقيــة والتــي

كانــت حتكــم اهلنــد .
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ودخلــت بريطانيــا اهلنــد عــام  1602بأمــر مرســوم ملكــي مــن امللكــة

ايليزابــث االوىل وقــد كانــت امللكــة اليزابيــث االوىل عــى عالقــة وطيــدة

باغنيــاء اليهــود الذيــن هربــوا مــن اســبانيا اىل بريطانيــا وهــم الذيــن نصحوهــا
بتكويــن هــذه الرشكــة واشــركوا فيهــا بالفعــل كــا نصحوهــا بــأن تفتــح
بــاب االشــراك للشــعب الربيطــاين ولــو بجنيــه واحــد حتــى تضمــن تأييــد
الشــعب هلــذه الرشكــة يف املســتقبل وتــوىل بعــض هــؤالء اليهــود ادارة الرشكــة

بفــرات متعــددة  ،وبــدأت احتــال املناطــق بالتدريــج  ،واســتطاعت هــذه

الرشكــة بــذكاء أن تتحكــم يف نصــف جتــارة العــامل  ..مــن توابــل وغريهــا ،
وكانــوا يرســلوهنا مــن اهلنــد اىل بريطانيــا ومنهــا اىل بقيــة ارجــاء العــامل كالشــاي
وغــره ،ودخلــت بريطانيــا بالتدريــج اىل اهلنــد التــي كانــت حتــت حكــم

الدولــة التيموريــة (املغوليــة) نســبة اىل تيمورلينــك الــذي جــاء مــن تركســتان

 ..بعدهــا دخــل أوالده اىل افغانســتان ومــن بعدهــا اىل اهلنــد واســتولوا عليهــا،
وكانــت معظــم اهلنــد حتــت حكمهــم  .وكان املســلمون هلــم دور كبــر يف
الثقافــة واحلضــارة وكانــوا متســاحمني مــع اهلنــدوس جــدا الذيــن تولــوا

الــوزارة وخاصــة يف عهــد الســلطان (أكــر) الــذي تــزوج هندوســية وقــرب

يف بالطــه اهلنــدوس واملســيحيني واهتمــه علــاء االســام باملــروق مــن الديــن
ف بــه املســترشقون واهلنادكــة ولكــن ابنــه
ملحاولتــه دمــج األديــان وقــد ش ـ ُغ َ
اورنــك ذيــب كان شــديد التديــن وأبعــد التأثــر اهلنــدويس عــى الدولــة عنــد

توليــه احلكــم وهلــذا هامجــه املســترشقون واهلنــدوس .
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بريطانيا وجتارة االفيون
ودخــل الربيطانيــون اهلنــد كتجــار وأقامــوا معاهــدات مــع االمــراء يف
املناطــق املختلفــة حتــت امــر الســلطان نفســه وبالتــايل نــرى هــذه الرشكــة
الذكيــة جــدا بــدأت يف املتاجــرة وتوســعة املتاجــرة وأهــم جتارهتــا األفيــون.
وكانــت شــجرة اخلشــخاش التــي يســتخرج منهــا األفيــون منتــرة يف اهلنــد ،
وعمــل االنجليــز عــى زراعتهــا عــى نطــاق واســع ..ويف نفــس الوقــت كانــت
فرنســا حتتــل مــا يســمى تايلنــد وكمبوديــا وفيتنــام (اهلنــد الصينيــة )  ،وزرعــوا
شــجرة اخلشــخاش عــى نطــاق واســع هنــاك واســتخرجوا منــه األفيــون
بكميــات كبــرة جــدا وصــدروه مــع بريطانيــا اىل الصــن  ،ووقعــت ثــاث
حروب لنرش جتارة األفيون :
احلــرب األوىل 1839م قامــت هبــا بريطانيــا ضــد الصــن لتســمح بتجــارة
األفيــون يف املوانــئ الصينيــة واضطــر االمرباطــور بعــد هزيمتــه باملوافقــة عــى
ذلــك بالســاح بتجــارة االفيــون يف مخســة موانــئ صينيــة وبــرط ان ال تدخــل
اىل الــر الصينــي ورسعــان مــا طالبــت فرنســا بــا حصلــت عليــه بريطانيــا
وبالفعــل تــم هلــا ذلــك.
احلــرب الثانيــة 1856م قامــت بــن بريطانيــا وفرنســا مــن جهــة والصــن
مــن جهــة أخــرى وذلــك لفــرض نــر جتــارة األفيــون يف مجيــع أرجــاء
الصــن بــا فيهــا عاصمــة االمرباطــور نفســه بشــن (بجــن) واهنزمــت قــوات
االمرباطــور ودارت املفاوضــات الطويلــة بــن اجلانبــن ولكــن االمرباطــور
رفــض أن يوقــع عــى معاهــدة تنيســن املهينــة.
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احلــرب الثالثــة 1860م عندمــا حــاول االمرباطــور احلــد مــن نــر األفيون

يف داخــل الــر الصينــي واشــركت بريطانيــا وفرنســا ومعهــا الواليــات

املتحــدة األمريكيــة يف حــرب ثالثــة مدمــرة بفــرض جتــارة األفيــون ودكــت

هــذه القــوات الضخمــة قــر االمرباطــور نفســه يف بكــن واضطــر صاغــرا
باملوافقــة عــى تســميم شــعبه.

وازدادت كميــات األفيــون املصــدرة اىل الصــن مــن مائتــي صنــدوق عــام

1729م اىل ســتني ألــف صنــدوق أي ســتة آالف طــن مــن االفيــون اخلــام
عــام 1856م .وكان األفيــون يف الســابق يســتخدم يف طريقــة البلــع ولكــن مــع

قــدوم بريطانيــا أدخلــوا تدخــن االفيــون كــا أدخلــوا تدخــن التبــغ وانتــر
اســتخدام االفيــون بواســطة التدخــن انتشــارا رهيبــا يف الصــن حتــى تســمم

الشــعب الصينــي بأكملــه.

وملــا امتــأت الســوق الصينيــة وصلــت جتــارة االفيــون اىل اوروبــا نفســها

وذلــك يف بدايــات القــرن العرشيــن .وبــدأت اوروبــا تتنبــه اىل خماطــر األفيــون
الــذي وصــل اىل شــعوهبا وقامــت عــدة معاهــدات بعــد ذلــك للحــد مــن جتارة
األفيــون ابتــدءا مــن  1906اىل القوانــن الدوليــة يف اخلمســينات والســتينات

مــن القــرن العرشيــن التــي حتــارب جتــارة األفيــون ومشــتقاته وتضــع عليــه

عقوبــات تصــل اىل حــد االعــدام.

وقــد أخــذت بريطانيــا وفرنســا والواليــات املتحــدة االمريكيــة مــن هــذه

التجــارة مليــارات الــدوالرات وكانــت هــذه الــدول أول مــروج لتجــارة
األفيــون واملــواد املصنعــة منــه مثــل املورفــن واهلورويــن ومهــا أهــم مشــتقات
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األفيــون وفرضــت هــذه الــدول الكــرى جتارتــه طاملــا كان الضحايــا مــن غــر

البيــض وملــا تشــبعت الســوق الصينيــة انتقلــت جتــارة األفيــون ومشــتقاته اىل

الغــرب نفســه  ،وآن ذاك بــدأت احلــرب ضــد املخــدرات وبالــذات األفيــون
ومشــتقاته.

واســتطاعت بريطانيــا باخلــداع يف اهلنــد ان تســتويل عــى مناطــق كثــرة ،

فأخــذوا يرضبــوا أمــرا بأمــر ،ويرضبــوا وزيــرا بامللــك ويعطــوه الوعــود بــأن

يكــون الســلطان وأن يســاعدوه لكــي حيــارب الســلطان  ،ويمدونــه باالســلحة

الناريــة واملدافــع  ،واســتطاعت هــذه الرشكــة ان تؤســس جيشــا كامــا مــن
اهلنــود بلــغ عــدده  250ألــف جنــدي ( أكثــر مــن الدولــة الربيطانيــة نفســها) .

واســتوىل الكابتــن هينــس عــى عــدن يف أول ســنة تولــت فيهــا امللكــة فكتوريــا
احلكــم ( ،)1839حلســاب رشكــة اهلنــد الرشقيــة ألمهيــة عــدن كمينــاء بحــري

يف الطريــق اىل اهلنــد ولتأمــن االتصــال بــن اهلنــد وبريطانيــا  .. ..وبعــد ذلــك

أخــذت حكومــة بريطانيــا وبرملاهنــا تتدخــل يف رشكــة اهلنــد وتنظــم اعامهلــا
وترتــب امورهــا  ،الهنــا اصبحــت دولــة داخــل الدولــة وحكومــة داخــل

احلكومــة  ،ومعهــا امــوال أكثــر مــن احلكومــة نفســها  ،وبالتــايل فرضــت

عليهــا قوانــن تنظــم أعامهلــا وارتباطهــا بالدولــة الربيطانيــة.

ومنــذ بدايــة األمــر دخلــت ملكــة بريطانيــا اليزابيــث األوىل كرشيــك مــع

الرشكــة هــذه  ،وبعدهــا ســمحوا للشــعب ان يشــرك فيهــا بأســهم  ،وبالتــايل

فــإن اجلميــع كان مســتفيدا وهلــذا قامــوا بدعــم هــذه الرشكــة الضخمــة.

ويف نفــس الوقــت قامــت رشكــة اهلنــد اهلولنديــة الرشقيــة  ،وحاولــت أن

حتتــل مناطــق يف اهلنــد ولكنهــا مل تســتطع بســبب أن بريطانيــا قــد ســبقتها،
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فحاولــت أن حتتــل مناطــق أخــرى وخاصــة يف أندونيســيا  ،ودخلــت يف

حــروب كثــرة مــع املســلمني هنــاك ،واســتطاعت أن حتتــل بنفــس األســلوب
االنكليــزي باخلــداع والكــذب مــن ناحيــة  ،ورشاء الذمــم ورضب أمــر صغري

بأمــر أكــر ،ودعــم الصغــر هــذا بأســلحة جديــدة مــن مدافــع وغريهــا حتــى
يســتولوا عــى أندونيســيا  ،وقــد وجــدوا مقاومــة شــديدة مــن املســلمني وكان

معظــم قــادة املقاومــن مــن احلضــارم ومعهــم ســاطني أندونيســيا  ،وكانــت

هولنــدا هتاجــم العــرب بشــكل عنيــف دائــا  ،ومنعــت احلجــاج مــن الذهــاب
اىل مكــة  ،وأرســلو شــخص مســترشقا يســمى ســنوك اىل مكــة ليــدرس

أســباب حتــول هــؤالء احلجــاج األندنوســيني اىل مقاومــة االســتعامر اهلولنــدي

بعــد عودهتــم مــن احلــج بصــورة خاصــة .وكانــت مكــة بالنســبة هلــم جتلــب
املشــاكل باســتمرار.

مل هتتــم بريطانيــا بعــدن اهتــام كبــرا  ،غــر اهنــا مهمــة يف الطريــق اىل اهلند،

وهــي موقــع اســراتيجي هــام جــدا وزادت أمهيتهــا بعــد فتــح قنــاة الســويس

1869م ...قبلهــا كانــت ســفنهم تضطــر اىل االبحــار حــول رأس الرجــاء
الصالــح يف جنــوب افريقيــا حتــى تصــل اىل اهلنــد ،لكــن جمــرد أن فتحــت قنــاة

الســويس صــار اخلــط متصــا بــن بريطانيــا وعــدن مبــارشة  ،وصــارت عــدن
مينــاء ًا مهــا بالنســبة هلــا  ،كمينــاء جتــاري ومينــاء للتــزود بالوقــود ( كان الوقود

أيامهــا الفحــم حيــث مل يكــن البــرول موجــودا) .Bunkering station

وبــا أن عــدن كانــت تابعــة للهنــد واهلنــد تابعــة للرشكــة  ،فكانــت

الفرقــة التــي هجمــت عــى عــدن فرقــة كلهــا مــن اهلنــود  ،فيهــا القليــل مــن
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الضبــاط االنكليــز .وســمحوا للهنــود أن يســكنوا يف عــدن  ،فكثــر اهلنــود يف

عــدن بشــكل كبــر  ،ومنعــت بريطانيــا  ،خاصــة أول األمــر  ،يف( األربعــن أو
اخلمســن ســنة األوىل) العــرب مــن دخــول عــدن حتــى لــو كانــوا مــن أبــن أو

حلــج أو مــا حــول عــدن مــن املناطــق  ،فكانــوا يأتــون بالقوافــل وفيهــا األكل
واملــرة ويأخــذوا بعــض البضائــع مــن عــدن يف النهــار  ،ويف الليــل يغلقــون

األبــواب وجيــب عليهــم ان خيرجــوا منهــا أخــر النهــار .وكان هــذا النظــام
غريبــا فرضتــه بريطانيــا حتــى ال تدخــل القبائــل اىل عــدن.

يف تلــك األيــام كانــت عــدن قــد وصلــت اىل درجــة مــن االنحطــاط ،

رغــم أن عــدن هلــا تاريــخ طويــل وهــي مدينــة قديمــة جــدا  ،ومذكــورة
بالعهــد القديــم يف ســفرحزقيال وغــره  ،وهــي مدينــة تارخييــة وهلــا جتــارة

كبــرة ضخمــة  ،كانــت تــأيت البضائــع مــن اهلنــد والصــن ومــن جزيــرة

العــرب ومــن رشق افريقيــا وتذهــب اىل مــر واىل ســوريا اىل الشــال ومنهــا
مبــارش اىل أوروبــا  ،مدينــة فيهــا جتــارة كبــرة جــدا وكان ســكاهنا خمتلطــن
دائــا  ،أي ليســوا فقــط يمنــن بــل فيهــا ســكان هنــود وصينيــون وأفارقــة

وكل األجنــاس فيهــا  ،ولذلــك صــار فيهــا التســامح باســتمرار وهــي مدينــة

متســاحمة باألصــل  ،وســكاهنا متعايشــون  ،وألهنــم جتــار يف الغالــب  ،ويأتــوا

مــن الداخــل مــن حرضمــوت وغريهــا مــن املناطــق مثــل تعــز  ..لكــن عندمــا
دخلــت بريطانيــا منعــت هــؤالء كلهــم تقريبــا  ،وكان فيهــا عــدد مــن اليهــود

حــوايل ألفــن يف ذلــك الوقــت  ،واشــتغلوا جواســيس لربيطانيــا وكانــت عدن

تابعــة يف االصــل حلكومــة حلــج  ( ،حكومــة العبادلــة ) وكانــت هــذه احلكومــة
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تعــد اخلطــط العــادة االســتيالء عــى عــدن  ،مــن بريطانيــا وحاولــت ثــاث
مــرات وفشــلت  ،ألن الكابتــن هنــس الــذي تــوىل حكــم عــدن كان ذكيــا
جــدا وكان يعــرف اللغــة العربيــة ويفتــن بــن القبائــل  ،وكان لديــه خمابــرات
مســتمرة  ،وأغلبهــم مــن اليهــود الذيــن كانــوا مســتلمني املاليــة  ،فكانــوا يعطوا

املخابــرات الربيطانيــة األرسار ومــاذا جــرى يف قــر الســلطان ومــا هــي
نواياهــم  ،فــكان يســتعد ويرضهبــم  ،وهــي ثــاث حمــاوالت قامــت لتحريــر

عــدن مــن االنكليــز وكلهــا فشــلت وبعدهــا خضعــوا هلــا  ،لكــن االســتبداد
الربيطــاين منــع اصحــاب البلــد مــن الدخــول لعــدن واجللــوس فيهــا واالقامــة

فيهــا باســتمرار  ،وكان أغلــب املقيمــن يف عــدن مــن اهلنــود  ،واســتمر هــذا
احلــال فــرة طويلــة اىل بدايــة القــرن العرشيــن وكان بعــض العــرب الذيــن

زاروهــا مثــل االســتاذ امــن الرحيــاين (االمريكــي اجلنســية اللبنــاين االصــل )

صاحــب كتــاب ملــوك العربوالــذي زارهــا ســنة 1924م .قــد ذكــر ان اغلــب

ســكاهنا مــن اهلنــود وانــه مل يســتطع التفهــم معهــم اال باللغــة االنجليزيــة النــه
ال يعــرف اللغــة اهلنديــة  ،اســتغرب ذلــك جــدا وكتــب يف مذكراتــه أن هــذه
مدينــة هنديــة وليســت مدينــة عربيــة  ،اللغــة اهلنديــة هــي األســاس وكانــوا

يتعاملــون باللغــة اهلنديــة أو االنكليزيــة  ،وهــم مســيطرون عــى كل أمورهــا،
ولكــن يف بدايــة احلــرب العامليــة الثانيــة بــدأت اهلنــد تطالــب بريطانيــا

باالســتقالل  ،يف حركــة غانــدي  ،وبــدأت حركــة االســتقالل يف اهلنــد تطالــب

بعــدن أيضــا باعتبارهــا جــزء مــن اهلنــد رغــم بعدهــا عــن اهلنــد.
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حتويل حكم عدن من اهلند اىل وزارة املستعمرات يف لندن
تنبهــت بريطانيــا ملطالبــة اهلنــود بعــدن منــذ بدايــة األربعينــات مــن القــرن

حولت عــدن اىل وزارة املســتعمرات يف بريطانيــا  .وبدأت
العرشيــن  ،ومبــارشة ّ
حتــد مــن هجــرة اهلنــود اىل عــدن  ،وســمحت ألبنــاء املنطقــة القريبــن  ،مــن
املحميــات الغربيــة و الشــال ومــا حوهلــا وحرضمــوت باالقامــة يف عــدن ،

وكان جتــار كثــرون يأتــون اليهــا  ،وبــدأت احلركــة التجاريــة تزدهــر  ،وازداد
االزدهــار يف  1954لعــدة أســباب  :الســبب األول  :أن القاعــدة الربيطانيــة

الكبــرة يف مــر يف قنــاة الســويس  ،قــد تــم اتفــاق مجــال عبــد النــارص مــع
بريطانيــا  ،عــى أن ختــرج بريطانيــا مــن قنــاة الســويس  ،بتشــجيع مــن أمريــكا ،

ولكــن مــن حــق بريطانيــا أن تعــود اذا وجــدت حــرب  ،بــدون اذن مــن مــر.
وخــرج عــدد كبــر مــن اجلنــود الربيطانــن مــع عائالهتــم (حــوايل ســتني ألف)

مــن قنــاة الســويس اىل عــدن  .فبنيــت عــدن بشــكل كبــر جــدا  ...وبنيــت
املدينــة البيضــاء يف خــور مكــر (التــي كان فيهــا مطــار جــوي) ..ويف املعــا

التــي كانــت مينــاء للســفن الرشاعيــة  ،ردمــوا البحــر  ،وعملــوا شــارعا طويــا

مــن أمجــل الشــوارع وكلــه بنــاء متشــابه (ثالثــة كيلــو مــرات متصلــة) بنفــس

الشــكل  ،وهــو شــارع كبــر جــدا واســع مــن اجلهتــن بنــاءه متشــابه  ،وكلهــا
ســكن للجنــود الربيطانيــن وعائالهتــم  ...وســكن الضبــاط واملســؤولون

السياســيون يف التواهــي التــي كانــت مقــر احلاكــم العــام الربيطــاين.

يف فــرة احلــرب العامليــة الثانيــة هاجــرت بعــض العائــات (ومنهــا
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عائلتــي) مــن النســاء واألطفــال اىل املناطــق القريبــة مــن عــدن مثــل حلــج

والوهــط ،التــي تبعــد عــن عــدن بحــوايل أربعــن كيلــو مــر  ،وجلســنا
هنــاك حتــى هــدأت األمــور  .وكان الوالــد حيكــي لنــا فيــا بعــد كيــف كانــوا
يشــاهدون الطائــرات االيطاليــة وهــي تغيــر عــى عــدن  ،وكيــف كانــوا

يرضبوهنــا بمضــادات الطائــرات وكيــف كانــت هتــرب  ،ونــادرا مــا تســقط

طائــرة  ،ففــي احلــرب كلهــا ســقطت طائرتــان ايطاليتــان فقــط .

تطور عدن يف اخلمسينات من القرن العرشين
يف سنة  1954قفزت عدن قفزة كبرية جدا لألسباب التالية :

األوىل  :اتفاقيــة اجلــاء عــن قنــاة الســويس التــي ذكرناهــا  ،وانتقــال اجليــش

الربيطــاين اىل عــدن .

والثانيــة  :أن امللكــة اليزابيــث الثانيــة جــاءت اىل عــدن ( ،وهــي امللكــة

الوحيــدة األن يف العــامل التــي حكمــت مــن  1952وهــي مســتمرة يف احلكــم
اىل اآلن( )2020وهــي أكثــر واحــدة حكمــت يف التاريــخ  ،طبعــا احلكــم يف

بريطانيــا حكــم دســتوري ( ،وامللكــة ال حتكــم مبارشة،بــل حيكــم الربملــان

والــوزارة )  ،جــاءت اىل عــدن وقامــت بثــاث خطــوات :

اوالً :وضعــت حجــر االســاس ملستشــفى امللكــة اليزابيــث  ،الــذي يتســع

خلمســمئة رسيــر  ،ويف ذلــك الوقــت كان أكــر مستشــفى يف اجلزيــرة العربيــة .
ثاني ـ ًا :عندمــا اســتوىل مصــدّ ق عــى احلكــم يف ايــران وطــر َد الشــاه  ،أمــم
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صناعــة البــرول  ...وكانــت ايــران مليئــة بالبــرول  ،وفيهــا أكــر مصــايف

بــرول يف الــرق األوســط يف عبــدان  ،فأممهــا  ..ومل تســكت بريطانيــا عــن
هــذا وعملــت مــع الواليــات املتحــدة عــى اســقاط مصــدق واعــادة الشــاه،
ويف الفــرة هــذه اضطــروا ان يبنــوا مصــايف يف عــدن لكــي ال تكــون حتــت
(البيقــة) وكانــت
رمحــة ايــران  ،وعملــوا مصــايف بــرول يف عــدن الصغــرى يف ُ
هــي أكــر مصــايف البــرول يف الــرق األوســط يف ذلــك الوقــت .

ثالثــ ًا :صــارت عــدن أكــر قاعــدة عســكرية بريطانيــة خــارج اململكــة

املتحــدة .

هــذه احلــوادث جعلــت عــدن تقفــز مــن مينــاء حمــدود اىل ثالــث أهــم مينــاء

يف العــامل بعــد نيويــورك ولنــدن مــن ناحيــة عــدد الســفن  ،وكان يــأيت اليهــا
الســياح ألن التجــارة فيهــا كانــت مفتوحــة وحــرة  ،فكانــت عــدن مزدهــرة

جــدا يف تلــك الفــرة .

وقــد قامــت امللكــة ايلزابيــث يف أثنــاء زيارهتــا اىل عــدن يف 27أبريــل

1954م باعطــاء وســام وجائــزة ألحــد الصياديــن يف عــدن الــذي قــام بانقــاذ

فتــاة بريطانيــة تســبح يف ســاحل جولدمور(الســاحل الذهبــي) يف التواهــي مــن
أســنان القــرش املتوحــش فقاتلــه بالســكني حتــى قتلــه وأنقــذ الفتــاة .

كــا قامــت ملكــة بريطانيــا باعطــاء الســيد أبــو بكــر بــن شــيخ الــكاف رتبــة
فــارس األمرباطوريــة (لقــب ســر  )sirورفــض الســيد الــكاف أن جيثــو عــى

ركبتيــه عــى األرض  ،عندمــا تأخــذ امللكــة الســيف ومتــره فــوق كتفــه،
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حســب العــادة الربيطانيــة باعتبــاره ينتســب اىل رســول اهلل ﷺ وال جيــوز لــه أن

وســمح لــه بــأن يضــع
جيثــو بــن يــدي امللكــة بســبب هــذا النســب الرشيــف ُ ،
ركبتــه عــى كــريس واالخــرى واقفــة عندمــا تقــوم امللكــة بامــرار الســيف
فــوق كتفــه  ..ويبــدو أن هــذه أول مــرة يف التاريــخ يتــم فيهــا هــذا االجــرء
يف تنصيــب فــارس امرباطوريــة  .ولكــن عندمــا قامــت امللكــة باعطــاء هــذا
اللقــب للشــيخ عبــد القــادر مــكاوي خلدماتــه اجلليلــة لعــدن أيضــا ســمحت

لــه بــأن ال جيثــوا عــى االرض وان يســتخدم الكــريس كــا فعلــت مــع الســيد
أبــو بكــر شــيخ الــكاف .

وقــد تــم اعطائــه هــذ اللقــب بســبب قيامــه بتهدئــة القبائــل وقيامــه

بالعديــد مــن املشــاريع اخلرييــة يف حرضمــوت حيــث مهــد طريقــا مــن مدينــة
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الشــحر الســاحلية اىل مدينــة ســيئون يف الداخــل الــذي بــدأ العمــل فيــه عــام
1924م وانتهــى منــه عــام 1937م وك ّلــف الطريــق  150الــف ريــال (فضة) ،

وع ّبــد أكثــر مــن مئتــي كيلومــر حتــى تصــل اليهــا البضائــع  ،كــا قــام بافتتــاح

مــدارس ومستشــفى عــى نفقتــه اخلاصــة  .وكان الســيد أبــو بكــر بــن شــيخ
الــكاف صديقــا جلــدي الســيد حامــد بــن علــوي البــار .

وحــرت امللكــة مبــاراة تنــس اســتعراضية يف نــادي جيــم خانــة (Game

 )Khanaيف كريــر عــدن  ،بــن مســر تيفــاري (أحــد أبطــال التنــس يف عــدن)
وعبــد احلميــد مــكاوي بطــل التنــس يف عــدن  ،ومبــاراة زوجيــة كان فيهــا أمحد

عبيــد الصــايف (خــايل) مــع أســتاذ اجلغرافيــة يف كليــة عــدن مســر فوكــس ضد
والــدي عــي حامــد البــار مــع عبــد احلميــد مــكاوي (بطــل التنــس يف عــدن )،
ـم غفــر مــن املســؤولني ووجهــاء عــدن.
وحرضهــا جـ ّ

ويف عــام  1956جــاءت حــرب الســويس  ،بعــد تأميــم قنــاة الســويس يف

مــر مــن مجــال عبــد النــارص ،وهجمــت بريطانيــا هــي وفرنســا وارسائيل عىل

مــر ووقــف العــامل ضــد بريطانيــا وفرنســا  ،مــع أهنــم نجحــوا مــن الناحيــة
العســكرية  ،واحتلــوا قنــاة الســويس وماحوهلــا مبــارشة  .ولكــن أمريــكا
نفســها وقفــت ضدهــم  .وقــام املســر أيزهنــاور رئيــس الواليــات املتحــدة
وزعيــم العــامل احلــر مــع رئيــس االحتــاد الســوفيتي جورباشــوف( ،وهــي ثــاين

أقــوى دولــة يف العــامل) باصــدار انــذار لفرنســا وبريطانيــا وارسائيــل أن يوقفــوا
القتــال وينســحبوا فــورا مــن قنــاة الســويس  ،فاضطــروا لالنســحاب وكانــت

هزيمــة كــرى لربيطانيــا وفرنســا .
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وكان رئيــس وزراء بريطانيــا مســر ايــدن قــد أصيــب بحالــة نفســية

واضطــر ان يســتقيل مــن الــوزارة .

وأدى قفــل قنــاة الســويس لفــرة طويلــة اىل توقــف جتــارة والــدي (اللبــان)

مــع مــر فاضطــر أن يذهــب اىل مــر مــرارا وافتتــح عمــا جتاريــا مــع أحــد

جتــار مــر مــن األقبــاط  ،ولكــن هــذا املــروع أيضــا فشــل  ،ثــم بعــد ذلــك
اســتقر يف مــر وأقــام مناحــل للنحــل واشــتغل بذلــك .

قامــت بريطانيــا باالهتــام بعــدن بعــد حــرب الســويس كمينــاء وكقاعــدة

عســكرية هامــة جــدا  ،وفتحــت البــاب لعــرات األالف مــن اجلنوبيــن
والشــاليني  ،وخاصــة مــن العــال الذيــن جــاءوا مــن تعــز ومــا حوهلــا حــوايل

 12ألــف أو أكثــر  ،ومــن املناطــق األخــرى املحليــة  12ألــف عامــل أيضــا .
وجــاء التجــار مــن كل مــكان  ،جتــار حضــارم كانــوا موجوديــن يف أفريقيــا

وكينيــا وماليزيــا وأندونيســيا وغريهــا  ،عــادوا اىل عــدن باعتبارهــا منطقــة

مزدهــرة  ،فــزاد عــدد الســكان زيــادة كبــرة وسياســة بريطانيــا اجلديــدة كانــت

جيــدة يف هــذا البــاب حيــث منعــت اهلنــود مــن الدخــول اىل عــدن إال بترصيــح
خــاص  ،وقــل عددهــم نســبيا  ،وزاد العــرب بأعــداد كبــرة جــدا  ،وصــارت

عدن ميناء اليمن كام كانت يف التاريخ القديم .
عدن مدينة كوزموبولتيانية (مدينة عاملية ) Cosmo Politan

عــدن مدينــة ذات تاريــخ طويــل بالتجــارة وتاريــخ متصــل بأمــم خمتلفــة  ،مثــل
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الصومــال ورشق افريقيــا واهلنــد  ،والصــن ومــن ســوريا ومــر واحلجــاز
والعــراق  ،وفيهــا بعــض األرس مــن ايــران  ،وممــا يســمى دول اخلليــج (األن)
ومــن اليونــان وفرنســا باالضافــة اىل االنجليــز وهلــذا كانــت مدينــة متســاحمة
ومنفتحــة عــى اجلميــع .

العطور والبخور والطيب يف عدن :
ذكــرت الدكتــورة أســمهان عقــان العلــس يف كتاهبــا " املــوروث الثقــايف
للمــرأة العدنيــة " يف فصــل " أدوات الزينــة والعطــور والتطيــب " .أن اليعقــويب
(وفاتــه 284هـــ وقيــل 298هـــ وهــو جغــرايف ومــؤرخ مولــده يف بغــداد
ووفاتــه يف القاهــرة ويعتــر كتابــه البلــدان مــن أقــدم وأهــم املراجــع اجلغرافيــة
والتارخييــة االســامية) ذكــر يف كتابــه (البلــدان) بعــد ان زار عــدن ووصفهــا
أنــه يف أول يــوم مــن شــهر رمضــان كان التجــار حيملــون الطيــب مــن عــدن
اىل ســائر اآلفــاق  .وهــذا االستشــهاد حيمــل داللــة تارخييــة عــى تأثــر االلتقــاء
اجلغــرايف واالتصــال التارخيــي عــى الســلوك الثقــايف للمجتمــع  .فقدكانــت
عــدن نقطــة التقــاء التجــارة العامليــة بــن املحيــط اهلنــدي وموانــئ البحــر
املتوســط  .ومعــرا مهــا مــن معابــر جتــارة البخــور املتجــه مــن مناطــق انتاجهــا
يف الــرق اىل مراكــز اســتهالكها يف الغــرب كــا كان إلطالــة عــدن عــى الــر
االفريقــي هــو األخــر صــورة أخــرى مــن صــور التواصــل احلضــاري بــكل
أبعادهــا  .وشــكلت عالقــات االتصــال بأطــراف املحيــط اخلارجــي إثــراء
للتجــارب واخلــرات املختلفــة  .واســتطاعت الذاكــرة الشــعبية اختزاهنــا
واعــادة انتاجهــا بصــورة ثقافيــة ومســميات وأنــاط مجاليــة متنوعــة ومؤثــرة

يف الســلوك البــري .
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للمركبــات العطريــة بمختلــف انواعهــا عالقــة وارتبــاط وثيقــان بالبيــت

العــدين  ،الــذي ال خيلــو مــن اســتخداماته املختلفــة هلــا  .ويعــود ارتبــاط عــدن

هبــا اىل جــذور تعامــل هــذه املدينــة مــع البخــور واألطايــب  ،خاصــة وأن عدن
قــد وصفهــا املرزوقــي الــذي عــاش يف القــرن اخلامــس اهلجــري بــأن طيــب
اخللــق (نــوع مــن الطيــب) مجيعــا يعبــأ فيهــا  ،حيــث خيــرج منهــا جتــار البحــر

حمملــن بالطيــب العــدين املعمــول فيهــا  ،والــذي ال حيســن عملــه اال أهلهــا .
ومــن العطــور املميــزة  ،عطــر الغاليــة  :يتكــون مــن ســائل العطــر العــودي
وحبيبــات العنــر  ،وعطــر جوهــر املســك

ويف عــدن أنــواع أخــرى مــن العطــور  ،وأصبحــت جــزءا مــن الــراث

اجلــايل للمــرأة العدنيــة  ،مــن أهــم هــذه العطــور اعــداد الطيــب بأنواعــه ،

الــذي يصنــع مــن املحلــب األبيــض وملبــس الطيــب  ،وجــوز اهلنــد  ،وزهــرة
الكافــور  ،واهليــل والقرنفــل والظفــري  ،ومســك الطيــب  .وتســمى املرحلــة
األوىل مــن اعــداد هــذا الطيــب بالذريــرة  ،والتــي تعتــر صنفــا مــن أصنــاف

الطيــب املجمــوع واملخلــوط بصــورة جافــة  .وقــد جــاء ذكرهــا يف حديــث
الســيدة عائشــة ريض اهلل عنهــا عندمــا قالــت  " :طيبــت رســول اهلل ﷺ الحرامه

بذريــرة " أخرجــه البخــاري ومســلم  .أمــا إذا ُعجــن هــذا املســحوق بالعطــور

فإنــه يصبــح طيبــا  .وأمــا طيــب الغاليــة وفهــو يصنــع مــن املســك (وهــو افــراز

مــن غــدة غــزال املســك ) والعنــر (وهــو افــراز مــن حــوت العنــر وهــو يكثــر

يف ســواحل عــدن اىل عــان وســقطرى ) والزبــاد (وهــو افــراز مــن قــط الزبــاد

قــط كبــر يوجــد يف جزيــرة ســقطرى اليمنيــة) كــا يضــاف اليــه الرياحــن
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وعطــر العــود والفــل والياســمني والــورد  .وقــد اشــتهر يف العــامل القديــم
وكان ُيصــدّ ر مــن عــدن وكان رســول اهلل ﷺ حيــب طيــب الغاليــة .

وقــد اشــتهرت اليمــن بتصديــر الســيوف اليمنيــة اىل بقيــة البــاد العربيــة

وخاصــة نجــد واحلجــاز  ،كــا اشــتهرت الثيــاب املتميــزة التــي كانــت تصــدر

مــن نجــران (وقــد فــرض رســول اهلل ﷺ عــى أهــل نجــران اجلزيــة التــي
تتضمــن الثيــاب املنســوجة هنــاك ) وعندمــا تــويف الرســول ﷺ تــم تكفينــه
بثالثــة أثــواب ( الثــوب هــو القــاش وليــس القميــص) ســحولية ( وهــي مــن
منطقــة قريبــة مــن تعــز باليمــن)

ـى ِأب ب ْكـ ٍ ِ
ض اللَُّ عنْــهَ ،ف َ
ـت عـ َ
قال:
عــن عائشــة ريض اهلل عنهــا قالــت َ :د َخ ْلـ ُ
َ
ـر َر َ
ـض ســحولِي ٍة ،ليـ ِ
ِ
ـو ٍ
يهــا
ـي ﷺ؟ قا َلـ ْ
ـس ف َ
َ
اب بيـ ٍ َ ُ َّ
ـت :يف َث َل َثــة أ ْثـ َ
ـم النبـ َّ
ـم َك َّفنْ ُتـ ُ
يف َكـ ْ
ِ
ـص َ
ول ِع َم َمـ ٌة " أخرجــه البخــاري
َقميـ ٌ
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أرسيت وبعض احلوادث

جدي السيد حامد بن علوي البار:
هــذه املرحلــة األوىل  ،مــن  1939اىل  1947وكان والــدي موجــودا مــع
جــدي الســيد حامــد بــن علــوي البــار الــذي كان تاجــرا وكان لديــه منـ ٌ
ـزل
كبــر يف عــدن وقــد بنــى هــذا البيــت مــن قبــل  ،وأمــي مــن بيــت الصــايف
ٌ
وكان لدهيــم جتــارة جيــدة  ..جــدي ألمــي الســيد عبــد اهلل (عبيد)ابــن أمحــد
الصــايف ،وكان عندهــم أيضــا منــزل كبــر يف منطقــة اســمها الزعفــران  ،هــذه
املنطقــة كانــت مشــهورة بتجــارة الزعفــران قديــا  ،وهلــا تاريــخ طويــل .
وجعــل
وكان والــدي مــع بعــض اخوانــه يعيشــون يف بيــت جــدي الكبــر ُ
الــدور األريض الســتقبال الضيــوف واملكاتــب ..
وقد كان جدي شخصية معروفة وتتمثل فيه ثالث شخصيات :

هــذه صــورة جــدي حامــد علــوي البــار يف القاهــرة بعــد اجــراء عمليــة
املــاء االبيــض (الســاد)  1961وقبــل وفاتــه ببضعــة أشــهر وعمــره آنــذاك 84

ســنة ومل يذهــب يف حياتــه اىل طبيــب أســنان قــط لكثــرة اســتعامله بالســواك
وكان حمتفظــا بجميــع أســنانه
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الشــخصية االوىل  :انــه كان تاجــرا مــن التجــار احلضارمــة الســادة ،

حــول جتارتــه اىل
وكانــت لــه جتــارة يف اندونيســيا وســنغفورة  ،وبعدهــا
ّ
احلبشــة ،وبصفتــه هــذه كان جيمــع بعــض االمــوال .

والشخصية الثانية  :كان ينفق عىل بعض مشاريع املساجد واملدارس.

وكان قــد أســس مدرســة مــع الســيد أبــو بكــر بــن شــيخ الــكاف يف مدينتــه

اخلريبــة يف دوعــن يف حــر مــوت والتــي أرشف عليهــا العالمــة احلبيــب عبــد

اهلل بــن طاهــر احلــداد.

جــدي يف الوســط وعــى يمينــه الســيد عبــد الرمحــن بــن شــيخ الــكاف وعــى يســاره

الداعيــة العالمــة احلبيــب عبــد اهلل بــن طاهــر احلــداد

وســاهم يف االنفــاق عــى ربــاط شــيخه احلبيــب عــي احلبــي  ،الــذي أخــذه

وربــاه منــذ كان عمــره  12ســنة مكــث عنــده ثــاث ســنوات تقريبــا  ،ومــن
36

أرسيت وبعض احلوادث

ســن  12ســنة بــدأ يف صــاة قيــام الليــل ومل يرتكهــا حتــى مــات وهــذه هــي
شــخصيته الثالثــة يف كثــرة العبــادة واالتصــال بكبار العلــاء وحضور جمالســهم
حتــى كان يعــد منهــم رغــم أنــه قليــل الــكالم  ،وأخــذ الفقــه والدراســات
الدينيــة والتصــوف (الزهــد احلقيقــي)  ،وكانــت مــن أهــم الكتــب عندهــم

كتــب االمــام الغــزايل واالمــام عبــد اهلل احلــداد ..

وكان النــاس يتحدثــون عــن صــوت العصــا التــي حيملهــا جــدي وهــو

يف طريقــه باجتــاه مســجد العيــدروس يف أعــى عــدن كل ليلــة مــن الســاعة

الثالثــة بعــد منتصــف الليــل  ،اىل أن يصــي الفجــر و رشوق الشــمس ،ثــم
يعــود للمنــزل وبعدهــا يرتــاح قليــا  ،ويتنــاول الفطــور ومــن ثــم يبــدأ عملــه

التجــاري .

وكانــت هنــاك مشــكلة بــن التجــار العــرب وحاكــم احلبشــة امللــك هيــا

ســايس  ،الــذي فــرض عليهــم الرضائــب الشــديدة  ،فلــا ذهبــوا واشــتكوا
عنــده مل يســمع هلــم  ،ثــم عــاودوا الذهــاب اىل امللــك هيــا ســايس وكان
جــدي يــرأس الوفــد  ،وملــا رآه امللــك قــال  :اذا كان أحــد منكــم ينتســب

اىل رســولكم ﷺ فلعلــه الســيد حامــد البــار ..ووافــق عــى املقرتحــات التــي
قدمهــا  ،وخ ّفــض هلــم الرضائــب التــي كانــت عليهــم وخــرج الوفــد التجاري
مرسوريــن .
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صورة ألعيان اجلالية العربية يف أريرتيا واحلبشة وجدي يف الصف األول يف الصورة

وكان لــه دور يف احلبشــة وأســمرا (أريرتيــا) يف عــدة مشــاريع خرييــة

ودعويــة وغريهــا  ،كذلــك كان لــه نفــس الــدور يف أندونيســيا وســنغفورة .

صورة جلدي السيد حامد بن علوي البار مع مفتي القدس وفلسطني السيد

أمني احلسيني الذي قاوم االنجليز واليهود منذ العرشينات من القرن العرشين

والذي كان له دور بارز يف استنهاض املسلمني ضد هؤالء اليهود والسياسة
االنجليزية املتأمرة معهم وقد قام عدد من ارسة احلسيني املشهورة بمقاتلة
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االنجليز واليهود ويبدو ان هذه الصورة كانت يف اندنوسيا الذي ذهب اليها

السيد االمني احلسيني الذي دعم احلركة الفلسطينية املقاومة لالنجليز ولليهود

وقد اجتمع هناك.

بالشخصيات البارزة من العرب احلضارم ويف الصورة يظهر ثالثة منهم

وهم جدي السيد حامد بن علوي البار والسيد حممد ضياء شهاب والسيد

علوي بن حممد املحضار .

وعندما زار سنغفورة يف شوال سنة 1347هـ اقامت له الرابطة العلوية

احتفاال كبريا وألقى فيهم خطبة بليغة هامة سجلتها جملة الرابطة العلوية كاملة

يف عددها الصادر شوال 1347هـ وقد تكرم االخ الكريم السيد حسن بن عيل

السقاف (زوج عمتي) باعطاء صورة من جملة الرابطة البن عمي حسن بن عبد
القادر البار الذي قام بتصويرها وارساهلا ايل جزاهم اهلل مجيعا كل خري
صورة من جملة الرابطة وخطبة سيدي اجلد حامد علوي البار :
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كان والــد جــدي الســيد علــوي بــن عبــد اهلل البــار يشــتغل أيضــا بالتجــارة

واشــتكى اىل بعــض شــيوخه أنــه يكســب يف كل مــرة ومل خيــر قــط فأشــار
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عليــه بعــض التجــار مــن ًأصحابــه أن يبعــث باحلصــر مــن عــدن اىل البــرة
واملعــروف أن البــرة بــاد النخــل وبــاد احلصــر فالبــد أن خيــر  .ولكــن

أراد اهلل ســبحانه وتعــاىل عكــس ذلــك  ،فقــد حصــل حريــق كبــر يف خمــازن بيع
احلصــر يف البــرة ومــا وصلــت بضاعــة جــدي احلبيــب علــوي اال والنــاس

تبحــث عــن احلــر واشــروها بثمــن غــايل فتعجــب جــدي مــن ذلــك ولكــن
شــيوخه أوصــوه بتصــدق بجــزء كبــر مــن أرباحهــا وكذلــك فعــل .

وكان للحبيــب علــوي اربعــة مــن األبنــاء هــم حممــد وعبــد اهلل وحامــد

وأصغرهــم طــه الــذي عــاش ومــات يف احلبشــة وكان عمــل هــؤالء االخــوة

مشــركا ولكــن احلبيــب حممــد واحلبيــب عبــد اهلل تفرغــا للعبــادة يف وطنهــا

يف دوعــن فــأوكال العمــل كلــه الخيهــا حامــد فقــام هبــذا الــدور خــر قيــام .
وفاة جدي ألمي السيد عبد اهلل (عبيد ) أمحد الصايف

واذكــر وفــاة جــدي ألمــي الســيد عبــد اهلل (عبيــد) أمحــد الصــايف مــع أنه مل

يكــن يشــكو مــن أي مــرض  ،وذهبــت والــديت لزيارتــه وزيــارة اخوهتــا وبعــد
املغــرب جئــت مــع والــدي ألخذهــا فوجــدت جــدي عبيــد جالســا عــى

قعــادة (كرويــت  /أريكــة) أمــام املنــزل مطــا عــى الشــارع فســلمنا عليــه أنــا
ووالــدي ثــم ذهبــت إلحضــار أمــي  ،ويف الفجــر صحــوت عــى رصيــخ أمــي

وبعــض النســاء وفهمــت أن جــدي قــد تــويف فجــأة يف نفــس الليلــة  ،ورغــم

صغــر ســني( مــا بــن اخلامســة والسادســة ) فقــد حزنــت عليــه ألنــه كان
دائــا يالطفنــي وكلــا أزوره يعطينــي روبيــة كاملــة وحلــوى اللبــن وبعــض
احللويــات اهلنديــة األخــرى  ،التــي كانــت منتــرة يف عــدن .
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وقــرر جــدي الســيد حامــد بــن علــوي البــار أن يبيــع بيتــه يف عــدن (ال

أدري مــا الســبب ألين كنــت صغــرا آنــذاك ) ،فبــاع البيــت وبقــى أوالده

بعضهــم يف احلبشــة وهــم أمحــد وعلــوي وعمــر وقــد تــويف عمــر يف احلبشــة
وامــا العــم علــوي فقــد تــويف يف عــدن بمــرض يف الكبــد وامــا العــم امحــد

فقــد عمــر اىل مــا يقــرب مــن املئــة وكان دائــا حــارض النكتــة وخفيــف الــدم
ومل يكــن لديــه ســيارة وكان يمــي كثــرا وقــد اشــتغل يف التجــارة ولــه دكان

يف ســوق البهــرة ولكــن مل يوفــق هبــا ومــع هــذا كان دائــم االبتســام والضحــك
رمحهــم اهلل مجيعــا رمحــة االبــرار .

انتقــال والــدي اىل منــزل آخــر باالجيــار (ذكريــات وخواطــر مــن املنــزل

واحلــارة).

بعــد ان بــاع جــدي بيتــه الكبــر وانتقــل اىل احلبشــة وغريهــا بقــي والــدي

يف عــدن وانتقلنــا اىل منــزل آخــر باالجيــار يف احلــارة املجــاورة (حــارة الرشيف)

التــي فيهــا مســجد بانصــر ،وقــد قــام والــدي بفتــح عمــل يف جتــارة اللبــان

الــذي كان يــأيت مــن الصومــال ويصــدر اىل مــر ،حيــث كانــت لــه ســوق

طيبــة هنــاك.

ويف أواخــر 1947م دخلــت املدرســة االبتدائيــة وجــاء أخــي أمحــد وهــو

يكــرين بســنتني أو ثــاث املولــود يف دوعــن قــد أتــى بــه الوالــد مــن دوعــن
ألن والدتــه توفيــت وهــو طفــل رضيــع وربتــه جــديت هنــاك وبقــى يف قريــة
اخلريبــة يف دوعــن ودرس يف مدرســتها لكــن هــذه املدرســة كانــت بســيطة،
وأراد الوالــد ان يلتحــق بمــدارس عــدن ألهنــا أفضــل بكثــر مــن مــدارس
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دوعــن .ويف اليــوم التــايل بعــد وصولــه اىل عــدن أخذتــه ليشــاهد معــامل
مدينــة عــدن وبــدأت بتلــة قريبــة مــن املنــزل كان فيهــا مستشــفى لألمــراض
الصدريــة أعــى التلــة  ،وهــي مطلــة عــى كريــر نفســها  ،وفجــأة قامــت
مظاهــرات ضخمــة وأعــداد كبــرة مــن النــاس وتدافــع كبــر فانفلــت مــن
يــدي  ،كان عمــري يف ذلــك الوقــت ســبعة ســنوات وأشــهر وهــو يف التاســعة
أو العــارشة ،وذهبــت أبكــي إىل البيــت لقــد فقــدت أخــي فجــأة  ،ومل أعرفــه
اال منــذ أقــل مــن  24ســاعة  ،فكيــف أفقــده؟ وكان ذلــك يشء مرعبــا بالنســبة
يل وكنــت أيضــا خائفــا مــن والــدي  ،وقلــق الوالــد كثــرا لوجــود مظاهــرات
ضخمــة فخرجــوا برسعــة وبحثــوا عنــه حتــى وجــدوه  ،وكان هنــاك إطــاق
نــار وتدافــع شــديد واحــراق أماكــن اليهــود بالــذات  ،وكانــت هنــاك فــوىض
شــديدة  ،ومــن املمكــن أن يصيبــه مكــروه  ،وبفضــل اهلل ســبحانه وتعــاىل
وجــدوه قبــل أن يصــاب بــأي أذى وعــاد اىل البيــت وأخذتــه أمــي  ،وكانــت
أمــه الثانيــة.

وكان والــدي يدربنــا عــى حضــور جتــارة اللبــان وكيفيــة رشائــه مــن
ـم إرســاله
الصومــال ثــم تصفيتــه ومتييــزه اىل درجــات ثــاث وتعبئتــه  ،ومــن ثـ َ
اىل مــر ،وكان خمــزن اللبــان هــو الــدور الســفيل مــن املنــزل الــذي اســتأجره
الوالــد .وقــد قــام الوالــد رمحــه اهلل بتدريســنا يف املنــزل كيفيــة قــراءة القــرآن
(بــدون جتويــد) وكان علينــا ان نحــر أنــا وأخــي أمحــد اىل املنــزل قبــل صــاة
املغــرب ونصــي ســويا ومــن ثــم نقــرأ الــورد القــرآين مــع الوالــدة واألخــوات
حتــى ختمنــا املصحــف  .كــا كان يصحبنــا اىل الصــاة يف املســجد وخاصــة
يف شــهر رمضــان حيــث كان يصــي بالنــاس إمامــا عــر ركعــات مــن صــاة
الرتاويــح يف مســجد الشــيخ عبــد اهلل العامــودي مــع الســيد عــي عبــد اهلل
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الصــايف ،وهــو ابــن العالمــة الســيد عبــد اهلل حامــد الصــايف الــذي اشــتهر
بعلــم احلديــث  ،وملــا كانــت الصــاة طويلــة كنــت أحيانــا أنــام يف مؤخــرة
املســجد حتــى تتــم الصــاة .وذات ليلــة مل ينبهنــي أخــي فخرجــوا مجيعــا
وأقفــل املســجد وأنــا نائــم وصحــوت واملســجد مقفــل ومظلــم فإرتعبــت ،
ولكــن يبــدو أن رصاخــي جعــل أحــد عــال املســجد يســمعني ويــأيت لفتــح
البــاب وأنقــذين.

وكنــت أنــا وأخــي نلعــب يف احلــارة بكــرة القــدم وغريهــا مــع أطفــال
احلــارة  ،ومل تكــن الســيارات كثــرة كــا كان نظــام املــرور يســمح باجتــاه
واحــد فقــط  ،فــإذا دخلــت ســيارة باالجتــاه املعاكــس باخلطــأ يقــف أمامهــا
األطفــال صائحــن نــو ان تــري  ..نــو ان تــري ( )No Entryفيضطرالســائق
إىل االنســحاب فــورا .ومل تكــن هنــاك حــوادث تذكــر يف كل عــدن النضبــاط
النــاس واملــرور وقلــة عــدد الســيارات.
وكان يف احلــارة نجــار مشــهور هــو احلــاج صالــح عــوض اشــتهر يف صنــع
الرباميــل اخلشــبية الكبــرة التــي كانــت جترهــا اجلــال  ،والتــي كان يأخذهــا
الــورادون الذيــن يــوردون املــاء إىل البيــوت قبــل أن تقــوم البلديــة بإيصــال
امليــاه اىل مجيــع البيــوت .وكان احلــاج صالــح نجــارا ماهــرا ورجــا صاحلــا ،
وكل صالتــه يف مســجد بانصــر وحيــث األطفــال عــى الذهــاب اىل املســجد
للصــاة وكثــرا مــا يعطيهــم بعــض احللويــات تشــجيعا هلــم  ،كــا كان يصلــح
بــن املتخاصمــن وكان لــه قــدرة عجيبــة عــى اإلصــاح.
وكنــت قــد وفــرت مبلغــا بســيطا مــن مــرويف اليومــي وطلبــت مــن
احلــاج صالــح أن يصنــع يل دوالبــا صغــرا يمكــن قفلــه لبيــع احللويــات ،
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وبالفعــل قمــت بذلــك املــروع وشــجعني عــى ذلــك والــدي.

ومــن الطرائــف التــي حدثــت يف أثنــاء هــذه الفــرة أن التجــار الصومــال
الذيــن كانــوا يبيعــون اللبــان لوالــدي ،ضغطــوا عليــه لدفــع مــا اشــراه منهــم
فــورا  ،ويف احــدى املــرات مل يكــن عنــده مــا يكفــي مــن املــال وأراد أن خيــرج
مــن املنــزل فلــم يكــن أمامــه إال أن غــر ثيابــه املعتــادة وهــي القفطــان (الثوب)
والعاممــة وخــرج بلبــاس التنــس مرتديــا الــروال القصري(الشــورط) وفانلــة
التنــس ومــرب التنــس وكــرة التنــس فظنــوه خــايل الــذي كان يــأيت أحيانــا
هبــذه الصــورة  ،وخــرج مــن بينهــم وملــا ســألوه أيــن الســيد عــي أشــار بيــده
اىل املنــزل  ،وخــرج مــن بينهــم وذهــب للعــب التنــس  ،وملــا تأخــر تفرقــوا.
ورغــم حرصــه عــى العبــادة وقــراءة القــرآن ولبــس العاممــة والقفطــان،
كان أيضــا حريصــا عــى الرياضــة ولعــب التنــس  ،وكان أحــد األعضــاء
البارزيــن يف نــادي التنــس العــدين  ،الــذي ضــم جمموعــة مــن أبنــاء عــدن
ومنهــم أخــوايل  ،واملــكاوي والبيومــي وعبــد اهلل بــن صالــح املحضــار،
وخلــف حســن عــي  ،وجمموعــة أخــرى مــن اهلنــود واهلنــدوس  ،وانضــم
بعــد ذلــك اىل النــادي الدكتــور ســنيل مديــر التعليــم يف عــدن بذلــك الوقــت،
وهــو حاصــل عــى شــهادة الدكتــوراه مــن بريطانيــا  ،وأحــد القليلــن مــن
االنجليــز الذيــن اختلطــوا بالعــرب.

وأذكــر بينــا كان والــدي يلعــب مــع أحــد اهلنــدوس يف مبــاراة زوجيــة ،
كنــت أنــا وأخــي أمحــد وبجانبنــا طفــل هنــدويس أصغــر منــا فبدأنــا نقــول لــه
قــل أشــهد أن ال إلــه اال اهلل  ،والولــد يأبــى ونحــن نضغــط عليــه حتــى ننقــذه
مــن النــار!! فلــا متــت املبــاراة أرسع لوالــده وأخــره بــا جــرى  ،فغضــب
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والــدي منــا وقــال مــا لكــم ولــه ؟ لكــم دينكــم ويل ديــن  ،وال إكــراه يف الدين،
فقلنــا لــه نريــد أن ننقــذه مــن النــار ،فقــال أنقــذوا أنفســكم أوال  ..ومنعنــا أن
نضغــط عــى أي أحــد  ،وأكــد لنــا أن االســام ال ُيكــره أحــدا عــى إتباعــه.

وكان جــدي الســيد حامــد بــن علــوي البــار يــزور عــدن مــن حــن اىل
أخــر ،ويف إحــدى املــرات أمرنــا الوالــد أنــا وأخــي أن نذهــب لقــراءة كتــاب
بدايــة اهلدايــة لالمــام الغــزايل عــى جــدي  ،وذلــك يف فــرة إجــازة مدرســية ..
فلــا كنــا صغــارا يف الســن  ،مل نفقــه شــيئا ممــا هــو مكتــوب يف بدايــة اهلدايــة،
ومل نســتطع أن نكمــل الكتــاب رغــم صغــر حجمــه  ،وســمح لنــا جــدي
باالنقطــاع عــن القــراءة والذهــاب اىل اللعــب.

كان والــدي يأخذنــا لصــاة اجلمعــة يف مســجد العيــدروس (وهــو أحــد
أوليــاء عــدن الكبــار املشــهورين ) وخيطــب فيــه الشــيخ عــي بامحيــش مديــر
مدرســة بازرعــة  ،وكانــت لــه قــدرة عــى انتقــاد األوضــاع االجتامعيــة وبعــض
املخالفــات الدينيــة التــي حتصــل يف عــدن  ،ويشــدد يف ذلــك  ...كــا كان يــزور
املســجد بعــض العلــاء مــن حرضمــوت أثنــاء مرورهــم بعــدن  ،وأذكــر وأنــا
صغــر يف ســن السادســة أو الســابعة أنــه قــد حــر صــاة اجلمعــة العالمــة
الفــذ الســيد علــوي بــن طاهــر احلــداد  ،وألقــى كلمــة بعــد خطبــة اجلمعــة،
وكان بليغــا جــدا ومل أفهــم منــه اال القليــل  ،ولكنــي أعجبــت بشــخصيته .وقد
تــوىل الســيد علــوي بــن طاهــر االفتــاء يف واليــة جهــور يف جنــوب ماليزيــا ،
وكانــت لــه شــهرة واســعة يف رشق أســيا ويف العــامل االســامي وبينــه وبــن
الســيد رشــيد رضــا واألمــر شــكيب أرســان  ،والعالمــة املجاهــد املقــديس
أمــن احلســيني وغريهــم  ،مراســات وصداقــات.
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وقــد حــدث أن ألقــت البحريــة الربيطانيــة يف عــدن القبــض عــى مهربــن
اختتطفــوا أطفــاال مــن احلبشــة لبيعهــم  ،فأنقذوهــم وقامــت احلكومــة اعطــاء
القــايض الرشعــي الســيد احلازمــي بعــض هــؤالء األطفــال لريعاهــم  ،وملــا
كانــت أمــي وخالتــي قــد توفيــت أمهــا ومهــا صغريتــان فقــد قــام جدهــم
ألمهــم بإعطائهــا اثنتــان مــن هــؤالء احلبشــيات الشــابات  ،بعــد أن ربامهــا
وعلمهــا شــيئا مــن القــرآن والديــن  ،وكانــت احدامهــا تســمى زهــراء فكانت
مــن نصيــب والــديت ،والثانيــة اســمها مجيلــة وكانــت مــن نصيــب خالتــي،
فصــارت كل واحــدة منهــا مثــل األم هلــا  ،فلــا تزوجــت أمــي انتقلــت معهــا
أمهــا زهــراء  ،وكانــت تســاعد أمــي يف أعــال البيــت ويف تربيتنــا ،وكانــت
بالنســبة لنــا جــدة  ،وكان والــدي حيرتمهــا كثــرا لتدينهــا ورعايتهــا لزوجتــه
وأوالده .

وعــى طريقــة احلبشــة كانــت تقــوم أحيانــا بالرقــص احلبــي وهــي تدعــو
اهلل ســبحانه وتعــاىل يف أثنــاء ذلــك  ،وأحيانــا تكــون مريضــة وتعــاين مــن
احلمــى الشــديدة ولكنهــا تقــوم فجــأة وتدعــوا اهلل هبــذه الطريقــة وهــي تــدور
حــول الغرفــة  ،وتتوســل إىل اهلل بالرســول ﷺ وآل بيتــه الكــرام  ،وخاصــة آل
باعلــوي ومــن الغريــب أهنــا كانــت تشــفى مــن مرضهــا يف فــرة وجيــزة جــدا،
ويف إحــدى املــرات خبطــت بيدهــا عــى ظهــري وهــي تصيــح يــا اهلل  ..بربكــة
آل باعلــوي  ،فخفــت وكان أخــي يضحــك ويقــول  :أخــذوك آل باعلــوي .

وكان يف املنــزل شــاة نحلــب منهــا اللبــن كل يــوم وكنــا نســأل الوالــدة
كيــف جئنــا ؟ فلــا محلــت الشــاة وولــدت جعلتنــا نحــر والدهتــا وقالــت
هكــذا جئتــم  .وكانــوا يعرفــون قيمــة اللبــا (هــو اللبــن الــذي تفــرزه التــي
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وضعــت محلهــا مــن انســان او حيــوان ) فكانــت تســقينا منــه الوالــدة.

وكانــت اشــغال املنــزل كثــرة حيــث مل تكــن هنــاك مطابــخ حديثــة وال
ثالجــات فيحتاجــون للطبــخ يوميــا وكانــوا يضطــرون لتشــغيل صبــي يــأيت
باملقــايض يوميــا وكان الطبــخ اول االمــر باالخشــاب ثــم حتســن وصــار
بالفحــم الــذي يبــاع بأكيــاس كبــرة حتملهــا اجلــال وكان خيــزن يف املنــزل بــا
يكفــي عــدة أشــهر وكان يســتخدم للطبــخ لذلــك  ،وهنــاك خمــزن للمــواد
الغذائيــة مثــل الــرز والدقيــق.
ومــن الطرائــف أن كانــت لدينــا إمــرأة افريقيــة تعمــل كمســاعدة لوالــديت
يف أشــغال املنــزل اســمها مرجانــة  ،وكان عــى الصغــار دائــا ينادوهــا (يــا أمــي
مرجانــة)  ...وال يبــدو أنــه كان هلــا أهــل أو أقــارب يف عــدن  ،وكانــت دائــا
مقيمــة يف املنــزل  ..وملــا كانــت كبــرة يف الســن ومل تتــزوج قــط فقــد أتاحــت
هلــا األســاطري الشــعبية أن تتخيــل أهنــا متزوجــة مــن أحــد اجلــن  ،وكان هلــا
ليلــة يف االســبوع تصعــد اىل الســطوح وتقفــل البــاب وتتزيــن وتتعطــر حتــى
تلتقــي بزوجهــا مــن اجلــن  ،وكانــت الوالــدة تشــدّ د علينــا أن ال نصعــد أبــدا
اىل الســطوح يف تلــك الليلــة.
ويبــدو أن هــذا احلــل يف الــزواج مــن أحــد اجلــن قــد حـ ّـل بالنســبة هلــا
االشــكاليات النفســية  ،التــي يمكــن أن حتــدث يف بعــض األحيــان مــن عــدم

الــزواج  ،وكان هــذا حــا مرضيــا للجميــع .
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والدي والطب واألطباء .

صــورة للوالــد مــع العالمــة الداعيــة هلل باحلكمــة واملوعظــه احلســنة احلبيــب عبــد القــادر ابــن امحــد

الســقاف رمحهــا اهلل تعــاىل والــذي كان يعتــر جــدي ســيد حامــد بــن علــوي البــار أحــد شــيوخه .

كان والــدي رمحــه اهلل حيــب الطــب واألطبــاء ولــه اطــاع حمــدود عــى
الطــب الشــعبي املــوروث  .وكانــت العائــات يف عــدن تســتخدم صبيــان
لــراء املقــايض (احلاجــات مــن الســوق) .النشــغال رب األرسة للعمــل
وانشــغال أطفــال األرسة بالدراســة  .واســتخدام الصبيــان كان منتــرا يف
احلجــاز أيضــا.
وكان بعــض هــؤالء األطفــال مصابــا بالفطريــات (نــوع مــن الفطــور
والبكرتيــا  )Mycosisنتيجــة مشــيهم حفــاة يف املناطــق الريفيــة التــي تكثــر فيهــا
هــذه الفطــور (مجــع فطــر) وقــد اشــتهر يف اهلنــد مــرض يعــرف باســم قــدم
مــادورا ( )Madura footنســبة اىل املنطقــة التــي أكتشــف فيهــا هــذا املــرض
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ألول مــرة عــام  1842و ُأكتشــف بعــد ذلــك يف املناطــق االســتوائية يف أســيا
وأفريقيــا وجنــوب الواليــات املتحــدة  ...وهــو نــادر احلــدوث جــدا يف املناطق
البــاردة .
فقــد كان الصبــي الــذي يعمــل بمنزلنــا مصــاب هبــذا املــرض فأخــذه
والــدي اىل صديقــه الطبيــب الدكتــور مزهــر (مظهــر) وبعــد فحصــه قــرر

ادخالــه املستشــفى واجــراء عمليــة بــر لقدمــه .

قدم مادورا
ويف ذلــك الوقــت يف بدايــة اخلمســينات مل يكــن هنــاك عــاج متوفــر ملثــل هــذه
احلــاالت ســوى البــر  .ويف الوقــت احلــارض  2018توجــد عــدة عالجــات
هلــذه الفطــور وخاصــة إذا مل تصــل اىل عظــام القــدم  ،ومــع ذلــك حتتــاج إىل
اجلراحــة لتنظيــف القــدم مــن الفطــور وتشــعباهتا  ،ثــم تعطــى مضــادات
الفطــور باإلضافــة إىل املضــادات احليويــة  .وأمــا اذا وصــل املــرض إىل عظــام
القــدم فــا عــاج هلــا إال بــر القــدم .
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وقــد رفــض والــدي بــر قــدم هــذا الصبــي املســكني وقــرر عالجه بنفســه،

وكان يــأيت بشــمع العســل وبيــاض البيــض ويضعهــم عــى النــار ثــم يصــب
عليهــا املـ ّـر والصــر وربــا بعــض األدويــة األخــرى  ،وعندمــا يــرد اخلليــط
يضــع عليــه العســل ثــم ينظــف اجلــرح ويضــع عليــه هــذا اخلليــط ويضمــده

بالشــاش املعقــم ويربطــه  ،واســتمر عــى ذلــك أكثــر مــن شــهر بتبديــل الضــاد

ـفي الصبــي  ،وهــو أمــر مذهــل مل يقدّ ره
يوميــا .وبفضــل اهلل ســبحانه وتعــاىل ُشـ َ
أحــد .

وكان صديــق والــدي الدكتــور مزهــر يعمــل يف مستشــفى عــدن يف

كريــر نفســها كــا لــه عيــادة خاصــة يعمــل فيهــا يف املســاء  ،ويــداوي مجيــع
األمــراض  .رغــم أن ختصصــه يف طــب العيــون  ،ولكنــه كان يعمــل يف مجيــع

أنــواع اجلراحــات يف املستشــفى وليــس يف جراحــة العيــون فقــط .

كــا أنــه كان يعالــج مجيــع األمــراض االخــرى يف عيادتــه اخلاصــة  ،ومل يكــن
هنــاك اختصاصيــون إال فيــا نــدر  .وكان عــى الطبيــب أن يعمــل يف مجيــع
جمــاالت الطــب .

وبــا أن جــديت (أم الوالــد) كانــت تعــاين مــن املــاء األبيــض (الكَرت َكــت

الســاد) فطلــب والــدي الدكتــور مزهــر لزيارهتــا يف املنــزل  ،فقــرر
ّ Cataract

أنــه ال بــد مــن إجــراء العمليــة يف املستشــفى  .فرفــض الوالــد أن تذهــب اىل
املستشــفى وطلــب منــه أن ُتــرى العمليــة يف املنــزل يف غرفتهــا  ...والعجيــب

جــدا أن الدكتــور مزهــر وافقــه عــى ذلــك  ،وبالفعــل أجــرى العمليــة يف
املنــزل ومنعهــا مــن احلركــة مطلقــا ملــدة اســبوع  ،ثــم بــدأت احلركــة البســيطة

ومنعهــا مــن الركــوع والســجود بضعــة أشــهر  .وبفضــل اهلل شــفيت متامــا ،
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وبالنظــارة الطبيــة اســتطاعت أن تبــر إبصــارا جيــدا  .وقــد تــم ذلــك كلــه

يف عــام(. )1954وكان مــن شــغف والــدي بالطــب أن تــزوج يف مــر أول
طبيبــة مــن أرسة آل البــار التــي هاجــر والدهــا مــن قبــل إىل مــر وهــي
الدكتــورة فايــزة حســن البــار .

وأرص والــدي عــى أن يدخــل أوالده إىل كليــة الطــب  ،وكنــت أنــا أرغــب

يف ذلــك بينــا كان أخــي أمحــد يرغــب يف اهلندســة  ،وأقنعــه الوالــد مــع صديقــه

ســامل أمحــد اليافعــي أن يدخــا كليــة الطــب وذلــك عــام ( 1958يف القاهــرة)
ثــم قــام والــدي بإدخــال ابنتــه زينــب إىل كليــة طــب األزهــر يف القاهــرة .

ولكنــه فشــل يف إدخــال ولديــه عمــر وحســن ألهنــا مل حيصــا بالثانويــة عــى
املســتوى املطلــوب لكليــة الطــب .

وكان لــه صديــق أخــر مــن األطبــاء هــو الدكتــور حممــد أمحــد  ،وكان

عضــوا للجمعيــة املاســونية يف عــدن  ،وربــا هلــذا الســبب أو لغــره انقطعــت
صلتــه بــه.

وعندمــا اســتقر يف مــر توقــف عــن جتــارة اللبــان ورجــع اىل هوايتــه

القديمــة وهــي تربيــة النحــل وانتــاج العســل .وبالفعــل كان لــه عــدة مناحــل

يف أريــاف مــر وكان عســله متميــزا يبيــع منــه شــيئا وهيــدي أصدقائــه الكثــر
الكثــر مــن هــذا العســل  ،وكان ينصــح بــه للتــداوي مــن بعــض األمــراض
وعندمــا أصابتنــي تقلصــات شــديدة يف املــرارة نصــح األطبــاء بإزالتهــا ،

فرفــض الوالــد ذلــك وطلــب منــي كثــرة اســتعامل العســل عــدة مــرات يف

اليــوم ابتــداءا مــن بعــد صــاة الفجــر حتــى الليــل  ،وبعــد شــهرين أعدنــا
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الفحوصــات فكانــت املــرارة ســليمة بفضــل اهلل ســبحانه وتعــاىل وثــم فضــل

التــداوي بالعســل .

وكان والــدي يذهــب اىل الصعيــد الــذي عمــل فيــه منحلــة لوجــود شــجر

النبــق (الــدوم) وهــو وينتــج منــه افضــل انــواع العســل املشــهورة يف دوعــن

(حرضمــوت) .

واخــرين انــه كان لديــه جمموعــة مــن املعــارف املرصيــن يف هــذه املنطقــة

يســتضيفونه ويدعــون اهنــم مــن الصوفيــة وبعــد الغــداء ذات يــوم قدمــوا لــه

قطعــة فســأهلم مــا هــذه القطعــة فقالــوا هــذه قطعــة حشــيش ممتــازة حتــى تذكر
اهلل ذكــرا جيــدا فقــال :اعــوذ بــاهلل أعــوذ بــاهلل ورماهــا  ،ثــم انقطــع عنهــم .

واذكــر عندمــا ذهبــت اىل مــر مــرة اخــرى بعــد خروجــي مــن عــدن

عرفنــي الوالــد عــى شــاب مــري يف حــدود الثالثــن وقــال هذا رجــل صويف

طيــب فجلســت معــه وحيفــظ عبائــر صوفيــة ثــم اخــذين اىل جملــس شــيخه فلــا
دخلــت املجلــس رايــت جمموعــة اشــبه بالعصابــة  ،ورئيســهم ذو نظــرة حــادة
عنيفــة ويتكلــم ببعــض الكلــات املومهــة وتبــن يل اهنــم يســتخدمون احلشــيش
ايضــا باعتبــاره يســاعدهم عــى الذكــر واالتصــال بأهــل اهلل مــن اهــل الغيــب،

فاحسســت بضيــق شــديد ان هــؤالء كذابــن وافاقــن وارسعــت باخلــروج

مــن بينهــم وادركــت ان هــذا الشــاب يضحــك عــى والــدي وانــه مــن هــذه
العصابــات الكاذبــة .

وهــذا ال يعنــي أن الصوفيــة كلهــم مــن هــذا النــوع بــل فيهــم رجــال

صاحلــون كثــرون ومنهــم مفتــي الديــار املرصيــة الشــيخ حســنني خملــوف
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الــذي قــام بطبــع كتــب االمــام عبــد اهلل احلــداد ونرشهــا بتمويــل مــن الشــيخ

رساج الكعكــي املكــي كــا قــام الشــيخ حســنني خملــوف رمحــه اهلل بمعارضــة
اخلطــوات االشــراكية العنيفــة التــي قــام هبــا الرئيــس مجــال عبــد النــارص فتــم

عزلــه  .وكانــت الصحافــة املرصيــة هتاجــم الشــيخ حســنني خملــوف  ،ويقــوم

رســام الكركتــر بوضــع صــورة هزليــة كركتوريــة ويســميها الشــيخ متلــوف
ولكــن الشــيخ ثبــت ومل هيتــم لذلــك ابــدا وكان صلبــا يف دينــه رمحــه اهلل رمحــة
االبــرار  .ومنهــم شــيخ االزهــر الشــيخ الربــاين عبــد احلليــم حممــود صاحــب
املصنفــات الكثــرة والعلــوم اجلمــة والتواضــع الكبــر والــذي قــدم لكتــايب

العــدوى بــن الطــب وحديــث املصطفــى صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم مقدمــة
رائعــة رمحــه اهلل رمحــة االبــرار  .وكالمهــا كان صديقــن لوالــدي رحــم اهلل
اجلميــع .

وهنــاك أعــداد كبــرة مــن العلــاء ومشــايخ الطــرق الصوفيــة اجليــدة

املســتقيمني والذيــن يلتزمــون بالرشيعــة التزامــا تامــا ويأخــذون التصــوف

االســامي الصــايف .

مسجد بانصري:
كنــا نذهــب أنــا وأخــي مــع عمــي عبــد القــادر لصــاة الفجــر بمســجد بانصري
املشــهور والقريــب مــن املنــزل  ،ثــم نذهــب مبــارشة مــع عمــي وبعــض

أصدقائــه إىل البحــر يف منطقــة معجلــن وتقــع يف حلــف اجلبــل بعــد ســاحل

صــرة مبــارشة وفيهــا املــاء عميــق  ،ويصلــح للســباحة ثــم نعــود مبــارشة اىل
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املنــزل ونســتعد للذهــاب للمدرســة املتوســطة ونأخــذ معنــا الســاندويش .

وقــد حدثــت حادثــة مؤملــة حيــث ذهــب أحــد الشــباب لوحــده وهــو حامــد
خليفــة يف منطقــة معجلــن وابتعــد داخــل البحــر وجــاءت دومــات وغــرق

رغــم أنــه جييــد الســباحة  .وحزنــت عــدن حزنــا كبــرا لفقدانــه وهــو مــن
عائلــة معروفــة مشــهورة يف عــدن .

كــا حــدث أن انحــر بحــر صــرة عــن حــوت كبــر (حــوت العنــر)

ومــات عــى الســاحل وخــرج معظــم شــباب وأطفــال عــدن لرؤيتــه  .وقــد
حــدث أيــام النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم حــادث مماثلــة حيــث بعــث

النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم أبــا عبيــدة ابــن اجلــراح يف ثالثمئــة مــن
الصحابــة لرصــد عــر قريــش  ،فأصابتهــم جماعــة شــديدة وملــا اقرتبــوا مــن
البحــر وجــدوا حوتــا ضخــا فأكلــوا منــه ثامنيــة عــر يومــا حتــى ســمنوا

ثــم أمــر أبــو عبيــدة بوضــع ضلعــن مــن أضالعــه ومــر حتتهــا رجــل راكبــا
راحلتــه  ،كــا جلــس يف وقــب (حمجر)عينــه أحــد الصحابــة  .وأخــذوا مــن

أقرهــم النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم
احلــوت حلــا  .وملــا وصلــوا املدينــة ّ
حلـ ُـل ميتتــه " وأكل
عــى مــا فعلــوه وقــال عــن البحــر "هــو الطهــور مــاؤوه  ،وا ّ
مــن ذلــك اللحــم املقــدد  .وقــد روى هــذا احلديــث االمــام البخــاري واالمــام
مســلم وغريمهــا عــن جابــر ريض اهلل عنــه وغــره.

اللعب يف املنزل وخارج املنزل :
كنــت أتــدرب عــى لعبــة التنــس يف املنــزل ويــؤدي ذلــك يف بعــض األحيــان
يف كــر النوافــذ الزجاجيــة  ،فأواجــه العقوبــات ملثــل هــذا التخريــب  ،وكنــا
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نلعــب الكــرة يف الشــارع مــع أوالد احلــارة  ،مكونــن فريقــن خمتلفــن  ،كــا كنا
بعــد ذلــك نذهــب اىل الطويلــة وهــي منطقــة فيهــا حديقــة مجيلــة باالضافــة اىل
وجــود الصهاريــج التارخييــة املوجــودة يف عــدن  .وكان معنــا األخ (املرحــوم)
حمســن بــن عيــدروس املحضــار وحمســن بــن عــي املحضــار .
وصهاريــج الطويلــة هــي مــن أهــم املعــامل التارخييــة ملدينــة عــدن وقــد
اشــتهر اليمنيــون األقدمــون ببنــاء الســدود ومصــارف امليــاه ,ومــن أشــهرها
ســد مــأرب.

وقــد عثــر عــى صهاريــج الطويلــة املهندســان الربيطانيــان بليفــر
وكوجــان ســنة  ١٨٥٦م .وتقــوم الصهاريــج بحجــز امليــاه املنحــدرة مــن
اهلضبــة مــن خــال شــبكات املصــارف والســدود والقنــوات التــي اســتحدثت
هبــدف تنقيــة امليــاه مــن الشــوائب واألحجــار .وآخــر مــن وصفهــا األديــب
الرحالــة اللبنــاين أمــن الرحيــاين .الــذي قــال عنهــا  ":وهــذه اخلزانــات مــن
أمجــل األعــال اهلندســية يف العــامل " .
وتبلــغ الســعة اإلمجاليــة للصهاريــج حــواىل  ٢٠مليــون جالــون .وأكــر
الصهاريــج ســعة هــو صهريــج بليفــر الدائــري الــذي يتســع حلــواىل أربعــة
ماليــن جالــون .وأصغرهــا ســعته حــواىل عــرة آالف جالــون ,ويقــع بالقــرب
مــن ســائلة وادي العيــدروس .وقــد تــم ترميــم أربعــة عــر صهرجيـا ,وهنــاك

ســتة وثالثــون صهرجيــا مل ترمــم.

وتصــب صهاريــج الطويلــة بطريــق متدرجــة مــن أعالهــا يف حلــف اجلبــل

إىل وســطها صهريــج كوجــان املربــع والــذي يمــأ الفــراغ بــن جبلــن يف

كل واحــد منهــا صهريــج ومهــا صهريــج أيب قبــة  ،لوجــود قبــة مبنيــة عليــه
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منــذ زمــن العثامنيــن وصهريــج أيب سلســلة .وتصــب الصهاريــج مجيعهــا

يف صهريــج بليفــر خــارج حديقــة الطويلــة ,وهــو أكــر الصهاريــج  .وقــد

أقامــت حكومــة عــدن أيــام االســتعامر حديقــة الطويلــة حــول الصهاريــج,
وهــي معلــم ســياحي ومتنفــس ألهــل عــدن كريـر ,كــا أن هبــا متحفـ ًا أقامتــه
بريطانيــا عــام ١٩٣٠م  ،وهــو اليــوم مركــز للوثائــق والصــور التارخييــة بمدينــة

عــدن.
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ومل تكــن هــذه الصهاريــج متتلــئ بامليــاه اال نــادرا وذلــك لقلــة األمطــار يف
مدينــة عــدن  ،وقــد حــدث  ،ونحــن أطفــال  ،أن امتــأت هــذه الصهاريــج
كلهــا بامليــاه وفاضــت وذهــب بنــا الوالــد مــع صديقــه الســيد عيــدروس بــن
حممــد املحضــار اىل هــذه الصهاريــج ومكثنــا يومــا كامــا نلعــب  ،ثــم ســبحنا
أنــا وأخــي يف أحــد هــذه الصهاريــج  ،وتناولنــا طعــام الغــداء يف ذلــك املــكان
اجلميــل واجلــو املنعــش الــذي ال نــزال نذكــره اىل اليــوم .

وكان الوالــد أيضــا يأخذنــا مــع صديقــه عيــدروس املحضــار اىل بســتان
كمــري مــع جمموعــة مــن أصدقائــه وأطفاهلــم  ،ويقومــون بإعــداد الغــداء
والطبــخ  ،وكنــا نشــارك معهــم ونقــي يومــا مجيــا وخاصــة إذا كان اجلــو
غائــا أو ممطــرا مطــرا خفيفــا .
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وقــد اخذنــا الوالــد مــع صديقــه عيــدروس املحضــار انــا واخــي امحــد
ملشــاهدت فلــم عنــر وعبلــة الــذي كانــت تعرضــه دار هريكــن والتــي يملكها
مســر محــود خودابخــش وهــو اول فلــم نشــاهده بحياتنــا واثــار ضجــة كــرى

يف عــدن واســتمر عرضــه لعــدة ســنوات .

وقــد ذكــر االســتاذ حمســن العينــي يف مذكراتــه (الــذي توىل رئاســة الــوزارة

يف اليمــن اربــع مــرات ) انــه عندمــا دخــل عــدن الول مــرة اعجــب بــا فيهــا

مــن الشــوارع املســفلته والســيارات واألنــوار والكهربــاء ولكــن اعجابــه
الشــديد كان بفلــم عنــر وعبلــة .

وكان كل مــن يــأيت مــن شــال اليمــن او املحميــات اول مــا يذهــب يذهــب

ملشــاهدت فلــم عنــر وعبلــة .

وولت ذكريات هذه الفلم تشد خيال كل من شاهده لعدة سنوات .

وكنــا أيضــا نذهــب اىل ســاحل صــرة للعــب الكــرة  ،وكثــرا مــا كنــا نلعبهــا
حفــاة  ،وقــد تصيبنــا بعــض األحجــار أو األشــواك بعــض اإلصابــات وال

نلتفــت هلــا .

ويف عــام  1953جــاء جــدي الســيد حامــد بــن علــوي البــار وزوجتــه

نــور عبــد اهلل بــاراس وولــده عبــد القــادر بــن حامــد البــار وأختــي الكبــرة

(شــقيقة أخــي أمحــد) علويــة والتــي ربتهــا جــديت فانتقلــت األرسة مــن دوعــن
اىل عــدن ،وذهــب والــدي الحضــار بنــت عمــه مــن احلبشــة بدريــة بــن طــه
البــار الــذي اشــتهر بصوتــه اجلميــل واشــراكه يف بعــض االناشــيد واالغــاين

الدينيــة وهــو قــد عــاش حياتــه كلهــا يف احلبشــة ومــات فيهــا ولــه ثــاث مــن
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البنــات شــفاء تزوجــت الســيد عبــد الرمحــن البــار والثانيــة صفيــة وتزوجــت

مــن ابــن عمهــا العــم حممــد بــن حامــد البــار وكانــت بدريــة اصغرمهــا  ،وبعــد
ان ماتــت امهــا ذهــب الوالــد الحضارهــا اىل عــدن لتعيــش معنــا  .بعــد أن توىف
والدهــا ووالدهتــا  .ومل يكــن مــن املمكــن ايواءهــم مجيعــا يف املنــزل الصغــر .

وقــام الشــيخ عــي حممــد بازرعــة صديــق جــدي باســتضافة جــدي مــع

عائلتــه الكبــرة يف بســتانه الكبــر الواســع يف مدينــة الشــيخ عثــان  ،وقــد

مكثنــا يف هــذا البســتان اجلميــل عــدة أشــهر حتــى يتــم اصــاح وتوضيــب

بيــت جديــد واســع اشــراه الوالــد .

ويف هــذا البســتان بركــة مــاء للســباحة  ،كنــا نســبح فيهــا وجــاء خــايل

أمحــد وبدأنــا القفــز مــن فــوق مظلــة عــى املســبح وتبعتنــا بدريــة التــي كانــت

يف ســني تقريبــا حماولــة القفــز  ،فانزلقــت وســقطت وأغمــي عليهــا  ،ولكــن
بفضــل اهلل ســبحانه وتعــاىل كانــت غيبوبتهــا لبضعــة دقائــق فقــط .

وأذكــر عندمــا جــاءت بدريــة أخــذين الوالــد وقــال يل  :هــذه يتيمــة  ،فــإن

بلغنــي أنــك آذيتهــا ســتعرف ماســيجري لــك مــن عقــاب  .وكان بالفعــل

شــديدا جــدا وخاصــة مــع موضــوع بدريــة  .وكنــت اذا بــدأت يف مناوشــتها،
كــا حيــدث بــن األطفــال  ،هتــددين بــأن تشــتكيني اىل الوالــد  ،فــأرسع
باالعتــذار هلــا حتــى تعفــو عنــي .

وتربــت بدريــة معنــا حتــى كــرت ثــم ســافر جــدي وجــديت اىل دوعــن

واخــذت اختــي الكبــرة علويــة كــا اخــذت بدريــة التــي كنــت اعتربهــا

كأختــي وتزوجتــا هنــاك ثــم ذهــب زوج بدريــة اىل مكــة واخذهــا معــه  ،ومل
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ارهــا اال بعــد ان جئــت اىل الســعودية واســتقريت يف جــدة وجــاءت والــديت

وكنــا نذهــب كل مجعــة اىل مكــة للصــاة وزيــارة بدريــة والبقــاء مــع بدريــة
واوالدهــا بقيــة اليــوم  ،ثــم بعــد فــرة اصيبــة بدريــة برسطــان يف املــري ،

وارســلت برقيــة لســمو االمــر ســلطان بــن عبــد العزيــز ليســمح هلــا بالتداوي
يف مستشــفى امللــك فيصــل التخصــي بالريــاض وهــو احســن مستشــفى يف
اململكــة اىل اليــوم  .وكانــت تعالــج فيــه معظــم حــاالت الرسطــان  ،ووافــق

ســمو االمــر عــى العــاج واصــدر امــره بســفرها مــع زوجهــا للعــاج اىل
الريــاض مــع نفقــات الســفر وجــزاه اهلل كل خــرا عــى هــذا العمــل املــرور

ملســاعدة الفقــراء واملســاكني املقيمــن يف اململكــة العربيــة الســعودية .

 ...وقــد اختارهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل جلــواره وتوفيــت يف منزهلــا يف مكــة
املكرمــة ودفنــت يف املعــاة رمحهــا اهلل رمحــة االبــرار .

البيت اجلديد يف عدن
وكان البيــت يف عــدن يف حافــة القــايض مكونــا مــن ثالثــة أدوار وســطوح

(ريــوم مجــع ريــم) ويف الــدور العلــوي غرفتــان كبريتــان وغرفــة أخــرى غــر
مســقوفة مــع صالــة  ،وكانــت ســكن جلــدي وجــديت ووالــدي ووالــديت  ،ويف
الــدور األوســط ثــاث غــرف واحــدة ألخــوايت وجلــدة زهــراء  ،وغرفــة يل
وألخــي ولعمــي عبــد القــادر ثــم انضــم الينــا عمــي حممــد الــذي جــاء مــن

احلجــاز ،والثالثــة كانــت غرفــة الســتقبال الضيــوف وجلســة الشــاي.

والــدور األريض كان مؤجــرا لعبــد اهلل خــديش وهــو أحــد أعضــاء نــادي
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األهــي البارزيــن يف عــدن الــذي جعلــه جملســا (مــرزا) للقــات  ،والثــاين بقالــة

وســكن لباهديلــة (ويســمى كل صاحــب بقالــة يف عــدن الشــحاري نســبة إىل
الشــحر يف حرضمــوت)  ،والثالــث غرفــة بحاممهــا للســيد املقــدي .وكان
البيــت املجــاور لنــا يســكنه الفنــان ســامل بامدهــف  ،ويف نفــس الشــارع الفنــان

أمحــد بــن أمحــد قاســم الــذي يعتــر أشــهر عــازيف العــود يف عــدن والــذي
درس املوســيقى يف مــر وحصــل عــى منحــه فرنســية عــام 1971م للدراســة

يف الكونســرفاتوار بباريــس .كــا غنــى كثــرا مــن قصائــد األســتاذ لطفــي
الغنائيــة والــذي كان يســكن يف نفــس الشــارع مــن اجلهــة الثانيــة.

وأمــام منزلنــا كان هنــاك أيضــا منــزل مــن دور واحــد يســكنه ناجــي

الســكران  ،وكان رجــا طيبــا وحمبــا لعمــل اخلــر  ،ولكنــه لألســف كان مدمننا

للخمــر  ،وكانــت زوجتــه تقفــل البــاب عليــه وال تســمح لــه بالدخــول عندمــا
يــأيت ســكرانا فيضطــر أن يبــات يف الشــارع  ،ويف الصبــاح تفتح له البــاب ،وكان

إبنــه أمحــد ناجــي بــدأ يظهــر بعــض املواهــب الفنيــة والعــزف عــى العــود  ،ثــم

عمــل بعــد ذلــك باخلطــوط اجلويــة العدنيــة  ،وبعدهــا رشكــة باســكو اجلويــة
األهليــة.

وقــد اســتفدنا (أنــا وأخــي) مــن وجــود عمينــا حممــد وعبــد القــادر  ،حيث

كان عمــي حممــد مغرمــا بــاألدب وخاصــة طــه حســن وكان عــى عالقــة جيدة
بالســيد حامــد الصــايف الــذي عرفــه عــى األســتاذ الشــاعر الصحفــي عــي
حممــد لقــان .كــا قــام الســيد حامــد الصــايف بتوظيــف عمــي حممــد مدرســا

للغــة العربيــة عندمــا اســتقر عمــي يف عــدن .وال أزال أذكــر أنــه أعطــاين كتــاب
"الوعــد احلــق " ( وفيــه قصــص ألوائــل الصحابــة الذيــن أســلموا وعذبــوا
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وظهــر بعــد ذلــك كفلــم ســينامئي انتــر انتشــارا جيــدا) وكتــاب "عــى هامــش

الســرة " ( وهــي ســرة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم بإســلوب أديب
وعــري ) وكنــت يف ذلــك الوقــت يف ســن الثالثــة عــر ،واغرمــت بعدهــا

بكتــب طــه حســن .وأمــا عمــي عبــد القــادر فــكان مغرمــا بالشــعر خاصــة،
وأحــر دواويــن شــوقي وحافــظ ابراهيــم واملتنبــي وغريهــم التــي بدأنــا نقــرأ

فيهــا ونتذوقهــا شــيئا فشــيئا  ،وكان عمــي عبــد القــادر يقــول الشــعر أحيانــا.

جلسة الشاي
كانــت وجبــة الغــداء للرجــال ونحــن معهــم  ،وأمــا النســاء يأكلــون يف

غرفتهــم اخلاصــة  .وكثــرا مــا كان الوالــد يســتضيف بعــض أصدقائــه أو أقاربه

للغــداء  ،ثــم يبــدأون بعــد ذلــك جلســة الشــاي  ،التــي يــدار فيهــا الشــاي
عــى طريقــة حرضمــوت ويســتخدمون الســاور (جهــاز خــاص موجــود يف
بخــارة وتركســتان ثــم انتقــل مــع هجــرة احلضــارم اىل رشق أســيا ومنهــا إىل
حرضمــوت كــا هــو موجــود يف تركيــا ) يف جلســة الشــاي يتناولــون األحداث

العامــة والسياســية كــا يكــون للشــعر واألدب نصيــب منهــا .
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السيد حامد أبو بكر املحضار (1323هـ1411 – 1904 /هـ.)1991/

صــورة الســيد العالمــة حامــد أبــو بكــر املحضــار أثنــاء دراســته يف األزهــر الرشيــف

عــى يمــن الصــورة وبجانبــه الســيد الباحــث والكاتــب واملــؤرخ الســيد جعفــر
حممــد الســقاف (بالبدلــة ) الــذي أمــده اهلل ســبحانه وتعــاىل بالعمــر الطويــل مــع
كــال العقــل والصحــة وبلوغــه املئــة ســنة حفظــه اهلل ورعــاه وم ّتــع بحياتــه.

ومــن أبــرز الشــخصيات التــي كانــت تــأيت اىل جلســة الشــاي العالمــة

الســيد حامــد بــن أيب بكــر املحضــار  ،وهــو قــد حصــل عــى العامليــة مــن
األزهــر وكان باإلضافــة إىل علمــه الدينــي حيفــظ الكثــر مــن األشــعار وخاصة

شــعر املتنبــي وشــوقي .
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وعندمــا بــدأت أقــرأ كتــب الدكتــور أمحــد أمــن والــذي كتــب عــن الفرق

االســامية املختلفــة  .كنــت أســأل والــدي عنهــا فــكان يقــول انتظــر حتــى
يــأيت عمــك حامــد أبــو بكــر املحضــار فــإذا جــاء قــال يل  :اســأل عمــك حامــد
اآلن  .فيــرح يل مــن هــم املعتزلــة وفرقهــم واخلــوارج وفرقهــم  ،وأهــل الســنة

وفرقهــم  ،واألشــاعرة وأقواهلــم  ،والشــيعة واختالفاهتــم  ،وذلــك يف جلســات
متعــددة وليــس يف جلســة واحــدة .

وكنــت أســمع عــن االمــام ابــن تيميــة وســعة علمــه واختــاف النــاس
فيــه  ،فســألت العــم حامــد عنــه  ،فقــال يل " :هــو بحــر علــم ّ
زخــار وهــو

كثــر التأليــف  ،واذا توســع االنســان يف قــراءة كتبــه جيــد يف مواضــع خمتلفــة
بعــض االختالفــات يف أقوالــه  ،فتــارة يمــدح الصوفيــة ويــرر بعــض أقواهلــم
وشــطحاهتم  ،ويف موضــع آخــر قــد هيامجهــم هجومــا شــديدا " وهــذا قــد

حيــدث للمؤلفــن الكبــار الختــاف املواضــع واألوقــات  ،فهــو يف األوىل
يتكلــم عــن التصــوف املعتــدل  ،ويف الثانيــة عــن دعــاة التصــوف  ،والفالســفة،
واملتزندقــة  ،وهــذا يفــر التناقــض الظاهــري يف كالمــه  .ومثــل ذلــك حيــدث

يف مواضيــع خمتلفــة .

وكان العالمــة الســيد حامــد املحضــار حيدثنــا عــن بعــض علــاء الزيديــة

الكبــار يف اليمــن الذيــن اشــتهروا بدفاعهــم عــن الســنة النبويــة املطهــرة مثــل:
االمــام الســيد حممــد بــن ابراهيــم الوزيــر (775هـــ 840-هـــ ) الــذي وضــع

كتابــا ضخــا بعنــوان العواصــم والقواصــم يف الدفــاع عــن ســنة أيب القاســم

يف ســبعة جملــدات ودافــع فيهــا بقــوة عــن الســنة النبويــة وكتبهــا وأعالمهــا
الــذي قــال عنــه االمــام الشــوكاين " :أنــه كان يزاحــم األئمــة األربعــة عنــد
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أهــل الســنة " ولــه أيضــا كتــاب  " :الربهــان القاطــع يف إثبــات الصانــع(اهلل
ســبحانه وتعــاىل)" .
واألمــر حممــد بــن إســاعيل الصنعــاين1099( :هـ1182-هـــ ) والــذي
اشــتهر يف كتابــه ســبل الســام رشح بلــوغ املــرام الــذي صنفــه االمــام بــن
حجــر العســقالين  ،ولــه كتــاب " العــدة رشح العمــدة" ولــه رشح " اجلامــع
الصغــر" وكان يعتــر مــن أكابــر علــاء عــره .

واالمــام حممــد بــن عــي بــن حممــد الشــوكاين (1173هـــ 1229 -هـــ )
ولــه مؤلفــات كثــرة وأشــهرها  " :نيــل األوطــار يف احلديــث النبــوي " و "فتــح
القديــر يف التفســر " و "ارشــاد الفحــول اىل حتقيــق احلــق وهــو يف علــم اصــول
الفقــه " و " البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن التاســع " وهــو يف ترمجــة
األعــام.
و صالــح بــن مهــدى املقبــي (1047هـ1108-هـــ) وكان مــن علــاء
الزيديــة الذيــن رشحــوا كتــاب " البحــر الزخــار" واشــتهر بنقــده للمتعصبــن
للزيديــة وميــل بعضهــم اىل االثنــي عرشيــة (االماميــة)  .وغريهــم .

وقــد ذكــر يل األخ العزيــز الســيد حســن بــن عــي الســقاف أن الســيد
حامــد املحضــار كان مــن أهــم تالميــذ االمــام عبــد الرمحــن بــن عبيــد الــاه
الســقاف وأحبهــم اليــه وكان يامزحــه فيقــول لــه الســيد حامــد البــار يــأيت اىل
شــيخه العالمــة عــي بــن حممــد احلبــي باهلدايــا والعســل والثيــاب والطيــب
وأنــت تأتينــا بنفســك بــا هدايــا  ،وانــت حامــد وهــو حامــد وكالكــا مــن
دوعــن  ،فيضحــك الســيد حامــد .
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العالمــة الســيد عبــد الرمحــن بــن عبيــد الــاه الســقاف(1300هـ -وفاتــه
1375هـــ) واالمــام حييــى محيــد الديــن امــام اليمــن.
ولــد العالمــة الســيد عبــد الرمحــن بــن عبيــد الــاه الســقاف يف ســيؤن

حــر مــوت (1300هـــ) ولــه مصنفــات يف الفقــه مثــل " :صــوب الــركام يف
حتقيــق شــئون القضــاء واألحــكام" ويف علــم احلديــث "حاشــية عــى الشــائل
النبويــة لإلمــام الرتمــذي" ويف التاريــخ "بضائــع التابــوت يف نُتـ ٍ
ـف مــن تاريــخ
حرضمــوت" وكتــاب "إدام القــوت (معجــم بلــدان حرضمــوت)" ويف األدب

كتــاب " :العــود اهلنــدي" يف ديــوان الكنــدي (امــرؤ القيــس) ولــه ديــوان شــعر
 .واجلديــر بالذكــر أن العالمــة الســيد عبــد الرمحــن بــن عبيــد الــاه ذهــب اىل

اليمــن واســتقبله االمــام حييــى أنــذاك اســتقباال جيــدا وطلــب منــه أن يــأم
املصلــن يف املســجد القريــب منــه وبــا أن العالمــة عبــد الرمحــن بــن عبيــد

الــاه كان شــافعيا أرص عــى أن يدعــو دعــاء القنــوت يف صــاة الفجــر (اللهــم
اهدنــا يف مــن هديــت  ) ....والزيديــة يقنتــون بأيــة أو أيــات من القــرآن وطلبوا

مــن الســيد ابــن عبيــد الــاه أن يقنــت بأيــات مــن القــرآن فقــط  ،فقنــت بقولــه
الســبِ َيل ()67
ُبا َءنَــا َف َأ َض ُّلونَــا َّ
تعــاىل َ { :و َقا ُلــوا َر َّبنَــا إِنَّــا َأ َط ْعنَــا َســا َد َتنَا َوك َ َ
ِ
ـم ِض ْع َفـ ْ ِ
ـذ ِ
ـن ِم ـ َن ا ْل َعـ َ
ـرا} [االحــزاب ]67-66
اب َوا ْل َعن ُْهـ ْ
َر َّبنَــا آتِـ ْ
ـم َل ْعنًــا كَبِـ ً
فلــا عــرف االمــام بذلــك قــال مــا هكــذا مــا هكــذا يــا عبــد الرمحــن ثــم قــال

اتركــوا الســيد يقنــت (اللهــم اهدينــا يف مــن هديــت وعافنــا يف مــن عافيــت

 ) .....بــدال ان هيامجنــا بالقــرآن .

وكان الســيد العالمــة عبــد الرمحــن بــن عبيــد الــاه حيــب االمــام حييــى
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لعلمــه وفضلــه وشــجاعته  ،ويــرى انــه احــق النــاس باالمامــة يف وقتــه فبايعــه
عــى ذلــك وكان ابــن عبيــد الــاه يبغــض االنجليــز وسياســتهم وال يــرى

مهادنتهــم والقبــول بحكمهــم حيــث اهنــم ســيطروا عــى عــدن ثــم بعــد ذلــك
املحميــات الغربيــة والرشقيــة بــا فيهــا حرضمــوت وكان املستشــار االنجليــزي

مســر انجرامــس هــو الــذي يمــي عــى الســلطان مــا يريــد ويتحكــم بالتــايل يف
جمريــات الســلطنة يف حرضمــوت
انجرامز

الدور السيايس للسيد حامد ابو بكر املحضار
وكان الســيد حامــد أبــو بكــر املحضــار لــه دور ســيايس يف حــر مــوت

وتــوىل منصــب وزيــر الدولــة القعيطيــة فــرة قصــرة مــن الزمــن  ،لكنــه
اختلــف مــع املستشــار االنجليــزي مســر انجرامــس  ،واضطــر لإلنســحاب ،

ثــم ذهــب إىل اليمــن وعمــل فــرة مــع اإلمــام أمحــد بــن حييــى محيــد الديــن ،
وارســله االمــام أمحــد ســفريا لليمــن يف احلبشــة.

وكان أئمــة اليمــن مــن العلــاء واألدبــاء وحيــر جمالســهم األدبــاء

والعلــاء والشــعراء .

وقــد اشــتهرت قصيــدة نُســبت اىل االمــام أمحــد هياجــم فيهــا االشــراكية

عندمــا أعلنهــا عبــد النــارص لبعدهــا عــن الديــن  ،لقرهبــا مــن الشــيوعية ..
ويقــول الكثــرون أن اإلمــام بدأهــا ثــم أمتهــا الســيد حامــد املحضــار والشــاعر

أمحــد الشــامي .
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وقــد ذكــر االســتاذ حمســن العينــي يف مذكراتــه ان االمــام أمحــد كان يتميــز

بالشــجاعة والــذكاء والعلــم وكان يعــدّ مــن الشــعراء واالدبــاء .

وأذكــر يف جملــس الشــاي بعــد قيــام الثــورة املرصيــة وظهــور حممــد نجيــب

(1901م1984 -م) كقائــد للثــورة واول رئيــس جلمهوريــة مــر بعــد انتهــاء

النظــام امللكــي  ،ولــد حممــد نجيــب بالســودان ،والتحــق بـــكلية غــردون ثــم
باملدرســة احلربيــة وختــرج فيهــا عــام  ،1918ثــم التحــق باحلــرس امللكــي عــام

 .1923حصــل عــى ليســانس احلقــوق يف عــام  1927وكان أول ضابــط يف
اجليــش املــري حيصــل عليهــا .حصــل عــى دبلــوم الدراســات العليــا يف

االقتصــاد الســيايس عــام  ... 1929وشــارك يف حــرب فلســطني عــام 1948
فمنــح نجمــة فــؤاد العســكرية األوىل تقديــر ًا لشــجاعته
وأصيــب  7مــراتُ ،
باإلضافــة إىل رتبــة البكويــة.

وعقــب احلــرب عــن مديــرا ملدرســة الضبــاط ،وتعــرف عــى تنظيــم

الضبــاط األحــرار مــن خــال الصــاغ عبــد احلكيــم عامــر ،ويف  23يوليــو عــام

 1952نفــذت احلركــة خطــة يوليــو والتــي ســميت بـ(احلركــة التصحيحيــة)
وانتهــت بتنــازل امللــك فــاروق عــن العــرش لوريثــه ومغــادرة البــاد ،ويف

عــام  1953أصبــح نجيــب أول رئيــس للبــاد بعــد إهنــاء امللكيــة وإعــان
اجلمهوريــة.

وأعلــن مبــادىء الثــورة الســتة ،وحتديــد امللكيــة الزراعيــة ،لكنــه كان عــى

خــاف مــع ضبــاط جملــس قيــادة الثورةبســبب رغبتــه يف إرجــاع اجليــش

لثكناتــه وعــودة احليــاة النيابيــة املدنيــة  ،ونتيجــة لذلــك قــدم اســتقالته يف
74

أرسيت وبعض احلوادث

فربايــر1954م  ،ثــم عــاد مــرة ثانيــة بعــد أزمــة مــارس ،لكــن يف  14نوفمــر

 1954أجــره جملــس قيــادة الثــورة عــى االســتقالة ،ووضعــه حتــت اإلقامــة
اجلربيــة مــع أرستــه بعيــد ًا عــن احليــاة السياســية ومنــع أي زيــارات لــه ،حتــى
عــام  1971حينــا قــرر الرئيــس الســادات إهنــاء اإلقامــة اجلربيــة املفروضــة

عليــه وقــد نــر مذكراتــه بعــد اطــاق رساحــه واثــارت ضجــة يف حينهــا ،
لكنــه ظــل ممنوعــ ًا مــن الظهــور اإلعالمــي حتــى وفاتــه يف  28أغســطس

.1984

ـم الســيد حامــد املحضــار قصيــدة حيــذر فيهــا نجيــب مــن االعالم
وقــد نظـ َ

املضلــل وال ُك ّتــاب املنافقــن وخاصــة ُك ّتــاب الصحــف الذيــن ســيمدحونك

طاملــا كنــت عــى الكــريس فــإذا ذهــب الكــريس فأنــت شــيطان مريــد وجمــرم

وطــا ٍغ يســتحق اللعنــة كل حلظــة وآن وهــذا هــو دور األعــام يف عاملنــا
العــريب لألســف الشــديد ( .وقــد تكــرم باعطائــي هــذه القصيــدة ابنــه األخ

العزيزاملحامــي الســيد عــي حامــد املحضــار ) ،حيــث قــال الشــاعر :
نجيب إن استطعت احذر

***

وال تأمن وال تـغــرت

فهم باألمـس من صــىل

***

لفاروق ومن كـــبـر

تـوق النــثر والــــنـأثـر
وسبح بـاسمه احلـــــرب

***

***

والشعر ومن يشعــر

وشيخ اجلامع األزهر

ورتل لغته املـــطــــران

***

يف الـدير وما قــصـر

وقـالوا حرر الـــــوادي

***

وحيـى اهلل من حــرر

وقالوا أنه الـصــالــــح

وقالوا حامي الدستــــور

***

***

واملانــح واملســعــر

والناصـر من دســرت
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***

وبالركن وباملشـعــر

برب الــبيت اقسمــت

***

عبيد الصارم األبــرت

***

العايل فأنت الــــرب

***

انت وإن تشأ أكــثر

وأنت القـائد الــــناهي

***

عن الفحشاء واملنكر

غدا املــــسكني ال يشء

***

فام فرعون يف طغـــيانـه

***

وال احلجاج يف العـسف

***

وال الدوتيش وال هتلر

نجيب ان استطعت احذر

***

وال تأمن وال تـغـــرت

مـداد كـــله إفــــــك

***

وتضليل بنا يســخــر

وبـالليــل إذا أدبــــــر

بأن القــوم ما انـفــكــو

***

نجيب أن استطعت أحذر

***

وأنت القـائد األعـــــىل

***

فام دمت عــىل كرسيــك
وأنت الشعب والدستور
وأنت حمرر الســــودان
كذلك كــــان فـاروق

وأصبــح جيفة األقالم

وال نريون يف الظــــلم

ففاروق هو األطــــغـى
أضلت قومـنا األقـــالم
صــحائف مل تزل هتذي

واقسم لو أتى الفاروق
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***

والصبح اذا أســـفر
وال تأمن وال تغــرت

وأنت العلم األخرض

من نري الذي استعمر

***

عىل العرش فلـام خر

***

بل من جيفة أقـــذر

***

وان انكـى وان تبـــر

***
***

***

***

أجل بل غدا أحقــر

كــال وال قيـــصــر

وفـاروق هو األبــتـر

باألسـود واألحـمــر

بكل وقاحــة تزخـــر
يف فحــائشه يمــخـر
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ألصبح سيد الـــوادي

***

وغاية فخر من يفخر

فــهذا ناظــم ينظـــم

***

فيــه الــدر واجلوهر

وثم ترى ذوي األقالم

***

وهذا كـــاتب يــروي

***

وثم ترى ان استـطعت

***

ويعفو ثمت الفــاروق

شيــاطني مـــــالعني

***

***

باســتغـفاره جتـــأر

املناقـب وهي ال حترص

عمن تاب واســتغـفر

بأنك انت والعسـكــر

عبــيد ملن استـعــمــر

نجيب ان استطعت احذر

وبالفعــل مل يمـ ِ
ـض اال بعــض الوقــت حتــى انقلــب مجــال عبــد النــارص

عــى نجيــب ووضعــه يف إقامــة جربيــة يف فيلــة صغــر عليهــا حراســة شــديدة

ثــم اطلــق رساحــه أنــور الســادات وكتــب مذكراتــه كــا تقــدم .

واســتمر الســيد حامــد املحضــار يف حضــور جلســة الشــاي اذا جــاء إىل

عــدن  ،حتــى بعــد ســفر والــدي إىل مــر  ،حيــث كان عمــي عبــد القــادر

موجــودا  ،وكان حيــر هــذه اجللســة معنــا أحــد أصدقائــي مــن كليــة عــدن ،

وهــو حممــد عاصــم الــذي كان خياطــب الســيد حامــد املحضــار ويقــول لــه يــا
زميــي  ،فيبتســم الســيد ويواصــل النقــاش معــه .

وســافر أخــي اىل القاهــرة للدراســة 1956م ثــم ســافرت أنــا أيضــا

لدراســة الطــب  1958وبذلــك انتهــت جلســات الشــاي .

وانتقــل الســيد حامــد املحضــار اىل اململكــة العربيــة الســعودية واتصــل

بامللــك فيصــل رمحــه اهلل وتــوىل فــرة قصــرة ادارة اخلطــوط اجلويــة الســعودية
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يف عــدن  ،ثــم عــاد اىل الســعودية واســتقر يف جــدة حتــى توفــاه اهلل وذلــك

يف1410هـــ1990/م رمحــه اهلل رمحــة االبــرار  ،فقــد كان مــن كبــار العلــاء
وحيــر جملســه يف منزلــه لفيــف مــن الطلبــة واملحبــن لــه  .وكان كريــا حمبــا
للخــر حافظــا للقــرآن عاملــا يف التفســر والفقــه واللغــة العربيــة وآداهبــا ،

حمبــا للشــعر وخاصــة شــعر املتنبــي وشــوقي  ،وكان هــو أيضــا يقــول الشــعر
كــا كان حمبــا للجــدل ومطلعــا عــى األوضــاع السياســية يف كثــر مــن بلــدان

العــامل .

ولــه عــدة مؤلفــات منهــا كتاب عــن جــده بعنــوان "الزعيــم الســيد احلبيب

حســن بــن حامــد املحضــار" وكتــاب بعنــوان " ملــن املــال؟ " وهــو ينحــو منحى

الصحــايب اجلليــل أبــو ذر الغفــاري  ،ويــرى أن كنــز املــال يــؤدي اىل غضــب اهلل

ســبحانه وتعــاىل حيــث يقــول  :ﱱ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱰ [ســورةالتوبة] .وقــد
قــال بعــض الصحابــة ريض اهلل عنهــم ومنهــم عبــد اهلل بــن عمــر عــى ان
هــذه االيــة نزلــت يف أهــل الكتــاب الذيــن يكنــزون الذهــب والفضــة  .أمــا
املســلمون الذيــن يــؤدون الــزكاة كاملــة فــا يعتــرون كانزيــن للــال ...ولــه

كتــب أخــرى عــى هــذا املنــوال .

78

أرسيت وبعض احلوادث

ترمجة السيد حامد ابو بكر املحضار حلياته :
وقــد كتــب الســيد حامــد املحضــار ترمجــة موجــزة عــن حياتــه يف كتابــه

عــن جــده " الزعيــم الســيد احلبيــب حســن بــن حامــد املحضــار" (دار املعرفــة
ـدت يف  23ربيــع األول ســنة 1323هـــ
 1983ص  )211- 208فقــال  " :ولـ ُ

(يف قريــة القويرة-دوعــن) ودرســت القــرآن الكريــم عــى يــد الشــيخ عبــد اهلل
بــن صالــح بلخــر  ،واســتأذنت والــدي للســفر اىل احلرمــن للحــج والزيــارة

ثــم للذهــاب اىل مــر للدراســة يف األزهــر فــأذن أيب  ،فســافرت اىل احلرمني يف
أول شــهر ذي القعــدة 1347هـــ  ،وزرت القــر النبوي الرشيــف  ،ودعوت اهلل

أمــام رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم  ،ووجــدت يف الروضــة املباركــة
االمــام احلبيــب عبــد اهلل بــن طاهــر احلــداد  ،فطلبــت منــه أن يدعــو يل بتيســر

حفــظ القــرآن وطلبتــه أن يقــرأ الفاحتــة يف الروضــة النبويــة لذلــك الغــرض
 ،فقرأهــا ودعــا يل  ،وابتــدأت احلفــظ يف الروضــة النبويــة  ،ثــم توجهــت اىل

مكــة ألداء الن ُُســك  ،وأقمــت متنقــا بــن مكــة وجــدة وفيهــا حفظــت القــرآن

كامــا يف ثالثــة أشــهر واحلمــد هلل .

وبعــد ذلــك ســافرت اىل مــر واتصلــت باألزهــر وانتســبت إليــه يف

القســم العــايل  .وبعــد ثالثــة أعــوام تقدمــت المتحــان شــهادة العامليــة  ،وكان

أبــرز أســاتذيت الذيــن حــرت دروســهم يف األزهــر االمــام حممــود شــلتوت
وكان ريض اهلل عنــه فــذا يف معارفــه وعمقــه وذرابــة لســانه ونصــوع بيانــه
وقــوة حجتــه  ،وكان بارعــا ماهــرا يف تفســر القــرآن بأســلوب ال جيــارى
فيــه وهــو مــن أجـ ّـل علــاء األصــول واجلــدل  ،ولــه نظريــات يف الفقــه وآراء
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وحســبنا أن نذكــر أن فتــاواه الفقهيــة طبعــت تســع
اجتهاديــة بالغــة األمهيــة ُ

مــرات  ...وكان األســتاذ شــلتوت مــن الشــهامة وعلــو النفــس موضــع
تقديــر العلــاء  .ويل مــع فضيلتــه قصــة يتجــى فيهــا كل مــا ذكرتــه مــن عظمــة
الرجــل ذلــك أننــي عندمــا ســجلت رغبتــي يف االمتحــان للعامليــة نصحنــي

كثــر مــن األخــوان مــن العلــاء والطلبــة بــأن أســتعني بعــامل قديــر يعيننــي
عــى مراجعــة مــا لعلــه يعــرض يل مــن املواضيــع اهلامــة فالتمســت عاملــا فلــم
أجــد عــى كثرهتــم مــن يســعفني الشــتغال كل منهــم بمــن هــو أهــم اليــه
منــي  .وكنــت يف هــم بالــغ فمــر عــي األســتاذ شــلتوت خارجــا مــن األزهــر
فنهضــت اليــه وســلمت عليــه وقبلــت يــده والتمســت دعــاءه  .فســألني عــن

حــايل فقلــت لــه أين بخــر والهيمنــي اال أننــي قــد قدمــت طلــب امتحــان
وسـ َّ
ـجل اســمي مــع الطلبــة الذيــن ســيقدمون لإلمتحــان ولكننــي مل
العامليــة ُ
أجــد مــن أســتعني بــه عــى مراجعــة مــا ينبغــي مراجعتــه مــن أمهــات املســائل.
فقــال يل يف اهتــام بالــغ إننــي ال أعــرف أحــد ًا غــر مشــغول وقــال وأنــا
مشــغول بمراجعــة دروس ابــن الشــيخ املراغــي ولــوال ذلــك ألســعفتك  .ثــم

قــال يل إننــي ســأعمل عــى حماولــة الوصــول اليــك كلــا ســنحت يل فرصــة
 .فأخــرين عــن مــكان بيتــك ورقمــه فذكــرت مــكان بيتــي ورقمــه وشــكرته

عــى تفضلــه ومــا كنــت  ،ومــا كان غــري يتصــور أن األســتاذ االمــام شــلتوت
يف مكانتــه العلميــة واالجتامعيــة وكربيائــه ومــا عــرف بــه مــن الرتفــع يتنــازل
متكرمــا متفضــا متواضعــا ليجيــب رغبــة غريــب مثــي  ،ومــا راعنــي اال

شــلتوت وهــو يصــل بيتــي ألول مــرة ثــم يتكــرر وصولــه وتــردده عــى بيتــي
طيلــة أيــام الدراســة العــداد االمتحــان للعامليــة  .ويف ذلــك الوقــت فصلــت
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مشــيخة األزهــر مــا يربــو عــى ســتني عاملــا بايعــاز مــن القــر وكان بينهــم

أســتاذنا حممــود شــلتوت فذهبــت اىل بيتــه ألول مــرة  ،وكان جملســه حافــا
بأكابــر العلــاء وكنــت معتزمــا أن أقــدم لفضيلتــه هديــة متواضعــة فبقيــت
معــه حتــى انــرف مــن حولــه  ،فقدّ مــت اليــه هديتــي يف ظــرف فلــم يفتحــه
وقــذف بــه يف وجهــي وانتهــرين أشــد انتهــار  ،وقــال لعــن اهلل علــاء الســوء
الذيــن يترصفــون بــا يوحــي اىل أمثالــك أنــه ال يوجــد يف علــاء مــر مــن

يقــدم الفضــل ملســتحقيه وطالبيــه ال يبغــون عليــه جــزاء وال شــكورا واشــتد
األســتاذ يف التثريــب ومل هيــدأ حتــى أنــه أمــرين بمغــادرة بيتــه مطــرودا  .وملــا

تريثــت حمــاوال اســتعطافه رجــاء عفــوه غــادر بيتــه فتبعتــه حتــى الشــارع ومــا
زلــت بــه اســتجديه العفــو حتــى عفــا عنــي  ،ثــم اســتقل الــرام وأنــا واجــم
حزيــن أســف  ،وعــدت أدراجــي ومعــي ظــريف املشــؤوم بــكل مــا فيــه،
وال أخفــي أننــي أكــرت شــلتوت وإن وجــه إ ّيل ذلــك التثريــب والتأنيــب

حلاميــة احساســه الرفيــع  ،ودخلــت االمتحــان وبعــد شــهرين ظهــرت نتيجــة
االمتحــان وكنــت مــن الفائزيــن واحلمــد هلل  .وبعــد النجــاح غــادرت مــر اىل

حرضمــوت  .وكان والــدي ال يــزال وزيــرا للســلطنة القعيطيــة ثــم مــا لبــث

أن اســتقال مــن الــوزارة وقبــل الســلطان عمــر اســتقالته  .ثــم تــويف الســلطان

عمــر رمحــه اهلل وافضــت الســلطنة القعيطيــة اىل الســلطان صالــح بــن غالــب
فاســتوزرين فيــا فرضــت بريطانيــا عــى الســلطان صالــح املســر انجرامــس
مستشــارا مقيــا لعظمتــه  ،واستســلم الســلطان إلنجرامــس الــذي جعــل مهــه
األول عــزيل عــن وزارة الســلطنة القعيطيــة فعزلنــي  .وكتــب عنــي انجرامــس

ـي
يف كتابــه الــذي نــره باللغــة االنجليزيــة عــدة صفحــات حتامــل فيهــا عـ ّ
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وعــى حرضمــوت وافــرى كثــرا ممــا يف صحفــه وقــال انــه يــرى املــكال التــي
يتــوىل حامــد وزارهتــا غــر املــكال التــي عرفهــا مــن قبــل  .وقــال ان عليــه أن
يواجــه املــكال اجلديــدة وقــد واجههــا فتغلــب عــى حامــد بحديــده ونــاره وبــا
أزعــج بــه الســلطان صاحلــا مــن االرهــاب ويف طليعــة االرهــاب االنجليــزي
التهديــد بعــزل الســلطان صالــح واســتقدام ابــن عمــه ليحــل حملــه مؤيــدا
باالنجليــز ومكرهــم ودهائهــم " (انتهــى كالم الســيد حامــد املحضــار).
وقــد اشــتهر أخــوه الســيد الشــاعر حســن بــن أيب بكــر املحضــار شــهرة
واســعة بســبب شــعره الغنائــي الرقيــق والــذي غنــى لــه كثــر مــن املغنــن
املشــهورين يف حرضمــوت والســعودية والكويــت ودول اخلليــج األخــرى .

االستاذ أمني الرحياين واالمام حييى يف كتابه ملوك العرب
أمــن فــارس أنطــون الرحيــاين (1876م1940 -م) ولــد يف بلــدة فريكــة يف
لبنــان مــن اصــول عربيــة درس يف لبنــان ثــم هاجــر مــع ارستــه اىل نيويــورك
وعمــره  11ســنة مــع عمــه عبــده الرحيــاين ومعلمــه نعــوم مكــرزل درس هناك
درس هنــاك اللغــة
حتــى وصــل اىل كليــة احلقــوق ثــم مــرض وعــاد اىل لبنــان ّ
االنجليزيــة واعــاد دراســته للغــة العربيــة حتــى صــار مــن أدبائهــا وجتنــس
باجلنســية االمريكيــة ومــع هــذا فقــد كانــت ثقافتــه العربيــة قويــة جــدا حتى عد
مــن األدبــاء العــرب يف املهجــر مثــل جــران خليــل جــران وميخائيــل نعيمــة
والثالــث ايليــا أبــو مــايض ولعلــه هــو الرابــع ،اشــتهر بــاالدب والرحــات يف

العــامل العــريب وأشــهر كتبــه التارخييــة  " :ملــوك العــرب" وكتــاب " تاريــخ نجــد
احلديــث" وكتــاب " ابــن ســعود شــعبه وبــاده" .
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رحلته اىل احلجاز واليمن ونجد وكتابه ملوك العرب
رحلته اىل اليمن:

هيمنــا هنــا أن نتحــدث عــن رحلتــه اىل اليمــن1922م وعالقتــه باالمــام

حييــى وقــد ذهــب اىل اليمــن مــع صديقــه قســطنطني زريــق الســوري وكالمهــا
مــن أوائــل دعــاة القوميــة العربيــة املؤسســن هلــا  ،بعــد أن غــادر احلجــاز
والتقــى الرشيــف حســن لقــاءات كثــرة متعــددة وأعجــب بــه ،وصــل أوال اىل

عــدن حتــى يرتــب أمــر الرحلــة اىل اليمــن املحفوفــة باملخاطــر  ،لكــن االنجليز
تشــككوا يف أمــره واعتــروه جاسوســا أمريكيــا فلــم يســاعدوه للوصــول اىل
اليمــن وال البــن ســعود كــا كان يرغــب ولكنــه وصــل اىل االمــام حييــى بعــد
ان تواصــل مــع منــدوب االمــام حييــى يف عــدن وكانــت رحلتــه شــاقة اىل ان

وصــل صنعــاء عنــد االمــام حييــى مــع صديقــه قســطنطني زريــق .

وبقــي يف دار الضيافــة بضعــة أيــام قبــل ان يقابلهــا االمــام حييــى وأخــرا

قابلهــا االمــام حييــى فأعجــب األســتاذ أمــن الرحيــاين بعلــم االمــام حييــى
الغزيــر واعتــره أكثــر ملــوك العــرب علــا وأدبــا وفصاحــة وحكمــة وقــد رآه
وهــو حيكــم بــن املتخاصمــن مــن أهــل اليمــن يف ســاحة قــره ويعــن هلــم

كل يــوم ســاعتني أو أكثــر ويفصــل بينهــم مبــارشة وخيــرج اجلميــع راضــن
بحكمــه  ،كــا أعجــب بمهارتــه السياســية حيــث وضــد األمــن يف اليمــن
بأكملــه مــع رشاســة قبائلــه ومحلهــم للســاح  ،ومــع هــذا كان االنســان يمــي
مــن أقــى اليمــن اىل أقصاهــا دون ان يعتــدي عليــه أحــد بــل متــي املــرأة
آمنــة مــن بلــد اىل بلــد دون أن يعتــدي عليهــا انســان ال بــكالم وال بســاح .
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وكان االمــام ينتقــد الرشيــف حســن ملحاربتــه لالتــراك املســلمني مــع االنجليز

مــع أنــه قــد اتفــق معــه عــى عــدم االنضــام اىل أي مــن املتحاربــن والبقــاء
عــى احليــاد بينهــا وهلــذا كان يعتــر أن خــداع وخيانــة االنجليــز للرشيــف
حســن كان أمــرا متوقعــا بــأن هــؤالء االنجليــز ال أمــان هلــم وال عهــد وال

ذمــة  ،والبــد مــن أخــذ احليطــة واحلــذر عنــد التعامــل معهــم .

األســتاذ حمســن أمحــد العينــي (1932م ال يــزال عــى قيــد احليــاة حتى
تاريــخ )2021/6/16واالمــام حييى
األستاذ حمسن العيني :

حمســن أمحــد حســن العينــي ولــد يف 1932م يف قريــة احلاممــي مــن قــرى

بنــي مطــر بالقــرب مــن صنعــاء (عــى بعــد  15كيلــو) تعلــم يف مدرســة االيتام
يف صنعــاء بعــد وفــاة أمــه وأبيــه ثــم ارســله االمــام حييــى اىل لبنــان للدراســة

يف مدرســة املقاصــد االســامية ثــم نُقــل اىل مــر للدراســة يف مــدارس بنــي

ســويف ومنهــا اىل مدرســة حلــوان الثانويــة وبعدهــا دخــل كليــة احلقــوق
يف جامعــة القاهــرة وارتبــط باحلركــة الطالبيــة وحركــة النعــان والزبــري يف
االحتــاد اليمنــي ولكنــه بذكائــه ارتبــط باالمــر حممــد البــدر ابــن االمــام أمحــد
واتفــق مــع النعــان والزبــري عــى ان يطلبــوا مــن االمــام امحــد ان يوليــه

العهــد حتــى ال تبقــى اليمــن فــوىض وحيصــل اخلــاف بــن اخــوة االمــام
أمحــد عــى مــن خيلفــه فــر بذلــك االمــام امحــد وطلــب مــن العينــي ان يرافــق

ويل العهــد حممــد البــدر اىل مــر  ،وعندمــا وجــده ال يعــرف الفرنســية طلــب
منــه فــورا ان يســافر اىل فرنســا ويتعلــم الفرنســية ويــرك جامعــة القاهــرة
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وســافر اىل فرنســا واجــاد اللغــة الفرنســية وهنــاك التقــى يف احلــي الالتينــي
بمجموعــات االشــراكيني والشــيوعيني والفالســفة مــن كل البــاد العربيــة
وفرنســا وغريهــا والتقــى بالطبيبــة الفرنســية كلوديــا فايــان التــي ذهبــت اىل

اليمــن وكتبــت كتاهبــا املشــهور" كنــت طبيبــة يف اليمــن"  ،واذنــت لــه برتمجتــه
اىل اللغــة العربيــة  ،وانتــر الكتــاب انتشــارا كبــرا يف البــاد العربيــة ثــم

ظهــرت عــدة مؤلفــات لالســتاذ حمســن العينــي وكان منظــرا للثــورة عــى
االمــام امحــد  ،وقــد انضــم يف شــبابه الباكــر حلــزب البعــث العــريب االشــراكي
وصــار مــن قادتــه البارزيــن وتــوىل عــدة مناصــب مــن بينهــا وزارة اخلارجيــة
واملنــدوب الدائــم لليمــن باألمــم املتحــدة ثــم تــوىل رئاســة الــوزارة ثــاث

مــرات يف عهــد القــايض االريــاين رئيــس املجلــس اجلمهــوري واملــرة الرابعــة

كانــت يف عهــد ابراهيــم احلمــدي لفــرة قصــرة .

وذكــر أنــه عــاد اىل مــر واســتقر فيهــا ورفــض الوظائــف التــي عرضــت

عليــه وكان  ،حســب قولــه  ،يقــوم آخــر الليــل الســاعة الرابعــة صباحــا ويصيل
ويقــرأ القــرآن ملــدة ســاعة وثــم يصــي الفجــر وينــام مــرة أخــرى  ،ويف الصباح

يمــي مســافة طويلــة أيــام الشــتاء  ،وأمــا أيــام الصيــف فيســبح يف الصبــاح كل

يــوم .

وقــد ذكــر االســتاذ حمســن أمحــد العينــي يف ذكرياتــه يف برناجمــه الــذي قدمــه

األســتاذ حممــد العامــري بحلقــات متعــددة موجــودة يف اليوتيــوب بعنــوان
"حمطــات مــن حيــايت (حمســن العينــي)" ذكــر أن االمــام حييــى كان افضــل أهــل

زمانــه يف اليمــن مــن ناحيــة العلــم والشــجاعة وترتيــب األمــور وقــال عنــه
انــه اســتطاع أن حيــارب الدولــة العثامنيــة وأن يأخــذ منهــا االعــراف بحكومتــه
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يف اليمــن يف عــام 1911م واســتطاع بعــد ذلــك أن يوحــد معظــم املناطــق
الشــالية واســتعان بــآل الوزيــر وخاصــة العالمــة عبــد اهلل الوزيــر واخوتــه ،
والذيــن اســتطاعوا أن خيضعــوا لــه مناطــق متعــددة مــن القبائــل الثائــرة .

وذكــر األســتاذ حمســن العينــي ان عســكري االمــام يذهــب مــن أقــى اليمــن

اىل أقصاهــا لوحــده ودون ان يعرتضــه اي انســان  ،وكان األمــن  ،حســب قــول

حمســن العينــي  ،مســتتبا يف اليمــن بأكملــه وقــد نظــم االمــام األمــور أحســن

تنظيــم ولكنــه اضطــر ملحاربــة االنجليــز يف فــرات متعــددة حتــى تســمح لــه

بريطانيــة بأخــذ احلُديــدة وهــي مينــاء اليمــن اهلــام والــذي كان حتــت حكــم

الرشيــف حممــد بــن عــي االدريــي الــذي دعمتــه بريطانيــا بقــوة بســبب

حتالفــه معهــا أثنــاء احلــرب العامليــة األوىل ضــد أملانيــا وايطاليــا .

وأخــرا اتفقــت بريطانيــا مــع االمــام عــى اعطــاءه احلديــدة وحتويــل

الرشيــف االدريــي اىل عســر وذلــك ســنة 1926م .

وكانــت بريطانيــا قــد عرضــت عــى االمــام حييــى يف أثنــاء احلــرب

العامليــة األوىل ان يتعــاون معهــا ولكنــه رفــض أن يتعــاون معهــا ورفــض أن
يبقــى ضدهــا وبقــي عــى احليــاد وكان ذلــك باتفــاق مــع الرشيــف حســن

(رشيــف مكــة) عــى أن ال يدخــا احلــرب العامليــة االوىل ال مــع الدولــة

العثامنيــة وال مــع االنجليــز ويبقيــا عــى احليــاد ولكــن الرشيــف حســن أغرتــه
بريطانيــا بــأن يكــون خليفــة للمســلمني بــدال مــن األتــراك الذيــن حتولــوا اىل
القوميــة الطورانيــة وبعــدوا عــن االســام ووافقهــم عــى أن يكــون خليفــة
للعــرب يف اجلزيــرة العربيــة وان تكــون لــه اجلزيــرة العربيــة بــا فيهــا العــراق
وســوريا ولبنــان وفلســطني  ،وطلــب منــه االنجليــز أن تبقــى ثــاث موانــئ
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حتــت ترصفهــم وهــي عــدن والكويــت والبــرة  ،فوافــق عــى ذلــك ولكــن
بريطانيــا خانتــه فعملــت منــذ عــام 1916م عــى اتفاقيــة ســايكس بيكــو بــن
بريطانيــا وفرنســا حيــث أعطــت فرنســا ســوريا ولبنــان وأخــذت هــي العــراق
وفلســطني واحتــج عــى ذلــك الرشيــف حســن فغالطتــه وكتبــت لــه كتبــا
متجــده ومتدحــه وأهنــا عــى العهــد  ،ثــم قــام بالفــور وزيــر اخلارجيــة الربيطانية
بكتابــة رســالة اىل اللــورد روتشــلد يعطيــه وعــدا قاطعــا باعطــاء اليهــود وطنــا
يف فلســطني وذلــك عــام 1917م  ،فاحتــج عــى ذلــك الرشيــف حســن ولكــن
بريطانيــا أفهمتــه أنــه البــد ان يوافــق عــى اعطــاء جــزء مــن فلســطني هلــؤالء
اليهــود املرشديــن الذيــن ال وطــن هلــم والذيــن تضطهدهــم كثــر مــن دول
العــامل  ،فلــا رفــض ذلــك بــارصار قــررت بريطانيــا ازالتــه وأخــذه اىل قــرص
أســرا وذلــك عــام 1924م.

وحــاول حاكــم عــدن بعــد احلــرب اســرضاء االمــام وعــرض عليــه ان
يعــرف االمــام لربيطانيــا بحكــم عــدن فقــط ألهنــا مهمــة جــدا لربيطانيــا
وملســتعمراهتا يف اهلنــد وافريقيــا وهــي مســتعدة أن تقيــم لــه خطــوط حديديــة
بــن تعــز واملخــا وتعيــد جتــارة البــن الرابحــة عــى مــا كانــت عليــه وتســاعده
يف بنــاء الطــرق واملــدارس واملستشــفيات وأن تــرك لــه بعــض املحميــات
ولكــن االمــام حييــى رفــض كل هــذه العــروض املغريــة وأرص عــى اســتعادة

عــدن مــن بريطانيــا.

ولالســف فــان آل نعــان وبعــض املشــايخ األخريــن يف تعــز ومــا حوهلــا

عرضــوا عــى بريطانيــا أن يكونــوا ضمــن املحميــات الغربيــة الربيطانيــة وأن
يســتقلوا عــن االمــام حييــى ولكــن بريطانيــا يف تلــك اآلونــة كانــت تــرى أن
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أخــذ تعــز ومــا حوهلــا سيشــكل هلــا مصاعــب كثــرة وحــروب عــدة مــع
االمــام  ،كــا ان ذلــك سيشــكل عبئــا اقتصاديــا عليهــا لتطويــر هــذه املناطــق
الواســعة بــا فيهــا من املحميــات الغربيــة  ،ويف ذلــك الوقــت ال حتتــاج بريطانيا

اال ملدينــة عــدن فقــط  ،فرفضــت عــروض آل نعــان وغريهــم مــن املشــايخ يف

تعــز ومــا حوهلــا وعندمــا انتهــت احلــرب واســتقرت االمــور لالمــام .

وقامــت احلــرب بــن االمــام حييــى وبريطانيــا وانتــرت عليــه بواســطة

الطائــرات ودكــت معاقلــه يف تعــز والبيضــاء وغريمهــا واضطــر االمــام ملعاهدة
الســام التــي تــم توقيعهــا 1930م .

وقــد ذكــر األســتاذ حمســن العينــي ان االمــام حييــى اســتقدم الطليــان

وبعــض األملــان املوجوديــن يف أريترييــا والصومــال واحلبشــة بعــد اهنزامهــم
يف احلــرب العامليــة األوىل وكان بينهــم أطبــاء ومهندســن فأقامــوا لــه بعــض
املستشــفيات وبعــض الســكنات العســكرية ودربــوا بعــض جنــوده عــى

اســتعامل بعــض األســلحة احلديثــة .

وأرســل االمــام حييــى ابنــه البــدر اىل ايطاليــة ليتعلــم الطــران العســكري

كــا ارســل بعثــة اىل العــراق عنــد امللــك فيصــل ابــن احلســن ليتعلمــوا
العســكرية وعــاد منهــم الكثــر مــن ضبــاط اليمــن الذيــن قــادوا الثــورة فيــا
بعــد ضــد االمــام أمحــد مثــل الســال وغــره .

كــا أرســل بعثــة اىل اليابــان ليتعلمــوا كيــف هنضــت اليابــان وأرســل بعثــة

اىل القاهــرة ليتعلمــوا كيفيــة ادارة الدولــة ثــم تتابعــت البعثــات بعــد ذلــك .

وممــا ذكــره األســتاذ حمســن العينــي ان االمــام حييــى كان حيــب الســيد عبــد

88

أرسيت وبعض احلوادث

اهلل الوزيــر واخوتــه ويقرهبــم اليــه وجيعلهــم أداة حلكمــه وكنــت اســتغرب
ملــاذا قــام العالمــة عبــد اهلل الوزيــر واخوتــه باغتيــال االمــام حييــى بعــد ان بلــغ

الثامنــن  ،وكان هــو يــده اليمنــى ويتوقــع الكثــرون انــه ســيصري هــو االمــام
مــن بعــده  ،وعندمــا تعرفــت يف جــدة بعــد قدومــي اليهــا 1971م ومــا بعدهــا
واســتقريت فيهــا تعرفــت عــى آل الوزيــر عــى ابراهيــم ابــن عــي الوزيــر

واخوتــه حممــد وزيــد وتوضــدت العالقــة بينــي وبــن األســتاذ حممــد الوزيــر

ألنــه كان رشيــكا يف الــدار الســعودية والتــي نــرت جمموعــة مــن كتبــي  ..ومل
أجــروء عــى ســؤاله ملــاذا قتــل عمكــم ووالدكــم االمــام حييــى وهــو يف ســن
الثامنــن بــدون مربرولكــن مذكــرات حمســن العينــي وضحــت يل ذلــك بآجــى

عبــارة وهــي ان آل الوزيــر كانــوا خيشــون وفــاة االمــام حييــى واســتيالء ابنــه
امحــد عــى احلكــم وهــو رجــل قــوي وشــديد البــأس وقــد نصحهــم الفضيــل
الورتــاين (مــن اجلزائــر ) والــذي جــاء اىل عدن كموظــف يف احــدى الرشكات

نصحهــم بــأن يبايعــوا العالمــة عبــد اهلل الوزيــر رسا ويأخــذ البيعــة مــن كبــار

علــاء اليمــن عــى أســاس اال يكــون هنــاك فــراغ يف اليمــن بعــد وفــاة االمــام

حييــى وفــاة طبيعيــة واتفقــوا عــى ان يرســلوا اشــارة بالرمز(الشــفرة) اىل عــدن
اىل الزبــري ونعــان يف االحتــاد اليمنــي باخبارهــم بوفــاة االمــام عنــد حــدوث

ذلــك .

ويقــول األســتاذ حمســن العينــي ان أمحــد ابــن االمام حييــى الــذي كان يف تعز

عــرف هبــذا الــر واســتطاع مندوبــه يف (احلديــدة) ان يعــرف الشــفرة واتفــق
معــه عــى ارســال هــذه الشــفرة اىل الزبــري ونعــان يف عــدن فــا كان منهــا اال

أن أعالنــا وفــاة االمــام حييــى وتــويل عبــد اهلل الوزيــر االمامــة يف اليمــن  ،بلــغ
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ذلــك األمــر اىل االمــام حييــى وكان جالســا يمضــغ القــات مــع صديقــه عبــد
اهلل الوزيــر  :قــال االمــام حييــى لــه  :مــروك  ..قــد جائتكــم اآلن االمامــة ..
مــروك مــروك أهيــا االمــام " ســاعتها احــس الوزيــر بــان االمــام حييــى وابنــه

أمحــد لــن يرتكــوه حيــا فدبــر قتــل االمــام مــع اثنــن مــن أحفــاده وحارســه
اخلــاص ف ُقتـ َـل االمــام حييــى  ،وكان أمحــد قــد هــرب مــن تعــز اىل حجــة وأخــذ

مــا فيهــا مــن املــال والســاح واســتنفر القبائــل  :هــا هــم قــد قتلــوا امامكــم
وذبحــوه وهــو يف الثامنــن مــن عمــره  ...مل يرمحــوا شــيخوخته!!! ومل يعتــروا

بتكريمــه هلــم وجعلهــم يف الســلطة !!! ياللخيانــة ياللغــدر!!! أهيــا الرجــال

االشــاوس يــا أهيــا االبطــال ثــوروا مــن أجــل امامكــم املذبــوح ظلــا وعدوانــا

 ....فثــارت القبائــل كلهــا وأحاطــوا بصنعــاء وهجمــوا عليهــا واســتباحوها
وقبــض عــى آل الوزيــر فقتلهــم أمحــد وقتــل مــن تعــاون معهــم والقــي

القبــض عــى كثرييــن مــن الذيــن تعاونــوا مــع آل الوزيــر ومــن بينهــم أمحــد

حممــد نعــان الــذي قــدم مــن عــدن مرسعــا للتهنئــة بقتــل االمــام وأمــا الزبريي
فقــد بقــي يف عــدن عندمــا ســمع األخبــار املرعبــة وســافر اىل باكســتان هربــا

مــن االمــام أمحــد  ،وهكــذا متكــن االمــام أمحــد مــن اســرداد الســلطة وأخــذ
االمامــة وهــدأ القبائــل بعــد ان اســتباحوا صنعــاء وأخرجهــم منهــا ووضــع

الســيف يف كل مــن شــارك يف قتــل االمــام حييــى وســجن الكثرييــن ممــن كان
هلــم أي دور يف هــذه املؤامــرة .

واعــرف األســتاذ حمســن العينــي بأن االمــام أمحــد كان مــن الدهاة والشــجعان

والعلــاء واألدباء والشــعراء .

ثــم ذكــر بعــد ذلــك أنــه ُأرســل ( أي العينــي) يف بعثــات متعــددة للدراســة
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أوال يف لبنــان ويف مــر ثــم يف فرنســا وأنــه كان عــى صلــة قويــة باألمــر

حممــد البدرابــن االمــام أمحــد  ،ثــم أوعــز اىل النعــان والزبــري وغريمهــا بــأن
يشــجعوا االمــام أمحــد حتــى جيعــل ابنــه البــدر وليــا للعهــد ألنــه لــو أصيــب
االمــام أمحــد (ال ســمح اهلل ) فجــأة الضطربــت البــاد وتنــازع اخوتــه عــى

االمامــة  ،فــر بذلــك االمــام أمحــد وجعــل أمحــد حممــد نعــان مــن بطانتــه

وجعلــه مســاعدا البنــه حممــد البــدر كــا أمــر أســتاذ حمســن العينــي بالســفر

مــع حممــد البــدر اىل مــر لتلقــي التهــاين بنجــاة االمــام بمحاولــة اغتيالــه ،

وكان رأي االحتــاد اليمنــي وقادتــه مثــل األســتاذ امحــد حممــد نعــان والزبــري
والشــاب حمســن العينــي أن أحســن وســيلة لتقــدّ م اليمــن هــو ان يتــوىل البــدر

االمامــة بعــد أبيــه النــه مثقــف ومســتعد للتغيــر الكبــر وحتديــث اليمــن.
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اهلجوم عىل الرسول ﷺ وعىل االرسة اهلاشمية.
وقــد قــام الشــيوعيون (قرامطــة القــرن العرشيــن) مــن اعضــاء اجلبهــة

القوميــة لالســتالء عــى احلكــم يف اليمــن اجلنوبيــة وذلــك بعــد اغتيــال فيصــل
الشــعبي يف  2ابريــل 1970م واعتقــال قحطــان الشــعبي اول رئيــس مجهوريــة
اليمــن اجلنوبيــة الشــعبية واعتقــال واغتيــال قــادة التيــار اليمينــي للجبهــة
القوميــة  ،واالســتيالء التــام عــى اجلبهــة القوميــة مــن ِقبــل التيــار اليســاري يف

اجلبهــة القوميــة بزعامــة ســامل ربيــع عــي وعبــد الفتــاح اســاعيل وعــي ســامل

البيــض وعــي نــارص حممــد وغريهــم .

وقــد ســبق ذكــر االيــام الســبعة املجيــدة يف اغســطس 1972م ومــا تــم

فيهــا مــن ســحل للعلــاء وتســميتهم بالكهنــوت وقتــل كل مــن يعلن االســام
وفــرض االختــاط يف املــدارس مــن االبتدائيــة اىل اجلامعــة ومتزيــق العبــاءات

واعــان احلريــة اجلنســية يف كافــة املجــاالت واملــدارس وتأميــم املنــازل
واملطاعــم واملقاهــي وحتــى قــوارب الصياديــن البســيطة حتــى اصحــاب
الدراجــات اهلوائيــة تــم تأميمهــا (البســكليت) واالكشــاك البســيطة بحيــث ال

توجــد اي ملكيــة عــى االطــاق .

وحتولــت عــدن عاصمــة اجلمهوريــة اىل مركــز للشــيوعيني قاطبــة يف البــاد

العربيــة حيــث توافــدوا عليهــا مــن كل حــدب وصــوب  ،وتــم انشــاء املدارس
االحلاديــة الشــيوعية يف كافــة ارجــاء اجلمهورية .

ويف هــذه الفــرة تــم االشــادة باالســود العنــي الــذي ارتــد عــن االســام
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وثــار ضــد مــا ســموه الغــزو اهلاشــمي القــريش بقيــادة الرســول (حممــدﷺ)
وامتــدت ثــورة العنــي ضــد بــاذان حاكــم صنعــاء (مــن االبنــاء أي الذيــن

كانــت امهاهتــم مــن اليمــن وآباؤهــم مــن فــارس) واســتطاع االســود العنــي
ان يقيــم دولتــه يف صنعــاء والتــي قضــت عــى االســام واعلنــت الكفــر والردة
وتــم قتــل كل مــن ثبــت عــى دينــه االســام اال مــن اســتطاع منهــم اهلــروب

 ،وقــام االســود العنــي بالقــاء القبــض عــى ايب مســلم اخلــوالين أحــد قــادة
املســلمني وهــدده بادخالــه يف النــار اذا مل يعلــن والئــه لالســود العنــي فرفــض

ذلــك وتــم ادخالــه يف النــار الكبــرة الضخمــة

وملــا انطفــأت هــذه النــران خــرج منهــا ابــو مســلم اخلــوالين معــاىف ســليام

فارتــاع ذلــك املجــرم اســود العنــي وأمــره باخلــروج مــن بــاده فذهــب ابــو

مســلم اخلــوالين اىل املدينــة املنــورة  ،حيــث التقــاه عمــر ابــن اخلطــاب ريض اهلل

عنــه يف مســجد الرســول ﷺ  ،وتعــرف عليــه فقدمــه اىل خليفــة رســول اهلل ايب
بكــر الصديــق  ،وجلــس بينهــا حيــث اقبــل عليــه املســلمون يف املدينــة لــروا
مــن جعلــه اهلل مثــل ابراهيــم يف نجاتــه مــن النــار  ،وكانــت بذلــك كرامــة لــه
وطلــب مــن خليفــة املســلمني ان يرســله اىل جنــد الشــام حيــث استشــهد

هنــاك .

والغريــب حقــا ان حممــد امحــد نعــان كتــب كتابــا قبــل ظهــور الشــيويعة

يف اليمــن ومــدح االســود العنــي وهاجــم الرســول ﷺ هجومــا مقذعــا
النــه أقــر حكــم بــاذان الفــاريس عــى صنعــاء  .كــا هاجــم أبــا بكــر الصديــق
الــذي ارســل اجليــوش ملحاربــة األســود العنــي  ،وهاجــم االســتعامر القــريش

اهلاشــمي .

9393

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

ثــم قــام عبــد اهلل باذيــب (اول شــيوعي باليمــن ) بمــدح االســود العنــي
ومهامجــة الرســول ﷺ واالســتعامر القــريش اهلاشــمي .

وقــام ايضــا عبــد الفتــاح اســاعيل رئيــس ومؤســس احلــزب الشــيوعي يف

اليمــن بانشــاء قصيــدة يمــدح فيهــا االســود العنــي الثائــر ضــد االســتبداد

والطغيــان اهلاشــمي القــريش  ،وشــتم الرســول ﷺ وأبــا بكــر الصديــق حلرهبم

لالســود العنــي الثائــر البطــل ؟؟!!!

والغريــب حقــا أن نــرى هــذه الدعــوة تنتــر مــرة اخــرى ولكنهــا

اقتــرت عــى مهامجــة بنــي هاشــم وقريــش الذيــن احتلــو اليمــن واســتبدوا

هبــا وحكموهــا حســب زعمهــم حكــا كهنوتيــا شــوفينيا (متعصــب للقبيلــة
والقــوم ) ُســاليا .

وهــذه الدعــوة تنتــر اليــوم انتشــارا كبــرا وختــرج اهــل اليمــن مــن دائــرة

االيــان اىل دائــرة الكفــر البــواح  ،مــع ان اهــل اليمــن اهــل االيــان الذيــن
مدحهــم الرســول حممــد ﷺ وقــال « :االيــان يــان واحلكمــة يامنيــة «  ،وكــا

قــال ﷺ عندمــا بلغــه اســام قبيلــة مهــدان بكاملهــا يف يــوم واحــد « :ســام
عــى مهــدان ســام عــى مهــدان «  ....واالحاديــث النبويــة يف مــدح اهــل
اليمــن تزيــد عــن ســبعني حديثــا .
واهلل املستعان عىل ما تصفون .
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االمام زيد واملذهب الزيدي
ظهــر مذهــب االمــام زيــد يف املناطــق الشــالية مــن اليمــن بعــد دخــول

اإلمــام حييــى بن احلســن القاســم الــريس اليهــا (245هـــ 298 -هـــ ) والرس

هــي مدينــة صغــرة شــال رشق املدينــة املنــورة (وهنــاك مدينــة أخــرى أكــر

منهــا معروفــة باســم الــرس موجــودة يف نجــد) .واالمــام زيــد هــو زيــد ابــن

عــي زيــن العابديــن ابــن احلســن شــهيد كربــاء ولــد باملدينــة املنــورة ســنة
66هـــ واشــتهر بالعلــم ولــه مســند عرف بمســند االمــام زيــد  ،وانتــر مذهبه

بعــد وفاتــه  ،وقــد ثــار عــى هشــام ابــن عبــد امللــك االمــوي عندمــا زادت
جرائمــه وظلمــه وخاصــة ان أهــل العــراق كتبــوا لــه يبايعونــه  ،ولكــن االمــام

جعفــر الصــادق ابــن حممــد الباقــر كتــب اليــه يــا عــاه ان هــؤالء الشــيعة مــن

أهــل العــراق قــد كذبــوا عــى جــدك احلســن بعــد أن بايعــه مئــة ألــف وختلــوا
عنــه ليبطــش بــه عبيــد اهلل بــن زيــاد ابــن ابيــه يف كربــاء وقبلــه جــدك االمــام

عــي بــن أيب طالــب الــذي قــال عــن شــيعته الكذبــة واجلبنــاء يــا أشــباه الرجال
وال رجــال وقــد غــدروا بــه .

فيــا عمــي ال تذهــب اليهــم فهــم كذابــون وخونــة  .وبالفعــل عندمــا وصل

اليهــم كانــوا مئــة ألــف قالــوا لــه  :مــا تقــول يف أيب بكــر وعمــر ؟ فمدمحهــا

وتــرىض عنهــا فقالــوا امتدحهــا ومهــا أخــذا اخلالفــة مــن جــدك ؟ فانرصفــوا

عنــه  .فقــال هلــم اذهبــوا فأنتــم الرافضــة وهــو أول مــن أطلــق عليهــم هــذا
االســم ومل يبقــى معــه ســوى ثالثمئــة مــن انصــاره الذيــن قاتلــوا معــه حتــى

استشــهد  .ثــم قــام هشــام بــن عبــد امللــك باســتخراج اجلثــة وصلبهــا فمــر
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شــاعر وقــال علــو يف احليــاة وعلــو يف املـ ِ
ـات فلــا بلــغ ذلــك هشــام قــال :
ً
ً
ارمــوه يف كناســة الكوفــة فرمــوه حتــى حتلــل  .فليعاملــه اهلل بــا يســتحق .

وقــد قامــت دولــة للزيديــة يف الديلــم (جنــوب بحــر قزويــن شــال ايــران)

بقيــادة حســن االطــروش وقامــت بينهــم وبــن الشــيعة االثنــى عرشيــة
(االماميــة) عــدة حــروب  ،وقــد هاجــم الشــيعة الزيديــة يف كتبهــم الشــيعة
االماميــة اجلعفريــة كــا هامجــوا الشــيعة االســاعيلية يف اليمــن وغريهــا

فالغريــب أن حيصــل حتالــف هــذه االيــام بــن احلوثــن الذيــن يزعمــون أهنــم
زيديــة وبــن شــيعة ايــران االماميــة اجلعفريــة اخلمينيــة ولألســف حتــول بعض

احلوثــن اىل املذهــب الشــيعي اجلعفــري اخلمينــي.

الدولة الزيدية
قامــت الدولــة الزيديــة يف اليمــن يف صعــدة وامتــدة اىل صنعــاء ومــا

حوهلــا ثــم امتــدت اىل اليمــن بأكملهــا ومــرت بمراحــل خمتلفــة منــذ عــام
1382-284هـــ 898 -1962 /هـــ م أول مــن حكــم فيهــا اهلــادي حييــى بن
احلســن بــن القاســم الــريس  298 – 284هـــ 911 – 898 /م  ،واخــر مــن

حكــم فيهــا حممــد البــدر بــن أمحــد محيــد الديــن الــذي حكــم أقــل مــن اســبوع

يف صنعــاء وانتهــى حكمــه يف ثــورة الســال يف  26ســبتمرب 1962م ثــم انتقــل
اىل الطائــف واســتمرت احلــرب بــن امللكيــن واجلمهوريــن لعــدة ســنوات

وقــد بلغــت هــذه الدولــة أوجهــا يف أيــام الدولــة القاســمية التــي أسســها
اإلمــام املنصــور بــاهلل القاســم بــن حممــد يف القــرن الســابع عــر امليــادي ويف
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عهــد املتــوكل عــى اهلل إســاعيل بــن القاســم إســتتب لــه األمــر وتوحــد اليمــن
ووصــل حكمــه اىل صاللــة (ســلطنة عــان حاليــا) وحكــم املهــرة وحرضموت

واليمــن اجلنــويب بأكملــه واليمــن الشــايل بأكملــه اىل نجــران وعســر مــن عام
 1676-1644م  1087 – 1054/هـ.

بعض العلامء الزيدية
وكان العالمــة الســيد حامــد املحضــار حيدثنــا عــن بعــض علــاء الزيديــة

الكبــار يف اليمــن الذيــن اشــتهروا بدفاعهــم عــن الســنة النبويــة املطهــرة مثــل:
االمــام الســيد حممــد بــن ابراهيــم الوزيــر (775هـــ 840-هـــ ) الــذي وضــع

كتابــا ضخــا بعنــوان العواصــم والقواصــم يف الدفــاع عــن ســنة أيب القاســم

يف ســبعة جملــدات ودافــع فيهــا بقــوة عــن الســنة النبويــة وكتبهــا وأعالمهــا

الــذي قــال عنــه االمــام الشــوكاين « :أنــه كان يزاحــم األئمــة األربعــة عنــد
أهــل الســنة « ولــه أيضــا كتــاب  « :الربهــان القاطــع يف إثبــات الصانــع(اهلل

ســبحانه وتعــاىل)» .

واألمــر حممــد بــن إســاعيل الصنعــاين1099( :هـ1182-هـــ ) والــذي

اشــتهر يف كتابــه ســبل الســام رشح بلــوغ املــرام الــذي صنفــه االمــام بــن
حجــر العســقالين  ،ولــه كتــاب « العــدة رشح العمــدة» ولــه رشح « اجلامــع

الصغــر» وكان يعتــر مــن أكابــر علــاء عــره .

واالمــام حممــد بــن عيل بــن حممــد الشــوكاين (1173هـــ 1229 -هـــ ) وله

مؤلفــات كثــرة وأشــهرها  « :نيــل األوطــار يف احلديــث النبــوي « و «فتــح
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القديــر يف التفســر « و «ارشــاد الفحــول اىل حتقيــق احلــق وهــو يف علــم اصــول
الفقــه « و « البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن التاســع « وهــو يف ترمجــة

األعــام.

و صالــح بــن مهــدى املقبــي (1047هـ1108-هـــ) وكان مــن علــاء

الزيديــة الذيــن رشحــوا كتــاب « البحــر الزخــار» واشــتهر بنقــده للمتعصبــن

للزيديــة وميــل بعضهــم اىل االثنــي عرشيــة (االماميــة)  .وغريهــم .

سحل العلامء االيام السبعة املجيدة اغسطس 1972م
متييــز عهــد الرئيــس ســامل ربيــع عــي بمحاربــة االســام والديــن وتســمية
علــاء الديــن بالكهنــوت اللذيــن تــم ســحلهم وقتلهــم وخاصــة يف حرضموت
حيــث كان يســيطر عليهــا عــي ســامل البيــض.

وقــد قــام الرئيــس ســاملني وجمموعتــه االجراميــة يف حرضمــوت التــي كان
املســؤل الســيايس والتنظيمــي والعســكري فيهــا عــي ســامل البيــض والــذي قام
بــدور بــارز هبــذه اجلرائــم الكــرى مــن الســحل والتعذيــب وقتــل االبريــاء
والدعــوة اىل املاركســية اللينيــة واخــراج املــرأة ورمــي الشــيادر (العبــاءات)
وحماربــة االســام وقتــل العلــاء الذيــن ســاهم الكهنــوت وحماربــة شــيوخ
القبائــل وذبحهــم ومــا بقــي مــن االرس احلاكمــة مثــل جمموعــة الكثــري وآل
بــن عبــدات الذيــن ســاهم الرجعيــن واالقطاعيــن واعــداء الشــعب وتــم
ســحل اجلميــع كــا توضحــه الصــور والبيانــات التاليــة بحضــور البيــض
وبأوامــره احلقــرة املدمــرة التــي تذبــح الشــيوخ وتــدوس عــى رقاهبــم
وتســحلهم بالشــوارع بصــورة اشــد واعتــى مــن مــا فعلــه جنكيــز خــان
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وهوالكــو واثــار الرعــب بالبــاد والعبــاد ورفــض الديــن رفضــا تامــا وأعلــن
كفــره وادخــل اخلمــور اىل كل منطقــة وقريــة باســم الثــورة .

ففــي أحــد أيــام الســبع الســوداء انطلقــت مســرة «حتريــر املــرأة» يف
شــوارع مدينــة نصــاب يف شــبوة  ،مــرت مــن أمــام بيــت العالمــة الســيد/
أمحــد بــن صالــح احلــداد ( 70عامــا)  ،حيــث ُطلــب منــه النــزول مــن داره
لالشــراك يف املســرة ولبــى الدعــوة «رهبــة مــن البطــش» ،ومــا إن فتــح بــاب
منزلــه حتــى (أوثقــوه باحلبــال وربطــوا قدميــه باحلبــال اىل ســيارة النــد روفــر
وســحلوه يف طرقــات املدينــة ،واشــرك الغوغــاء يف تعذيبــه و تناوبــوا عــى
رضبــه عــى الــرأس بفــأس  ،ورشــقه باحلجــارة ،و الــركل ،حتــى فــارق احليــاة
وتــرك يف العــراء ليومــا كامــا حتــى مــات ،ومنعــت أرستــه مــن أخــذ جثتــه
ودفنهــا ،ألهنــم أخذوهــا اىل الصحــراء!!!
وكان عــى رأس ســلطة االجــرام يف املحافظــة الرابعــة حينهــا  :عــي شــائع
هــادي الضالعــي وحســن أمحــد باعوم(حرضمــوت) مندوبــا عــن عــي ســامل
البيــض املســؤول األول يف حرضمــوت ،وأمحــد مســاعد حســن الشــبواين
(مــن شــبوة) وعــدد كبــر مــن قيــادة اجلبهــة القوميــة والفالحــن .
بعدهــا بســاعتني فقــط ،تــم ســحل الســيد أمحــد بــن عبــد اهلل املحضــار
كعيتــي ( 71عام ـ ًا) يف مظاهــرات مماثلــة لـــ « حتريــر املــرأة» بشــوارع مدينــة
ح ّبان(شــبوة) ثــم رميــت جثتــه بالعــراء!

وقــام العديــد مــن منفــذي عمليــات القتــل والســحل أعضــاء اجلبهــة
القوميــة والفالحــن بالرقــص طربــا عــى جثــث ضحاياهــم.
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أشهر العلامء و الوجاهات و شيوخ القبائل يف حرضموت

الذيــن اختطفــوا و أعدمــوا و ســحلوا مــن ِقبــل عنــارص اجلبهــة القوميــة يف
حمافظــة حرضمــوت .

أوالً  :يف منطقة وادي بن عيل يف وادي حرضموت:

قامــت العصابــة بقتــل و ســحل جثــث و اســتخدام الفــؤوس لتهشــيم
مجاجــم التاليــة أســاءهم:
Pالسيد (املنصب) احلبيب عىل بن حممد احلامد العلوي  -عامل دين و
منصب السادة آل احلامد  -سحل وقتل باحلجارة والفؤوس.
Pاحلبيب السيد /قدري بن حممد العلوي  -عامل دين-

Pاحلبيب العالّمة /شيخ بن أمحد العطاس العلوي  -عامل دين-
Pالشيخ /عبيد الزبيدى الكثريى  -من شيوخ قبائل آل كثري.

Pبدربن أمحد الكسادى  -النائب السابق وعامل يف علوم البحار وله مؤلفات
عديدة يف هذه العلوم وقاموس مصطلحات البحر واملالحة وكان من
أرص عىل قتله عيل سامل البيض .

ثاني ًا  :يف منطقة حقل يف حرض موت:

قامت العصابة ورجال امليليشيا بقتل و سحل جثث التالية أسامؤهم:
Pالشيخ عون بن عامر بن طالب الكثريى.

Pالشيخ يسلم بن عامر بن طالب الكثريى.
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Pالشيخ عوض بن جعفر بن طالب الكثريى.
Pالشيخ صالح رباعي بن طالب الكثريى.

Pالشيخ كرامه بن مرعي بن طالب الكثريى.

ثالث ًا مديرية القطن:

يف عــام  1973تــم اختطــاف ُ ،مقــدم قبائــل (هنــد) احلرضميــة أي كبريهــم
عجــاج النهــدي  -كبــر حكــان (الــذي حيكــم بــن افــراد
ورئيســهم ربيــع بــن ّ
القبيلــة) هنــد  ،بعدهــا ُأعــدم يف معســكر االعتقــال و تــم التمثيــل بجثتــه.

رابع ًا مديرية تريم:

تــم اختطــاف و قتــل و تعذيــب عــرات علــاء الديــن فيهــا  ،أبرزهــم
احلبيــب العالّمــة حممــد بــن حفيــظ بــن الشــيخ أيب بكــر (والــد العالمــة
والداعيــة عمــر بــن حفيــظ الــذي كان طفــا صغــرا يف ذلــك الوقــت ) ،
،عقــب انتهــاءه مــن القــاء خطبتــي
الــذي اختطفتــه عنــارص فــرع احلــزب
َ
صــاة اجلمعــة و مــا زال مصــره جمهــوالً حتــى اليــوم .كــا تــم فــرار أرستــه
اىل «البيضــاء».

تنفيذ جمزرة السحل يف مديرية شبام:

وتــم قتــل وســحل مخســه مــن ابنــاء قبيلــة ال كثــر والســيد العيــدروس
وعامــر بــن صالــح بــن طالــب وبــن ســند و صالــح بــن ســامل عامــر وحممــد بن
ســعيد وغالــب بــن عــوض بــن عبــدات وقــد كانــوا مجيعــا يف ســجن املــكال
وجيــئ هبــم اىل ســجن مدينــة شــبام قبــل التنفيــذ بيومــن ثــم أخــذ كل و ُأحــد
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منهــم اىل امــام منزلــه لتشــاهده عائلتــه وهــو يســحل ويــرب بالفــؤوس
ويــركل باألقــدام حتــى املــوت وقبلهــا مبــارشة خرجــوا بمجموعــة مــن
البدويــات الــايت انضممــن اىل اجلبهــة القوميــة وشــكلن جمموعــة عســكرية
تطــوف يف املدينــة مــع جمموعــة مــن الرعــاع الذيــن هيتفــون باملــوت لرجــال
الكهنــوت واخلونــة واالقطاعــن .
وتــم الســحل والقتــل والغوغــاء هتتــف لقتــل هــؤالء املســاكني وســحلهم

ورضهبــم بالفــؤوس حتــى املــوت .
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مسرت وليم هارولد انجرامز وعائلته يف حرضموت

هارولد انجرامز : 1973-1897
ذهــب اىل زنجبــار يف رشق افريقيــا عــام  1919التــي كانــت حتــت حكــم

بريطانيــا وعمــل كمســاعد مفتــش للرشطــة ويف آخــر عمــل لــه يف زنجبــار

تســلم وظيفــة الســكرتري اخلــاص للمنــدوب الســامي الربيطــاين ،وكذلــك

لســلطان زنجبــار.

والــف انجرامــز عــدة كتــب عــن زنجبــار ومنهــا " :زنجبــار تارخيهــا

وشــعبها" وقــد تُرجــم الكتــاب اىل اللغــة العربيــة وكتابــه " هلجــات ســلطنة

زنجبــار " وكتــاب /تاريــخ االرسة احلاكمــة يف زنجبــار وأنســاهبا  /وكتابــه /

بــاد العــرب واجلــزر التابعــة هلــا /وكتــاب  /أوغنــدا" .

وكان عــى صلــة وطيــدة بالعالمــة قــايض القضــاة يف زنجبــار ومــا حوهلــا
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الســيد أمحــد بــن أيب بكــر بــن ســميط الــذي نــال عــدة أوســمة مــن الدولــة

العثامنيــة وخديــوي مــر .

ويقــول هارولــد انجرامــز أنــه ذهــب اىل الســيد أمحــد بــن ســميط قبــل

وفاتــه بعــدة أيــام فأعطــاه توصيــات ألصحابــه يف حرضمــوت .

وقــد كان للســيد أمحــد بــن ســميط ولــد يف غايــة العلــم والنباهــة وقــد حل

حمــل أبيــه وهــو الســيد عمــر بــن أمحــد بــن ســميط ولــه رحلتــان اىل حرضموت
وكان أيضــا قــايض القضــاة يف زنجبــار ومــا حوهلــا مــن البلــدان  ،وهــو أحــد

شــيوخ ســيدي وشــيخي احلبيــب أمحــد مشــهور بــن طــه احلــداد .

وانتقــل هارولــد انجرامــز اىل حرضمــوت عــام  1934حتــى 1944م

واشــتغل فيهــا كمستشــار ســيايس للســلطنة القعيطيــة والســلطنة الكثرييــة

وكان احلاكــم الفعــي حلرضمــوت واملهــرة وســلطنة الواحــدي .

ـس جيــش الباديــة احلرضمــي عــام 1939م مــن قبيلــة احلمــوم
وقــد أسـ ّ

املشــهورة يف حرضمــوت ووصــل عددهــم اىل  900شــخص وقــام بتدريبهــم

ضبــاط مــن اجليــش العــريب األردين الــذي درهبــم جلــوب باشــا وكان لباســهم
متميــزا بالعقــال والغــرة مــع البدلــة العســكرية .

وقــام انجرامــز بفتــح مدرســة البنــاء الباديــة يف منطقــة احلمــوم ثــم قامــت

زوجتــه دوريــن انغرامــز بفتــح مدرســة لبنــات الباديــة مــن قبيلــة احلمــوم .

وقــد كان النجرامــز وزوجتــه دورا هامــا يف مكافحــة املجاعــة الكــرى التــي
حدثــت يف حرضمــوت بســبب احلــرب العامليــة الثانيــة عــام  1939اىل 1944م
حيــث انقطعــت واردات الطعــام مــن اهلنــد وغريهــا اىل حرضمــوت كــا
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توقفــت االمطــار يف تلــك الفــرة فــأدت املجاعــة اىل وفــاة أكثــر مــن  10آالف
شــخص وقــام انجرامــز وزوجتــه يــدور بــارز يف آخــر احلــرب العامليــة الثانيــة
عــام 1944م يف ايصــال املعونــات الغذائيــة اىل معظــم أرجــاء حرضمــوت
وارســال بعضهــا بواســطة الطائــرات اهللوكبــر وتوافــق ذلــك مــع نــزول

الغيــث وخرجــت البــاد مــن حمنتهــا واســتعادة حياهتــا ورونقهــا .

وصــدر كتــاب بعنــوان " انجرامــز ســلطان حرضمــوت الغــر متــوج"

لالســتاذ صــادق عمــر مكنــون وهــو رســالة دكتــوراه يف اجلامعــة الوطنيــة
املاليزيــة لنيــل درجــة الدكتــوراه يف التاريــخ (2002م) وذكــر املؤلــف ان

انجرامــز كان رائــدا مــن رواد السياســة الربيطانيــة االســتعامرية يف املنطقــة ،اذ
اســتطاع إخضــاع أغلــب القبائــل احلرضميــة لســلطة الدولــة ،ون ّظم مؤسســات
الدولــة ،اإلداريــة والسياســية واالقتصاديــة والعســكرية عــى أســس حديثــة،

كان اهلــدف األســايس منهــا هــو خدمــة املصالــح الربيطانيــة”.

وهنــاك كتــاب آخــر بنفــس العنــوان الســابق عــن دور انجرامــز يف
حرضمــوت وهــو كتــاب "ســلطان حرضمــوت الغــر متــوج" تاليــف صــاح
بوعابــس 2018م واشــار فيــه اىل دور انجرامــز يف احليــاة االقتصاديــة متنــاوال
أحــداث املجاعــة  ،أمــا يف الفصــل الثــاين فخصصــه لدراســة أثــر إنجرامــز
يف احليــاة االجتامعيــة فتنــاول بالدراســة والتحليــل اإلجــراءات التــي اختذهــا
إنجرامــز ضــد الفئــات االجتامعيــة املختلفــة ،وخصــص الفصلــن األول
والثــاين مــن البــاب الرابــع لدراســة أثــر إنجرامــز يف التعليــم والنشــاطات
الثقافيــة االجتامعيــة واخلدمــات الصحيــة .
وقــد قــام انجرامــز بعــد وصولــه مبــارشة بمضايقــة الســيد حامــد بــن
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أيب بكــر املحضــار وزيــر الدولــة آنــذاك واضطــره اىل اخلــروج منهــا ملخالفتــه
اجتاهــات وسياســات انجرامــز وتــوىل منصــب وزيــر الدولــة بعــد الســيد حامد
املحضــار  ،الشــيخ ســيف بــن عــي آل بوعــي وهــو مــن زنجبــار (وأصلــه مــن
ُعــان) وقــد اتــى بــه انجرامــز مــن هنــاك وكان كفئــا يف ادارة الدولــة منظــا هلــا
واســتمر طــوال فــرة انجرامــز بانســجام تــام معــه ومــع الســلطان صالــح بــن
غالــب القعيطــي وعندمــا ذهــب انجرامــز عــام 1944م وعــاد اىل بــاده تــوىل
منصــب االستشــارة املســر بوســتد الــذي اصطــدم مــع الشــيخ ســبف بــن
عــي آل بوعــي واضطــره لالســتقالة والذهــاب اىل بــاده لزنجبــار  ،وجلــب
املستشــار املتعجــرف بوســتد الشــيخ القــدال مــن الســودان الــذي تــوىل منصب
مســؤول التعليــم واالدارة العامــة للســلطنة القعيطيــة وقــد نجــح القــدال يف
اقامــة بعــض املــدارس يف الســلطنة القعيطيــة واشــتهرت بالــذات مدرســة غيل
باوزيــر بتميزهــا واخراجهــا العديــد مــن الطلبــة املمتازيــن الذيــن درســوا بعــد
ذلــك يف اخلــارج وتولــوا مناصــب سياســية وتعليمــة هامــة .

دورين انجرامز 1997-1906م
ولــدت يف  1906يف انجلــرا وكان والدهــا حماميــا مشــهورا ثــم تــوىل وزارة

الداخليــة يف وزارة لويــد جــورج .

وكانــت دوريــن ذات ثقافــة عاليــة واشــتغلت بالتمثيــل يف أحــد مســارح

لنــدن املشــهورة فــرة قصــرة مــن الزمــن وتزوجــت الدبلومــايس هارولــد
انجرامزســنة 1930م وســافرت معــه اىل عــدن وحرضمــوت وذلــك عــام
 1934اىل عــام 1944م ومل جيــد هارولــد صعوبــة كبــرة يف إقنــاع رايــي
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(حاكــم عــدن) بإرســاله وزوجتــه الســتطالع األوضــاع يف حرضمــوت ملــدة
تســعة أســابيع .ســافروا عــن طريــق البحــر إىل املــكال  ،عــى بعــد  300ميــل

رشق عــدن  ،ثــم باحلــار إىل دوعــن ووادي حرضمــوت  ،وبعــد ذلــك عــن
طريــق اإلبــل أســفل وادي املســيلة إىل ســيحوت عــى ســاحل املهــرة .لقــد

كانــوا أول األوروبيــن الذيــن ســافروا عــر بــاد ســيار ومنطقــة املهــرة النائيــة
 حيــث تعرضــت حياهتــم للتهديــد مــن قبــل رجــال القبائــل املحليــن -وكانــت دوريــن أول امــرأة أوروبيــة تدخــل مدينــة ســيئون وتريــم  ،والســيدة

مابيــل بنــت ســبقتها إىل مدينــة شــبام عــام  ، !1894وكانــت دوريــن تتمتــع

بــروح املغامــرة وحــب االستكشــاف عندمــا ذهبــا اىل حرضمــوت ألول مــرة.
وصــار زوجهــا هارولــد انجرامــز املستشــار الســيايس األول لربيطانيــا يف منظقة

حرضمــوت (الدولــة القعيطيــة والدولــة الكثرييــة ) وســلطنة الواحــدي واملهرة
ـر وشــكل تاريــخ حرضمــوت يف تلــك الفــرة ومــا بعدهــا
وكان لــه نفــو ٌذ كبـ ٌ
وكانــت دوريــن يف بعــض األحيــان تســافر وحدهــا بــدون رفقــة زوجهــا مــع
أحــد البــدو املوثوقــن  ،وملــا عــادت اىل بريطانيــا وحتدثــت عــن رحالهتــا

للصحافــة الربيطانيــة ســألوها أمل تكــوين ختــايف مــن الســفر يف الصحــراء مــع

بــدو مســلحني ؟ فقالــت  :اننــي أشــعر باألمــان مــع هــؤوالء البــدو ربــا أكثــر

ممــا اشــعر باألمــان وأنــا يف لنــدن (والدهــا وزيــر الداخليــة) الن هــؤوالء البدو
حيرتمــون املــرأة ويعتــرون االعتــداء عليهــا عــارا  ..البــدوي ال يعتــدي عــى
امــرأة حتــى لــو أخطــأت نحــوه  ،ولكــن يطلــب منهــا ان تــأيت لــه برجلهــا

ليقاتلــه وينتقــم منــه  .فتعجبــوا مــن ذلــك أشــد العجــب .

وكانــت هلــا عالقــة وطيــدة مــع العائــات احلرضميــة يف كافــة املــدن
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وبصــورة خاصــة مــع أرسة آل الــكاف وقــد كان الســيد أبــو بكــر الــكاف
وأخــوه عبــد الرمحــن مــن أثريــاء حرضمــوت الذيــن جلبــوا ثروهتــم مــن رشق

أســيا ومــن ســنغفورة بالــذات وقــام الســيد ابــو بكــر بــن شــيخ الــكاف باقامــة
طريــق مســفلت مــن الشــحر(ميناء حرضموت آنــذاك) اىل ســئون مســافة 200

كيلومــر وذلــك عــى حســابه اخلــاص وبــدأ العمــل باملــروع عــام 1924م
وانتهــى منــه عــام 1937م وك ّلــف 150ألــف ريــال (فضــة)  ،وأدى ذلــك اىل

ثــورة القبائــل وخاصــة احلمــوم ألهنــم كانــوا يشــتغلون بنقــل البضائــع مــن
مينــاء الشــحر اىل الداخــل بواســطة مجاهلــم  ،وبالتــايل فــإن الطريــق املعبــد

ســيؤدي اىل فقداهنــم عملهــم ودخلهــم واســتطاع الســيد أبــو بكــر الــكاف مــع
انجرامــز ان هيــدأا القبائــل ويتفقــا مــع هــذه القبائــل بــأن يأخــذوا حصتهــم

مــن نقــل البضائــع عــر اجلــال والباقــي بالســيارات  ،ثــم بعــد ذلــك تعلمــوا

ســياقة الســيارات وقامــوا هــم بنقــل البضائــع بالســيارات .

وقامــت دوريــن بافتتــاح مدرســة لتعليــم نســاء الباديــة وخاصــة يف قبائــل

احلمــوم بعــد أن قــام زوجهــا باقامــة مدرســة بتعليــم أوالد احلمــوم وانشــاء

جيــش الباديــة كــا قامــت هــي وزوجهــا بــدور هــام مــع آل الــكاف يف توطيــد
األمــن يف أجــزاء كثــرة مــن حرضمــوت وعقــد معاهــدات مــع القبائــل بتوطيد

الســام الــذي كان يتخللــه بعــض املناوشــات واحلــروب القبليــة والتــي تقــوم
طائــرات الســاح امللكــي الربيطــاين باخضاعهــا فــورا عنــد احلاجــة لذلــك ،

وبذلــك اســتمر الســام يف حرضمــوت لفــرة طويالــة مــن الزمــان مل تكــن

تعرفــه مــن قبــل .

وأقامــت دوريــن عالقــة وطيــدة مــع أرسة آل الــكاف وغريهــا مــن األرس
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احلرضميــة وقالــت يف مذكراهتــا ان احــدى صديقاهتــا مــن آل الــكاف بعــد

أن توطــدت العالقــة بينهــا كانــت تقــول هلــا يــا دوريــن أنــا أحبــك ولكنــي
أخــاف يــوم القيامــة أن نفــرق وال ِ
اراك ابــدا النــك مل تدخــي االســام وانــا
أريــد ان أكــون معـ ِ
ـك يف اجلنــة فأســلمي يــا أختــي دوريــن  ،وأشــهدي ان ال

الــه إال اهلل وأن حممــدا رســول اهلل  ،وتبكــي  ،ولكــن دوريــن تطمئنهــا أن اهلل

غفــور رحيــم وأنــه ســيجمع بينهــا باآلخــرة كــا مجــع بينهــا يف الدنيــا فتــر

الرشيفــة وتعتقــد أهنــا قــد تســلم قريبــا .

وعندمــا قامــت احلــرب العامليــة الثانيــة اقــرح هارولــد انجرامــز عــى

زوجتــه احلامــل أن تذهــب اىل مــر مــع شــيخ بــن عبــد الرمحــن الــكاف

وزوجتــه لولــو بنــت الســيد حســن بــن حممــد البــار التــي كانــت تعيــش مــع

زوجهــا يف تريــم  ،وعندمــا وصلــوا اىل مــر ذهبــوا اىل القاهــرة وســكنوا يف

بيــت الســيد حســن بــن حممــد البــار والــد الرشيفــة لولــو .

وذكــرت دوريــن يف كتاهبا عشــت زمنا يف بــاد العــرب ""A Time in Arabia

املنشــور ســنة  1970الــذي مجعــت فيــه ذكرياهتــا عــن رحلتهــا اىل حرضمــوت

وذهاهبــا اىل مــر ووصفــت يف ذلــك الكتــاب حيــاة االرسة احلرضميــة يف

مــر املتمثلــة يف الســيد حســن بــن حممــد البــار وزوجتــه فاطمــة بنــت عمــر
باجنيــد (ابنــة أحــد جتــار مــر مــن احلضارمــة ) وأوالدمهــا وهــم ثالثــة مــن

الذكــور االول حممــد الغــزايل وقالــت عنــه أنــه هــادئ الطبــع ومــؤدب وشــاب

خجــول والثــاين عبــد القــادر بــن حســن البــار الــذي صــار فيــا بعــد طبيبــا
معروفــا يف احلجــاز وعــدن وكان معظــم الوقــت خــارج املنــزل لكثــرة لعبــه

مــع زمالئــه والثالــث حســن وهــو اصغــر املجموعــة ولذلــك كان مدلــا ممــا
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أعطــاه فرصــة لالســتبداد وعندمــا كــر صــار ضابطــا بالرشطــة .وأمــا البنــات
فهــن ثــاث االوىل لولــو اهلادئــة واملتزوجــة مــن شــيخ عبــد الرمحــن الــكاف
وهــي ســت بيــت ممتــازة  ،والثانيــة ســعاد وكانــت ايضــا تســاهم يف اعــال

البيــت ويبــدوا اهنــا ســتكون ســت بيــت ممتــازة والثالثــة فائــزة وهــي أصغرهن

وأكثرهــن هــدوءا وأدبــا وصــارت بعــد ذلــك طبيبــة وتزوجهــا والــدي الســيد
عــي بــن حامــد البــار فيــا بعــد .

وحتدثــت دوريــن عــن شــيخ بــن عبــد الرمحــن الــكاف أنــه كان يزعــم بأنــه

ســينظم البيــت ويزيــل الفــوىض املوجــودة ومواعيــد الطعــام وغريهــا بينــا كان
هــو بالفعــل أســاس الفــوىض .

وملــا اشــتدت احلــرب انتقلــت دوريــن وارسة البــار اىل الزقازيــق يف املنطقــة

الرشقيــة يف مــر  ،وملــا هــدأت املعــارك عــادوا مجيعــا اىل القاهــرة يف منــزل
الســيد حســن بــن حممــد البــار .وقــد ولــدت دوريــن ابنتهــا ليــى يف منــزل
الســيد حســن البــار عــى يــد مولــدة األرسة دالل عبــد اللطيــف وهــي هيوديــة
مرصيــة وصديقــة لــأرسة آنــذاك وهــي التــي قامــت بتوليــد نســاء االرسة يف

ذلــك الوقــت وكانــت تقــوم ايضــا بختــان االطفــال الذكــور والبنــات .

وعــادت دوريــن اىل حرضمــوت يف أواخــر احلــرب العامليــة الثانيــة لتعيــش

مــع زوجهــا وابنتهــا ليــى حيــث واجهــت حرضمــوت أعظــم جماعــة يف تارخيها
والتــي ارشنــا اليهــا عندمــا ترمجنــا هلارولــد انجرامــز .

ووصفــت دوريــن املشــاهد املؤملــة لألطفــال الذيــن كانــوا يعانــون مــن

املجاعــة ومــن بينهــم طفــل صغــر أعمــى فأخذتــه دوريــن بعــد اذن أهلــه اىل
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املــكال يف دار خــاص لالطفــال املصابــن بالعمــى وقامــوا بتغذيتهــم تغذيــة
جيــدة حتــى اســتعاد األطفــال صحتهــم وعافيتهــم .

وقامــت دوريــن وزوجهــا بتبنــي طفلــة مــن البــدو اســمها زهــراء وكانــت
اكــر مــن ليــى بثــاث ســنوات وتربــت معهــا وصــارت مثــل اختهــا .
بعــد ســنوات عديــدة  ،كتبــت دوريــن قصــة حياهتــا يف حرضمــوت  ،مســتندة
عــى يومياهتــا ومــا قامــت يــه مــن "مســح للظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة
يف حرضمــوت " ونــرت ذلــك عــام (.)1949

".و حصــل هارولــد ودوريــن عــى ميداليــة لورنــس العــرب التذكاريــة من
قبــل اجلمعيــة امللكيــة آلســيا الوســطى (املعروفــة الح ًقــا باســم اجلمعيــة امللكية
للشــؤون اآلســيوية) لدورهــم املتميــز يف إحــال الســام يف حرضمــوت ،
ومنحتهــم اجلمعيــة اجلغرافيــة امللكيــة ميداليــة املؤســس هلــذه اجلمعيــة ملــا
قامــوا بــه مــن استكشــاف ملنطقــة حرضمــوت ومــا حوهلــا  ،بشــكل منفصــل
ومعــا  ،يف العلــوم اجلغرافيــة.
كانــت جوائــز الــزوج والزوجــة املشــركة هــذه  ،غــر مســبوقة يف تاريــخ
كلتــا اجلمعيتــن..

أدت مســرة دوريــن املهنيــة كمســاعدة أوىل يف خدمة حمطــة يب يب يس العربية
مــن  1967-1956إىل اتصاهلــا الوثيــق مــع أجــزاء أخــرى مــن العــامل العــريب.
وقــد أثنــت عــى مجــال عبــد نــارص الســتعادته للعــزة العربيــة واحــرام الــذات
مؤسســا يف جملــس
عضــوا
واســتنكرت معاملــة الفلســطينيني .وأصبحــت
ً
ً
تطويــر التفاهــم العــريب الربيطــاين  ،وعملــت لفــرة يف جلنتهــا التنفيذيــة،
ويف عــام  1993أقــام النــادي العــريب يف بريطانيــا حفــل اســتقبال لتكريمهــا
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ملســامهتها البــارزة يف هــذا املجــال واعطاهــا اجلائــزة يف عــام  1994وهــي
املقدمــة مــن اجلمعيــة امللكيــة اآلســيوية .

يف عــام  ، 1972قبــل وفــاة هارولــد بقليــل يف العــام التــايل  ،نــرت جــون
مــوراي "أوراق فلســطني بــذور الــراع" التــي كتبتهــا دوريــن انجرامــز،
خــال العقــد األخــر مــن حياهتــا الطويلــة واملتنوعــة  ،ثــم قامــت ليــى مــع
والدهتــا دوريــن عــام 1988م باملهمــة الشــاقة املتمثلــة يف مجــع الســجالت
والوثائــق اليمنيــة املكونــة مــن ســتة عــر جملــدا .1960-1798 ،
وكانــت وفاهتــا يف بريطانيــا  25يوليــو 1997م بعــد حيــاة حافلــة
باملنجــزات اهلامــة .

ليىل انجرامز 1940م2015-م
ولــدت ليــى يف  16يونيــو 1940م يف القاهــرة يف منــزل الســيد حســن بــن
حممــد البــار عــى يــد املولــدة دالل عبــد اللطيــف وعــادت اىل حرضمــوت مــع
امهــا عندمــا كان عمرهــا عــرة اشــهر فقــط وتبنــى والدهــا طفلــة صغــرة
اســمها زهــرة وكانــت اكــر منهــا بثــاث ســنوات ويف عــام 1942م ســافرت
مــع ارسهتــا عــر الصومــال اىل اثيوبيــا .
تلقــت ليــى تعليمهــا يف مدرســة أشــفورد يف كينــت  ،ومدرســة ويتشــوود
للبنــات يف أكســفورد .انقطــع تعليمهــا يف بريطانيــا بســبب تعيــن والدهــا يف

ســاحل الذهــب يف غــرب افريقيــا 1949م .

ثــم انتقلــت ليــى إىل لنــدن حيــث عملــت يف مركــز التفاهــم العــريب
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مؤسســا هلــا .خــال هــذه الفــرة
عضــوا
الربيطــاين ،الــذي كانــت والدهتــا
ً
ً

أصبحــت داعمــة نشــطة للقضيــة الفلســطينية  ،وداعيــة إىل حصــول
الفلســطينيني عــى التعليــم .طــوال حياهتــا  ،ظلــت ليــى مــن أشــد املؤيديــن
حلقــوق الفلســطينيني ،واملشــاركة يف املظاهــرات واألحــداث  ،والرتويــج لبيــع
املنتجــات الفلســطينية ،بــا يف ذلــك زيــت الزيتــون  ،يف لنــدن.

يف عــام  1970انتقلــت ليــى اىل مســقط يف ســلطنة عــان وعملــت لــدى

جــون تاونســند  ،املستشــار االقتصــادي للحكومــة العامنيــة .كــا عملــت مــع
مديــر اإلعــام العــاين الشــيخ نــارص بــن ســيف البوعــي  ،الــذي أصبــح فيــا

بعــد أول ســفري عــاين يف لنــدن..

بــدأت مهنــة ليــى األدبيــة يف الثامنينيــات  ،مع نــر كتــاب (نقــوش أثيوبية،

 )1988باالشــراك مــع الربوفيســور ريتشــارد بانكهريســت .وعملــت ليــى

كمتطوعــة يف املكتبــة يف اجلمعيــة امللكيــة اآلســيوية  ،وعندمــا كان بانكرســت
أمــن مكتبــة .خــال نفــس الفــرة  ،قامــت مــع والدهتــا باملهمــة الشــاقة
املتمثلــة يف مجــع الســجالت والوثائــق اليمنيــة املكونــة مــن ســتة عــر جملــدا ،

()1960-1798

واصــدرت كتــاب عــن رســوم إيضاحيــة للمســافرين األجانــب يف اليمــن

أيضــا بتأليــف عــدد مــن املقــاالت وســامهت
 .، 1903-1680قامــت ليــى ً
بفصــول يف املجلــدات املحــررة .ومــن بــن هــؤالء  ،يــرز اثنــان مــن اتســاع

معرفتهــا واهتامماهتــا" :لروابــط والتاثــرات االفريقيــة يف املوســيقى اليمنيــة
وكتــاب "اهلجــرة الصوماليــة اىل عــدن" املوســيقى العرقيــة (االفريقيــة)
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واملوضــوع االخــر حمــل اهتــام الدكتــور نــزار حممــد عبــده غانــم الــذي
اتصــل بليــى مــن أجــل هــذا املوضــوع مــرات عديــدة .

وحتــت وصايــة ليــى  ،ازدهــر إرثهــا األبــوي .أسســت وحافظــت عــى
شــبكة صداقــات مــع أشــخاص مرتبطــن بوالدهيــا يف مجيــع أنحــاء الــرق
األوســط واملحيــط اهلنــدي مــن جزيــرة موريشــيوس إىل القــدس  ،وزنجبــار
إىل ســنغافورة.
ومــن األمثلــة عــى كيفيــة اســتخدام هــذه الروابــط وقدرهتــا عــى ترتيــب
مشــاركة املوســيقيني اليمنيــن يف املهرجــان الســنوي لــدول اجلــوار يف زنجبــار.
يف عــام  ، 1998تــم تكريمهــا جلهودهــا بميداليــة مــن قبــل مديــر املدرســة
الوســطى يف غيــل بــا وزيــر  ،الدكتــور حممــد ســعيد مضحــج .ويف عــام 2002
التقــت يف لنــدن العميــد أمحــد نــوح بارشــيد  ،الــذي كان عضــوا يف دوريــة
اجلــال التابعــة للحرضمــي البــدوي  ،والتــي رافقــت والدهتــا يف رحلتهــا التــي
امتــدت  500ميــل عــر حرضمــوت يف عــام . 1944

ويف عــام  ، 2004أنشــأت صنــدوق املنــح الدراســية Doreen Ingrams
للطالبــات املعــوزات يف جامعــة بريزيــت  ،بالقــرب مــن رام اهلل (فلســطني)،
مــع إعطــاء أولويــة خاصــة للطــاب ذوي االحتياجــات اخلاصــة .وتابعــت
باهتــام التقــدم الــذي حيــرزه الطــاب املدعومــون مــن الصنــدوق  ،والــذي
غــر حيــاة العديــد مــن الشــابات الفلســطينيات  ،وهــو صنــدوق خــري
ّ
مســتمر.

مؤمتــرا يف جامعــة عــدن حــول فــرة خدمــة
يف عــام  2009حــرت
ً

معرضــا يف املتحــف الوطنــي بصنعــاء عــن
والدهــا يف حرضمــوت  ،وافتتحــت
ً
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املجلــس الثقــايف الربيطــاين يف اليمــن خــال  50عامــا وبعــد ذلــك تــم حتويــل
املتحــف اىل املعــرض الدائــم يف متحــف ســيئون يف حرضمــوت.

يف عــام  2010متــت دعوهتــا مــن قبــل مكتبــة ســنغافورة الوطنيــة حلضــور
معــرض عــن احلضــارم يف جنــوب رشق آســيا .
وأرشفــت ليــى عــى إعــادة نــر كتــاب والدهــا .زنجبــار :تارخيهــا
وشــعبها  ،وكتــاب والدهتــا أوراق فلســطني  .)2013 ، 1917 ،وترجــم هــذا
الكتــاب االخــر الشــاعر نجيــب ســعيد باوزيــر للغــة العربيــة.

وكانــت ملتزمــة بتثقيــف اجلمهــور الربيطــاين بشــأن اليمــن  ،وعكــس
الدعايــة الســلبية املرتبطــة غال ًبــا بالبالد يف وســائل اإلعــام الربيطانيــة .وحتقيقا
هلــذه الغايــة  ،مجعــت معــرض الرتكيــز عــى اليمــن  ،الــذي قــام بجولــة يف
دورا أساســ ًيا يف
اجلامعــات يف اململكــة املتحــدة .يف عــام ، 2006ولعبــت ً
جلــب جمموعــة مــن املوســيقيني اليمنيــن لــأداء يف مهرجــان القريــة العامليــة
للموســيقى يف عــدة مناطــق يف بريطانيــا
وتوفيــت عــام 2015م بعــد ان أبــرزت دور والدهــا ووالدهتــا يف تاريــخ
اليمــن وحرضمــوت وزنجبــار ولعبــت دورا يف نــر الثقافــة عــن اليمــن
والصومــال واحلبشــة .

كلثوم بنت عبد العزيز اهلندي وجهودها يف تعليم املرأة يف حرضموت
ذكــرت املذيعــة يف قنــاة عــدن املســتقلة يف برناجمهــا للحكايــة حكايــة يف
احللقــة  22بعنــوان كرســم عزيــزة يف تاريــخ 8مايــو  .2021ان كلثــوم بنــت

عبــد العزيــز اهلنــدي قامــت بــدور هــام يف تعليــم املــرأة يف املــكال .
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ولــدت كلثــوم بنــت عبــد العزيــز اهلنــدي يف املــكال عــام  1909مــن أب

هنــدي مــن حيــدر أبــاد واســمه عبــد العزيــز اهلنــدي الــذي جلبــه الســلطان

غالــب بــن عــوض القعيطــي ليكــون مســؤوال عــن املــواد الغذائيــة واالنشــائية
ووالدهتــا مريم بنــت عيل القعيطي مــن وادي عمــد يف حرضموت،تزوجت

كلثــوم مــن االســتاذ غــام معنــي الديــن اهلنــدي مــن حيــدر ابــاد والــذي كان

مصــورا للســلطان القعيطــي والقرص .

وتلقــت تعليمهــا الدينــي عــى يــد العالمــة الســيد حممــد أمحــد الشــاطري

الــذي قــدم من ســنغفورة والــذي كان لــه دور كبــر يف تعليــم املــرأة احلرضمية،

وقــد تعلمــت منــه الفقــه (الشــافعي) والتوحيــد والســرة النبويــة .

وتعلمــت اخلياطــة عــى يــد جارهــا بخيــت اخليــاط الــذي علمهــا خياطــة

ـم علمتهــا هــي لنســاء املــكال .
مالبــس النســاء واألطفــال ومــن ثـ ً

وعملــت يف قــر الســلطان مرشفــة ومديــرة يف القــر عنــد الســلطان

صالــح بــن غالــب القعيطــي وابنتــه .

وعندمــا انشــأت الدولــة دارا لتعليــم بنــات الباديــة يف املــكال اصــدر

الشــيخ القــدال ناظــر دائــرة املعــارف يف املــكال ان تكــون كلثــوم وابنتهــا بيبيــا
أول امرأتــن تعلــا بنــات الباديــة يف املــكال الرتبيــة النســوية (اخلياطــة والتطريــز
والطبــخ ..الــخ)

ونظــرا لضعــف الدولــة القعيطيــة وعــدم دفــع الرواتــب اختــارت الســيدة

كلثــوم جمموعــة نســاء مــن اجلــران ليشــاركن عمــل خــري للبنــات بعــد
احلــرب العامليــة الثانيــة  ،وبعــد هــذه اجلهــود قــررت االدارة االستشــارية منــح
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كلثــوم جائــزة ماليــة ولكــن كلثــوم رفضــت ذلــك واعتربتــه عمــل خــري

لوجــه اهلل تعــاىل  .ومــن ثــم اعطاهــا مســر انجرامــز شــهادة تقديريــة رفعــت
معنوياهتــا .

وتوفيت كلثوم عام  1959عن عمر  50عاما .
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الشاعر والصحفي السيد حسني حممد البار()1965 -1918

وكان مــن أبــرز شــخصيات جملــس الشــاي الشــاعر الصحفــي املحامــي

الســيد حســن بــن حممــد البــار  ،وســنوجز تاريــخ حياتــه فيــا يــأيت :

ولــد يف قريــة (القريــن) مــن وادي دوعــن عــام  . 1918وتلقــى تعليمــه

األول عــى يــد والــده العالمــة الــذي كان لــه الفضــل الكبــر يف مــده باملعــارف

والعلــوم وخاصــة الفقــه الشــافعي واللغــة العربيــة وآداهبــا .وقــد هاجــر اىل
جيبــويت عــام  1934والتحــق بمدرســة النجــاح العربيــة االســامية بمعيــة

صهــره الســيد عبــد الرمحــن بــن عمــر البــار ومكــث فيهــا أربعــة أعــوام حتــى

 .1938ودرس عــى يــد العالمــة األديــب املتفنــن الســيد عــي بــن أيب بكــر
الســقاف الــذي حــدب عليــه وعرفــه عــى اآلداب احلديثــة التــي كان مــن

أعالمهــا العقــاد واملــازين وطــه حســن وحممــد حســن هيــكل والشــعراء
املعارصيــن مــن أمثــال أمحــد شــوقي وخليــل مطــران وحافــظ ابراهيــم

وشــعراء املهجــر وجمموعــة أبوللــو  .واطلــع عــى جملــة أبوللــو التــي كان
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يصدرهــا الشــاعر أمحــد زكــي أبــو شــادي  .كــا اطلــع عــى املجــات األدبيــة
مثــل صحيفــة الفتــح التــي أصدرهــا حمــب الديــن اخلطيــب  ،وجملــة الرســالة
التــي أصدرهــا األســتاذ أمحــد حســن الزيــات والتــي كان يطالعهــا بشــغف .
وقــد اســتفاد مــن أســتاذه ومــن القــراءة يف تلــك الكتــب واملجــات
والصحــف  ،فتغــر أســلوبه الكتــايب مــن االســلوب القديــم اىل االســلوب
احلديــث .

ودرس عنــده باالضافــة إىل علــوم العربيــة وآداهبــا علــم املنطــق واألصــول
وعــاد أدراجــه إىل مدينــة عــدن واشــتغل فيهــا مدرســا للغــة العربيــة وآداهبــا
يف مدرســة الفــاح األهليــة ومكــث يف عــدن ملــدة عامــن ثــم عــاد اىل وطنــه
وقريتــه القريــن (دوعــن – حرضمــوت) بعــد قيــام احلــرب العامليــة الثانيــة
.1940

ويف أثنــاء بقائــه يف عــدن اتصــل باألســتاذ الصحفــي األديــب الشــاعر
عــي حممــد لقــان وتوطــدت العالقــة بينهــا  ،وقــام صديقــه األســتاذ عــي
حممــد لقــان بنــر أول قصيــدة للشــاعر حســن حممــد البــار بعنــوان (زفــرة)
يف صحيفــة والــده فتــاة اجلزيــرة ونذكــر منهــا :
وأفرغت كأيس
ونبذت اهلوى
طمت قويس ***
ُ
ُ
فح ُ
نفذت أسهمي ّ
أنا يف احلب خائب مل أذق من

املتحس
*** كأسه احللو رشفة
ّ

وعمــل يف دوعــن مدرســا يف بعــض املــدارس األهليــة ثــم يف مدرســة
الربــاط احلكوميــة.
ثــم انتقــل اىل املــكال عــام  1952وعمــل رئيســا لتحريــر صحيفــة األخبار
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االســبوعية (احلكوميــة ) التــي رسعــان مــا تركهــا ثــم عمــل مراســا لصحيفــة
النهضــة يف عــدن .

ثــم انتقــل مــرة آخــرى اىل عــدن وعمــل يف حتريــر صحيفــة اجلنــوب
العــريب التــي كان يملكهــا الســيد أمحــد عمــر بافقيــه (قريبــه مــن جهــة أمــه)
بعــد صدورهــا مبــارشة عــام 1954والتــي انضــم اليهــا فيامبعــد عبــد اهلل
باذيــب وأخــوه عــي باذيــب  .ومكــث يف عــدن حــوايل ســنة كاملــة .

وقــد اســتضافه والــدي وســكن يف منزلــه القديــم الــذي حتــول إىل مكتــب
وكان فيــه غــرف فارغــة فســكن فيهــا  ،وكان يــأيت يف معظــم األيــام يتنــاول
الغــداء معنــا  ،ومتيــزت جلســات الشــاي بلطفــه وعلمــه وأدبــه وشــعره  ،وكان
يــأيت اليهــا بعــض أصدقــاء الوالــد مثــل خلــف حســن عــي وكان الشــاعر
يداعبــه بالقصائــد اهلزليــة الســاخرة واجلميــع يضحــك  ،وهــذا يــدل عــى
مــا كان يف عــدن مــن الســاحة  ...وآل حســن عــي هــم مــن العجــم الذيــن
توطنــوا عــدن وصــاروا مــن العائــات املرموقــة فيهــا ومل يكــن املذهــب
االثنــى عـ ِ
ـري الشــيعي حائــا بينهــم وبــن أهــل عــدن الســنة الشــافعية  ،ومل
يكونــوا هــم مهتمــن بالناحيــة الدينــة املذهبيــة  .ومجيــع ســكان عــدن بأدياهنــم
املختلفــة ومذاهبهــم املتباينــة يعيشــون يف ود وإحــرام وتبــادل للمنافــع .
وقــد قــام والــدي يف تلــك الفــرة بطبــع أول ديــوان لقريبــه الشــاعر
حســن بــن حممــد البــار عــى نفقتــه اخلاصــة بعنــوان أغــاين الــوادي  ،الــذي
ظهــرت فيــه شــاعرية البــار وتأثــره بشــعراء الرومنســية مثــل عــي حممــود طــه
وزكــي أبــو شــادي وجمموعــة أبوللــو كــا أن فيهــا قصائــد واقعيــة تصــور حــال
املواطــن احلرضمــي واملوظــف البائــس  ،وفيهــا قصائــد وطنيــة وقصائــد دينيــة
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متعلقــة بمــدح النبــي ﷺ وخاصــة يف املناســبات الدينيــة كاملولــد واالرساء
واملعــراج .
ومن قصائده الوطنية قصيدة فلسطني التي يقول فيها :

ماذا عن الوطن املقدس يف مرابعه السليــبة ؟
ماذا عن الشعب الرشيد يعيش يف دنيا غريبه؟
يشكو إىل الزمن الذي أودى بعزته ذنــــوبـه
يشكو إليه فهل درى ماذا بمهجته اجلـــديبه؟
ِ
جمــدبـــ ًة رتيــبـــــه
إنا سئمنا عيش ًة بلهاء
ِ
للـــغة املــربـــيـه
عفنا هبا لغة الكالم فويح
ولتهزز منــابرنا خــــطيبــه
ولتنطق األعامل
ُ
فالسيف أبلغ قال ًة والفعل أجدر بالـــمصيبـه
ُ
العزائم ال تذيب عــنادها أبدا مــــذيبه؟
أين
ُ
ِ
كالشهاب إذا بدا يرمي هلـــــيبه؟
واإلنطالق ُة
ختطو إىل الغايات شعبا ال ترى إال وثــــوبه؟

ثــم عــاد اىل املــكال وأقــام هبــا  ،وأخــرج للنــاس صحيفتــه الرائــد عــام
 1960بعــد صعوبــات مجــة يف طباعتهــا واخراجهــا حيــث مل تكــن هنــاك
مطبعــة يف املــكال تطبــع الصحــف  ،فاضطــر لطبعهــا يف عــدن وكانــت ترســل
اليــه بالطائــرة كل اســبوع ممــا أدى اىل ارتفــاع كلفتهــا وزيــادة ديونــه حتــى
توقفــت  ،وكان لســان حــال شــعبه الــذي تآجــج يف أعامقــه الرفــض للوجــود
االســتعامري وكانــت صحيفــة الرائــد وصاحبهــا عرضــة للمضايقــة مــن
الســلطة احلاكمــة يومــذاك .
وللبــار شــعر مطبــوع باالضافــة اىل ديوانــه الــذي صــدر عــام 1954
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بعنــوان (مــن أغــاين الــوادي )  .ولــه ديــوان أصــداء  .وديــوان األغــاين وهــو
شــعر منظــوم بالعاميــة والفصحــى  .وقــد ُجــع شــعره ونرشتــه دار حرضمــوت
للدراســات والنــر بعنــوان " األعــال الشــعرية الكاملــة " عــام  2004بعــد
وفاتــه بأربعــن ســنة.
ومن أمثلة شعره الوجداين قصيدة هل تذكرين :

هل تذكرين حدي َثنَا
َهسا كأن خفـــوتَه
وكأن نجوانا بسيـناء
ولنح ُن يف الظلامء رس

البهيم ؟
*** يف روعة الليل
ْ
السقيم
*** يف الليل أنّات
ْ
الكلـيم
*** اهلوى نجوى
ْ
هتيم
أو خياالت ْ

وله قصيدة يتحدث فيها عن قريته القرين مطلعها:

قريتي مهبط آمــايل ومرتاد خيــايل

فسحة الدنيا إذا ما ضاق يب رحب املجال

علمتني كيف أفدهيا بروحي وبمــايل ؟

ما هبا إال مجـــال ســــاحر أي مجـــال

النسيم العاطر السلسال يستهوي النخيال

فرتاه موسعــا هــاماهتا لثام طــويــال

ومن شعره الديني قصيدة رسول االنسانية ومطلعها:

ّ
الزهر
يرف هباء مثلام ابتســـــم
والبرش ***
ربيع كله النور
ُّ
أطل ٌ
ُ
ُ
ِِ
شعر
فحي ربيع الكون يف ذكرياته *** وسل دافقا وانثر زهورك يا ُ
ّ

ِ
رب من ُعال *** ُّ
الدهـــر
الدهر ما بقي
يرن بسم ِع
وقف نادبا ما ض ّيع ال ُع ُ
ُ
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لباب من املجد األثيل وتالدٌ ***

الفخر
فخر دونه يقرص
ُ
من العز ٌ

وله قصيدة الزهراء عندما زار قربها يف املدينة املنورة قال فيها :
تسابق يا زهرا ُء شعري ومدمعي *** ِح َ
ٍ
رضيح ليته َح ّل أضلــعي
يال
َ
ِ
لزوار البقي ِع ارصخوا معي
بكيت ولو كان البكا ُء بنافعي *** لقلت
ُ
ٍ
ِ
شفاء فيه للـمتوجــــع
ملهجة *** وكم من
بكيت وكم يف الدمع ُبر ٌء
ولكنه مل ي ِ
اخلـفي املــــقن ِع
اجلــم
شف ما يف حشاشتي *** من األمل
ُ
ّ
ّ
ومــن أمثلــة شــعره الوطنــي والقومــي باالضافــة اىل قصيــدة فلســطني التــي
ذكرناهــا قصيــدة يــا بــادي :
ِ
ِ
ُ
اآلذان عن صيحاتِك
العمر ت َُصم
ضيعة
يا بالدي َحتّا َم يف
كم رفعنا ِ
فيك املرير من الشكوى فذابت أصواتُنا يف ُشكاتِك
ٍ
ِ
ِ
عميق ُسباتِ ْك
للفكر ُم ِش ٌري إىل
حمي فيك
كل يشء ّ ٌ
وقصيدة يوم العروبة ومطلعها :

لبيك يا يوم الـعروبه *** يا ِ
باع َث ّ
الذك َِر اخلصي َب ْه
ْ
َ
الص َو ِر البعيدة والقريبنَه ْ
باعث التــاريخ يف ***
يا
ً
ِ
حارضنا الره َيبة
ُص َو ٌر من املايض ومن *** ساعات
وقصيدة بور سعيد اخلالدة ومطلعها :

قل للذي را َم بالعدوان ُيذكيها *** شعوا َء تأيت عىل الدنيا وتردهيا
َ
دنياك جتربة *** وحسب ما قلت تضلي ً
ال ومتوهيا
ذقت يف
كفاك ما َ
ِ
اإلنسان حتييها
قت بني بني
رشيعة الغاب يف أقسى مظاهرها *** َط ِف َ
124

أرسيت وبعض احلوادث

وقصيدة يوم اجلزائر التي قال فيها:

َح ّيوا معي يوم اجلــزائر
وأمضوا مع األحرار نحو
ُ
حيث الكـرام ُة غــــاي ٌة

*** وتلمسوا دم كل ثـائر
النور سافِ ْر
*** النور حيث ُ
ِ
املصــائ ْر
*** يف ظل تقرير

الشعر الغنائي
ولــه الكثــر مــن القصائــد التــي امتــأت هبــا دواوينــه وغناهــا الكثــر مــن
الفنانــن احلضــارم مثــل عبــد الــرب ادريــس ويســلم دحــي وعــي الســقاف و
أبــو بكــر التــوي وابراهيــم الصبــان وســامل باطــريف وحممــد ســامل بــن شــامخ
وأمههــم دون جــدال حممــد مجعــة خــان ( )1963-1903فقــد ولــد حممــد
وأب بنجــايب هنــدي مــن
مجعــة خــان يف املــكال مــن أم دوعنيــة حرضميــة ٌ
أصــول عربيــة وكان والــده قائــدا موســيقيا للفرقــة الســلطانية والتحــق هــو
هبــذه الفرقــة مــن ســن اخلامســة عــر وصــار هــو رئيســها فيــا بعــد ووضــع
هلــا موســيقى النشــيد الوطنــي للســلطنة القعيطيــة يف حرضمــوت  ،وبعــد
ـور األغنيــة احلرضميــة
ـون فرقــة موســيقية خاصــة بــه وطـ ّ
تقاعــده امل ّبكــر كـ ّ
وكان جييــد العــزف عــى اآلالت النحاســية  ،كــا أجــاد العــزف عــى العــود
والكمنجــة إجيــادة تامــة  ،ومتيــز حممــد مجعــة خــان بتذوقــه للشــعر الفصيــح
وقدرتــه عــى غنائــه ومثالــه قصيــدة العالمــة الصــويف الدمشــقي عبــد الســام
نابلــي ( )1731 – 1641وهــي :
عيني لغري مجالكم ال تنظر

خيطر
*** وسواكمو يف خاطري ال ُ
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رب
صربت قلبي عنكمو فأجابني *** ال صرب يل ال صرب يل ال أصـ ُ

وعندمــا اســتقر شــاعرنا الســيد حســن البــار يف املــكال توطــدت العالقــة

بينــه وبــن الفنــان حممــد مجعــة خــان وصــارا صدقــن محيمــن وغنــى لــه
الفنــان حممــد مجعــة خــان العديــد مــن القصائــد واألغــاين ومثاهلــا :
أسلمي يا موطني يأرض عاد
واحلقي بالركب فالدنيا طِراد

وغنى له قصيدة :

الشعب يوم انتخب *** فرحت مجيع العرب

كلني صوت وهب *** والدهر ذال غــالب

كام غنى له قصائد قومية مثل :

حيوا معي يوم اجلزائر *** وتلمسوا دم كل ثائر
وقصيدة :

يا مرص يا وطن الكامل ***

نرصوك يف يوم النضال ***

وغنى له قصائد عاطفية مثل :
رد قلبي رد قلبي

***

ما بغيتك قط جنبي ***
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يا مهد أحرار الرجال

يف يوم معركة القـتال

خلنا نشقى بحبي

وانت كن للجميع

وقصيدة :

يا غايب عن االعيان *** يا ساكن يف الوجدان

وقصيدة :

يا حبيبي ويا روحي ويا نور عيني

ايش يل قد جرى للهجر بينك وبيني

وقــد عمــا معــا كمستشــارين يف النــدوة املوســيقية احلرضميــة يف املــكال

التــي تأسســت عــام .1960

شــاهدت الشــاعر حســن البــار الــذي اســتضافه والــدي وهــو يف
وقــد
ُ

غرفتــي يعــزف العــود ويدنــدن  ،وكــا كان أيضــا جييــد العــزف عــى الكمنجــة
حســبام ذكــره ابنــه األديــب الدكتــور عبــد اهلل بــن حســن البــار يف كتابــه
" حســن بــن حممــد البــار" (مطبعــة وحديــن احلديثــة لألوسفســت املــكال

.)2015
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الشــاعر الصحفــي حســن حممــد البــار وعــى يمينــه عمــي حممــد حامــد البــار وعــى يســاره عبــد

القــادر حامــد البــار

الشــاعر حســن حممــد البــار وبجانبــه صديقــه عمــي عبــد القــادر بــن حامــد البــار الــذي
حيــاول العــزف عــى العــود
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الفصل الثالث
من علامء عدن املشهورين

من علامء عدن املشــهورين

الشيخ حممد بن سامل البيحاين )1391-1326 / 1972-1908(:

وكنــا نذهــب مــع عمــي (كــا اســلفنا) اىل مســجد بانصــر لصــاة الفجر ..

ويف فجــر يــوم املولــد النبــوي حتــدث الشــيخ حممــد ســامل البيحــاين (وهــو أحــد

أشــهر اخلطبــاء يف عــدن واجلزيــرة العربيــة ) عــن هــذه املناســبة وركــز حديثــه
عــن الســيدة خدجيــة ريض اهلل عنهــا  ،وكيــف أحبــت رســول اهلل ﷺ وفدتــه
بامهلــا ونفســها  .وأذكــر أن كل احلارضيــن كانــوا يبكــون وهــم يســمعون مــا

القتــه هــذه الســيدة النبيلــة الكاملــة الفاضلــة مــن املشــاق واملتاعــب  ،وهــي

تعــاين احلصــار الظــامل يف شــعب بنــي هاشــم حتــى ماتــت هــي وعمــه وكافلــه
واملدافــع عنــه أبــو طالــب يف عــام واحــد (الســنة العــارشة للبعثــة)  ،الــذي

ســاه رســول اهلل ﷺ "عــام احلــزن" .

وكان الرســول ﷺحيبهــا جــدا ويذكرهــا كثــرا حتــى غــارت الســيدة

عائشــة ريض اهلل عنهــا مــن كثــرة ذكــره هلــا وقالــت  :قــد أبدلــك اهلل خــرا

منهــا فغضــب رســول اهلل ﷺ وقــال  :واهلل مــا أبدلنــي اهلل خــرا منهــا قــد
آمنــت يب إذ كفــر يب النــاس  ،وصدّ قتنــي إذ كذبنــي النــاس  ،وواســتني بامهلــا
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إذ حرمنــي النــاس  ،ورزقنــي اهلل عــز وجــل ولدهــا إذ حرمنــي أوالد النســاء "
رواه البخــاري يف صحيحــه وغــره  .وكانــت الســيدة عائشــة بعــد ذلــك تذكــر
فضائــل الســيدة خدجيــة ومواقفهــا العظيمــة ريض اهلل عنهــا يف نــرة رســول
اهلل ﷺ  ،وهــي التــي روت أحاديــث فضائلهــا وفضائــل الســيدة فاطمــة عليهــا
الســام .

ترمجــة خمتــرة للشــيخ البيحاين(وترمجــة مفصلــة يف كتــايب عــدن لؤلــؤة
اليمــن).

ولــد الشــيخ حممــد بــن ســامل البيحــاين (1391-1326هـــ-1908/
1972م) يف بيحــان تربــى يف حجــر والــده الــذي علمــه القــرآن  .و ُكــف بــره
وهــو طفــل صغــر .
وكان الشــيخ حممــد بــن ســامل البيحــاين يكثــر الدعــاء لشــيخه الســيد عبــد
اهلل بــن عمــر الشــاطري  ،وأهــدى أول وأهــم كتبــه "إصــاح املجتمــع " لوالــده
ولشــيخه الســيد عبــد اهلل الشــاطري.

ويف تريــم مكــث أربــع ســنوات متتاليــة مــن آخر ســنة 1339هـــ1922/م
اىل منتصــف ســنة 1344هـــ1926/م وهــو يف كنف الســيد عبد اهلل الشــاطري
يرعــاه ويوجهــه ويعلمــه وحيــدب عليــه  .وللبيحــاين قصائــد يف شــيخه الســيد
عبــد اهلل بــن عمــر الشــاطري العلــوي الصــويف املــريب ويف أحدهــا يقــول :

هو الشاطري العامل العامل الذي *** تعلمت من تقريره الرشح واملتنا
إذا ما بكت عـــيني علــيه آللئا *** فذلك مما كان حيشو به األذنــــا
قىض زمنا يف خدمة العلم رافعا *** بناء ربـاط ال يشـــاهبه مـــــبنى
وأي غريب جاءه فهو واجد *** به العلم والقوت الرضوري والسكنى
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ومما قال البيحاين يف تريم :
رعى اهلل أيام الوصال وإذ كنا *** مع السادة األرشاف يف البلد الغنا
تريم التي طاب احلديث بفكرها *** فيـا حبذا الغنّاء ويا حـبذا املغنـــا

وهكــذا كانــت منــارات العلــم يف االســام وأربطتــه جيــد فيهــا الغريــب
العلــم والقــوت الــروري والســكنى  ،والرعايــة االســامية الصحيحــة
والقــدوة املثــى فيتعلمــون العلــم والعمــل  ،ويكــون رائدهــم مجيعــا االخالص
هلل ســبحانه وتعــاىل فيبــارك اهلل ســبحانه وتعــاىل يف علومهــم ويف أثرهــم .
وقــد ذهــب الشــيخ البيحــاين بعــد ذلــك اىل االزهــر وتعلــم عــى يــد شــيوخه
الكبــار وعلامئــه األماجــد  ،ولكنــه مل يــر يف حياتــه مثــل الشــاطري قــط .
واتســعت مداركــه العلميــة واألدبيــة يف مــر  ،فقــد كانــت مــر متــوج
بالعلــاء وباحلــركات الدينيــة والسياســية يف زمنــه.

اجلمعية االسالمية الكربى :
وعندمــا عــاد الشــيخ حممــد بــن ســامل البيحــاين اىل عــدن قــام بنشــاط
الدعــوة والتدريــس واالمامــة واخلطابــة  ،وســاهم يف تأســيس اجلمعيــة
االســامية الكــرى عــام 1949م  ،وكان يــرأس هــذه اجلمعيــة الشــيخ املحامي
حممــد عبــد اهلل (مــن أصــل هنــدي توطــن عــدن وكان مــن رجاالهتــا  ،وذهــب
اىل بريطانيــا لــرح قضيــة عــدن واجلنــوب يف الربملــان  ،وتــويف هنــاك ،وقــد
ـمه)  ،وهــي (اجلمعيــة) التــي
اهتــم بعــض أهــل عــدن احلكومــة الربيطانيــة بسـ ّ
أقامــت املعهــد العلمــي االســامي .
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املعهد العلمي االسالمي :
تــرون يف الرابــط ســرة مفصلــة عــن الشــيخ حممــد بــن ســامل البيحــاين

ارســلها األخ العزيــز األســتاذ الدكتــور عبــد اهلل اجلــودي حفظــه اهلل

https://www.youtube.com/watch?v=vUqcehSs2aI
https://www.youtube.com/watch?v=Sb2KDlTfw9c

كــا أننــي قــد وضعــت ســرة مفصلــة للشــيخ حممــد البيحــاين الــذي عرفته

شــخصيا يف عــدن يف كتــايب عــدن لؤلــؤة اليمــن وهنــاك بعــض االختــاف يف
التفاصيــل بــن هــذه ِ
الســر التــي يف الرابــط وبــن التــي كتبتهــا مــن قبــل .

ســعى الشــيخ حممــد بــن ســامل البيحــاين ســعيا حثيثــا يف تكويــن املعهــد

العلمــي االســامي  .وقــد قــام الشــيخ البيحــاين بتكويــن جلــان جلمــع

التربعــات  ،ولوضــع املناهــج  ،وســافر إىل دول اخلليــج واحلبشــة وأريرتيــا
جلمــع التربعــات عندمــا رأى أن املبلــغ الــذي مجــع يف عــدن مل يكــن كافيــا .
واســتطاع فضيلــة الشــيخ حممــد البيحــاين أن جيمــع مليــون شــلن وهــو مبلــغ

كبــر يف ذلــك الوقــت وجهــز أرضــا لبنــاء املعهــد يف منطقــة صــرة القريبــة من
البحــريف مدينــة كريــر عــدن  ،وبــدأ البنــاء 1955/9/28م وانتهــى منــه بعــد

عامــن تقريبــا وقــام الشــيخ حممــد البيحــاين بافتتــاح املعهــد العلمي االســامي
بتاريــخ 1957/9/25م بعــد ان هيــئ لــه املناهــج والكتــب واملدرســن .
وكان عدد الطلبة عند بدأ املعهد  700طالبا و 23مدرسا  ،وعني

 -1الدكتــور ناظــم البيطــار (األردين ) مديــرا للمعهــد .وكان مــن بــن

املدرســن  -2حســن املــروين  -3قاســم غالــب ومهــا مــن الشــال و-4
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عمــر ســامل طرمــوم الــذي صــار فيــا بعــد األمــن العــام يف املركــز الثقــايف
االجتامعــي االســامي بمدينــة عــدن  -5 ،ســامل زيــن حممــد الــذي صــار أحــد

قــادة اجلبهــة القوميــة وأحــد الذيــن وافقــوا عــى قيــام جبهــة التحريــر التــي
جتمــع بــن اجلبهــة القوميــة وحــزب الشــعب االشــراكي حتــت مســمى جبهــة
التحريــر الوطنيــة  FLOSYوهلــذا الســبب طردتــه اجلبهــة القوميــة فيــا بعــد -6
حممــد املجــذوب وهــو مــن الســودان .

 -7الدكتــور أمحــد حممــد عــي (مل يكــن قــد حصــل عــى الدكتــوراه يف
درس يف هــذا املعهــد وهومــن أهــل املدينــة املنــورة ،
ذلــك الوقــت ) وقــد ّ
والــذي كان أول مديــر جلامعــة امللــك عبــد العزيــز يف جــدة عنــد انشــائها ثــم
صــار رئيســا للبنــك التنميــة االســامي منــذ انشــائه عــام 1975م اىل حــن
تقاعــده ســنة (.)2016

-8األســتاذ حمســن العينــي الــذي قــال يف ذكرياتــه "حمطــات مــن حيــايت "
يف برناجمــه الــذي قدمــه االســتاذ حممــد العامــري بحلقــات متعــددة موجــودة
يف اليوتيــوب أن الشــيخ حممــد البيحــاين ذهــب اىل مــر الحضــار مدرســن
للمعهــد العلمــي االســامي فدلــه األســتاذ الزبــري عــى األســتاذ حمســن
العينــي الذيــن كان قــد ختــرج مــن كليــة احلقــوق مــن جامعــة القاهــرة آنــذاك ،
فتعاقــد معــه الشــيخ البيحــاين
وقــد بــدأ األســتاذ حمســن العينــي يف التدريــس يف أواخــر عــام 1958م
واســتمر اىل هنايــة عــام 1959م وكان يــدرس مــادة الرتبيــة الوطنيــة واللغــة
االنجليزيــة والتاريــخ
وقــد ذكــر األســتاذ حمســن ان مرتبــه كان عاليــا ألــف شــلن مــع اعطــاءه
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ســكنا يف املعــا ومواصــات توصلــه اىل املعهــد يوميــا وقــال أنــه كان أول
أســتاذ يف مــدارس عــدن حاصــل عــى شــهادة جامعيــة وهــذا األمــر غــر
صحيــح فقــد كان األســتاذ لطفــي جعفــر امــان قــد عــاد اىل عــدن بعــد

أن ختــرج مــن كليــة جــوردن (التــي صــارت جــزء مــن جامعــة اخلرطــوم )
وختصصــه يف التعليــم وقــد درســني يف املرحلــة االبتدائيــة ثــم املتوســطة ثــم

الثانويــة يف كليــة عــدن .

وقــد درس األســتاذ شــيخان احلبــي يف املدرســة املتوســطة يف كريــر وهــو

خريــج كليــة احلقــوق مــن جامعــة بغــداد  ،ودرســنا يف املدرســة املتوســطة

يف كريــر األســتاذ ابراهيــم لقــان وهــو خريــج جامعــي كــا درســنا أخــوه
األســتاذ عبــد الرحيــم لقــان اللغــة االنجليزيــة وهــو متخــرج مــن اجلامعــة
االمريكيــة يف القاهــرة وكان مديــرا يف املدرســة املتوســطة يف ذلــك الوقــت وقــد

درســنا اللغــة العربيــة األســتاذ عمــر عبــد العزيــز وكان متخرجــا مــن جامعــة
القاهــرة .

أمــا املدرســن يف كليــة عــدن فقــد كانــوا مجيعــا مــن خرجيــي اجلامعــات

وبعضهــم لديــه شــهادة املاجســتري وكانــوا لفيفــا مــن العــرب واهلنــود
واالنجليــز عــى مســتوى عــايل يف ختصصاهتــم ويبــدوا ان األســتاذ حمســن

العينــي مل يكــن يعــرف عــدن عــى االطــاق فمدارســها مليئــة باخلرجيــن
اجلامعيــن وبعضهــم قــد حــاز عــى شــهادات املاجســتري .

وذكــر األســتاذ حمســن العينــي أنــه جعــل شــقته باملعــا مركــزا لتجمــع

املعارضــن لالمــام أمحــد ابــن االمــام حييــى محيــد الديــن وعندمــا عرفــت
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الســلطات الربيطانيــة هبــذه االجتامعــات املتعــددة التــي تســعى لقلــب نظــام
احلكــم يف اليمــن  ،أخــرت األســتاذ العينــي انــه غــر مرغــوب بقــاءه يف عــدن

ألنــه يوتــر العالقــات بــن حكومــة عــدن وحكومــة االمــام أمحــد واعطتــه
مهلــة  48ســاعد ليغــادر البــاد وبالفعــل غادرهــا .
والعجيــب ان الشــيخ البيحــاين اختــار جمموعــة مــن مــدريس املعهــد مــن
خمتلــف االجتاهــات الفكريــة وااليديولوجيــة فمنهــم البعثــي املنتمــي حلــزب
البعــث االشــراكي مثــل األســتاذ حمســن العينــي ومنهــم صاحــب االجتــاه
االســامي مثــل األســتاذ عمــر ســامل طرمــوم ومنهــم ذوي االجتاهــات القوميــة
مثــل ســامل زيــن حممــد ومل يكــن للبيحــاين اي رشوط دينيــة او مذهبيــة للقبــول
يف التدريــس يف معهــده االســامي ســوى ان يكــون املــدرس كفئــا يف مادتــه .

وجتمــع لــدى البيحــاين اجتــاه صــويف معتــدل  ،واجتــاه ســلفي متــزن  ،وفكر
اســامي حديــث يتبــع مدرســة حممــد عبــده ورشــيد رضــا لينفتــح عــى العــامل
ويــدرك مــا يــدور فيــه  ،مــع اجتــاه تربــوي اصالحــي ســيايس  .وكان يــرى
أن االصــاح إنــا يتــم أوال عــن طريــق الرتبيــة  ،وهلــذا كان جهــاده كلــه
تربويــا وتعليميــا  .وهــي أيضــا مدرســة حممــد عبــده املخالفــة لطريقــة اســتاذه
مجــال الديــن األفغــاين التــي كانــت مشــوبة بالسياســة والثوريــة اىل حــد كبــر
والدخــول يف متاهاهتــا.
وقــد أنكــر البيحــاين عــى هــؤالء وهــؤالء وكــر َه  ..كثــرة األحــزاب
مزقــت األمــة .
والتعصــب هلــا  ،كــا كــره االختالفــات املذهبيــة والدينيــة التــي ّ
والبيحــاين يكــره التعصــب للمذهــب أو للشــيخ أو لقــول معــن  ،وجيــادل
أرص اخلصــم  ،فحينئــذ يشــتد يف إنــكاره عــى مــا يــراه واضــح
باحلســنى إال إذا ّ
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البطــان  ...وقــد يشــتدُّ يف حماربــة البــدع وتقديــس القبــور نتيجــة حماربتهــم لــه

يف اجتاهــه االصالحــي.

ان البيحــاين مل يلتــزم بمذهــب بعينــه ســواء أكان قديــا أم حديثــا  ،ومل

تعــرف طبيعتــه اهلادئــة التعصــب املقيــت لــرأي أو قــول أو مذهــب  ،بــل
كان يدعــو دائــا اىل التســامح بــن املســلمني وتق ّبــل اآلراء بــكل انفتــاح طاملــا

كانــت مدعومــة بالدليــل مــن الكتــاب (القــرآن) والســنة .

وقــد نــدّ د البيحــاين رمحــه اهلل يف كتبــه وشــعره بالتفــرق والتمــزق واعتــره
داء األمــة الــذي ح ّطمهــا  .وكان يقــول " :ويؤســفنا واهلل  ،مــا نــراه مــن أزمنــة

بعيــدة بــن علــاء الديــن ومح َلــة الرشيعــة مــن اهلجــر والنفــرة  ،وهــم يعلمــون

جيــره عــى األتبــاع مــن الويــل والــرور  ،فقــد جعلــوا
أثــر ذلــك  ،ومــا ّ

وصيوهــم أعــداء يلعــن بعضهــم بعضــا  ،وحيكــم
تالميذهــم فرقــا وأحزابــا
ّ
هــذا بكفــر هــذا  ،ويض ّلــل اجلاهــل منهــم العــامل  ،وهــم يعرفــون النتيجــة
وتعصــب العامــة" .
احلتميــة الختــاف اخلاصــة
ّ

مؤلفات البيحاين :

له  63مؤلفا منها :
-1أستاذ املرأة

-2أشعة األنوار عىل مرويات االخبار "يف جملدين كبريين – نظم "
-3اصالح املجتمع .

-4اطيب الكالم من سرية سيد األنام عليه الصالة والسالم.

وكنــت أحــر بعــض خطــب الشــيخ البيحــاين يف مســجد العســقالين كــا
138

من علامء عدن املشــهورين
كنــت أحــر خطبــ ُه يف املناســبات الدينيــة مثــل االرساء واملعــراج واهلجــرة
واملولــد النبــوي يف االحتفــاالت التــي كانــت تقيمهــا رابطــة ابنــاء اجلنــوب ،

وكان الشــيخ البيحــاين أبــرز خطبائهــا آنــذاك  ،ومل ألتقــي بــه شــخصيا اال بعــد

عــوديت مــن القاهــرة كطبيــب يف عــدن .

ـت يف تلــك الفــرة مــع بعــض االخــوة املركــز الثقــايف االجتامعي
وقــد كونـ ُ

االســامي وتوطــدت صلتنــا بعلــاء عــدن الذيــن تكرمــوا بالقــاء دروس يــوم
اجلمعــة يف املركــز كــا كانــوا يســامهون بخطبهــم يف املناســبات واالحتفــاالت
الدينيــة ،كانــت يل عــدة لقــاءات خاصــة مــع الشــيخ البيحــاين (رمحــه اهلل رمحــة

األبــرار ) .

تأميــم املعهــد االســامي  :ومــن أعجــب العجــب قيــام االســتاذ عبــد اهلل

باذيــب باغــاق املعهــد االســامي عــام 1971م رغــم أنــه كان أحــد الذيــن
درســوا عــى يــد الشــيخ حممــد بــن ســامل البيحــاين اللغــة العربيــة  ،ثــم كان

عضــوا فاعــا يف رابطــة أبنــاء اجلنــوب  ،ثــم تأثــر باملاركســية وذهــب اىل

موســكو وعــاد منهــا شــيوعيا ماركســيا  ...ومــع ذلــك نتيجــة تربيتــه الســابقة،
مل يتــورط مثــل زمالئــه يف احلــزب يف الدمــاء واالغتيــاالت  ،بــل كان أبعــد

النــاس عنهــا  ،وقــد كان ينتقــد مــا وصــل اليــه زمــاؤه املاركســيون الذيــن
أوصلــوا البــاد اىل مســتنقع آســن مــيء بالدمــاء ...

وفاة الشيخ البيحاين

كان جــزاء الشــيخ البيحــاين أن قــام عبــد اهلل باذيــب باصدارأمــره بتأميــم

املعهــد العلمــي وحتويلــه اىل ادارة حكوميــة  ،وقــد تــأمل البيحــاين أشــدّ اآلمل
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مــن ذلــك  ،كــا أن األوضــاع الشــيوعية يف البــاد قــد أصبحــت ال تطــاق ،
فأخــذت تض ّيــق اخلنــاق عــى العلــاء وتغتــال مــن يتجــرأ عــى الــكالم  ،ولــو

يف أضيــق نطــاق  .فغــادر الشــيخ اىل تعــز بعــد أن قــام صديقــه الشــيخ هائــل

ســعيد أنعــم باالتصــال بالرئيــس القــايض عبــد الرمحــن األريــاين (رئيــس
اجلمهوريــة اليمنيــة) ليتوســط لــدى حكومــة اجلنــوب املاركســية يف الســاح
للشــيخ حممــد بــن ســامل البيحــاين بمغــادرة عــدن فانتقــل الشــيخ البيحــاين

هبــذه اجلهــود والوســاطة اىل تعــز حيــث اســتقبله صديقــه الــويف الشــيخ هائــل
ســعيد الثــري صاحــب املشــاريع اخلرييــة العديــدة  ،وهيــأ لــه منــزال يليــق
بــه .ومل يطــل العمــر بالشــيخ البيحــاين  ،فقــد كانــت وفاتــه يف 24ذي احلجــة

1391هـــ املوافــق 1972/2/10م وأوىص بــأن يدفــن يف املقربة حتت املســجد
املظفــر ففعــل صديقــه الشــيخ هائــل ســعيد ذلــك  .ثــم أقــام لــه مســجدا كبــرا

باســمه يف تعــز ختليــدا لذكــره وتذكــرا بفضلــه وجهــاده وعلمــه .

والشــك ان الشــيخ البيحــاين قــد لعــب دورا سياســيا عندمــا ســاهم يف

تكويــن كتيبــة الشــباب اليمنــي يف القاهــرة  ،كــا ســاهم يف تكويــن اجلمعيــة
االســامية الكــرى التــي كان هلــا دور يف مقاومــة االنجليــز ونــر الوعــي
الدينــي والســيايس واملطالبــة بعروبــة عــدن ويمنيتهــا بعــد أن حــاول االنجليز،

منــذ قــدوم القرصــان القبطــان هينــس واحتاللــه لعــدن عــام 1839م  ،أن

جيعلوهــا مدينــة خمتلطــة تــكاد تكــون االغلبيــة مــن ســكاهنا مــن غــر اليمنــن،
واعتــروا اهلنــدوس وكل مــن ولــد يف عــدن عدنيــا بينــا اعتــروا ابــن حلــج أو

يافــع أو حرضمــوت (وهــي كلهــا حتــت احلاميــة الربيطانيــة ) أجانــب إذا ولدوا

يف مناطقهــم  ،فضــا عــن أبنــاء الشــال  ،ووقــف ضــد جهــود اجلمعيــة العدنية
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املناديــة بعــدن للعدنــن (أي املولوديــن فيهــا فقــط)  ،وعمــل عــى أســلمة عدن

بعــد أن تــم تغريبهــا وهتنيدهــا (جعلهــا هنديــة)  ،وعمــل يف هــذا املجــال مــع
رابطــة أبنــاء اجلنــوب  ،وشــارك يف احتفاالهتــا الشــعبية  ،وكان خطيبهــا املفــوه،
وخاصــة أهنــم اســتغلوا املناســبات الدينيــة مثــل االحتفــال باهلجــرة النبويــة ،
ـت للشــيخ البيحــاين
واالرساء واملعــراج  ،واملولــد النبــوي  ...الــخ وقــد ترمجـ ُ

ترمجــة وافيــة يف كتــايب عــدن لؤلــؤة اليمــن (اصــدار كنــوز املعرفــة جــدة 2012
ج /1ص . )371- 328

وبعــد أن اســتقر يف تعــز كانــت األشــواق تــزداد عليــه اىل عــدن فقــال هــذه

القصيــدة :

أحن إليك يا بلد املعــايل

حرا
أحن إليك واألنفاس ّ

***

وما يل ال أحن وألف مــــا يل

***

ونار احلب تطفي بالوصـــال

***

عيل من أهيل ومـــــــايل
ُّ
يعز َّ

ويل يف األرض إخوان أعزاء ***

كرام يف اجلنوب ويف الشـمـال

وأسأل عنك ُز ّواري مجيع ًا

ويف عدن العزيزة كل يشء

ولو إين سكنت عىل الثريا

***
***

***

وما يشفي اجلواب من السؤال
لقلت إليك يا عـدن مـــــآيل

وحيسب نفسه أحد العيــــال

ومنهم من يرى أين أبـــوه
ويعطيني من الدنيا كثــري ًا *** كموج البـحر يزخر بالــــآلل
جزى اهلل اجلميع عظيم أجر *** وكافأهم عىل طيب الفعــــال
*** بذلت وما مجعت من احلــالل

ولكن معهدي وله حـيايت
وكنت أعيش يف ٍ
عدن إمام ًا *** ألعظم مسجد وبه اشتغــــايل

وكنت خطيبه والناس حويل *** قد اجتمعوا ليستمعوا مقـــايل
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وكيف أبيع أوطاين وديـني
ٍ
خسيـــس
وكفي ال ُتدُّ إىل
وبيتي كان يف ٍ
عدن مـــقر ًا

*** وعريض بالقليل من النوال

*** ونفيس ال تعيش عىل السؤال

*** وكنت أعده مثل القـــــنال

فللغرباء يف بيتي مقـــــا ُم
وأهل العلم جيتمعون عندي *** ألمر العيد أو أمر اهلـــــالل

وللوجهاء واألعيان يـــوم
مهـــم
لعقد األمر يف يشء
ٍّ
ٍ
مؤلفـــات
ومكتبتي تضم

*** ولألضياف ممتلئ العــــدال

*** إذا اجتمعوا به لالحتــــفال
ي ُّل معقود العقـــــال
*** وفيه ُ َ

*** لتشفينا من الداء العضــــال

*** وأين القرص والغرف العوايل ؟

فأين أنا وأين مجيع هــذا ؟
وهل ستعود أيام ختــ َّلت؟ *** ويـــا هلل أيــام خـــــــوايل
نعم ستعود والدنيا بخــري ٍ *** وأمرك نافذ يا ذا اجلـــــالل
وشأن اخلري أن يبقى دوامـ ًا *** وأما الرش فهو إىل الـــــزوال
ولست بقاط ٍع صلتي بقومي *** وإن قطعوا بال ٍ
سبب حـــبايل

عيل عمد ًا *** ففي األعداء مثل ( أيب رغال)
وإن جهل العدو ّ

وحكم اهلل عدل يف القضايا *** وما يل غري صربي واحـــتاميل

وطعم العيش يف األوطان حايل
وأنتظر الرجوع إىل بـالدي ***
ُ

وإال فالوداع وسوف أدعو *** هلا بجوارحي ولسان حـــــايل
رابط القصيدة مع املنشد سعيد البحري بصوت مجيل مؤثر

.https://www.youtube.com/watch?v=CtYmhZQoPA8
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الشيخ عيل حممد بامحيش (1397-1328هـ1977-1910/م)

ولــد بمدينــة الشــيخ عثــان بمحافظــة عــدن وتــوىف والــده وهــو مل يتجاوز

العــارشة مــن عمــره  ،وقــد بــدأ يف طلــب العلــم الرشيــف وهــو صغــر،
فاســتفتح بدراســة القــران الكريــم قــراءة وحفظــا  ،عــى يــد الفقيــه عامــر،
والفقيــه إســاعيل بــن عــي إمــام مســجد العيــدروس ســابق ًا ،ثــم التحــق
بمدرســة احلكومــة االبتدائيــة ملــدة ســنتني.

ومل يواصــل الدراســة لظــروف صعبــة مــر هبــا  ،فعمــل يف عــدة وظائــف

خمتلفــة تناســب ســنه آنــذاك ،ومــع هــذا مل يمنعــه العمــل مــن املــي يف طريــق

العلــم  ،فتفقــه وقــرأ النحــو والــرف  ،والفقــه عــى يــد العالمــة قاســم بــن

امحــد الــروري  ،وغــره مــن العلــاء.
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ومجــع الشــيخ عــي بامحيــش بــن طلــب العلــم وطلــب الــرزق  ..وســافر
إىل بــاد الصومــال واحلبشــة ،عــام 1926م  ،وعــاد إىل البــاد وفتــح متجــر ًا

بســيط ًا عمــل فيــه ســت ســنوات تقريبـ ًا ،ثــم واصــل طلــب العلــم وحتمــل يف
ســبيله املشــقة والتعــب .فارحتــل ســنة 1930م إىل احلبشــة فالســودان فمــر،
ومكــث هنــاك ســبعة أعــوام حتــى ختــرج وحصــل عــى الشــهادة االهليــة
والعامليــة ســنة  1938.ثــم عــاد اىل عــدن يف نفــس العــام وعمــل مديرا ملدرســة
بازرعــه اخلرييــة اإلســامية أكثــر مــن عــر ســنوات (وهــي ابتدائيــة متوســطة
وثانويــة) ،وكان مــن تالميــذه يف املدرســة عــدد مــن نوابــغ عــدن ومنهــم
عبــد اهلل عبــد الــرزاق باذيــب وأخــوه عــي  ،ثــم أصــدر صحيفــة الذكــرى
عــام 1948م وهــي أول صحيفــة دينيــة أســبوعية ،والتــي أســهم يف حتريرهــا
الكاتــب األســتاذ أمحــد عــوض باوزيــر  ،وكان فيهــا كثــر مــن املجــادالت
واألبحــاث العلميــة ورد فيهــا عــى بعــض مقــاالت عبــد اهلل باذيــب التــي
نرشهــا يف صحيفتــه املســتقبل .
واشــتهر بامحيــش بخطبــه القويــة يف مســجد العيــدروس ومقارعتــه
للداعــن لســفور املــرأة واآلخذيــن باحلداثــة  ،والداعــن اىل التغريــب  ،وكان
مدافعــا قويــا عــن االســام والرشيعــة االســامية
ويعــد الشــيخ عــي بامحيــش مــن أوائــل املشــاركني يف برنامــج إذاعــة
عــدن منــذ تأسيســها ســنة 1953م ،هــو والعالمــة حممــد ســامل البيحــاين
فــكان حديــث اخلميــس يقدمــه الشــيخ البيحــاين وحديــث اجلمعــة يقدمــه
الشــيخ عــي بامحيــش ،وكانــت إذاعــة عــدن تنقــل خطبــة اجلمعــة مــن مســجد
العيــدروس مبــارشة ،والتــي يلقيهــا العالمــة بامحيــش
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اســتفاد الكثــرون مــن دروســه وحمارضاتــه اخلاصــة والعامــة يف املنــزل
واملســجد ومــن أبــرز تالميــذه الشــيخ حممــد عبدالــرب جابــر والــذي درس
أيضــا عنــد لشــيخ حممــد البيحــاين رمحهــا اهلل  ،والســيد صــادق بــن حممــد
العيــدروس خطيــب جامــع العيــدروس بعــدن والشــيخ أمحــد مهيــوب إمــام
وخطيــب مســجد الشــيخ عبــداهلل (رمحــه اهلل) واألســتاذ أنــور حممــد حســن
إمــام مســجد أبــان ســابقا والســيد ســامل عبــد اهلل الشــاطري (والــذي درس
ايضــا عــى يــد الشــيخ حممــد ســامل البيحــاين).
وأوقــف الشــيخ عــي بامحيــش عــن اخلطابــة هنائيــا عندمــا تــوىل الشــيوعني
الســلطة عــام 1975م .

وقــد كان أقــوى العلــاء واشــهرهم يف الــرد عــى الشــيوعني وخترصاهتــم
وحماربتهــم لالســام  ،وهــددوه مــرارا ومنعــوه مــن اخلطابــة متامــا يف مســجد
العيــدروس  ،وانتقــل اىل مســجد أبــان يلقــي دروســا ويتحــدث عــن األوضــاع
السياســية واالجتامعيــة بــدون ترصيــح  ،ممــا أغضــب احلكومــة الشــيوعية
فأرســلت مــن يصدمــه بالســيارة عنــد خروجــه مــن بيتــه ذاهبــا اىل مســجد
أبــان وأصابــوه اصابــات بالغــة فنقــل اىل املستشــفى حيــث تــويف بتاريــخ 29
شــوال 1397هـــ1977/10/12/م رمحــه اهلل رمحــة األبــرار فقد كان شــجاعا
ال خيــاف يف اهلل لومــة الئــم .

من مؤلفات الشيخ عيل بامحيش :
Pفقه الصيام

Pالفتاة بني السفور واحلجاب
Pدرر املعاين

145

Pحتذير املسلمني

Pفصل اخلطاب يف ثبوت الشهر برؤية هالله دون حساب.
Pخطب منربية ومقاالت

السيد مطهر الغرباين (مولده  - 1315وفاته 1388هـ1968/م):
هــو الســيد مطهــر بــن مهــدي الغربــاين احلســني الســحويل (منطقــة
الســحول يف إب) العــدين  .اخــذ العلــم مــن العالمــة حممــد بــن حســان اليــاين
املتــوىف ســنة 1366هـــ 1947/م  .وعمــه العالمــة اســاعيل بــن محيــد بــن
حمســن الغربــاين املتــوىف 1364هـــ1945/م)

عــاش الســيد مطهــر الغربــاين ســني شــبابه يف تعــز وتعلــم اللغــة الرتكيــة
ودرس باملدرســة األمحديــة  .ويف عــام 1367هـــ 1948/م زجت به الســلطات
يف الســجن مــع جمموعــة كبــرة مــن العلــاء والضبــاط الذيــن اهتمــوا باملؤامــرة
يف قتــل االمــام حييــى محيــد الديــن أو شــجعوا عليهــا  .ثــم أفــرج عنــه لعــدم
ثبــوت التهمــة وســافر مبــارشة اىل عــدن حيــث عمــل مدرســا للديــن واللغــة
العربيــة يف مدرســة بازرعــة اخلرييــة االســامية  .ثــم عقــد جمالــس العلــم
يف مســجد أبــان وتــوىل االمامــة واخلطابــة يف هــذا املســجد التارخيــي اهلــام .
وختــرج عــى يديــه جمموعــة كبــرة مــن العلــاء  .منهــم  :الشــيخ الســيد حممــد
بــن عبــد اهلل اهلــدار  ،واالســتاذ حممــد ســعيد الصائــغ والشــيخ أمحــد بــن عــي
الدندراوي(شــيخ الطريقــة الدندراويــة فيــا بعــد) والســيد ســامل بــن عبــد اهلل
الشــاطري والســيد حممــد ابــن عــي باحســن آل مجــل الليــل وخطيــب مســجد

من علامء عدن املشــهورين
حســن األهــدل والشــيخ حممــد عبــد الــرب جابــر (أحــد االعضــاء املؤسســن
والبارزيــن يف املركــز الثقــايف االســامي بعــدن وامــام مســجد الشــوزري
بشــارع الزعفــران يف كريــر عــدن ) والشــيخ أمحــد بــن حممــد مهيــوب وغريهم
كثــر .

وقــد تعرفــت عــى الســيد مطهــر الغربــاين عندمــا عــدت اىل عــدن بعــد
خترجــي مــن كليــة الطــب 1965م وعملــت طبيبــا يف عــدن وكان الســيد
مطهــر مــن كبــار العلــاء يف عــدن واوســعهم معرفــة بالفقــه .
وشــجعنا الشــيخ الغربــاين عنــد افتتــاح املركــز الثقــايف االســامي وكان
يرســل ابنــه ياســن مطهــر الغربــاين حلضــور دروس يــوم اجلمعــة واملســامهة
يف نشــاط املركــز  .وكان حيبنــي ويكثــر مــن الدعــاء يل وتوجيهــي  .رمحــه اهلل
رمحــة االبــرار.

مؤلفاته :
1

كشف القناع يف أحكام الرضاع

2

رشح القصيدة اجلامعة ملعاين التوحيد والعقيدة

3

ثمرات اجلنة يف خالصة عقائد أهل السنة

 4رســالة صغــرة يف الكحــول والكولولنيــا (اعتربهــا طاهــرة العني
وليســت نجســة مــع حرمــة رشهبــا  .وقــد اســتفدت منهــا يف كتــايب "اخلمــر بــن
الطب والفقه")
تويف يف عدن يف  3ذي احلجة 1388هـ 1968/م .
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الشــيخ الســيد ســامل بــن عبــد اهلل الشــاطري 2019 :م1937-م /
1437-1359هـ

سامل بن عبد اهلل بن عمر ولد يف مدينة تريم بحرضموت 1359هـ 1937/م .

وكان والــده الســيد عبــد اهلل بــن عمــر الشــاطري اشــهر علــاء حرضموت

وصاحــب ربــاط تريــم الــذي كان يأتيــه الطلبــة مــن اندنوســيا وماليزيــا واهلنــد

واليمــن والصومــال واحلبشــة رشق افريقيــا  ،وقــد ختــرج مــن هــذا املعهــد

العلمــي العتيــد العديــد مــن العلــاء ومنهــم الشــيخ حممــد بــن ســامل البيحــاين

الــذي كان يذكــر دائــا فضــل هــذا املعهــد وفضــل الســيد عبــد اهلل الشــاطري
عليــه .
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ومــن مشــايخ الســيد ســامل يف حــر مــوت علــوي بــن عبــد اهلل بــن

شــهاب الديــن وحممــد بــن ســامل بــن حفيــظ وحمفــوظ بــن ســامل بــن عثــان
وعمــر بــن علــوي الــكاف وجعفــر بــن أمحــد العيــدروس.

ومــن مشــاخيه يف عــدن شــيخ الســيد مطهــر بــن مهــدي االغرباين والشــيخ

حممــد بــن ســامل البيحــاين والشــيخ عــي حممــد بامحيــش ومــن مشــاخيه يف مكــة
املكرمــة العالمــة الســيد علــوي بــن عبــاس املالكــي وحســن بــن حممــد

املشــاط وســامل بــن طالــب العطــاس وحســن بــن حممــد فدعــق وابــو بكــر بــن

ســامل البــار .

حياته العلمية والدعوية
عــاد يف ســنة  1381هـــ مــن مكــة املكرمــة إىل اليمن لنــر العلــم والدعوة

إىل اهلل ،وأقــام بعــد عودتــه فــرة مــن الزمــن يف عــدن مــن  1381إىل  1396هـ

أي ملــدة مخــس عــرة ســنة ،كان خيــرج يف خالهلــا إىل تريــم للزيــارة والتدريــس

يف ربــاط تريــم ،وقــد زاول يف عــدن خــال هــذه املــدة عــدة وظائــف دينيــة
وهــي :اخلطابــة ،والوعــظ واإلرشــاد ،والتدريــس يف أكثــر مســاجد عــدن مثل:
مســجد العيــدروس ،ومســجد أبــان ،وخطيبـ ًا يف مســجد باجنيــد بخورمكرس،
والتدريــس يف بعــض املــدارس احلكوميــة مثــل :مدرســة شمســان احلكوميــة،

ومــأذون رشعــي يف عقــود األنكحــة.

وملــا ازداد نشــاطه يف التدريــس والدعــوة إىل اهلل يف عــدن وازديــاد إقبــال

النــاس والتفافهــم حولــه حــاول احلــزب االشــراكي الشــيوعي منعــه وإيقافــه،
حيــث كان احلــزب االشــراكي قــد بــدأ حيكــم جنــوب اليمــن بعــد االســتقالل
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عــام  1387هـــ ،وكان نشــاط ســامل الشــاطري يتعــارض مــع مبادئهــم ،وملــا مل
فصــل ذلــك يف
جيــدوا طريق ـ ًا ملنعــه رســمي ًا جلــأوا إىل حماولــة اغتيالــه ،وقــد َّ
كتيــب مســتقل بعنــوان «قصــة مؤامــرة االغتيــال واالعتقــال» .وملــا نجــا مــن

مؤامــرة االغتيــال عــاد إىل مدينــة تريــم يف شــهر ربيــع الثــاين ســنة  1396هـــ

وافتتــح للمــرة األوىل بعــد إغالقــه ربــاط تريــم ،واســتمرت الــدروس فيــه إىل
عــام  1400هـــ ،ثــم ُأمــر من قبــل الدولــة بالتوقــف عــن التدريس وأخــذ عليه

التعهــد بذلــك وتعطلــت الــدروس يف ربــاط تريــم متام ـ ًا ،وتعــرض للســجن
والتعذيــب مــن قبــل احلــزب االشــراكي الشــيوعي ملــدة تســعة أشــهر ونصف
تقريب ـ ًا ،وتــم إطــاق رساحــه يف شــهر رمضــان ســنة  1401هـــ بعــد جهــود
جلنــة اإلصــاح بــن جنــوب اليمــن وشــاله يف تلــك األيــام .ثــم ســافر إىل
احلرمــن الرشيفــن يف عــام  1403هـــ للحــج واســتقر يف املدينــة املنــورة ،وكان

الســيد عمــر بــن عبــد الرمحــن اجلفــري وإخوانــه قــد أقامــوا يف املدينــة املنــورة
رباطـ ًا لطلبــة العلــم ،واختــر ســامل الشــاطري وزيــن بــن إبراهيــم بــن ســميط
للتدريــس فيــه ،فواصــل بذلــك عطــاءه ونــره للعلــم يف الربــاط قرابــة عــر

ســنوات.

وبعــد أن متــت الوحــدة اليمنيــة عــاد إىل مدينــة تريــم ملواصلــة العطــاء يف

نــر العلــم والدعــوة إىل اهلل ،وأعــاد بمعاونــة ومشــاركة أخيــه حســن بــن عبــد

اهلل الشــاطري وغــره فتــح ربــاط تريــم ســنة  1412هـــ الــذي أغلقــه احلــزب
االشــراكي احلاكــم آنــذاك ،واســتمر مغلق ـ ًا مــدة اثنــي عــر عامــا تقريبــا.
فعــادت حلقــات العلــم الرشيــف  .وكان هــو املــدرس العــام يف الربــاط،
وجــاء الطــاب مــن أماكــن شــتّى لطلــب العلــم عــى يدهيــا هــو وأخيــه
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وعــى يــد نخبــة مــن علــاء تريــم ،ومــا زال الربــاط قائ ـ ًا بنشــاطه إىل يومنــا

ـارضا يف كليــة
هــذا .وباإلضافــة إىل نشــاطه يف ربــاط تريــم فقــد تــم تعيينــه حمـ ً
الرشيعــة برتيــم بجامعــة األحقــاف نظـ ًـرا لســعة علمــه وخربتــه يف التدريــس،

ثــم اســتقال وتفــرغ للتدريــس يف الربــاط.

أيضــا باطالعــه عــى املذاهــب الفقهيــة األخــرى ،مــع إتقانــه
وقــد متيــز ً

للفقــه الشــافعي ،وكثــرا مــا يذكــر آراء املذاهــب الفقهيــة األخــرى يف دروســه
مــع التدليــل والتوجيــه واالعتنــاء بالنكــت (النقــط العجيبــة يف الفقــه) والفوائد
العلميــة واألدبيــة .كــا أن لــه با ًعــا طويـ ً
ـا يف علــوم وفنــون أخــرى ،ومنهــا:

التفســر وعلــوم القــرآن واحلديــث والبالغــة والنحــو والفلــك والتاريــخ
واألنســاب.

ولــه رحــات للدعــوة إىل اهلل ونــر العلــم إىل عــدد مــن البلــدان منهــا:

إندونيســيا وماليزيــا وســنغافورة وبرونــاي ورسيالنــكا ومرص والشــام واخلليج

وغريهــا مــن البلــدان العربيــة واإلســامية.

مؤلفاته
اهتــم الســيد ســامل الشــاطري بالتعليــم والدعــوة إىل اهلل ومل هيتــم كثــرا
بالتأليــف ممتثـ ً
ـا يف ذلــك طريقــة والــده عبــد اهلل بــن عمــر الشــاطري ،وذلــك
أن والــده ملــا عــزم عــى االشــتغال بتأليــف بعــض الكتــب والفتــاوى استشــار
شــيخه أمحــد بــن حســن العطــاس ،فنهــاه عــن ذلــك وقــال لــه" :أ ّلــف رجــاال
علــاء يؤلفــون الكتــب" ،ومــع ذلــك فــإن لــه بعــض املؤلفــات القيمــة وهــي:
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«Pالفوائد الشاطرية يف النفحات احلرمية»
«Pنظم بعض املسائل والضوابط الفقيهة»

«Pنيل املقصود يف مرشوعية زيارة نبي اهلل هود»
«Pقصة مؤامرة االغتيال واالعتقال»

Pترمجة خمترصة لوالده عبد اهلل بن عمر الشاطري

ودرسوا فيه
Pنبذة خمترصة يف التعريف برباط تريم ومن درسوا ّ

Pنرش وتصحيح وطبع لرسالة «وصيتان عظيمتان» تأليف حممد بن عيل
موىل عيديد وتأليف والده عبد اهلل بن عمر الشاطري

Pتصحيح ونرش كتاب «اآليات املتامثالت املتقاربات املتشاهبات من القرآن
الكريم» ملحمد بن علوي العيدروس

Pتصحيح ونرش ومجع لرسالة «أدعية ومناجاة» ملحمد بن حسن عيديد

ولــه جمموعــة كبــرة مــن املحــارضات والــدروس يف موضوعات إســامية

كثــرة ومنهــا عىل ســبيل املثــال :سلســلة الــدروس الرمضانية وسلســلة دروس
يف أحــكام احلــج واإلرساء واملعــراج والغــزوات والتفســر وأحــكام النــكاح
وغريهــا مــن الــدروس الفقهيــة واألخالقيــة والتارخييــة وهــي موجــودة يف

مكتبتــه الصوتيــة.

وقــد تعرفــت عــى العالمــة الســيد ســامل الشــاطري وخاصــة بعــد مكثــه

يف مدينــة جــدة يف منــزل قريبــه الســيد حســن رسي مجــال الليــل  .وكان ريض

اهلل عنــه حيبنــي ويقربنــي اىل جملســه ويطلــب منــي أحيانــا ان احتــدث بمواضيــع
املتعلقــة بالطــب والفقــه  ،فأســتجيب لطلبــه بعــد تــردد  ،كــا كان يطلــب
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منــي أحيانــا ان أحتــدث عــن أهــل الكتــاب وخاصــة اليهــود والنصــارى ومــا

ورد يف كتبهــم مــن حتريــف آليــات اهلل ســبحانه وتعــاىل ومــن كــذب وهبتــان

عــى انبيــاء اهلل ورســله  .وكان حيــب القــراءة وكلــا أعطيتــه كتابــا مــن كتبــي
يناقشــني فيــه بعــد بضعــة أيــام وأجــده قــد اكمــل قراءتــه ودقــق فيــه  .نفعنــا

اهلل بعلمــه وحمبتــه ودعواتــه .

وفاته

تــويف يــوم اجلمعــة ليلــة الســبت يف مدينــة جــدة باململكــة العربيــة الســعودية يف
الثالثــن مــن شــهر مجــادى األوىل لعــام  1439هـــ املوافــق للســادس عــر من

شــهر فربايــر لعــام  2019م يف املركــز الطبــي الــدويل الــذي كنــت أعمــل فيــه
وكان ريض اهلل عنــه يامزحنــي قبــل وفاتــه ببضعــة أيــام .

والغريــب أنــه كان عندمــا يدخــل أي مستشــفى بــأي بلــد وجيــد فيــه غــر

املســلمني مــن األطبــاء وهيئــة التمريــض فيدعوهــم لالســام وقــد جعــل اهلل

لــه القبــول واســلم عــى يديــه بعضهــم  .كــا كان يدعــو املســلمني بااللتــزام
بدينهــم واملحافظــة عــى شــعائره وخاصــة الصــاة  .رمحــه اهلل رمحــة االبــرار.

نقــل جثامنــه يف اليــوم التــايل إىل مكــة املكرمــة حيــث متــت الصــاة عليــه يف

مســجد احلــرام ليــواري الثــرى بمقــرة املعــاة

الشيخ حممد عوض باوزير(1330هـ1911/م1393-هـ1973/م)
ولــد الشــيخ حممــد عــوض باوزيــر يف منظقــة غيــل باوزيــر يف حرضمــوت

ووحفــظ القــرآن ودرس عــى يــد علامءهــا حتــى أتقــن الفقــه وصــار قاضيــا

للدولــة القعيطيــة وصــار رئيــس حمكمــة االســتئناف ثــم اختلف مع الســلطات
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وتــرك املنصــب وهاجــر اىل الصومــال الربيطــاين حيــث عمــل مدرســا للديــن
وواعظــا وامامــا الحــد املســاجد هنــاك ثــم ذهــب اىل احلجــاز عــن طريــق
اليمــن والتقــى بكثــر مــن علــاء مكــة واملدينــة ثــم عــاد اىل عــدن وعمــل

موظفــا مــع التاجــر عبــد اهلل عبيــد بامطــرف ثــم صــار رشيــكا لــه ثــم اســتقل
يف جتارتــه وتوســع فيهــا .

وكان لــه نشــاط اجتامعــي ودينــي كبــر فقــد شــارك يف تأســيس املعهــد

العلمــي بعــدن وارشف عــى مدرســة بازرعــة اخلرييــة وانتخــب رئيســا

للجمعيــة احلرضميــة ورئيســا للجمعيــة االســامية ونائبــا لرئيــس اجلمعيــة

االســامية للرتبيــة والتعليــم (املعهــد العلمــي االســامي ) كــا انتخــب أمينــا
عامــا هليئــة علــاء اجلنــوب يف عــدن وعضــو يف مجعيــة مكافحــة الســل وشــارك
يف بنــاء مســجد النــور بالشــيخ عثــان وســاهم بكثــر مــن االعــال اخلرييــة يف

عــدن وغريهــا .

وتــوىل اخلطابــة والتدريــس يف مســجد الشــيخ الســيد حســن األهــدل يف

كريــر عــدن لفــرة طويلــة مــن الزمــن .

ويف عــام 1967م ســافر اىل احلجــاز هــو وارستــه بعــد ان اضطربــت االحــوال

كلهــا يف عــدن وكثــرت فيهــا الفتنــة واســتقر يف جــدة وافتتــح عمــا جتاريــا
ناجحــا وحصــل عــى اجلنســية الســعودية وتــوىل أوالده مــن بعــده هــذا العمــل

التجــاري الناجــح ووافتــه املنيــة يف جــدة 1393هـــ1973/م رمحــه اهلل رمحــة
األبــرار.

154

من علامء عدن املشــهورين

الشيخ كامل عبد اهلل صالح
ولــد يف مكــة املكرمــة ودرس عــى يــد علامءهــا الكبــار وصــار مــن مجلــة

العلــاء ولكنــه هاجــر مــع مــن هاجــر مــن علــاء مكــة عندمــا ســقط حكــم
األرشاف وذهــب اىل عــدن واســتقر فيهــا وعندمــا دخلــت املدرســة االبتدائيــة

يف كريــر عــدن (الســيلة) كان هــو مديــرا للمدرســة واســتاذا فاضــا عاملــا
بالديــن واللغــة العربيــة .

واشــتهر يف عــدن كأحــد علامءهــا ثــم ذهــب اىل حلــج وصــار قاضيــا فيهــا

واســتقر فيهــا فــرة ثــم عــاد اىل عــدن مــرة أخــرى وعــرف بعلمــه الواســع
ودروســه يف الديــن يف عــدة مســاجد بــا فيهــا مســجد الشــيخ عبــد اهلل

العامــودي ومســجد بانصــر  .واختــر كأحــد كبــار العلــاء يف اجلنــوب وصــار
عضــوا يف هيئــة كبارعلــاء اجلنــوب .

وعندمــا عــرض عليــه العــودة اىل مكــة املكرمــة اعتــذر عــن ذلــك ألنــه

قــد توطــن عــدن ولــه زوجــة وأوالد فيهــا .

وكان منزلــه بجــوار منزلنــا وابنــه عدنــان أحــد أصدقائــي رغــم أين أكــر

منــه بعــدة ســنوات .

وعندمــا ســاءت األحــوال يف عــدن رجــع األخ االســتاذ عدنــان كامــل

صــاح اىل وطنــه االصــي مــع أخواتــه اىل اململكــة العربيــة الســعودية واســتقر

يف جــدة وصــار أحــد رجــال االعــال وبنفــس الوقــت لــه مســامهات صحفيــة

يف عــدة صحــف ومــن بينهــا صحيفــة املدينــة حيــث كان لــه عمــود اســبوعي
يكتــب فيــه .
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والدكتــورة ســامية العمــودي هــي احــدى حفيــدات الشــيخ كامــل عبــد اهلل

صــاح .
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صلتي بالصحافة واالستاذ عبد اهلل باذيب

صلتي بالصحافة:
بــدأت صلتــي بالصحافــة عندمــا نــر يل أســتاذي لطفــي جعفــر أمــان

موضــوع انشــاء "مــن هــو قــدويت " يف إحــدى الصحــف املحليــة عندمــا كنــت

يف الســنة الرابعــة االبتدائيــة  ،وكان يفعــل ذلــك تشــجيعا لتالميــذه الصغــار .

األستاذ عبد اهلل عبد الرزاق باذيب(1976 -1931م):

ويف املرحلــة الثانويــة اتصلــت باألســتاذين عبــد اهلل باذيــب وأخيــه عــي

باذيــب اللذيــن كانــا يعمــان يف صحيفــة اجلنــوب العــريب  ،وكانــت صحيفــة
اجلنــوب العــريب قــد اسســها الســيد أمحــد عمــر بافقيــه لتكــون لســان حــال

(رابطــة أبنــاء اجلنــوب العــريب)  ،وقــد عمــل عبــد اهلل باذيــب قبلهــا يف صحيفة
النهضــة التــي يملكهــا ويــرأس حتريرهــا األســتاذ عبــد الرمحــن جرجــرة ،
والتــي كان عــى صلــة وطيــدة برابطــة اجلنــوب العــريب  ،بــل كان عبــد اهلل

باذيــب نفســه وقحطــاين الشــعبي وجمموعــة كبــرة مــن الكتــاب أعضــاء يف
هــذه الرابطــة .

وقــد انتقــل األســتاذ عبــد اهلل باذيــب مــن صحيفــة النهضــة إىل صحيفــة
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اجلنــوب العــريب  ،ومكــث فيهــا عــدة ســنوات ثــم انتقــل اىل صحيفــة الفجــر .
وكان عبــد اهلل باذيــب املولــود يف الشــحر  1931والــذي انتقــل مــع والــده
وارستــه الكبــرة إىل عــدن .

وكان أحــد الطــاب املتمييزيــن يف مدرســة بازرعــة التــي درس فيهــا
املرحلتــن االبتدائيــة واملتوســطة  ...وتعلــم عــى يـ ِ
ـد الشــيخ األزهــري العالمة
عــي بامحيــش  ،اللغــة العربيــة وشــيئا يســرا مــن علــوم القــرآن والديــن  ،كــا
تعلــم أيضــا عــى يــد العالمــة الشــيخ حممــد ســامل البيحــاين وخاصــة اللغــة
العربيــة والنحــو وآداهبــا وشــيئا يســرا مــن علــوم القــرآن والديــن  ،ثــم انتقــل
عبــد اهلل باذيــب اىل املدرســة احلكوميــة الثانويــة واســتمر فيهــا اىل الســنة النهائية
ولكنــه مل يكملهــا بســبب اضطــراره اىل العمــل لفقــر والــده وضيــق حالــه .
واصــدر مــع جمموعــة األدبــاء واألصدقــاء مثــل عائــض باســنيد جملة املســتقبل
األدبيــة والفكريــة عــام  1949وهــو ال يــزال طالبــا يف الثانويــة وعمــره آنــاذاك
تســعة عــر عامــا فقــط .

وقامــت املجلــة بمهامجــة األدب التقليــدي وأدب املشــايخ  ،ورد عليــه
الشــيخ حممــد البيحــاين والشــيخ عــي بامحيــش  ،وســ ّفهوا بعــض آراءه .

وانتقــد عبــد اهلل باذيــب الشــاعر األديــب األســتاذ الشــاعر الكبــر حممــد
عبــده غانــم بشــدة مــع أنــه كان ُيعتــر مــن أفضــل شــعراء عــدن يف ذلــك
الوقــت  ،كــا انتقــد بشــدة الشــاعرعيل حممــد لقــان مــع أنــه كان مــن رواد
الشــعر يف عــدن وأكثرهــم انتاجــا ومكانــة  .وانتــر لألســتاذ لطفــي وإعتــره
رائــدا للشــعر احلديــث ولكنــه بعــد مــدة انتقــده بشــدة أيضــا .

ومتيــزت مقــاالت األســتاذ عبــد اهلل باذيــب الصحف ّيــة باإلســلوب اجلميــل
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والدقــة املوضوعيــة وتأييــد احلركــة العامليــة واحلركــة النضاليــة ضد املســتعمر،

وكان يعتــر مــن أبــرز الكتــاب الذيــن هامجــوا االســتعامر الربيطــاين  ،وكان
أخــوه األســتاذ عــي باذيــب يســر عــى هــذا املنــوال  ،وأســلوب ُه أكثــر سالســة
كــا كان يكتــب أحيانــا مقــاالت أدبيــة .

وعندمــا تعرفــت عليهــا شــجعاين عــى الكتابــة بعــد أن عرضــت عليهــا

بعــض املحــاوالت التــي كتبتهــا  ،ونــرت مقــاالت عديــدة بإســم مســتعار
ضــد االســتعامر واملجــاالت الوطنيــة وتأييــدا للحركــة العامليــة  ،كــا نــرت
ثالثــة مقــاالت باســمي  ،أحدمهــا بعنــوان زهــر بــن أيب ســلمى شــاعر

الســام ،وهــو شــاعر جاهــي فحــل بــل ويعتــر أحــد أهــم شــعراء املعلقــات

الســبع  ،والــذي مــدح هــرم بــن ســنان واحلــارث بــن عــوف الذبيــاين اللذيــن
بــذال أمواهلــا لإلصــاح بــن قبيلتــي عبــس وذبيــان يف احلــرب املشــؤومة

وهــي حــرب داحــس والغرباء(اخليلــن املتســابقني) التــي دامــت ثالثــن ســنة

بســبب تافــه وهــو اعــراض الفــرس الســابق ليفــوز اآلخــر  ،فقامــت احلــرب

بــن القبيلتــن ملــدة ثالثــن عامــا حتــى كا َد احليــان أن يفنيــا  .وهلــذا مــدح زهري

بــن ايب ســلمى صانعــي الســام جلهودمهــا املباركــة وبذهلــا األمــوال بالصلــح

بــن القبيلتــن :

تداركتام عبسا وذبيان بعدما

*** تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم

وقــام زهــر بإنشــاء قصائــد عــدة هتاجــم احلــرب وتدعــوا اىل الســام ،

وهــو أمــر نــادر احلــدوث يف الشــعر العــريب بصــورة عامــة  ،ومل يظهــر عنــد

غــره يف الشــعر اجلاهــي قــط .
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وس بذلــك املقــال عبــد اهلل باذيــب وأخــوه عــي  ،وأفــردا لــه صفحــة
ُّ

كاملــة باعتبــاره شــعر يدعــو اىل الســام  .وذلــك ممــا تدعــوا اليــه احلركــة
االشــراكية يف ذلــك الوقــت (حركــة الســام العاملــي ) .

وكتبــت مقــاال أخــر عــن التصــوف االســامي ورددت فيــه عــى مــن قــال

أن التصــوف االســامي مأخــوذ بكاملــه مــن اهلنــدوس والبوذيــن وأوضحــت
فيــه أن أصــول التصــوف راجعــة إىل ذم الدنيــا واالهتــام باآلخــرة  ،ومهــا
أمــران شــدّ د عليهــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة املطهــرة  .وذكــرت عــددا

مــن أعــام التصــوف االســامي مثــل ابراهيــم ابــن أدهــم وشــقيق البلخــي
دخلت الفلســفة
وعبــد اهلل ابــن املبــارك  ،واجلُنيــد وغريهــم  .ثــم ذكــرت كيــف
ْ

االســترشاقية اىل التصــوف يف أشــعار احلــاج والســهروردي املقتــول (الــذي
قتلــه صــاح الديــن وهــو غــر الســهروردي صاحــب عــوارف املعــارف )

وقــد حكــم الفقهــاء بزيغهام(احلــاج والســهروردي) واهتــا بالزندقــة فقتــا.
ـرت أن االضافــات الفلســفية التــي ُأغــرم هبــا املســترشقون هــي
وبالتــايل اعتـ ُ
إضافــات خارجــة عــن التصــوف االســامي احلقيقــي .

وقــد نــرت هــذه املقالــة يف صحيفــة اجلنــوب العــريب وأنــا طالــب يف

الثانويــة يف كليــة عــدن بتشــجيع مــن الســيد أمحــد عمــر بافقيــه صاحــب
صحيفــة اجلنــوب العــريب ورئيــس حتريرهــا.

وقــد نــرت مقــاال عــن الفنــان والرســام اهلولنــدي فــان جــوخ (-1853

 )1890بعــد ان شــاهدت فلــا رائعــا عــن حياتــه وفنــه  ،وقــد نــر املقــال يف

صحيفــة الفجــر التــي كان حيررهــا عبــد اهلل باذيــب وصديقــه باخبــرة .
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وفــان جــوخ هــو أحــد اشــهر الرســامني التشــكيلني والــذي تبــاع كل

لوحــة مــن لوحاتــه بعــرات املاليــن مــن الــدوالرات بــل تعتــر مــن أغــى

اللوحــات الفنيــة التــي تبــاع يف العــامل .

ورغــم أن فــان جــوخ كان مصابــا بمــرض عقــي يــؤدي بــه اىل نوبــات مــن

اجلنــون ونوبــات مــن الــرع  ،وكانــت هــذه احلــاالت تؤثــر يف فنــه وتعطيــه

تفــردا ومتيــزا عــن األخريــن (بــن الفــن واجلنــون شــعرة) وقــد بــدأت لوحاتــه

تثــر االعجــاب عندمــا رســم عــال املناجــم الفقــراء والذيــن يعيشــون حيــاة
بائســة وتعاطــف معهــم كثــرا ثــم تعاطــف مــع الفالحــن الفقــراء وكان حمبــا

هلــم ومتعاطفــا معهــم ومــن أشــهر لوحاتــه :

أكلو البطاطا

ليلة النجوم
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زهرة عباد الشمس

بني الفن واجلنون شعرة

وقد رسم مئات اللوحات املنترشة يف خمتلف متاحف العامل.

ورغــم أنــه بــدأ حيقــق شــهرة واســعة اال أن حياتــه اتســمت بصــورة عامــة

بالبــؤس واالضطــراب يف عالقاتــه العاطفيــة املختلفــة  .وقــد أهنــى حياتــه
باالنتحــار بعــد أن مــرض أبــن أخيــه الصغــر مرضــا شــديدا ورأه يتــأمل
ويتعــذب فلــم يطــق ذلــك فانتحــر .

ورفضــت الكنيســة القريبــة منــه دفنــه بســبب االنتحــار  ،ولكــن كنيســة

أخــرى قبلــت ذلــك ودفــن فيهــا  .وكانــت حياتــه القصــرة ( )37عــام جمــاال

لكثــر مــن املؤلفــات والدراســات واألفــام  .فهــي متثــل حيــاة القلــق والتوتــر

والتعاســة التــي يعيشــها االنســان الغــريب ذو الضمــر احلــي فقــد شــاهد
مئــات مــن عــال املناجــم األشــقياء والتعســاء كــا شــاهد آالف الفالحــن

الذيــن كانــوا يعانــون مــن البــؤس يف هــذه احلضــارة الزائفــة وعــاش مــع
جمموعــة مــن الفنانــن وعــرف معاناهتــم وحياهتــم املضطربــة ورغــم دخولـ ِ
ـه
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الكنيســة وحماوالتــه العديــدة لالقــراب مــن التعاليــم الدينيــة كــي يتخلــص

مــن قلقــه اال أن الكنيســة كانــت بالنســبة لــه مثــارا للتناقــض بــن مــا يعيشــه

رجاهلــا الكبــار مــن تــرف وحيــاة رغــد وبــن مــا يعيشــه أتباعهــا مــن الفقــراء
واملســاكني مــن حيــاة الضنــك والفقــر واملذلــة  .فــأدى ذلــك اىل اضطــراب

عالقتــه بالكنيســة اضطرابــا واضحــا وبعــده عنهــا بعــد ذلــك  ،وهــو أمــر

شــديد االنتشــار يف الغــرب ألن كل مــن لديــه ضمــر حــي حيتقــر حيــاة رجــال
الكنيســة االثريــاء والذيــن يتعاونــون باســتمرار مــع الطبقــات الثريــة ومــاك
االرايض ثــم مــع الرأســالني بعــد ذلــك  ،وهلــذا اعتــر بعــض املفكريــن أن

الكنيســة ورجــال الديــن يســتخدمون التعاليــم الدينيــة ألغراضهــم اخلاصــة
وملنــع الطبقــات الفقــرة واملســحوقة مــن أخــذ حقوقهــم مــن هــؤالء الذيــن
يبتزوهنــم ويمتصــون دمائهــم كــا أن الكنيســة كانــت غالبــا يف خدمة االســتعامر
واســتغالل الشــعوب ولذلــك كانــت عليهــا النقمــة يف كثــر مــن األحيــان .

وقــد كان عبــد اهلل باذيــب وأخــوه يشــجعاين عــى قــراءة الكتــب التــي تدعــوا
اىل االشــراكية بــل واملاركســية  ،وبالفعــل قــرأت بعــض هــذه الكتــب وبالذات

كتــاب رأس املــال لكارملاركــس (اليهــودي ) والــذي مل يقــرأه يف ذلــك الوقــت

عبــد اهلل باذيــب نفســه  .وقــد اعطــاين االســتاذ عبــد اهلل باذيــب كتــاب الدكتور
مصطفــى حممــود " اهلل واالنســان " والــذي قــدم لــه االســتاذ حممــود أمــن العامل

والدكتــور عبــد العظيــم أنيــس وكالمهــا مــن كبــار الشــيوعني يف مــر وقــد

مــدح يف كتــاب دكتــور مصطفــى حممــود يف ذلــك الوقــت واعتــراه كتابــا ضــد
االعتقــادات الدينيــة يفتــح البــاب اىل االحلــاد  .وقــد قــرأت الكتــاب آنــذاك
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ووجــدت الدكتــور مصطفــى حممــود متشــككا يف بعــض االمــور ومتأثــرا بكثري

مــن الفلســفات املختلفــة ولكنــه قطعــا مل يكــن ملحــدا وقــد اثــار الكتــاب يف
حينــه ضجــة كــرى يف مــر ومنعــه االزهــر ودار االفتــاء عــى اعتبــار انــه

كتــاب يلقــي كثــرا مــن الشــكوك عــى بعــض النصــوص الدينيــة ولكــن
مصطفــى حممــود رمحــه اهلل نفــى ذلــك نفيــا باتــا واســتطاع حماميــة أن ينفــي

عنــه تلــك التهمــة وانــه كان متآثــرا ببعــض الفلســفات املختلفــة ولكنــه مل يكــن
ملحــدا قــط وذكــر مصطفــى حممــود يف عــدة لقــاءات عــى النــت هــذه القصــة
وانــه مل يشــك قــط يف اهلل ســبحانه وتعــاىل بــل كان مؤمنــا طــوال مراحــل حياتــه

 .وزاد ايامنــه عمقــا بتوســع مداركــه وقراءتــه ولقاءاتــه وصــار َع َلــا مــن اعــام
الدعــوة االســامية وخاصــة عندمــا ناقــش امللحديــن مــن الشــوعيني وغريهــم

يف كتابــه "حــوار مــع صديقــي امللحــد" ورد عــى الشــوعية يف كثــر مــن كتبــه

تكفــي الســقاط هــذه التهمــة حتــى يف ذلــك العهــد .

وعــى أيــة حــال ان مصطفــى حممــود َع َلــم مــن أعــام االســام يف العــر
احلديــث  ،رمحــه اهلل رمحــة االبــرار .

وملــا ظهــرت كتــب "معركــة االســام والرأســالية " و"الســام العاملــي
واالســام" و"العدالــة االجتامعيــة يف االســام"  ،وهــي مــن بواكــر أعامل ســيد
قطــب رمحــه اهلل  ،ذهبــت هبــذه الكتــب ملناقشــة عبــد اهلل باذيــب وأخيــه يف
هــذه املواضيــع  ،وأن العدالــة االجتامعيــة يف االســام تغنينــا عــن املاركســية
اللينينيــة ،فأخــذ منــي كتــاب معركــة االســام والرأســالية لقراءتــه ثم مناقشــته
بعــد ذلــك  .ولكنهــا ماطــا يف ذلــك  ،وحاولــت مــرارا أن أناقشــهام يف هــذا
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املوضــوع لكنهــا كانــا يبتعــدان عنــه متامــا  ،فاقتنعــت أهنــا ال يســتطيعان
املناقشــة هبــذا البــاب  ..وفــرت عالقتــي هبــا  ...ثــم ذهبــت اىل القاهــرة
لدراســة الطــب وانقطعــت صلتــي هبــا .

وقــد أثــارت مقــاالت أســتاذ عبــد اهلل باذيــب احلكومــة الربيطانيــة
وقدمــوه اىل املحاكمــة بتهمــة التحريــض عــى الفــوىض والثــورة عــى النظــام .
فخــرج عــدد غفــر مــن النــاس اىل املحكمــة وأحاطــوا هبــا  ،فاضطــر احلاكــم
االنجليــزي اىل اختصــار املحاكمــة والســاح لعبــد اهلل باذيــب بمغــادرة عــدن
والذهــاب اىل اليمــن الشــايل  ،وبذلــك انتهــت هــذه املشــكلة  .وذهــب عبــد
اهلل باذيــب اىل صنعــاء واســتقبله االمــام أمحــد .
ثــم اتصــل باذيــب بالســفارة الروســية يف صنعــاء والتــي كانــت تعــرف
معرفــة جيــدة نشــاطه واجتاهــه املاركــي وشــجعته عــى الذهــاب اىل روســيا
لدراســة املاركســية دراســة عميقــة  ،وبالفعــل ذهــب اىل روســيا وأجــاد اللغــة
الروســية وتعمــق يف املاركســية اللينينيــة وصــار بعــد عودتــه أحــد أهــم رواد
املاركســية يف اليمــن بأكملــه .

دور كبــر يف احلركــة الشــيوعية واحلــزب الطليعــي وتــوىل وزارة
وكان لــه ٌ

املعــارف ثــم وزارة الثقافــة يف الدولــة املاركســية يف اليمــن اجلنــويب  ،وأول عمل

قــام بــه هــو إغــاق املعهــد الدينــي االســامي الــذي ش ـ ّيده العالمــة الشــيخ
حممــد البيحــاين  ،بعــد جهــود طويلــة  ،وكان مع َلــا بــارزا يف التعليــم الدينــي
يف اجلزيــرة العربيــة .

وقــد قــام عبــد اهلل باذيــب بإقفــال املعهــد ومصــادرة ممتلكاتــه وحتويــل

املبنــى اىل مركــز حكومــي تابــع لــوزارة الداخيلــة .
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أحداث صغرية وهامة يف عدن
فريد األطرش يف عدن

زيــارة املوســيقار الراحــل " فريــد االطــرش" قــام صاحــب الســينام األهليــة

التاجــر حســن خودابخــش بدعــوة الفنــان فريــد األطــرش لزيــارة عــدن

وقبــل الدعــوة وحــر عــام  1955مــع أخيــه فــؤاد االطــرش وزوجتــه
إيــان وبصحبــة الفرقــة املاســية بقيــادة املايســرو أمحــد فــؤاد حســن ...وخــرج

معظــم آهــايل عــدن حلضــور حفــات الفنــان فريــد االطــرش التــي اســتمرت

ثامنيــة ليــايل والتــي مل يتســع هلــا اال ميــدان كــرة القــدم (ميــدان احلبيــي ) .

ونــزل فريــد االطــرش مــع فرقتــه يف فنــدق الصخــرة (روك هوتيــل) يف التواهي
واســتضافه وايل عــدن هيكــم بوثم.

وأقــام خودابخــش لفريــد االطــرش حفــا خاصــا حــره لفيــف مــن

فنــاين عــدن مثــل أمحــد بــن أمحــد قاســم وحممــد عبــده زبيــدي وخليــل حممــد
خليــل و ســامل بامدهــف وجمموعــة مــن أعيــان مدينــة عــدن مثــل االســتاذ

حممــد عبــده غانــم واالســتاذ عــي حممــد لقــان وغريهــم كثــر .
أول حديقة حيوان يف اجلزيرة العربية يف عدن ADEN ZOO

اول حديقة حيوانات يف شبه اجلزيرة العربيه بالشيخ عثامن /عدن
بــدأ احلــاج عبــد املجيــد الســلفي عملــه كبائــع اللمليت(لليمونــادهLemon

 )lightومرشوبــات رشكــة الكوثــر والثلــج يف حمــل باحلــي التجــاري الشــيخ

عثــان.
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ثــم افتتــح حمــل لبيــع الصحــف واملجــات بنفــس الشــارع وقــام بــراء
بســتان يف ضواحــي الشــيخ عثــان (الشــيخ الدويــل)  ،وقــام بزراعــة البســتان
بشــتى اخلــروات والفواكــه واشــجار النخيــل

يف الوقــت الــذي جــاء مــن الصومــال رجــان صوماليــان بســفينة
(رشاعيــة) حيمــان فيهــا زوج اســود ذكــر وانثــى هديــه لالمــام امحــد
واثنــاء وصــول االســدين لعــدن مل جيــدوا هلــا مــكان لبقائهــا ســوى بســتان
عبــد املجيــد ،فاســتضافهام فــرة ،ثــم طــرات بعقلــه فكــرة انشــاء حديقــة
حيوانــات .وحتويــل بســتانه هلــذا الغــرض
ففــي عــام  1953اســتورد اســدين مــن الصومــال وكبــش بخمســه ارجــل
 ,ثــم اســتورد انــواع كثــره مــن الطيــور مثــل

الطــاؤوس والنعــام والببغــاء والصقــور والكنــاري والبــوم  ،ثــم اســتورد
حنــش كبري(الفايتــن  Phytenوهــو ثعبــان كبــر ضخــم غــر ســام يمتــاز
بعضــات قويــة جــدا ويقــي عــى فريســته بعرصهــا والــذي كان طولــه 16
قدمــآ) مــن اهلنــد والقــرود بانواعهــا مــن أفريقيــا والنمــور والباشــق والغزالن
والســناجب والضبــاع والقنافــذ والدببــة التــي أتــوا هبــا مــن جبــال اهلماليــا
مــن اهلنــد .
وصنــع هلــم اقفاصــا حديديــه حمكمــه ليشــاهدها زوار احلديقــة مــن كل
مناطــق عــدن وكانــت تســعرية الدخول(نــص شــلن )
كــا كان يشــري املــوايش اهلزيلــه التــي التنفــع لــاكل واللحــوم التالفــه
لتغديــة احليوانــات والبعــض االخــر التــاكل اللحــوم فيوفــر هلــا اخلضــار

والفواكــه.
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كان موقعــا مســليا ترفيهيــا للصغــار والكبــار بمدينــة عــدن ومفيــدا علميــا

لطلبــة املــدارس ملشــاهدة احليوانــات عــن قــرب

كان موقــع احلديقــه قريبــا مــن منــازل بعــض املواطنــن ممــا ســبب ذعــرا

هلــم.

انشاء نادي الفروسية
كان يف عــدن منطقــة خــور مكــر جمموعــة مــن اخليــول تابعــة لالنجليــز

وبعــض اخليــول التابعــة لوديــع حســن عــي وهــذ خيــول خاصــة وليســت

للعامــة ولكــن تعقــد مســابقات بــن هــذه اخليــول بأصحاهبــا ويســمح

لألهــايل حضــور هــذه املســابقة بدفــع رســوم حمــددة  .ثــم أشــرى احلــاج عبــد
املجيــد الســلفي يف عــام  1967م  16حصانــآ ..وكان ذلــك أول بدايــة لـــ نادي

الفروســية يف عــدن يف منطقــة الشــيخ عثــان والــذي أنتهــى يف عــام  1974م

بســبب إنتشــار وبــاء الكولــرا يف ذلــك الوقــت..

ويف عــام  1985م كانــت بدايــة النهايــة لـــ بســتان عبداملجيــد بـــسبب كــر

الســن لـــ بعــض احليوانــات وقلــة الدخل املــايل للحديقــة مقارنــة بـــ مصاريفها
بـــ اإلضافــة إىل صعوبــة إســترياد احليوانــات وإرتفــاع قيمتهــا ..لــذا قــرر ابــن
املرحــوم احلــاج عبــد املجيــد اختيــار مــكان بعيــد وانســب باالتفــاق مــع

حكومــة عــدن يف ذلــك الوقــت ولكــن حــرب  13ينايــر1986م افســد قيــام
املــروع واختفــت احلديقــة مثــل مااختفــي كل مجيــل بعــدن

رحــم اهلل احلــاج عبــد املجيــد الــذي اســعدنا زمــان بحديقتــه اجلميلــة

كاطفــال قضينــا فيهــا امتــع اللحظــات
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كــا قــام املرحــوم عبــد املجيــد الســلفي مــع نخبــه مــن رجــال عــدن ببنــاء

مســجد النــور يف الشــيخ عثــان.

احلاج عبد املجيد السلفي مؤسس أول حديقة حيوان يف عدن ويف اجلزيرة العربية
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املدرسة االبتدائية السيلة :

كانــت عــدن مدينــة تنهــض وتســر برسعــة يف كثـ ٍ
ـر مــن املجــاالت  .ويف

ســنة  1948-1947كان والــدي يريــد أن يعلمني يف البيت وحيرض يل مدرســن

ويعلمنــي التجــارة لكــي أصبــح تاجــرا مثلــه  ،لكــن كان أحــد أقــارب والــديت
سيســل إىل بريطانيــا
الســيد حامــد الصــايف مديــر مدرســة متوســطة  ،وكان ُ

لزيــادة دراســته بالتعليــم حتــى يعــود مســؤوال أكــر  ،وكان صديقــا للوالــد
أيضــا  ،فنصــح والــدي وقــال لــه :قــد يضيــع الولــد جيــب أن تدخلــه املدرســة

مبــارشة  ،فدخلــت املدرســة وأنــا متأخــر قــد جــاوزت الســابعة  .و مل يوجــد
يل مــكان يف مدرســة الســيلة يف كريــر ألين تأخــرت بالتســجيل فأرســلوين
ـم انتقلــت اىل مدرســة الســيلة يف عــدن (ســكول دينــي
اىل املعــا  ،ومــن ثـ َّ

وهــي اختصــار لكلمــة  Residencyأي حمــل اقامــة املســؤول الربيطــاين يف عــدن

ســابقا) ..

وهــي مدرســة كبــرة  ،ومــن كربهــا وقوهتــا صــارت بعــد ذلــك املتحــف

احلــريب  ،وهلــا األن أكثــر مــن  80ســنة ضخمــة وفخمــة جــدا  ،وكان مديرهــا

يف ذلــك الوقــت الشــيخ كامــل صــاح  ،وهــو مــن علــاء مكــة املكرمــة الذيــن

بــارز فيهــا .وكثــر مــن األرس املكاويــة
علمــي
توطنــوا عــدن وكان لــه دور
ٌ
ٌ
كانــت تــأيت اىل عــدن  ،ألن فيهــا حريــة ومنفتحــة  ،ومــن هــؤالء جــاء الشــيخ
كامــل صــاح إىل عــدن وصــار مديــر هــذه املدرســة  ،ومــن ثــم ذهــب اىل
منطقــة أخــرى يف حلــج وصــار قاضيــا رشعيــا مســؤوال فيهــا ..وهــو رجــل
فاضــل جــدا رمحــة اهلل عليــه  ،وكان جارنــا وبيتــه قريــب مــن بيتنــا  ،وابنــه
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األخ عدنــان كنــت أكــر منــه بعــدة ســنوات  ،لكــن نتيجــة القــرب يف الشــارع
والبيــوت املتقاربــة جــدا فــكان بيننــا صداقــة  ،وبعــد أن اهنــارت عــدن باحلكــم

الشــيوعي  ،رجــع هــو وأهلــه وأخواتــه اىل الســعودية  ،واخــذوا جنســيتهم مرة
أخــرى  ،وصــار لديــه أعــال جتاريــة وكان أيضــا صحفيــا يكتــب يف (صحيفــة
املدينــة) وغريهــا  ،ولــه مقــاالت اســبوعية مســتمرة مــن فــرة طويلــة  ،هــذه

أرسة مــن األرس املكاويــة احلجازيــة .

ويف آخــر ســنة  1948-1947دخلــت اىل املدرســة االبتدائيــة يف كريــر،

وكان يف نفــس الفصــل إىل جانبــي أخــي وزميــي وصديقــي شــهاب غانــم
 ..ووالــده كان نائــب مديــر التعليــم يف عــدن  ،ومــن بعــد ذلــك تــوىل ادراة
التعليــم كلهــا  ،وكان مــن القالئــل الذيــن أتيــح هلــم الدراســة يف بــروت

باجلامعــة األمريكيــة  ،والقالئــل الذيــن اخــذوا الشــهادات العاليــة  ،وبعــد

ذلــك وصلــوا اىل الدكتــوراه وغريهــا  ،وتعمقــت الصداقــة بينــي وبــن زميــي
وصديقــي بعــد ذلــك.
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مدرســة الســيلة االبتدائيــة والتــي حتولــت فيــا بعــد اىل املتحــف احلــريب يف

كريــر عــدن ،وتــوىل بعــد الشــيخ كامــل صــاح ادارة مدرســة الســيلة الســيد
حممــد الباقــر ابــن محــود احلازمــي  ،وهــو مــن عائلــة احلازمــي  ،وهــم قــد أتــوا

مــن املخــاف اليــاين (مــن نجــران جيــزان إىل عســر)  ،وكانــوا مــن األرشاف
احلســنيني نســبة إىل ســيدنا احلســن  ،وكان فيهــم علــاء  ،وجدهــم الــذي جــاء

إىل عــدن أحــد كبــار العلــاء  ،عينتــه احلكومــة الربيطانيــة قاضيــا رشعيــا يف

الصومــال ثــم أتــت بــه إىل عــدن  ،وصــار القــايض الرشعــي يف عــدن ،وأوالده
دخلــوا يف ســلك التعليــم منهــم الســيد حممــد الباقــر وأخــوه الســيد زيــن
احلازمــي  ،الــذي بعثتــه بريطانيــا يف البعثــات األوىل مــع الســيد حامــد الصــايف

(أحــد أخــوايل)  ،وصــار مــن ضبــاط ادارة التعليــم املوجــودة هنــاك .

آل احلازمــي هــم أخــوال والــديت  ،والصلــة محيمــة ألهنــم أخــوال الوالــدة

مبــارشة  ،جــدي عبــد اهلل(عبيــد) بــن أمحــد الصــايف  ،تــزوج منهــم وانجــب
جمموعــة مــن أوالده وبناتــه  ،وبعــد وفــاة زوجتــه مــن آل احلازمــي تــزوج

امــرأة اخــرى مــن آل الســقاف  ،وقــد تــزوج ثــاث مــرات  ،ولكــن املجموعــة
الكــرى مــن أوالده وبناتــه كان أخواهلــم مــن بيــت احلازمــي  ،فهــذه املجموعة

جمموعــة علــم وفضــل  ،هلــم دور يف عــدن بعــد ذلــك  .ومــن بيــت احلازمــي
الرشيفــة قدريــة زيــن احلازمــي التــي خترجــت مــن اجلامعــة األمريكيــة يف
خترجــن مــن
بــروت والتــي كانــت مــن البعثــات األوىل مــن الفتيــات الــآيت ّ
اجلامعــة األمريكيــة مــن بــروت  .وقــد ضمــت أيضــا أصغــر خــااليت الرشيفــة

عائشــة عبــد اهلل الصــايف والتــي تزوجــت مــن الســيد منــور ابــن محــود احلازمي

رمحــه اهلل والــذي كان أحــد أشــهر املذيعــن واالعالمــن العــرب يف إذاعــة
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عــدن ولنــدن والكويــت وأبــو ظبــي  ...وكلتامهــا (أي  :قدريــة احلازمــي
اســتقرتا يف االمــارات العربيــة املتحــدة يف (أبــو
وعائشــة عبــد اهلل الصــايف)
ّ

ظبــي ) ،وأخذتــا اجلنســية االماراتيــة وكان هلــا دور كبــريف تعليــم الفتيــات ...
ومــن اخلرجيــات األوائــل مــن اجلامعــة االمريكيــة يف بــروت فتحيــة منقــوش
والتــي حصلــت عــى الدكتــوراه فيــا بعــد مــن الواليــات املتحــدة  ،وقدريــة

عبــد القــوي خليــل وهــي أخــت زميلنــا يف كليــة عــدن أبــو بكــر عبــد القــوي
خليــل.

وخترجــت الدكتــورة عــزة حممــد عبــده غانــم مــن ابرديــن (اســكوتلندا)

يف الرياضيــات وعلــم النفــس عــام  ، 1965واخــذت ماجســتري يف تعليــم
املعوقــن مــن كنــدا  ،ثــم أخــذت الدكتــوراه مــن جامعــة كارديــف بويلــز ســنة

ودرســت يف جامعــة صنعــاء ووصلــت اىل درجــة أســتاذة (بروفيســور)
ّ 1983

يف تلــك اجلامعــة  ،وكانــت قــد تزوجــت مــن صديقــي الدكتــور أبــو بكــر
القــريب الــذي تــوىل عــدة مناصــب وزاريــة يف اليمــن وأخرهــا منصــب وزيــر
اخلارجيــة .

ومــن ميــزات هــذه املدرســة األبتدائيــة أهنــا كانــت تعطــي كل طفــل يف

فــرة الفســحة كأس حليــب طــازج حــار وحبــة مــوز  ،وكان عــي الرتكــي
يمتلــك أعــدادا كبــرة مــن األبقــار ويــورد للمــدارس احلكوميــة كلهــا

احلليــب ،وعنــده جمموعــة مــن الفنــادق .

وكانــت هــذه السياســة جيــدة جــدا بــدال مــن اعطــاء األطفــال الغازيــات

وغريهــا  .لقــد أخــذت احلكومــة هــذا املبــدأ الســليم يف املــدارس االبتدائيــة
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ألن بعــض الطلبــة فقــراء ال يســتطيعون أن حيصلــوا عــى املــوز واحلليــب لــكل
طفــل  ...هــذا النظــام مهــم لألطفــال وحيتــاج تعميمــه بــدال مــن األكل الــذي
انتــر بعــد ذلــك مــن بوفيهــات وغريهــا بــا فيهــا مــن حلويــات وغازيــات

وكلهــا مــواد فيهــا كميــة كبــرة مــن الســكر وملونــات ومــواد صناعيــة ضــارة

صحيــا  ،فالعــودة اىل النظــام القديــم أفضــل مــا حيفــظ صحــة األطفــال.

بعض أساتذيت يف املدرسة االبتدائية
قــد درســني فيهــا عــدا األســتاذ لطفــي جعفــر أمــان (الــذي ســنذكره فيــا

بعــد بــيء مــن التفصيــل) جمموعــة مــن األســاتذة الفضــاء منهــم األســتاذ
بارحيــم وكان شــديد األناقــة وكان يلبــس طربوشــا متم ّيــزا  ،كان يدرســنا

اللغــة العربيــة وغريهــا وكان لديــه مســطرة غليظــة يــرب هبــا مــن خيطــئ
 ،ومــن مدرســينا األســتاذ حامــد خليفــة درســنا العلــوم  ،وأذكــر يف الســنة

الرابعــة اإلبتدائيــة أنــه جــاء بصــور متعــددة ملراحــل تطــور خلــق اإلنســان

مــن قــرد  ...وتدريــس نظريــة التطــور ألطفــال صغــار أمــر مربــك هلــؤالء
الصغــار  ،وقــد ذهبــت إىل والــدي اشــتكي لــه مــا قالــه األســتاذ  :هــل صحيح

أن أصــل االنســان مــن قــرد ؟ فقــال الوالــد رمحــه اهلل  :كال  ،إن االنســان مكــرم
خلقــه اهلل ســبحانه وتعــاىل مبــارشة مــن الطــن وكرمــه {ولقــد كرمنــا بنــي آدم}

وقلــت لــه ومــاذا أفعــل يف االمتحــان  ،قــال اكتــب كــا يقولــون  ،ولكــن ال

تصدقهــم  ...وهــذه أول مشــكلة كنــت أواجههــا  ،اختــاف املعلــم والوالــد ،
واختــاف البيــت واملدرســة  ،وهــي معضلــة لكثــر مــن الطلبــة أمثــايل  ،وكان

مــن الواجــب أن ال تــدرس هــذه النظريــة عــى االطــاق  ،ألهنــا مثــار جــدل
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شــديد  ،واذا كان ال بــد مــن تدريســها فيجــب أن تكــون يف مراحــل الثانويــة

العاليــة واجلامعــات  ،حيــث يمكــن مناقشــتها ومــا فيهــا مــن أراء مصادمــة
للتصــورات الدينيــة .

والغــرض مــن تدريســها يف العهــد االســتعامري لألطفــال  ،هــو إخــراج

جيــل مضطــرب املفاهيــم متامــا  ،ولديــه تشــكك يف املفاهيــم الدينيــة ....

عــى أيــة حــال مل تكــن املــدارس احلكوميــة تــدرس مــادة الديــن يف املراحــل
التعليميــة إال نــزرا يســرا ،وكثــر مــن الطلبــة مل يكونــوا يعرفــون مــن الديــن

اال أقــل القليــل  ،وال يســتطيعون تــاوة القــرآن  ،بــل وبعضهــم ال يعــرف

كيــف يصــي  ،واذا مل يكــن يف البيــت حاضنــة يتعلــم فيهــا الطالــب الصــاة ،
والشــعائر الدينيــة وقــراءة القــرآن  ،فإنــه ال يتعلــم ذلــك يف املدرســة اطالقــا .

وكثــر مــن البيــوت هتتــم بتعليــم أطفاهلــا املبــادئ الدينيــة األوليــة وقــراءة
ٌ

يشء مــن القــرآن  ،وعــى األقــل جــزء عــم  ..وبعــض األرس هتتــم يف تدريــس
أبناءهــا وبناهتــا  ،القــرآن والشــعائر الدينيــة  .وقــد تذهــب هبــم إىل حلقــات
دراســة القــرآن يف املســاجد القليلــة التــي تــدرس القــرآن ..وخيتلــف هــذا مــن

أرسة ألرسة .

وقــد درســنا يف االبتدائيــة األســتاذ حامــد حممــد عــي لقــان وهــو مــن

أرسة آل لقــان املشــهورة والتــي درســني منهــا عــدد أخــر ســيأيت ذكرهــم يف
املرحلــة املتوســطة  .ودرســني أيضــا األســتاذ احســان اهلل ومل يكــن حريصــا

عــى التد ّيــن  .وقــد درســني أيضــا األســتاذ مــدّ ي عــدة مــواد ومــن بينهــا
الرياضيــات وكان لطيفــا مــع الطلبــة .
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مدرسة بازرعة االسالمية اخلريية
كانــت هنــاك مــدارس أخــرى أهليــة بجانــب املــدارس احلكوميــة

املوجــودة  ،منهــا مدرســة بازرعــة االســامية اخلرييــة التــي أنشــأها الشــيخ

حممــد عمــر بازرعــة مــن جيبــه اخلــاص عــام  ، 1912ثــم اســتمر باالنفــاق
واالرشاف عليهــا ابنــه الشــيخ عــي حممــد عمــر بازرعــة والــذي كان صديقــا

جلــدي حامــد بــن علــوي البــار  .وفيهــا مراحــل االبتدائيــة واملتوســطة ثــم

بعــد ذلــك الثانويــة  ..وكان مديــر املدرســة كلهــا الشــيخ عــي بامحيــش وهــو
خريــج األزهــر الرشيــف وكان هلــا نظــام جيــد يف اللغــة العربيــة والتعاليــم

االســامية  ،باإلضافــة إىل املــواد التعليميــة األخــرى مثــل املــواد العلميــة
واألدبيــة والرياضيــات والعلــوم وغريهــا  ،وكانــت تــدرس اللغــة اإلنجليزيــة،

وهلــا أنشــطة أجتامعيــة وهلــا كشــافة  .هــذه مدرســة مــن املــدارس املهمــة التــي
ختــرج منهــا عــدد مــن شــخصيات اجلنــوب وعــدن ومنهــم عبــد اهلل باذيــب
وأخــوه عــي باذيــب وغريمهــا وكانــا مــن أوائــل الصحفيــن املشــهورين يف

عــدن.
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مدرسة بازرعة التي خترج منها بعض شخصيات اجلنوب العريب (اليمني)

أسســها الســيد حســن الدبــاغ
وكانــت هنــاك مدرســة الفــاح  ،التــي ّ

املكــي أســس مدرســة يف عــدن ومدرســة يف املــكال يف فــرة مبكــرة عــام 1930
ولكــن اإلنكليــز رأوا ان مناهــج هــذه املــدارس قويــة مــن مجيــع النواحــي دينيــا
ولغويــا و أيضــا فيهــا نشــاط كشــافة ونشــاط علمــي  ،فخافــوا من ذلــك االجتاه

ممــا يــؤدي بعــد ذلــك إىل جمموعــة مــن الشــباب الذيــن ســيتخرجون ويطالبــون

باالســتقالل والوطنيــة  ،فطلبــوا مــن الســيد الدبــاغ ان يغــادر البلــد وأن يعــود
اىل مكــة املكرمــة فعــاد ولكــن بقيــت مدرســة الفــاح يف عــدن بعــد أن توقفــت

يف املــكال  ،واســتمرت يف شــارع الزعفــران وتوالهــا بعــض األرشاف الذيــن

أتــوا مــن اململكــة العربيــة الســعودية  ،مــن منطقــة جيــزان ومــا حوهلــا  ،وكان
الــذي توالهــا الرشيــف عدنــان  ،وهــي مدرســة فيهــا جانــب دينــي جيــد
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يف دراســة وتــاوة وحفــظ القــرآن  ،والفقــه االســامي  ،واضيــف اليهــا
الرياضيــات واللغــة االنكليزيــة  ،وبــدون شــك كانــت مــن ناحيــة تدريــس

اللغــة العربيــة والناحيــة الدينيــة أفضــل مــن املــدارس احلكوميــة بكثــر  ،ولكن
مــن ناحيــة املــواد العلميــة األخــرى أقــل مــن املــدارس احلكوميــة  ،توضــح

هــذه األنشــطة األهتــام الكبــر الــذي أواله أهــل مكــة واحلجــاز بعــدن
واملــكال ،وقــد ذكرنــا أن العائــات املكيــة كانــت كثــرة  ،مثــل الشــيخ كامــل

صــاح وهــو مكــي  ،وتــوىل بعــده الســيد حممــد الباقــر وهــو مــن آل حازمــي
الذيــن جــاؤوا مــن عســر كــا أســلفنا.

ومــن أهــل مكــة أرسة آل أمــان ومــن أبرزهــم األســتاذ لطفــي جعفــر

أمــان الــذي ســنفرز لــه فصــا خاصــا .

وهنــاك العديــد مــن املــدارس احلكوميــة اإلبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة،

ومنهــا مــدارس للبنــات ،كــا قامــت احلكومــة ببنــاء مــدارس ألبنــاء وبنــات

اليهــود  ،وكانــت مدرســتهم قريبــة مــن مدرســتنا الســيلة  ،كــا كان لليهــود

مــدارس خاصــة هبــم لتعليــم الدينــي ألوالدهــم وبناهتــم وتركــز عــى الناحيــة
الدينيــة اخلاصــة هبــم  .وكان للهنــدوس مدارســهم اخلاصــة هبــم  ،وقامــت

اجلاليــة اهلنديــة املســلمة بفتــح مدرســتني مهــا مدرســة انجــن إســام ومدرســة

باجــي الجلــي اإلســامية  ،كــا قــام راجــا نــار أحــد أثريــاء اهلنــود املســلمني

باقامــة معهــد جتــاري خيـ ّـرج جمموعــة مــن املوظفــن للبنوك واملســائل احلســابية
واملاليــة .

وهنــاك مدرســة تابعــة لالرســالية الدنامركيــة املعروفــة باســم ســنت
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جوزيــف (البــادري) يف عــدن وهــي مــن اإلبتدائيــة إىل الثانويــة  ،وتــدرس
يف املرحلــة الثانويــة باللغــة اإلنجليزيــة فقــط  ،ومتنــع أي لغــة أخــرى (أمــا

بعــد االســتقالل فقــد ادخلــت اللغــة العربيــة ومــادة الديــن االســامي مــرة

يف االســبوع)  ،وبعــض طلبتهــا هــم مــن اللقطــاء واأليتــام الذيــن أخذهتــم
الكنيســة الكاثوليكيــة يف عــدن  ،وهلــا رســوم رمزيــة بالنســبة لألخريــن .

تــدرس بعــض التعاليــم املســيحية ضمــن النشــاط غــر
وبطبيعــة احلــال
ّ

املنهجــي  ،وال تــدرس أي ديــن أخــر  ،بــل وحتــاول اغــراء الطلبــة املســلمني

بالتحــول اىل املســيحية بشــكل غــر مبــارش .

صورة نادرة ملدرسة سانت جوزيف (البادري) بكريرت (أروى) حالي ًا

وأنشــأت احلكومــة الربيطانيــة مدرســة فــوق جبل حديــد يف عــدن وجعلتها
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مدرســة داخليــة وهــي خمصصــة ألبنــاء الســاطني ومشــايخ اجلنــوب .وهــي
سياســة ذكيــة حيــث تأخــذ أبنــاء املشــايخ والســاطني ويكونــوا عندهــا
كرهائــن بحيــث ال يســتطيع أي أحــد مــن هــؤالء املشــايخ أو الســاطني أن
يثــور عــى بريطانيــا ألن أبنائهــم موجــودون لــدى بريطانيــا  ،وكانــت هــذه
املدرســة ألذكيــاء منهــم بمواصلــة التعليــم يف بريطانيــا  .خمصوصــة فقــط هلــذه
الطبقــة وهــم معزولــون متامــا عــن املجتمــع ويدرســون مــن األبتدائيــة حتــى
الثانويــة .

صورة نادرة ملدرسة السالطني يف جبل حديد

وعندمــا قامــت حكومــة عــدن بافتتــاح كليــة عــدن قــام التاجــر الفرنــي

املشــهور البــس بافتتــاح املعهــد الفنــي يف املعــا وهــو معهــد راقــي يــؤدي
اىل أخــذ الشــهادة مــن بريطانيــا ســانت إنجلــز ثــم صــار هــذا املعهــد كليــة

اهلندســة فيــا بعــد.

ومــن هــذه األرس املكاويــة أرسة الشــيخ عبــد املجيــد املــكاوي الــذي
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قــدم خدمــات جليلــة لعــدن وأعطتــه امللكــة اليزابيــث عنــد زيارهتــا لقــب
ســر(( )KBEفــارس اإلمرباطوريــة ) مــع الســيد أبــو بكــر بــن شــيخ الــكاف
الــذي قــام بتعبيــد الطريــق مــن الشــحر إىل ســيون ألكثــر مــن مئتــي كيلومــر
عــى نفقتــه اخلاصــة كــا قــام بتهدئــة القبائــل وأنفــق عليهــم أمــواال كبــرة ،
وقــام بإفتتــاح عــدة مــدارس ومستشــفى صغــر أيضــا عــى نفقتــه اخلاصــة،
وقــد جلــب كل ثروتــه الكبــرة مــن ســنغفورة وأنفقهــا يف هــذه املشــاريع
اجلليلــة  ،فإعرتفــت بفضلــه حكومــة بريطانيــا .

ومــن آل املــكاوي األســتاذ عبــد القــوي حســن مــكاوي ولــد يف كريــر
عــدن ( )1998-1918وتعلــم يف مدارســها  .كان موظفــا كبــرا يف رشكــة
البــس وهــو رجــل اداري جيــد  ،ويف اخلمســينات يف القــرن العرشيــن قامــت
بريطانيــا بإجــراء إنتخابــات للمجلــس البلــدي يف عــدن  ،وكانــت اإلنتخابــات
حقيقيــة ،وكان يســمح ألبنــاء عــدن فقــط لدخوهلــا  ،وبعدهــا ســمحوا
باإلنتخابــات للمجلــس الترشيعــي الــذي كان مع ّينــا  ،ويرأســه احلاكــم
االنجليــزي مبــارشة ،ثــم بعــد ذلــك ســمحوا هلــم أيضــا بإنتخــاب رئيــس
املجلــس بــدال مــن احلاكــم الربيطــاين  ،وبعدهــا ســمحوا ان يكــون مــن أبنــاء
عــدن رئيــس وزراء ،وانتخــب عبــد القــوي مــكاوي عضــوا ملجلــس الترشيعي
ســنة  1959ثــم صــار رئيســا للــوزراء لفــرة حمــدودة (مــن  7مــارس 1965
إىل  25ســبتمرب  1965أي فــرة  6أشــهر ) خلفــا للســيد زيــن عبــده باهــارون
وقــد أقالــة الســلطات الربيطانيــة األســتاذ عبــد القــوي مــكاوي بســب اختالفه
معهــا  ،وانضــم إىل احلركــة الوطنية..وصــار رئيســا جلبهــة التحريــر الوطنيــة .
وغــادر عــدن مــع كثــر مــن السياســيني واملناضلــن اىل القاهــرة التــي دعمــت
الثــورة الوطنيــة يف اجلنــوب .
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يف  27فربايــر  1967قتــل  3مــن أبنــاء عبــد القــوي مــكاوي عندمــا

انفجــرت قنبلــة يف املنــزل وتــم االشــتباه باجلبهــة القوميــة للتحريــر  .ونفــت

ذلــك اجلبهــة القوميــة ولكــن عبــد القــوي مــكاوي نفســه اهتــم اجلبهــة القومية
يف كتابــه (شــهاديت للتاريــخ) ،وبقــي املــكاوي اىل حــن وفاتــه يف القاهــرة يف
 12اغســطس . 1998

املدرسة املتوسطة :

املدرســة املتوســطة يف صــرة والتــي اطلــق عليهــا فيــا بعــد مدرســة االســتاذ لطفــي جعفــر

أمــان الثانويــة

قــد ّدرســنا باالضافــة اىل األســتاذ لطفــي جمموعــة مــن األســاتذة الفضــاء

منهــم األســتاذ عمــر عبــد العزيــز الــذي درس يف جامعــة القاهــرة كليــة اآلداب
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وعــاد ليدرســنا اللغــة العربيــة  ،ومنــه األســتاذ حســن دملــار (عــدين مــن
أصــل صومــايل) الــذي درســنا اللغــة االنجليزيــة والــذي صــار فيــا بعــد أحــد
أصدقائــي  .واألســتاذ ابراهيــم حممــد عــي لقــان الــذي درســنا الرياضيــات
وكان بارعــا فيهــا ويف تدريســها وكان حمبــا للســادة وينادينــي أحيانــا يــا ســيد
وكنــت أحبــه كثــرا .

ومنهــم األســتاذ عبــد الرحيــم حممــد عــي لقــان خريــج اجلامعــة

األمريكيــة بالقاهــرة الــذي كان مديــرا للمدرســة املتوســطة  ،وكان يدرســنا

اللغــة االنجليزيــة وقواعدهــا  ،كــا كان يســتعمل بكثــرة اللهجــة العدنيــة
الدارجــة املضحكــة يف توبيــخ التالميــذ  ،ومل يكــن يــرب أحــدا قــط  ،بــل

يكتفــي باألســلوب الســاخر والنكتــة العابــرة  .وأذكــر أنــه كان مــن بــن الطلبة

أحــد أبنــاء الســاطني فغضــب عليــه األســتاذ عبــد الرحيــم ذات مــرة بســبب
أخطائــه املتعــددة  ،وقــال لــه باللهجــة العدنيــة  :أنــت برنــس!! انــت برنــس

أوف جــرت ( اجلــرت هــم فئــة حمتقــرة يقومــون بجمــع الزبالــة والقــازورات
مــن املنــازل)  ،فضحــك الطلبــة وكانــوا يــؤذون زميلهــم أحيانــا بــا قالــه

األســتاذ عبــد الرحيــم لقــان  .وكان كثــرا مــا يؤنــب الطلبــة املشــاغبني بقــول
ملــاذا تــرب ابنــي ؟ وملــاذا تعبــث بطاولتــي ؟ وملــاذا تشــخبط كتــايب ؟

وكان مــن بــن أســاتذتنا أيضا األســتاذ الشــيباين الــذي درســنا اجلغرافيــة وكان

شــديد اإلهتــام باخلرائــط ويطلــب مــن الطلبــة أن يرســموا خرائــط القــارات
وغريهــا وحياســبنا عليهــا حســابا شــديدا .

وقــد درســنا أيضــا األســتاذ هاشــم عبــد اهلل وهــو عراقــي األصــل وأســتقر

يف عــدن وتــزوج مــن أحــد بيوتــات عــدن املعروفــة (بيــت الباصهــي) .
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كان األســتاذ هاشــم أحــد الذيــن اشــركوا يف ثــورة رشــيد عــايل الكيــاين
يف العــراق ،ووضــع كتابــا بعنــوان "جزيــرة العــرب تتهــم حكامهــا"  .وكان

يدرســنا اللغــة العربيــة ويتميــز هبدوئــه الشــديد وبالغتــه وخطــه اجلميــل ،
وقدرتــه عــى القصــص بحيــث كان يســحر الطلبــة بقصصــه اجلميلــة وجيعلهــم

منتبهــن اىل مــا يقــول  ،وقــد اســتمر لتدريســنا اىل املرحلــة الثانويــة يف كليــة

عــدن  .وقــد درســنا أيضــا االســتاذ عبــد اهلل نــور الديــن مــادة العلــوم ومنهــا
مــادة الكيميــاء عندمــا قــام بتجربــة يف الكميــاء حصــل تفاعــل شــديد وكادت
ان تســبب حريقــا  .ولكــن بفضــل اهلل مل حيــدث أي رضر  .وكان أخــوه حســن

نــور الديــن قــد التحــق بالتدريــس ودرس يف املدرســة االبتدائيــة  .ثــم انتقــل

كالمهــا اىل االمــارات وصــار عبــد اهلل نــور الديــن أحــد رواد التعليــم يف
االمــارات .

وكانــت املدرســة املتوســطة مجيلــة ومطلــة عــى بحــر صــرة  ،وأمــام

املدرســة جزيــرة صغــرة عليهــا جبــل ويف قمــة اجلبــل قلعــة تارخييــة منــذ أيــام
األتــراك أو ربــا قبــل األتــراك  ،حلاميــة املينــاء  ،وكان مــدرس الرســم يطلــب

منــا أن نرســم تلــك القلعــة مــع ســاحل صــرة  ،وهنــاك جــر (كوبــري)

يصــل بــن صــرة وهــذه اجلزيــرة فــكان يعطــي منظــرا بديعــا  ،وكنــا ننــزل

يف الفســحة مبــارشة اىل الســاحل  ،ويف أحــد الفصــول كنــت بجانــب النافــذة
املطلــة عــى البحــر وفجــأة رأيــت جمموعــة مــن الدالفــن ترتاقــص أمامــي
فشــدّ ت انتباهــي وأبعدتنــي عــن الــدرس متامــا  ،حتــى انتبــه األســتاذ ورصخ

يب مــاذا تفعــل ؟ فقلــت  :أال تــرى هــذه احليتــان تقفــز وترتاقــص أمامــي ؟
فقــال  :انظــر اىل الــدرس أهــم .
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قلعة صرية كريرت عدن

وكانــت تتميــز املدرســة بمالعبهــا واملســابقات الرياضيــة وفرقهــا

الرياضيــة  ،ويف أخــر الســنة كان هنــاك مــرح  .وكان الطلبــة يشــركون يف
التمثليــات التــي يقــوم باخراجهــا بعــض األســاتذة املهتمــن .

وكانــت املدرســة تنظــم رحــات اىل الســواحل اجلميلــة ومــن ضمــن ذلك

رحلــة اىل الربيقــة (عــدن الصغــرى ) حيــث ســواحلها الذهبيــة اجلميلــة  ،ونزل
الطلبــة للســباحة مــع بعــض األســاتذة  ،ولكــن جــاءت دوامــات وأصابــة
الذيــن توغلــوا يف الســباحة ومل يســتطيعوا العــودة  ،وكان هنــاك هــرج ومــرج

ومل يكــن هنــاك مــن جييــدون الســباحة اجــادة تامــة حتى مــن األســاتذة  ،ولكن
بفضــل اهلل مــر أحــد اللبنانــن املوظفــن يف رشكــة املصــايف أثنــاء بنائهــا ويبــدو

أنــه بطــل ســباحة فــأرسع بانقــاذ الطلبــة  ،وبالفعــل انقــذ جمموعــة طيبــة منهــم،
ومل نفقــد أحــدا بفضــل اهلل ســبحانه وتعــاىل ثــم بفضــل هــذا الســباح املاهــر .
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ويف ســنة  1953نظمــت احلكومــة إحصــاء ســكاين ملســتعمرة عــدن

واســتخدمت املدرســن والطلبــة جلمــع املعلومــات االحصائيــة وكان يــرأس

جمموعتــي األســتاذ حســن عــي مليبــاري (وهــي كــراال يف جنــوب رشق اهلند)
وكان األســتاذ يســكن يف نفــس احلــارة التــي نســكن فيهــا وينظــم احلمــات

لزيــارة املنــازل يف الفــرة املســائية حيــث يكــون األهــايل عــادوا إىل منازهلــم ،

وبالفعــل ســهرنا عــدة ليــايل حتــى مجعنــا املعلومــات الوافيــة املطلوبــة  ،ومتــت
مكافئــة األســاتذة والطلبــة بمبالــغ رمزيــة تشــجيعا هلــم عــى مــا قدمــوه مــن

معلومــات .

وقــد قامــت املدرســة برفــع أوائــل التالميــذ مــن صــف اىل صــف أعــى

اذا متيــزوا يف االمتحــان الفصــي  ،وتــم نقــي مــن الصــف األول املتوســط
اىل الصــف الثــاين  ،حيــث كان أخــي أمحــد يــدرس يف ذلــك الفصــل  ،وقــد

اســتطعت أن أجتــاوز الفــروق يف دروس املــواد املختلفــة برسعــة وأن يكــون

ترتيبــي الثــاين يف الفصــل اجلديــد وأخــي أمحــد كان هــو األول  ،ولكنــي
عانيــت فيــا بعــد مــن عــدم فهــم النحــو العــريب بســبب فقــدان عــدة دروس
نتيجــة اختصــار الفــرة الدراســية  ،ورغــم أين كنــت متفوقــا يف اللغــة العربيــة
مــا عــدا النحــو  ،ومل أســتطع التغلــب عــى هــذه املشــكلة إال فيــا بعــد عندمــا

بــدأت الكتابــة والتأليــف.

ومنــذ دخــويل املرحلــة املتوســطة بــدأت بقــراءة كتــب األدب العــريب

وخاصــة كتــب الدكتــور طــه حســن بتشــجيع مــن عمــي حممــد الــذي كان

مغرمــا بطــه حســن  ،حتــى أن بعــض زمالئــي يف املدرســة كانــوا يســخرون
منــي  ،ويدعوننــي طــه حســن .
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ويف الفــرة املبكــرة أحببــت قــراءة الكتــب املختلفــة حتــى اننــي أمهلــت

كــرة القــدم التــي كنــت أحبهــا وكــرة التنــس التــي بــدأت اتعلمهــا  ،وكل مــا
لــدي مــن وقــت أقضيــه يف القــراءة  ،حتــى املــروف اليومــي كنــت أقتصــد
منــه حتــى أمجــع مــا يكفــي لــراء الكتــب  ،بــل كنــت أحيانــا أرفــض الذهــاب
إىل الســينام  ،وأطلــب مــن عمــي األخــر عبــد القــادر ثمــن التذكــرة ألشــري

هبــا كتابــا  ،ويف فــرة املتوســطة قــرأت معظــم كتــب طــه حســن وعبــد القــادر
املــازين وتوفيــق احلكيــم وعبــاس حممــود العقــاد  ،وبــدأت بقــراءة أمحــد أمــن

يف كتبــه العويصــة ،فجــر اإلســام وضحــى اإلســام  ،وظهــر اإلســام ،
ويــوم اإلســام  .وكتــب زكــي مبــارك وهــي رســائل دكتــوراة معقــدة يف
األدب العــريب والتصــوف والغــزايل وغريهــا  ،وكنــت أفهــم بعضهــا وال أفهــم

الكثــر منهــا  ،ولكنــي كنــت أرص عــى قراءهتــا وإكامهلــا وإمتامهــا .

َ
عــي فيقــول ال أعــرف االجابــة
وكنــت أســأل والــدي عــن مــا
أشــكل ّ

ولكــن ســيأيت الســيد العالمــة حامــد املحضــار فاســأله  ،وكان صديــق الوالــد
وكان كثــرا مــا يــأيت اىل بيتنــا اىل جلســة الشــاي يف فــرة العــر اذا كان يف عدن

 .وبالفعــل اســتفدت مــن الســيد حامــد املحضــار يف فهــم الفـ َـرق واملذاهــب
االســامية التــي كان يذكرهــا الدكتــور أمحــد أمــن يف كتبــه.

وأذكــر ســنة  1954طلبــت منــا إدارة املدرســة اإلســتعداد إلســتقبال ملكة

بريطانيــا العظمــى امللكــة اليزابيــث الثانيــة التــي زارت عــدن يف تلــك الفــرة،
فتُعللــت بــأين مريــض وذهبــت إىل املنــزل ورفضــت ان أشــارك يف اســتقبال

امللكــة  .مــع ابتــداء الوعــي الوطنــي يف تلــك الفــرة .
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وعندمــا زرت عــدن يف بدايــة القــرن الواحــد والعرشيــن  ،وجــدت

املدرســة قــد هتالكــت مبانيهــا  ،ولكنهــا حتمــل اســم األســتاذ لطفــي جعفــر
أمــان  .وتــم فصلهــا عــن ســاحل البحــر بطريـ ٍ
ـق مع ّبــد متــر فيــه الســيارات ،
وحتتــاج املدرســة اىل ترميــم أو إعــادة تشــييد بعــد هــذا الزمــن الطويــل .

كلية عدن

كلية عدن الشيخ عثامن يف اخلمسينات من القرن العرشين
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جمموعة من طاقم كلية عدن من طالب وأساتذة يف اخلمسينات

إعتمــدت يف كتابــة هــذا الفصــل عــى مــا بقــي مــن الذاكــرة ومــن املحادثة

مــع بعــض الزمــاء القدمــاء وعــى موقــع خرجيــي كليــة عــدن الــذي قــام بــه

لفيــف مــن خرجيــي الكليــة عــى رأســهم األخ العزيــز األســتاذ الدكتــور عبــد
اهلل الســياري ومعــه ثلــة مــن اخلرجيــن القدمــاء مــن أمثــال األخــوة اإلعــزاء
الدكتــور شــهاب غانــم واألســتاذ أرشف جرجــرة

html.http://www.adencollege.info/html/body_reunions1
وقــد بــدأ املوقــع بذكــر نبــذة عــن تاريــخ عــدن أخذهــا مــن موقــع اســرايل

مليــئ باألخطــاء فهــو يذكــر مثــا أن عــدن كانــت مســتعمرة مرصيــة قديمــة

ثــم صــارت مســتعمرة رومانيــة قديمــة ثــم صــارت مســتعمرة حبشــية قديمــة
ومل تكــن هلــا أي صلــة باليمــن إال بالقــرن الســابع بعــد امليــاد أي بعــد ظهــور

اإلســام بمئــة ســنة وهــذا كلــه كــذب وافــراء .
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وقــد ذكــر املوقــع أيضــا أن ســلطان حلــج وعــدن قــد تنــازل عــن عــدن

لربيطانيــا  ،وهــذا أيضــا كــذب وإفــراء  ،كــا ذكــر املوقــع أن ســكان عــدن

عندمــا دخلهــا القبطــان هنــس غازيــا ســنة  1839كانــوا حــوايل ســتمئة
شــخص مــن الصياديــن الفقــراء  ...وهــذا أيضــا كــذب وإفــراء  ،ألنــه يقــول
أن الســكان قــد زادوا مــن هــذا العــدد الضئيــل اىل  25ألــف خــال ثــاث

ســنوات فقــط .

والواقــع أن ســكان عــدن هربــوا عندمــا هجمــت بريطانيــا بمدافعهــا

الرهيبــة عــى مينــاء عــدن (كريــر) وأحتلوهــا ثــم بعــد أن إســتقرت األمــور

عــاد الســكان اىل بلدهــم .

خترصــات وأكاذيــب هــذا املوقــع التارخيــي التافــه الــذي
ولــن أطيــل يف ُّ

حتــدث عــن عــدن والــذي أخــذ منــه خرجيــوا كليــة عــدن هــذا التاريــخ املشــوه
ـت تاريــخ عــدن يف كتــايب "عــدن لؤلــؤة اليمــن " يف ثالثــة أجــزاء
وقــد أوضحـ ُ

كاملــة اصــدار كنــوز املعرفــة جــدة .2012

وقــد كان النظــام التعليــم احلكومــي يف عــدن أربــع ســنوات ابتدائية وســبع

ســنوات ثانويــة تنتهــي بأخــذ شــهادة الثانويــة مــن جامعــة كامــرج الربيطانيــة
 ،ولكــن تــم تغيــر هــذا النظــام اىل أربــع ســنوات إبتدائيــة وثــاث ســنوات

متوســطة ثــم أربــع ســنوات تنتهــي بأخــذ شــهادة الثقافــة العامــة( )G.C.E
مــن جامعــة لنــدن  ،وبعدهــا ســنتان للثانويــة املتقدمــة لدخــول اجلامعــات
يف بريطانيــا  .وبنــاء عــى هــذا النظــام اجلديــد إفتتحــت كليــة عــدن وبــدأت
أول دفعــة مــن الطلبــة يف ســبتمرب  .1952وكانــت فكــرة إقامــة كليــة عــدن
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قــد راودت الســر برنــارد رايــي الــذي عمــل يف عــدن يف ثالثينيــات القــرن

العرشيــن كضابــط ســيايس ثــم صــار حاكــا ملدينــة عــدن مــن ســنة 1937اىل

ســنة  ، 1940وســعى ســعيا حثيثــا القامــة هــذه الكليــة التــي كان يأمــل أن
تتحــول إىل جامعــة فيــا بعــد وقــد اختــر هلــا موقع مالصــق لــدار ســعد التابعة
لســلطنة حلــج  ،وتقــع يف أخــر حــدود مســتعمرة عــدن  ،وقــد خصــص هلــا 73
هيكتــار ( Acreفــدان) ،وطالــت فــرة املــروع حتــى تــم تنفيــذه بالكامــل عــام

 1952بــإرشاف وتوجيــه مســر كريســتوفر كوكــس املديــر التعليمــي املســؤول

يف ذلــك الوقــت يف عــدن  .وأفتتحــت رســميا يف  13يانــر  1953بواســطة
الســر كريســتوفر كوكــس وحاكــم عــدن الســر تــوم هيكينبوثــم .

وقــد بنيــت بشــكل حديــث وفيهــا مبــاين الدراســة واملختــرات وقاعــة

كبــرة للمحــارضات واإلحتفــاالت  ،وقاعــة كبــرة للطعــام وعــرات

املالعــب املختلفــة بــا فيهــا مالعــب الكــرة والتنــس األريض والبادمنتــن وكرة
الطائــرة ومســاكن متعــددة للطلبــة الداخليــن ومســاكن لألســاتذة املدرســن ،

وكانــت مســاكن االنجليــز فخمــة تليهــا مســاكن اهلنــود واملحليــن.

كانــت اإلمتحانــات لدخــول الكليــة صعبــة حتــى ينتقــوا الطلبــة مــن
كافــة املــدارس  ،كــا خصصــوا مقاعــد للطلبــة مــن املحميــات الذيــن ُأعطــوا
املســاكن الداخليــة .

وكان يف الكليــة مكتبــة جيــدة ومســجد كبــر للصــاة وقاعــة مــرح

وحمــارضات  ،وكان الطلبــة يدرســون يومــا كامــا ويتناولــون وجبــة الغــداء

يف الكليــة  ،وخصصــت فــرة مــا بعــد الغــداء الداء الواجبــات واألنشــطة
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الرياضيــة والثقافيــة  ،وكانــت الدراســة باللغــة االنجليزيــة ماعدا اللغــة العربية
وأدهبــا وأمــا الديــن فكانــت دروســه ضئيلــة ومل يكــن فيــه أي امتحانــات.

وكانــت اإلجــازة اإلســبوعية يــوم األحــد فقــط وبالتــايل كان عــى الطلبــة
واألســاتذة املســلمني العــرب أن يقيمــوا صــاة اجلمعــة يف املســجد  ،وعــادة

مــا يتــوىل أحــد األســاتذة مثــل الســيد هاشــم عبــد اهلل أو األســتاذ ابراهيــم
روبلــة ( عــدين مــن أصــل صومــايل ) أوغريمهــا القــاء خطبــة اجلمعــة كــا كان

يلقيهــا بعــض الطلبــة الكبــار  .مثــل قيــس غانــم وشــهاب غانــم وغريمهــا .
وقــد ألقيــت خطبــة مجعــة بعنــوان " األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر "

وأعتــرت أن أكــر منكــر هــو اإلســتعامر ووجــود بريطانيــا يف عــدن ووجــوب

مقاومتهــا وإخراجهــا مــن عــدن  ،وكانــت خطبــة اجلمعــة الوحيــدة التــي

ألقيتهــا يف حيــايت .

درســنا يف كليــة عــدن جمموعــة مــن األســاتذة الفضــاء املحليــن
وقــد ّ

مثــل أســتاذ لطفــي أمــان وهاشــم عبــد اهلل و عبــد اهلل املحــرز وحســن احلبيش
الــذي كان بارعــا يف الرتبيــة الرياضيــة وابراهيــم روبلــة الــذي صــار فيــا بعــد
أول مديــر عــدين لكليــة عــدن .

ومــن الربيطانيــن مســر رشبــس الــذي كان مديــر الكليــة والــذي درســنا

اللغــة االنجليزيــة أيضــا  ،وكان حريصــا عــى ان يقــوم الطلبــة يــوم اجلمعــة

بالصــاة بعــد دراســة قصــرة يف مســجد الكليــة ويتتبعهــم بنفســه  ،كــا كان
يلقــي دعــاءا كل يــوم اثنــن (الن االجــازة االســبوعية كانــت يــوم االحــد) ويف
صبــاح كل اثنــن يدعــو اهلل ســبحانه وتعــاىل بدعــاء أن حيفــظ الكليــة وطلبتهــا
ويوجههــم اىل الطريــق املســتقيم واىل االخــاق القويمــة واىل العلــم النافــع ،
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وقــد عرفنــا أن والــده كان قسيســا ونشــأ وهــو متديـ ٌن ومل يكــن يدعــو اىل دينــه
قــط بــل حيــرص عــى ان يتديــن الطلبــة كل بدينــه  .ومســر فوكــس الــذي
درســنا اجلغرافيــة  ،ومســر هنــت الــذي درســنا الرياضــات وكان حمبــا للعــرب
وكثــرا مــا يذكــر إنجازاهتــم يف الرياضيــات  ،ومســر ملــر االيرلنــدي الــذي
درســنا الكيميــاء مخــس ســنوات وكان حمبــا للعــرب ويذهــب إىل املطاعــم
العدنيــة وجيلــس معهــم وكانــت زوجتــه أمينــة املكتبــة  ،عــى عكــس أســتاذ
الفيزيــاء مســر رينولــدز الــذي درســنا الفيزيــاء والــذي كان يكــره العــرب
وحيتقرهــم  ..ومســر كليفــورد الــذي درســنا تاريــخ اإلمرباطوريــة الربيطانيــة
ثــاث ســنوات والــذي بــدأ أول يــوم يف التدريــس بكتابــة حتيــا ويلــز احلــرة
فصفقنــا لــه تصفيقــا حــارا  ..ودرســنا اللغــة واألدب اإلنجليــزي مســر
ماكنيــل و مســرالودن  ،ومســر هــول الــذي متيــز بخفــة دمــه وكثــرة نكاتــه ،
وكان يتبــادل النــكات مــع أحــد زمالئنــا الطلبــة أبــو بكــر عبــد القــوي خليــل.
ودرســنا اثنــان مــن األســاتذة اهلنــود املســلمني مهــا  :األســتاذ نظري(نذيــر)
ّ
وكان بارعــا يف الرياضيــات  ،والــذي كان يــردد الرياضيــات ليســت أالعيــب
وشــعوذة ( )Mathematics is not juggleryواألســتاذ شــلوان الــذي درســنا
األحيــاء  ،ويف الســنة األخــرة كان يأخذنــا إىل بســتان كمــري القريــب مــن
الكليــة ومعنــا مكروســكوبات صغــرة لنــدرس النباتــات هنــاك .
كنــت أحــرص عــى الذهــاب إىل املكتبــة يف أي وقــت فــراغ أجــده ،
باإلضافــة إىل حصــة املكتبــة األســبوعية  ،وكثــرا مــا أهتــرب مــن حصــة
الرياضــة وكــرة القــدم وأذهــب بــدال عنهــا إىل املكتبــة  ،وقــد قــرأت فيهــا
كتــاب العقــد الفريــد البــن عبــد ربــه األندلــي وهــو كتــاب ضخــم وغــر
مســموح إســتعارته  .وقرأتــه كلــه خــال ســنتني .
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حوادث يف كلية عدن :

وقد حدثت عدت حوادث يف كلية عدن أمهها بالنسبة يل :

 1أعــز أصدقائــي يف تلــك الفــرة حســن ســعيد العمــودي قــد
صدمتــه ســيارة األوتوبيــس التــي كنــت فيهــا عنــد عودتنــا مــن الكليــة إىل
منازلنــا  ،وقــد خــرج مــن األوتوبيــس الــذي يتقدمنــا وقطــع الطريــق فصدمــه
األتوبيــس الــذي كنــا فيــه أنــا وأخــي  .وكانــت صدمــة كبــرة لنــا فهــو صديــق
وجــار لنــا  ،وظللــت فــرة أزور قــره كل يــوم تقريبــا  ،واقــرأ لــه الفاحتــة ومــا
تيــر مــن القــرآن  ،وكنــت أشــاهد شــابا يقــف أمــام قــر أخــر أيضــا  ،كلــا
جئــت ألزور قــر صديقــي  ،وقــد عرفــت فيــا بعــد أنــه هــو الســيد عيــدروس
عبــده باهــارون الــذي فقــد زوجتــه الشــابة التــي كان حيبهــا  ،وظــل فــرة
طويلــة يــداوم عــى زيــارة قربهــا والدعــاء هلــا  ...ثــم تــزوج أخــوه األصغــر
حســن باهــارون مــن أختــي أســاء وتوطــدت العالقــة بــن األرستــن .

 2قــام الطلبــة الداخليــون يف كليــة عــدن بــاالرضاب بســبب رداءة
الطعــام الــذي يقــدم هلــم وخاصــة يف شــهر رمضــان  ،ومل تســمع اإلدارة
شــكواهم  ،بــل أرادت معاقبتهــم  ،وكان قــد أســتلم اإلدارة مديــر انجليــزي
جديــد هــو املســر بورتشــيس  ،وتضامــن كثــر مــن الطلبــة مــع زمالئهــم
املرضبــن  ،وكنــت أنــا وأخــي ضمــن هــؤالء املتضامنــن  .وأثرنــا الصحافــة

املحليــة ضــد هــذه اإلدارة املتعجرفــة وارضبنــا نحــن أيضــا عــن الدراســة ،
وعندمــا هــدأت األمــور أرص مديــر املدرســة االنجليــزي عــى معاقبــة الطلبــة
املرضبــن بالــرب  ،ومنهــم أخــي أمحــد  ،فرفــض الوالــد وبــدأت جمموعــة
مــن الطلبــة بالذهــاب إىل مــر التــي فتحــت أبــواب مدارســها هلــم للدراســة
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فيهــا ومنهــم أخــي أمحــد الــذي غــادر ســنة  1956وكان أخــي أمحــد يقــول
عندمــا ذهبــت اىل عــدن حصلــت الثــورة ضــد اليهــود واحلرائــق والفــوىض
وعندمــا ذهبــت اىل مــر حصــل العــدوان الثالثــي عــى مــر  ،وتطــوع
للتدريــب مــع الطلبــة األخريــن للمقاومــة .
وكانــت احلركــة الوطنيــة قــد إشــتد عودهــا وكثــرت األرضابــات العامليــة
واملظاهــرات الوطنيــة ضــد بريطانيــا يف عــدن  .كــا قامــت بريطانيــا بمهامجــة
رابطــة أبنــاء اجلنــوب الذيــن هــرب معظــم زعامئهــا إىل مــر كــا هامجــت
النقابــات العامليــة التــي كانــت تقــوم باالرضابــات املتتاليــة  ،وكانــت الصحافة
املحليــة يف تلــك الفــرة تشــدد اهلجــوم عــى سياســة القمــع الربيطانيــة ،
كان أبــرز الصحفــن يف تلــك الفــرة عبــد اهلل باذيــب وأخــوه عــي باذيــب
وصديقهــا باخبــرة  .ثــم قامــت احلكومــة الربيطانيــة يف عــدن بمحاكمــة عبــد
اهلل باذيــب وخرجــت مظاهــرات حاشــدة ضــد هــذه املحاكمــة  ،واضطــرت
املحكمــة إىل الســاح لــه بالســفر إىل صنعــاء ومنهــا إىل روســيا .
 3وإشــركت مــع جمموعــة مــن الطلبــة يف الكليــة بإجــاد تيــار
مضــاد للحكومــة اإلســتعامرية يف عــدن ومنهــم الســيد عمــر أمحــد الشــاطري
وأبــو بكــر القــريب وحممــد عاصــم وغريهــم  ،وكنــت أكتــب العديــد مــن
املقــاالت يف صحيفــة اجلنــوب العــريب وغريهــا ضــد السياســة اإلســتعامرية
الربيطانيــة باســم مســتعار.

 4بعــد حــرب الســويس عــام  1956والعــدوان الثالثــي عــى
مــر مــن قبــل بريطانيــا وفرنســا وارسائيــل  ،هاجــت اجلامهــر وقامــت يف
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مظاهــرات عــدة واشــرك فيهــا كثــر مــن الطلبــة  ،وعندمــا عــادت إحــدى
املدمــرات التــي إشــركت باحلــرب إىل مينــاء عــدن  ،رتبــت إدارة املدرســة
ـت إذنــا بمقابلــة قبطــان املدمــرة أو نائبــه
زيــارة هــذه املدمــرة للطلبــة  ،وطلبـ ُ
ألخــذ حديــث صحفــي معــه  ،وقــد قمــت بأخــذ حديــث صحفــي طويــل
باللغــة االنجليزيــة مــع نائــب القبطــان  ،عــن هــذه املعركــة وتفاصيلهــا ،
وكتبتــه يف صحيفــة حائطيــة يف املدرســة (باللغــة االنجليزيــة) ،وقــد صــدرت
هــذه الصحيفــة بالتعــاون مــع بعــض الزمــاء مثــل حممــد عاصــم وعمــر
الشــاطري وأبــو بكــر القــريب وعبــد اهلل عقبــة وغريهــم  ،وكان العــدد كلــه
هجومــا عــى السياســة االســتعامرية الربيطانيــة  .وقامــت ادارة املدرســة بمنــع
الصحيفــة وإزالتهــا.
ونــرت مقــاال طويــا بعنــوان " احلريــة مســؤولية" يف جملــة كليــة عــدن
الســنوية (1957م) يصدرهــا الطلبــة بــارشاف ادارة الكليــة وتــوىل حتريبهــا
يف احــدى الفــرات االخ شــهاب غانــم مــع جمموعــة مــن الطلبــة  ،يتلخــص
املقــال :يف أن احلريــة ليســت باالنفــات مــن االخــاق والضوابــط واالنظمــة
بــل احلريــة هــي شــعور باملســؤولية وكلــا ازداد الشــعور هبــذه احلريــة كلــا
ازدادت املســؤولية  ،وتبــدأ هــذه احلريــة باحلريــة الشــخصية واالنضبــاط
الشــخيص واالخالقــي  .ثــم تــزداد لتشــمل املســؤولية عــن االرسة وتتســع
الدائــرة لتشــمل املســؤولية عــن الوطــن بأكملــه  .ويف األفــذاذ مــن الرجــال
واالنبيــاء واملرســلني تشــمل البرشيــة كلهــا .

ولإلنصــاف فــإن إدراة املدرســة كانــت تســمح بإنتخــاب الطلبــة الذيــن

ســيديرون املقصــف وأنشــطة املدرســة األخــرى  ،كــا أن هنــاك مجعيــة عمومية
للطلبــة ملناقشــة هــؤالء املمثلــن للطلبــة وتدرهبــم عــى النظــام الديمقراطــي .
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كان طلبــة الكليــة مــن مجيــع اجلنســيات مــن العــرب والصومــال واهلنــدوس

وبعــض الفــرس (البــاريس) الزرادشــت  ،وبعــض اليهــود وقليــل مــن
النصــارى وكان اجلميــع يعيشــون يف جــو ودي  ،وكان أحــد أصدقائــي مــن

هــؤالء البــاريس واســمه رويس هــودي واال  ،وكان أبــوه مديــرا ملكتــب الصحة

العامــة  Public Healthوهــو الدكتــور هــودي واال ولــه بيــت مجيــل مطــل عــى
بحــر صــرة  ،وكان يدعــوين اىل هــذا البيــت عــدة مــرات  .كــا كان يل صديــق
مــن جــوا (اهلنــد) وهــي منطقــة اســتعمرها الربتغاليــون  ،وفرضــوا عــى أهلهــا
الكاثوليكيــة  ،وكان هــو كاثوليكــي أيضــا  .كــا كان يف الكليــة اثنــان مــن أبنــاء

هيــود عــدن وكانــوا زمــاء ملحمــد عاصــم وابــو بكــر القــريب وأمحــد جرجــرة،
(وهــم بعــدي بســنتني)  ،وكانــوا هــم آخــر مــن بقــي مــن اليهــود يف عــدن .

وكانــت مــع جمموعتنــا التــي كنــا نذهــب هبــا اىل منــزل هــودي واال الزميــل
العزيــز حافــظ لقــان رمحــه اهلل وهــو ابــن حممــد عــي لقــان (رائــد الصحافــة يف

عــدن) والــذي ختــرج فيــا بعــد كطبيــب وعمــل يف االمــارات العربيــة املتحــدة
ولكنــه لألســف تــويف يف حــادث مــروري وهــو شــاب يف مقتبــل العمــر .

ويف الســنة الرابعــة كان علينــا أن نتقــدم إلمتحــان الشــهادة الثانوية(الثقافــة

العامــة)  G.C.Eالتــي تنظمهــا جامعــة لنــدن  ،ويف تلــك الفــرة كان والــدي
قــد ســافر إىل مــر وإســتقر فيهــا  ،كــا أن أخــي أمحــد قــد ســبقني للدراســة يف
مــر وإســتقر فيهــا كــا أســلفنا  ،وكان عمــي عبــد القــادر قــد ذهــب للعمــل

يف الســعودية  ،وكنــت أنــا مســؤوال عــن البيــت والعمــل  ،وتــرك يل والــدي أن
أســحب مــن البنــك مــا أحتاجــه مــن املصاريــف باالضافــة اىل ما حيولــه يل عن
طريــق الســلطان عــي عبــد الكريــم (ســلطان حلــج الســابق) كان يأخــذ مبالــغ
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مــن الوالــد يف مــر عــى ان يدفعهــا يل بالعملــة املوجــودة يف عــدن آنــذاك
(الشــلينات املدعومــة باجلنيــه االســرليني ) وكنــت أذهــب اليــه يف قــره
(الــراق) املطــل عــى البحــر ســاحل صــرة ومل تكــن لــه حراســة  ،حيــث كان
قــد أخرجــه االنجليــز مــن الســلطنة يف حلــد  .وكان يقابلنــي ويعطينــي بعــض
حتويــات الوالــد وأحيانــا أخــرى يعتــذر ويطلــب منــي الزيــارة يف وقــت
الحــق  ،وقــد تتكــرر الزيــارات ألخــذ املبلــغ املحــول مــن املــال .
ومل يكــن مســموحا يف مــر التحويــل اىل اخلــارج  ،وكان الوالــد يضطــر
اىل هــذه الطريقــة وهــي أن يدفــع اجلنيهــات املرصيــة ملــن حيتاجهــا مــن أبنــاء
اجلنــوب ثــم يقــوم هــذا الشــخص بدفعهــا يف عــدن ألقــوم بمصاريــف األرسة
(والــديت وأختــن )  ،ويف هــذه الفــرة مل أهتــم بلدراســة كثــرا رغم اســتمراري
يف قــراءة الكتــب املختلفــة  ،مــع كثــرة خروجــي مــع الزمــاء بعــد العــودة مــن
الكليــة اىل البحــر  ،وكنــا نتنــاول العشــاء يف مطاعــم عــدن املختلفــة  ،وكانــت
مــن أســعد األيــام يف فــرة الشــباب  ،ومــن حســن حظــي أن جــاء والــدي قبــل
اإلمتحانــات بشــهرين  ،وكانــت سياســة والــدي التشــجيع وإبــداء ثقتــه التامــة
بقــدريت عــى احلصــول عــى أعــى الدرجــات  ،فــا كان منــي إال أن راســلت
جامعــة لنــدن وطلبــت منهــم إرســال كتــب األســئلة واألجوبــة للمــواد
املطلوبــة للدراســة  ،واختفيــت عــن أصدقائــي ملــدة شــهر ونصــف معتكفــا
لدراســة هــذه الكتيبــات  ،ودخلــت االمتحــان ونجحــت فيــه بثــان مــواد فتــم

قبــويل للدراســة يف املســتوى العــايل .

يف أثنــاء إنتظــار ظهــور النتائــج إشــتغلت يف أحــد البنــوك برغــم أين مل

أكــن واثقــا بنجاحــي  ،وأفادتنــي هــذه التجربــة حيــث تعرفــت عــى أنظمــة
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البنــوك إىل حــد مــا  ،وبــدأت باإلهتــام باإلقتصــاد  ،وبعــد أن ظهــرت النتائــج
ودخلــت الصــف اخلامــس مــع املجموعــة التــي ســتذهب اىل دراســة الطــب،
دخلــت إمتحــان الثقافــة العامــة يف الكيميــاء التــي مل أنجــح فيهــا مــن أول

مــرة ومــادة اإلقتصــاد وعندمــا ظهــرت النتائــج قــام مــدرس مــادة االقتصــاد

باســتدعائي حلضــور بعــض كلامتــه املوجهــة اىل طلبتــه الذيــن مل ينجــح منهــم
أحــد وقــال هلــم يل ســنة كاملــة أدرســكم هــذه املــادة ومــع هــذا خيبتــم أمــي
ومل ينجــح أحــد منكــم  ،وهــذا الطالــب  ،وأشــار ايل  ،يــدرس املــواد العلميــة

ويــر لدراســة الطــب ومــع هــذا نجــح مــن أول مــرة يف االقتصــاد  .وهــذا
ُ

عيــب عليكــم أن ينجــح طالــب مل يدرســه أحــد يف االقتصــاد وأنتــم تدرســون

طــوال الســنة وال تنجحــون  .أرجــو أن يكــون هــذا عــرة لكــم شــكرا لــك

أهيــا الطالــب النجيــب  ،وأشــار ايل وصافحنــي  ،وانســحبت مرسعــا حتــى
ـي طلبتــه  .ونجحــت أيضــا يف مــادة الرســم مــع أين ال أجيدهــا
ال يغضــب عـ ّ

كثــرا  ،ونجحــت يف هــذه املــواد مجيعــا  ،وكنــت أول مــن نجــح يف عــدن
يف إحــدى عــر مــادة (يف املســتوى العــادي) بفضــل اهلل  ،ولكــن جــاء مــن

بعــدي صديقــي ابــو بكــر القــريب ونجــح أيضــا يف إحــدى عــر مــادة  ،لكــن
بتقديــر أعــى  .ثــم جــاء بعــده عصــام غانــم ونــال احــدى عــر موضوعــا يف

املســتوى العــادي .

وقــد قامــت كليــة عــدن منــذ إفتتاحهــا يف ينايــر  1953إىل مــا بعــد

االســتقالل الــذي تــم يف نوفمــر  1967بتخريــج إحــدى عــر دفعــة مــن
الطلبــة بلــغ عددهــم أكثــر مــن تســعمئة طالــب (وهــو عــدد ضئيــل بالنســبة

لعــدن واملحميــات الــذي يبلــغ تعدادهــم يف ذلــك الوقــت حــوايل مليونــن ومل
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تكــن هنــاك مــدارس ثانويــة حكوميــة تشــبه كليــة عــدن وبالتــايل فــإن عــدد
املتخرجــن مــن الثانويــة واحلاصلــن عــى شــهادهتا ال يمثلــون اال رشحيــة

صغــرة مــن الطلبــة) ودرس كثــر منهــم يف اجلامعــات املختلفــة وصــار منهــم

أطبــاء وحمامــون وإقتصاديــون ووزراء ووكالء وزارات .

وكان مــن زمالئــي جمموعــة مــن أمثــال األســتاذ عبــد العزيــز عبــد الغنــي

رمحــه اهلل الــذي تــوىل رئاســة الــوزارة يف اجلمهوريــة اليمنيــة عــدة مــرات ،
ومنهــم صديقــي العزيــز الدكتــور أبــو بكــر القــريب الــذي تــوىل وزارة التعليــم
العــايل ثــم الــوزارة اخلارجيــة  ،ومنهــم صديقــي العزيــز األســتاذ عبــد اهلل

عقبــة الــذي تــوىل وزارة الثقافــة كــا كان مستشــارا لرئيــس اجلمهوريــة قحطان
الشــعبي  ،وتــوىل أخــوه خالــد عقبــة منصبــا هامــا يف الدولــة (إدارة التعليــم)،

كــا تــوىل صديقــي العزيــز الدكتــور شــهاب غانــم منصــب نائــب وكيــل وزارة
األشــغال واملواصــات وعرضــت عليــه عــدة مناصــب أخــرى واعتــذر عنهــا

اذ كان آنــذاك يفكــر يف اخلــروج واهلــروب مــن النظــام الشــمويل املتحكــم
يف اجلنــوب  ،وتــوىل زميــي األســتاذ عــادل حمفــوظ خليفــة وزارة العــدل يف

مجهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية  ،وتــوىل الزميــل عبــد القــوي رشــاد

الشــعبي منصــب األمــن الدائــم للــوزارة اخلارجيــة بدرجــة وكيــل وزارة  ،كــا

تــوىل قريبــه وزميــي وصديقــي محيــد الشــعبي منصــب وزيــر الزراعــة ووزيــر
التعليــم  ،وتــوىل زميلنــا أنيــس حســن حييــى منصــب وزيــر االســكان ثــم
منصــب وزيــر الثــروة الســمكية  .تــوىل صديقــي حممــد اخلــادم غالــب منصبــا
وزاريــا يف اليمــن الشــايل  ،وتــوىل حممــد عــي هيثــم الــذي مل يكــن يف دفعتنــا

تــوىل منصــب وزيــر الدفــاع ثــم منصــب رئيــس جملــس الــوزراء  ،وتــوىل
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الدكتــور عبــد اهلل نــارش وزارة الصحــة وقــام بمجهــودات كبــرة لتحســن
اخلدمــات الصحيــة يف اجلمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية ومل يكــن مــن دفعتنــا

بــل كان مــن الدفعــات التاليــة .

ولألســف توقفــت كليــة عــدن عــن دورهــا يف فــرة مــا بعــد اإلســتقالل

ثــم حتولــت إىل ثانويــة للبنــات ومل يعــد هلــا ذلــك الــدور اهلــام يف جمــال التعليــم

كــا كان متوقعــا هلــا.

أستاذي لطفي جعفر أمان

درســني األســتاذ لطفــي جعفــر أمــان يف املرحلــة االبتدائيــة (الســنة الرابعــة)

ثــم يف املرحلــة االعداديــة (ثــاث ســنوات) ثــم يف كليــة عــدن الثانويــة العاليــة

(أربع ســنوات)
208

مدارس عدن ومراحل التعليم بالنسبة يل

أرسة آل أمــان هــي احــدى األرس املكيــة التــي هاجــرت اىل عــدن منــذ فــرة

طويلــة واســتقرت فيهــا وصــارت احــدى األرس العدنيــة املعروفــة واملرموقــة .

ولــد األســتاذ لطفــي بمدينــة كريــر (عــدن) يف حافــة القــايض بتاريــخ 12مايو
1928م  .وهــي نفــس احلــارة التــي ولــدت فيهــا  ،وبيتنــا قريــب مــن بيــت
األســتاذ لطفــي  .كــا أن الفنــان أمحــد بــن أمحــد قاســم ولــد يف نفــس احلــارة

(حافــة القــايض) .

درس األســتاذ لطفــي املرحلتــن االبتدائيــة واملتوســطة (اإلعداديــة )

يف عــدن ثــم أكمــل دراســة املرحلــة الثانويــة يف اخلرطــوم والتحــق بجامعــة
اخلرطــوم ونــال دبلومــ ًا يف الرتبيــة  ،ثــم عــاد اىل عــدن وصــار أســتاذا يف
املدرســة االبتدائيــة للســنة الرابعــة االبتدائــي وذلــك ســنة (1952-1951م)

وهــي الســنة التــي كنــت فيهــا يف الســنة الرابعــة

وقــد أذهلنــي وأذهــل الطــاب برقتــه املتناهيــة وكان حيمــل يف جيبــه مــن

احللويــات والبســكويت ليعطــي الطالــب الــذي جييــب اجابــة صحيحــة بعــض

هــذه احللويــات  ،ومل يســتخدم قــط أي وســيلة عنــف حتــى العنــف اللفظــي
أو التوبيــخ الشــديد بــل كان يف منتهــى الرقــة مــع الطلبــة  ،وهــو أمــر مل نتعــود
عليــه مــن أســاتذتنا الســابقني الذيــن كانــوا يســتخدمون العنــف اللفظــي

والــرب باملســطرة أحيانــا أخــرى .

وقــد متييــز لطفــي بتشــجيع الطلبــة اىل درجــة أنــه كان ينــر مواضيــع

االنشــاء التــي يطلبهــا مــن الطلبــة يف احــدى الصحــف املحليــة تشــجيعا هلــم،

وأذكــر أنــه قــد طلــب مــن الفصــل كتابــة موضــوع انشــاء عــن الشــخصية
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التــي تعتربهــا مثلــك األعــى  ،فكتبــت أن املثــل األعــى لــكل مســلم هــو

الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم  ،ولكــن شــخصية الرســول يف األفــق
األعــى ومــن الصعوبــة احتذاءهــا .وقــد اخــرت شــخصية والــدي كمثــل

أعــى يل  ،فــر األســتاذ لطفــي بذلــك وتشــجيعا يل نــر هــذا املوضــوع يف
الصحيفــة املحليــة .

وكان األســتاذ لطفــي يســتخدم قدراتــه اللغويــة والرســم يف توضيــح مــا

يريــد ايصالــه اىل الطلبــة وممــا أذكــره جيــدا تصويــره بالتمثيــل والنــرات قصــة

أصحــاب اجلنــة التــي وردت يف القــرآن الكريــم يف ســورة القلــم ﱱ ﭕ ﭖ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﱰ [القلــم ] وقــص علينــا األســتاذ لطفــي ونحــن
مبهــورون  ،قصــة هــؤالء النفــر الذيــن ورثــوا اجلنــة مــن أبيهــم والــذي كان

خيــرج نصيــب الفقــراء واملســاكني عندمــا جيمــع الثــار  ،فلــا مــات األب
اجتمــع األبنــاء وقــرروا رسا أن حيرمــوا الفقــراء واملســاكني مــن نصيبهــم ،

وذهبــوا يتخافتــون  ،فلــا رأوهــا صدمــوا ووجدوهــا حمروقــة ســوداء  ،فظنــوا

أهنــم أخطــأوا الطريــق  ،ولكنهــم تأكــدوا اهنــا هــي جنتهــم التــي أرســل اهلل
عليهــا ليــا مــا جعلهــا حمروقــة كالرصيــم  .فبــدأوا يتالومــون يلــوم كل واحــد
االخــر وأعرتفــوا بخطأهــم وعرفــوا فضــل أبيهــم  ،ودعــوا اهلل أن يبدهلــم خــرا

منهــا بعــد ان تابــوا وقــرروا أن ال حيرمــوا الفقــراء مــن نصيبهــم .

وقــد أســتطاع األســتاذ لطفــي أن يفهمنــا نحــن الصغــار هــذه القصــة

الرائعــة  ،وأن يصــور لنــا بصوتــه وحركاتــه كيــف كانــوا يدبــرون وكيــف
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كانــوا يتخافتــون وهيمســون  ،ويقــررون حرمــان الفقــراء واملســاكني مــن
نصيبهــم  .وأن اهلل عاقبهــم بحرماهنــم مــن اجلنــة كلهــا  .واســتطاع األســتاذ

لطفــي أن يفهمنــا شــيئني  ،األول  :البعــد عــن األنانيــة وعــدم حرمــان الفقــراء
مــن نصيبهــم يف الثــروة املوجــودة  ،وثانيــا  :هــذا التصويــر الفنــي اجلميــل
الرائــع يف القــرآن الكريــم .

وأذكــر يف مرحلــة الحقــة وهــو يدرســنا البالغــة (املرحلــة الثانويــة)

قصــة اخلــر مــع ســيدنا موســى يف قولــه تعــاىل  :ﱱ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﱰ [الكهــف ] فــرح لنــا األســتاذ لطفــي كيــف
جعــل القــرآن الكريــم هلــذا اجلــدار املتهالــك ارادة حتــى أنــه أراد أن ينقــض

فأقامــه اخلــر وأعــاده اىل وضعــه الطبيعــي ألنــه حيتــوي عــى كنــز الغالمــن
اليتيمــن يف أهــل قريــة ظلمــة يأكلــون مــال األيتــام .

وقــد جعلنــي األســتاذ لطفــي حمبــا للشــاعر عــي حممــود طــه وأشــري

دواوينــه منــذ املرحلــة املتوســطة كــا جعلنــي أحــب الرســم وشــجعني عــى

ذلــك .

ودرســني األســتاذ لطفــي يف املرحلــة املتوســطة اللغــة العربيــة واللغــة

االنجليزيــة التــي كان أيضــا يتقنهــا اتقانــا تامــا  ،ويف الثانويــة يف كليــة عــدن

درســني أيضــا األدب االنجليــزي والتاريــخ  ،ومــن ذلــك تاريــخ األمرباطورية
الربيطانيــة قبــل أن يســتلمها منــه األســتاذ كليفــورد الــذي أتــى مــن ويلــز

(بريطانيــا) وكنــت قــد اقرتحــت عــى األســتاذ لطفــي تدريســنا الثــورة

211
211

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

الفرنســية ألننــي كنــت قــد قــرأت كتابــا كامــا عنهــا فأعجبــت هبــا  ،وبالفعــل

قــام األســتاذ لطفــي باالتصــال بــاالدارة التــي وافقــت بعــد شــهر بتدريــس
الثــورة الفرنســية وهــذا يــدل عــى حكمــة األســتاذ لطفــي واســتطاعته أن
يقنــع ادارة املدرســة وادارة التعليــم بالســاح بتدريــس الثــورة الفرنســية وهــذا

يــدل أيضــا عــى ســعة أفــق ادارة املدرســة واالدارة التعليميــة يف ذلــك الوقــت
والتــي كانــت بيــد االنجليــز .

وقــد وجــدت قصيــدة رائعــة لألســتاذ لطفــي عــن هجــرة الســيدة زينــب

بنــت الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم اىل املدينــة  ،والتــي تعرضــت فيهــا
اىل اعتــداء مــن أحــد املجرمــن فقــال لطفــي قصيدتــه بعنــوان " مــرع زينــب

بنــت الرســول األعظــم"

ملتحف بجبته املهيبة بالســــــواد
الليل
ٌ

أحداقه العمياء تدفن يف مغاورها الوهاد

فالبيد غرقى دجلة قد كفنتها بالــــحداد

أبنيــــــتي  ..يرعـــــــــــاك ريب

هذا نداء الشوق ملحاحا يناديك فلـــبي

ستضاء يثرب كلها بالسعد إذ ألقاك جنبي

وتتوه يف نظراهتا الصحراء والظلم الرهيبه

يشء جيلجل يف حناياها ويعصف كالرياح

يشء حتس هلوله وجلنبها وقع الرمـــــاح

هي حلظة وكأنام الصحراء إعصـــار ونار

الركب منفرط ..وضوضاء ..ومعركة تدار
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هي حلظة واملوت يرضب باليمني وباليســار

مرقت غوايته احلقود هببة اجلــاين "هـــــبار"

يا رب! من؟ واهندّ هودجهــا كام اهند الـنهار

وأريق أطهر ما يراق من الــدماء عىل القـفار

وينكفئ النبي عىل مدامــعه الــــــــــغـزار
وتنوء باحلزن الثقيل مطية اللــيل البــــهيـم

ويطل يوم ال جديد به تبللــه الــدمــــــوع

وكـأنـــــام انـتفــــــض النـــــــــــــهار
ملا أطـــــل ملثام وكــأنه شبح أغــــــــــار
حرس اللثام مروعا فإذا به اجلاين هبـــــــــار

أحمــــمـــــــــد هـــــذه قنــــــــــــايت
أحســـــم بظبتـــــــها حيــــــــــــــايت
أو فاعف عني يا رسول اهلل لإلثم اجلسيــــم

فاهتز روح القدس يف أعطاف أكرم من كريـم
َو َس َخا النبي بعفوه يف حلظة الضعف العظيــم

هــذه القصيــدة الرائعــة تنبــئ عــن حمبــة لطفــي للرســول ﷺ وآل بيتــه ،

واطالعــه عــى الســرة النبويــة بصــورة مذهلــة .

وقــد كانــت زينــب ريض اهلل عنهــا قــد تزوجهــا ابــن خالتهــا أبــو العــاص
بــن الربيــع وكان حمبــا هلــا ومكرمــا هلــا رغــم أنــه بقــي عــى دينــه ومل يســلم
وبعــد هجــرة النبــي حممــد ﷺ إىل املدينــة املنــورة ،خــرج أبــو العــاص مــع
قريــش يف معركــة بــدر (الســنة الثانيــة مــن اهلجــرة )  ،وبقيــت زوجتــه زينــب
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أســرا بأيــدي املســلمني  ،وملــا أرســل أهــل
يف مكــة ،ووقــع أبــو العــاص
ً
مكــة األمــوال يف فــداء أرساهــم ،أرســلت زينــب يف فدائــه بقــادة كانــت
هلــا مــن أ ّمهــا خدجيــة بنــت خويلــد ،فتأثــر النبــي حممــدﷺ لذلــك ،وقــال
ألصحابــه الذيــن أرسوه« :إن رأيتــم أن تُطلقــوا هلــا أســرها وتــر ُّدوا عليهــا
ماهلــا فافعالــوا» ،فأطلقــوا رساحــه ور ّدوا ماهلــا .وقــد كان النبــي حممــد ﷺ
قــد اشــرط عــى أيب العــاص أن خيـ ّ
ـي ســبيلها ويــأذن هلــا باهلجــرةإىل املدينــة
املنــورة ،فـ ّ
ـوف بذلــك.
وقــد انجبــت الســيدة زينــب ريض اهلل عنهــا أليب العــاص ولــدا اســمه عــي،
توافــاه اهلل صغــرا  ،وبنتــا اســمها أمامــة وهــي التــي كان الرســول صــى اهلل
عليــه وألــه وســلم حيملهــا عــى عاتقــه يف صالتــه  .ثــم ملــا كــرت أمامــة
تزوجهــا االمــام عــي بــن أيب طالــب بعــد وفــاة فاطمــة عليهــا الســام  ،ثــم
تزوجــت بعــد وفاتــه رجــا أخــر .
وأرســل أبــو العــاص زوجتــه زينــب ريض اهلل عنهــا اىل املدينــة املنــورة ويف
الطريــق خــرج عليهــا هبــار بــن األســود وآخــر اســمه نَافِــع بــن عبــد قيــس،
فأخافهــا ه ّبــار برمــح لــه وهــي يف اهلــودج ،وتذكــر الروايــات ّأنــا كانــت
حام ـاً ،فلـ ّـا خافــت أســقطت محلهــا...

وقــد أرســل النبــي حممــد ﷺالحقـ ًا رسيــة لقتــل ه ّبــار ونافــع .وذكــر ابــن
حجــر العســقالين يف كتابــه فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري (ج11/8
طبعــة دار املعرفــة – بــروت " :)1379وأمــا هبــار فــكان شــديد األذى
للمســلمني وعــرض لزينــب بنــت رســول اهلل ﷺ ملــا هاجــرت فنخــس بعريهــا
فســقطت مــن فــوق بعريهــا وأســقطت محلهــا ومل يــزل ذلــك املــرض هبــا حتــى
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ماتــت فلــا كان يــوم الفتــح بعــد أن أهــدر النبــي ﷺ دمــه أعلــن هبــار اســامه
فقبــل منــه النبــي ﷺوعفــا عنــه" .
وأســلم أبــو العــاص بعــد وصوهلــا اىل املدينــة وأقــام فيهــا وبقيــت معــه
يف املدينــة اىل الســنة الثامنــة للهجــرة اىل أن توفيــت ريض اهلل عنهــا متأثــرة كــا
يقــال بحادثــة االســقاط .

وقــد تأثــر لطفــي جعفــر أمــان بتيــار الشــعر الرومانــي يف األدب العــريب
عمومــ ًا ومــن خــال اطالعــه عــى أعــال ممثــي ذلــك التيــار أمثــال عــي
حممــود طــه وإبراهيــم ناجــي والتيجــاين يوســف بشــر وشــعراء املهجــر
وغريهــم تشــبع بالقيــم اجلامليــة والفنيــة للرومانســية وأخــذ يتمثلهــا يف شــعره
وبالــذات يف أعاملــه الشــعرية األوىل (يف ديوانــه بقايــا نغــم)  .وقــد شــكل
لطفــي خــال فــرة اخلمســينيات والســتينيات مــع الفنــان الراحــل أمحــد
بــن أمحــد قاســم ثنائيــأ فني ـ ًا كان لــه دوره وتأثــره يف هنضــة األغنيــة العدنيــة
عــى وجــه اخلصــوص واألغنيــة اليمنيــة بصــورة عامــة .وغنّــى لــه معظــم
الفنانــن يف عــدن واليمــن مثــل الفنــان حممــد مرشــد ناجــي ( مواليــد تعــز )
الــذي اشــتهر بأغانيــه الوطنيــة واألغــاين اليمنيــة بكافــة فروعهــا وغنــى الغنــاء
الصنعــاين والغنــاء اللحجــي والغنــاء العــدين وغريهــا مــن األغــاين املختلفــة
وكانــت لــه شــعبية كبــرة وحــاول أن يقــدم الفــن اليمنــي األصيــل جلامهــره
العريضــة  ،كــا حــاول أن يكتــب تاريــخ املوســيقى واألغــاين اليمنيــة  .ومــن
ـر يل مــرادي " وهــي أغنيــة دينيــة جيــدة .
أغانيــه املشــهورة " عظيــم الشــأن يـ َ ْ

وغنــى لألســتاذ لطفــي أيضــا الفنــان حممــد ســعد عبــد اهلل الــذي كان لــه
مجهــور واســع حمــب لفنــه وأغانيــه  .وممــن غنــى لالســتاذ لطفــي الفنــان خليــل
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حممــد خليــل والــذي غنــى أيضــا لالســتاذ عــي حممــد لقــان ولألســتاذ حممــد

عبــده غانــم الــذي أســس معــه نــدوة املوســيقى العدنيــة ســنة  1949وغنــى له
أول أربــع أغنيــات منهــا حــرام عليــك تقفــل الشــباك كــا غنــى لــه أغنيــات

أخــرى  .والغريــب حقــا انــه كان مديــرا للســجن العــام يف عــدن ومــع ذلــك
اشــتهر بأغانيــه العدنيــة املحضــة .

وكان للطفي دواوين شعرية كثرية هي:

1
2
3
4
5
6
7

بقايا نغم 1948/م /

الدرب األخرض 1962/م /

كانت لنا أيام 1962/م /
ليل اىل متى 1964/م /

اليكم يااخويت 1969/م/

اىل الفدائيني يف فلسطني 1969/م /

موكب الثورة (ملحمة شعرية ) 1969/م /

ولــه جمموعتــان مــن األغــاين العدنيــة مهــا ( :ديــوان "ليــايل"  ،وديــوان"

أعيــش لــك" )

وقــد طبعــت أعاملــه الكاملــة يف جزءيــن عــام .1997ومــن أشــهر
قصائــده :قصيــدة "يــا بــادي".
"يابالدي"
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اقفزي من قمة الطود ألعىل الشهـــب
وادفعي يف موكب النور مطايا السحب
واستقيل كوكبا يزهو بأسنى موكــــب
فلقد مزقت عن نفيس كثيف احلجــب
ولقد حطمت أصنام الدجى املنتحـب
وهوى الربج عىل أوهامه والكــــذب
وانربت يب يف املدى أجنحة من هلــب
تزرع األضواء يف جفن الليايل املتعـب
وتنيل اجلدب من شؤبوهبا املنسكـب
*****
يا بالدي مل اعد أسطورة يف الكتـــب
مل اعد من ألف (ليلة) ليلة من عجب
مل اعد أنقاض جمد يف ضمري احلقـــب
مل اعد ادفن دمعي يف رغام الغيهـــب
مل اعد طيف خيال بالرؤى خمتضـــب
أو أنينا راعف اجلرح بصدر جمـــدب
أو نشيدا خمجال يضحك منه األجـنبي
أرشق املسعى فللنور شذى من مطلبي
والسنا يغمر أفقي وطريقي الذهـــبي
*****
يا بالدي  ..يا نداء هادرا يعصف يب
يا بالدي  ..يا ثرى جدي وابــني وأيب
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يا رحيبا من وجودي  ..لوجود أرحب
يا كنوزا ال تساوهيا كنوز الــــــذهب
اقفزي من ذروة الطود ألعىل الشهـب
اقفزي  ..فاملجد بسام السنا عن كثـب
اقفزي  ..فاملجد ما دان ملن مل يثــــب
****
يا بالدي كلام أبرصت ( شمسان ) األيب
شــــاهقا يف كـــربياء حرة مل تغـلــب
صحت يا للمجد يف أسمى معايل الرتب
يا لــصنعاء انتفاضات صدى يف يثـرب
يا لــبغداد التي هتفو لنجوى حـــــلب
يا ألوراس لظى يف ليبــيا واملـــغــرب
يا ألرض القدس حيمي قدسها ألف نبي
يا لـــنهر النيــل يروي كل قلب عــريب
فأمالي كأسك من فيض دمائي وارشيب
يا بـــالدي  ..يا بالدي يا بالد الــعرب

باالضافــة اىل شــعر لطفــي الرومنــي والعاطفــي فــإن لــه اســهاما كبــرا يف
مكافحــة االســتعامر واالشــادة يف الثــورة ضــد االنجليــز ولــه ديــوان كامــل يف
تأييــد الثــورة والكفــاح بعنــوان " موكــب الثــورة (وهوملحمــة شــعرية) "  ،كــا
أن لــه ديوانــا كامــا يف تأييــد الكفــاح الفلســطيني ضــد الصهاينــة بعنــوان " اىل
الفدائيــن يف فلســطني " .
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وأشــاد بالثــورة التــي أطاحــت باحلكــم االســتعامري ولــه قصائــد كثــرة
عندمــا انتــرت الثــورة عــى االســتعامر وانســحب االنجليــز مــن عــدن
ومنهــا القصيــدة التاليــة( بــادي حــرة) :
جتىل الصــــــباح ألول مــرة
وطار الفضاء طليق ًا رحيـــبـ ًا
بـأجــنحة النور ينســـاب ثرة
وقبــلت الشمس سـمر اجلبـاه
وقد عقدوا النرص من بعد ثورة
وغنـــى لنا مـهرجان الزمـان
بأعـــياد وحـدتنا املســــتقرة
واقبل يزهو ربــيع اخلـــلــود
وموكب ثورتنا الضـــخم إثره
تزين أكليــله ألـف زهـــــرة
وينرش من دمــنا احلر عـــطره
ويرسم فـوق اللواء اخلفـــوق
حروف ًا تــيضء ألول مــــــرة
بالدي حرة..

ولــه قصيــدة اخــرى بعنــوان " املهرجــان األكــر " القاهــا بنفســه بصوتــه

الرخيــم والقائــه اجلميــل وهــي مســجلة كــا تروهنــا :

https://www.youtube.com/watch?v=KDHrFADLcWQ
ورغــم انتشــار القصائــد الوطنيــة لألســتاذ لطفــي اىل ان اجلبهــة القوميــة
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اهتمــت لطفــي يف احــدى املراحــل بالتجســس عليهــا وتــم اعتقالــه بالفعــل
وذلــك قبــل االســتقالل  ،ولكــن بفضــل اهلل عــرف أحــد تالميــذ األســتاذ

لطفــي  ،وهــو عبــد امللــك اســاعيل الــذي كان أحــد األعضــاء القياديــن يف

اجلبهــة القوميــة فاعــرض عــى ذلــك وذهــب اىل الســجن وأخــرج األســتاذ
لطفــي مــن الســجن بعــد ان مكــث فيــه شــهر ًا كامــا  .وقــد تبــن هلــم ان تلــك
التهمــة كانــت باطلــة .

وقــد ذهبــت انــا واخــي الدكتــور أمحــد عــي البــار لزيــارة أســتاذنا لطفــي
يف الشــقة التــي كنــا فيهــا قبــل أن يســكنها لطفــي وهــي عــى ســاحل صــرة مل
يفتــح لنــا اال بعــد تــردد والنظــر يف العــن الســحرية وملــا فتــح وجدنــا األســتاذ
لطفــي حامــا مسدســا كبــرا (( )revolverفصحنــا مــا هــذا يــا اســتاذ ؟ فــرد
علينــا  :مــش شــايفني كل واحــد مــايش بالبندقيــة واملدفــع وأنــا خايــف ان
هيجــم عــي واحــد مــن هــؤالء األوغــاد ) وهــذا كان قبــل االســتقالل بفــرة
وجيــزة عندمــا احتــدم الــراع بــن اجلبهــة القوميــة وجبهــة التحريــر الوطنيــة
ويقــول د  .أمحــد عــي اهلمــداين عــن شــعرلطفي الســيايس والوطني  ”:الشــاعر
لطفــي أمــان املثقــف ثقافــة عاليــة مل يكــن يتحــرك مــع هــذه األحــداث حتــرك ًا
أعمــى وإنــا كان يعيــش هــذه األحــداث التــي رآهــا قــد غــرت يف حاصــل
الوعــي الوطنــي واالجتامعــي يف جمتمعــه  .ويقينــي أن القناعــة الصادقــة هــي
التــي جعلــت هــذا الشــاعر يتفهــم عــن درايــة ومعرفــة أوضــاع احليــاة والناس
يف بــاده فأرســل قيثارتــه الشــجية تــردد أغــاين الوطن وأناشــيد احلب لإلنســان
واألرض  ..فالشــاعر الكبــر ال حتركــه األحــداث وإنــا هــو يتحــرك يف داخــل
هــذه األحــداث وهيبهــا مــن حــرارة موهبتــه احليــاة التــي تعــر عــن صــدق
الوطــن وعمــق الوطنيــة”.
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ومنها قصيدة يا مزهري احلزين :

يا مـزهري احلزين؟
إىل مالعب الصــبا
هــــــــــــنـــاك
عــىل جــناح هلونـا

يا مزهري احلــــزين

***
***
***
***

***

من يرعش احلنــني؟
و حبنـا الـــدفيــن؟
حيــث رفــرفـــت
أعذب ساعات السنني
يامزهري احلـــــزين

الذكــــــــريات الذكـــــريات

تعـيدين يف مركب االحالم للحــياة

لنشوة الضياء يف مواسم الزهــور

يستل من شفاهها الرحيق والعطور
وبعد هذا كله

يف صحوة احلقيقه

ينتفض الواقع يف دقيقه

هيزين

يشـد أوتـــادي اىل آبــاري العميقــة
يشدهـا  ..جيذب منها ثوريت العريقـة

ويغرق األوهام من مشاعري الرقيقة
وخيلق اإلنسان مني وثبة وقدرة

عواصفا وثورة

هنا  ..هنا

إذ زجمـرت رياحـنا احلمـــراء
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تقتلع القصور من منابت الثراء

وتزرع الضياء

وتغدق الغذاء  ..والكساء والدواء

عــىل الذين آمــنوا بأهنم أحــياء
وخرية األحياء

يف احلقل..

يف املصنع..

ويف كل بناء

يا مزهري احلزين
يا مزهري احلزين

يا مزهري الضعيف

ما عاد شعبي ينسج األوهام يف حلن سخيف

عــن قيــــس ليلـى  ( ...رومـيو جولـيت) ..
أسامء كثرية

دبت  ..دبيب النحل يف أسفارنا املثـــــــرية
دبت بنا بحملة األفيون يف سفن خطـــــرية

كي توهم الدنيا بأنا أمة الوهم احلقرية

لكننـــــــــا  ..يــا مـزهـري املحـــــزون ..
يـا ضعيف

نبــني  ..نحيلك انت من ٍ
حريري رهيف
وتر
ٍّ

مستضعف باك ..
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اىل وثب  ..اىل رضب عنيف

كـي يشهد املستعمرون بانــــنا حقا نخـــيف
ال ال لن نخاف

أو أن نموت مع الضعاف
اسمع إذا مني

ووقع حلن قصتي اجلديد

وابعث به يف مركب الشمس العتيده للخلود

اسمع ..أنا من قبل قرن أو يزيد

قرن وربع القرن بل اكثر من عمري املديد

كانت بالدي هذه ملكي انا
ملكي انا

خــــرياهتا مـني ومن خــرياهتا أحــيا أنــا

كانت وما زالت

وهذي قصتي فانصت لنا

يف ليلة مسعورة موتورة الظلامء

أوفت اىل شواطئي مراكب االعداء

يقودها القبطان هنس انجليزي حقري

يقرصن البحر الشهي
وجيفة من الضمري
هذا احلقري

أرسى هنا
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ومد عينيه الينا يف اشتهاء

ونسج املزاعم النكراء يف دهاء

مدعيا ان جدودي هامجوا سفائنه

وهنبوا خزائنه

وأننا بكلمة غريبة قراصنه

تصوروا ..نحن إذا قراصنه

وهكذا انداح له الغزو اىل اقىص احلدود

ودنس البالد باجلنود والنقود

وبذر القالقل
وفرق القبائل

ومللم الدجى عىل أطرافه يصول

يمد مwن أطامعه خمالب املغول
لكننا عىل املدى

منذ احتالل ارضنا كنا يدا

يدا تصافح الرفيق يف الكفاح ال العدا

وقطعة الرغيف
واملبدأ الرشيف

زادان كانا كافيني للبقاء

فنحن شعب ال ينال الضيم منا ما يشاء

هاماتنا فيها من الشمس بريق الكربيـاء

ال نعرف الدموع
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إال وأن نحيلها دمـاء

تعلو عىل ضفافها بواسـق اإلبـــــــاء

وكلام مــرت بنا أعوامـــنا الطويلـــــة
نغرس من ثورتنا بذورنا االصــــــيلة

يف كـل جــــيل صـاعد يؤمـن بالضــياء

باألرض باملعـول بالســـــالح بالبنــــاء

ومـن هنـا تصلبـت عقـــيدة الســـــــالح
ونحن منذ خلقنا نعرف ما معنى السـالح

نعرفـه ونرضع االطفال منـه للكفـــــــاح
ونصـنع الرصاص مـن مــرارة األلـــــم

وننتيش نرتقــب الفجر اجلديـد يف شمــم

حـتى بيوتنا التي طالؤها الغبار حيث عم

ترمي عىل سيامئنا ظالهلا وتبتسم
وانتفض الزمان

دقت السويعة األخرية

فاندفعت مجوعنا غفرية غفــــرية
هتز معجزاهتا يف روعة املسرية

وجلجـلت ثورتـنا هتـيب باالبطال

الزحف يا رجال

الزحف والنضال

فكلنا حريه حتن للقتال
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وهـكـذا تفجـر الربكـــان يف ردفان

ورددت هديره اجلبال يف شمســـــــان

وانطلقـت ثورتنــا مــاردة النــــــريان

تضئ من رشارها حرية االوطــــــان
وتقصف العروش يف معاقل الطغيان

وتدفع اجلياع يف مسرية االنســــــان

يشدهم للشمس نرص يبهر الزمــــان
وهكذا تبــددا

عهد من الطغيان لن جيددا

وحلقــت عـــىل املـــــدى

ثورتـــنا هتتف فينا أبــــدا
يا عيدنا املخلدا

غرد

فان الكون من حويل طليقا غردا

غرد عىل األفنان يف مالعب اجلنان

الشعب لن يستعبدا
الشعب لن يستعبدا

قد نال حريته بالدم والنريان

وقتل القرصان

وعــاش لطفــي حيــاة حافلــة مليئــة باألحــداث متأثــرا ومؤثــرا فيهــا رغــم

قــر حياتــه  ،ووفاتــه يف ســن النضــوج ( 43ســنة) .
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وقــد شــغل لطفــي بعــد خترجــه مــن اجلامعــة وعملــه بالتدريــس عــدة
وظائــف يف جمــال الرتبيــة والتعليــم  ،فقــد عمــل حمــارض ًا يف مركــز تدريــب

املعلمــن ومفتشـ ًا يف املــدارس ،فضابطـ ًا للمعــارف ومســؤوالً عــن املطبوعــات
والنــر ،فمديــر ًا للرتبيــة والتعليــم ثــم وكيـ ً
ا لــوزارة الرتبيــة والتعليــم حتــى
وفاتــه .واىل جانــب عملــه يف الرتبيــة والتعليــم فقــد عمــل كمذيــع يف إذاعــة

عــدن عنــد تأسيســها.

ويف الفــرة األخــرة مــن حياتــه عانــى لطفــي مــن املــرض فنقــل اىل القاهرة

للعــاج غــر انــه تــويف يف 16ديســمرب 1971يف مستشــفى القــوات املســلحة

باملعــادي يف القاهــرة .رمحــه اهلل رمحــة االبــرار.

الشاعر امللهم الوطني عبد اهلل هادي سبيت ()2007-1920
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لقــد تعرفــت عــى الشــاعر املرهــف واملكافــح واملجاهــد األســتاذ عبــد اهلل
هــادي ســبيت ألول مــرة عــن بعــد عندمــا كان الشــاب الصغــر حممــد صالــح
محــدون يغنــي قصيدتــه ياشــاكي الســاح  ،يف دار ســعد التــي كانــت تتبــع
حكومــة حلــج يف ذلــك الوقــت (عــام )1955وكانــت اجلامهــر تذهــب مــن
مســتعمرة عــدن اىل دار ســعد املجــاورة هلــا لتحــر هــذه احلفــات الوطنيــة
والتــي أججــت الثــورة يف أنحــاء اجلنــوب  ،والتــي أشــادت بالثــورة اجلزائريــة
وتضحياهتــا وبطلتهــا مجيلــة بوحــرد  ...ثــم التقيــت بعــد ذلــك بالشــاعر
املرهــف يف القاهــرة عندمــا ذهبــت لدراســة الطــب  ،وأعجبــت بــه أعجابــا
شــديدا لرقتــه ودماثــة خلقــه وروحــه الوطنيــة الوثابــة وشــاعريته الرقراقــة .
وتدينــه وتقــواه وحبــه للرســول ﷺ وآل بيتــه .
ثــم التقيتــه يف جــدة بعــد أن هاجــر اليهــا مــع وفــد الرابطــة التــي اســتقرت
فيهــا لفــرة حتــى الســبعينات مــن القــرن العرشيــن  ،ثــم عــاد اىل عــدن ومــن
ثــم ســافر اىل تعــز واســتقر فيهــا وتــزوج وأنجــب ابنــا  ،وعانــى مــن شــظف

العيــش مــع عــزة نفســه .
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وقــد كرمتــه وزارة الثقافــة بــدرع صنعــاء عاصمــة الثقافــة العربيــة وكرمتــه

مؤسســة الســعيد للعلــوم والثقافــة وحمافظــة تعــز .

مولده وبداية حياته

وقــد ولــد يف حــوايل  1920يف مدينــة احلوطــة عاصمــة حمافظــة حلــج

ترعــرع وتلقــى تعليمــه يف مدينتــه ،أكمــل اإلعداديــة التــي كانــت أعــى
مرحلــة دراســية يف ذلــك الوقــت ودرس عنــد شــيوخ الديــن القــرآن الكريــم

ويشء مــن الفقــه  ،واتطلــع عــى األداب العربيــة القديمــة واملعــارصة بقراءاتــه
وجلســاته مــع األدبــاء  ..وقــد تأثــر بصــورة خاصــة بالقمنــدان األمــر أمحــد

فضــل العبــديل يف شــعره وأدبــه .

وعمــل مدرس ـ ًا ،و ُعــن يف دائــرة املعــارف  ،وشــغل بعــض املناصــب يف

ســلطنة حلــج .ثــم هــرب اىل اليمــن الشــايل  ،عندمــا هامجــت حكومــة بريطانيا
رابطــة أبنــاء اجلنــوب ومنعــت الســلطان عــي عبــد الكريــم مــن العــودة إىل
وطنــه وعزلتــه عــن احلكــم وهامجــت اجتاهتــه الوطنيــة  ،وثــم هاجــر إىل مــر

كــا فعــل كثــر مــن أعضــاء الرابطــة.

شــارك يف النضــال ضــد اإلســتعامر بشــعره الوطنــي الوثــاب الــذي التفــت

حولــه اجلامهــر وغنــت أناشــيده مــع مــن غناهــا ومثاهلــا قصيــدة يــا شــاكي

الســاح :

ياشاكي الســالح شوف الفجر الح
حط يدك عىل املدفع زمان الذل راح

هذا الغري سيـــد وحنــا له عـــبيد
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يامن مات هيناله منالقهر اســـرتاح
هذا املاء سال  ،هذا الغصن مــــال
هذا الزهر يتنسم عىل ضؤ الصــباح
اريض  ،والنبي  ،ويـــــل لالجنبي
ديني ب يامرين ان امحل الــــسالح
اىل أخر القصيدة

وقــد غناهــا حممــد صالــح محــدون ,الشــاب الصغــر آنــذاك ,ثــم غناهــا أمحد
يوســف الزبيــدي وعبــد الكريــم توفيــق وفضــل حممــد اللحجــي وفيصــل
علــوي.

وقــد بــدأت موهبتــه يف كتابــة القصائــد الغنائيــة وصياغــة األحلــان يف
األربعينيــات مــن القــرن العرشيــن  ...وهــو يعــد مــن أكــر الشــعراء يف حلــج
بعــد القمنــدان أمحــد فضــل العبــديل .
وله عدة دواوين شعرية وهي :
 Pالدموع الضاحكة (.)1953
Pمع الفجر (.)1965
Pالظامئون إىل احلياة.
Pالفالح واألرض.

Pأناشيد احلياة (.)1968

Pمرسحية الوضوء(.)1974
Pرجوع إىل اهلل (.)1987
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وقصائــده حتتــوي عــى الشــعر الوطنــي والشــعر الغــزيل واالجتامعــي  ،مــع

روح صوفيــة هفافــة ومثــال شــعره االجتامعــي والغــزيل قصيــدة بانجنــاه وهــي

تتحــدث عــن جنــي القطــن الطويــل التيلــة الــذي زرع يف حلــج وأبــن ضمــن
مــروع اقتصــادي وزراعــي  ،إهتــم بــه الســلطان عــي عبــد الكريــم ســلطان
حلــج والســلطان حممــد بــن عيــدروس ابــن ســلطان يافــع الســفىل  ،والــذي

قــام فيــا بعــد بحــرب وطنيــة ضــد االنجليــز .

وقــد اهتمــت ســلطنة أبــن بمــروع القطــن وكانــت هــي البادئــة فيــه

وتبعتهــا ســلطنة حلــج ويافــع الســفىل  ،وهــو أكــر املشــاريع الزراعيــة الناجحة
يف املنطقــة  ،والتــي أدت اىل اقامــت حمالــج قطــن كبــرة  ،وتصديــر هــذا القطــن
اجليــد النوعيــة اىل بريطانيــا  .واســتفادت املنطقــة وانتعشــت أحواهلــا  .وأصبــح

موســم جنــي القطــن موســا شــعبيا وخاصــة بعــد أن وضــع عبــد اهلل هــادي
ســبيت قصيدتــه املشــهورة بانجنــاه والتــي غناهــا فضــل حممــد اللحجــي
وعبــد الكريــم توفيــق وأمحــد يوســف الزبيــدي وفيصــل علــوي وكان افضــل

مــن غناهــا الفنــان واالذاعــي القديــر األســتاذ عبــد الرمحــن باجنيــد رمحــه اهلل

(الــذي انتقــل اىل هولنــدا بعــد وصــول احلكــم الشــيوعي وتــوىل هــو وصديقــه
حممــد عمــر بلجــون القســم العــريب يف اذاعــة هولنــدا )

واليــك بعــض مقاطــع هــذه القصيــدة التــي مزجــت االحتفــال بجنــي القطــن

مــع الغــزل الرقيــق  ،مــع االهتــام بمــروع اقتصــادي زراعــي هــام جــدا يف

هــذه املنطقــة والــذي رفــع مســتوى املعيشــة للمواطنــن وأوجــد العديــد مــن

فــرص العمــل :

231
231

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

بانجنـــــــاه مــن غصنــه  /واهـــابوي مــن حســنه  /يشــفي القلــب مــن

حزنــه

يأر ْض
بانجنى الذهب األبيض  /ال
َ
يــــدو ْل وال َ
 .....آخر القصيدة

https://www.youtube.com/watch?v=fjD3zZeVuPo
وهــو مــن الشــعراء الغنائيــن الذيــن جــدّ دوا يف األغنيــة اليمنيــة  ،ومتيــزت

أشــعاره بالنزعــة الوطنيــة ومقارعــة الظلــم واإلســتعامر  ،وإســهاماته الكبــرة
يف مرحلــة النضــال ضــد االســتعامر الربيطــاين يف الشــطر اجلنــويب مــن اليمــن

 ..ومــن خــال قصائــده الوطنيــة التــي تغنــى هبــا كبــار الفنانــن كان يســهم يف
تأجيــج محــاس اجلامهــر للنضــال ضــد املســتعمر  ،كــا أن لــه قصائــد عكســت

مواقفــه القوميــة مــع ثــورة اجلزائــر والثــورة املرصيــة.

ســاهم يف عــام  1957يف تأســيس نــدوة املوســيقى اللحجيــة كأول عمــل

مــدين مؤســي لإلهتــام باألغنيــة .

وهــو إىل جانــب كونــه شــاعرا فإنــه أيضــا ملحــن موســيقي وقــد غنــى مــن

أحلانــه عــدد كبــر مــن الفنانــن يف حلــج وعــدن وتعــز.

ومن شعره الديني قصيدة  :تفكر  ..ففي التفكري خري عبادة

سمعنا وصلينا بقلب سام زهدا ** اىل من أتى بالنور كي يكتب السعدا

سمعنا وآمنا بام جاء وارتوت ** مداركنا حــتى انتفعنا به جـــــــدا

وعشنا مع املختار  ،مع آله مع** الصحابة واألنصار من حفظوا العهدا

رأينا الذي قد كان منهم وما جرى** وكيف يزيل الصرب رضا إذا اشتدا
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رأينا رجاال إن بدا نور أمحد ** وجدت نفوس الكل قد أصبحت جندا

وكم نرشوا الرعب املميت لكافر ** ختطى حدود اهلل بالكفر فاهنــدا
 .....اىل آخر القصيدة الرائعة.

هــذا ملخــص رسيــح حليــاة الشــاعر امللهــم املناضــل والزاهــد املتبتــل اىل

اهلل عبــد اهلل هــادي ســبيت رمحــه اهلل رمحــة األبــرار .
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الفصل السادس
األديان

األديـــــان
االسالم يف اليمن وعدن
االسالم يف عدن واليمن :
اســلم أفــراد مــن أهــل اليمــن منــذ فــرة مبكــرة ثــم تبعهــم األوس واخلــزرج

(مــن قبيلــة آل جفنــة وهــم مــن الغساســنة الذيــن اســتوطنوا الشــام وصــاروا
نصــارى تبعــا للدولــة الرومانيــة البيزنطيــة) وأهــل يثــرب (املدينــة املنــورة )

هــم مــن أهــل اليمــن فأســلموا وهاجــر اليهــم الرســول ﷺ وصــارت عاصمة
االســام املدينــة املنــورة  .ومناقــب االنصــار ريض اهلل عنهــم ال تعــد وال حتىص

لكثرهتــا ويكفيهــم قــول اهلل تعــاىل  :ﱱ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﱰ[احلــر ] :

ارسال خالد بن الوليد وعيل بن أيب طالب اىل اليمن
ثــم ارســل رســول اهلل ﷺ خالــد بــن الوليــد ريض اهلل عنــه اىل اليمــن

فمكــث فيهــا ســتة اشــهر يدعوهــم اىل اهلل فلــم يســلم منهــم أحــد  ،فأرســل

رســول اهللﷺ ابــن عمــه االمــام عــي بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه وأمــر
خالــدا بالعــودة اىل املدينــة  .وهــذه احلادثــة قــد رواهــا البيهقــي يف دالئــل

النبــوة  ،وابــن القيــم يف زاد املعــاد وغريمهــا "..عــن الــراء بــن عــازب ريض اهلل

عنــه قــال( :بعــث رســول اهلل ﷺ خالــد بــن الوليــد إىل أهــل اليمــن يدعوهــم
إىل اإلســام ،قــال الــراء :فكنــت فيمــن خــرج مــع خالــد بــن الوليــد ،فأقمنــا

ســتة أشــهر يدعوهــم إىل اإلســام ،فلــم جييبــوه ،ثــم إن رســول اهلل ﷺ
ـي بــن أيب طالــب وأمــره أن ُي ْق ِفــل خالــد ًا (يرجعــه ويــر ّده) ،وقــال:
بعــث عـ ّ
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ُمـ ْـر أصحــاب خالــد مــن شــاء منهــم أن يع ّقــب معــك فليع ّقــب ومــن شــاء
ـي ،فلــا دنونــا مــن
فليقبــل .قــال الــراء :فكنــت فيمــن ع ّقــب (بقــي) مــع عـ ّ

القــوم خرجــوا إلينــا فصــى بنــا عــي ،ثــم صفنــا صفـ ًا واحــد ًا ،ثــم تقــدم بــن

أيدينــا ،وقــرأ عليهــم كتــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فأســلمت
ـي إىل رســول اهلل بإســامهم ،فلــا قــرأ رســول اهلل ﷺ
مهــدان مجيعـ ًا ،فكتــب عـ ّ

الكتــاب خـ َّـر ســاجد ًا ،ثــم رفــع رأســه فقــال :الســام عــى مهــدان ،الســام

عــى مهــدان) ويــروى عــن ســيدنا عــي أنــه قــال عنــد اســامهم ولــو كنــت
بوابــا عــى بــاب جنـ ٍ
ـة لقلــت هلمــدان ادخــي بســا ِم  ،يف روايــة أخــرى ولــو
كنــت رضوانــا عــى بــاب جنــة لقلــت هلمــدان ادخــي بســا ِم  .ثــم تتابــع أهــل
اليمــن عــي اإلســام ،وقدمــت وفودهــم إىل املدينــة املنــورة .وكان ذلــك يف
رمضــان الســنة العــارشة اهلجريــة .

وأرســل الرســول ﷺ اىل بــاذان وهــو حاكــم صنعــاء فأســلم بــاذان ومــن

معــه وأقــره الرســول عــى حكمــه  .وبــاذان هــو مــن األبنــاء  ،أي مــن أبنــاء
الفــرس الذيــن جــاءوا مــع ســيف ذي يــزن عندمــا طــرد احلبشــة وتــزوج
هــؤالء الفــرس مــن اليمنيــات وانجبــو منهــن أبنــاء ومنهــم بــاذان الــذي
وحســن اســامه .
أســلم
ُ

وأســلمت قبيلــة خــوالن العاليــة بأكملهــا مثلــا أســلمت قبيلــة مهــدان

وتنافســوا باخلــر واملســارعة اىل االســام وكذلــك فعلــت كثــر مــن قبائــل
اليمــن ومــن قبيلــة خــوالن ظهــر أبــو مســلم اخلــوالين الــذي كانــت لــه كرامــة

عظيمــة حيــث أدخــل النــار وخــرج منهــا ســاملا واليــك خمتــرا يف ســرته
العالء بن احلرضمي :
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هــو العــاء بــن عبــد اهلل بــن عــاد ابــن احلرضمــي ،كان أبــوه قــد ســكن

مكــة ،وحالــف "حــرب بــن أميــة " والــد أيب ســفيان ،وكان للعــاء عــدة أخــوة

منهــم "عمــرو" الــذي كان مــركًا وقتــل يف بــدر  .وقــد أســلم العــاء قديــا يف
مكــة املكرمــة وكتــب القــرآن ه ُعــرف بالشــجاعة واإلقــدام والــورع واإليــان

العميــق وكان صاحــب إرادة قويــة وبصــرة وبعــد النظــر ومعرفــة بالرجــال
والرغبــة الشــديدة يف خدمــة اإلســام ولــه كرامــات كثــرة ســيأيت ذكــر

بعضهــا  .ويف الســنة الثامنــة للهجــرة بعــث النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم
العــاء بــن احلرضمــي ومعــه ابــو هريــرة يــؤذن لــه اىل ملــك البحريــن املنــذر

بــن ســاوى (والبحريــن قديــا تطلــق عــى املنطقــة الواقعــة مــا بــن الكويــت
اىل رأس اخليمــة واىل االحســاء ) فأســلموا وبقــي عليهــم واليــا ثــم عــاد اىل

املدنيــة فلــا تــويف رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم منعــوا الــزكاة يف

خالفــة أيب بكــر الصديــق فأرســل العــاء بــن احلرضمــي فأخضعهــا وأعادهــا
اىل دائــرة االســام  .فعــن عــروة بــن الزبــر قــال  :وبعــث ابــو بكــر العــاء

بــن احلرضمــي يف جيــش مــن املســلمني اىل أهــل البحريــن وكانــوا قــد منعــوا
اجلزيــة وبعــث أبــو بكــر إليهــم حــن منعــوا حــق اهلل يف أمواهلــم فســار إليهــم

وأخضعهــم ( .اخرجــه الطــراين يف الكبــر واألوســط ورواه اهليثمــي يف جممــع
الزوائــد )

ويف خالفــة عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه قــام العــاء بعبــور البحــر

ودعــا اهلل ســبحانه وتعــاىل بدعــاء :يــا حليــم ! يــا حكيــم ! يــا عــي ! يــا عليــم!

( قاهلــا ثالثــا )  .فعــر هــو وأصحابــه البحــر عــى خيوهلــم ومجاهلــم ملقاتلــة
الفــرس يف اصطخــر وكان معــه خليــد بــن املنــذر بــن ســاوي ،واجلــارود

239
239

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

بــن املعــى ،وســوار بــن مهــام ،فأمرهــم عــى اجلنــد ،وعــرت اجلنــود مــن
البحريــن إىل فــارس ،وقيــل يف احــدى الروايــات أن أهــل فــارس متكنــوا مــن

قطــع خطــوط رجعــة املســلمني  ،فقــام خليــد يف النــاس فخطبهــم وهامجــوا
الفــرس وقاتلوهــم قتــاالً شــديد ًا بمــكان يدعــي طــاؤوس فقتــل ســوار

واجلــارود ،وقتــل مــن أهــل فــارس أعــداد غفــرة ،ثــم خــرج املســلمون

يريــدون البــرة فلــم يتمكنــوا مــن الرجــوع إىل البحــر ،واضطــروا بســبب

تفــوق الفــرس العــددي الســاحق ،أن يعســكروا ويتحصنــوا ،وملــا بلــغ عمــر
بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه عزلــه ويف عــدة روايــات أخــرى مل يعزلــه بــل أراد

أن يوليــه البــرة  ،فلــا ســار اليهــا وافتــه املنيــة (.)1

كان أبو هريرة يقول أحب يف العالء بن احلرضمي ثالثة خصال :
1

قطع البحر

2

دعا اهلل يف الدهناء (الصحراء) نبع هلم ماء فارتووا .

3

نيس رجل منهم بعض متاعه فرد فلقيه.

ومــات العــاء وهــم يف الصحــراء فدفنــوه يف الرمــل وخــاف بعضهــم أن

يفرتســه حيــوان فرجعــوا فلــم جيــدوه  .واختُلــف يف ســنة وفــاة العــاء حيــث

قــال بعضهــم ســنة  14هـــ وقــال بعضهــم ســنة 21هـــ .ريض اهلل عــن العــاء
صاحــب رســول اهلل وصاحــب الكرامــات الكثــرة .

( )1مصنف بن أيب شيبة و املجالسة وجواهر العلم الدينوري
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أبو مسلم اخلوالين :

أبــو مســلم اخلــوالين ُأختلــف يف اســمه ولكــن أشــهر أســاءه عبــد اهلل بــن
ثــوب ولــد يف اليمــن وعــرف بلقبــه أبــو مســلم اخلــوالين واســلم يف آخــر أيــام
الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم وهــو مــن قبيلــة خــوالن العاليــة احــدى
أشــهر قبائــل اليمــن التــي أســلمت بكاملهــا مــع مهــدان وغريهــا مــن قبائــل
اليمــن وقــد ظهــر االســود العنــي يف أخــر أيــام الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم وادعــى النبــوة واســتطاع ان يكتســب األنصــار وأن حيتــل صنعــاء مــن
بــاذان الــذي أســلم وأقــره الرســول عــى حكــم صنعــاء و عندمــا ادعــى النبوة
وازداد ســلطانه يف اليمــن عــى هــذه الضاللــة رفــض عبــد اهلل بــن ثــوب (أبــو
مســلم اخلــوالين) التســليم بنبوتــه وقــد ســأله العنــي وكــرر ثــاث مــرات أن
يشــهد بنبوتــه فظــل متمســك ًا بقولــه أشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــد ًا رســول
اهلل ،فأشــعل العنــي نــار ًا كبــرة وعظيمــة ورمــاه فيهــا ثالثــة أيــام خــرج
بعدهــا أبــو مســلم اخلــوالين ســلي ًام ومل حيــرق ،وعندمــا رأى العنــي هــذه
الكرامــة التــي أكــرم اهلل عـ َّـز وجـ َّـل هــذا املؤمــن خــاف عــى ســلطانه وأمــر
أبــا مســلم باخلــروج مــن اليمــن فرحــل قريــر ًا ســعيد ًا بإيامنــه العظيــم واجتــه
صــوب املدينــة املنــورة لينعــم برؤيــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم
ووجــده قــد تــويف فبــل أن يصــل إليــه .وعندمــا دخــل املدينــة املنــورة دخــل
املســجد النبــوي ليصــي ويصــي عنــد ســارية يف املســجد ،فلمحــه عمــر بــن
اخلطــاب ريض اهلل عنــه وذهــب إليــه يســأله :ممــن الرجــل؟
فرد عليه :من اليمن.

فسأله :ما فعل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟
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فرد قائالً :ذاك عبد اهلل بن ثوب (وهو االسم احلقيقي أليب مسلم) !

فقال سيدنا عمر :أنشدك باهلل أأنت هو؟

فرد الرجل :اللهم نعم.

فاعتنقــه عمــر وبكــى ثــم ذهــب بــه حتــى أجلســه بينــه وبــن أيب بكــر

الصديــق ريض اهلل عنهــم وقــال :احلمــد هلل الــذي مل يمتنــي حتــى أراين يف أمــة
حممــد مــن ُفعــل بــه كــا ُفعــل بإبراهيــم خليــل اهلل عليــه الســام"...

تــوىل عمــر ريض اهلل عنــه بعــد وفــاة أيب بكــر مبــارشة وطلــب أبــو مســلم

اخلــوالين مــن عمــر ريض اهلل عنــه أن يرســله اىل الشــام غازيــا فأرســله .

ذهــب مــع املجاهديــن يف غــزو الــروم وكانــت لــه كرامــات كثــرة ومنهــا

أنــه كان إذا غــزا أرض الــروم  ،فمــروا بنهــر فقــال  :أجيــزوا بســم اهلل  ،ويمــر

بــن أيدهيــم  ،فيمــرون بالنهــر الغمــر  ،فربــا مل يبلــغ مــن الــدواب إال الركــب،
فــإذا جــازوا قــال  :هــل ذهــب لكــم يشء؟ فمــن ذهــب لــه يشء فأنــا ضامــن

لــه فألقــى بعضهــم خمالتــه عمــدا فلــا جــاوزوا قــال الرجــل  :خمــايت وقعــت،
قــال  :اتبعنــي فأتبعــه  ،فــإذا هبــا معلقــة بعــود يف النهــر  ،قــال  :خذهــا .

ومــن كراماتــه  :أن امــرأة أيب مســلم قالــت  :ليــس لنــا دقيــق  .فقــال  :هــل

عنــدك يشء؟ قالــت  :درهــم بعنــا بــه غــزال  .قــال  :ابغينيــه وهــايت اجلــراب،
فدخــل الســوق  ،فأتــاه ســائل  ،وألــح  ،فأعطــاه الدرهــم  ،ومــأ اجلــراب

نشــارة مــع تــراب  ،وأتــى وقلبــه مرعــوب منهــا  ،وذهــب  ،ففتحتــه  ،فــإذا بــه

دقيــق حــوارى  .فعجنــت وخبــزت  ،فلــا جــاء ليــا  ،وضعتــه  ،فقــال  :مــن

أيــن هــذا؟ قالــت  :مــن الدقيــق  ،فــأكل وبكــى .
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أخــذ العلــم عــن عمــر بــن اخلطــاب وعبــادة بــن الصامــت وعــوف بــن
مالــك األشــجعي ومعــاذ بــن جبــل وأيب عبيــدة اجلــراح وأيب ذر وغريهــم...
وجبــر بــن نُفــر
وأشــهر تالميــذه  :عطــاء بــن أيب ربــاح وإبراهيــم بــن عل ّيــة ُ
وحــرام بــن حليــم الدمشــقي ورشحبيــل بــن مســلم اخلــوالين وصخــرة بــن
حبيــب وعبــد اهلل بــن عــروة بــن الزبــر

وكان كثــر الصــاة وكثــر الصيــام جمــاب الدعــوة واستشــهد أثنــاء احــدى
املعــارك يف غـ ِ
ـزوه للــروم ســنة  62هـــ ونقــل جثامنــه اىل داريــا بالقــرب مــن
دمشــق التــي توطنهــا وقــره فيهــا معــروف .
ذكــره ابــن ســعد يف "الطبقــات" يف الطبقــة الثانيــة وقــال" :كان ثقــة تــويف

زمن يزيد بن معاوية"« .هتذيب الكامل» للمزي وكتاب الزهري.

وائل بن حجر احلرضمي

ومــن رجــال اليمــن الذيــن أســلموا ومدحهــم ﷺ وائــل بــن حجــر
احلرضمــي وهــو مــن أقيــال حرضمــوت ،وكان أبــوه مــن ملوكهــم. وفــد
عــى رســول اهلل ،وكان رســول اهلل قــد بــر أصحابــه بقدومــه قبــل أن يصــل
بأيــام ،وقــال: يأتيكــم وائــل بــن حجــر مــن أرض بعيــدة ،مــن حرضمــوت،
طائعـ ًا راغبـ ًا يف اهلل عــز وجــل ويف رســوله ،وهــو بقيــة أبنــاء امللــوك. فلــا دخل
عليــه رحــب بــه وأدنــاه مــن نفســه ،وقــرب جملســه وبســط لــه رداءه ،وأجلســه
عليــه مــع نفســه ،وقــال  :اللهــم ،بــارك يف وائــل وولــده  .واســتعمله النبــي عىل
األقيــال مــن حرضمــوت وأقطعــه أرضـ ًا  ،وشــهد مــع عــي صفــن ،وكان عــى
رايــة قبائــل حرضمــوت يومئ ـذ .
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حجر بن عدي الكندي :
وفــد عــى النبــي ﷺ هــو وأخــوه هانــئ بــن عــدي  .وهــو مــن شــباب

الصحابــة وقــال بعضهــم بــل هــو مــن التابعــن  ،كان حجــر بــن عــدي مــن

أصحــاب عــي بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه  ،وممــن شــهد اجلمــل وصفــن

معــه  .وكان حجــر أحــد املعدوديــن الــذي شــاركوا يف دفــن أيب ذر الغفــاري

 .وكان حجــر أحــد قــادة الفتوحــات اإلســامية يف بــاد الشــام حيــث فتــح
عدراالتــي قتــل فيهــا فيــا بعــد وشــارك يف القادســية .وكان حجــر يلقــب

ب"حجــر اخلــر" لشــدة ورعــه .

كان حجــر مــن انصــار عــي بــن أيب طالــب وشــيعته حيــث أرسع إىل

مبايعتــه حينــا تــوىل اخلالفــة وبقــي مالزمــا لــه ال يرتكــه .وحــارب معــه يف

معركــة صفــن وكان مــن قيــادات اجليــش وكان قائــده ملذحــج واألشــعريني.
وعــى كنــدة وحرضمــوت وقضاعــة واملهــرة  .وكان فارســا مبــارزا وقتــل

عــددا مــن أنصــار معاويــة باملبــارزة  .وملــا استشــهد االمــام عــي تــوىل بعــده
االمــام احلســن الــذي وافــق عــى التنــازل للحكــم ملعاويــة للحفــاظ عــى

دمــاء املســلمني واشــطرط عــى معاويــة ان يكــون اخلليفــة بعــده وأن ال يمــس
معاويــة أنصــار عــي بــأي أذى ولكــن معاويــة بعدمــا اســتتب لــه األمــر  .أذى

أنصــار عــي وطلــب منهــم أن يلعنــوه وانتقــد ذلــك بشــدة حجــر بــن عــدي
فأرســله زيــاد بــن أبيــه مكبــا اىل معاويــة الــذي قتلــه ســنة  51هـــ .

أبو موسى األشعري ومعاذ بن جبل :

وأرســل رســول اهلل ﷺ معــاذ ًا وأبــا موســى إىل اليمــن وأمرمهــا بالتيســر
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والتبشــر واالتفــاق فيــا بينهــا ،فقــد ثبــت عــن أبــى بــردة ابــن أيب موســى

األشــعري -ريض اهلل عنــه -قــال :بعــث النبــي ﷺ أبــا موســى ومعــاذ بــن
جبــل إىل اليمــن ،وبعــث كل واحــد منهــا عــى خمــاف .واليمــن خمالفــان :

هتامــة وعليهــا أبــو موســى االشــعري وارســل معــاذ بــن جبــل اىل اجلَنَــدْ

(بالقــرب مــن تعــز) .ثــم قــال( :يــرا وال تعــرا وبــرا وال تنفــرا) -وىف
روايــة( :وتطاوعــا وال ختتلفــا) -وانطلــق كل واحــد منهــا إىل عملــه.

وعــن ابــن عبــاس قــال :قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم
ملعــاذ بــن جبــل حــن بعثــه إىل اليمــن( :إنــك ســتأيت قوم ـ ًا أهــل كتــاب ،فــإذ

جئتهــم فادعهــم إىل أن يشــهدوا أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــدا رســول اهلل ،فــإن
هــم أطاعــوا لــك بذلــك فأخربهــم أن اهلل فــرض عليهــم مخــس صلــوات يف

كل يــوم وليلــة ،فــإن هــم أطاعــوا لــك بذلــك فأخربهــم أن اهلل فــرض عليهــم
صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم فــرد عــى فقرائهــم ،فــإن هــم أطاعــوا لــك

بذلــك فإيــاك وكرائــم أمواهلــم ،واتــق دعــوة املظلــوم فإنــه ليــس بينهــا وبني اهلل
حجــاب .رواه البخــاري ومســلم وأهــل الســنن  .وكانــت عــدن تابعــة للجنــد
وقــد وصلهــا معــاذ ابــن جبــل ريض اهلل عنــه وبنــى فيهــا مســجدها اجلامــع ثــم

دخلهــا أبــو موســى االشــعري الــذي واله رســول اهلل ﷺ عــى هتائــم اليمــن
وأضــاف اليهــا ابــو بكــر ريض اهلل عنــه عــدن .

وأبــو موســى االشــعري هــو عبــد اهلل بــن قيــس مــن قبيلــة األشــاعرة يف

هتامــة اليمــن وقــد قــدم اىل رســول اهلل ﷺ يف مكــة قبــل اهلجــرة وأســلم ثم عاد
اىل قبيلتــه يف اليمــن  .فدعــى اىل االســام ثــم خــرج يف بضعــة ومخســن رجــل

مــن قومــه فيهــم أخويــه وأمــه  .ولكــن الســفينة جرفهــا املــوج إىل احلبشــة،
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حيــث كان جعفــر بــن أيب طالــب وأصحابــه مهاجــرون ،فخرجــوا مجي ًعــا يف

ســفينتني إىل املدينــة املنــورة ،فوجــدوا النبــي حممــد ﷺعائــدً ا مــن فتــح خيــر(
الســنة الســابعة اهلجريــة) ،فأســهم النبــي حممــد ﷺهلــم فيمــن حــر الفتــح.
وشــارك أبــو موســى يف عــدة معــارك بعــد ذلــك يف فتــوح العــراق والشــام

واشــتهر أبــو موســى بصوتــه اجلميــل وحســن قراءتــه للقــرآن حيــث قــال لــه

ـارا مــن مزامــر آل داود" كــا اشــتهر بعلمــه
رســول اهلل ﷺ "لقــد أويت هــذا مزمـ ً
واله عمــر البــرة وقــد ورد يف فضــل األشــاعرة قــول رســول اهلل صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم عندمــا ملــا نــزل قولــه تعــاىل { :فســوف يــأيت اهلل بقــوم حيبهــم
وحيبونــه} قــال رســول اهلل ﷺ( :هــم قومــك يــا أبــا موســى) وقــد مدح رســول

اهلل ﷺاألشــعريني بقولــه إن األشــعريني إذا أرملــوا يف الغــزو ،أو قــل طعــام

عياهلــم باملدينــة مجعــوا مــا كان عندهــم يف ثــوب واحــد ،ثــم اقتســموه بينهــم
يف إنــاء واحــد بالســوية ،فهــم منــي ،وأنــا منهــم متفــق عليــه.

وأمــا معــاذ بــن جبــل ريض اهلل عنــه فهــو مــن قبيلــة اخلــزرج االنصاريــة

ـارئ للقــرآن حافظــا لــه مجيــا وســيام شــجاعا
أســلم وعمــره  18ســنة وكان قـ ً
وقــد أحبــه الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم وقــال لــه يــا معــاذ اين أحبــك

فــا تــدع ان تقــول يف دبــر كل صــاة اهلل اعنــي عــى ذكــرك وشــكرك وحســن

عبادتــك" رواه أبــو داود  .وكان معــاذ يطيــل القــراءة عندمــا يــأم قومــه ويقــرأ
بســورة البقــرة يف صالة العشــاء او الفجــر  ،فاشــتكاه بعضهم اىل رســول اهللﷺ
فقــال لــه الرســول أفتــان انــت يــا معــاذ؟ إذا أممــت القــوم فاقــرأ {والشــمس
وضحاهــا} و{سـ ّبح اســم ربــك األعــى}  .ونحوهــا) متفــق عليــه .فــإن فيهــم

املريــض وذا احلاجــة والشــيخ الكبــر وإذا صليــت لنفســك فأطــل مــا شــئت.
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وعندمــا أرســله اىل اليمــن كــا تقــدم قــال لــه لعـ ّ
ـي ال أراك بعــد يومــي هــذا

فبكــى معــاذ بــكاءا شــديدا  ،وأمــره الرســول أن يكــف عــن البــكاء  ،وعــاد

معــاذ مــن اليمــن بعــد وفــاة الرســول ﷺ ثــم ذهــب اىل فتــوح الشــام مــع ايب
عبيــدة ابــن اجلــراح وكان ممــن تــويف بطاعــون عمــواس ودفــن هــو يف منطقــة
األغــوار يف االردن بالقــرب مــن مدفــن أيب عبيــدة اجلــراح ورضار بــن األزور
ورشحبيــل بــن حســنة وعامــر بــن أيب وقــاص ومشــاهدهم معروفــة وتعــد

هــذه املقامــات مــن اهــم املــزارات الدينيــة والتارخييــة يف االردن  ،واول هــذه
املقامــات مقــام امــن االمــة ابوعبيــدة عامــر بــن اجلــراح ،ومقــام الصحــايب
اجلليــل رضار بــن األزور ،وهــذان املقامــان الكريــان مهــا اول مــا يســتقبل

الزائــر مــن سلســلة املقامــات املنتــرة يف منطقــة وادي االردن.

مسجد رضار ابن االزور
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مسجد غور االردن أبو عبيدة بان اجلراح

ويضــم مقــام أيب عبيــدة الصحــايب اجلليــل مســجدا للرجــال يتســع

آلالف املصلــن ،عــدا عــن قاعــات متعــددة األغــراض اخــرى رئيســية

لالجتامعــات وقاعــة ملكيــة ،ومركــز ثقــايف كبــر ،اضافــة اىل مكتبــة تضــم
أمهــات الكتــب اإلســامية ،ومكاتــب خاصــة للمرشفــن عــى املقام،ومركــز

كمبيوتــر ومئذنة،وحديقــة نخيــل ميــزت مقــام أيب عبيدة،وتعقــد فيــه حلقــات
العلــم والدراســة وتقــام فيــه املســابقات الرمضانيــة وموائــد الرمحــن يف شــهر
رمضــان املبــارك .
أمــا مقــام الصحــايب اجلليــل رضار بــن األزور والــذي يرقــد يف منطقــة
رضار (والتــي ســميت عــى اســمه) ،فهــو ال يبعــد عــن مقــام أبوعبيــدة ســوى
كيلــو مــر واحــد وهــو مــن املقامــات التــي شــملها اإلعــار اهلاشــمي األخــر
ويضــم مقــام رضار بــن األزور مســجدا للرجــال ومصــى للنســاء.
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ويف االجتــاه نحــو شــال منطقــة ديرعــا والتــي ضمــت رفــات أبوعبيــدة
ورضار بــن األزور وعــى مــا يقــارب  25- 20مــر يقــع مقــام رشحبيــل بــن
حســنة ويعتــر مقــام رشحبيــل ريض اهلل عنــه مــن املقامــات التــي شــملها
اإلعــار اهلاشــمي وهــو مــا زال قيــد العمــل ويف التجهيــز األخــر .وتبلــغ
مســاحة املقــام  650م وهــو يضــم مصــى للرجــال وآخــر للنســاء.
أمــا مقــام عامــر بــن أيب وقــاص والــذي يعــد املقــام األوســط يف منطقــة
األغــوار الشــالية فتبلــغ مســاحته اإلمجاليــة  520م ويــزوره مــن 700-600
زائــر شــهريا .

ومقــام معــاذ بــن جبــل يضــم ايضــا وفــات ابنــه عبدالرمحــن الــذي تــويف
صغــرا  ،وقــد بنــي املقــام مــن نــوع مميــز مــن احلجــر األصفــر وتبلــغ مســاحته
 650م تقريبــا ويــزوره مــا يقــارب  1500ســائح شــهريا .

واصبحــت هــذه املنطقــة ذات امهيــة ســياحية دينيــة  .وقــد زرهتــم مرتــن
قديــا  .وكانــت عــدن يف أول األمــر تابعــة أليب موســى األشــعري فدخلهــا
ونــر االســام فيهــا وبنــى مســجدها ثــم حتولــت عــدن اىل امــرة معــاذ ابــن
للجنَــد ودخلهــا وصــى يف مســجدها
جبــل ريض اهلل عنــه وصــارت تابعــة َ
وخطــب عــى منربهــا وكذلــك فعــل االمــام عــي بــن أيب طالــب حيــث دخــل
عــدن وصــى يف مســجدها وخطــب عــى منربهــا وذلــك قبــل عودتــه مــن
اليمــن ليلحــق بالرســول ﷺ يف حجــة الــوداع .

زياد بن لبيد األنصاري اخلزرجي:
أســلم يف بيعــة العقبــة الثانيــة وبقــى يف مكــة مــع رســول اهلل صــى اهلل
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عليــه وآلــه وســلم ثــم هاجــر اىل املدينــة ويقــال لــه زيــاد بــن لبيــد االنصــاري
املهاجــري وقــد شــهد بــدر وأحــد واخلنــدق واملشــاهد كلهــا  .وأرســله
الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم اىل حرضمــوت داعيــا لالســام وواليــا
عليهــا  .فانتــر االســام هبــا .

وملــا ظهــر األســود العنــي يف صنعــاء وقتــل شــهر بــن بــاذان واســتوىل
عــى صنعــاء ومــا حوهلــا كثــر أنصــاره وفــر منــه معــاذ بــن جبــل وأبــو موســى
األشــعري اىل حرضمــوت  .وملــا قتــل األســود العنــي عــاد معــاذ بــن جبــل
اىل صنعــاء وواله أهلهــا احلكــم وذلــك يف أيــام أبــو بكــر الصديــق ولكنــه تــرك
احلكــم وذهــب اىل املدينــة ثــم ذهــب بعــد ذلــك اىل فتــوح الشــام كــا تقــدم .
وقــد ارتــدت بعــض مناطــق مــن حرضمــوت وكان فيمــن ارتــد األشــعث
الكنــدي فقاتلــه زيــاد بــن لبيــد بمــن معــه مــن املســلمني حتــى انتــر عليــه
وارســله مقيــدا اىل بكــر الصديــق  ،فعفــى عنــه أبــو بكــر وتــزوج األشــعث
أخــت أيب بكــر الصديــق وكان األشــعث فيمــن قاتــل مــع عــي يف صفــن .
وتــزوج االمــام احلســن بــن عــي جعــدة بنــت األشــعث الكنــدي وقيــل أن
معاويــة أعطاهــا ألــف ألــف حتــى تســم احلســن عليــه الســام ففعلــت ذلــك
كــا يقــال ووعدهــا مــن تزوجيهــا البنــه يزيــد فـ ّ
ـوف هلــا باملبلــغ ولكنــه رفــض
تزوجيهــا ابنــه يزيــد خوفــا عليــه منهــا .

قــال ابــن األثــر يف "أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة" " وكان ســبب موتــه
أن زوجتــه جعــدة بنــت األشــعث بــن قيــس ســقته الســم  ،فــات منــه  ،وملــا
اشــتد مرضــه قــال ألخيــه احلســن ريض اهلل عنهــا  :يــا أخــي ســقيت الســم
ثــاث مــرات  ،مل أســق مثــل هــذه  ،إين ألضــع كبــدي ،قــال احلســن :مــن
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ســقاك يــا أخــي؟ قــال :مــا ســؤالك عــن هــذا ؟ أتريــد أن تقاتلهــم ؟ أكلهــم
إىل اهلل عــز وجــل " .
وقــال الذهبــي رمحــه اهلل يف كتابــه " تاريــخ االســام" ":قــال ابــن عبــد الــر:

ـم احلس ـ َن زوجتــه بنــت األشــعث بــن
قــال قتــادة وأبــو بكــر بــن حفــص :سـ َّ

قيــس  ،وقالــت طائفــة :كان ذلــك بتدســيس معاويــة إليهــا  ،وبــذل هلــا عــى

ذلــك" .

وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف كتابه " االصابة يف متييز الصحابة":

" يقــال إنــه (احلســن ابــن عــي عليهــم الســام) مــات مســموما  ،قــال

ابــن ســعد  :أخربنــا إســاعيل بــن إبراهيــم أخربنــا ابــن عــون عــن عمــر بــن

إســحاق قــال  :دخلــت أنــا وصاحــب يل عــى احلســن بــن عــي فقــال :لقــد
ـت طائفــة مــن كبــدي وإين قــد ســقيت الســم مــرارا فلــم أســق مثــل هــذا،
لفظـ ُ

فأتــاه احلســن بــن عــي فســأله مــن ســقاك ؟ فأبــى أن خيــره رمحــه اهلل تعــاىل " .
وقال أيضا ابن حجر يف كتابه " هتذيب التهذيب"

وإســاعيل بــن إبراهيــم وابــن عــون ثقتــان حافظــان  ،وعمــر بــن

إســحاق :قــال ابــن معــن يف روايــة  :ال يســاوي شــيئا ولكــن يكتــب حديثــه،
وقــال عثــان الدارمــي  :قلــت البــن معــن  :كيــف حديثــه ؟ قــال  :ثقــة .
وقــال النســائي ليــس بــه بــأس  .وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات .

وبقيــت حرضمــوت عــى االســام حتــت امــرة زيــاد بــن لبيــد يف عهــد

الرســولﷺ وعهــد اخللفــاء الراشــدين وتــويف لبيــد ســنة 41هـــ يف بدايــة عهد
معاويــة .
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وقــد ذكــر أهــل التاريــخ جمموعــة مــن احلضــارم الذيــن وفــدوا عــى

الرســول ﷺ ومنهــم وائــل بــن حجــر احلرضمــي و حجــر بــن عــدي الكنــدي

مســجد عــدن الــذي بنــاه ابــو موســى االشــعري ثــم معــاذ بــن
جبــل ريض اهلل عنهــا:

منــارة عــدن وبقرهبــا حمكمــة عــدن ســابقا والتــي حتولــت اىل مكتــب الربيــد وخلفهــا أقيمــت مكتبــة
عامــة باســم مكتبــة ليــك (مكتبــة مســواط) صــورة مــن أواخــر القــرن التاســع عــر امليــادي

هــذه املنــارة التارخييــة هــي كل مــا تبقــى مــن أول مســجد بنــي يف عــدن
يف عهــد الرســول حممــدﷺ قــال الطيــب باخمرمــة يف كتابــه " ثغــر عــدن " بنــي
جامــع عــدن يف طــرف البلــد  ...ويقــول احلافــظ ابــن الديبــع يف كتابــه " حتفــة
الزمــن" بــأن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه دخــل عــدن يف أيــام
الرســول ســيدنا حممــد ﷺ وخطــب عــى منربهــا وذلــك يف منتصــف الســنة
العــارشة للهجــرة ,وتوجــه مــن اليمــن ليلحــق بالنبــي ﷺ يف حجــة الــوداع
وســاق اهلــدي .فــكان القــارن الوحيــد مــن الصحابــة مــع النبــي ﷺ .
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وأعيــد بنــاء هــذا اجلامــع ومتّــت توســعته يف الفــرة مــا بــن عامــي -86
92هـــ 711-700/م حيــث تــم بنــاؤه يف عهــد أمــر املؤمنــن عمــر بــن عبــد
العزيــز ريض اهلل عنــه وذكــر الســيد عبــد القــادر بــن عبــد اهلل املحضــار يف كتابه
" التذكــر بأخبــار العبــاد والبــاد" أن أهــل عــدن وجــدوا بســاحله قطعــة كبرية
مــن العنــر فاختلفــوا فيــه فبعثــوا إىل أمــر املؤمنــن عمــر بــن عبــد العزيــز
فأمرهــم ببيعهــا وجعــل ثمنهــا يف بنــاء اجلامــع.

ثــم جــاء مــن بعــده األمــر عمــران بــن حممــد بــن ســبأ الزريعــي املتــوىف
بعــد ســنة 560هـــ وجــدد بنــاء املســجد ونصــب منــرا جديــدا وكتــب اســمه
عــى املنــر وقــام املجاهــد عــي بــن داود الرســويل بإصــاح هــذا املنــر وجتديده
ثــم جــدد بنــاء اجلامــع الســلطان عامــر بــن عبــد الوهــاب الطاهــري املعــارص
لإلمــام أيب بكــر بــن عبــد اهلل العيــدروس العــدين وصديقــه ،يف أواخــر القــرن
التاســع اهلجــري .
وقــد تــوىل اخلطابــة فيــه العديــد مــن علــاء وخطبــاء عــدن ,منهــم القــايض
عــي بــن أمحــد بــن عبــد اهلل القريظــي

ومــع مــرور الزمــن وعــدم جتديــد بنــاء املســجد صــار بنــاءه متهالــكا
عندمــا هجــم الكابتــن هنــس عــى عــدن ورضهبــا باملدافــع هتــدم جــزء كبــر
مــن املســجد وســمح القبطــان هنــس للهنــود الســيخ واالنجليــز باالقامــة يف
املســجد وتلويثــه وتــم بعــد ذلــك هتديمــه هتديــا تامــا وبقيــت منــه املنــارة
التارخييــة املوجــودة اىل اليــوم وقــد انتقــد ولســتد يف مذكراتــه تلويــث اجلنــود
لــه .
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ومن املساجد االثرية
مســجد أبــان بــن عثــان بــن عفــان ريض اهلل عنــه واملذاهب االســامية
يف اليمن :

هــذه الصــورة ملســجد أبان،وهــو املســجد املنســوب ألبــان بــن عثــان بــن عفــان ريض اهلل

عنــه ســعيد أنعــم والــذي جــدد بنائــه االخــر الســيخ هائــل

ينســب هــذا املســجد ألبــان بــن عثــان بــن عفــان ريض اهلل عنــه وقــد

كان أبــان مــن التابعــن ومــن العلــاء ومــن فقهــاء املدينــة ,وأقــام يف عــدن
يعلــم النــاس أمــور دينهــم .ثــم رجــع إىل املدينــة املنــورة وتــويف هبــا ســنة

105هـــ723/م.

وقــد بنــى مســجده هــذا عنــد إقامتــه يف عــدن .وولــد لــه احلكــم بــن أبــان،
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وكان أيضــا مــن الفقهــاء والعلــاء .ثــم ظهــر ابنــه إبراهيــم بــن احلكــم بــن أبان

املعــروف بالعــدين وهــو الــذي رحــل إليــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل الشــيباين

(وهــو مــن قبيلــة يمينــة) بعــد أن ذهــب إىل صنعــاء ليأخــذ علــم احلديــث مــن

عبــد الــرزاق الصنعــاين ,فلــا وصــل إىل عــدن وجــد إبراهيــم عــى غــر مــا كان
يظــن مــن العلــم فقــال :هلل مــا أنفقنــاه مــن الدرهيــات .وكانــت زيارتــه لعــدن

عــام 189هـ .

وقــد دخــل اليمــن االمــام حممــد بــن ادريــس الشــافعي وانتــر مذهبــه يف

املناطــق اجلنوبيــة يف اليمــن بــا فيهــا حرضمــوت اىل تعــز وعــدن ومــا حوهلــا
وأمــا االمــام مالــك ابــن أنــس األصبحــي فهــو مــن قبيلــة ذي أصبــح اليمنيــة
املعروفــة ولكنــه مل يذهــب اىل اليمــن بــل كان مولــده وحياتــه كلهــا يف املدينــة

املنــورة ،وهلــذا مل ينتــر مذهبــه يف اليمــن

وقــد انتــر مذهــب االمــام أيب حنيفــة النعــان يف بعــض مناطــق هتامــة

وخاصــة بعــد قيــام الدولــة الزياديــة وبنائهــم ملدينــة زبيــد حيــث كانــوا مــن
االحنــاف الذيــن أتــوا مــن العــراق يف عهــد املأمــون العبــايس الــذي ّ
ولهــم

عــى اليمــن .

مسجد الشيخ جوهر
هــذا املســجد قديــم منــذ القــرن اخلامــس أو الســادس اهلجــري ،وكان

يعــرف باســم ربــاط الشــيخ ســعد احلــداد .ثــم أقــام فيــه الشــيخ جوهــر
املتــوىف ســنة  ٦٢٦هـــ واشــتهر باســم مســجد الشــيخ جوهــر الــذي عــاش

يف عهــد امللــك ســعود آخــر ملــوك األيوبيــن يف اليمــن .وكان عبــدا عتيقــا

255
255

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

يشــتغل بتجــارة القــاش ,واشــتهر بالصــدق واألمانــة وحســن املعاملــة وصــار
مــن كبــار األوليــاء املعروفــن يف عــدن.

ولألســف امهــل املســجد منــذ فــرة طويلــة ومل يتــم جتديــد بنائــه  .وبجــوار
املســجد جمموعــة مــن القبــور لكثــر مــن األوليــاء الصاحلــن والعلــاء ومنهــم
القــايض العالمــة ابــن ك ّبــن وفاتــه 816هـــ و منهــم الفقيــه أمحــد بــن حســن
بــن شــينا ( اصلــه مــن الصــن وصــار مــن علــاء االســام ) تــويف 816هـــ .
,ومنهــم العالمــة القــايض حممــد بــن ســعيد بــن عــي الطــري وفاتــه 842هـــ
و منهــم القــايض الفقيــه العالمــة حممــد بــن مســعود بــن ســعد أبــو شــكيل
(باشــكيل) األنصــاري 871هـــ ومنهــم مفتــي عــدن العالمــة عبــد اهلل بــن
أمحــد باخمرمــة وفاتــه 903هـــ ومنهــم العالمــة الفقيــه أمحــد بــن الشــيخ عبــد
اهلل باخمرمــة 911هـــ ومنهــم الطيــب عبــد اهلل باخمرمــة صاحــب كتــاب " تاريــخ
ثغــر عــدن" وكتــاب " قــادة النحــر يف وفيــات أعيــان الدهــر" وفاتــه 947هـــ
ودفــن يف قــر جــده المــه القــايض حممــد بــن مســعود باشــكيل وبالقــرب مــن
قــر والــده وأخيــه .

مسجد العسقالين

وممــن دخــل عــدن االمــام أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين صاحــب
كتــاب فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري وغــره مــن الكتــب الكثــرة
والــذي زار اليمــن وعــدن ســنة 806هـــ ومكــث يف عــدن ســتة أشــهر وقــد
التقــى يف عــدن العالمــة أبــا بكــر بــن يوســف بــن إســحاق بــن املســتأذن
والعالمــة عبدالرمحــن بــن حيــدر بــن عــي الشــرازي وغريهــم مــن العلــاء
وقــد تــم بنــاء مســجد يف موقــع البيــت الــذي ســكن فيــه االمــام بــن حجــر
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العســقالين وجــدده الشــيخ عــي بــن عبــد اهلل اليافعــي يف أواخــر العقد التاســع

مــن القــرن الثالــث عــر اهلجــري  .ويف عــام  ١٣٦٩هـــ هــدم املســجد القديم

وبنــي مســجد كبــر مــن دوريــن وأعيــد بنــاؤه،وأرشف العالمــة الشــيخ حممــد
بــن ســامل البيجــاين عــى بنائــه.

مسجد العيدروس

ومــن مســاجد عــدن املشــهورة مســجد االمــام أيب بكــر بــن عبــد اهلل
العيــدروس ( 851هـــ 914-هـــ ) الــذي توطن عــدن يف أواخر القرن التاســع
اهلجــري وبنــى فيهــا مســجده املشــهور  .وقــد بنــى املســجد ســنة 890هـــ

جامع العيدروس بمنارته املميزة

مســجد حســن األهــدل يف عــدن ( 903-850هـ)صديــق العيــدروس
وتلميــذه وكان مــن كبــار العلــاء واملحدثــن املشــهورين يف عــدن واليمــن

بأكملهــا .
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مسجد حسني األهدل

مسجد الذهيبي (البصال) واملدرسة الياقوتية
ينســب هــذا املســجد إىل الشــيخ العابــد الناســك الفقيــه أبــو عبــد اهلل

حممــد بــن أمحــد الذهيبــي املعــروف بالبصــال الشــافعي املتــوىف ســنة 758هـــ
احــد العلــاء املشــهورين والــذي ترجــم لــه الكثــر مــن العلــاء لقــد كان هلــذا
املســجد دور عظيــم يف إقامــة الصلــوات واجلمــع والــدروس الدينيــة وأحلقــت

بــه املدرســة الياقوتيــة املشــهورة ويف هــذا املســجد املبــارك أقــام الكثــر مــن
علــاء مدينــة عــدن كاإلمــام حممــد بــن أمحــد بامحيــش .
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مساجد آل عراقي يف عدن :
اشــتهرت هــذه االرسة التــي قدمــت مــن العــراق واقامــت العديــد مــن

املســاجد واملــدارس وبــرز منهــا عــدد مــن العلــاء املشــهورين منهــم الشــيخ

العالمــة الســيد أمحــد ابــن عبــد الرمحــن (اجلعفــري نســبة اىل االمــام جعفــر
الصــادق ) (766-725هـــ) وقــد أقامــت هــذه االرسة عــدة مســاجد يف عــدن
والربيقــة وكانــوا حريصــن عــى اقامــة مســاجد صغــرة بالقــرب مــن أماكــن

الصياديــن لعــدم توفــر مســاجد هلــم وبالتــايل قــد تفوهتــم الصلــوات وكانــوا
حريصــن عــى تعليمهــم وقــد اشــتهر هــؤالء العلــاء بالواليــة والصــاح
والعلــم .

وهنــاك عــرات املســاجد املعروفــة يف عــدن التــي هلــا تاريــخ طويــل مثــل

مســجد الشــيخ عبــد اهلل العمــودي يف زقــاق مــن شــارع الزعفــران الــذي كنــا

نصــي فيــه الرتاويــح ومســجد حامــد أيضــا يف الزعفــران الــذي كان فيــه عــدد
مــن اخلطبــاء والوعــاظ  ،ومســجد بانصــر القريــب مــن منزلنــا والــذي كنــا
نصــي فيــه معظــم الصلــوات وبــه ملحــق بتعليــم االطفــال القــرآن الكريــم

(معالمــة)

مساجد الشيعة
وهنــاك مســجد للشــيعة االثنــى عرشيــة اإلماميــة (وهــو يف طريــق

العيــدروس إىل ميــدان احلبيــي (ميــدان كــرة القــدم) وقبــل مستشــفى الــوالدة

(الكينــن).
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مسجد اإلثني عرشية يف كريرت.ويقع يف طريق العيدروس

وكان للبهــرة (الشــيعة االســاعيلية ) مســجد يف أحــد منازهلــم يف ســوق
البهــرة .

ما ورد يف فضل اليمن :
قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل:ﱱ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﱰ {املائــدة}.
ورد يف ســبب نــزول هــذه اآليــة عــن عيــاض األشــعري ريض اهلل عنــه أومــأ
رســول اهلل ﷺ إىل أيب موســى األشــعري  ،فقــال :هــم قــوم هــذا»  .وذكــره
أهــل التفســر وأصحــاب احلديــث والذهبــي يف ســر أعــام النبالء(ســرة أيب
موســى األشــعري )
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الـيهــود يف عـدن واليـمـن

ـار ْك لنَــا يف شـ ِ
ـم بـ ِ
ـامنَا ،اللهــم
عــن ابــن عمــر قال:ذكــر النبــي ﷺ( :ال َّل ُهـ َّ
بــارك لنــا يف يمننــا) .قالــوا :يــا رســول اهلل ،ويف نجدنــا؟ قــال( :اللهــم بــارك
لنــا يف شــامنا ،اللهــم بــارك لنــا يف يمننــا) .قالــوا :يــا رســول اهلل ،ويف نجدنــا؟
فقــال يف الثالثــة( :هنــاك الــزالزل والفتــن ،وهبــا يطلــع قــرن الشــيطان(قالوا
انــه مســيلمة الكــذاب)) رواه البخــاري  .وقيــل ان املقصــود بنجــد هــي
العــراق أو كل مــا كان رشق املدينــة املنــورة .
أهـ ُـل ال َي َمـ ِ
ُ
اإليامن
ـن ُق ُلو ًبــا،
ـم َأر ُّق أ ْف ِئــدَ ًة و َأ ْلـ َ ُ
ـم ْ
ـنُ ،هـ ْ
عــن النبــي ﷺَ ( :أتا ُكـ ْ
ــل ،والس ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
حــاب اإلبِ ِ
ــكينَ ُة
أص
ــر واخلُ َيــا ُء يف ْ
َّ
َيــان واحلك َْمــ ُة َيامن َيــ ٌة ،وال َف ْخ ُ
أهـ ِ
ـل ال َغنَ ـ ِم) .رواه الشــيخان  ،ويف روايــة ملســلم :
ـار يف ْ
َ
والوقـ ُ

عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه قال:قــال رســول اهلل ﷺ" جــاء أهــل اليمــن.
هــم أرق أفئــدة .اإليــان يــان .والفقــه يــان .واحلكمــة يامنيــة" .اخرجــه
البخــاري ومســلم .

عــن أيب مســعود ريض اهلل عنــه أن النبــي ﷺ قــال( :اإليامن ها هنا  -وأشــار
بيــده إىل اليمــن  -واجلفــاء وغلــظ القلــوب يف الفداديــن  -عنــد أصــول أذنــاب
اإلبــل  ،مــن حيــث يطلــع قرنــا الشــيطان  -ربيعة ومــر)رواه البخــاري .
عــن زيــد ابــن ثابــت :أن النبــي ﷺ نظــر ِق َبــل اليمــن  ،فقــال " :اللهــم
أقبــل بقلوهبــم وبــارك لنــا يف صاعنــا و ُمدنــا" .رواه الرتمــذي .
عــن أيب أمامــة الباهــي أنــه ســمع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يقــول
إن مــن خيــار النــاس األملــوك أملــوك محــر وســفيان والســكون واألشــعريني
(قبائــل يمينــة)  .رواه الطــراين
عــن عبــد اهلل بــن عمــرو ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل ﷺ قــال  :اإليــان
يــان  ،وهــم منــي وإيل ( كنــز العــال للمتقــي اهلنــدي ).
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عــن عبــد اهلل بــن عمــرو ريض اهلل عنــه قــال :خــرج علينــا رســول اهلل
صــى اهلل عليــه وســلم ونحــن جلــوس  ،فأوســعنا لــه فجلــس وقــال " :أيــن
أصحــايب الذيــن أنــا منهــم وهــم منــي؟ وأدخــل اجلنــة ويدخلوهنــا معــي؟".
فقلنــا  :يــا رســول اهلل أخربنــا! قــال" :نعــم  ،أهــل اليمــن امل ّطرحــون يف أطــراف
األرض  ،املدفوعــون عــن أبــواب الســلطان  ،يمــوت أحدهــم وحاجتــه يف
صــدره مل يقضها"أخرجــه الطــراين واهليثمــي .

قــال رســول اهلل ﷺ إذا مــر بكــم أهــل اليمــن يســوقون نســاءهم وحيملــون
أبناءهــم عــى عواتقهــم فإهنــم منــي وأنــا منهــم أخرجــه الطــراين وأمحــد .
ــر ح ِ
ــي اللَِّ ﷺ َ ،ق َ
َعــ ْن َث ْو َب َ
َّــاس
ــوض َأ ُذو ُد الن َ
ــال  " :إِ ِّن َلبِ ُع ْق ِ َ ْ
ــان َ ،أ َّن نَبِ َّ
ـض َع َلي ِهــم َ ،فسـ ِـئ َل َعـن َعر ِضـ ِ
ـن َ ،أ ْ ِ
ـل ا ْل َي َمـ ِ
ِلَ ْهـ ِ
ـه ؟
ـاي َح َّتــى َي ْر َفـ َّ
ض ُب بِ َع َصـ َ
ْ ْ
ْ ْ ُ
ـال ِ :مـن م َق ِامــي إِ َل َعــا َن  ،وسـ ِـئ َل َعـن َشابِـ ِ
ـه ؟ َف َقـ َ
َف َقـ َ
اضــا ِمـ َن
ـال َ :أ َشــدُّ َب َي ً
َ ُ
َّ
ْ َ
ْ َ
ـه ِمـن ْ ِ
ـان يمدَّ انِـ ِ
ـل  ،ي ُغـ ُّ ِ ِ ِ
ـن  ،و َأحـ َ ِ
ِ
هــا
ـى مـ َن ا ْل َع َسـ ِ َ
ال َّل َبـ ِ َ ْ
َ َ
ـت فيــه م َيزا َبـ َ ُ
النَّــة َ ،أ َحدُ ُ َ
ِم ـ ْن َذ َهـ ٍ
ـب َو ْال َخـ ُـر ِم ـ ْن َو ِر ٍق" صححــه مســلم .

عــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنــه قــال  :قــال رســول اهلل ﷺ - :خيــرج مــن
عــدن أبــن اثنــا عــر ألفــا ينــرون اهلل ورســوله هــم خــر مــن بينــي وبينهــم
رواه اإلمــام أمحــد.
عــن جبــر بــن مطعــم عــن النبــي ﷺ قــال " :يطلــع عليكــم أهــل اليمــن

كأهنــم الســحاب هــم خــر أهــل األرض " أخرجــه أمحــد يف مســنده وأبــو يعــى
والبــزار والطــراين .

عــن عمــرو بــن عبســة أن النبــي ﷺ قــال لعيينــة بــن حصــن (رئيــس

قبائــل فــزارة مــن نجــد)  :أي الرجــال خــر ؟ قــال  :رجــال أهــل نجــد  .قــال:
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كذبــت  ،بــل هــم أهــل اليمــن  ،االيــان يــان  ،واحلكمــة يامنيــة  .أخرجــه

أيضــا مــن حديــث معــاذ بــن جبــل .

عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه أن النبــي ﷺ قــال  ":االيــان يــان والفتنــة

هاهنــا  .هاهنــا يطلــع قرن الشــيطان " وأشــار بيــده اىل نجــد  .أخرجــه البخاري

يف صحيحــه  ،كتــاب املغــازي  ،بــاب قــدوم األشــعريني وأهــل اليمــن .

عــن أيب قالبــة عــن رســول اهللﷺ قــال  " :األمانــة يف األزد وحرضمــوت

فاســتعينوا هبــم " اخرجــه بســنده ســلمة بــن ســامل العــويف الصحــاري يف كتابــه

" أنســاب العــرب " وقــد اشــتهر احلضارمــة خاصــة بأمانتهــم اىل يومنــا هــذا

فتولــوا األمــور املاليــة أينــا ذهبــوا واســتقروا .

وهناك أكثر من ثالثني حديثا يف فضل أهل اليمن ويف ما سبق ُغنية.

عــن حذيفــة بــن أســيد الغفــاري ريض اهلل عنــه قــال :اطلــع النبــي ﷺ

علينــا ونحــن نتذاكــر فقــال :مــا تذاكــرون؟ قالــوا :نذكــر الســاعة .قــال :إهنــا

لــن تقــوم حتــى تــرون قبلهــا عــر آيــات ،فذكــر الدخــان والدجــال والدابــة
وطلــوع الشــمس مــن مغرهبــا ونــزول عيســى ابــن مريــم ﷺويأجــوج
ومأجــوج ،وثالثــة خســوف :خســف باملــرق ،وخســف باملغــرب ،وخســف

بجزيــرة العــرب ،ثــم نــار ختــرج مــن قعــرة عــدن ترحــل النــاس .رواه مســلم

وقعــرة عــدن  :هــي مدينــة كريــر (فوهــة بــركان ) خامــد وكان ثائــرا ملــدة

طويلــة مــن الزمــن وذلــك قبــل مخســة ماليــن ســنة ثــم مخــد ثــم ســيثور يف
أخــر الزمــان وهــو أخــر العالمــات العــر .
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الــدول االســامية (الســنية) التــي حكمــت اليمــن وعــدن باختصــار
شــديد:
دخلــت اليمــن ومنهــا عــدن يف االســام منــذ ايــام النبــي حممــد ﷺ

وكانــت تتبــع حكــم أيب موســى األشــعري ثــم حتولــت اىل امــرت معــاذ ابــن
جبــل ريض اهلل عنهــا واســتمرت حتــت حكــم اخللفــاء الراشــدين  .ويف عهــد

عثــان ريض اهلل عنــه  ،حكــم عــدن أبــان ابــن عثــان ابــن عفــان لفــرة قصــرة
ثــم تــرك عــدن و تــرك ابنــه احلَكــم فيهــا .

برس بن أرطأة قاتل األطفال
ويف عهــد االمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام ارســل عبيــد اهلل

بــن عبــاس ليحكــم اليمــن ولكــن معاويــة ارســل جيشــا ضخــا اســتوىل
عــى اليمــن بقيــادة بــر بــن أرطــأة وفــر منــه عبيــد اهلل بــن عبــاس ثــم قــام
بــر بقتــل طفلــن صغرييــن لعبيــد اهلل بــن عبــاس وهــو أول مــن قــام بقتــل
األطفــال يف االســام وكــا قــام بســبي نســاء املســلمني واعتبارهــم جــواري
وعبيــدا وباعهــن يف االســواق  .وقــد ذكــر االمــام الذهبــي يف كتابــه "ســر

ـي
أعــام النبــاء" ســرة بــر بــن أرطــأة وذكــر قتلــه للطفلــن الصغرييــن ابنـ ّ
عبيــد اهلل بــن عبــاس كــا ذكــر ســبييه للمســلامت وبيعهــن يف األســواق وذكــر
عنــه أنــه كان قــايس القلــب فظــا يســتخدم القتــل ألدنــى ســبب وقــد فعــل

ذلــك يف املدينــة املنــورة حتــى هــرب منــه بعــض الصحابــة وذلــك ألخــذ البيعة
ملعاويــة بالقــوة واالرهــاب ألن أهــل املدينــة كانــو قــد بايعــوا االمــام عــي
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وثبتــوا عــى بيعتهــم لــه  .وقــد ذكــر االمــام الذهبــي يف ســرة عبيــد اهلل ابــن

عبــاس قصــة قتــل الطفلــن وقســوة بــر ابــن أرطــأة وشــدته عــى املســلمني
الذيــن مل يبايعــوا معاويــة (كتــاب ســر أعــام النبــاء لالمــام الذهبــي ج/ 3
ص  410-409ســرة بــر بــن أرطــأة وســرة عبيــد اهلل بــن عبــاس ج/3
ص 513-512ط 3مؤسســة الرســالة بــروت )

وغضــب االمــام عــي ريض اهلل عنــه وارســل جيشــا ملحاربــة بــر ابــن

ارطــأة الــذي هــرب مــن اليمــن ودخــل املدينــة ،فهــرب منــه كثــر مــن أهلهــا
منهــم :جابــر بــن عبــد اهلل ،وأبــو أيــوب األنصــاري ،وغريمهــا وقتــل فيهــا

كثــر مــن النــاس ليأخــذ البيعــة ملعاويــة.

احلكم األموي يف اليمن
وعانــت اليمــن اثنــاء احلكــم االمــوي مــن ظلــم الــوالة  .وقامــت بعــدّ ة

ثــورات اســتمرت اىل العهــد العبــايس .

اليمن يف العهد العبايس
بعــد ســقوط الدولــة االمويــة صــارت اليمــن حتــت احلكــم العبــايس وقــد

قامــت عــدة ثــورات يف العهــد العبــايس ،ومــن بــن مــن اهتــم بذلــك بالثــورة
يف العهــد العبــايس االمــام الشــافعي الــذي اقتيــد اىل اخلليفــة هــارون الرشــيد
مقيــدا ليقتلهــم  ،ولكــن حممــد ابــن احلســن الشــيباين تلميــذ االمــام ايب حنيفــة

توســط لــدى هــارون الرشــيد وانقــذه مــن القتــل .
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الدولة الزيادية يف عهد املأمون 410-206هـ

ويف عهــد املأمــون ثــارت اليمــن فأرســل القائــد حممــد بــن ابراهيــم بــن
زيــاد ســنة 206هـــ وهــو (حفيــد عبيــد اهلل بــن زيــاد الــذي ذبــح احلســن يف
كربــاء) فــواله املأمــون حكــم اليمــن بــا فيهــا عــدن واقــام الزياديــون ببنــاء
مدينــة زبيــد وجعلوهــا عاصمتهــم واختــذت زبيــد املذهــب احلنفــي الن
بنــي زيــاد كانــوا يتبعــون املذهــب احلنفــي الــذي تتبعــه الدولــة العباســية .
واســتمرت ارستــه حتكــم اليمــن فــرة طويلــة باســم الدولــة الزياديــة اىل ســنة
410هـ .

نجاح احلبيش ينهي الدولة الزيادية ويقيم الدولة النجاحية -410

اهنــى نجــاح احلبــي (وهــو أحــد عبيــد الدولــة الزياديــة ) وحكــم اليمــن
بــا فيهــا عــدن .

بنو معن يثورون عىل الدولة النجاحية وحيكمون عدن حتى 452هـ
وثار بنو معن عىل بني نجاح واستولوا عىل عدن

الدولــة الصليحيــة 452هـــ وحكمــت عــدن واليمــن واهنــت حكومــة آل
نجــاح احلبشــية يف اليمــن:
قــام عــي بــن حممــد الصليحــي عــام 452هـــ فأخــذ عــدن مــن بنــي معــن
بــن زايــدة وكــون الدولــة الصليحيــة باكملهــا يف اليمــن وهــي دولــة اســاعيلية
تتبــع الدولــة الفاطميــة يف مــر وتــزوج املكــرم بــن عــي الصليحــي عــى
قريبتــه الســيدة بنــت أمحــد الصليحــي (التــي عرفــت فيــا بعــد باســم امللكــة
أروى ) وجعــل مهرهــا دخــل مينــاء عــدن الــذي يقــدر بمئــة ألــف دينــار ذهبــا
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كل ســنة  .وملــا مــرض زوجهــا املكــرم واصيــب بالشــلل حكمــت باســمه
عرشيــن ســنة وملــا مــات زوجهــا حكمــت اليمــن باســمها مبــارشة ملــدة ثالثني
ســنة وهــي اول واخــر امــرأة حتكــم يف التاريــخ االســامي وملــدة طويلــة مــن
الزمــن وامللكــة اروى هــي مــن مواليــد عــدن وقــد جعلــت مقــر حكمهــا يف
جبلــة بالقــرب مــن إب بــدال مــن صنعــاء واســتطاعت بذكائهــا ودهائهــا ان
حتكــم اليمــن مخســن ســنة  .ورفضــت ان تتــزوج بعــد وفــاة زوجهــا املكــرم
بــن عــي الصليحــي رغــم ان اخلليفــة الفاطمــي امرهــا بذلــك  .وهــي التــي
أسســت املذهــب االســاعييل يف اهلنــد وهــذه الطائفــة تعــرف باســم البهــرة
وهــم يذهبــون كل ســنة لزيــارة قربهــا وقرصهــا يف جبلــة منــذ ذلــك الزمــان
اىل اليــوم .

الدولة الزريعية يف عدن

انتهــت الدولــة الصليحيــة يف عــدن ومــا حوهلــا عــى يــد بنــي زريــع ســنة
525هـــ وهــي أيضــا تنتمــي اىل املذهــب الشــيعي االســاعييل التابــع اىل الدولة
الفاطميــة .

انتهــاء الدولــة الزريعيــة يف عــدن وابتــداء الدولــة االيوبيــة يف اليمــن
5 6 9هـ

انتهــت الدولــة الفاطميــة باســتالء صــاح الديــن االيــويب عــى الدولــة يف
مــر والــذي ارســل أخــاه طــوران شــاه ســنة 569هـــ اىل اليمــن ليحكمهــا
بــدال مــن الدويــات الشــيعية االســاعيلية وصــارت اليمــن واحلجــاز والشــام

كلهــا حتــت حكــم الدولــة االيوبيــة الســنية الشــافعية .
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بدأ الدولة الرسولية يف اليمن 630هـ
عــن االيوبيــون أحــد قوادهــم نــور الديــن بــن عــي بــن رســول واليــا عــى

اليمــن عــام 630هـــ الــذي أســس الدولــة الرســولية واســتقل بحكــم اليمــن
واتصــل باخلليفــة العبــايس الــذي واله رســميا عــى اليمــن  .وكانــت الدولــة

الرســولية مــن أقــوى الــدول يف اليمــن والتــي حكمــت اليمــن بأكملــه شــاال
وجنوبــا اىل ظفــار وصاللــة (يف عــان اآلن) ووصلــت الدولــة الرســولية اىل
مكــة واملدينــة يف فــرات متقطعــة وكان كثــر مــن حــكام الدولــة الرســولية

أدبــاء وحكــاء وأطبــاء وشــعراء .

انتهاء الدولة الرسولية وبداية دولة الطاهرية

وتــوىل بعــد الدولــة الرســولية جمموعــة مــن بنــي طاهــر تولــوا حكــم عــدن

ومــا حوهلــا اىل صنعــاء الــذي كان حيكمهــا األئمــة الزيديــة .

الدول االوربية حتاول االستيالء عىل عدن .

بــا أن عــدن كانــت مينــاءا مهــا يف الطريــق اىل اهلنــد فــإن الــدول االوربيــة

حاولــت االســتيالء عــى عــدن واول مــن فعــل ذلــك دولــة الربتغــال القويــة
والتــي وصلــت اىل اهلنــد وحكمــت اجــزاء منهــا وقــد احتلــت الربتغــال بعض

فهزمــت ثــم
موانــئ عــان واخلليــج العــريب وحاولــت االســتالء عــى الشــحر ُ
حاولــت االســتيالء عــى عــدن وهزمــت ايضــا وقــد نجحــت الربتغــال يف
االســتيالء عــى ســقطرى لفــرة حمــدودة ولكــن اهــايل ســقطرى مــن املســلمني
والنصــارى احتــدوا ضــد دولــة الربتغــال وطردوهــا وحتــول نصــارى ســقطرى
اىل االســام الن الربتغاليــن حاولــوا ان جيربوهــم عــى تــرك مذهبهــم القديــم
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(اآلريــويس) وحتويلهــم اىل الكاثولوكيــة فرفضــوا ذلــك وانضموا اىل املســلمني
واعلنــوا اســامهم وطهــروا بالدهــم مــن رجــس هــؤالء الربتغاليــن .

الدولة العثامنية حتتل اليمن وعدن :

وملــا ضعــف حكــم الطاهريــن اســتطاعت الدولــة العثامنيــة ان حتتــل عــدن
وان حتميهــا يف نفــس الوقــت مــن هجــوم الربتغاليــن الذيــن دخلــوا اىل البحــر
االمحــر وارادوا االســتيالء عــى جــدة وغــزو مكــة واملدينــة حفظهــا اهلل تعــاىل.

وقــد قامــت الدولــة العثامنيــة بصــد هــذا العــدوان وهزيمتــه واحلفــاظ
عــى احلرمــن الرشيفــن مــن الغــزو الربتغــايل اهلمجــي .

ضعف الدولة العثامنية ومتدد الدولة القاسمية الزيدية

ملــا ضعــف حكــم العثامنــن عــى اليمــن تركــوا عــدن التــي انطــوت حتــت
حكــم الدولــة القاســمية الزيديــة التــي حكمــت اليمــن بأكملهــا .

اليافعي والعبديل حيكامن عدن

ملــا ضعــف حكــم األئمــة الزيــود اســتطاع االمــر حســن عبــد القــادر
اليافعــي ان حيكــم عــدن ويافــع وحلــج وأبــن  .وتعــاون الســلطان اليافعــي مــع
حاكــم حلــج فضــل بــن عــي العبــديل يف حكــم عــدن واقتســام دخــل ميناءهــا

بالســوية .

وقــد ضعفــت التجــارة يف مينــاء عــدن وصــار دخلهــا ضئيــا فاســتوىل

عليــه حاكــم حلــج ورفــض ان يعطــي حاكــم يافــع نصيبــه منهــا وقويت شــوكة

حاكــم حلــج حتــى اســتوىل عــى حكــم عــدن متامــا ...وانتهــى حكــم العبادلــة
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عــى عــدن هبجــوم الكابتــن هنــس عليهــا عــام 1839م الــذي ســبق ذكــره
وصــارت عــدن مســتعمرة بريطانيــة تابعــة لرشكــة اهلنــد الرشقيــة الربيطانيــة

منــذ ذلــك احلــن اىل ان حتولــت اىل مســتعمرة تابعــة للتــاج الربيطــاين ثــم

اســتقلت عــن حكــم بريطانيــا يف نوفمــر  1967م

االمام زيد واملذهب الزيدي

ظهــر مذهــب االمــام زيــد يف املناطــق الشــالية مــن اليمــن بعــد دخــول

اإلمــام حييــى بن احلســن القاســم الــريس اليهــا (245هـــ 298 -هـــ ) والرس

هــي مدينــة صغــرة شــال رشق املدينــة املنــورة (وهنــاك مدينــة أخــرى أكــر

منهــا معروفــة باســم الــرس موجــودة يف نجــد) .واالمــام زيــد هــو زيــد ابــن

عــي زيــن العابديــن ابــن احلســن شــهيد كربــاء ولــد باملدينــة املنــورة ســنة
66هـــ واشــتهر بالعلــم ولــه مســند عرف بمســند االمــام زيــد  ،وانتــر مذهبه

بعــد وفاتــه  ،وقــد ثــار عــى هشــام ابــن عبــد امللــك االمــوي عندمــا زادت
جرائمــه وظلمــه وخاصــة ان أهــل العــراق كتبــوا لــه يبايعونــه  ،ولكــن االمــام

جعفــر الصــادق ابــن حممــد الباقــر كتــب اليــه يــا عــاه ان هــؤالء الشــيعة مــن

أهــل العــراق قــد كذبــوا عــى جــدك احلســن بعــد أن بايعــه مئــة ألــف وختلــوا
عنــه ليبطــش بــه عبيــد اهلل بــن زيــاد ابــن ابيــه يف كربــاء وقبلــه جــدك االمــام

عــي بــن أيب طالــب الــذي قــال عــن شــيعته الكذبــة واجلبنــاء يــا أشــباه الرجال
وال رجــال وقــد غــدروا بــه .

فيــا عمــي ال تذهــب اليهــم فهــم كذابــون وخونــة  .وبالفعل عندمــا وصل

اليهــم كانــوا مئــة ألــف قالــوا لــه  :مــا تقــول يف أيب بكــر وعمــر ؟ فمدمحهــا

وتــرىض عنهــا فقالــوا امتدحهــا ومهــا أخــذا اخلالفــة مــن جــدك ؟ فانرصفــوا
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عنــه  .فقــال هلــم اذهبــوا فأنتــم الرافضــة وهــو أول مــن أطلــق عليهــم هــذا
االســم ومل يبقــى معــه ســوى ثالثمئــة مــن انصــاره الذيــن قاتلــوا معــه حتــى

استشــهد  .ثــم قــام هشــام بــن عبــد امللــك باســتخراج اجلثــة وصلبهــا فمــر
شــاعر وقــال علــو يف احليــاة وعلــو يف املـ ِ
ـات فلــا بلــغ ذلــك هشــام قــال :
ً
ً
ارمــوه يف كناســة الكوفــة فرمــوه حتــى حتلــل  .فليعاملــه اهلل بــا يســتحق .
وقــد قامــت دولــة للزيديــة يف الديلــم (جنــوب بحــر قزويــن شــال

ايــران) بقيــادة حســن االطــروش وقامــت بينهــم وبــن الشــيعة االثنــى عرشيــة

(االماميــة) عــدة حــروب  ،وقــد هاجــم الشــيعة الزيديــة يف كتبهــم الشــيعة
االماميــة اجلعفريــة كــا هامجــوا الشــيعة االســاعيلية يف اليمــن وغريهــا

فالغريــب أن حيصــل حتالــف هــذه االيــام بــن احلوثــن الذيــن يزعمــون أهنــم
زيديــة وبــن شــيعة ايــران االماميــة اجلعفريــة اخلمينيــة ولألســف حتــول بعض

احلوثــن اىل املذهــب الشــيعي اجلعفــري اخلمينــي.

الدولة الزيدية

قامــت الدولــة الزيديــة يف اليمــن يف صعــدة وامتــدة اىل صنعــاء ومــا

حوهلــا ثــم امتــدت اىل اليمــن بأكملهــا ومــرت بمراحــل خمتلفــة منــذ عــام
1382-284هـــ  1962 - 898/م أول مــن حكــم فيهــا اهلــادي حييــى بــن

احلســن بــن القاســم الــريس  298 – 284هـــ 911 – 898 /م  ،واخــر مــن

حكــم فيهــا حممــد البــدر بــن أمحــد محيــد الديــن الــذي حكــم أقــل مــن اســبوع

يف صنعــاء وانتهــى حكمــه يف ثــورة الســال يف  26ســبتمرب 1962م ثــم انتقــل
اىل الطائــف واســتمرت احلــرب بــن امللكيــن واجلمهوريــن لعــدة ســنوات
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وقــد بلغــت هــذه الدولــة أوجهــا يف أيــام الدولــة القاســمية التــي أسســها
اإلمــام املنصــور بــاهلل القاســم بــن حممــد يف القــرن الســابع عــر امليــادي ويف

عهــد املتــوكل عــى اهلل إســاعيل بــن القاســم إســتتب لــه األمــر وتوحــد اليمــن
ووصــل حكمــه اىل صاللــة (ســلطنة عــان حاليــا) وحكــم املهــرة وحرضموت

واليمــن اجلنــويب بأكملــه واليمــن الشــايل بأكملــه اىل نجــران وعســر مــن عام
 1676-1644م  1087 – 1054/هـ.
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اليهودية يف عهد بلقيس وسليامن عليه السالم :

هيــود عــدن هلــم فــرة طويلــة مــن الزمــن  ،فهــم جــزء مــن هيــود اليمــن،

الــذي بــدأ مــن عهــد بلقيــس وســليامن عليــه الســام  ،يعنــي قبــل حــوايل ألف

ســنة قبــل امليــاد قالــت بلقيــس ملكــة ســبأ كــا يروهيــا عنهــا القــرآن الكريــم
ـن} [النمــل .]44 :
ـع ُسـ َل ْي َم َن لَِّ َر ِّب ا ْل َعا َلِـ َ
{ َو َأ ْسـ َل ْم ُت َمـ َ
اليهودية يف عهد تبع األكربأسعد أبكرب احلمريي(القرن الرابع امليالدي)

ثــم اختفــت اليهوديــة مــن اليمــن بعــد عهــد بلقيــس وعــادت مــرة

أخــرى يف عهــد ُت ّبــع األكــر يف القــرن الرابــع – اخلامــس امليــادي والــذي

غــزا بعــض البلــدان كــا وصــل اىل شــال افريقيــا ووصــل اىل التبــت التــي
تتبــع الصــن حاليــا والغريــب حقــا أننــي رأيــت يف برنامــج تلفزيــوين مــن ال

 BBCبعــض أهــل التبــت لدهيــم عــادات يمنيــة وحيتفظــون باخلناجــر كــا أن
رقصاهتــم رقصــات يمنيــة  .وبعــض األلفــاظ عربيــة هــي يمنيــة مثــل لفــظ
صندوقــة (صنــدوق ) ويســجدون للشــمس عنــد طلوعهــا كــا كانــت تفعــل
بلقيــس قبــل اســامها مــع ســليامن والتقــى تبــع االكــر يف يثــرب باثنــن مــن
أحبــار اليهــود فأخــراه أنــه قــد قــرب عهــد نبــي مــن العــرب وأن مكــة هــي

موطنــه األصــي  .فذهــب اىل مكــة وكســى الكعبــة بالديبــاج (احلريــر) وعظــم
البيــت احلــرام وذبــح الذبائــح الكثــرة ألهــل مكــة ومــا حوهلــا ثــم اصطحــب

اليهوديــان معــه اىل اليمــن ودخــل يف الديــن اليهــودي ومنــذ ذلــك احلــن
اســتمرت اليهوديــة اىل اليــوم .
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اليهودية يف عهد ذي نواس احلمريي(ملك يمني محريي هيودي)
انتــرت اليهوديــة بصــورة واســعة يف عهــد ذي نــواس واضطهــد

املســيحية عندمــا ظهــرت يف نجــران فاضطهدهــم وعذهبــم  ،وعمــل األخاديــد

وأشــعلها بالنــران ورماهــم فيهــا  ،وهــي التــزال موجــودة كمعلــم تارخيــي يف
نجران(جنــوب اململكــة العربيــة الســعودية) اىل اليــوم ،وذكــر بعــض املفرسيــن

يف قولــه تعــاىل  :ﱱ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱰ [ســورة الــروج ]ان
هــذه األيــات نزلــت يف نصــارى نجــران وقصــة تعذيبهــم  ،بينــا ذكــر أخــرون
أهنــا نزلــت يف قــوم أخريــن واســتدلوا بأحاديــث الرســول ﷺ يف هــذا البــاب .

خريطة منطقة نجران وموقع االخدود
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منطقة االخدود يف نجران اململكة العربية السعودية

هجوم احلبشة عىل اليمن :

وأدى اســتبداد امللــك اليهــودي ذي نــواس اىل ذلــك اهلجــوم مــن احلبشــة
عــى اليمــن بتشــجيع مــن الدولــة الرومانيــة البيزنطيــة  ،واســتطاعت احلبشــة
أن هتــزم ذي نــواس وأن حتتــل اليمــن  ،وقــام بعــد ذلــك أبرهــة األرشم احلبــي
بمحاولــة اهلجــوم عــى مكــة املكرمــة  ،وقصــة أبرهــة قــد وصفهــا اهلل تعــاىل
يف ســورة الفيــل  :ﱱ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﱰ ،وقــد ُقتــل أبرهــة نتيجــة هــذه الطــر األبابيــل
هــو ومعظــم جيشــه  ،ثــم عــاد ابــن أبرهــة اىل اليمــن ليحكمهــا وقــد ولــد
الرســول حممــد ﷺ يف عــام الفيــل بعــد مخســة أشــهر مــن حادثــة الفيــل ،
و ُأعتــرت هزيمــة أبرهــة إرهاصــا بقــدوم النبــي الكريــم حممــد ﷺ ،وحفــظ
اهلل تعــاىل البيــت احلــرام ومكــة املكرمــة مــن غــزو األحبــاش بربكــة ميــاد
النبــي ﷺ .
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سيف بن ذي يزن يثور عىل األحباش :

وقــام ســيف بــن ذي يــزن باالتصــال بالفــرس الذيــن أمــدوه بجيــش

صغــر  ،والــذي اســتطاع أن يدخــل عــدن وحيررهــا مــن حكــم احلبشــة  ،ثــم
انتقــل اىل املناطــق األخــرى حتــى وصــل اىل صنعــاء وحررهــا منهــم وأهنــى

حكــم احلبشــة عــى اليمــن اهنــاءا تامــا  ،وقــد قامــت القبائــل العربيــة بتهنئــة
القائــد ســيف بــن ذي يــزن بانتصــاره عــى األحبــاش ومنهــا وفــد قريــش

الــذي كان يرأســه عبــد املطلــب ابــن هاشــم جــد النبــي حممــد ﷺ.
هذا تاريخ موجز وبالتايل أبيح لليهود أن يبقوا كام كانوا سابقا .

ويف عهــد النبــي حممــد ﷺ أســلمت اليمــن بكاملهــا مــا عــدا جمموعــة مــن

اليهــود والنصــارى الذيــن دفعــوا اجلزيــة وبقــوا عــى دينهــم .

هيود اليمن يف عهد الصحابة:
ظهــر يف عهــد الصحابــة ثالثــة من هيــود اليمــن الذيــن أظهــروا االســام وكان

هلــم دور يف التاريــخ االســامي وهــم :

1

كعــب األحبــار  :وهــو كعــب بــن ماتــع احلمــري أبــو إســحاق،

مــن هيــود اليمــن اشــتهر يف عهــد الصحابــة بمروياتــه االرسائيليــة مــن التــوراة
وغريهــا وفيهــا كثــر مــن األباطيــل  ،وأظهــر االســام وقــال لعمــر بــن
اخلطــاب ذات يــوم لقــد عرفتــك مــن التــوراة التــي ذكرتــك  .فاســتغرب عمــر

ريض اهلل عنــه وقــال  :ذكرتنــي باالســم ؟ فقــال ال ولكــن ذكــرت صفاتــك ...
وملــا كان يف بيــت املقــدس مــع عمــر ريض اهلل عنــه ســأله عمــر بــن اخلطــاب
278

الـيهــود يف عـدن واليـمـن

ايــن تــرى أصـ ّ
ـي ؟ فأشــار اىل الصخــرة وقــال صــي وراءهــا (وهــي مقدســة

عنــد اليهــود ويزعمــون اهنــا مرتبطــة بعــرش اهلل يف الســاء ) ،فقــال عمــر :

ظاهيــت اليهوديــة يــا ابــن الســوداء  ،ثــم تقــدم عمــر ثــم جعــل هــذا املــكان
خلفــه واجتــه اىل القبلــة مبــارشة  ،وذكــر ابــن جريــر الطــري يف تارخيــه ،
ِ
أوص يــا أمــر املؤمنــن فإنــك ميــت بعــد
أنــه قــال لعمــر قبــل أن يقتــل :

ثالث،فســأله عمــر بــن اخلطــاب كيــف عرفــت ذلــك ؟ فقــال  :اين وجــدت

ذلــك يف التــوراة  .فقــال عمــر :وهــل ذكــرت التــوراة اســمي ؟ قــال  :ال ولكن
قــرأت
ذكــرت صفتــك ويــوم موتــك (وهــذا كــذب واضــح وافــراء وقــد
ُ
التــوراة وكتــب أســفار العهــد القديــم مــرارا ومل أجــد فيهــا هــذا الــكالم مطلقا

وكان كعــب األحبــار يزعــم أنــه يعــرف مــاذا ســيحدث بالتفصيــل وأنــه جيــد
ذلــك يف التــوراة وهــو كلــه كــذب وافــراء ) وكررهــا يف اليــوم الثــاين والثالــث

 ،وبالفعــل قتلــه أبــو لؤلــؤة املجــويس يف اليــوم الثالــث  ،فــإن ّصــح هــذا اخلــر

فكعــب أحــد املتآمريــن يف قتــل عمــر .

وكثــر مــن أخبــاره االرسائيليــة دخلــت يف التفاســر ويف بعــض األحاديث

املنســوبة اىل النبــي ﷺ ،وهــو أصــا مل يــرى النبــي ﷺ ،انــا أســلم وجــاء اىل

املدينــة يف عهــد عمــر ريض اهلل عنــه  ....ولألســف الشــديد اســتطاع كعــب

األحبــار أن يكســب ثقــة بعــض أصحــاب النبــي ﷺ ومنهــم عبــد اهلل ابــن عمر

وأبــو هريــرة  ،وقــد ذكــر ابــن كثــر يف تفســره قصــة امللكــن ببابــل هــاروت
ومــاروت وقــال  :أهنــا نــزال اىل األرض وظهــرت هلــم نجمــة الزهــرة (وهــي
فينــوس وهــي آهلــة اجلــال عنــد اليونــان والرومــان وقــد ُعبــدت مــع الشــمس

والقمــر يف العــراق يف بابــل ويف بــاد اآلشــوريني كــا عبدهــا الكنعانيــون
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واليمنيــون القدامــا وهــذا التثليــث موجــود لــدى كثــر مــن األمم حيــث عبدو

الشــمس والقمــر ونجمــة الزهــرة التــي تظهــر يف الصبــاح واملســاء) وذكــر ابــن

كثــر أن ابــن عمــر كان يســأل رفيقــه يف الســفر هــل طلعــت الزهــرة فلــا ســأله
رفيقــه ملــاذا تســأل عنهــا ؟ قــال ألهنــا هــي التــي جــاءت يف صــورة امــرأة مجيلــة
وأضلــت امللكــن وزنيــا هبــا بعــد أن رشبــا اخلمــر وقتــا الطفــل الربيــئ  .وقــد

ذكــر ابــن كثــر أن هــذه الروايــة قــد صحــت رواياهتــا عــن ابــن عمــر وهــي مل
تصــح عــن الرســول ﷺمطلقــا وإنــا أخذهــا ابــن عمــر مــن كعــب األحبــار

الــذي زعــم أهنــا مــن التــوراة (وهــي ليســت موجــودة يف التــوراة أبــدا)
وللعلــم فــإن التــوراة وأســفار العهــد القديــم كلهــا مليئــة باألكاذيــب والكفــر

املحــض وســب اهلل ســبحانه وتعــاىل وشــتم األنبيــاء مجيعــا بــا فيهــم ابراهيــم
عليــه الســام الــذي زعمــوا أنــه تــزوج أختــه ســارة  ،ويعقــوب وأبنــاءه الذيــن

اشــتهروا بالكــذب وســفك الدمــاء الربيئــة والزنــا وقــد ذكــرت التــوراة بــان

هيــوذا زنــا بكنتــه ثــار (زوجــة ابنــه ) وأن االبــن االكــر زنــا بحليلــة والــده
يعقــوب ودنــس فراشــه كــا ذكــر ذلــك يعقــوب فيــا بعــد يف التــوراة املوجــودة

حاليــا ،وأن يعقــوب أخــذ العهــد مــن أبيــه اســحاق باخلــداع والكــذب  ،كــا
شــتموا موســى عليــه الســام وهــارون الــذي زعمــوا أنــه هــو الــذي صنــع
هلــم العجــل الذهبــي وعبــده معهــم عريانــا وكان يرقــص لــه ويســجد لــه ،
وأنــه شــتم هــو وأختــه مريــم أخومهــا موســى عليــه الســام وعـ ّـراه واســتهزء

بــه  ،كــا شــتموا داود وزعمــوا أنــه كاذب خمــادع لــص زاين الــذي يقتل النســاء
واألطفــال بــدون جريــرة ثــم حيرقهــم يف املحــارق  ،كــا شــتموا ســليامن عليــه

الســام الــذي زعمــوا أنــه عبــد األوثــان كلهــا وأنــه كان ســاحرا وينكــر
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اليهــود أن يكــون داود وســليامن مــن األنبيــاء بــل مهــا مــن امللــوك اجلبابــرة
الســفاحني الزنــاة وأن أبنــاء داود األخريــن كانــوا أيضــا مــن الزنــاة الذيــن
يزنــون بأخواهتــم ويســكت عــن ذلــك داود الــذي عــرف مــا فعلــوه  ،وهــذا
كلــه موجــود يف التــوراة وأســفار العهــد القديــم اىل اليــوم ويســتطيع أي انســان

أن يقرأهــا  .وكل مــا يزعمــه كعــب األحبــار عــن التــوراة وأســفار العهــد
القديــم هــو كــذب وافــراء ليخــدع املســلمني  ..ولكــن جهابــدة العلــاء

أبانــوا زيفهــا وأهنــا مــن خزعبــات اليهــود املوجــودة يف كتبهــم .

2

وهــب بــن منّبــه :هــو وهــب بــن منبــه الصنعــاين .الذمــاري يف

اليمــن .ولــد يف ســنة  34للهجــرة .كان وهــب مــن أصــول هيوديــة يمنيــة و
فحســن إســامه وقــد ولــد وهــب
ُيقــال أســلم أبــوه عــى عهــد النبــي ﷺ ُ
يف زمــن عثــان ريض اهلل عنــه ســنة أربــع وثالثــن هجريــة  ،ورحــل وحــج .

وتــوىف وهــب ســنة  110هـــ.

واخــذ عــن جمموعــة مــن الصحابــة منهــم أبــو هريــرة وعبــد اهلل بــن

ـي ثقــة  ،واخــذ عنــه كثــر
عبــاس وعبــد اهلل بــن عمــر وغريهــم  ،وهــو تابعـ ٌ

مــن تابعــي التابعــن .
3

عبــد اهلل بــن ســبأ (ابــن الســوداء) الصنعــاين اليمنــي الــذي

أظهــر االســام  .وكان لــه دور يف الفتنــة يف أيــام عثــان ريض اهلل عنــه وذهــب
اىل مــر وأثــار كثــرا مــن اجلنــد ضــد عبــد اهلل ابــن أيب الــرح (وهــو أخــو

عثــان مــن الرضاعــة ووايل مــر) بســبب اعطــاء عثــان ريض اهلل عنــه له ألف
ألــف (مليــون) درهــم مكافــأة لــه عــى فتوحاتــه  ،يف ليبيــا والنوبــة  ،وكان عبــد
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اهلل ابــن أيب الــرح قــد أســلم ثــم ارتــد وقــال ســأنزل مثلــا أنــزل اهلل وقــد

نــزل فيــه قــرآن مــن الســاء يتــى اىل يــوم القيامــة وهــو قولــه تعــاىل:ﱱﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﱰ[االنعــام  ]93األول هــو مســيلمة الكــذاب الــذي قــال ُأوحــي ايل ومل

يوحــى اليــه يشء  ،والثــاين هــو عبــد اهلل ابــن أيب الــرح الــذي قــال ســأنزل
مثلــا أنــزل اهلل  ،وقــد أهــدر النبــي ﷺ دمــه يــوم فتــح مكــة  ،ولكــن عثــان

ريض اهلل عنــه (أخــوه مــن الرضاعــة ) أتــى بــه اىل النبــي ﷺليعفــو عنــه ،وقــال
هلــم الرســول " :مل َ مل ْ تقتلــوه ؟" فقالــوا  :لــو أرشت الينــا لفعلنــا  .فقــال " :مــا

كان لنبــي أن تكــون لــه خائنــة األعــن"  .وعــى أيــة حــال فقــد جتــاوز عنــه
النبيﷺبســبب وســاطة عثــان ريض اهلل عنــه الــذي كان حريصــا عــى هدايــة

أقاربــه وتقريبهــم لالســام فقــد كان شــفيقا رفيقــا هبــم  ،حمبــا هلــم اخلــر يف
الدنيــا واالخــرة  ...ومل يكــن مــن احلكمــة أن يتــوىل هــذا الرجــل الــذي ارتــد

عــن االســام قيــادة اجليــوش االســامية والفتــوح  .وكان لعثــان ريض اهلل
عنــه اجتهــادات يف اعطــاء الــواله مــن بنــي أميــة املبالــغ الكبــرة والســلطة

الواســعة كــا كان بعضهــم مــن الفســاق مثــل الوليــد بــن عقبــة ابــن أيب معيــط
الــذي واله عثــان احلكــم يف البــرة فصــى بالنــاس الفجــر وهــو ســكران ،
وهوالــذي نــزل فيــه قولــه تعــاىل ﱱ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﱰ[احلجــرات  .]6 :وقــد كان
عثــان ريض اهلل عنــه عندمــا تــوىل اخلالفــة كبــرا يف الســن وعمــره آنــذاك 76

ســنة أو أكثــر وحكــم ملــدة  12عامــا واســتطاع يف الســنوات الســت األوىل أن
يديــر دفــة احلكــم بحكمــة وإقتــدار  ،فحمــده املســلمون ولكنــه بعــد ان بلــغ
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الثانيــة والثامنــن ضعــف ووىل امــور الدولــة اىل قريبــه الشــاب مــروان ابــن
احلكــم ابــن العــاص والــذي لعنتــه الســيدة عائشــة ريض اهلل عنهــا وقالــت لــه
لقــد لعنــك رســول اهلل ﷺ وأنــت يف صلــب أبيــك  .وقــد نفــى الرســول ﷺ
حلكــم ابــن العــاص اىل الطائــف عندمــا كان يســتهزء بالرســول ويمــي خلفــه
ا َ
بســخرية  .ورأى الرســول ﷺ أن أبنــاء وأحفــاد احلكــم ابــن العــاص ينــزون
عــى منــره كــا تفعــل القــردة فإغتــم لذلــك ومل يـ َـر ضاحــكا حتــى مــات  ،وقد
روى هــذه احلادثــة مالــك ابــن دينــار يرفعهــا اىل هنــد ابــن هنــد ابــن خدجيــة
ريض اهلل عنهــا (ربيــب رســول اهلل ﷺ ) وقــد ذكــر هــذه احلــوادث ابــن قانــع
يف "معجــم الصحابــة" وأبــو نعيــم األصبهــاين يف "معرفــة الصحابــة"  ،والبيهقــي
يف "دالئــل النبــوة"  ،وابــن عبــد الــر يف "االســتيعاب" ووقــد روى أبــو يعــى يف
مســنده واحلاكــم نيســابوري يف املســتدرك عــى الصحيحني(بخــاري ومســلم)
أريــت يف منامــي
عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه أن رســول اهللﷺ قــال  " :اين
ُ
كأن بنــي احلكــم بــن أيب العــاص ينــزون عــى منــري كــا تنــزو القــردة  ،قــال
 :فــا رؤي النبــي ﷺ مســتجمعا ضاحــكا حتــى تــويف" قــال احلاكــم  :هــذا
خيرجــاه  .وقــال اهليثمــي  :رواه أبــو
حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل ّ
يعــى ورجالــه رجــال الصحيــح غــر مصعــب بــن عبــد اهلل بــن الزبــر وهــو
ثقــة .

وهنــاك أحاديــث كثــرة تذكــر ذريــة احلكــم ابن العــاص وســوء مصريهم
وايذاءهــم للمســلمني مــا عــدا أشــج بنــي مــروان وهــو عمــر بــن عبــد العزيــز
ريض اهلل عنــه الــذي ٌأقــام العــدل وأســس اخلالفــة كــا كانــت يف أيــام جــده
مــن أمــه عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه  .ولكــن بنــي أميــة ســموه وختلصــوا
منــه بعــد عامــن ونصــف مــن خالفتــه .
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وأدى تســلط مــروان ابــن احلكــم عــى احلكــم يف أواخــر حيــاة ســيدنا

عثــان اىل غضــب كثــر مــن الصحابــة مــن بينهــم عائشــة ريض اهلل عنهــا
واالمــام عــي بــن أيب طالــب وطلحــة ابــن عبيــد اهلل وعبــد اهلل بــن مســعود

وأبــو ذر الغفــاري وغريهــم كثــر الذيــن طالبــوا بإزاحــة مــروان مــن تســلطه

عــى الدولــة  ،ولكــن عثــان ريض اهلل عنــه رفــض مجيــع النصائــح  ،وأدى

ذلــك اىل هيــاج العامــة والغوغــاء .

واســتطاع عبــد اهلل ابــن ســبأ يف اســتغالل هــذه احلــوادث وســوء أفعــال

بعــض الــوالة يف اثــارة العديــد مــن العامــة ضــد والة عثــان  ،وانتهــى األمــر
وأي دور يف هــذه
اىل الثــورة وقتــل عثــان ريض اهلل عنــه  .وكان البــن ســبأ دور ّ

الفتنــة .

وقــد اســتطاع بمكــره وذكائــه اســتغالل األوضــاع الســيئة املوجــودة ،

حتــى أوقــد نــران الفتنــة  .وادعــى حمبــة االمــام عــي  ،ثــم ادعــى ألوهيــة

عــي ،وكان لــه أتبــاع يروجــون أقوالــه  ،فلــا علــم االمــام عــي بمقولتــه
الشــنعاء أمــر بالقبــض عليهــم وأحرقهــم بالنــار.

وقــد ذكــر البخــاري يف صحيحــه ج 8ص 49مــن روايــة عكرمــة قــال:

" ُأيت عــي عليــه الســام بزنادقــة فأحرقهــم ،فبلــغ ذلــك ابــن عبــاس ،فقــال:
ـت أنــا مل أحر ْقهــم لنهــي رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم" :ال
لــو كنـ ُ
ِّ
تعذبــوا بعــذاب اهلل" ،ولقتلتُهــم لقــول رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم:
"مــن بــدّ ل دينــه فاقتلــوه" .وذلــك يــدل عــى أن هــذا احلديــث مل يبلــغ االمــام

عــي عليــه الســام  ،ولــو بلغــه لقتلهــم ومل يعذهبــم بالنــار .
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ويقــال أن ابــن ســبأ رجــع عــن قولــه فنفــاه االمــام عــي اىل املدائــن فعــاد
اىل قولــه األول وقيــل أنــه اســتطاع اهلــرب واالختفــاء فلــم يســتطع االمــام
عــي أن يقتلــه .

واليهــود اليمنيــون هــم يمنيــون هتــودوا منــذ أيــام ُت ّبــع األكــر ،وهــم يف
األصــل قبائــل يمنيــة منــذ زمــن طويــل  ،فهــذا جعــل هلــم البقــاء يف البــاد
اليمنيــة ككل وانتــاء هلــذه البــاد .

اليهود يف عدن :

وقــد اشــتهر هيــود اليمــن وبالــذات هيــود عــدن باتصاالهتــم الواســعة
باليهــود يف مــر والعــراق والشــام وفلســطني وفــارس .وهلــم مــدارس وكتب
خاصــة هب ـم ,وعــرف منهــا مدراشــها(كتاب درايس دينــي) جــادول املنســوب
إىل داود عمــران العــدين القــرن الثالــث عــر امليــادي) وهــو دراســة لألســفار
اخلمســة( (التــوراة ) ...كــا اشــتهر منهــم الطبيــب حييــى زكريــا بــن ســلمون
الــذي صنّــف كتابــا دينيــا  ،عــى األســفار اخلمســة (التــوراة  1430م احتــوى
عــى االســفار اخلمســة ورشوحهــا .

ويف عــام  1493-1484قــام داود العلــواين باصــدار املــدراش الوجيــز
املغنــي ِ ،
وســفر املراثــي مــع رشحهــا .وكالمهــا مــن عــدن .وكثــرت الكتــب
اليهوديــة الصــادرة يف عــدن يف القرنــن اخلامــس عــر والســادس عــر
امليالديــن .وهنــاك رســالة مــن رئيــس اليهــود هلجــون بــن نثانيــل هلفــي إىل
احلاخــام قدمــون بــن يفــر بــن بنــدر يف عــدن واليمــن يف الفســطاط يف مــر
(موجــودة يف اجلنيــزة يف القاهــرة) وتوضــح العالقــات الدينيــة بــن الطائفتــن
اليهوديتــن يف اليمــن ومــر.
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وكانــت عــدن هــي املركــز األول واملســيطر عــى اليهــود املوجوديــن يف

اهلنــد وســيالن وغريهــا ,بــل كانــت القضايــا تعــود إىل املجلــس القضائــي

اليهــودي يف عــدن مــن أكثــر مــن عرشيــن مينــاء منتــرة يف اهلنــد وســيالن

ورشق آســيا .وحيكــم فيهــا.

الســنهدرين اليهــودي يف عــدن  .كــا كان جتــار عــدن اليهــود يرســلون

األمــوال إىل مــر وفلســطني وبابل(العــراق) لدعــم املعابــد اليهوديــة وذلــك

مــن القــرن العــارش إىل القــرن الثالــث عــر امليــادي.

وقــد ُعــرف هيــود عــدن بأهنــم مولعــون بالكتــب العربيــة وأســهموا

بشــكل واضــح بالعنايــة باألكاديميــات الدينيــة يف العــراق وفلســطني ,مزوديــن
إياهــا بتلــك الكت ـب ,بــا يف ذلــك أعــال موســى بــن ميمــون ميمونيــدز .

واشــتهر مــن عــدن ,يف القــرن احلــادي عــر امليــادي ,التاجــر الكبــر

أبــو عــي حســن بــن بنــدر (اســمه اليهــودي ســارها كهيلــوت) وكان رئيــس
اجلامعــات الدينيــة يف عــدن واليم ـن ,وتــوىل ابنــه منصــب ناجيــد (أي رئيــس)

هيــود اليمــن .وكاد هــذا املنصــب أن يكــون حكــرا ليهــود عــدن يف القرنــن
احلــادي عــر والثــاين عــر امليالديــن .وقــد وجــد أن  ١٥٠خمطوطــا مــن

خمطوطــات اجلنيــزة بالقاهــرة هــي رســائل مــن هيــود عــدن إىل نظرائهــم هيــود
القاهــرة ,وأغلبهــا يتعلــق بمعامــات جتاري ـة ,ولكــن بينهــا رســائل دينيــة بــن
احلاخامــات.

وكانــت الدراســات الدينيــة اليهوديــة يف عــدن متقدمـة ,وخاصــة يف املعبــد

الكبــر (املعالمــة الكبــرة )كانــت هنــاك العديــد مــن املعابــد التــي يــدرس
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فيهــا كتــب التــوراة واملجــات والزوهــار والتلمــود ورشوح ابــن ميمــون

عليه ـا ,وتعليقــات ســعديا جــاون وغــره.

وهنــاك مبنــى (ياشــيفا يدعــى تــوراة هاميتزفــا ملحــق باملعبــد الكبــر.

وفيــه تتــم دراســة الزوهــار وشولشــان عــروش وتيكــون هاتــزوت وقانــون
إرسائيــل .

ويوجــد يف معبــد الفارحــي يف عــدن نســخة قديمــة مــن خمطــوط التــوراة

املعروفــة تــوراة الفارحــي ويف معبــد شــمويل نســيم يف عــدن كانــت تــدرس

كتــب التلمــود والتــوراة حتــى األربعينــات مــن القــرن العرشيــن.

وهنــاك معالمــة هانوكــه التــي أسســها موشــيه هانوكــه هالفــي الــذي توطــن

عــدن بعــد أن هاجــر إليهــا مــن أوربـا ,وكان يســتورد الكتــب اليهودية املقدســة
اجلديــدة مــن أوربــا .ويف احتفــاالت رأس الســنة (روش هــا الســنة) لعــام

 1924م أقيــم معبــد جديــد يف عــدن يدعــى ســكات شــالوم والــذي اشــتهر
حمليــا باســم معالمــة ســليم (كلمــة املعالمــة مشــهورة يف اليمــن وتعنــي املــكان

الــذي يتعلــم فيــه الطلب ـة ,وخاصــة الصغارمنهــم.

وكل الكتــب الدينيــة يف اليمــن كانــت خمطوطــة تكتــب باليــد ,ولكــن

املطبعــة دخلــت إىل عــدن يف النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــر امليالدي

وكانــت تطبــع الكتــب الدينيــة اليهوديــة بالعربيــة وباحلــرف العــريب أيضــا.

وهنــاك اهتــام خــاص لــدى هيــود اليمــن بشــخصية دينيــة اشــتهرت

باألشــعار الدينيــة التــي كان يكتبهــا بالعربيــة والعربيــة وهــو شــالوم الشــبزي
املولــود يف شــبز يف اليمــن يف القــرن الســابع عــر امليــادي .وكانــوا يعتربونــه
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صدّ يقــا ويســافر هيــود اليمــن لزيــارة قــره مــن أماكــن خمتلفــة .وأمــا أشــعاره

فكانــت تنشــد يف املحافــل الدينيــة ويف البيــوت .ويف بدايــة القــرن العرشيــن
إىل نكبــة  1948م كان هيــود عــدن حيجــون إىل رضحيــه .وقــد قــام هيــود عــدن

بتلحــن قصائــده وإنشــادها يف املحافـل ,ويف الزواجــات ,ويف مجيــع االحتفاالت.
وال يزالــون يفعلــون ذلــك يف جتمعهــم يف لنــدن .ويعتــرون ذلــك مــن تراثهــم
الدينــي األصيــل.

ويقــول كتــاب هيــود عــدن( :أن املوســيقى والغنــاء كانــت جــزءا مهــا

مــن حيــاة اليهــود يف عــدن .وهلــم أغــاين خمتلفــة دينيــة واجتامعيــة ,وأغــاين
احلــب والعواطــف ..ولكــن أشــهر القصائــد التــي تــم تلحينهــا هــي قصائــد

شــالوم الشــبزي.

اليهود يف عدن بعد االحتالل الربيطاين
وعندمــا دخــل االنجليــز اىل عــدن كان عــدد اليهــود ألفــي شــخص

تقريبــا  ،واتصلــوا بالكابتــن هينــس وامــدوه بكثــر مــن املعلومــات واشــتغلوا

جواســيس ضــد الدولــة العبدليــة التــي كانــت يف حلــج والتــي كانــت حتكــم

عــدن والتــي حاولــت ثــاث مــرات ان تســتعيد عــدن مــن الكابتــن هينــس ومل
تســتطع بســبب قــوة املخابــرات الربيطانيــة والتــي كانــت اعــداد كبــرة منهــا

بواســطة اليهــود .واليهــود يف عــدن اشــتغلوا كتجــار وكانــوا يعملــون خاصــة
يف صياغــة الذهــب  ،واشــتغلوا كجواســيس للحكومــة الربيطانيــة وموظفــن

هلــا  ،كــا اشــتغلوا يف بيــع اخلمــور بشــكل كبــر .

وأذكــر أننــي قابلــت رئيــس أحبــار اليهــود (بيلتــش) يف نيويــورك يف
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مؤمتــر انعقــد يف أغاديــر يف املغــرب وحدثتــه عــن هيــود اليمــن وأهنــم يمنيــون
فاســتغرب ذلــك أول األمــر ولكنــه ٌأقــر باحلقيقــة بعــد ذلــك .

يف  1948بــدأت احلركــة الصهيونيــة يف فلســطني بمذابــح كبــرة  ،مذابــح

ديــر ياســن وقبيــة وغريهــا  ،وقتلــوا اعــدادا ضخمــة مــن الفلســطينيني حتــى

يرهبوهــم  ،وخيرجــوا مــن بالدهــم وحيتلــون بالدهــم  ،وكان شــامري وبيجــن
هــم القائمــون بكثــر مــن هــذه املذابــح والقتــل  ،فثــار النــاس يف عــدن ،

عندمــا ســمعوا األخبــار الســيئة هــذه  ،وكانــت ثــورة طبيعيــة ولكــن كان
وراءهــا أشــياء ســنذكرها .

وقــد أدت الثــورة الطبيعيــة اىل أن يقــوم بعــض النــاس باحــراق بعــض

أماكــن اليهــود  ،يف كريــر عــدن  ،ونزلــت القــوات الربيطانيــة وحاولــت أن
حتمــي هــؤالء اليهــود وأطلقــت النــران مبــارشة عــى كل مــن يقــرب مــن
منطقــة اليهــود  ،ولكــن الغريــب يف األمــر أن هيــود عــدن الذيــن هاجــروا بعــد

ذلــك اىل بريطانيــا وكتبــوا كتابــا أصــدره املتحــف الربيطــاين موثقــا يقــول أن
جنــود بريطانيــا كانــوا أيضــا يطلقــون النــار عــى بيــوت اليهــود حتــى ترعبهــم
وكانــت بريطانيــا مــع رئيــس اليهــود بنــن املوجــود يف عــدن تعمــل مــع

احلركــة الصهيونيــة بتهجــر هيــود اليمــن اىل فلســطني  ،وبالفعــل بعــد هــذه
احلادثــة هاجــر هيــود عــدن وهيــود اليمــن اىل فلســطني  ..اتــوا هبــم مــن مناطــق
خمتلفــة مــن الشــال مــن( صعــدة ) ومــا حوهلــا ومــن صنعــاء  ،واتــوا هبــم

مــن بيحــان وشــبوة مــن املنطقــة اجلنوبيــة وغريهــا  ،وجتمــع آالف اليهــود

يف مــا يســمى مدينــة الشــعب اآلن  ،يف منطقــة احلســوة  ،جتمــع فيهــا آالف
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منهــم وكانــت تــرف عليهــم بريطانيــا يف خميــات خاصــة  ،وتقــوم بتمريــض
املصابــن منهــم  ،وكان بعضهــم مــرىض وبعضهــم عندهــم حــاالت معديــة

مــن احلــرات والطفيليــات  ،فكانــوا يقدمــون هلــم العــاج والــدواء والغــذاء
حتــى تتحســن صحتهــم .

و بــدأت اخلطــوط اجلويــة الربيطانيــة  ،يف نقــل اليهــود اىل فلســطني مــن

عــدن يف رحــات متتابعــة وأطلــق عليهــا ( بســاط الريــح)  ،منــذ - 1949

 1950ويف خــال ســنة تــم نقــل  50الــف هيــودي مــن عــدن اىل فلســطني
جــوا ،وكان اليهــود ُيمعــون مــن كل مــكان يف اليمــن  ،وكان عــدد اليهــود يف

عــدن قــد وصــل اىل  10ألــف نســمة  ،ومل هياجــر كل هيــود عــدن بــل هاجــر
جــزء منهــم  ..وقــد تكاثــروا يف ارسائيــل بعــد ذلــك حتــى وصــل عددهــم اىل
 300ألــف هيــودي يمنــي .

حوادث 1948م
كان لليهــود يف عــدن عــرة معابــد منهــا معبــد يعــرف باملعبــد الكبــر

وكانــت املعابــد األخــرى صغــرة يف حــواري اليهــود وهــي مــدراش (أي
مــكان لتعليــم الطلبــة الصغــار التــوراة وبعــض تعاليــم التلمــود) .وكانــت

لليهــود أربعــة شــوارع رئيســة ,أمههــا ماعــرف باســم شــارع امللــك ســليامن
الــذي ال يــزال موجــود ا إىل اليــوم) وهــو يــؤدي إىل منطقــة البنــوك ومــدارس
اليهــود (مدرســة للبنــن وأخــرى للبنــات) وقــد احرتقــت يف حوادث الشــغب
.1948
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وقــد قامــت أول مذبحــة لليهــود يف عدن عــام  1932م  ،بســبب اعتداءات

اليهــود الصهاينــة عىل الفلســطينني واقامة عــدة مذابح للفلســطينيني .

هذه صورة للمعبد الكبري يف عدن املعالمة الكبرية

وعندمــا قــام أمــر (ويلــز ويل عهــد بريطانيــا (والــذي أصبــح فيــا بعــد

امللــك إدوارد الثامــن بزيــارة عــدن عــام  1921م ,أراد أن يقابــل رئيــس طائفــة

اليهــود بنــن مناحيــم موشــيه ,فرفــض هــذا األخــر أن يذهــب إىل التواهــي ،

بحجــة أن ذلــك يــوم ســبت ،وال جيــوز لــه الســفر إىل التواهــي (تبعــد مخســة
أميــال عــن كريــر) ,وبالتــايل جــاء أمــر ويلــز بنفسـه ,فقابلــه بنــن أمــام مدرســة

اليهــود .وقــد عرفــت أرسة بنــن بالثــراء يف عــدن ,وكان هلــم دور كبــر يف
ترحيــل اليهــود عــام  1948م .وهــم مــن احلركــة الصهيونيــة التــي أمــدت
إرسائيــل بخمســن ألــف هيــودي كانــوا يف اليمــن.

وهــذا يوضــح مــدى نفــوذ اليهــود عــى األمرباطوريــة الربيطانيــة بحيــث

يــأيت ويل العهــد بنفســه بزيــارة بنــن رئيــس الطائفــة اليهوديــة يف عــدن .

291
291

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

التاجر اليهودي ورئيس الطائفة اليهودية يف عدن يستقبل أمري ويلز سنة 1921م.

ومــن املعلــوم ان الديــن اليهــودي حيــرم حتريــا تامــا تــزوج اليهــودي أو

اليهوديــة بغــر اليهــودي وبالتــايل فــإذا أحبــت هيوديــة مســلام فإهنــا هتــرب مــن
أهلهــا وتعلــن إســامها وتتــزوج املســلم (وقــد حــدث هــذا كثــرا يف عــدن,
ونعــرف عائــات تكونــت مــن هــذه الزجيــات كــا حــدث يف صعــدة وريــدة
وغريهــا).

واذا أســلم هيــودي فإنــه يطردونــه مــن منطقتهــم فيذهــب اىل قــايض
املســلمني ويعلــن اســامه  ،ويعلــن القــايض ذلــك فيســر معــه أشــخاص
َــر اهلل ديــن
وأطفــال بالطبــل ويصيحــون نــر اهلل ديــن االســام  ،ن َ َ
االســام ،ويلتــف حولــه األطفــال ويســرون مــن منــزل اىل منــزل وجيمعــون
لــه التربعــات حتــى يعيــش بــن املســلمني .
وقــد ظهــر يف عــدن كتــاب هنلــة (نحلــة يوســف) عــام 1906م وقــد
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صنّفــه الــرايب شــمويل بــن يوســف (حفيــد املــوري جوشــوا الــدان الثالــث يف
عــدن) .وحيتــوي هــذا الكتــاب عــى مجيــع الطقــوس الدينيــة اليهوديــة والتــي
كانــت متــارس يف عــدن منــذ االنتهــاء مــن تلمــود أورشــليم يف القــرن اخلامــس
امليــادي إىل العصــور احلديثــة.
وكان يف عــدن بيــت الديــن وهــو املرجعيــة الدينيــة لليهــود وال يــزال
يوجــد يف بريطانيــا وغريهــا مــا يســمى بيــت الديــن الــذي يعتــر املرجعيــة
الدينيــة وخاصــة لليهــود األرثوذكــس.

ويــرف عــى بيــت الديــن رئيــس أحبــار اليهــود الــذي يــرف أيضــا
عــى املعابــد اليهودي ـة ,وكان يف عــدن مــا بــن ســتة إىل عــرة معابــد وأكربهــا
ماجــن إبراهــام  .وهــو املعبــد الرئيــي ويســتوعب أكثــر مــن ألــف مصــي.
وفيــه مكتبــة تســمى عــادة تابــوت العهــد (وهــو أمــر يرجــع إىل عهــود قديمــة
حيــث كانــوا حيتفظــون بالتــوراة يف تابــوت العهــد) .وكان تابــوت العهــد يف
عــدن حيتــوي عــى  270مــن أســفار التــوراة (كثــر منهــا مكــرر) .وتكتــب
عــادة بالعربيــة أو باحلــروف العربيــة .وعليهــا رشوح أيضــا باللغــة العربيــة أو

العربيــة.

وكانــت عائلــة بنــن موســى الثريــة مســؤولة عــن املعابــد واملــدارس

اليهوديــة ويســمى رئيــس اليهــود (نايس)،وهــو مــن هــذه العائلــة .ومــن
واجباتــه أن يمثــل حكومــة عــدن الربيطانيــة،وأن يســاهم يف اإلنفــاق املــايل

للطائفــة اليهوديــة لــدى حكومــة عــدن وأن يســاهم يف االنفــاق املــايل للعنايــة

باجلامعــة وأن يوفــر التعليــم والســكن لليهــود الفقــراء،وأن يــرف عــى
اجلمعيــات اخلرييــة وبيــت الدين،وبالتــايل كان هــو املســؤول األول يف حيــاة
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هيــود عــدن مل يكــن منتخبــا بــل كانــت ثــروة األرسة واهتاممهــا الدينــي مصــدر
ســلطتها).كام يقــول كتــاب هيــود عــدن .وكانــت هــذه العائلــة متلــك نصــف
بيــوت عــدن وتؤجره ـا ,كــا تشــتغل بالربــا وبيــع اخلمــور ...إلــخ.
ويذكركتــاب هيــود عــدن الذيــن يعيشــون يف لنــدن أن حياهتــم يف عــدن
كانــت أفضــل مــن حياهتــم يف لنــدن أو يف إرسائيــل التــي هاجــر إليهــا بعضهــم
وغادروهــا إىل لنــدن ,رغــم أن عــدن ال تقــارن بلنــدن يف إمكانياهتــا ,إال أن
احليــاة كانــت ســهلة ورغيــدة ,وكل يشء رخيــص يف عــدن .يقــول أحدهــم :
لقــد كانــت عــدن عاملــا خمتلف ـا ,عاملــا خاصــا هبــذا القــرن األخــر (العرشيــن)
ولكــن يف اجلانــب اآلخــر عــاش النــاس يف عــدن حيــاة رغــدة طيب ـة ,بالرغــم
مــن أن بعــض النــاس (مــن اليهــود) كانــوا فقــراء.
إال أهنــم عاشــوا يف راحــة ..الطعــام كان دائــا متوافــرا ورخيصــا ..مل يكــن
شــيئا غاليــا يف عــدن بــا يف ذلــك الســيارات .لقــد كانــت حيــاة ميــرة ســهلة,
ألهنــا كانــت منطقــة حــرة خاليــة مــن الرضائــب .لقــد كانــت حياتنــا يف عــدن
رائعــة وممتعــة  ،وكان جمتمعنــا أكثــر تقاربــا ومــودة .

كان الديــن هــو املبــدأ الرئيــي لوجــود اجلامعــة اليهوديــة يف عــدن .وقــد
شــكل هــذا الرابــط دورة احليــاة يف عــدن .وكان املعبــد هــو نقطــة االرتــكاز يف
جمتمــع اجلاليــة اليهوديــة يف عــدن .وكان كثــر مــن الرجــال يذهبــون للصالة يف
املعبــد يوميــا  .وأمــا يــوم الســبت فيذهــب اجلميــع اىل املعبــد ومل يكــن هناك أي
حمــل يفتــح أو ســيارة تتحــرك يف احلــي اليهــودي يف عــدن .وكان يــوم الســبت
يراعــى برصامــة .

وكان العــرب املســلمون هيــدون اهلدايــا لليهــود يف أعيادهــم والعالقــات

وديــة حتــى عــام  1948م عندمــا حصلــت الثــورة ضــد اليهــود .ويقــول كثــر

مــن هيــود عــدن أهنــم يتمنــون العــودة إىل عــدن وحينّــون إليهــا.

صــورة نرشتهــا الوكيبيديــا يف بحثهــا لعــروس
يهوديــة إرسائيليــة مــن « يهــود اليمــن أصــل
مينــي أرصت عــى لبــاس العــروس اليمنيــة
اليهوديــة بكامــل زينتهــا ومجوهراتهــا يف إرسائيــل
عــام  ١٩٥٨م .وهــي مشــغوالت ذهبيــة وثيــاب
مزركشــة ومجوهــرات أتــوا بهــا مــن اليمــن

صــورة شــيخ مينــي يهــودي يف بدايــة القــرن
العرشيــن .ومــن الصعــب جــدا أن تفــرق بينــه
وبــن أي شــيخ مينــي مســلم يف تلــك الفــرة,
حيــث أن اللبــاس واحــد والعاممــة واحــدة,
بــل واألكل والــرب متشــابه ,بــل واللهجــة
واحــدة وصنعهــا صاغــة يهــود مينيــون

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

جمموعــة مــن األطفــال اليهــود يف معســكر حاشــد ســنة  ١٩٤٨م حيــث تــم جتميــع اليهــود
مــن حاشــد وغــره

مدرستي اليهود للبنني وللبنات يف  ٣ديسمرب  ١٩٤٧م.قبل ان حترتق

https://www.youtube.com/watch?v=OalZ1ObAcNQ&feature=youtu.be
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مقطــع نــادر ليهــود اليمــن باجلزيــرة العربيــة يف ارسائيــل وهــم حينــون اىل

حياهتــم الســابقة يف اليمــن مــع هــذا فقــد اســتطاع مقــدم الربنامــج االرسائيــي

ان يصــور حياهتــم يف اليمــن ويف ارسائيــل وان يســتغل هــذا يف الدعــوة اىل
اعــادة العالقــات الوديــة بــن اليمــن وارسائيــل  ،كــا قــام بتزويــر بعــض
احلقائــق التارخييــة مثــل قولــه أن ديــة اليهــودي عنــد القبائــل اليمنيــة أضعــاف

أضعــاف ديــة املســلم  ،وأن املحافظــة عــى حيــاة اليهــودي عنــد القبائــل اليمنية

أهــم بكثــر مــن املحافظــة عــى رجــل القبيلــة املســلم  ،وال شــك أن املســلمني
حافظــوا عــى عهودهــم مــع اليهــود واعتبارهــم يف ذمــة االســام واملســلمني
وهنــاك مبالغــات أخــرى قــام هبــا مقــدم الربنامــج االرسائيــي اليمنــي مثــل

قولــه ان جــران اليهــود مــن املســلمني كانــوا يبكــون لفراقهــم اليهــود .
وقالــوا هلــم ملــاذا هتاجــرون اىل فلســطني وهنــا موطنكــم ؟ فأجــاب اليهــود :

لقــد ظهــر مســيح اليهــود واننــا اليــه ذاهبــون  .ومعلــوم أن املســيح مل يظهــر

بعــد وال املســيح والدجــال اليهــودي  ،ولكنهــا دعايــات قامــت هبــا احلــركات
الصهيونيــة الســتجالب هيــود اليمــن املتدينــن والذيــن عانــوا بعــد هجرهتــم
اىل فلســطني (ارسائيــل).
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اجلمعيــة املاســونية يف عــدن (بنجلــة الشــيطان كلمــة هنديــة تعنــي بيــت مــن

دور واحــد مســقوف):

موقع بنجلة الشيطان شارع املعال مكان السهم

بنجلة الشيطان عام 1850
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كان مقــر اجلمعيــة املاســونية يف عــدن فيــا يســمى بنجلــة الشــيطان (بيــت
مــن دور واحــد مســقوف بطــوب متــدرج ) الواقــع يف املعــا والــذي أســس يف
عــام 1850م  ....وقــد ُص ّمــم املحفــل حســب الــروط العقائديــة للامســونية،
وكان ال يدخلــه غــر األعضــاء ،ودون شــك كان للرسيــة دور يف إطــاق أهــل
عــدن عليــه ذلــك االســم ،فكلمــة بنجلــة تعنــي عنــد ســكان عــدن البيــت
(باهلنديــة) وإضافــة اســم الشــيطان هلــا ،دليــل عــى ارتباطــه باجلرائــم الرسيــة .
ويف شــهر صفــر  ،يقــال إن اجلــرت (عــال جلمــع الــراز قبــل وجــود الرصف
الصحــي وهــم مــن أصــول حبشــية قديمــة وتعتــر طبقــة منبــوذة) وكانــوا
يقومــون بخطــف األطفــال أو أي إمــرأة متــر مــن قــرب هــذا املــكان لصالــح
بنجلــة الشــيطان  ،وكانــت عــدن يف تلــك احلقبــة قليلــة الســكان وخاصــة يف
تلــك املنطقــة  ،وتــروى حادثــة وقعــت يف فــرة احلــرب العامليــة األوىل عندمــا
وجــد شــابا مذبوح ـ ًا بالقــرب مــن بنجلــة الشــيطان ،وكانــت كل كميــة الــدم
الــذي يف جســمه قــد ســحبت منــه.

وقــد روت يل والــديت أن إمــرأة كانــت تــزور بيتنــا خطفــت يف إحــدى
املــرات وأخذوهــا إىل بنجلــة الشــيطان ولكنهــم وجدوهــا هزيلــة جــدا وتعــاين
مــن فقــر الدم(األنيميــا) فلــم تعجبهــم فأخرجوهــا وأطلقوهــا .
وكان املحفــل يف عــدن يضــم عــدد ًا مــن اليهــود وغريهــم ولــه رمــوز
عجيبــة و حيتــوي عــى رســومات واشــارات هندســية خاصــة .
وعــى واجهتــه نجمــة داوود ،ويف اخلــارج ،املدخــل العــام ويدلــف منــه
إىل البــاب الكبــر بعــد صعــود عــدة درجــات  ،ويف الداخــل يقــع العامــود
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االول عــى اليمــن وهــو يرمــز للشــمس  ،ويف اجلانــب األيــر يقــع العمــود
الثــاين وهــو يرمــز للقمــر ،ويف األعــى مثلــث ،وهــو يعنــي احلــارض واملــايض
واملســتقبل ويف وســط املثلــث يقــع شــعار املاســونية العاملــي الفرجــال واملنقلــة
يف حالــة التقــاء ،والثالــوث يرمــز إىل الــوالدة واحليــاة واملــوت  ،أمــا الــدرج
ـوة املقدســة .
فهــي ترمــز إىل ارتقــاء الفــرد نحــو األخـ ّ

والغــرف هلــا نوافــذ يف كل غرفــة نافــذة وهلــا حديــد حتــى يمنــع مــن
الدخــول عربهــا ،أمــا اللــون الــذي دهــن بــه املحفــل فهــو األبيــض الــذي
يرمــز إىل النــور  .ومــن الداخــل يتكــون املحفــل مــن عــر غــرف خمتلفــة مــن
حيــث الطــول والعــرض ،وتعــد قاعــة االجتامعــات هــي األطــول ،وتوجــد
هبــا عــدة صــور لرمــوز وشــعارات املاســون ،الفواصــل خشــبية عــى شــكل
مربعــات وهــو نــوع مــن اهلندســة املعامريــة  ،واألرضيــة مــن األســمنت ..

وعندمــا يعقــد االجتــاع يفــرش بســاط مربعاتــه تقــع مــا بــن اللــون
األســود واألبيــض ،أمــا الكــرايس فهــي تــوزع حســب املناصــب يف املحفــل
وتوجــد طاولــة توضــع عليهــا الكتــب املقدســة حســب ظهورهــا يف العــامل،
التــوراة ،اإلنجيــل ،القــرآن ،ألن كل منتســب للمحفــل يقســم عــى الكتــاب
الــذي يتبــع دينــه وخلــف الطاولــة توجــد ثالثــة كــرايس والــذي يف الوســط
جيلــس عليــه األســتاذ األعظــم  ،وهــو أعــى منصــب يف املحفــل  .والكــريس
عــى اليمــن جيلــس عليــه املســاعد األول  ،والكــريس الثــاين جيلــس عليــه
مســاعد آخــر .
وقــد اختــر ملحفــل عــدن مكانــا منعــزال مرتفعــا عــى ســفح اجلبــل .

و ُيشــاهد مــن اجلهــات الثــاث وهــو بالقــرب مــن مقــرة اليهــود .
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ورغــم قصــص اختطــاف األطفــال وغريهــم وأخــذ الدمــاء منهــم يف هــذا

املحفــل اال أنــه مل تثبــت أي قضيــة مــن هــذه القضايــا .

وقــد حتولــت بنجلــة الشــيطان بعــد االســتقالل إىل مقــر اجلبهــة القوميــة

التــي حتولــت اىل الشــيوعية  ..ويف بدايــة الثامنينــات مــن القــرن العرشيــن متــت
إزالتــه  ،وشــيد مبنــى وزارة التجــارة والصناعــة بــدالً عنــه  ،ثــم صــار هــذا

املبنــى مقــرا ملحافــظ عــدن لفــرة حمــدودة (املصــدر للكاتــب نجمــي عبــد

املجيــد  ،االنرتنــت صفحــة األمنــاء بنجلــة الشــيطان  ،بتــرف )https:// .

html.alomanaa.net/news16039

دم لفطري صهيون :
ثبتــت حــوادث كثــرة يف التاريــخ لقيــام اليهــود باختطــاف بعــض

األشــخاص مــن النصــارى واســتخدام دمائهــم لصناعــة فطــر عيــد الفصــح

اليهــودي (أو عيــد العبــور أو عيــد الفطــر)  .مثلــا حــدث يف قضيــة األب

تومــا الكبوجــي وخادمــه إبراهيــم أمــارة  ،يف دمشــق بتاريــخ فربايــر 1840
التــي اعــرف فيهــا اجلنــاة بجريمتهــم وصــدر احلكــم ضدهــم باالعــدام ...
ولكــن مكايــد هيــود ونفوذهــم الســيايس واملــايل اســتطاعوا انقــاذ هــؤالء
املجرمــن مــن يــد العدالــة  ...ليــس ذلــك فحســب بــل اســتطاعوا أن يســدلوا

ســتار التعتيــم عــى هــذه اجلريمــة البشــعة .

ويذكــر الشــيخ مصطفــى الزرقــا يف مقدمتــه لكتــاب الكنــز املرصــود :

أهنــم كانــوا يســمعون حــوادث كثــرة حتــدث يف أيامهــم يف دمشــق وغريهــا
مــن املــدن الســورية  .ولكنــه كان يظــن أن ذلــك مــن الغلــو ضــد اليهــود وأن
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ال حقيقــة هلــذا األمــر  ،فلــا قــرأ تفاصيــل جرائمهــم يف الكنــز املرصــود وقصــة

البــادري تومــا الكبوجــي  ،عــرف أن هلــذه القصــص التــي كان يســمعها يف

طفولتــه أصــل .

وقــد ذكــر الدكتــور حســن ظاظــا يف كتابــه " الفكــر الدينــي اليهــودي "

حــوادث كثــرة مشــاهبة لقصــة البــادري تومــا الكبوجــي  ،وإن كانــت مل تثبــت
ثبوهتــا اجلــي الواضــح  ،ومنهــا اختطــاف اليهــود للطفــل االنجليــزي "هيــوج"

مــن مدينــة لنكولــن بانجلــرا عــام  1255يف موســم عيــد الفصــح  ...وقتــل
طفــل آخــر يف لنــدن ســنة  1257ويف بنورتســهايم بأملانيــا ســنة  ، 1261ويف
فورثامبتــون ســنة  ، 1279ويف ميونبــخ بأملانيــا ســنة  1287ويف بــرن بســويرسا

ســنة  ، 1287ويف كوملــار ســنة  ، 1292ويف كريــس ســنة ...1293

وآخــر هــذه احلــوادث اختفــاء الطفلــة "ميــا" يف فالريــاس يف منطقــة

(فوكلــوز ) يف جنــوب فرنســا يف  26مــارس ســنة  1947وقــد عثــر عــى
الطفلــة يف اليــوم التــايل مقتولــة ومســحوبا دمهــا مــن جــروح عملــت يف
اجلبهــة واليديــن والرجلــن  ..وكانــت التهمــة منص ّبــة عــى اليهــود ولكــن

األدلــة كانــت غــر كافيــة إلدانتهــم .

وعيــد الفصــح اليهــودي (عيــد الفطــر أو عيــد العبــور)  :هــو أهــم أعيــاد

اليهــود الهنــم يزعمــون أن اهلل أخــرج بنــي ارسائيــل مــن مــر وقتــل كل بكــر

مــن املرصيــن ومواشــيهم .

ويــأكل اليهــود يف هــذا العيــد الفطــر (اخلبــز الغــر املخمــر ) ســبعة أيــام

ثــم يذبحــون شــاة ويشــون حلمهــا ويأكلونــه قيامــا مرسعــن  ،ثــم أضــاف
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األحبــار بعــد ذلــك وضــع دم مــن نــراين أو غــره إىل الفطــر الــذي ُيتفــظ

بــه ويــوزع عــى مجيــع معابــد اليهــود حيــث يأكلــون منــه يف ذلــك العيــد ،
يفسعمليــات قتــل ضحاياهــم وســحب الدمــاء منهــا بصــورة بشــعة .
وهــذا ّ

واتضحــت بعــض هــذه احلــوادث وخاصــة يف أوروبــا يف القــرن الثالــث

عــر ومــا بعــده  ،وأ ّدت إىل بعــض املجــازر لليهــود  .وآخــر هــذه احلــوادث
املشــهورة قصــة البــادري تومــا الكبوجــي وخادمــه إبراهيــم أمــارة التــي
حدثــت يف دمشــق التــي ثبتــت ثبوتــا قطعيــا  ،بإعــراف اجلنــاة بجريمتهــم ،

وأهنــم قامــوا هبــا تنفيــذا لتعاليــم التلمــود  ،وهــم احلاخــام موســى أبــو العافيــة
وداود هــراري واخوتــه .

خمطوط التوارة اليمني يف ارسائيل
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التقــى رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو االثنــن  21مــارس /آذار

2016م بدفعــة جديــدة مــن هيــود اليمــن قدمــت إىل إرسائيــل يف عمليــة رسيــة.

وضمــت الدفعــة ،التــي وصلــت إىل إرسائيــل  19شــخصا 14 ،منهــم

قدمــوا مــن مدينــة ريــدة (بالقــرب مــن صنعــاء) وعائلــة مؤلفــة مــن مخســة

أشــخاص قدمــت مــن العاصمــة اليمنيــة صنعــاء .وقــد أرســلهم الرئيــس
الســابق عــي عبــد اهلل صالــح مــع النســخة القديمــة اخلطيــة مــن التــوراة
املوجــودة يف اليمــن ويعتقــد أن عمرهــا مــا بــن  600- 500ســنة  .وقــد

قــام كســنجر عندمــا زار اليمــن باالطــاع عــى هــذه املخطوطــة وطلــب مــن
الرئيــس عــي عبــد اهلل صالــح آنــذاك أن يأخذهــا وأن يدفــع لــه مبالــغ طائلــة
ولكــن الرئيــس عبــد اهلل صالــح رفــض ذلــك وســمح لــه بأخــذ صــور منهــا

ولكــن بعــد أن ســاءت أحــوال عــي عبــد اهلل صالــح وتــم عزلــه وقامــت
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الثــورة ضــده اتصــل بارسائيــل ورئيــس الــوزراء نتنياهــو وعــرض عليــه أن
يرســل هــذه النســخة الفريــدة مــن التــوراة مــع جمموعــة مــن هيــود اليمــن عــى

أن يقــوم نتنياهــو باســتخدام نفــوذه لــدى الواليــات املتحــدة وغريهــا العــادة

عــي عبــد اهلل صالــح اىل احلكــم .

وتظهــر الصــورة الثانيــة هيوديتــان يمنيتــان ملتزمتــان باحلجــاب الكامــل

واخلــار وهــؤالء يتبعــون فرقــة صغــرة مــن اليهــود األرثوذكــس (حســيديم)
املتمســكني باحلجــاب الكامــل وعــدم خــروج املــرأة أو ســفرها اال بوجــود

حمــرم والغريــب جــدا أن أجهــزة االعــام يف العــامل كلــه التــي هتاجــم احلجاب
يف االســام ال تســتطيع ان هتاجــم احلجــاب يف ارسائيــل وتعتــر ذلــك للحريــة
الدينيــة

وبعــد خــروج هــذه الدفعــة مــن اليمــن بقــي مخســون هيوديــا يقيــم 40

منهــم يف صنعــاء فضلــوا البقــاء يف اليمــن.

وقــد بلغنــي أنــه مل يبقــى مــن هيــود اليمــن ســوى بضعــة أفــراد (أغســطس

.)2018
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احلجاب والنقاب وزواج القارصات يف ارسائيل :
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هــذه جمموعــة مــن صــور لنســاء ارسائيليــات حمجبــات مــع مــع جمموعــة

مــن األطفــال املحجبــات حيــث تــرى هــذه الفرقة مــن اليهــود (احلســيديم) أن

عــى الطفلــة أن تبــدأ باحلجــاب مــن ســن الســابعة وأن ال ختــرج مــن املنــزل اال
برفقــة حمــرم .

والغريــب حقــا أن اجهــزة االعــام يف الغــرب التــي تتحــدث عــن حقــوق

األطفــال وحقــوق املــرأة مل ولــن تذكــر هــذه احلقائــق بــل تعتربهــا مــن احلقوق
الدينيــة املرشوعــة لليهــود  .وبالتــايل ال جيــرأ أي انســان يف الغــرب عــى انتقادها

مهــا كانــت مصادمــة حلقــوق املــرأة وحقــوق الطفــل التــي يتشــدقون هبــا كل
يــوم  .ويبيــح هــؤالء اليهــود زواج القــارصات وال أحــد يعــرض عليهــم يف
ذلــك أيضــا .

فأيــن هــي حريــة املــرأة وحقوقهــا وحقــوق الطفــل التــي ال يكفــون

الــكالم عنهــا
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الـنصـارى يف عـدن والـيمـن

دخول املسيحية اىل عدن واليمن :

أول مــن قــدم إىل عــدن مــن النصــارى القــس اهلنــدي األصــل مــن مدينــة
ديـو ,اآلريــويس املذهب(أريــوس  Ariusهــو قســيس ليبــي األصــل ولــد 256
وتــويف  336وهــو أول مــن نــادى بــأن املســيح عليــه الســام ليــس اهل ـ ًا وال
عالقــة لــه بالتثليــث فــاهلل واحــد أحــد وعيســى عليــه الســام هــو خــر
البــر اىل زمنــه وحاربتــه القســطنطينية والكنيســة الرومانيــة رغــم أن مذهبــه
انتــر يف عهــد قســطنطني الثــاين ولكنــه عــاد مــرة اخــرى اىل االندثــار بعــد
حماربتــه) والــذي يدعــى ثيوفيليــس أي حمــب اإل ٰلــه وذلــك ســنة  345م.وقيــل
بــل ســنة  356م .وقــد قــام هــذا القــس ببنــاء كنيســة يف عــدن وكنيســة يف
ظفــار احلمرييــة (القريبــة مــن صنعــاء) .وكان انتشــار النرصانيــة حمــدودا رغــم
أن مملكــة أكســوم (احلبشــة) حاولــت احتــال اليمــن يف عهــد امللكــة بلقيــس
بنــت اهلدهــاد (وهــي غــر امللكــة بلقيــس األوىل يف عهــد ســليامن والتــي جــاء
ذكرهــا يف القــرآن الكريــم كملكــة ســبأ دون ذكــر اســمها) ..وقــد ســمح امللك
احلمــري لثيوفيليــس ببنــاء الكنيســتني إحدامهــا يف عــدن لوجــود جتــار مــن
اليونــان ونصــارى احلبشــة وغريهــا ..ويف ظفــار لوجــود وفــود رســمية مــن
نصــارى احلبشــة وغريهــا  ..ونصــارى اليمــن مــن املذهــب املوحــد األريويس.
وقــد دخلــت املســيحية يف اليمــن قديــا منــذ عهــد التبابعــة .وذكــر جــواد
عــي يف كتابــه املفصــل يف تاريــخ العــرب قبــل اإلســام »ج 568/ 2وحســن
صالــح شــهاب عــدن فرضــة اليمــن كتابــا باخلــط املســند اليمنــي القديــم
بتاريــخ  460ميالديــة جــاء فيــه اســم » شــهاب رشحبيــل يكــف ملــك ســبأ
وذي ريــدان وحرضمــوت ويمنــت وأعراهبــم (طــودم) أي ) « رمحنــن وبنهــو
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محــن وابنــه
كرشتســن غلبــن » أي اجلبــال وهتتــم (أي التهائــم) وفيــه عبــارة الر ٰ
املســيح الغالــب  .وكذلــك كان امللــك حســان بــن أبكــرب أســعد الكامــل
ورشحبيــل يعفــر أبكــرب وامللــك ذي أرا أمــر أيمن،وكلهــم كانــوا نصــارى
واســتمرت النرصانيــة مــع اليهوديــة طــوال القــرن اخلامــس امليــادي ,ونصارى
نجــران قصتهــم مشــهورة خلدهــا القــرآن الكريــم يف ســورة الــروج.

وجــاء وفــد نصــارى نجــران اىل النبــي صــى اهلل عليــه والــه وســلم اىل
املدينــة يف الســنة التاســعة للهجــرة وعــرض عليهــم الرســول ﷺ االســام
فأبــوا ان يدخلــوا فيــه وعندمــا حــان وقــت صالهتــم ســألوا النبــيﷺ أيــن
نصــي ؟ فقــال هلــم  :صلــوا هاهنــا (أي املســجد النبــوي) فصلــوا يف املســجد
واجتهــوا اىل املــرق وهــو قبلتهــم التــي وضعهــا هلــم االمرباطــور قســطنطني
الــذي كان يعبــد الشــمس وقــد ذكــر القــرآن الكريــم قصــة هــذا الوفــد
وحماجتهــم للرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم وكيــف أن الرســول ﷺ
ّ
عــرض عليهــم املباهلــة فأبــوا أن يباهلــوه وذلــك عندمــا نصحهــم رئيســهم
أن ال يباهلــه عندمــا رأوا الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم هــو وفاطمــة
وعــي واحلســن واحلســن عليهــم الســام وقــد خرجــوا للمباهلــة فقــال هلــم
رئيســهم  :ان باهلتــم هــذه الوجــوه هلتكــم  .قــال تعــاىل :ﱱ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﱰ[آل عمــران ] .وقــام وفــد نجــران بمصاحلــة الرســول ورضــوا ان يدفعوا
اجلزيــة مقســمة مرتــن يف العــام وطلبــوا أن يرســل هلــم رجــا امينــا ملعرفــة
تفاصيــل اجلزيــة فقــال هلــم سأرســل لكــم رجــا أمــن ح ّقــا أمــن وهــو أبــو
عبيــد ابــن اجلــراح ريض اهلل عنــه .
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وهلــذا كانــت يف اليمــن :اليهوديــة والوثنيــة والنرصانية،ثــم ملــا جــاء
اإلســام دخــل أهــل اليمــن يف االســام وبقــى بعــض أهــايل نجــران عــى
املســحية الذيــن بقــوا لفــرة ثــم حتولــوا إىل اإلســام مجيعــا .

نصارى سقطرى:

وكان يف جبــال جزيــرة ســقطرى جمموعــة من النصــارى األريســيون الذين
هربــوا مــن اضطهــاد القســطنطينية ورومــا .وبقــوا فيهــا إىل العهــد الربتغــايل يف
بدايــة القــرن الســادس عــر امليــادي .ثــم ملــا أرص الربتغــال عــى حتويلهــم
إىل الكاثوليكيــة انضمــوا إىل املســلمني يف مقاومــة االحتــال الربتغايل،وحتولــوا
مجيعــا إىل اإلســام .وهــو مــن عجائــب الزمـن ,حيــث إن الضغــط الكاثوليكــي
هــو الــذي حوهلــم إىل اإلســام لســاحته.

وقــد ســجل املســترشق والرحالــة نيبــور يف رحلتــه إىل اليمــن انطباعــه
عــن تســامح اليمنيــن الدينــي مــع اليهــود والنصــارى واهلنــدوس ,ولكــن مل
يكونــوا يســمحون للهنــدوس بحــرق جثــث موتاهــم.

كنيسة قديمة يف الربيقة

ويف الربيقــة كنيســة قديمــة يف منطقــة صــاح الديــن تــم تشــييدها يف النصــف

الثــاين مــن القــرن التاســع عــر امليــادي بالقــرب مــن معســكرات اإلنجليــز،
وبرجهــا مطــي بالنحــاس ويوجــد هبــا جــرس كبــر.
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كنيسة سانت ماري

كنيسة القديسة ماريا يف كريرت والتي حتولت اىل املجلس الترشيعي

لقــد بنيــت هــذه الكنيســة عــام  1871م عــى هنايــة جبــل املنصــوري
املطــل عــى كريــر وكانــت تدعــى كنيســة القديســة مــاري ثــم حتولــت إىل

كنيســة انجليكانية،ثــم قــام اإلنجليــز بجعلهــا مقــرا للمجلــس الترشيعــي يف
عــدن بعــد أن فقــدت وظيفتهــا الدينيــة  .ومل يعــد يرتادهــا أحــد.

كنيسة سانت جوزيف
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وهــي كنيســة كاثوليكيــة تــم بناؤهــا عــام  1850م يف كريــر  .عــى طريــق
امللكــة أروى وهــي تقــع أســفل و يمــن كنيســة ســانت مــاري بالنســبة للخارج
مــن كريــر يف طريقــه إىل بــاب عــدن (العقبــة) .وفيهــا مدرســة خاصــة للبنــات
ومدرســة للبنــن وتــدرس باللغــة اإلنجليزيــة ويــرف عليهــا مدرســون
يتبعــون االرســالية الدنامركيــة (الربوتســتنتية) حســب اتفــاق بينهــم وبــن
الكنيســة الكاثولوكيــة التــي تركــت مهمــة التعليــم اىل االرســالية الدنامركيــة
والتــي التزمــت بنظــام ادارة التعليــم التــي ال تســمح بتدريــس الديــن
النــراين للمســلمني وبالتــايل كانــت مناهجهــا بعيــدة عــن الناحيــة الدينيــة مــا
عــدا االنشــطة الثقافيــة حيــث يدخلــون بمهــارة مناقشــة األديــان ويعرضــون
مــن خالهلــا التعاليــم املســيحية) .وتقــوم هــذه الكنيســة بأخــذ اللقطــاء مــن
األطفــال وتنرصهــم وتعمدهــم  .ويف هــذا الصــدد نجحــت يف مهمتهــا).
وهنــاك العديــد مــن الكنائــس يف التواهــي حيــث يعيــش أغلــب املوظفــن
اإلنجليــز واألجانــب ورشكات البواخــر .ومنها كنيســة ســانت أنتــوين يف رأس
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مربــاط يف التواهــي .وهــي موجــودة إىل اليــوم .وقــد قامــت بافتتــاح عيــادات
للنســاء واألطفــال .وهــذا أمــر منتــر يف الكنائــس حيــث الرتكيــز عــى هــذه
الرشحيــة مــن الســكان يف حماولــة التنصــر .وأعيــد تأهيــل كنيســة رأس مربــط
يف التواهــي عــام  1995م بــا فيهــا العيــادات امللحقــة هبــا

االرسالية االسكتلندية يف الشيخ عثامن (عدن) الربوتستنتية

صورة ملستشفى االرسالية االسكتلندية من جمموعة عادل العولقي يف
(Ahmed Saeed Affara: A South Arabian Doctor Remembered, in
)2014/4/2 ,http://pplcrwlr.co.no/docs/ahmed/aden.
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مقر اإلرسالية االسكتلندية يف الشيخ عثامن

صورة أخرى ملستشفى اإلرسالية
jpg.6-1918_aden/aden1915-ww1/http://alamree.net/aden_p115
قــام أويــن فولكنــر باالتصــال بالكنيســة الربوتســتانتية االســكتلندية يف
مدينــة جالســجو ورشح هلــا فكرتــه يف اقامــة دعــوة تبشــرية مســيحية بجزيــرة
العــرب تبتــدأ مــن املســتعمرة الربيطانيــة يف عــدن وتســتخدم اخلدمــات الطبيــة
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كوســيلة الجتــذاب املدعويــن اىل املســيحية  ،واتصــل باحلكومــة الربيطانيــة يف
عــدن  ،لتســمح لــه باقامــة كنيســة.
وطلــب قطعــة أرض لبنــاء كنيســة ومستشــفى صغــر يف قريــة الشــيخ
عثــان  ،وأخــذ املوافقــة عــى ذلــك ســنة 1885م .
وابتــدأ ببنــاء الكنيســة واملستشــفى الصغــر كــا يقــول عــى نفقتــه اخلاصــة
ثــم تلقــى دعــا مــن الكنيســة االســكتلندية وغريهــا  .وأخــذ معلومــات عــن
الطــب واملامرســة الطبيــة وبــدأ بنفســه جيــرب عــى املــرىض املســاكني اجلهلــة،
هوايتــه الطبيــة والتبشــر واهلل اعلــم كــم قتــل مــن هــؤالء املــرىض املســاكني
بســبب جهلــه بالطــب  .ثــم اســتعان بطبيــب حقيقــي هــو د .كويــن وكان
يقــدم هــذه اخلدمــات الطبيــة جمانــا .

ثــم بعــد فــرة التحــق باملستشــفى ممرضتــان وطبيــب أخــر  ،وكانــت
جتــرى عمليــات جراحيــة مرتــن يف االســبوع ملــن حيتــاج لذلــك رغــم اقتصــار
املستشــفى عــى طبيبــن وممرضتــن فقــط ويف كثــر مــن االحيــان مل يكــن يف
املستشــفى املذكــور ســوى طبيــب واحــد وممرضــة واحــدة  .ومــع هــذا فــإن
تقديــم االنجيــل لــكل مــن حيــر املستشــفى كان روتينيــا عــى اعتبــار أنــه
املنقــذ هلــم يف الدنيــا واالخــرة والشــايف هلــم مــن مجيــع االمــراض واالســقام
ومــات املبــر أويــن فولكنــر ســنة 1887م بحمــى املالريــا ومل يســتطع هــو
وال أطبــاءه أن ينقــذوه منهــا  .مــع أن عــاج املالريــا بالكينــن كان قــد ُعــرف
آنــذاك وهــذا يــدل عــى جهــل هــؤالء مدعــي الطــب والذيــن يســتخدمونه
للتضليــل ولدعــوة الســكان الفقــراء اجلهلــة اىل املســيحية  ،ودفــن فلكنــر يف
مقــرة حقــات يف كريــر يف عــدن كــا جــاء يف كتــاب " التبشــر يف عــدن " مــن
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اصــدار دار املنظومــة تأليــف د .عبــد الرمحــن عبــد اهلل األمحــري ســنة 2012م
(وال أعــرف أن يف حقــات مقــرة ال للمســلمني وال للنصــارى )
وعمــل يف هــذا املستشــفى الصغــر الدكتــور اســكندر باترســون عــام
1888م ثــم د .جــون كامــرون 1926-1892م وقــد اهتــم هــذا الطبيــب
بالناحيــة الطبيــة أكثــر مــن اهتاممــه بالناحيــة التبشــرية  ،وعمــل فــرة طويلــة
يف هــذا املستشــفى الصغــر بــدون كلــل وحقــق بعــض النتائــج العالجيــة
اجليــدة كــا يقــول .

وقــد توقــف املستشــفى اثنــاء احلــرب العامليــة األوىل عندمــا قــام االتــراك
بقيــادة ســعيد باشــا باحتــال حلــج ثــم الشــيخ عثــان ولكــن بانتهــاء احلــرب
1918م وانتصــار احللفــاء عــى تركيــا عــادت هــذه املناطــق اىل حكــم بريطانيــا
وبقــي املستشــفى بطبيــب واحــد وممرضــة واحــدة اىل عــام  1922عندمــا
صــار للمستشــفى  3أطبــاء وثــاث مــن املمرضــات ويف تلــك الفــرة الطويلــة
مل تســتطع االرســالية االســكتلندية ومستشــفى فولكنــر يف حتويــل أي أحــد مــن
ســكان عــدن وحلــج ومــا حوهلــا ســوى مــا ذكــر مــن تنصــر امــرأة قوقازيــة
تدعــى فاطمــة وشــخص أخــر مــن حلــج يدعــى الشــيخ ســامل .
ومل تســتطع االرســالية خــال مئــة عــام مــن تنصــر ســوى شــخصني
أخريــن مهــا صيــاد جمهــول اهلويــة وأمحــد عفــارة الــذي أخــذوه صغــرا ثــم
درســوه الطــب وصــار طبيبــا يف هــذا املستشــفى ثــم ذهــب اىل اســكتلندا
وتــويف هنــاك عــام  1965وتوفيــت زوجتــه بعــد ذلــك ســنة  2003وبقــي لــه
ولــد يعمــل يف جامعــة كامــرج وثــاث بنــات وكلهــم عــى الديــن النــراين
كــا يقــول املــؤرخ االســتاذ الدكتــور عبــد الرمحــن عبــد اهلل االمحــري .
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د .أمحد سعيد عفارة (:)1968-1910

ولــد الدكتــور أمحــد ســعيد عفــارة يف منطقــة احلســوة بالقــرب مــن
الشــيخ عثــان 1910م وتعلــم يف مدرســة االرســالية االســكتلندية يف الشــيخ
عثــان الذيــن اعتنــوا بــه وحتــول عــى ايدهيــم اىل النرصانيــة وبقــي يــدرس
عندهــم حتــى عــام 1928م حيــث اتقــن اللغــة االنجليزيــة اتقانــا تامــا ودرس
مــن العلــوم مــا يؤهلــه دخــول كليــة الطــب يف ادنــرة اســكتلندا بمســاعدة
االرســالية .

ويف عــام 1932م ذهــب اىل اســكتلندا لدراســة الطــب وختــرج منهــا ســنة
1938م وأخــذ بعدهــا دبلــوم ختصــص يف أمــراض املناطــق احلــارة والصحــة
العامــة ثــم ارســلته االرســالية اىل فلســطني حيــت كان هلــا نشــاط كبــر هنــاك
مــع جمموعــة مــن االرســاليات املســيحية .
وتــزوج املمرضــة النرصانيــة الفلســطينية نــره معــروف مــن رام اهلل
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وهنــاك تــدرب عــى اجــراء العمليــات اجلراحيــة مثــل اخــراج احلــى مــن
الــكىل وأتقــن عمليــات املــاء األبيــض كاتركــت الســاد وهــي عمليــة معروفــة
عنــد العــرب منــذ أكثــر مــن ألــف عــام وصفهــا أبــو بكــر الــرازي وأبــو قاســم
الزهــراوي وصفــا دقيقــا .

ويف عــام 1941م ذهــب د .أمحــد عفــارة وزوجتــه نــره واختاهــا
اىل عــدن للعمــل يف مستشــفى االرســالية االســكتلندية يف الشــيخ عثــان
(مستشــفى فولكنــر والــذي عــرف فيــا بعــد بمستشــفى عفــارة) وعملــت
نــرة كممرضــة يف مستشــفى االرســالية يف قســم األطفــال وتثقيــف االمهــات
بكيفيــة تغذيــة األطفــال  .كــا عملــت عــى اجيــاد جمموعــة لقــراءة االنجيــل
لتجمعــات نســوية (مــن نســاء عــدن) واشــركت هــي واختهــا رنــا يف هــذا
املجــال التبشــري.
وقــد متتــع د .أمحــد عفــارة بســمعة جيــدة لــدى االهــايل حلســن خلقــه
وجــودة عملــه الطبــي يف االمــراض العامــة واجلراحــة  .وعمــل عــى تدريــب
جمموعــة مــن املمرضــن واملســاعدين الصحيــن يف الشــيخ عثــان.
وقــد تعاونــت االرســالية مــع االدارة الربيطانيــة يف املحميــات يف ارســال
الدكتــور عفــارة وغــره مــن أطبــاء االرســالية اىل املناطــق الريفيــة البعيــدة
خلدمــة األهــايل مــن الناحيــة الطبيــة وتدريــب جمموعــة مــن املســاعدين
الصحــن يف التمريــض وغــره .

ويف عــام 1950م قــام احتــاد االطبــاء الربيطانــن  BMAبفتــح فــرع هلــم يف
عــدن تــوىل رئاســته الدكتــور أمحــد ســعيد عفــارة ملــدة ثــاث ســنوات .
وقــد ذكــر االســتاذ الدكتــور عبــد الرمحــن األمحــري يف بحثــه املوســوم " نشــاط
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االرســالية التبشــرية االســكتلندية يف عــدن يف ظــل االحتــال الربيطــاين "
والــذي نرشتــه جملــة مركــز بحــوث الــرق االوســط جامعــة عــن شــمس يف
العــدد  42يونيــو  2017مــن ص.326 -245

" ففــي مقابلــة مــع أمحــد ســعيد عفــارة عــام 1958م م ســئل عــن عــدد
الذيــن اعتنقــوا املســيحية و ُع ّمــدوا يف جنــوب اجلزيــرة العربيــة عمومــ ًا
قال...":حــوايل عــرة بالغــن وأربعــة أطفــال يف كل اإلرســاليات يف عــدن
مخــس ارســاليات"باإلضافة إىل أخ زوجتــه وهــو مــن فلســطني ،وصوماليــن
اثنــن فقــط  .ويقــول  :أن ســبب الفشــل هــو قــوة االســام يف قلــوب أبنــاء
جنــوب اجلزيــرة العربيــة هــو الســبب األســايس يف فشــل التبشــر  ،كــا يرجــع
بعــض الباحثــن الفشــل اىل اختــاف الكنائــس املســيحية الشــديد" .

ويف عــام 1961م اســتقال مــن وظيفتــه يف مستشــفى االرســالية وعمــل يف
عيادتــه اخلاصــة يف الشــيخ عثــان  .ومــع هــذا فــإن صحتــه العامــة مل تســاعده
عــى االســتمرار بالعمــل طويــا ونصحــه زمــاؤه االطبــاء بالذهــاب اىل
اســكتلندا مــرة اخــرى .
ويف عــام 1964م ذهــب اىل اســكتلندا (أدنــرة) مــع زوجتــه وأطفالــه
حيــث عمــل عمــا خفيفــا يف عيــادة طبيــة مجاعيــة لالطبــاء العامــن (General
. )Practitioners

ويف  1مايــو 1968م وافتــه املنيــة بســبب ذبحــة صدريــة مفاجــأة وكان
عمــره انــذاك  57ســنة وبضعــة أشــهر .

ورثتــه االرســالية االســكتلندية وكل مــن عرفــه مــن حمبيــه ومرضــاه كــا
رثتــه املجلــة الطبيــة الربيطانيــة  BMJيف  8يونيــو 1968م وعاشــت زوجتــه
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مــع أبنهــا وبناهتــا الثــاث يف اســكتلندا ووافتهــا املنيــة يف 2003م وأمــا أوالده
فهــم يعملــون يف مناصــب مرموقــة  ( .مصــدر هــذه املعلومــات املوثقــة مــن
االخ العزيــز الدكتــور عــادل عولقــي الــذي عــرف د .عفــارة معرفــة شــخصية
واالســتاذ الدكتــور عبــد الرمحــن األمحــري الــذي أخــذ شــهادة الدكتــوراه مــن
اســكتلندا يف التبشــر يف جزيــرة العــرب  .وقــد ارشنــا اىل مــا كتبــه فيــا ســبق).

االرسالية الدنامركية يف عدن (:)1964-1904
مرحلة التأسيس:

أســس أولــف هويــر االرســالية الدنامركيــة يف اخلليــل بفلســطني ســنة
1902م ثــم انتقــل اىل دمشــق ولكنــه اقتنــع بعــدم جــدوى عملــه ذاك لوجــود
عــرات االرســاليات الغربيــة املتنافســة  .وعندمــا ظهــر مقــال املبــر املشــهور
زويمــر الــذي يدعــو اىل غــزو جزيــرة العــرب نفســها بالتبشــر وبالــذات يف
حرضمــوت اقتنــع يف هــذه الفكــرة ألمهيتهــا يف حماربــة االســام وحتويــل مــا
ســاهم الوثنــن !! (أي املســلمني ) اىل الوحدانيــة (أي املســيحية التثليثيــة!!)
وقــرر الذهــاب اىل املــكال عــر عدن التــي وصلهــا بطريــق البحر ســنة 1903م
وقــد أكرمــه الســلطان عــوض بــن عمــر القعيطــي واســتضافه يف قــره وكان
يصحبــه مســيحي ســوري يدعــى مســجد عبــود لكونــه عربيــا حيســن التفاهــم
مــع قومــه العــرب  ،وقــد أعجــب أولــف هويــر بثقافــة الســلطان عــوض
وســعة صــدره وكرمــه واجيادتــه اللغــة االنجليزيــة  .وقــد ســمح لــه الســلطان
التجــوال يف املــكال وغريهــا  .ثــم عــاد اىل عــدن لريتــب أمــوره مــع الســلطة
الربيطانيــة التــي كانــت حتكــم عــدن حكــا مبــارشا  ،وحتكــم املحميــات
بواســطة مستشــار انجليــزي فقــط .
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وبعــد ان رتــب امــوره وعــاد اىل املــكال مــرة أخــرى ولكنــه مل جيــد احلفــاوة
الســابقة مــن الســلطان بــل أمهــل امهــاال تامــا ويبــدو أن الســبب يف ذلــك
هــو معرفــة الســلطان ألغراضــه التبشــرية وحماولتــه اخراجــه املســلمني عــن
دينهــم ،باالضافــة اىل ختــوف الســلطة الربيطانيــة مــن وجــود شــخص دنامركي
ربــا يعمــل ملصلحــة بــاده أو غريهــا ضــد مصالــح بريطانيــا .
وعندمــا رجــع اىل عــدن اتفــق مــع دكتــور كامــرون طبيــب االرســالية
االســكتلندية عــام 1904م عــى ان تقــوم االرســالية الدنامركيــة بالتعــاون التــام
مــع االرســالية االســكتلندية وأن تســتمر االرســالية االســكتلندية يف املجــال
الطبــي وأن تتخصــص االرســالية الدنامركيــة يف املجــال التعليمــي والتبشــري،
وقــد اســتأجر منــزال بالقــرب مــن الكنيســة االســكتلندية يف الشــيخ عثــان
ليكــون االتصــال مســتمر بينهــا  .وأقــام مدرســة للتدريــب املهنــي يف أرض
االرســالية يف الشــيخ عثــان وقــد انضــم اليهــا عرشيــن طالبــا ولكــن الغالبيــة
ـق منهــم
انســحبوا بســبب حمــاوالت التنصــر املســتمرة مــن االرســالية ومل يبـ َ
ســوى ســتة طــاب فقــط .

وانتقــل أولــف هويــر اىل كريــر وافتتــح مدرســة لتعليــم النجــارة ســنة
1910م والتــي اســتمرت اىل عــام . 1933
وقــد اهتــم أولــف هويــر بتعليــم البنــات وأســس مدرســة يف كريــر
ضمــت  40فتــاة عــام  1917والتــي اســتمرت حتــى 1970م ،وركــزت عــى
تعليــم اخلياطــة والتطريــز واللغــة االنجليزيــة مــع التبشــر  .ويف عــام 1950
كان عــدد الطالبــات قــد ارتفــع اىل  118طالبــة  .وبــا أن هــذه املدرســة كانــت
مدعومــة مــن حكومــة عــدن املحليــة والتــي تشــرط أن يكــون الديــن الــذي
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يتعلمــه الطلبــة هــو ديــن الوالديــن وهلــذا اعرتضــت الســلطة املحليــة عــى
تعليــم النرصانيــة وطلبــة مــن االرســالية تعليــم القــرآن وذلــك ســنة 1956م .
وقــد رفضــت االرســالية تعليــم القــرآن باعتبــار أن هــؤالء الطالبــات يدرســن
القــرآن يف بيوهتــن ويف الكتاتيــب واحتالــت لتدريــس النرصانيــة باجتامعــات
غــر منهجيــة اســبوعية ملناقشــة تعاليــم املســيح .

التعاون بني االرسالية الدينامريكة واالرسالية الكاثوليكية

وكانــت االرســالية الكثوليكيــة تركــز جهودهاعــى النصــارى املوجوديــن
يف عــدن وخاصــة اهلنــود كــا تأخــذ اللقطــاء وااليتــام لرتبيتهــم يف حضــن
الكنيســة فيصبحــوا نصــارى دون مشــقة  .وقــد اتفــق هويــر مــع االرســالية
الكثوليكيــة عــى افتتــاح مدرســة للبنــن وعرفــت باســم ،مدرســة البــادري ،
وهــي تع ّلــم مــن االبتدائيــة باللغــة العربيــة واالنجليزيــة ويف املرحلــة الثانويــة
باللغــة االنجليزيــة فقــط وتتامهــى مــع املناهــج التعليميــة يف عــدن مــن ناحيــة
الرياضيــات والعلــوم وغريهــا ولكنهــا مل تكــن تــدرس أي ديــن  .وتعتمــد عــى
بــث التعاليــم النرصانيــة يف النشــاط غــر املنهجــي والنــدوات التــي تعقــد .

هــذا هــو بيــت الرشيــف (الرفاعــي) يف كريــر عدن(حافــة القــايض –
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الرشيــف ) وقــد ُأ َّجــر جــزء منــه لالرســالية الدنامركيــة التــي اختــذت منه ســكنا
يف الــدور العلــوي  ،ويف الــدور األريض مقــرا لكنيســة بروتســتانتيه بســيطة ..
وقــد حــدث حريــق يف الكنيســة عــام  1964وغــادرت االرســالية عــدن بعــد
هــذه احلادثــة وانتشــار املقاومــة املســلحة ضــد املحتــل الربيطــاين .

جتربتي مع االرسالية الدنامريكة يف حافة القايض

ومبنــى االرســالية قريــب مــن بيتنــا  ،ويقيمــون ُقدّ اســا صبــاح كل يــوم
أحــد ( وهــو يــوم اإلجــازة الرســمية يف ذلــك الوقــت للمــدارس وغريهــا )
وكانــوا يقدمــون ملــن حيــر مــن األطفــال البســكويت والكيــك وبعــض
العصائــر املعلبــة  ،وكنــت أحــر هــذا االحتفــال .

وكان يقــوم بال ُقــدّ اس القســيس وابنتــاه آنــا ومرتــا  ،وكان األطفــال
حيــرون مــن أجــل البســكوت واحللويــات وأمــا املراهقــون فكانــوا حيــرون
مــن أجــل آنــا ومرتــا .
وأذكــر أن القســيس كان يبــدأ صالتــه بقــول  :قــل هــو اهلل أحــد  .ثــم
تتحــول مبــارشة اىل ثالثــة  :اهلل األب  ،ويســوع االبــن  ،والــروح القــدس  .هــم
ثالثــة يف واحــد  ،وواحــد يف ثالثــة  .هكــذا يقــول .
وكان مــن املســتحيل ان نقبــل هــذا الــكالم امللخبــط وغــر املنطقــي
والــذي يرفضــه حتــى األطفــال  .كيــف يكــون واحــد يف ثالثــة وثالثــة يف
واحــد !! وعندمــا ســأله أحــد األطفــال كيــف يمكــن أن يكــون واحــد يف
رس مــن أرسار األلوهيــة والــذي ال
ثالثــة وثالثــة يف واحــد ؟ أجــاب أن هــذا ٌ
يعــرف غــوره ســوى اهلل نفســه .وهــذا أيضــا كالم غــر مقنــع .

وكان هــذا دافعــا يل فيــا بعــد لدراســة النرصانيــة واليهوديــة والكتــاب
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املقــدس دراســة معمقــة  ،ممــا جعلنــي أكتــب فيهــا عــدة كتــب  .أصبــح بعضها
مراجــع يف بعــض اجلامعــات لدراســة الكتــاب املقــدس واألديــان املقارنــة.
" اهلل واألنبيــاء يف التــوراة والعهــد القديــم " و "املدخــل لدراســة التــوراة والعهد
القديــم" و " دراســة يف العقائــد النرصانيــة املعارصة" .

ورغــم أن بريطانيــا احتلــت عــدن منــذ  1839وكثــرت فيهــا الكنائــس
الربوتســتانتية والكاثوليكيــة مــع تقديــم خدمــات طبيــة جمانيــة يف مســتوصفات
عــدة ومستشــفى يف الشــيخ عثــان  ،إال أهنــا مل تنجــح اال يف حتويــل عــدد قليــل
مــن األفــراد وعــدد أخــر مــن اللقطــاء الذيــن اخذهتــم الكنيســة الكاثوليكيــة
وهــم أطفــال رضــع .
وكانــت اخلدمــات الطبيــة يف املســتوصفات تركــز عــى األطفــال والنســاء
وذلــك الســتقطاهبم للكنيســة ويقدمــون خدماهتــم بإســلوب ذكــي ومعاملــة
حســنة ومعهــا جرعــات مــن الدعــوة املســيحية وبعــض املنشــورات والكتيبات
النرصانيــة .
وتتميــز الكنائــس الربوتســتانتية ببســاطتها وعــدم وجــود أي متاثيــل فيهــا،
وتكتفــي بوجــود صليــب  ،وأحيانــا بصــورة يســوع املصلــوب  .بينــا حتتــوي
الكنائــس الكاثوليكيــة عــى العديــد مــن التامثيــل مثــل  :متاثيــل مريــم ويســوع
باالضافــة اىل الصلبــان املتعــددة وكثــرة الزخــارف يف بنــاء الكنيســة .

االرسالية الدنامركية تفتح مكتبة هامة يف كريرت

وقــد قامــت االرســالية الدنامركيــة بإفتتــاح مكتبــة يف شــارع امللكــة أروى
(شــارع اســبالنيد ســابقا ) وهــو أهــم شــوارع كريــر وكانــت فيهــا كتــب
للبيــع وجمــات خمتلفــة باالضافــة إىل الكتــب واملنشــورات املســيحية  ،التــي
تــوزع جمانــا أو بســعر رمــزي  .كام كانــوا يقومــون باالســتجابة اىل طلبــات رواد
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املكتبــة بإحضــار كتــب خاصــة أو جمــات خاصــة مــن أوربــا وأمريــكا بســعر
معتــدل جــدا .
ويقــول الدكتــور عبــد الرمحــن عبــد اهلل األمحــري يف بحثــه االرســالية
الدنامريكــة يف عــدن املنشــور يف جملة كليــة اآلداب عــدد  56يناير عــام 2015م،
ص  415-371عــن هــذه املكتبــة " :أن املكتبــة كان فيهــا غــرف للقــراءة
متتــد عــدة ســاعات يوميــا ويرتادهــا عــدد غفــر مــن القــراء مــن ابنــاء عــدن
وغريهــا مــن املســلمني واليهــود والنصــارى  ،وأبنــاء الصومــال وحرضمــوت
واخلليــج العــريب ورشق افريقيــا  .كــا كانــت تبيــع جمموعــة كبــرة مــن خمتلــف
الكتــب الدراســية واملراجــع العلميــة والتــي كان يبحــث عنهــا الكثــر مــن
طــاب املــدارس الثانويــة وغريهــا  .وكانــت أيضــا توفــر الكتــب واملراجــع
اخلاصــة التــي يطلبهــا بعــض رواد املكتبــة وتشــرهيا هلــم مــن مكتبــات اوروبــا
وتبيعهــا بســعرها احلقيقــي مــع اضافــة ربــح معتــدل مقابــل اخلدمــات  ،وقــد
أقامــت املكتبــة صــات مــع أعضــاء املجتمعــات واملؤسســات يف كريــر ،
وباالضافــة اىل الكتــب العامــة والتعليميــة وزعــت املكتبــة مئــات الكتيبــات
والنــرات املســيحية واالناجيــل بســعر منخفــض جــدا  .وكان دخــل املكتبــة
مــن مبيعــات الكتــب العلميــة واملجــات وغريهــا يعــوض اخلســائر املحــدودة
الناجتــة عــن توزيــع الكتيبــات والنــرات املســيحية وجيعــل هنــاك فائضــا مــن
أربــاح املبيعــات  .وقــد وصلــت الكتــب والنــرات املســيحية اىل اليمن ورشق
افريقيــا وغريهــا .
وقــد الحــظ نلســن أثنــاء وجــوده يف عــدن وجــود جمموعــات مــن النــاس
تتلقــى دروســا انجيليــة يف املكتبــة بانتظــام .
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وقــد عمــل يف قســم املبيعــات مبــارك ابراهيــم احلرضمــي والــذي تنــر يف
هــذه االرســالية  ،وان كان ال يظهــر ذلــك اال لبعــض أصحابــه  .وقــد تنــر
أيضــا عــى يــد رجــال هــذه االرســالية الدنامركيــة حممــد حســن البيحــاين و

عبــد اهلل حممــد العولقــي  . ".وقــد ذكرنــا ان مــن تنــر خــال مئــة وثامنيــة
وعرشيــن عامــا مــن احلكــم الربيطــاين يف عــدن والنشــاط التبشــري فيهــا

عــدد ضئيــل ال يزيــد عــن بضعــة أشــخاص كــا ذكــر ذلــك دكتــور أمحــد
عفــارة أحــد الذيــن تنــرو مــن أبنــاء عــدن .

عالقتي بالدكتور فودري يف عدن

عرفــت بعــد أن عــدت مــن مــر وعملــت يف عــدن كطبيــب(
وقــد
ُ

 ) 1968-1965أحــد األطبــاء الذيــن يعملــون يف التبشــر وهــو الدكتــور
فــودري االنجليــزي الــذي عمــل يف وزارة الصحــة كــا عمــل يف االرســالية

االســكتلندية والدنامركيــة  ،وتوطــدت بينــي وبينــه املعرفــة والصداقــة وبدأنــا

نتناقــش يف الكتــاب املقــدس واألناجيــل وإنجيــل برنابــة الــذي أنكــر ألوهيــة
عيســى عليــه الســام كــا أنكــر صلبــه  ،وأن الــذي ُصلــب هــو هيــوذا

األســخريوطي اخلائــن الــذي بــاع يســوع بعــدة دراهــم (شــيكالت) فزعــم

فــودري أن إنجيــل برنابــة كتبــه أحــد القســس الذيــن فــروا مــن الفاتيــكان
اىل الدولــة العثامنيــة عندمــا أســلم  ،والواقــع أن هــذا القســيس كان يعمــل

يف مكتبــة الفاتيــكان نفســها (رومــا) وأنــه اطلــع عــى هــذا اإلنجيــل الــذي

أخفتــه الكنيســة فأســلم بعــد ذلــك ونســخه ثــم فــر اىل الدولــة العثامنيــة

وأظهــره هنــاك .
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والعجيــب أن أهــل عــدن هلــم كلــات مميــزة فهــم يطلقــون عــى مــا يســمى

ـوي أي الــذي يغــوي النــاس عــن دينهــم ويرصفهــم عنــه كــا
املبــر لفــظ املغـ ّ

أغــوى الشــيطان أدم عليــه الســام  ...وأطلقــوا عــى مركــز املاســونية يف عــدن
اســم بنجلــة الشــيطان ألن الشــيطان يعمــل فيهــا بقــوة .
ويبــدوا ان فــودري كان أحــد الذيــن رشــحوين أن أكــون مديــرا ملستشــفى
امللكــة بالنيابــة عندمــا بــدأ االنجليــز ملغــادرة عــدن  .وقــد عرفــت فيــا بعــد أن
فــودري كان مســؤال عــن معهــد ختريــج املمرضــن يف عــدن  ،ويف الســنة األوىل
يعــرض عليهــم الدخــول يف النرصانيــة وإذا قبلــوا النرصانيــة يتــم ارســاهلم
اىل بريطانيــا لدراســة التمريــض ملــدة ثــاث ســنوات ويعــودون كممرضــن
ُمعرتفــ ًا هبــم دوليــا .. SRNومــن يرفــض الدخــول يف النرصانيــة يكتفــى
بدراســته ســنة واحــدة فقــط ويتخــرج كمســاعد ممــرض .
وعندمــا عملــت كمديــر مستشــفى امللكــه اليزابيــث يف عــدن  ،حينــا بــدأ
االنجليــز اهلــروب مــن عــدن عرفــت بعــض هــؤالء املمرضــن الذيــن ذهبــوا
اىل بريطانيــا لدراســة التمريــض فأخــروين أهنــم اضطــروا لقبــول النرصانيــة
حتــى حيصلــوا عــى املنحــة الدراســية ولكنهــم يف الواقــع مل يكونــوا مســيحني
أبــدا  ،ولألســف حتــول بعضهــم اىل املاركســية  .وعندمــا قابلت دكتــور فودري
مــرة أخــرى يف بريطانيــا قلــت لــه أنــت حولتهــم مــن االســام اىل املاركســية
وليــس اىل املســيحية  .وعــى كل حــال حتــول بعــض أبنــاء عــدن واملحميــات
واليمــن الشــايل يف تلــك الفــرة اىل املاركســية وفقــدوا دينهــم وكانــوا ســببا
يف املــآيس التــي حدثــت واالقتتــال املتكــرر بــن الفئــات املختلفــة مــن هــؤالء
املاركســيني وغريهــم .
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عالقتي بالدكتور فودري يف القاهرة
وعندمــا عــدت اىل القاهــرة مــرة اخــرى اتصــل يب الدكتــور فــودري
واخــرين انــه ســيأيت اىل القاهــرة فذهبــت اليــه يف الفنــدق وقلــت لــه ايــن تريــد
ان تذهــب عندنــا نــادي املعــادي نــادي مجيــل مطــل عــى النيــل فقــال ال الاريد
هــذا فلــت لــه ايــن تريــد ان تذهــب ؟ فقــال  :ان تذهــب يب اىل األزهــر اىل
املعــامل الدينيــة فذهبــت بــه اىل مســجد األزهــر بعــد صــاة العــر فســألني أين
قــر جوهــر الصقــي واملعــز الديــن الفاطمــي (الذيــن أسســا األزهــر ومدينــة
القاهــرة ) فقلــت ال اعــرف  .فســألنا موظــف املســجد فدلنــا عــى مكاهنــا  .ثــم
ســألني أيــن كانــت تقــام دروس املذاهــب االربعــة  .فقلــت ال أعــرف  .فدلنــا
موظــف االزهــر عــى اماكنهــا  .واســتغربت منــه هــذه املعلومــات واالســئلة
التــي مل يســأهلا احــد منــا رغــم مكوثنــا يف مــر لفــرة طويلــة  .ثــم ذهبــت بــه
اىل مســجد احلســن الــذي كان قريــب جــدا مــن االزهــر ودخلنــا اىل املســجد
ثــم ذهبنــا اىل زيــارة قــر احلســن والنــاس يدخلــون مــن بــاب وخيرجــون
مــن بــاب اخــر  .فلــا رأوا رجــل اشــقر كان بعضهــم يقــول اهلل اكــر اهلل اكــر
بصــوت عــايل (يظنونــه قــد أســلم وهــو يوقفهــم مــن ذلــك ويقــول هلــم انــا
لســت مســلم  .فأقــول لــه اســكت اســكت ) وامتمنــا الزيــارة وخرجنــا مــن
البــاب االخــر  .وجتولنــا يف منطقــة االزهــر وامضينــا امســية ممتعــة .

وقــد ســاعدين دكتــور فــودري عندمــا ذهــب اىل بريطانيــا يف االلتحــاق يف
مستشــفى الوطنــي لألمــراض العصبيــة  National Institute of Neurologyيف
منطقــة كويــن ســكوير  . Queen Squareيف وســط لنــدن .
وهــذا مستشــفى يعتــر مــن اهــم املراكــز يف العــامل يف دراســة االمــراض
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العصبيــة ويأتيــه األطبــاء الذيــن يرغبــون يف دراســة االمــراض العصبيــة مــن
كل مــكان مــن الواليــات املتحــدة وكنــدا واســراليا واوروبــا .
وقــد اســتطاع الدكتــور فــودري ان يســجلني للدراســة يف موعــد حمــدد يف
ينايــر 1970م والغريــب انــه مل يدفــع اي مبلــغ ومل يطلبــوا ذلــك منــه  .ودفعــت
املبلــغ عندمــا بــدأت الدراســة يف هــذا املعهــد .

كــا قــام الدكتــور فــودري باالشــراك باســمي يف جملــة الكليــة امللكيــة
لالطبــاء العموميــن.

عالقتي بالدكتور فودري يف بريطانيا
وعندمــا كنــت يف بريطانيا اتصــل يب الدكتور فــودري ودعــاين اىل بيته ولكنه
طلــب منــي أن أحــر مــع زوجتــي وأن حتــر طعــام الغــداء العــدين معهــا
وخاصــة وجبــة الزربيــان املطبــوخ مــن الــرز والزعفــران واألبازير(البهــارات)
واللحــم  ،ألنــه اشــتاق اىل هــذه الوجبــة ومل يأكلهــا منــذ زمــن طويــل  .ففعلنــا
ذلــك  .وبعــد أن اســتقرينا يف منزلــه اســمعني رشيطــا ســجله وهــو يف منــارة
ميــدان عــدن الــذي قــال أنــه ســكن فيهــا ثالثــة أيــام  .ويتضمــن الرشيــط آذان
الفجــر بصــوت املــؤذن حممــود عجينــة الشــجي اجلميــل والــذي كان يتلــوا قبل
اآلذان قولــه تعــاىل :ﱱ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ
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ﯼ ﯽ ﯾ ﱰ [آل عمــران ] وكان يدعــو بعــد هــذه اآليــات بدعــاء طويــل
مجيــل خاشــع .

وعندمــا طلبــت ان أدخــل التواليــت وجدتــه واضعــا الكتــاب املقــدس
عــى علبــة الســيفون (الكابينيــه) وعندمــا خرجــت قلــت لــه  :مــاذا تفعــل
اتضــع كتابــك املقــدس فــوق مــكان البــول والــراز ؟! فقــال انــا اقعــد أقــرأ
فيــه عندمــا أتــرز  .فضحكــت وقلــت هــذا أفضــل مــكان تقــرأ فيــه الكتــاب
املكــدّ س .

زياريت للكنائس الكربى
وكنــت يف أثنــاء دراســتي يف بريطانيــا وعنــد زيــاريت لكثــر مــن البلــدان
األوربيــة أذهــب إىل خمتلــف الكنائــس الكــرى بــا فيهــا كاتدرائيــة القديــس
بولــس(  )st Paulيف لنــدن ومــن الكنائــس اهلامــة كنيســة نوتــردام والقلــب
املقــدس يف باريــس وكنيســة القديــس بطــرس يف الفاتيــكان وهــي أكــر
الكنائــس الكاثوليكيــة يف العــامل  .وملحقــا هبــا السســتني وفيهــا األعــال الفنيــة
ملايــكل أنجلــو وروفائيــل وقــد رســم مايــكل أنجلــو عــى ســقف الكنيســة
مــن الداخــل صــورة اهلل عــى هيئــة بــر ضخــم كبــر ويف يــده صــورة طبــق
اكتشــفت بعــد أن ذهبــت اىل اليونــان وزرت
األصــل منــه وهــو آدم  ...ثــم
ُ
يف أثينــا معابدهــا (أألكروبولــس وهــو تــل مرتفــع يف أثينــا ومســكن اآلهلــة
عندهــم ) ان صــورة اهلل التــي رســمها مايــكل أنجلــو هــي صــورة زيــوس
(كبــر اآلهلــة ورب األربــاب ) عنــد اليونــان .
وقــد ذهبــت اىل الفتــكان مــرة كســائح ومــرة ممثــا عــن الدكتــور عبــد
اهلل ناصيــف ملقابلــة منــدوب البابــا ومناقشــة موضــوع مؤمتــر الســكان الــذي
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ســيعقد يف القاهــرة ( )1994ويف تلــك املــرة أيضــا اكرمــوا الوفــد بزيــارة
السســتني زيــارة خاصــة ومل يكــن معنــا غــر بعــض القساوســة الذيــن يرشحون
بعــض التفاصيــل  .وكان املفــروض أن نقابــل البابــا ولكنهــم اعتــذروا ملرضــه
وقابلنــا نائبــه .

والغريــب أن الســنفونيات املشــهورة تُعــزف يف الكنائــس الكــرى وقــد
حــرت يف كنيســة كــرى يف أملانيــا حفلــة عزفــوا فيهــا إحــدى ســنفونيات
مــوزارت عــى أكــر أورغــن وهــو أكــر آلــة موســيقية يف أوربــا  ،كــا حــرت
يف كنيســة نوتــردام يف باريــس حفلــة ُعزفــت فيهــا ســنفونية مــوزارت .وقــد
حــرت أيضــا يف اســطنبول يف تركيــا قديــا حفــا عزفــت فيــه ســنفونية
بتهوفــن  .والواقــع اننــي مل أتــذوق هــذه الســنفونيات وال أســتطيع أن أدعــي
أين تذوقتهــا يف أي يــوم مــن حيــايت  ،ولكنــي حرضهتــا للتعــرف عليهــا وكيــف
ارتبطــت بالكنيســة وأصبحــت جــزء منهــا .
نجــد ان الكنيســة الكاثوليكيــة بالــذات اعتمــدت يف اجتــذاب اجلامهــر
والنــاس عــى زخرفــة كنائســها واســتخدام الفنانــن والنحاتــن ووضــع الكثري
مــن التامثيــل الفنيــة والرســوم اجلميلــة يف داخــل تلــك الكنائــس أو ملحقاهتــا
كــا اســتخدموا املوســيقى مــن أعــام الفنانــن املشــهورين عندهــم الجتــذاب
مــن هيــوون املوســيقى وخاصــة املوســيقى الكالســيكية والســيمفونية  .وهكــذا
يقبــل الكثــر مــن النــاس عــى هــذه الكنائــس ملشــاهدت التامثيــل واللوحــات
الفنيــة ولســاع املوســيقى الراقيــة  ،وان كانــوا ال هيتمــون بالعقائــد املســيحية
ذاهتــا .
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الزرادشتيه ( املجـوس ) يف الـيمـن
كان الفــرس (املجــوس) قــد دخلــوا اليمــن منــذ عهــد ســيف بــن ذي يــزن
احلمــري الــذي ثــار عــى حكــم احلبشــة واســتبدادهم وحكــم أبرهــة وابنــه
أكســوم مــن بعــده ,ثــم مــروق االبــن الثــاين ألبرهــة .وقــد اختــار الثــوار
ســيف بــن ذي يــزن ,فذهــب أوالً إىل القســطنطينية فرفــض القيــر أن يمــده
بالرجــال أو الســاح للتحالــف بــن بيزنطــة واحلبشـة ,فذهــب إىل ملــك فــارس
كــرى أنــو رشوان ســنة 574م  .فأمــده باجلنــود وبعــض املســاجني .فذهــب
ســيف بــن ذي يــزن إىل عــدن مــع القــوات الفارســية ,وقامــت معركــة حاميــة
قتــل فيهــا ملــك احلبشــة مــروق ..ودخــل وهــراز قائــد الفــرس وســيف
بــن ذي يــزن عــدن ثــم ســقطت صنعــاء بعــد ذلــك  ..وكان مــن الطبيعــي
أن يبقــى الفــرس يف اليمــن .وتزوجــوا مــن اليمنيــات فأنجبــوا منهــن األبنــاء
وكان منهــم احلــكام وأســلم بــاذان كبريهــم فأقــره الرســول حممــد صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم عــى حكــم صنعــاء  ،وأســلم مجيــع هــؤالء الفــرس باســام
بــاذان واختفــت املجوســية الزرادشــتية مــن اليمــن بإســام مــن فيهــا.
وعندمــا دخــل االســام اىل فــارس (ايــران) اســلم الكثــر منهــم وفــر
بعضهــم اىل اهلنــد حيــث بقيــوا هنــاك وعرفــوا باســم البــاريس  ،واشــتغل
أكثرهــم بالتجــارة وكانــوا ماهريــن فيهــا  .وخاصــة بعــد دخــول االنجليــز اىل
اهلنــد .

دخول الزرادشتية بعد االحتالل الربيطاين لعدن:
وعندمــا اســتوىل االنجليــز عــى عــدن بقيــادة القبطــان هنــس ســنة 1839م
كان معظــم جنــوده مــن اهلنــدوس  ،واســتقر كثــر مــن أهــل اهلنــد مــن
اهلنــدوس واملســلمني مــن اهلنــد والبــاريس (الزرادشــتيون) يف عــدن  .وقــد
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كانــوا الزرادشــتيون جتــارا ماهريــن وتعاونــوا مــع بريطانيــا يف عــدن كــا كانــوا
يتعاونــون معهــا يف اهلنــد .
وكان منهــم جتــار مثــل كاوجــي الجلــي (وهــم يبيعــون اخلمــور أيضــا)
وقــد أسســوا أول مطبعــة يف عــدن ...

زمييل رويس هوديواال يف كلية عدن :
ومنهــم الدكتــور هوديــواال الــذي تــوىل منصــب مديرمكتــب الصحــة
العامــة يف عــدن  .وكان لــه ابنــان يدرســان يف كليــة عــدن أحدمهــا كان معــي
يف صفــي واســمه رويس هوديــواال  ،وقــد توطــدت الصداقــة بينــي وبينــه
وجمموعــة مــن الزمــاء وكان يدعونــا اىل بيــت والــده الكبــر واجلميــل الــذي
يقــع عــى ســاحل صــرة .

معبد الزرادشتيني ومبنى للموتى يف الطويلة :
وهلــؤاالء الزرادشــتيون معبــد يف كريــر كــا كان هلــم يف حديقــة الطويلــة
مبنــى للموتــى عــى ســفح جبــل والغريــب أهنــم ال يدفنــون وال يغطــون جثث
موتاهــم ويرتكوهنــا لتنهشــها العقبــان والنســور  ..ولســت أدري مــا الــذي
يدعوهــم اىل تــرك موتاهــم لتأكلهــا العقبــان والنســور  .ولعلهــم يريــدون أن
تذهــب أجســاد وأرواح موتاهــم اىل الســاء حيــث تعيــش النســور والعقبــان .
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املكان الذي يوضع فيه موتى الفرس .بني يف العام  ١٩٣٥م.

الزرادشتيون يسيطرون عىل التجارة وينافسون اليهود :
وكانــوا مشــهورين بلباقتهــم ونظافتهــم ويتعاملــون بدقــة ومهنيــة عاليــة مع
كافــة الفئــات .ولكن أكثــر تعاملهــم كان مــع اإلنجليــز واألوربيــن املوجودين
يف عــدن ,ويوفــرون هلــم مــا يريدونــه مــن أنــواع اخلمــور والثيــاب والســاعات,
بــل والســيارات.
وكان ركاب البواخــر كثــرا مــا يرتــادون حوانيــت التواهــي وكان أكربهــا
وأمجلهــا حوانيــت كواجــي دينشــو البــاريس .كــا كانــت هلــم مســامهة يف
الفنــادق والعــارات وبذلــك كانــوا أخطــر املنافســن لليهــود ,بــل قــد تفوقــوا
عــى هيــود عــدن يف جتارهتــم ومعامالهتــم.
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عبادهتم للشمس والنار :
والفــرس يمجــدون النــار والشــمس ويعبدوهنـا ,وقــد رأيتهــم (وكان معــي
األخ عبــد املجيــد الزنــداين وكنــا يف جبــل حقــات) وهــم يســجدون للشــمس
عنــد بزوغهــا وطلوعهــا.

وهــم يســمون املثنويــة ألهنــم يعتقــدون ٰ
بإلــن :إ ٰلــه اخلــر وإ ٰلــه الــ ,
ر
واملعركــة بينهــا ســجال حتــى قــرب هنايــة العــامل عندمــا ينتــر إ ٰلــه اخلــر
ويقتــل إ ٰلــه الــر.

حتول معبد الفرس اىل مسجد سلامن الفاريس
ومل يعــد يف عــدن بعــد االســتقالل أي زرادشــتي جمــويس .وبالتــايل حتــول
معبدهــم إىل مســجد ســلامن الفــاريس بعــد حتقيــق الوحــدة.
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اهلندوس يف عدن

العودة اىل عدن بعد التخرج

معبد اهلندوس يف كريرت

هذا واحد من معابد اهلندوس يف عدن .ويقع يف شارع حسن عيل يف كريرت.

أكثرهــذه املعابــد شــهرة هــو معبــد هتنجــراج ماناج ـي ,ومعبــد هانومــان
يف طريــق غانــدي ,ومعبــد جيــان ســويتجر يف ســوق البز(القــاش) ,ومعبــد
فايشــناف رسيناجــي يف شــارع بنــن .وكلهــا يف كريــر عــدن .

مــن املعلــوم أن اهلنــدوس كانــوا يأتــون إىل عــدن للتجــارة منــذ أقــدم
األزمنــة وكانــوا موجوديــن يف العصــور اإلســامية ,وكانــت هلــم معابــد يف
عــدن ولكــن مل يكــن يســمح هلــم بحــرق موتاهــم كــا كان معتــادا عندهــم .
ومــع دخــول اإلنجليــز إىل عــدن واحتالهلــم هلــا عــام  ١٨٣٩م ,اعتمــد
القبطــان هينــس ومــن أتــى بعــده مــن حــكام عــدن عــى اهلنــود كموظفــن
وجتــار ..وظهــرت هلــم يف عــدن عــدة معابــد ومــدارس وأحيــاء ،وكانــت

صالهتــم قويــة ووديــة مــع األهــايل وأكــر أعيادهــم يعــرف باســم دي وايل.
ويوزعــون بــه احللويــات اهلنديــة املشــهورة عــى مجيــع االهــايل وكنــا نحــن
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االطفــال نفــرح هبــذه اهلدايــا مــن احللويــات الذيــذة  ،وكان يل أيضــا صديــق
اســمه الســيد حممــد الكبيس(يلقــب بالنــاش) وكان عــى صلــة بأحــد قساوســة
هــؤالء اهلنــدوس  .وقــد ذهبــت معــه مــرة اىل هــذا الشــخص الــذي كان لطيفــا
والــذي قــدم لنــا احللويــات اهلنديــة اجليــدة املشــهورة وســألته عــن بعــض
عقائــد اهلنــود فــرح يل بعضهــا وأهنــم يعبــدون إلــه الكــون ا ّملنبــث يف هــذا
الكــون ولــه مظاهــر عــدة وهلــذا يعبــدون هــذه املظاهــر ويقدســوهنا ومــن
بينهــا البقــرة وهــم نباتيــون وحيرمــون ذبــح احليوانــات ويؤمنــون بتناســخ
األرواح وأن االنســان بعــد موتــه قــد تذهــب روحــه اىل أحــد احليوانــات .
حيرمــون ذبحهــا ...وعندهــم أن االنســان اذا مــات حيرقــون جســده
وهلــذا ّ
لتنطلــق روحــه فــإن عمــل خــرا اتصــل بــاالرواح اخلــرة ووصــل اىل مرحلــة
النرفانــة أي الســعادة األبديــة املطلقــة  .وان كان غــر ذلــك فتذهــب روحــه
اىل أحــد احليوانــات ثــم يرتقــى تدرجييــا حتــى يصــل اىل جســد انســان صالــح
فــإذا مــات انطلقــت روحــه مــع االرواح اخلــرة لتصــل اىل مرحلــة النرفانــة
(الســعادة األبديــة) املتصلــة بــروح الكــون .
وقــد هــرب اهلنــدوس مجيعــا أثنــاء معــارك االســتقالل يف الســتينات مــن
القــرن العرشيــن .ومل يبــق إال املســلمني اهلنــود الذيــن كانــوا منــذ زمــن طويــل
ينســجمون ويمتزجــون مــع أبنــاء عــدن ويصــرون مــن أهلهــا .وقــد دخــل
قليــل مــن هــؤالء اهلنــدوس اإلســام .وكانــت عالقاهتــم مــع أبنــاء عــدن ودية,
رغــم إحســاس أبنــاء عــدن بــأن اإلنجليــز يفضلوهنــم عليهــم .وللهنــدوس يف
عــدن عــدة معابــد وعــدة مــدارس ,ولكنهــا كلهــا انتهــت بعــد االســتقالل
بســبب مغــادرة اهلنــدوس اجلامعيــة لعــدن.
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الرحلة اىل مرص 1958م
يف عــام  1958كنــت يف كليــة عــدن للدراســة يف املســتوى العــايل لشــهادة
الثقافــة العامــة مــن لنــدن وكان أســتاذ الفيزيــاء املســر رينولــدز انجليزيــا
متعصبــا ضــد العــرب ويكرهــه مجيــع الطلبــة  ،عــى عكــس مجيــع االســاتذة
اآلخريــن االنجليــز واالســكتلنديني واألرلنديــن الذيــن كانــوا حيبــون العــرب
وحيبهــم الطلبــة .
وكان أخــي أمحــد قــد ســبقني اىل القاهــرة قبــل عامــن وآخــذ الثانويــة
فيهــا وقــد تأهــل والــدي وتــزوج امــرأة فاضلــة مــن آل البــار الذيــن توطنــوا
مــر -هــي الدكتــورة فايــزة حســن البــار.

وعندمــا شــكوت اىل والــدي ســوء معاملــة أســتاذ الفيزيــاء طلــب منــي أن
أذهــب اىل مــر إلن شــهادايت تكفــي لدخــول اجلامعــة كليــة الطب  .فســافرت
اىل القاهــرة يف صيــف عــام  1958وتــم قبــويل وتســجييل يف كلية الطــب جامعة
القاهــرة مــع اخــي أمحــد  .وزميلنــا يف ذلــك الوقــت ســامل أمحــد اليافعــي . .
وحصلــت عــى منحــة دراســية مــن احلكومــة املرصيــة التــي فتحــت أبــواب
جامعاهتــا لكافــة الطلبــة مــن البــاد العربيــة وخاصــة مــن فلســطني واليمــن .
ومــن ميــزات الرئيــس عبــد النــارص انــه جعــل التعليــم اجلامعــي جمانيــا جلميــع
الطلبــة املرصيــن وللطلبــة العــرب كــا قــام باعطــاء العديــد مــن املنــح هلــؤالء
الطلبــة وأقــام مدينــة البعــوث االســامية يف األزهــر الرشيــف الســتقبال
الطلبــة العــرب واملســلمني مــن كافــة أرجــاء العــامل االســامي للدراســة يف
األزهــر الرشيــف  ...وللحــق أن عبــد النــارص كان زعيــم االمــة العربيــة دون
منــازع ولــه شــعبية كاســحة  ،ومل يكــن عبــد النــارص مثــل الرؤســاء الذيــن
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أتــو بعــده الذيــن أثــروا مــن مناصبهــم وكان معروفــا بعــدم اهتاممــه بنهــب
األمــوال واكتنازهــا بــل كان كل مهــه أن يكــون قائــد األمــة وبطلهــا  ،ولكنــه مل
يســمح ألي أحــد بمعارضتــه بــأي شــأن مــن الشــؤون .
وأخــذت دروســا خاصــة مــع أخــي أمحــد مــع اســتاذ قديــر يف الفيزيــاء
قبــل دخــول اجلامعــة ملــدة قصــرة وكان متمكنــا مــن مادتــه وقديــرا يف رشحــه

إعدادي طب (يف كلية العلوم)
وكان البــد لطلبــة الطــب البــري والبيطــري والصيدلــة واالســنان أن
يدخلــوا كليــة العلــوم ملــدة ســنة وتســمى اعــدادي طــب  .وكان عددهــم يبلــغ
األلــف أو يزيــد ،وبفضــل اهلل وكرمــه جئــت األول عــى هــذا العــدد الكبــر
فاطمأنــت نفــي .

دكتور مرشفة وانشتاين
وقــد دخلنــا اىل مــدرج كبــر جــدا وفيــه صــورة لالســتاذ الدكتــور مرشفــة
وأخربونــا أنــه كان مــن أوائــل مــن تكلــم بالنظريــة النســبية يف الفيزيــاء والتــي
اشــتهر هبــا أنشــتاين ورغــم أن هنــاك عــددا مــن العلــاء مــن خمتلــف بــاد
العــامل تكلمــوا يف هــذه النظريــة قبــل واثنــاء وبعــد انشــتاين اال أن اجهــزة
االعــام اليهوديــة كرســت كل جهودهــا اىل اظهــار عبقريــة انشــتاين فقــط عــى
انــه العبقــري العظيــم هــو أول مــن جــاء بالنظريــة النســبية وأنــه أعظــم عقــل
مفكــر يف التاريــخ االنســاين .
وال شــك أن انشــتاين عبقــري ولكنــه ليــس بوحيــد وليســت النظريــة
النســبية حمصــورة أو مقصــورة عليــه وحــده .
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التعرف عىل كليات أخرى:
وذهبــت اىل كليــة اآلداب قســم اللغــة العربيــة ووجــدت الدكتــورة ســهري

القلــاوي تــدّ رس طلبــة الســنة النهائيــة كتــب توفيق احلكيــم تنقدهــا وترشحها
.ورغــم أن العــدد كان حمــدودا اال أن أحــد ًا مل يســتنكر وجــودي ووجــدت أن
مــا قالتــه كلــه كنــت أعرفــه مــن قبــل ،ثــم ذهبــت اىل قســم اللغــة االنجليزيــة
يدرســون كتابــا كان مقــرر ًا علينــا يف كليــة عــدن الثانويــة  .فاقتنعــت
فوجدهتــم ّ
أن ال جديــد بالنســبة يل يف هــذه الكليــة .

فذهبــت اىل كليــة احلقــوق ومل تــرق يل حمارضاهتــم فعــدت اىل كليــة

العلوم،ولكنــي اشــركت يف رحلــة جامعيــة اىل األقــر وأســوان وكانــت
رحلــة ممتعــة رغــم آين مل أكــن أعــرف أحــدا مــن الطلبــة فذهبنــا اىل األقــر
فأعجبتنــي معابدهــا ومتاثيلهــا الضخمــة الرائعــة  .ثــم دخلنــا اىل قبــو مظلــم مــا

عــدا بعــض األنــوار وأدهشــني مــا وجــدت فيهــا مــن رســوم باأللــوان الزاهية
ومــن ضمنهــا رســومات لفتيــات مــن العهــود الفرعونيــة القديمــة وهــن
يلبســن فســاتني ذات محالــة واحــدة (مونــو كولتيــه) فيظهــر الصــدر والظهــر

مكشــوفا  .ويف تلــك الفــرة ظهــرت يف مــر موضــة املينــي جيــب ومــن

أعــى محــاالت تظهــر العنــق والصــدر مــع ظهــور الظهــر واالكتــاف عاريــة

(دوكولتيــه) ،واســتغربت جــدا وجــود الرســوم املرصيــة لنســاء الطبقــة املرتفــة
القديمــة وهــي أشــد عريــا مــن املوضــة التــي ظهــرت يف أوروبــا ودخلــت اىل

الطبقــة املرتفــة يف مــر .
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التعرف عىل مرص مسارحها ومتاحفها :
وبــدأت أتعــرف عــى مــر ومتاحفهــا وذهبــت مــع أخــي اىل بعــض
املســارح املشــهورة واجلــاده ومــن بينهــا مــرح اجليــب وهــو صغــر وتعــرض
فيــه املرسحيــات العامليــة األدبيــة .

ويف تلــك الفــرة كان يعــرض فيهــا مرسحيــة "لعبــة الكــرايس" للكاتــب
املرسحــي األمريكــي املشــهور أوجــن أونيــل Eugene Gladstone O'Neill
( . )1953 -1888وكان يقــوم بالتمثيــل املمثلــة القديــرة ســميحة أيــوب
واملمثــل القديــر محــدي غيــث أو(عبــد اهلل غيــث ان مل ختنــي الذاكــرة)  ،ورواد
املــرح جمموعــة مــن األدبــاء مثــل أنيــس منصــور وأمحد عبــد املعطــي حجازي
الكاتــب والشــاعر ذو االجتاهــات احلديثــة يف الشــعر العــريب وغريهــم ومل يكــن
بينهــم أحــد مــن الشــباب ال مــن املرصيــن وال غريهــم  .بــل كنــا ثالثــة أنــا
وأخــي أمحــد وزميلنــا ســامل اليافعــي  .ثــم حــرت مرسحيــة مقتبســة مــن
مرسحيــة " يف انتظــار جــودو" للكاتــب املرسحــي صمويــل بيكيــت Samuel
 )1989-1906( Beckettكاتــب مرسحــي مــا بعــد احلداثــة ولــد يف ايرلنــدا
وعــاش متنقــا بــن وطنــه وفرنســا التــي أحبهــا وعــاش فيهــا وأجــاد لغتهــا
وكتــب مرسحياتــه بالفرنســية وترمجهــا بنفســه اىل االنجليزيــة  .نــال جائــزة
نوبــل عــام ( )1969لــآداب  ،واشــهر أعاملــه األدبيــة مرسحيــة يف انتظــار
جــودو .
وهــذه املرسحيــات والتــي انتــرت يف الغــرب متثــل قمــة الضيــاع
والقــرف مــن احليــاة الغربيــة املعــارصة التــي جتعــل االنســان يتقــيء نفســه
كــا كان يقــول الكاتــب الفرنــي (املولــود يف اجلزائــر مقاطعــة قســطنطينية)
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البــر كامــو  )1960 – 1913( Albert Camusوهــو فيلســوف وكاتــب
مرسحــي وروائــي يمثــل قمــة العبــث والضيــق باحليــاة املعــارصة وأهنــا مبنيــة
عــى األكاذيــب والغــش واخلــداع  ،واحلــل عنــده هــو رفــض هــذه احلضــارة
الزائفــة واحتقارهــا أو االنتحــار احلقيقــي بــدال مــن االنتحــار املعنــوي ،
وقــد نــال جائــزة نوبــل بــاآلداب وكان ثــاين أصغــر مــن ناهلــا مــن األدبــاء .
وهــذه املجموعــة متثــل قمــة الرفــض للحضــارة الغربيــة املاديــة التــي أفقــدت
االنســان روحــه وقطعــت صلتــه بــاهلل ســبحانه وتعــاىل وبالروحانيــات كلهــا
 ،وكانــت متثــل النظــرة التشــاؤمية الســوداء  " ،فالــكل باطــل وقبــض الريــح
" واحلضــارة الغربيــة الزائفــة حمشــوة باألكاذيــب والظلــم وكلهــا تعمــل لفئــة
قليلــة تكتنــز ثــروات العــامل وتســتبد هبــا وتغلفهــا بأكاذيــب حقــوق االنســان
واحلريــات وهــي مليئــة بالنتــن والظلــم وتبــر يف نفــس الوقــت باخلــر الــذي
لــن يــأيت أبــدا ومرسحيــة" يف انتظــار جــودو "متثــل هــذا االجتــاه "وجــودو" هــو
رمــز للخــر الــذي ال يــأيت أبــدا والــذي يــأيت بــدال عنــه مزيد مــن الــر ومزيد
مــن الطغيــان ومزيــد مــن الظلــم .

واذكــر أن ســميحة أيــوب وهــي متثــل املرسحيــة املقتبســة مــن مرسحيــة
" انتظــار جــودو" باســلوب مــري يفهمــه املثقــف العــادي وهــي تــرخ يف
آخــر املرسحيــة  " :دي ســكة الســامة  ،ودي ســكة الندامــة  ،ودي ســكة يــي
يــروح ومــا يرجعــي " .
وعــى األقــل أوجــدت ســكة الســامة التــي هــي غــر موجــودة عنــد
صمويــل بيكيــت وال عنــد أرضابــه مــن الكتــاب املرسحيــن الغربيــن الذيــن
ال يــرون اال العبــث يف هــذه الدنيــا وهــذا الكــون  .وهــم مــن ناحيــة يمثلــون
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االنســان املفكــر الــذي لــه ضمــر ويرفــض هــذا الزيــف والكــذب والبهتــان
والبهرجــة التــي تغــر النــاس باحلضــارة الغربيــة الزائفــة والتــي ال بــد أن تنهــار
بســبب فقداهنــا اإليــان بــاهلل والروحانيــات .

وقــد اثــرت هــذه الرصخــات يف كثــر مــن النــاس وجعلتهــم يبحثــون عــن
الروحانيــات  ،فذهــب بعضهــم اىل البوذيــة وبعضهــم اىل اهلندوسية(كريشــنا
كريشــنا)  ،ولكــن املوجــة اآلن (القــرن الواحــد والعرشيــن) تتجــه اىل االســام
وهــذا هــو الــذي خييــف عتــاة الغربيــن وأســاطني حضارهتــم املاديــة فعملــوا
عــى اثــارة الكراهيــة ضــد االســام واملســلمني وافتعلــوا حــوادث كثــرة
ارهابيــة مــن منظــات مشــبوهة كانــت هلــم اليــد الطــوىل يف اجيادهــا  ،حتــى
يتــم هلــم مهامجــة االســام وارعــاب النــاس منــه .

وممــا أرعبهــم يف الفــرات األخــرة اجتــاه بعــض الفنانــن واملمثلــن
واملغنــن واملغنيــات اىل االســام ودعوهتــم اليــه  ،كــا أن احلــزب األملــاين
املتشــدد يف كراهيتــه للمســلمني والــذي فــاز يف االنتخابــات األخــرة (هنايــة
 )2017وكان هواحلــزب الثالــث لالنتخابــات ومــع هــذا فــإن رئيــس احلــزب
نفســه أعلــن بعــد فــوزه اســتقالته مــن هــذا احلــزب واعلــن اســامه  ،فضــج
ًأصحــاب احلــزب واجهــش بعضهــم بالبــكاء وقــال نائبــه هــذا يوضــح خطــر
االســام عــى أوروبــا وليــس اخلطــر فقــط مــن االرهابــن بــل اخلطــر األعظــم
هــو مــن االســام نفســه والــذي جيتــذب اليــه حتــى أشــد أعدائــه  ...والواقــع
أن االســام هــو أكثــر األديــان انتشــارا يف الغــرب ويف العــامل اليــوم وهــذا مــا
يرعــب مجيــع أعدائــه .
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ندوة األستاذ العقاد
ـت أنــا وأخــي أمحــد بزيــارة نــدوة األســتاذ األديــب الكبــر عبــاس
وقمـ ُ
حممــود العقــاد التــي كانــت تعقــد يف شــقته البســيطة يف منطقــة روكــي مــر
اجلديــدة  .يــوم اجلمعــة صباحــا وحيرضهــا لفيــف مــن األدبــاء وأســاطني
الفكــر يف مــر وكانــت مفيــدة جــدا بالنســبة لنــا وقــد حرضناهــا مرتــن
ورغــم أن العقــاد مــن أشــهر الشــخصيات األدبيــة والفكريــة يف مــر إال أنــه
ـع اىل الثــروة قــط وكان جيابــه احلــكام بقــوة ومــن ذلــك أنــه
كان فقــرا ومل يسـ َ
كان عضــوا يف الربملــان املــري وانتقــد امللــك فــؤاد بشــدة آنــذاك فــأدى بــه
ذلــك اىل دخولــه الســجن فــرة تســعة أشــهر وعنــد خروجــه مــن الســجن
كتــب قصيــدة يقــول فيهــا:
ٍ
أشهر *** وهأنذا يف ساحة اخللد أولد
وكنت جنني السجن تسعة
عليهم *** سيعهدين كل كام كان يعهد
عدايت وصحبي ال اختالف
ُ

ويف عهــد عبــد النــارص مل يكــن جيامــل الثــورة وال رجاهلــا وال املتزلفــن
هلــا  .وقــد قــام مجــال عبــد النــارص بتقديــم جوائــز الدولــة التقديريــة فقــدم يف
الســنة األوىل جائــزة األدب للدكتــور طــه حســن وقــدم جائــزة الفــن للســيدة
الغنــاء العــريب أم كلثــوم  .ويف الســنة التاليــة منــح اجلائــزة للدكتــور أمحــد
حســن الزيــات صاحــب جملــة الرســالة ومــن الفنانــن حممــد عبــد الوهــاب .
ويف الســنة التــي بعدهــا أعطاهــا للعقــاد ومــن الفنانــن عبــد املطلــب والراقصة
حتيــة كاريــوكا  .فرفــض العقــاد تلــك اجلائــزة .
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املقارنة بني العقاد وطه حسني:
واذا قارنــت العقــاد بشــموخه وقــوة عارضتــه بطــه حســن جتــد البــون
شاســعا وقــد ســاير طــه حســن الســلطات فوصــل اىل درجــة وزيــر املعــارف
وكان ثريــا فاألمــوال تأتيــه مــن كل حــدب وصــوب وكان لــه فيــا مجيلــة عــى
النيــل يف حــي العجــوزة وشــتان مــا بــن الرجلــن !
وقــد كتــب طــه حســن كتابــه "مســتقبل الثقافــة يف مــر" الــذي دعــا فيــه
اىل ان تكــون مــر قطعــة مــن أوروبــا فتاريــخ مــر حســب زعمــه مرتبــط
باليونــان والرومــان ثــم بعــد ذلــك بفرنســا وال بــد أن نأخــذ احلضــارة الغربيــة
بخريهــا ورشهــا وال عالقــة لنــا (أي املرصيــن ) هبــؤالء األعــراب واذا اردنــا
التقــدم فعلينــا أن نأخــذ باحليــاة الغربيــة بــكل تفاصيلهــا قــدر مــا نســتطيع ،
بينــا كان العقــاد حريصــا عــى اثبــات عروبــة مــر واســاميتها .
وقــد وقــف العقــاد ضــد خترصــات املســترشقني ودافــع عــن االســام
وكتــب العديــد مــن الكتــب عــن األنبيــاء مثــل الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم واملســيح عليــه الســام  .ثــم كتــب عبقرياتــه العديــدة يف الصديــق
وعمــر وعثــان وعــي وخالــد ابــن الوليــد واحلســن وزينــب أختــه وزوجــات
الرســول رضــوان اهلل عليهــم مجيعــا .
وللحــق فــإن لطــه حســن كتبــا يف الســرة والتاريــخ االســامي ومنهــا
كتــاب "عــى هامــش الســرة" يف ســرة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم
وكتــاب "املعذبــون يف االرض" وهــو يعــرض ســرة الصحابــة األوائــل الذيــن
عذبتهــم قريــش مــن أمثــال ســمية أول شــهيدة يف االســام وزوجهــا يــارس
ثــاين شــهيد يف االســام وابنهــا عــار ابــن يــارس وبــال احلبــي وغريهــم كثري
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وهــو كتــاب مجيــل وقــد حتــول اىل فلــم يف تلــك الفــرة ونجــح نجاحــا كبــرا
وله كتاب "الشيخان" (أبو بكر وعمر ريض اهلل عنهام) وقد انصفهام .

كــا لــه كتــاب "الفتنــة الكــرى" اجلــزء االول عثــان ريض اهلل عنــه  .وقــد
هامجــه هجومــا عنيفــا يف طبعــات الكتــاب االوىل واجلــزء الثــاين مــن الكتــاب
بعنــوان "عــي وبنــوه" وقــد ملــز فيــه االمــام عــي كــرم اهلل وجهــه وهاجــم
بعنــف عبــد اهلل بــن عبــاس ريض اهلل عنــه  .ولكنــي وجــدت يف الطبعــة
االخرية(العرشيــن) تغــرا تامــا هلــذا املنهــج وعــودة اىل االنصــاف يف ذكــر
الصحابــة الكــرام مثــل عثــان وعــي وعبــد اهلل بــن عبــاس ريض اهلل عنهــم
مجيعــا .
ولســت ادري ان كان هــذا التغيــر قــد تــم قبــل وفــاة طــه حســن أثنــاء
حياتــه أو بعــد وفاتــه الن ســكرتري طــه حســن الــذي كان يكتــب لــه متمكـ ٌن
مــن اســلوب طــه حســن ويســتطيع ان يقلــده تقليــدا تامــا.

السؤال ممنوع يف املحارضات:
وأذكــر أننــي يف مرحلــة اعــدادي طــب قمــت أســأل األســتاذ املحــارض
يف الكيميــاء العضويــة عــن نقطــة معينــة وبجانبــي أخــي أمحــد وزميــي ســامل
اليافعــي فحــاوال منعــي مــن الوقــوف للســؤال حتــى شــاهدين األســتاذ
املحــارض فــرخ (اخــرس أوع تتكلــم ) فخرســت طــوال فــرة الدراســة
حتــى خترجــت مــا عــدا يف املجموعــات الصغــرة .

نادي املعادي :

وكان والــدي رمحــه اهلل قــد اســتأجر شــقة يف املعــادي قريبــة مــن نــادي
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املعــادي الــذي اشــرك فيــه اشــراكا عائليــا  .وكان مغرمــا بلعــب التنــس أمــا
أنــا فلــم أواصــل التدريــب واكتفيــت بلعبــة تنــس الطاولــة (بينــج بونــج) .
أمــا أخــي أمحــد فلــم يكــن لــه حــظ يف الرياضــة أبــدا واكتفــى بالذهــاب اىل
األصدقــاء والزمــاء الذيــن أتــو مــن عــدن واليمــن .

العم عبد القادر حامد البار يف القاهرة

وكان الوالــد يســتضيف يف هــذه الشــقة الصغــرة مــن جــاء مــن أقاربــه
الذيــن يســكنون معــي ومــع أخــي أمحــد يف نفــس الغرفــة ومنهــم عمــي عبــد
القــادر وابــن عمتــي حســن بــن عمــر البــار وكنــا نقــوم بتعريفهــم باألماكــن
الســياحية واألثريــة والدينيــة يف مــر واســتمتعنا بذلــك ولكــن هــذا األمــر
أخــذ مــن وقتنــا الــدرايس .

هــذه صــورة يف حديقــة احليوانــات بالقاهــرة  1960عمــي عبــد القــادر يف الوســط

وعــى يمــن الصــورة أخــي أمحــد وأنــا عــى يســارها
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العم عيدروس بن حممد املحضار
ثــم جــاء صديــق الوالــد العــم عيــدروس املحضــار وســكن معنــا يف نفــس
الغرفــة لكــن والــدي هــو الــذي كان يأخــذه اىل املســاجد واألماكــن األثريــة
وبعــض علــاء األزهــر الذيــن كان يعرفهــم مثــل الشــيخ حســنني خملــوف
مفتــي الديــار املرصيــة الــذي كان حيــب الســادة العلويــن مــن حرضمــوت
ويقــوم بــاالرشاف عــى طبــع ونــر كتــب االمــام عبــد اهلل بــن علــوي احلــداد
التــي كان ينفــق عليهــا الشــيخ رساج كعكــي  ،مــن أثريــاء مكــة املكرمــة
الصاحلــن  .وقــد مت ّيــز الشــيخ حســنني خملــوف بعــدم موافقتــه عىل االجــراءات
االشــراكية العنيفــة التــي قــام هبــا عبــد النــارص فعزلــه الرئيــس عبــد النــارص
مــن منصبــه وســلط عليــه اجهــزة االعــام ومــن بينهــم الشــيوعي رســام
الكاريكتريوالشاعرالشــعبي املشــهور صــاح جاهــن الــذي كان يقــوم بوضــع
رســوم ســاخرة عــن الشــيخ متلــوف (املقصــود بــه الشــيخ حســنني خملــوف) .
وكانــت الدكتــورة فايــزة تأخــذ العــم عيــدروس اىل األطبــاء املرصيــن
للتــداوي مــع الوالــد وكان حيــب املــزح مــع أخــي األصغــر عمــر الــذي دخــل
املدرســة االبتدائيــة وكان حيفــظ الكثــر مــن النكــت املرصيــة ويســعد بذلــك
العــم عيــدروس ويقهقــه .
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هــذه صــورة العــم عيــدروس بــن هــارون املحضــار يف شــبابه والــذي كان
صديقــا للوالــد وقــد اســتفدنا أنــا وأخــي أمحــد مــن اجللــوس معــه واالســتفادة
مــن معلوماتــه الغزيــرة يف التاريــخ االســامي ومعلوماتــه العامــة الثاقبــة وكان
رمحــه اهلل حيــب املــزح ولــه تعليقــات ســاخرة كثــرة وهــو رسيــع القــراءة
والبدهيــة  .وعندمــا أعطيتــه فيــا بعــد كتــايب " املســلمون يف االحتــاد الســوفيتي
" وهــو يف جملديــن قــرأه كامــا يف بضعــة أيــام وناقشــني فيــه مناقشــة فاحصــة
ممــا يــدل عــى اســتيعابه الرسيــع رمحــه اهلل تعــاىل وأجــزل مثوبتــه.

جدي احلبيب حامد بن علوي يف القاهرة

ثــم جــاء جــدي احلبيــب حامــد بــن علــوي البــار الــذي طلبــه الوالــد
ليجــري عمليــة املــاء األبيــض (الســاد أو الكتاركــت) عنــد أشــهر طبيــب
عيــون يف مــر يف ذلــك الوقــت .
وكان جــدي رمحــه اهلل مــن الصاحلــن ومل يــرك قيــام الليــل يف حياتــه منــذ أن
بلــغ ،وكنــت أنــام عنــده بالتنــاوب مــع أخــي أمحــد  .فــإذا جــاءت الســاعة
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الثالثــة بعــد منتصــف الليــل قــام مــن النــوم وأيقظنــي حتــى أذهــب بــه اىل
احلــام ثــم يتوضــأ وأعيــده اىل غرفتــه وأنــا معــه ليصــي  ،فــإذا طلــع الفجــر
جــاء والــدي لنصــي مجاعــة  .ويف ذات ليلــة ســهرت للمذاكــرة يف كتــب
الطــب ومــا كــدت أنــام حتــى ايقظنــي فقلــت لــه مــا يــزال الوقــت مبكــرا
فنــام  .ثــم جــاء الوالــد لنصــي مجيعــا وبقيــت مــع جــدي فــإذا هــو يبكــي بــكاء
شــديدا وينظــر اىل األفــق حيــث بــدأ اإلســفار واعتــذرت لــه ولكنــه مل يــرد ،
بــل اســتمر يف بكائــه ألنــه فاتتــه ليلــة كاملــة مل يقــم فيهــا  .وقــد أثــرت هــذه
ـرت جمــرى حيــايت اىل االلتــزام باملحافظــة عــى الصــاة
احلادثــة يف نفــي وغـ ّ
وقــراءة القــرآن يوميــا .

يف املرشحة :

وأذكــر عندمــا دخلــت املرشحــة أول مــرة وجــدت عــرات اجلثــث
العاريــة متامــا فهالنــي املنظــر واشــتدت عــي رائحــة الفورمالــن فانســحبت
قبــل أن أقــع عــى األرض مغش ـ ّيا وبــدأت أفكــر يف هــذه الكليــة هــل أســتمر
فيهــا أم أنســحب ولكننــي صمــدت وبــدأت الترشيــح مــع جمموعــة مــن
الطلبــة حيــث ُيعطــى كل أربعــة طــاب طرفــا معينــا مــن أطــراف اجلســم
الطرفــان العلويــان هلــا ثامنيــة مــن الطلبــة والســفليان هلــا ثامنيــة والــرأس
والعنــق أربعــة والصــدر أربعــة والبطــن أربعــة  .وكان مــع كل جمموعــة كتــاب
الترشيــح املشــهور كننجهــام ( )Cunninghamونــادرا مــا نــرى املعيــد لنســأله
عــا أشــكل علينــا أو يســاعدنا للوصــول اىل عصــب معــن أو رشيــان أو وريــد
صغــر مل نســتطع أن نجــده .
والغريــب حقــا مل يكــن هنــاك أي احــرام للجثــث  .كان الطلبــة يدخنــون
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أثنــاء الترشيــح وبعــض الطالبــات كانــوا يأكلــن الســندوتش ويرشبــن
الــكازوزة  .وقــد بلغــت الوقاحــة حدهــا عندمــا كانــوا يقيســون طــول األمعــاء
الدقيقــة واالثنــى عــر ويضعوهنــا عــى األرض ويقيســوهنا بأقدامهــم .
وكان الطلبــة يســتعريون مــن ( ّفــراش املرشحــة ) الطــرف العلــوي أو
الســفيل أو الــرأس والعنــق أو الدماغ(املــخ) أو أي أعضــاء أخــرى يرغبــون يف
دراســتها مقابــل جنيــه .
والغريــب حقــا أن بعــض الطلبــة كانــوا يركبــون األتوبيــس املزحــوم
ويلفــون األعضــاء البرشيــة يف البالطــو دون خــوف أو وجــل  .واعــرف بأننــي
كنــت واحــدا منهــم واســتغفر اهلل عــى مــا فعلــت  .كــا كان عــى كل طالــب
أن يشــري هيــكال عظميــا كامــا مقابــل بضعــة جنيهــات يعطيهــا لفــراش
املرشحــة  .حتــى يســتطيع أن يدرســها يف منزلــه دراســة تامــة .
وكان أخــي الصغــر عمــر يتعجــب مــن هــذه األجــزاء وأقــول لــه أهنــا
أخــذت مــن القــرود فيضحــك .

ينصح استاذ الكمياء احليوية بعدم أكل الفول واالكثار من أكل البيض:

وكان اســتاذ الكيميــاء احليويــة يقــول للطلبــة you are fool because you
 eat Foolوكان ينصــح الطلبــة بــأن ال يأكلــوا الفــول صباحــا حتــى ال تتبلــد
أذهاهنــم وينصحهــم بــأكل البيــض .

وكانــت سايســة الرئيــس عبــد النــارص متنــع أكل اللحــوم بأنواعهــا ثالثــة
أيــام باالســبوع ويف هــذه األيــام الثالثــة كانــت املستشــفيات تقــدم لطلبــة
الطــب واألطبــاء املناوبــن البيــض يف كل وجبــة يف الصبــاح مــن  8اىل 12
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بيضــة ومــن اغــداء  20-12بيضــة ويف العشــاء مثــل ذلــك وكان احلــاس
للبيــض متناهيــا باعتبــاره الغــذاء األمثــل مــن ناحيــة الربوتينــات والفيتامينــات
والدهــون املمتــازة اجليــدة التــي تســاعد عــى نمــو الدمــاغ واجلهــاز العصبــي
املعلومات الطبية تتغري مثل املوضة :

واســتمر هــذا االســلوب اىل عــام ( 65ألننــا غادرنــا مــر بعــد ذلــك ) ثــم
تغــرت املعلومــات الطبيــة فأصبــح البيــض مغضوبــا عليــه وأصبــح األطبــاء
ينصحــون بعــدم أكل البيــض اال يف حــدود بيضتــن أو ثــاث يف االســبوع
وصعــد نجــم الفــول مــرة آخــرى فعليكــم بالفــول واحلمــص والزيــت
والبقوليــات واخلــروات واالبتعــاد عــن الشــحوم والدهــون واالقــال
مــن األلبــان ومنتجــات األلبــان مثــل الزبــدة واجلبنــة وغريهــا  .ثــم تغــرت
املوضــة يف الطــب وأصبحــت تســمح بالدهــون والزبــدة والقشــطة وتتحــدث
عــن الغــذاء الدهنــي الــذي يســبب احلموضــة الكيتونيــة  Ketoacidosisباعتبــاره
غــذاءا ميثاليــا باعتبــاره مفيــدا للدمــاغ ومفيــدا للوقايــة مــن بــول الســكري
والرسطانــات وغريهــا مــن األمــراض وقــد ظهــرت هــذه املوضــة اجليديــة
منــذ عــام 2016م بينــا كانــت كتــب الطــب قبــل ذلــك تنهــى عــن مثــل هــذا
الطعــام وكان األطبــاء يعرفــون احلموضــة الكيتونيــة التــي تصاحــب حالــة
مــرض البــول الســكري الشــديدة وهلــذا يرسعــون ادخــال هــذه احلــاالت اىل
املستشــفى وعالجهــا املقــرر هلــا املضــاد هلــذه احلموضــة الكيتونيــة اخلطــرة
فســبحان مــن جعــل الــداء اخلطــر بعــد بضعــة عقــود دواءا وشــفاءا ويــا هلل من
عجــب مــن هــذا الطــب الــذي يتبــدل كل يــوم والــذي تســيطر عليــه رشكات
األدويــة واألغذيــة وكالمهــا مرتابطتنــا واذا ارادت بعــض رشكات األطعمــة
أن تســوق الدهــون التــي ابتعــد عنهــا النــاس قامــت بــراء جمموعــة مــن
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األطبــاء الباحثــن فيقدمــون أبحاثــا تشــيد بفائــدة الغــذاء الدهنــي واحلموضــة
الكيتونيــة .

واذا أراد انصــار الربوتــن قامــوا بنــر أبحــاث تتحــدث عــن فوائــد
الربوتــن وخاصــة الرياضــن الذيــن ال يأكلــون اال الربوتــن ويكثــرون مــن
أكل البيــض واللحــوم بأنواعهــا  .وأحيانــا تنقلــب هــذه الــركات اىل الدعايــة
بأنــواع مــن اخلــروات والفواكــة التــي ال تعــد فوائدهــا وال حتــى وعليــك
باالكثــار منهــا ليــا وهنــارا  .ويف أحيانــا أخــرى تقــوم رشكات النبيــذ( اخلمــر)
بالدعايــة ملرشوباهتــا الكحوليــة فهــي تقــوم بانقــاص الكولســرول الضــار
وتزيــد الكولســرول املفيــد حســب زعمهــم  .وينســون األمــراض اخلطــرة
التــي حتدثهــا اخلمــور والتــي ملئــة املجلــدات .
وهكــذا نحــن يف عهــد الرأســالية البشــعة التــي ال هتتــم اال باملكســب
فــكل أنــواع األكل التــي يــراد تســويقها تقــوم الــركات بالدعايــة هلــا واظهــار
بعــض البحــوث املشــراه مــن بعــض الباحثــن  .وكل ذلــك يف مجيــع انــواع
األطعمــة واألرشبــة بــا فيهــا القهــوة والشــاي والكــوال واخلمــور بــل وبــدأت
موجــة جديــدة لفوائــد احلشــيش (ماريوانــا ) وهكــذا كل مــادة ســامة يمكن أن
تصبــح ذات فائــدة وجــدوى مــا دامــت تــدر أرباحــا طائلــة ومــا دام هنــاك من
يســتطيع ان يقــدم مــن األبحــاث مــا يقنــع عــوام األطبــاء بفائــدة تلــك املــادة
أو ذلــك الــدواء واهلل املســتعان عــى مــا تصفــون .

املحارضات باللغة االنجليزية واالساتذة املتميزون:

وكان األســاتذة املتم ّيــزون يلقــون املحــارضات العامــة باللغــة االنجليزيــة
العاليــة  ،ومنهــم األســتاذ الدكتــور البطــراوي أســتاذ الترشيــح وعلــم األجنــة،
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وكان بارعــا يف رشح علــم األجنــة مــع صعوبتــه  ،ومنهــم االســتاذ الدكتــور
حممــد طلعــت أســتاذ الفســيولوجيا يف مــر الــذي كان أول مــن وضــع كتابــا
يف علــم الفســيولوجيا يف مــر باللغــة االنجليزيــة ثــم ترمجــه اىل اللغــة العربيــة
ولكــن مل تتــم طباعــة الرتمجــة بســبب انفصــال ســورياعن مــر ..وبــا أن
ســوريا كانــت تــدرس الطــب باللغــة العربيــة فقــد اجتهــت دولــة الوحــدة اىل
تعميــم ذلــك اىل مــر التــي كانــت تــدرس الطــب باللغــة االنجليزيــة وبــدأ
أســاتذة الطــب يف ترمجــة كتبهــم اىل اللغــة العربيــة  .ولكــن بــا أن ســوريا
انفصلــت عــن الوحــدة فقــد صــدر أمــر مــن الرئاســة باســتمرار التعليــم
عــى مــا كان عليــه باللغــة االنجليزيــة (متــت الوحــدة بــن مــر وســوريا
عــام  1958حتــت اســم اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة  ،وتــم االنفصــال عــام
.)1961

ومــن أســاتذتنا املمتازيــن األســتاذ الريــدي أســتاذ الكيميــاء احليويــة
الــذي اكتشــف مــوادا مهمــة يف احللبــة وهــي مــواد مهمــة لزيــادة افــراز اللبــن
يف الرضاعــة وبالــذات مــادة ســكوالني  .Squalineوكان اثنــان مــن أبنائــه يف
دفعتنــا ومــن زمالئنــا .وكان األســتاذ طرخــان أســتاذ علــم األنســجة بارعــا يف
لغتــه وتدريســه .
ويف الســنة الثالثــة مــن كليــة الطــب دخلنــا اىل املستشــفى ألول مــرة ،
ونحــن يف جمموعــات صغــرة نتعــرف عــى املــرىض واألمــراض  .وأذكــر يف
أول يــوم أن جــاء اجلــراح املــري القبطــي وقــال للمريــض الشــاب (قــف
عــى رسيــرك ) فوقــف املريــض عــى رسيــره  ،فقــال لــه (ارفــع ثوبــك)
واملــكان مفتــوح بــدون أي ســتائر عــى القاعــة كلهــا  .وقــال للمريــض (كــح)
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فكــح املريــض فظهــر الفتــق األريب غــر املبــارش  ،ثــم قــال للطالبــة  :ضعــي
اصبعــك يف جمــرى الفتــق (أعــى كيــس الصفــن) فــرددت الطالبــة املســكينة ،
فــرخ فيهــا األســتاذ وشــتمها بألفــاظ قبيحــة جــدا  ،ولــو كان األمــر بيــدي
لرضبتــه  ،ثــم أمــر طالبــا أخــر فقــام الطالــب باملهمــة .

وهــذا يــدل عــى انعــدام األخالقيــات الطبيــة يف ذلــك الوقــت يف كليــة
الطــب مــا عــدا بعــض األســاتذة ذوي األخــاق العاليــة الرفيعــة  ،واذكــر
منهــم األســتاذ الدكتــور ابراهيــم بــدران رمحــه اهلل ( ،) 2015 - 1934أســتاذ
اجلراحــة الــذي صــار بعــد ذلــك مديــرا للجامعــة ثــم وزيــرا للصحــة ووزيــرا
للتعليــم العــايل  ،ولــه جهــود مباركــة يف النهضــة الطبية يف مــر والعــامل العريب
مــع شــدة تدينّــه  ،حتــى قيــل لنــا أنــه كان ال يبــدأ أي عمليــة جراحيــة اال بعــد
أن يصــي ركعتــن هلل وكان لطيفــا جــدا مــع املــرىض والطلبــة .

ثــم بعــد ســنني طويلــة التقيــت بــه يف مؤمتــرات املنظمــة االســامية للعلــوم
الطبيــة التــي مقرهــا الكويــت  ،وقــد كان هو أحــد مؤسســيها  .واشــركت معه
يف كثــر مــن تلــك املؤمتــرات احلافلــة ومنهــا مؤمتــر انعقــد يف مــر باشــراك
منظمــة الصحــة العامليــة وجمموعــة مــن ممثــي األديــان بينهــم ممثــل الكنيســة
الكاثوليكيــة وممثــل الكنيســة القبطيــة وممثــل الديــن اليهــودي مــع جمموعــة
مــن رجــال األزهــر الرشيــف وجمموعــة كبــرة مــن األطبــاء املتمييزيــن ،
وكانــت حــول االجهــاض وغــره مــن املوضوعــات الشــائكة .
ومــن هــؤالء األســاتذة املتمييزيــن األســتاذ الدكتــور حســن عــي ابراهيــم
اســتاذ اجلراحــة الــذي متيــز بلغتــه االنجليزيــة العاليــة ولغتــه العربيــة الســامقة
واستشــهاده باالشــعار أحيانــا وال عجــب يف ذلــك فهــو ابــن أكــر جــراح
364

الرحـلة اىل مرص والدراسـة فيهـا
عرفتــه مــر يف تارخيهــا احلديــث وهــو الدكتــور عــي ابراهيــم باشــا الــذي
مدحــه أمــر الشــعراء شــوقي بعــدة قصائــد وكان هــذا االســتاذ لطيفــا يف
معاملتــه للمــرىض وطلبتــه واألطبــاء الذيــن يعملــون معــه وقــد يســتخدم
النكتــة الســاخرة يف بعــض األحيــان.

اهلجوم عىل لبس احلجاب واملنديل عىل الرأس

ومنهــم أيضــا أســتاذ طــب األطفــال الدكتــور مصطفــى الديــواين  .وكنــا يف
الســنة الرابعــة وهــو يلقــي حمــارضة يف طــب األطفــال فانتبــه اىل وجــود طالبــة
تلبــس املنديــل عــى رأســها وثوهبــا تغطــى ثالثــة أربــاع الــذراع ونصــف
الســاق وكانــت الوحيــدة مــن بــن مئــات الطالبــات الــايت يلبســن حســب
املوضــة فتوقــف فجــأة ورصخ (أنــت الــي البســة االيشــارب قفــي ) (ايــه دا
شــييل املنديــل الــي عــى راســك )  ،فاســتغربت منــه هــذا االســلوب وكنــت
أســمع عنــه أنــه حمافظــا عــى الصــاة  ،وكان مؤدبــا مــع الطلبــة ومــع املــرىض ،
ولكــن عندمــا ســألت وجــدت أنــه فعــل ذلــك حلاميتهــا  ،فقــد بــدأت يف تلــك
الفــرة محلــة عنيفــة للقبــض عــى مــا يســمى االخــوان املســلمني  ،وكانــت أي
فتــاة أو امــرأة تلبــس املحتشــم نســبيا  ،تعتــر مــن االخــوات املســلامت فتعتقــل
ويفعــل هبــا األفاعيــل .
وقــد أخربتنــي زوجــة الوالــد الدكتــورة فايــزة البــار أنــه كانــت هلــا
صديقــة ســودانية حمتشــمة يف لباســها ثــم بعــد فــرة غابــت عنهــا وظهــرت
حــارسه الــرأس وبكــم قصــر وثــوب قصــر فاســتغربت منهــا ذلــك وقالــت
فحرمــت
هلــا (مــش افتكــروين مــن االخــوات املســلامت واخــدوين هبدلــوين ّ
ألبــس اللبــاس املحتشــم )
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كنيسة حلوان واضطهاد االقباط

وكنــت مــا أزال أحــب الذهــاب اىل املتاحــف واملســاجد والكنائــس
األثريــة ومــن ضمنهــا كنيســة حلــوان التــي شــهدت اضطهــاد الكنيســة
البيزنطيــة الرومانيــة للكنيســة القبطيــة وعذبتهــم تعذيبــا شــديدا  ،وأروين
قبــوا كان جيــري فيــه التعذيــب وآثــار الدمــاء مــا تــزال موجــودة يف بقــع
ســوداء ،حســب زعمهــم  ،ومــات عــدد مــن هــؤالء القســس حتــت التعذيــب
وجعلتهــم الكنيســة القبطيــة شــهداء وقديســن  .وكان ســبب اخلــاف بــن
الكنســيتني أن الكنيســة القبطــة املرصيــة تعتــر نفســها موحــدة فهــم يعتقــدون
أن اهلل هــو املســيح ابــن مريــم  ،وأن املســيح لــه طبيعــة واحــدة هــي طبيعــة
إهليــة ولــه مشــيئة واحــدة وهــي املشــيئة االهليــة  ،بينــا الكنيســة الرومانيــة
تعتقــد أن املســيح عليــه الســام لــه طبيعتــان إحدامهــا إهليــة واألخــرى برشيــة
ويســتدلون عــى ذلــك بــأن املســيح عليــه الســام كان ينــام ويصحــو وجيــوع
ويــأكل ويــرب وخيطــئ يف بعــض األشــياء فمثــا عندمــا جــاع ذهــب اىل
شــجرة ظــن أهنــا مثمــرة فوجدهــا بــدون ثمــر عــى اإلطــاق  ،وكذلــك
يقولــون أن لــه مشــيئتان  ،مشــيئة إهليــة  ،ومشــيئة برشيــة  ،وهــذا يفــر حســب
قوهلــم بــكاؤه الشــديد عندمــا حكــم عليــه اليهــود باإلعــدام حســب زعمهــم
حتــى أنــه بكــى دمــا بــدال مــن الدمــوع النــه كان خائفــا مضطربــا مرعوبــا
وأنــه ُضب و ُأهــن و ُبصــق يف وجهــه وســخروا منــه وصلبــوه مــع لــص
وقاطــع طريــق وكانــت رصختــه عنــد صلبــه عظيمــة جــدا بينــا كان اللــص
وقاطــع الطريــق أكثــر ثباتــا منــه بكثــر  .وهلــذا أخــذت الكنيســة الرومانيــة
هبــذه األقــوال وعذبــت املرصيــن الذيــن قالــوا بالطبيعــة الواحــدة وباملشــيئة
الواحــدة .
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عمرو ابن العاص يفتح مرص بأربعة أالف جندي فقط

وعرفــت كيــف أن عمــرو بــن العــاص (الــذي زار مــر قبــل االســام
مــرارا) اســتطاع بأربعــة آالف جنــدي فقــط أن هيــزم جنــود األمرباطوريــة
البيزنطيــة (الرومانيــة) يف مــر الــذي بلــغ عددهــم كــا تقــول املصــادر
التارخييــة مائــة ألــف  ،والســبب يف ذلــك أن األقبــاط يف مــر كانــوا يكرهــون
الرومــان ويتطلعــون اىل جنــود املســلمني الذيــن طهــروا الشــام وفلســطني
منهــم ،ونــروا العــدل بــن ســكاهنا  ،فأيــدوا عمــرو بــن العــاص وأمــدوه
باملــره  ،ودلــوه عــى الطــرق اخلف ّيــة حتــى هياجــم الرومــان يف معاقلهــم بــل
اشــرك معــه بعض هــؤالء األقبــاط يف قتــال الرومــان  ،وهلــذا حقــق انتصارات
رسيعــة غــر مســبوقة يف مــر لكنــه واجــه مقاومــة شــديدة يف االســكندرية
ملنعــة أســوارها وانفتــاح االســكندرية عــى البحــر األبيــض املتوســط  ،حيــث
كانــت تــأيت املــره واجلنــود اىل هــذه القــاع احلصينــة مــن قــرص وغريهــا
 ،فاضطــر اىل طلــب املــدد مــن أمــر املؤمنــن عمــر بــن اخلطــاب  ،فأرســل
لــه أربعــة آالف فلــم يســتطع فتحهــا  ،فكتــب مــرة أخــرى اىل أمــر املؤمنــن
بطلــب املــدد فأرســل لــه أربعــة آالف أخــرى حتــى بلــغ العــدد اثنــا عــر ألفــا
ثــم أرســل مــرة ثالثــة  ،فــرد عليــه أمــر املؤمنــن ال ُيغلــب اثنــا عــر ألــف
مــن ق ّلــة  ،راجعــوا ايامنكــم  ،وارســل لــه أربعــة مــن الصناديــد وهــم الزبــر
بــن العــوام واملقــداد بــن األســود وعبــادة بــن الصامــت ومســلمة بــن خملــد ،
وقــال لــه  :هــؤالء أربعــة بأربعــة آالف .
ـم فتــح االســكندرية وتغلــب عــى اجليــش الرومــاين الضخــم
وبالفعــل تـ ّ
وتطهــرت مــر مــن حكمهــم ســنة 21هـــ642/م .
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اليونان والرومان ال يتصلون بالشعب املرصي
وبالرغــم مــن أن اليونــان والرومــان قــد حكمــوا مــر ملئــات الســنني اال
أهنــم مل خيتلطــوا بالشــعب املــري قــط اال الطبقــة العليــا مــن املجتمــع املرصي
فقــط وهــي التــي تتفــق معهــم وحتــوز عــى رضاهــم.

بينــا نــرى أن بمجــرد دخــول املســلمني اىل مــر أقــام املســلمون عالقــات
قويــة مــع الشــعب املــري نفســه .
والدليــل عــى ذلــك أن عمــر بــن اخلطــاب أرســل اىل عمــرو بــن العــاص
يقــول لــه ال جتعــل بينــي وبينــك بحــرا (هنــر النيــل).

وكانــت ثلــة كبــرة مــن جنــود اليمــن قــد انتقلــوا اىل اجليــزة وهــي غــرب
النيــل فدعاهــم عمــرو بــن العــاص وقــال هلــم  :ان أمــر املؤمنــن يأمركــم
باالنتقــال اىل رشق النيــل  .قالــوا  :ملــاذا ؟ قــال  :خيشــى أن ينقلــب عليكــم
األقبــاط ويصعــب الوصــول اليكــم لنجدتكــم  .فقالــوا لــه  :ليطمئــن أمــر
املؤمنــن  ،فقــد تزوجنــا منهــم ورصنــا صهــورا وأقربــاء نحبهــم وحيبوننــا .
فضحــك عمــرو بــن العــاص وأرســل اىل أمــر املؤمنــن .
وهــذه املجموعــة كانــت مــن قبيلــة يافــع (وهــي فــرع مــن قبيلــة ِحـ َـر)
واىل اآلن أكــر ميــدان يف اجليــزة يســمى ميــدان يافــع .
وهــذا يــدل عــى رسعــة اندمــاج املســلمني مــع غريهــم مــن االمــم
وتســاحمهم معهــم واختالطهــم هبــم ثــم الــزواج منهــم وبذلــك انترش االســام
واللغــة العربيــة يف مــر حتــى اصبحــت مــر قلعــة االســام وحصــن اللغــة
العربيــة .
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انتشار االسالم والكنيسة القبطية
وتــوىل القبــط ادارة الدولــة واألمــور املاليــة وكانــوا بذلــك ســعداء  ،لكــن
الكنيســة القبطيــة وجــدت أن كثــرا مــن مجاهريهــا يتحولــون اىل االســام
فانزعجــت لذلــك  ،واســمت عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه الدجــال
األكــر بعــد أن كانــوا حيبونــه حبــا شــديدا .

وخاصــة بعــد قضيــة القبطــي الــذي ســابق ابــن عمــرو بــن العاص فســبقه
القبطــي واغتــاظ ابــن عمــرو بــن العــاص فرضبــه  ،فذهــب القبطــي اىل املدينــة
عنــد أمــر املؤمنــن فأرســل أمــر املؤمنــن عمــر بــن اخلطــاب يطلــب عمــرو
بــن العــاص وابنــه حتــى أتــوا  ،وللعلــم أن الرحلــة مــن املدينــة اىل مــر
تســتغرق شــهرا فمكــث القبطــي أكثــر مــن ثالثــة أشــهر معــززا مكرمــا يف
ضيافــة الدولــة (ومل يمنعــه أحــد مــن دخــول املدينــة والبقــاء فيهــا رغــم كونــه
غــر مســلم )  .فلــا وصــل عمــرو بــن العــاص وابنــه أمــر عمــر بــن اخلطــاب
القبطــي بــأن يــرب ابــن عمــرو بــن العــاص كــا رضبــه ففعــل ذلــك  ،ثــم
أمــره بــرب عمــرو بــن العــاص نفســه قائــا  :لــوال أبــوه مــا رضبــك فتوقف
القبطــي ومل يــرب عمــرو بــن العــاص ألنــه مل يشــارك يف القضيــة قــط وقــال
عمــر ريض اهلل عنــه قولتــه املشــهورة  ":يــا عمــرو متــى اســتعبدتم النــاس وقــد
ولدهتــم أمهاهتــم أحــرارا "  .وكانــت هــذه احلادثــة ســببا يف انتشــار االســام
بــن األقبــاط وبعــض رجــال الكنيســة أنفســهم فانزعجــت الكنيســة القبطيــة
ثــم ســمت أمــر املؤمنــن عمــر بــن اخلطــاب الدجــال األكــر .
لكــن بعــد وفــاة عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه انحــر مــد التحــول
اىل االســام وخاصــة يف العهــد االمــوي الــذي حــرص عــى منــع األقبــاط
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مــن الدخــول يف االســام لتســتمر اجلزيــة وهــي مبلــغ بســيط (دينــاران كل
عــام) عــى كل رجــل بالــغ عاقــل مقتــدر ويعفــى مــن ذلــك النســاء واألطفــال
والشــيوخ العجــزة واملــرىض املزمنــون والفقــراء .

عمر بن عبد العزيز يعيد انتشار االسالم

ولكــن عمــر بــن عبــد العزيــز ريض اهلل عنــه ملــا تــوىل اخلالفــة وعرفــه القيم
عــى بيــت املــال مــا حيــدث  ،اســتغرب ذلــك وقــال( :إن اهلل بعــث حممــدا
هاديــا ومل يبعثــه جابيــا) فلــا رد عليــه القيــم عــى بيــت املــال (اننــا يف حاجــة
اىل اجلزيــة ) فرضبــه بالــدرة  ،فانتــر االســام مــرة أخــرى يف كل بقــاع الدولــة
االســامية  ،وزاد اخلــر وفــاض حتــى مل جيــدوا مــن يقبــل الصدقــات.
وانزعــج بعــض رجــال الكنيســة مــن ذلــك فقالــوا  :ذهــب الدجــال
األكــر يقصــدون عمــر بــن اخلطــاب  ،وجــاء دجــال أكــر منــه يقصــدون
عمــر بــن عبــد العزيــز ،لكــن عمــر بــن عبــد العزيــز مل يلبــث يف احلكــم ســوى
عامــن ونصــف ألن بنــي أميــة خافــوا مــن أن تذهــب اخلالفــة بكاملهــا مــن
أيدهيــم عندمــا جــاء اخلــوارج اىل عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال هلــم مــا تنقمــون
ـت فمــن
منــي قالــوا  :ال ننقــم منــك شــيئا  .فقــد أقمــت العــدل ولكــن إذا مـ َّ
ســيخلفك أليــس هشــام بــن عبــد امللــك (هشــام هــو مــن أكابــر جمرمــي بنــي
أميــة ) فقــال هلــم عمــر أمهلــوين ثالثــة أيــام أدبــر األمــر فــات ريض اهلل عنــه
مســموما يف تلــك األيــام الثالثــة  .وعــادت الدولــة اىل مــا كانــت عليــه فــر
بذلــك رجــال الكنيســة أيــا رسور  .ألهنــم منعــوا دخــول األقبــاط يف االســام
حتــى تســتمر اجلزيــة .
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منح دراسية متعددة :

وقــد حصلــت عــى منــح دراســية متعــددة أوهلــا مــن احلكومــة املرصيــة

 12جنيــه  ، 1959ثــم مخســة جنيهــات مــن الســفارة اليمنيــة  .1960ثــم

بعــد ذلــك بســنتني  1962منحــة مــن حكومــة عــدن بثالثــن جنيهــا مرصيــا
فــرت غنيــا  ،وطلبــت مــن صديقــي وزميــي األخ عبــد اجلبــار بربــوش مــن

(طولكــرم ) مــن فلســطني أن ينتقــل معــي اىل املعــادي ونســتأجر شــقة حتــى
نذاكــر ســويا  ،فوافــق عــى ذلــك  ،وكان اجيــار الشــقة  12جنيهــا شــهريا ومل

أكــن أظــن أن والــدي ســيعرتض عــى ذلــك وســأزوره يوميــا  ،لكنــه اعــرض
بشــدة ومنعنــي مــن ذلــك  ،فاضطــررت اىل فســخ العقــد وبيــع األثــاث
واعتــذرت مــن صديقــي الــذي كان ســمحا  ،وعــرف موقفــي وقــدره،

فاســتمرت صداقتنــا الدراســية بشــكل وثيــق .

والغريــب حقــا أن والــدي مل يعــرض عــى أخــي أمحــد ملــا تــرك املنــزل

بعــد حصولــه عــى منحــة مــن منظمــة الصحــة العامليــة وذلــك الســنة الثالثــة
– الرابعــة ( )1963-1962مــن كليــة الطــب وذهــب مــع أصدقائــه ليســكن

يف جــاردن ســتي.

أخي أمحد اليلتزم باحلضور
ومل يكــن أخــي أمحــد حيــر اىل الكليــة اال ملامــا واتفــق مــع قريبنــا وصديقنا

األخ عمــر بــن حســن البــار ( الشــاعر العبقــري والــذي كان يســميه والــده

حتولــه مــن جمموعــة سياســية اىل أخــرى ) وشــخص أخــر أال
الزئبــق لرسعــة ّ

يدخلــوا االمتحــان  ،فذهبــت إليهــم وقلــت هلــم هــذا أغــرب يشء تتفقــون
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عــى عــدم دخــول االمتحــان وهــذا أمــر معيــب ال يصلــح منكــم  ،وعــى كل
حــال أنــا أعــرف أخــي ســيحصل عــى تقديــر جيــد جــدا .
وكان أخــي يبتعــد عنهــم أيامــا ويذهــب اىل صديقنــا وزميالنــا عبــد اجلبار
الــذي يراجــع معــه الــدروس التــي أخذناهــا ويأخــذه اىل املختــرات وغريهــا
حتــى تتــم معرفتــه هلــا يف الكليــة فيــرح لــه كل مــا نأخــذه يف عــدة أشــهر
ويســتوعبها يف بضعــة أيــام ويذهــب اىل املســؤولني عــن املختــرات واملعامــل
فيقدمــون لــه الرشائــح ويرشحوهنــا لــه رشحــا جيــدا يف بضــع ســاعات  .ثــم
يذهــب ويراجــع الكتــب بعيــدا عــن الضجــة يف احــدى احلدائــق وأحيانــا يف
مســجد ســيدنا احلســن يف القاهــرة ثــم يعــود مــرة أخــرى ويســر مــع هــؤالء
القــوم  ،وبالفعــل كان دائــا حيصــل عــى درجــة جيــدة جــدا دون أن يزعــج
نفســه مثلنــا باجلــد واملذاكــرة الطويلــة .

وكــون يف الكليــة جمموعــة صغــرة مــن الطلبــة الــذن حيبــون اغــاين أم
ّ
كلثــوم اجلديــدة وعبــد الوهــاب القديمــة  ،ويســتمعون هلــا عــى الطريقــة
القديمــة باجلرامافــون واالســطوانات وملــا وضــع عبــد النــارص حمطــة اذاعيــة
كاملــة تذيــع أغــاين أم كلثــوم طــوال الوقــت كان أخــي أمحــد مــن املشــغوفني
هبــا ثــم وضــع عبــد النــارص حمطــة اذاعيــة للقــرآن الكريــم فكنــت أســتمع
اليهــا يف أوقــات فراغــي .

حفلة أم كلثوم:

وقــد حــرت مــرة مــع أخــي أمحــد حفلــة ألم كلثــوم ثــم حــرت بعــد
عــدة ســنوات مــع خــايل أيب بكــر الصــايف حفلــة أخــرى هلــا وذلــك عــام
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بيت نارص عرجي يف جاردن ستي :

وكنــت أذهــب اىل بيــت نــارص عرجــي يف جــاردن ســتي حيــث جيتمــع
جمموعــة مهمــة مــن أبنــاء عــدن واجلنــوب ومنهــم األســتاذ عبــد اهلل األصنــج
وحممــد ســامل باســندوة وغريمهــا كثــر كــا كنــت أذهــب أيضــا مــن حــن اىل
آخــر اىل مقــر رابطــة أبنــاء اجلنــوب العــريب التــي يرأســها الســيد حممــد عــي
اجلفــري ومــن أهــم أعضائهــا البارزيــن الســلطان عــي عبــد الكريــم والســيد
شــيخان احلبــي أمينهــا العــام والســيد ســامل عمــر الصــايف والســيد أمحــد عمــر
بافقيــه صاحــب ورئيــس حتريــر جريــدة اجلنــوب العــريب ســابقا .
ختتلــف الرابطــة عــن جمموعــة حــزب الشــعب االشــراكي جلبهــة التحرير
التــي كان يرأســها األصنــج يف كوهنــا أكثــر التزامــا بالديــن فرئيســها حممــد
عــي اجلفــري أحــد خرجيــي األزهــر الرشيــف الــذي تــوىل رئاســة القضــاء يف
حلــج فــرة مــن الزمــن والســيد ســامل الصــايف مــن خرجيــي كليــة دار العلــوم
التــي نبــغ منهــا العديــد مــن الدعــاه والكتــاب  .ولكــن الرابطــة أخــذت شــيئا
مــن مبــادئ القوميــة العربيــة واالشــراكية بعــد أن اســتقرت يف مــر بعــد أن
حارهبــا االنجليــز فاضطــروا اىل اهلــروب اىل القاهــرة وكان هلــم دور فعــال
يف اجيــاد منــح مــن احلكومــة املرصيــة لطلبــة اجلنــوب العــريب وكان مــن بــن
طلبتهــم املتحمســن هلــا األخ عمــر باحمســون الــذي أخــذ الدكتــوراه فيــا
بعــد يف القانــون بجامعــة القاهــرة وكانــت تربــط الوالــد صداقــات وعالقــات
عائليــة مــع قــادة الرابطــة املذكوريــن .
وقــد كانــت الرابطــة أول مــن قــام بالدعــوة الوطنيــة يف عــدن واجلنــوب
العــريب وكان الســلطان عــي عبــد الكريــم أول مــن ســعى مــن الســاطني اىل
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اجيــاد احتــاد اجلنــوب العــريب ودعــم جهــود الرابطــة يف االســتقالل  .وهلــذا
نفتــه بريطانيــا ومنعــت دخولــه اىل بلــده حلــج بعــد أن عــاد مــن بريطانيــا التــي
كان حيــاول التفــاوض معهــا عــى االســتقالل وتوحيــد اجلنــوب املمــزق اىل
مشــيخات وســلطنات عديــدة وتــم ذلــك يف عــام  1955 -1954ونفــى معــه
كثــر مــن رجــال الرابطــة مثــل الســيد حممــد عــي اجلفــري وأخيــه عبــد اهلل
عــي اجلفــري والســيد شــيخان احلبــي والســيد ســامل الصــايف وقــد هربــوا
أوال اىل اليمــن الشــايل ومنهــا اىل القاهــرة التــي اســتضافتهم .

أمــا حــزب الشــعب االشــراكي فقــد تكــون يف تلــك الفــرة مــن النقابات
العامليــة التــي كانــت حتتضــن العــال وأغلبهــم مــن املناطــق الشــالية يف اليمــن
ـت عــى الدعــوة اىل وحــدة
خاصــة مــن تعــز ومــا حوهلــا  .وهلــذا فقــد حرصـ ْ
اليمــن منــذ فــرة مبكــرة وهامجــت الرابطــة يف اجتاههــا اىل وحــدة اجلنــوب
العــريب واســتقالل اجلنــوب العــريب فقــط وكانــت الرابطــة تدعــوا اىل وحــدة
اجلنــوب العــريب اوال ثــم اىل الوحــدة العربيــة  .وقــد رفضــت تســمية اجلنــوب
باســم اجلنــوب اليمنــي وأســمته اجلنــوب العــريب.
ثــم قامــت الدعــوة اىل اجلبهــة القوميــة ومقاومــة االنجليــز عســكريا بعــد
دخــول اجليــش املــري اىل اليمــن عــام  1962وقامــت بدعــم النضال امللســح
ضــد االنجليــز والــذي أمدتــه مــر بالســاح  ،وكان مــن رجــاالت هــذه
اجلبهــة قحطــان الشــعبي الــذي كان عضــوا بــارزا يف رابطــة أبنــاء اجلنــوب
العــريب وأنضــم اليــه ابــن عمــه فيصــل الشــعبي الــذي أتــم دراســته يف القاهــرة
وكان عضــوا بــارزا يف حركــة القوميــن العــرب مترشبــا بمبادئهــا  .التــي كان
فيهــا جــورج حبــش ونائــف حوامتــة اللــذان حتــوال اىل الشــيوعية واىل احلركــة
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االشــراكية املاركســية وهلــذا تكونــت داخــل اجلبهــة القوميــة جماميــع تنتمــي
اىل التيــار املاركــي والتــي أطاحــت بعــد االســتقالل بقحطــان الشــعبي ســنة
1969وأدخلتــه الســجن مــع فيصــل الشــعبي ومجيــع قرابتــه وأنصــاره ثــم
قامــت بقتــل فيصــل الشــعبي وهــو يف الســجن بزعــم أنــه حــاول الفــرار .

إجازة صيف 1961

ويف صيــف عــام  1961بعــد أن اهنيــت الســنة الثانيــة يف الطــب بتفــوق
واحلمــد هلل ذهبــت اىل عــدن لزيــارة الوالــدة واألهــل هنــاك .

وتعرفــت يف تلــك االجــازة عــى األخ املناضــل املؤمــن أيب بكــر شــفيق
الــذي بــدأ بتكويــن جمموعــة يف عــدن للجهــاد ضــد االنجليــز  .وكان شــابا
صاحلــا مــن أرسة تنتمــي اىل التصــوف االســامي الصحيــح وقلــت لــه هــذا
جهــد مبــارك ولكــن عليكــم باحلــذر ألن قــادة احلركــة ينتمــون اىل حركــة
القوميــن العــرب وهــم علامنيــون وفيهــم مــن بــدأ يتجــه اىل االشــراكية
املاركســية فطمأننــي وقــال أن كل املجامــع التــي يعرفهــا متمســكة بالديــن .
وقــد تــوىل األخ الفاضــل املناضــل أبــو بكــر شــفيق قيــادة احلركــة النضاليــة
العســكرية يف عــدن واعتقلــه االنجليــز بعــد ذلــك وكانــت االدارة الربيطانيــة
تعــن بعــض األطبــاء لزيــارة املســجونني ومداواهتــم  .وكنــت أحــد هــؤالء
األطبــاء والتقيــت بــه مــرارا عــام  1966وكان يطلــب بعــض الكتــب فأمــده
هبــا وكلهــا كتــب دينيــة ال تعــرض عليهــا ادارة الســجن  .وهنــاك فهــم شــائع
بــأن املتصوفــن ال جياهــدون جهــادا حربيــا ويكتفــون بجهــاد النفــس والشــك
أن جهــاد النفــس هــو اجلهــاد األكــر ولكنهــم عــى مــدى التاريــخ كان هلــم
دور يف اجلهــاد منــذ زمــن ابراهيــم بــن أدهــم وشــقيق البلخــي وحاتــم األصــم
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(كلهــم مــن بلــخ يف شــال افغانســتان)  ..وعبــد اهلل بــن املبــارك (تركســتان).
وكان للصوفيــة دور بــارز يف حماربــة الصليبــن يف مــر والشــام وكانــوا مــع
رجــال نــور الديــن زنكــي ثــم بعــد ذلــك مــع صــاح الديــن األيــويب الــذي
اهتــم اهتاممــا بالغــا بالصوفيــة واخلانقهــات ومــن ختــرج مــن شــباب الفتــوة
الذيــن شــاركوا يف اجلهــاد معــه .

وكان هلــم دور بــارز يف احلــركات اجلهاديــة يف الرتكســتان والشيشــان
لــت ذلــك يف كتــايب " املســلمون يف االحتــاد الســوفيتي"
فص ُ
والقوقــاس وقــد ّ
وكتــايب "قبــل االرثوذكســية كان االســام يف روســيا"  ،ويكفــي أن نذكــر أن
حركــة الشــيخ شــامل اجلهاديــة اســتمرت أكثــر مــن ثالثــن عامــا يف روســيا
وكان مثــاال للمجاهــد املســلم حتــى أنــه بعــد هزيمتــه اســتقبله قيــر روســيا
وأعطــاه ســيفا تقديــرا لنزاهتــه وعــدم مهامجتــه لألبريــاء يف حروبــه مــن
الــروس بــل قــام بالدفــاع عنــه ولكــن الشــيخ شــامل طلــب االذن بالذهــاب
للحــج فــإذن لــه وتوافــاه اهلل يف املدينــة املنــورة بعــد احلــج وبقــي بعــض مــن
أفــراد أرستــه يف املدينــة وعــاد بعــض منهــم اىل تركيــا .
وقــام األمــر الصــويف عبــد القــادر اجلزائــري بمحاربــة الفرنســيني الذيــن
احتلــوا اجلزائــر حربــا طويلــة  .وعمــر املختــار الــذي حــارب االيطاليــن يف
ليبيــا كان صوفيــا  .ليعــرف اجلميــع أن للصوفيــة دور ًا كبــر ًا يف احلــركات
اجلهاديــة.

الشهر الفضيل وحفالت الرقص يف ميدان احلسني واألزهر :

وكانــت تقــام يف مــر مهرجانــات يف شــهر رمضــان وخاصــة يف منطقــة
احلســن حيــث يقفــل املســجد بعــد صــاة الرتاويــح مبــارشة .وتقــام حفــات
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غنائيــة وراقصــة بمناســبة الشــهر الكريــم يف تلــك الســاحات والغريــب حقا أن
الراقصــات كــن يلبســن بدلــة الرقــص العاريــة احتفــاال بالشــهر الكريــم !!؟؟
وكانــت الصحــف تعلــن عــن حفــات راقصــة وموســيقية احتفــاال بالشــهر
املبــارك وتقيــم حفــات يتبعهــا الســحور عــى أنغــام املوســيقى والرقــص ،
والغريــب حقــا أن نــادي املعــادي قــام أيضــا باالحتفــال بمناســبة الشــهر
املبــارك بحفــات ســحور غنائيــة مــع وجــود راقصــات  ،واســتمر ذلــك اىل
اهلزيمــة النكــراء التــي حدثــت يف يونيــو  1967فصــارت تلــك احلفــات
قليلــة وال بــد أن تلبــس الراقصــة ثوبــ ًا يغطــي جســدها وذلــك يف منطقــة
احلســن واســتمر ذلــك يف عهــد الرئيــس املؤمــن انــور الســادات !!؟؟ .

واذكــر اننــي كنــت أذهــب اىل صــاة الفجــر مــن منزلنــا يف املعــادي اىل
مســجد الفنــان املؤمــن حســن صدقــي عــى ضفــة النيــل وأمــي حــوايل ربــع
ســاعة حتــى أصــل اليــه فــرآين ذات يــوم أحــد العســاكر -وكان رجـ ً
ا طيبـ ًا-
اىل أيــن تذهــب يــا بنــي ؟ فأخربتــه أين ذاهــب اىل صــاة الفجــر يف مســجد
حســن صدقــي  .فقــال :يــا ابنــي احســن لــك صـ ِّـل يف بيتــك فهنــاك مشــاكل
فشــكرته عــى ذلــك ،وبقيــت أصــي يف بيتــي .

ومل يكــن يف أيــام مجــال عبــد النــارص أي مــكان للصــاة يف اجلامعــات
املرصيــة وال يف كليــات الطــب وال يف مستشــفى قــر العــن  .ولكــن املســاجد
ظهــرت بعــد هزيمــة  1967وبــدأت موجــة مــن التديــن يف تلــك الفــرة تظهــر
وتســمح هلــا الســلطات نوعــا مــا .

التدريب عىل اعطاء احلقن الوريدية

ـدرب
وأذكــر أين يف الســنة اخلامســة طــب ذهبــت اىل قســم احلــوادث للتـ ّ
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عــى اعطــاء احلقــن الوريديــة  ،ولكــن جــاء مديــر العيــادات اخلارجيــة
واحلــوادث يف املستشــفى وجــدين اعطــي احلقــن للمــرىض فقــال  :مــاذا تفعل؟
قلــت  :أتــدرب عــى اعطــاء احلقــن فأنــا يف الســنة اخلامســة طــب وبعــد أقــل
مــن ســنة ســوف أكــون طبيبــا يف امتيــاز (التدريــب)  .فقــال :هــذا ممنــوع .
فــرددت عليــه وقلــت لــه  :كيــف أكــون طبيبــا وأنــا ال أعــرف أن أعطــي
احلقــن الوريديــة  .فقــال  :تتعلــم ذلــك يف ســنة االمتيــاز  .فــرددت عليــه :
اتعلــم وأنــا طبيــب  .فقــال  :انــت ملــض؟

والغريــب حقــا أن املــرىض أنفســهم كانــوا حيقنــون أنفســهم باحلقــن
الوريديــة وخاصــة مــرىض الربــو بعقــار االمنيوفلــن ،))Aminophylline
وهــي حقــن زجاجيــة ليســت معقمــة عــى االطــاق  .وبــا أن املمرضــة تكــون
مشــغولة فتطلــب مــن املريــض ان يعطــي زميلــه احلقنــة الوريديــة بعــد أن
حترضهــا لــه  ،وللعلــم فــإن مــر أكثــر بلــد يف العــامل مصابــة بالتهــاب الكبــد
الفــرويس مــن نــوع ( B،Cالــذي مل يكــن معروفــا يف ذلــك الوقــت) ويرجــع
الســبب يف ذلــك اىل انتشــار اعطــاء احلقــن الوريديــة التــي ال تعقــم  ،ومــن
املعلــوم أن فــروس الكبــد مــن نــوع  Cيقــاوم الغليــان وال يمــوت اال بعــد
درجــة غليــان  200درجــة مئويــة  ،وهــو أمــر ال يمكــن ان حيصــل اال عــر
جهــاز االوتــوكالف .
وكانــت البلهارســيا يف مــر منتــرة جــدا وتعالــج يف حقــن الطرطــر
املقيــئ ( ) Tartar emeticوهــي مــادة خطــرة وتعطــى عــر الوريــد ومل تظهــر
املــواد االخــرى األقــل ســمية اال بعــد فــرة مــن الزمــن حيــث اســتبدلت
بحقــن عضليــة ثــم بعــد ذلــك أقــراص للبلــع  ،وبطبيعــة احلــال مل تكــن تعقــم
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هــذه احلقــن الزجاجيــة مطلقــا  ،وهــذا هــو األمــر الــذي أدى اىل انتشــار
التهــاب الكبــد الفــرويس مــن نــوع  Bو  Cوبذلــك اســتبدلت مــر مــرض
البلهارســيا اخلطــر نســبيا بمــرض أخطــر منــه هــو التهــاب الكبــد الفــرويس
املعــدي مــن نــوع  Bو .C
وهبــذا أســهم الطــب واألطبــاء يف مــر يف نــر التهــاب الكبــد الفــرويس
 Bو  Cعــى نطــاق واســع جدا .

وقــد كتــب ايل االخ العزيــز عــادل عولقــي يف تعليقــه عــى هــذه الذكريات
عــن بحث قــام بــه جــون فــاريل (John Farley, Bilharzia: A History of Imperial
 )Tropical Medicineأن مــر توســعت يف زراعــة القطــن يف عرشينــات القــرن
التاســع عــر حتــى بدايــة القــرن العرشيــن بطلــب مــن بريطانيــا التــي كانــت
حتتكــر صناعــة امللبوســات القطنيــة املمتــازة وتصدرهــا اىل مجيــع أنحــاء العــامل.
وقــد شــجعت بريطانيــا احلكومــة املرصيــة عــى التوســع يف زراعــة القطــن
وخاصــة يف منطقــة الدلتــا وكســبت بريطانيــا ومــاك األرايض يف مــر
مكاســب كبــرة جــدا ولكــن الفالحــن الفقــراء مل تتحســن حالتهــم بــل زادت
ســوءا بانتشــار مــرض البلهارســيا يف تلــك املناطــق ولألســف مل تقــم احلكومــة
املرصيــة بتوعيــة الفالحــن بخطــورة التبــول والتــرز بالقــرب مــن مصــادر
امليــاه مثــل الــرع وفــروع النيــل  ،وكان مــن الواجــب أن تقيــم هلــم احلكومــة
أو مــاك األرايض األثريــاء مراحيــض متعــددة يف هــذه األرايض الزراعيــة
الواســعة وبالتــايل يبتعــدون عــن تلويــث مصــادر امليــاه التــي أدت اىل انتشــار
مــرض البلهارســيا يف مــر انتشــارا كبــرا جــدا  .كــا وشــجع ذلــك البحــوث
عــن عــاج طبــي بــا ســميت بامــراض املناطــق احلــارة ()Tropical Medicine
وخاصــة البلهارزيا.
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ومــن أشــهر ضحايــا البلهارســيا املطــرب واملغنــي الفنــان املشــهور عبــد
احلليــم حافــظ والــذي عانــى مــن البلهارســيا ومضاعفاهتــا حتــى وافتــه املنيــة
وهــو يف أخــر ســن الشــباب .
وقــد اهنيــت دراســتي يف كليــة الطــب ســنة  1964وحصلــت عــى
درجــة الــرف الثانيــة وتقديــر جيــد جــدا  ،وبعدهــا بــدأت التدريــب (ســنة
االمتيــاز) يف مستشــفى قــر العينــي وغــره مــن املستشــفيات .

تعقيم النساء بأمر الرئيس عبد النارص
ويف ســنة االمتيــاز كان مقــر علينــا ان نعمــل يف قســم النســاء والــوالدة
ويف تلــك الفــرة كان عــدد ســكان مــر قــد جتــاوز  22مليونــا وكانــت
سياســة الدولــة ايقــاف زيــادة الســكان واعتــرت الزيــادة شــئ ًا خطــرا فأمــرت
باعطــاء مجيــع وســائل منــع احلمــل جمانــا وســاعدهتا بذلــك الواليــات املتحــدة
االمريكيــة ومنظمــة الصحــة العامليــة  ،ووصــل األمــر اىل أن رئيــس الدولــة
مجــال عبــد النــارص أمــر االطبــاء يف املستشــفيات احلكوميــة بــأن يقومــوا
بعمليــة قطــع االنابيــب ( )Tubal Ligationاذا كانــت املــرأة لدهيــا أربعــة أطفــال
أو أكثــر وذلــك عندمــا حتــر للــوالدة يف املستشــفى احلكومــي وتعمــل هلــا
عمليــة قيرصيــة ويف نفــس الوقــت يعمــل هلــا قطــع وربــط األنابيــب ولــو
كان ذلــك بــدون اذهنــا أو اذن زوجهــا وهــو أمــر خمالــف للديــن والعقــل
واالخــاق وحقــوق االنســان  ...ورغــم ذلــك زاد عــدد ســكان مــر زيــادة
كبــرة وهــم االن  100مليــون (2018م)

والغريــب حقــا ان االغنيــاء واملثقفــن حيرصــون عــى ان يكــون لدهيــم
طفــل واحــد أو اثنــن عــى االكثــر بينــا الفقــراء وعامــة الشــعب لدهيــم عــدد
380

الرحـلة اىل مرص والدراسـة فيهـا
كبــر مــن االطفــال  ،ويعتــر وجــود األطفــال يف االرسة مكســبا بالنســبة

للعــال والفالحــن والفقــراء الهنــم أيــدي عاملــة يف البيــت وخــارج البيــت
ويســامهون مجيعــا يف دخــل االرسة ورفــع مســتواها .

ويتجــه كثــر مــن هــؤالء اىل الصناعــات واحلــرف املهنيــة مثــل احلــدادة

والنجــارة وورش الســيارات والفالحــة والزراعــة  ...الــخ وهــذه الفئــة

تكســب أضعــاف مــا يكســبه خريــج اجلامعــة صاحــب البكلوريــوس أو حتــى
الشــهادات العليــا مثــل املاجســتري والدكتــوراه

واجلديــر بالذكــر أن الرئيــس مبــارك كان يقــف بشــدة ضــد الزيــادة

الســكانية املتتاليــة يف مــر وخيطــب قائــا " :أنــا هاجيــب ليكــو أكل منــن اذا
كنــت بتتكاتــرو ذيــن االنــارب ؟؟؟؟!!!!" ويظــن انــه هــو الــرزاق .

واملثــال الثــاين مــن اهلنــد حيــث كانــت انديــرة غانــدي قــد قامــت

بتعقيــم عــرة مليــون هنــدويس ومليــون مســلم مــن الرجــال والنســاء يف
فــرة حكمهــا يف الســتينات مــن القــرن العرشيــن عــى اعتبــار ان ســكان اهلنــد

قــد وصلــوا اىل  300مليــون وبالتــايل ال تســتطيع اهلنــد ان تقــوم بمأكلهــم
ومرشهبــم  .ولكــن أثبــت الزمــن أن هــذه السياســة فاشــلة فقــد وصــل ســكان
اهلنــد اليــوم اىل  1500مليــون (2018م) ومــع هــذا فلــدى اهلنــد فائــض مــن

الطعــام ومســتوى النــاس ارتفــع اضعــاف مــا كانــوا عليــه أيــام أنديــرة غاندي
واصبحــت اهلنــد مــن الــدول الناميــة القويــة والتــي تنافــس الصــن

وكثــرت الســكان مــع وجــود حكومــات راشــدة هــي قــوة فعليــة للدولــة

ولالمــة  ،وهــذا مــا تقــوم بــه الــدول الغنيــة بعــد ان انخفــض عــدد ســكاهنا
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حيــث نجــد أن روســيا (180مليــون) تعطــي النســاء الالئــي يلــدن عــددا

مــن االطفــال جوائــز وتشــجيعات ماليــة كبــرة جــدا  .وكذلــك تفعــل أملانيــا
وغريهــا مــن الــدول

الواقــع أن املثقفــن واالغنيــاء هــم الذيــن يقتــرون عــى طفــل واحــد
أو طفلــن عــى األكثــر أمــا الفقــراء وذوي الدخــل املحــدود فهــم يســعون اىل
االكثــار مــن االطفــال حيــث يكــون وجودهــم مكســبا ماليــا ســواء كان يف
البيــت او يف الزراعــة او يف املعامــل أو غريهــا .
وهــذا مــا قررتــه منظمــة الصحــة العامليــة ومنظــات االمــم املتحــدة عــدة
مــرات بعــد ان فشــلت سياســتها يف حتديــد ســكان العــامل الذيــن ازدادوا مــن
أقــل مــن مليــار يف بدايــة القــرن العرشيــن اىل ثامنيــة مليــارات اليــوم (2018م)
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العمل يف مستشفى امللكة اليزابيث

وضعــت حجــر االســاس امللكــة اليزابيــث الثانيــة يف ابريــل 1954م وافتتــح

املستشــفى يف عــام  1958وكان يضــم أكثــر مــن  500رسيــر وأكــر مستشــفى يف
اجلزيــرة العربيــة آنــذاك .
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عندمــا أكملــت دراســة الطــب يف القاهــرة 1964م وعملــت بعدهــا

ملــدة عــام كطبيــب امتيــاز حســب القوانــن املعتــادة قــررت العــودة اىل عــدن
وبــا أننــي كنــت قــد حصلــت عــى منحــة مــن حكومــة عــدن يف الســنوات
االخــرة لدراســتي للطــب يف القاهــرة (بســبب تفوقــي يف الدراســة ) فــإن

حكومــة عــدن كانــت تنتظــر عــوديت بعــد االنتهــاء مــن ســنة االمتيــاز .

وختــرج معــي أخــي الدكتــور أمحــد عــي البــار وزميلنــا الدكتــور ســامل

أمحــد اليافعــي وســافرنا ســويا اىل عــدن وبعــد ان وصلنــا اتصلــت بمكتــب

وكيــل وزارة الصحــة ( Permnat secretaryوهــو الوزيــر الفعــي) الدكتــور
جونــس( )Jonesلنأخــذ موعــد معــه فأعطانــا املوعــد يف اليــوم التــايل الســاعة
الســابعة صباحــا  .وبالفعــل ذهبــت مــع أخــي وزميلنــا الدكتــور ســامل يافعــي
وفوجــئ الدكتــور جونــس لقدومهــا ورس لذلــك الهنــم كانــوا بحاجــة ماســة

لألطبــاء وطلــب منــا أن نذهــب اىل مديــر مستشــفى امللكــة اليزابيــث الدكتــور
مــريف ( )Murphyومل تكــن معنــا الشــهادات االصليــة التــي مل تكــن تعطــى اال

بعــد مــرور ســنة مــن التخــرج وانــا كانــت لدينــا أوراق معتمــدة مــن كليــة

حوهلــا اىل الســكرتارية وطلبنــا منــه أن
الطــب بتخرجنــا ومل هيتــم بذلــك بــل ّ
يســاعدنا يف احلصــول عــى هاتــف وكذلــك يف رشاء ســيارات حتــى نســتطيع

الذهــاب اىل العمــل  .فحــول ذلــك اىل الســكرتارية وقــال ال هتتمــوا اىل هــذا

املوضــوع وســنرتب امركــم .

وعندمــا ذهبنــا اىل الدكتــور مــريف مديــر املستشــفى وكبــر االطبــاء يف

عــدن ( )SMOاســتقبلنا اســتقباال طيبــا وحولنــا اىل رئيــس قســم اجلراحة مســر
هاملتــون ( .)Mr. Hamiltonوالدكتــور ماكدوجــل( )Mr. Magalرئيــس قســم
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األمــراض الباطنيــة الــذي اختــار أخــي الدكتــور أمحــد للعمــل حتــت ارشافــه

بينــا عملــت أنــا وزميلنــا الدكتــور ســامل يف قســم اجلراحــة .

وبــا أن الدكتــور ماكدوجــل مل يكــن معــه نائبــا ( )Registrarفقــد كان عــى

أخــي أمحــد أن يتابــع احلــاالت التــي تدخــل يف الفــرة املســائية وكان عليــه أن

جييــب عــى أســئلة رئيــس املمرضــن يف القســم  ،وبــا أنــه مل يكــن لديــه تليفون
فقــد اضطــروا لالتصــال بالدكتــور ماكدوجــل نفســه وهــذا مــا اثــار غضبــه

 .ولكننــا أفهمنــاه باليــوم التــايل بســبب املشــكلة بأنــه ليــس لديــه تليفــون .
وهــذا أدى اىل رسعــة اعطــاء أخــي أمحــد التليفــون املطلــوب .

والغريــب أن مستشــفى امللكــة اليزابيــث يف عــدن والــذي حيــوي 500

رسيــر كان يعمــل بــه عــدد حمــدود مــن األطبــاء ففــي االقســام الباطنيــة هنــاك
اثنــان مــن األطبــاء االستشــاريني أحدمهــا الدكتــور ماكدوجــل وهــو رئيــس

القســم والثــاين طبيــب هنــدي (ال حيــرين أســمه اآلن ) ويعمــل حتــت
ارشافهــا طبيبــان فقــط منهــم أخــي أمحــد ويف املستشــفى قســم خــاص ملــرىض

الســل منعــزل عــن بقيــة املــرىض ويــرف عليــه طبيــب هنــدي مســلم فقــط
ويــزوره مرتــن يف االســبوع دكتــور ماكدوجــل .
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مرىض السل يف عدن :

بنتــه حكومــة عــدن وأنفقــت عليــه مجعيــة أصدقــاء مــرىض الســل التــي

كان يرأســها الشــيخ حممــد عبــد القــادر مــكاوي الــذي نــال لقــب ســر Sirمــن
امللكــة اليزابيــث وكان مــن أعضــاء اجلمعيــة الشــيخ عــي الرتكــي الــذي كان

يوفــر للمــرىض األلبــان جمانــا والشــيخ عــي بازرعــة وأخــرون والذيــن كانــوا

يوفــرون الغــذاء اجليــد جمانــا هلــؤالء املــرىض  .ويف تلــك الفــرة مل يكــن هنــاك
دواء ملــرض الســل وهلــذا جعلــوا عنابــر مستشــفى الســل مرتفعــة ومفتوحــة

للهــواء الطلــق ويوفــر هلــم الغــذاء اجليــد واهلــواء النقــي وكان بعــض املــرىض
يشــفى هبــذه الطريقــة وبعضهــم تتحســن حالتــه  .فلــا بنــي مستشــفى امللكــة
اليزابيــث  1958كان العــاج قــد توفــر فنقــل املرضىــى اىل مبنــى خــاص يف

مستشــفى امللكــة وازيــل مستشــفى الســل وجعــل طريقــا اىل منطقــة الطويلــة

وقــد كان الســل منتــرا يف عــدن يف تلــك الفــرة ومــا قبلهــا  .وقــد قامــت
وزارة الصحــة ببنــاء مستشــفى صغــر عــى تلــة يف كريــر يف عــدن اليــواء

مــرىض الســل  .وبــا أن أدويــة الســل مل تظهــر اال بعــد اخلمســينات مــن القــرن

العرشيــن فــإن هــؤالء املــرىض كانــوا يعطــون الغــذاء اجليــد واهلــواء النقــي
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يف منطقــة مرتفعــة حتــى تتحســن مقاومتهــم الطبيعيــة وكانــت هنــاك مجعيــة
خرييــة ملــرىض الســل تقــوم بجلــب الطعــام اجليــد وااليــواء هلــؤالء املــرىض

وعــى رأس هــذه املجموعــة شــيخ عــي الرتكــي صاحــب الفنــادق واألبقــار

الكثــرة  .وكان يف هــذه اجلمعيــة الشــيخ عــي بازرعــة والشــيخ حممــد عــوض
باوزيــر وجــدي الســيد عبيد(عبــد اهلل ) أمحــد الصــايف واخــوان جــدي الســيد
حســن أمحــد الصــايف وحســن أمحــد الصــايف والســيد ســامل علــوي الــكاف

وغريهــم  .وملــا ظهــرت األدويــة احلديثــة ملــداواة مــرىض الســل نُقــل هــؤالء
املــرىض اىل قســم خــاص ملستشــفى امللكــة اليزابيــث .

العمل مع مسرت هاملتون يف قسم اجلراحة:

وعملــت انــا مــع املســر هاملتــون (ال يدعــى اجلــراح دكتــور يف بريطانيــا
بــل يقــال لــه مســر وذلــك بســبب تنافــس بــن الكليــة امللكيــة لالطبــاء RCP
والكليــة امللكيــة للجراحــن  .RCSحيــث مل يكــن اجلراحــن يعتــرون أطبــاء يف
األزمــان الســابقة ) وقــد متيــز املســر هاملتــون برباعتــه يف اجلراحــة بمختلــف
أنواعهــا رغــم أنــه كان حيــب اخلمــر كثــرا ويرشهبــا أحيانــا ُأثنــاء النهــار .
ومــع هــذا كان يقبــل ممــن يعملــون معــه أن يناقشــوه ولــه ميــزة أنــه يعــرف
بصــواب مــن هــو حتتــه اذا كان حمقــا وال يمنعــه مركــزه ومنصبــه من ذلــك  .بل
ويقبــل مــن املمــرض الــذي يســاعده يف العمليــات لفــرة طويلــة مــن الزمــن
(العــم عبــده) ان يقــول لــه يف أثنــاء العمليــة "ليــس هكــذا يامســر هاملتــون"
.وللحــق فــإن معظــم األطبــاء مــن االنجليــز وغريهــم كانــوا متواضعــن
وحســني اخللــق مــع مــن يعملــون حتتهــم مــن األطبــاء واملمرضــن ومــع
املــرىض .
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ياوليد ياوليد

وأذكــر عندمــا جئــت مــن القاهــرة حيــث يدعــون طلبــة الطــب يــا دكتــور
يــا دكتــور  ،وأنــا أفــرح بذلــك وملــا عملــت بمستشــفى امللكــة اذ بامــرأة
صوماليــة وأنــا معلــق الســاعة عــى صــدري تنادينــي يــا وليد يــا وليــد (تصغري
ولــد وهــي تــكاد تكــون شــتيمة يف مــر) فغضبــت يف نفــي ثــم ضحكــت
ويف اليمــن بأكملهــا ال توجــد ألقــاب بــن النــاس  ،فقــد جتــد الفــراش خياطــب
مديــر املؤسســة ب يــا فــان  ،وقــد حــدث أن أحــد الفراشــن ســلم عــى مديــر
وصاحــب مستشــفى فلــم يــرد عليــه الســام فقــال الفــراش اليمنــي يــا دكتــور
الســام هلل  ،رد الســام يــا فــان الكــرة هلل !

العم عبده يف قسم اجلراحة
وكان العــم عبــده بخربتــه الطويلــة يوجهنــا نحــن األطبــاء املتخرجــن أثناء
العمليــات التــي نقــوم هبــا ويســاعدنا يف ذلــك كثــرا وذلــك خلربتــه الطويلــة
حيــث أنــه عمــل مــع رئيــس قســم اجلراحــة الســابقة املســر تكــر  Tuckerمــدة
طويلــة ثــم عمــل مــع مســر هاملتــون مــدة طويلــة ونتيجــة خربتــه الطويلــة
أصبــح ذو معرفــة جيــدة باجلراحــة .

ويعمــل مــع مســر هاملتــون جــراح انجليــزي كان يسء اخللــق كنائــب
( )Registrarوانــا كطبيــب مقيــم ( )Senir Honse Ohicer S.H.Oوهنــاك فريــق
أخــر يرأســه جــراح ايرلنــدي ويعمــل معــه كنائــب ( )Registrarجــراح هنــدي
جيــد يدعــى فاشــمبني  Vachempainذو أخــاق عاليــة وعمــل معــه أخــي أمحــد
كطبيــب مقيــم يف احــدى الفــرات .
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وقــد زار مستشــفى امللكــة جــراح القلــب االنجليــزي املشــهور املســر
روس ( )Mr. Rossســنة 1966م والــذي لــه عمليــات باســمه والــذي قــام
باجــراء عمليــات حلــاالت ضيــق الصــام املــرايل الشــديدة والتــي كانــت جترى
عــن طريــق فتحــة صغــرة يف القلــب وادخــال اصبــع اجلــراح بتوســيع الصــام
مبــارشة أو بمــرط خــاص حيــث مل يكــن مــن املمكــن يف ذلــك الوقــت اجراء
عمليــات القلــب املفتــوح لعــدم وجــود األجهــزة اخلاصــة بتحويــل الــدورة
الدمويــة وتنقيــة الــدم واعادتــه اىل اجلســم .وقــد اعتــرت هــذه العمليــة التــي
متــت يف مستشــفى امللكــة يف عــدن أول جراحــة يف القلــب يف العــامل العــريب
بأكملــه  .وقــد كان مــن حظــي أن أحــر هــذه العمليــة  .كــا حــرت فيــا
بعــد ســنة 1972م عمليــة القلــب املفتــوح الكاملــة التــي أجراهــا فريــق
جراحــي القلــب مــن جامعــة لوميلنــدي (الواليــات املتحــدة ) يف املستشــفى
العســكري يف مخيــس مشــيط يف امللكــة العربيــة الســعودية وهــي أول عمليــة
للقلــب املفتــوح التــي أجريــت يف اململكــة .

أطباء من تنزانيا:

وعندمــا حصلــت أزمــة يف تنزانيــا ُأثنــاء حكــم نيغيغــي الــذي كان يعــادي
العــرب واالســام خــرج مــن تنزانيــا جمموعــة مــن األطبــاء ذوي االصــول
العربيــة ومنهــم الدكتــور خــرويص استشــاري طــب األســنان والدكتورعــي
جمينــي الــذي ختصــص يف التخديــر فيــا بعــد وكالمهــا مــن أصــول عامنيــه وقــد
التحقــا بمستشــفى امللكــة اليزابيــث وعمــا هبــا  .والدكتــور عبــد العزيــز الدايل
اخصائــي طــب األســنان وهو من أصــول يمنيــة ولكــن وزارة الصحــة عرقلت
اجــراءات دخولــه فوقــف معــه احتــاد أطبــاء العــرب الــذي تكــون حديثــا مــن
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جمموعــة مــن األطبــاء العــرب املوجوديــن يف عــدن  .وكنــت مــع أخــي أمحــد
مــن الناشــطني يف هــذا االحتــاد واتصلنــا بــاالدارة حتــى قبــل توظيفــه .
ومل نعــرف أن الدكتــور عبــد العزيــز الــدايل كان عضــوا نشــطا يف اجلبهــة
القوميــة ومــن أنصــار االجتــاه االشــراكي اال فيام بعــد  .وذلك عندمــا أصبحت
مديــرا (بالنيابــة) ملستشــفى امللكــة اليزابيــث قبيــل االســتقالل مبــارشة عندمــا
جــاء شــهر رمضــان أمــرت باقفــال املقصــف والكفرتيــا يف هنــار رمضــان
وطلبــت مــن املوظفــن عــدم األكل أو التدخــن علنــا يف هنــار رمضــان ،
ولكنــي فوجئــت بزميلنــا الدكتــور عبــد العزيــز الــدايل حيتــج عــى التدخــل
باحلريــة الشــخصية وفــرض اجتــاه دينــي يف مستشــفى عــام  ،وحاولــت اقناعــه
بــأن األكل والــرب علنــا جيــرح شــعور املســلمني  .ويســتطيع الشــخص ان
يــأكل ويــرب ويدخــن دون ان يظهــر ذلــك علنــا ويتحــدى ذلــك مشــاعر
املســلمني  .ولكنــه مل يقتنــع ثــم عرفنــا صلتــه باجلبهــة القوميــة وانضاممــه اىل
التيــار االشــراكي رغــم أنــه كان مــن االثريــاء ولديــه ســيارة مرســيدس فاخرة
.حيــث تــوىل بعــد االطاحــة بقحطــان الشــعبي واملجموعــة اليمينيــة للجبهــة
القوميــة وانتصــار املجموعــة االشــراكية – منصــب وزيــر الصحــة – وكنــت
قــد فــررت يف اغســطس 1968م اىل القاهــرة للدراســة فيهــا  .وجــاء الدكتــور
عبــد العزيــز الــدايل للقاهــرة عــام 1969م وقابلتــه وطلــب منــي العــودة اىل
عــدن حلاجــة الوطــن اىل أمثــايل مــن األطبــاء املتمييزيــن  .وقــد عــرف أننــي
حصلــت عــى دبلــوم التخصــص يف األمــراض الباطنيــة بدرجــة امتيــاز واننــي
ذاهــب اىل بريطانيــا للحصــول عــى شــهادة الكليــة امللكيــة لألطبــاء يف لنــدن
.واين أريــد منهــم منحــة الكــال الدراســة يف بريطانيــا فكــرر طلــب العــودة
اىل عــدن أوال وقلــت لــه األن أنــا يف حالــة جاهــزة للدراســة العليــا وأســتطيع
392

العودة اىل عدن بعد التخرج
احلصــول عــى شــهادة الكليــة امللكيــة يف خــال ســنة ولكنــه رفــض اعطائــي
هــذه الفرصــة فذهبــت اىل هنــاك ودرســت عــى حســايب اخلــاص وحصلــت
عــى الشــهادة يف خــال عــام  .وعرفــت فيــا بعــد أن الدكتــور عبــد العزيــز
الــدايل انــه صــار وزيــر للخارجيــة عــام 1969م وبعــد ان انتهــى احلكــم
الشــوعي قالــوا انــه عــاد اىل االســام.

الدكتورة ايفا يف قسم األطفال:
ونعــود اىل مستشــفى امللكــة اليزابيــث حيــث كانــت هنــاك الدكتــورة ايفــا
االنجليزيــة اخصائيــة طــب األطفــال وهــي الوحيــدة يف هــذا الفــرع مــن
الطــب يف ذلــك الوقــت وكانــت مجيلــة وصغــرة يف الســن ويبــدو أهنــا مل تكــن
تســتعمل حبــوب منــع احلمــل ألن احلبــوب يف تلــك الفــرة كانــت حتتــوي
عــى كميــة كبــرة مــن االســروجني تــؤدي اىل ارضار جانبيــة كبــرة وهلــذا
فقــد اجريــت هلــا عمليــة اجهــاض مرتــن .

عميل مع دكتور ماكدوجل رئيس امراض الباطنة :
ـت مــع الدكتــور ماكدوجــل مــا يقــرب مــن الســنة وتعلمــت منــه
وعملـ ُ
الكثــر وكان يســتغرب وجــود عــدد كبــر مــن الطفيليــات لــدى املريــض
الواحــد( وخاصــة املناطــق الشــالية )حيــث كان حيمــل املريــض يف أمعــاءه
الطفيليــات التاليــة  :األميبــا واجلارديــا وديــدان االســكارس وديدان بلهارســيا
باالضافــة اىل انكلوســتوما  .وكان يصيــح انظــر انظــر ( امليكروســكوب) هــذا
متحــف طفيليــات كامــل  .وكان كثــر مــن املــرىض يعانــون مــن ســوء التغذيــة
وفقــر الــدم كــا أن غالبيــة اليمنــن تكــون لدهيــم زيــادة خاليــا الــدم البيضــاء
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مــن نــوع احلمضــة ( )Eosinophiaالتــي تــزداد يف حــاالت احلساســية او وجــود
الطفيليــات كــا أن عــددة اخلاليــا الــدم البيضــاء االخــرى تقــل كثــرا حيــث
ان املعــدل الطبيعــي يف الشــعوب االخــرى مــن  8اىل  11ألــف كــرة دم بيضــاء
 .بينــا هــي يف معظــم اليمنــن مــا بــن  3اىل  5أالف كــرة دم بيضــاء  .والغريــب
حقــا أن اليهــود اليمنــن يف ارسائيــل كانــت لدهيــم هــذه الظاهــرة أيضــا واذكــر
اننــي قــرأت مقــاال يف جملــة الالنســت الطبيــة أو املجلــة الطبيــة الربيطانيــة
 P.M.Jعندمــا كنــت ادرس يف بريطانيــا عــام 1971م أن اليهــود اليمنــن
يتميــزون بقلــة كــرات الــدم البيضــاء يف دمائهــم  .وانــه يقــل عــن املعــدل
املعتــاد ووجدتــه مشــاهبا للمــرىض يف مستشــفى امللكــة اليزابيــث .
وكنــا نســتقبل يف املستشــفى حــاالت احلميــات مثــل التيفــود واملالريــا
واحلمــى الشــوكية  .ومل يكــن هلــا قســم خــاص بــل كانــت ضمــن العنــر العــام
للمــرىض يف قســم األمــراض الباطينيــة  .وهــو مــا يشــكل خطــرا عــى املــرىض
األخريــن وعــى العاملــن يف هــذا القســم .
وكان عــى صغــار األطبــاء أن يعملــوا أيضــا يف قســم الطــوارئ يف مناوبات
مســائية وليليــة اىل الصبــاح باالضافــة اىل عملهــم يف االقســام التــي هــم فيهــا
ويف قســم الطــوارئ يبقــى طبيــب واحــد فقــط مــع عــدد مــن املمرضــن
واملمرضــات الســتقبال احلــاالت املختلفــة واذا احتاجــت احلالــة اىل الدخــول
للمستشــفى يتصــل الطبيــب بالطبيــب املســؤول عــن القســم الرجيســرار حتــى
يتــم ادخــال احلالــة ســواء كانــت جراحــة او باطنــة عــى حســب احلالــة .

وأذكــر وأنــا يف قســم الطــوارئ جائنــي أحــد زمالئــي يف كليــة عــدن
الثانويــة ومعــه ابنــه الصغــر الــذي اصيــب بجــرح يف ســاقه نتيجــة لعبــه .
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وبعــد اعطائــه حقنــة مضــادة للتتانــوس طلــب منــي زميــي أن حيــر عمليــة
اخلياطــة الصغــرة فوافقــت عــى ذلــك وبينــا أنــا اجــري اخلياطــة مل اشــعر اال
وصديقــي مغــي عليــه فانشــغلنا بــه  .وبعدهــا تعلمــت ان ال اســمح الحــد
حضــور هــذه االجــراءات البســيطة .

يف قسم الطوارئ:
ويف كثــر مــن االحيــان كان الضغــط يف قســم الطــوارئ شــديدا ومل
يكــن بامــكان طبيــب واحــد أن يــداوي كل تلــك احلــاالت وكان املمرضــون
واملمرضــات جيديــن ويســاعدوننا يف الكثــر مــن هــذه احلــاالت ولكــن قــد
حتصــل مشــاكل أحيانــا  .واذكــر ان جاءنــا طفــل صغــر يعــاين مــن التهــاب
رؤوي تأكدنــا منــه باجــراء االشــعة عــى الصــدر ومل يكــن لدينــا يف ذلــك
الوقــت مضــادات حيويــة كثــرة وكان أهــم هــذه املضــادات املتوفــرة هــو
البنســلني وهــو الــدواء الشــايف ملعظــم هــذه االمــراض امليكروبيــة  .ولكــن
حقــن البنســلني قــد تــؤدي يف بعــض األحيــان النــادرة اىل صدمــة شــديدة
نتيجــة احلساســية وقــد يتــوىف الشــخص يف خــال دقائــق معــدودة اذا كان
الطبيــب مشــغوال بحــاالت اخــرى .
واذكــر يف قســم الطــوارئ انــه يــأيت بعــض املــرىض الذيــن يشــكون مــن
املغــص الكلــوي وهــو معــروف بشــدته وأملــه الشــديد وكنــا نعالــج ذلــك
بحقــن البســكوبان ومشــتقات املورفــن مثــل البثيديــن ويف أحيــان أخــرى
بحقــن املورفــن نفســه وكان الطــب الربيطــاين عــى وجــه اخلصــوص يتســاهل
كثــرا يف اعطــاء املورفــن ومشــتقاته للمــرىض ممــا يــؤدي أحيانــا اىل وجــود
حــاالت ادمــان وقــد كان بعــض هــؤالء املــرىض يتقنــون التمثيــل حلــاالت
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املغــص الكلــوي الشــديد ويتلــون مــن األمل حتــى يعطيهــم الطبيــب حقنــة
مورفــن او عــى األقــل احــدى مشــتقاته مثــل البثيديــن  . .وكانــت حبــوب
الكودايــن (املشــتقة مــن األفيــون ) تعطــى عــى هيئــة أقــراص مــع االســرين
والفيناســيتني  =APCاســرين +فيناســتني+كودايني) وكانــت مــن املســكنات
الشــائعة حتــى بــدون وصفــة طبيــة  .كــا حتتــوي أدويــة الكحــة عــى كميــة
مــن الكودايــن .
وتغــرت هــذه السياســة فيــا بعــد وأصبحــت كل مشــتقات األفيــون
واملورفــن حتتــاج اىل وصفــة طبيــة خاصــة .

وزارة الصحة توفر السكن لألطباء :

بعــد مــرور ســنة مــن العمــل يف املستشــفى طلبــت اجــازة مــدة شــهر
للــزواج (كانــت االجــازة شــهرين لــكل ســنة تأخــذ بعــد ســنتني ونصــف او
ثــاث ســنوات) وذهبــت اىل القاهــرة وتزوجــت مــن قريبتــي التــي كنــت قــد
خطبتهــا وكانــت ال تــزال طالبــة يف املرحلــة الثانويــة  .وحــر حفــل زفــايف
االســتاذ عبــد اهلل األصنــج واالســتاذ نــارص عرجــي وغريمهــا مــن أعضــاء
جبهــة التحريــر ملعرفــة والــدي وأخــي هبــم ومعرفتــي الشــخصية هبــذه
املجموعــة (وكانــت الرابطــة أبنــاء اجلنــوب قــد غــادرت مــر اىل الســعودية)
وحــر أيضــا زميــي يف الدراســة يف كليــة عــدن الدكتــور ابــو بكــر حامــد
خليفــة الــذي كان اليــزال يــدرس الطــب يف القاهــرة بعــد ان عــاد مــن بريطانيا
التــي مل يتــم الدراســة فيهــا .
وملــا عــدت بعــد االجــازة طلبــت مــن االدراة الصحيــة أن توفــر يل ســكنا
باعتبــاري متزوجــا االن فأعطــوين شــقة صغــرة مطلــة عــى بحــر صــرة
ومؤثثــة تأثيثــا بســيطا وجيــدا وبعــد فــرة انتقلــت اىل فيــا صغــرة يف خــور
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مكــر لعمــي املتواصــل يف مستشــفى امللكــة وطلــب منــي أخــي ان اعطيــه
شــقة صــرة فســكن فيهــا بعــد موافقــة االدارة الصحيــة ثــم انتقــل هــو ايضــا
اىل فيــا صغــرة يف خــور مكــر واعطــى هــذه الشــقة الســتاذنا جعفــر أمــان .

القتال األهيل وتأثريه عىل املستشفى واألطباء
ظهــر تنافس شــديد بــن جبهــة التحريــر  FLOSYوبــن اجلبهــة القومية NLF
ممــا أدى اىل ازديــاد حركــة االغتيــاالت وكانــت اجلبهــة القوميــة هــي الرائــدة يف
هــذا امليــدان وقــد اغتالــت عــددا كبــرا مــن أنصــار وأقربــاء جبهــة التحريــر بام
فيهــم أوالد عبــد القــوي مــكاوي( والــذي ســيأيت رشحــه بالتفصيــل ) وقــد
أدت هــذه االغتيــاالت اىل ازديــاد العمــل يف قســم الطــوارئ وازديــاد الضغــط
عــى األطبــاء املوجوديــن يف املستشــفى ويف بدايــة عــام 1967م بــدأ األطبــاء
األجانــب ينســحبون تدرجييــا ويعــودون ىل بلداهنــم وكان لدينــا احتــاد لألطبــاء
العــرب (املحليــن ) وعددنــا حمــدود  ...وكنــت رئيســا هلــذا االحتــاد يف احــدى
الفــرات وقــد قامــت ادراة اخلدمــات الطبيــة بتعينــي مديــرا ورئيســا لألطبــاء
بالوكالــة ( )Acting SMOوذلــك عندمــا انســحب كل األطبــاء األجانــب بــا
فيهــم مديــر املستشــفى الدكتــور مــريف .Murphy

وكان املوقــف عصيبــا جــدا وخاصــة بعــد أن قامــت احلــرب األهليــة
بــن جبهــة التحريــر  FLOSYواجلبهــة القوميــة  NLFوكان اجلرحــى والقتــا
بالعــرات ثــم باملئــات يوميــا  .وكان األطبــاء املوجــودون يعملــون بــكل
طاقتهــم ليــا وهنــارا وكنــت عــى رأس هــؤالء ومل اســتطع النــوم يف كثــر مــن
الليــايل وكنــت أطــوف عــى املــرىض واملصابــن وأجــد بجــوار املريــض مدفــع
رشــاش كالشــنيكوف الــرويس فأســأل املريــض مــا هــذا ؟ فيقــول كــا تــرى
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ســيأتون لقتــي فهــل تســتطيع أن حتمينــي ؟ فأقــول ال واهلل !....

يف هــذا الوقــت العصيــب مــع نقــص األطبــاء واألمكانيــات اتصــل بنــا
منــدوب الصليــب األمحــر وعــرض أن تقــوم مؤسســة الصليــب األمحــر الدولية
بوضــع أعالمهــا عــى مستشــفى امللكــة وتعلــن أن املستشــفى قــد صــار يف
حــوزة الصليــب األمحــر وتــأيت باالعــام العاملــي ليســجل ذلــك وتقــوم هــي
باملقابــل بتوفــر األطبــاء والتمريــض واألدويــة املطلوبــة فاجتمعــت باخــواين
أعضــاء احتــاد االطبــاء العــرب ووافقــوا باالمجــاع عــى ان نســلم املستشــفى
للصليــب األمحــر الن ال طاقــة لنــا ملواجهــة هــذه احلــرب األهليــة واألوضــاع
اخلطــرة فوافقــت مبدأيــا مــع منــدوب الصليــب االمحــر عــى هــذه الفكــرة
ولكنــي طلبــت منــه مزيــدً ا مــن الوقــت حتــى اتصــل بجهــات أخــرى .

ويف ذلــك الوقــت قــام الشــيخ حممــد ســامل البيحــاين بالقــاء خطبــة يســتنكر
فيهــا ان يوضــع الصليــب عــى اكــر مستشــفى يف عــدن والواقــع انــه مل يوضــع
الصليــب عــى اي مؤسســة بصــورة ظاهــرة طــوال فــرة االســتعامر .

وكان ذلــك دافعــا يل لالعتــذار عــن قبــول هــذا العــرض  .وقــد بلغنــي يف
تلــك الفــرة ايضــا ان قحطــان الشــعبي رئيــس اجلبهــة القوميــة كان موجــودا
يف اجلنــوب وانــه رفــض ايضــا فكــرة تســليم املستشــفى للصليــب االمحــر .

لذلــك كلــه قــررت مــع اخــواين االطبــاء ان نســحب موافقتنــا عــى
هــذا االقــراح وبقينــا يف ازمــة شــديدة ثــم حاولــت الذهــاب اىل القاهــرة
الســتجالب عــدد مــن االطبــاء يســاعدوننا يف املستشــفى بعــد أن وافــق وكيــل
وزارة الصحــة بالنيابــة عــى هــذا االجــراء وقــد حــاول بعــض املشــاغبني مــن
اجلبهــة القوميــة منعــي مــن الســفر بنــاءا عــى دعــوة كيديــة بــأين أريــد اهلــروب
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مــن البلــد  .ولكــن بعــد ان تبــن موقفــي ســمحوا يل بالســفر للقاهــرة .

ويف القاهــرة بــدأت باالتصــال باالطبــاء لرتتيــب اخــذ جمموعــة منهــم
وبلغنــي أن الرئيــس قحطــان الشــعبي كان موجــودا يف القاهــرة يف تلــك الفــرة
وفاتصلــت بــه ورشحــت لــه الوضــع فقــال يل  :ال تقلــق األن ستســتقل البلــد
قريبــا وســتأتينا املســاعدات مــن كل مــكان ولــن نحتــاج اىل تكليــف الدولــة
امــوال طائلــة جللــب هــؤالء األطبــاء  .فشــكرته عــى ذلــك ورجعــت اىل عــدن
وبعــد عــوديت بفــرة وجيــزة جائنــي وكيــل وزارة الصحــة الدكتــور جونــس
قبــل ان يغــادر البلــد وقــال يل هــل انضممــت اىل اجلبهــة القوميــة فقلــت لــه
ليــس يل أي انتــاء ســيايس  .فقــال األن ســتكون بيــد اجلبهــة القوميــة وعليــك
برتتيــب أمــرك فشــكرته عــى ذلــك ويف الواقــع كانــت بريطانيــا قــد القــت
بثقلهــا كلــه يف الفــرة االخــرة مــع اجلبهــة القوميــة ضــد جبهــة التحريــر (كــا
ســيأيت رشحــه يف الفصــل القــادم ) وبالفعــل مل انضــم اىل أي جبهــة سياســية
طــوال حيــايت.

وبــدأت أفكــر باالنتقــال اىل املستشــفى العســكري عــى اعتبــار أن بعــض
قــادة اجليــش مثــل العقيــد حســن عثــان عشــال واملقــدم حممــد أمحــد بالعيــد
والقائــد حممــد أمحــد الســياري كانــوا مــن املتدينــن وبالفعــل قامــوا فيــا بعــد
حركــة ثالثــن مــارس 1968م باعتقــال قــادة املجموعــة املاركســية يف اجلبهــة
القوميــة ولكــن هــؤالء عــادوا واســتطاعوا ان يطــردوا جمموعــة عشــال اىل
القاهــرة الذيــن عرفتهــم فيــا بعــد يف القاهــرة  .وكان أكثرهــم معرفــة وذكاءا
القائــد حممــد أمحــد الســياري الــذي نبهنــي اىل كتابــن صــدرا حديثــا يف ذلــك
الوقــت مهــا فلســفتنا واقتصادنــا للعالمــة حممــد باقــر الصــدر  .ولكــن حماولتي
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لالنتقــال اىل املستشــفى العســكري بــاءت بالفشــل .

وعندمــا انســحب االنجليــز واعلــن االســتقالل يف  30نوفمــر 1967م
مل أبــادر اىل وضــع صــورة الرئيــس قحطــان يف مكتــب مديــر املستشــفى بــل
اكتفيــت باأليــات القرآنيــة  .وقــد أدى ذلــك اىل أن تقــوم االدارة اجلديــدة بعــد
أن تــوىل الدكتــور الفاضــل أمحــد صدقــة وزارة الصحــة وطلبــوا منــي أن انتقــل
اىل مستشــفى الربيقــة أوال .
وانتقلــت اىل مستشــفى صغــر يف الربيقــة (عــدن الصغــرى ) تابــع لــوزارة
الصحــة  .وليــس هــو مستشــفى الربيقــة الكبــر التابــع لرشكــة املصــايف
املخصــوص ملوظفــي الرشكــة وعامهلــا .
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وهــو مستشــفى كبــر خيــدم مجيــع موظفــي وعــال املصــايف الــذي يبلــغ
عددهــم عرشيــن ألــف شــخص مــع عائالهتــم وممــن تــوىل ادارتــه مــن
األطبــاء العــرب صديقنــا العزيــز الدكتــور اجلــراح املاهــر عــادل عولقــي
وذلــك منــذ بدايــة ســنة 1978م اىل اغســطس 1982م وكان يقــوم بالعمليــات
الكبــرة وتطلبــه بعــض املستشــفيات االخــرى يف عــدن مثــل مستشــفى
اجلمهوريــة (امللكــة ســابقا) وغــره ليعمــل بعــض العمليــات التــي حيتاجــون
هلــا ولألســف فــإن مستشــفى املصــايف الــذي كان متميــزا قــد انحــدر مســتواه
يف اآلونــة األخــرة.
وكنــت الطبيــب الوحيــد يف املستشــفى احلكومــي الصغــر يف الربيقــة .
وفيــه العيــادة اخلارجيــة اليوميــة وســتة أرسة داخليــة الســتعامهلا عنــد احلاجــة
ومل يكــن هنــاك أي طبيــب أخــر  .وكان املستشــفى مطــا عــى البحــر مبــارشة
يف منطقــة مجيلــة وكان الســكن أيضــا داخــل املستشــفى مكــون مــن دوريــن
ويف الــدور األريض اســتقبال ومطبــخ وغرفــة طعــام والــدور العلــوي غرفتــن
للنــوم  .وكنــت مــع زوجتــي فقــط بــدون أطفــال فلــم نكــن نحتــاج اىل غــرف
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كثــرة  .وكانــت تأتينــي الوالــدة وواحــدة مــن األخــوات لتبقــى معنــا عــدة
أيــام  .وكنــت اذهــب مــع زوجتــي صباحــا بعــد صــاة الفجــر نتمشــى عــى
الســاحل واقــوم أحيانــا بالســباحة فيــه قبــل موعــد العمــل .
وكانــت تــأيت بواخــر رشكــة املصــايف وغريهــا اىل مينــاء الربيقــة وكان
بعــض هــؤالء يأتــون اىل املستشــفى للعــاج كعيــادة خارجيــة ونــرف هلــم
الــدواء وتســتفيد الدولــة مــن هــذه الزيــارات ومــا نرصفــه هلــم بحيــث يتــم
حماســبتهم عليهــا كل شــهر .

وقــد قمــت باســتأجار عيــادة خاصــة يف املســاء ومــع ازديــاد عمليــات
املقاومــة كانــت تــزداد حــاالت االصابــات واطــاق النــار بــن قــوات
الربيطانيــة واملناضلــن  .ويف عــدة مــرات كان هــؤالء املناضلــن يتســلقون
اىل ســطح العيــادة ويرشــقون الدوريــات الربيطانيــة بســاحهم ويتــم تبــادل
اطــاق النــار واضطــر اىل محــل املصابــن واســعافهم والذهــاب هبــم اىل
مستشــفى املصــايف يف الربيقــة الن لدهيــم امكانيــات جيــدة  .وكنــت أحيانــا
ارجــع اىل املنــزل وانــا ملــوث بالدمــاء وادخــل اىل املنــزل وأرى زوجتــي نائمة .
وتصحــى مــن النــوم وتقــول مــا هــذه الدمــاء وأقــول مــا ســمعتي اطــاق النار
 .وتقــول يل امل تقــل يل أن هــذا بعيــد عنــا جــدا  .فأقــول هلــا ارجعــي للنــوم .
ـت مــع والــديت وابــن اختــي الصغــر حممــد باهــارون
ويف احــدى املــرات قدمـ ُ
الــذي كان عمــره مــا بــن الثالثــة والرابعــة وقالــت جدتــه نحــن ذاهبــون اىل
حــرق  .وفعــا عندمــا
حــرق الربيقــة ّ
الربيقــة فكــرر عــدة مــرات الربيقــة ّ
وصلنــا اىل الربيقــة وجدنــا الربيقــة مشــتعلة  .فمكثنــا يف دوار خــارج الربيقــة
حتــى ســمحت لنــا الدوريــات الربيطانيــة بالدخــول والذهــاب اىل املستشــفى
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بعــد ان اوضحــت هلــم بطاقتــي الشــخصية باعتبــاري طبيــب يف املستشــفى
واحلمــد هلل مل تكــن هنــاك وفيــات بســبب هــذا احلريــق الــذي تــم اطفــاءه
برسعــة .

االنتقال اىل مستشفى حلج الصغري :

وعندمــا كنــت يف الربيقــة طلبــت منــي االدارة الصحيــة االنتقــال اىل
مستشــفى حلــج (املحافظــة الثانيــة ) .وبالفعــل انتقلــت اىل مستشــفى حلــج
الصغــر الــذي مل يكــن فيــه أحــد مــن األطبــاء منــذ فــرة طويلــة والــذي
أمهــل امهــاال تامــا  .ووجــدت املستشــفى يف حالــة ســيئة مــن مجيــع اجلهــات
تنظيــا ونظافــة مــع قلــة األدويــة وانعــدام االطبــاء  .وكان يقــوم باملستشــفى
يف تلــك الفــرة جمموعــة مــن املســاعدين الصحيــن والذيــن كانــوا انفســهم
منقســمني بــن جبهــة التحريــر واجلبهــة القوميــة ويتقاتلــون فيــا بينهــم ولكــن
الغلبــة كانــت يف النهايــة مــع اجلبهــة القوميــة  .وقــد وافقــت االدارة الطبيــة
عــى اعطائــي طبيبــا مســاعدا الدكتــور ُدســوزا اهلنــدي كطبيــب عــام مســاعد .

وبفضــل اهلل قمــت بجهــود حثيثــة الصــاح املستشــفى وتنظيفــه وتوفــر
اخلدمــات وبعــض األدويــة الرضوريــة وعندمــا كانــت الطلبــات تتاخــر كنــت
أقــوم بــراء بعضهــا مــن مــايل اخلــاص وقــد عــرف بذلــك رئيــس املمرضــن
واملســاعدين الصحيــن االســتاذ النمــري الــذي كان عضــوا مهــا يف اجلبهــة
القوميــة وكان يتبعنــا مستشــفى الضالــع والــذي مل يكــن فيــه أيضــا أي طبيــب
ومستشــفى يف أبــن وكان فيــه طبيــب واحــد فقــط  .وكان عــي أن اذهــب
اىل هــذه املستشــفيات الصغــرة مــن حــن اىل أخــر واصــاح مــا بقــي فيهــا
مــن امكانيــات حمــدودة  .وبفضــل اهلل ســبحانه وتعــاىل اســتطعت ان ارتــب
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املستشــفى وأقيــم وبعــض اخلدمــات اجليــدة نســبيا وقســمت العمــل بــن
املســاعدين الصحيــن الذيــن كان بعضهــم عــى درايــة جيــدة نســبيا بالعمــل
التمريــي والطبــي وكان لدينــا جهــاز أشــعة وغرفــة عمليــات وخمتــر جيــد
كــا كان لدينــا جمموعــة مــن املمرضــات يف قســم النســاء ومنهــن متدربــات
عــى التمريــض والــوالدة .
وبعــد ان اســتتب االمــر يف املستشــفى قمــت بجــوالت يف املناطــق البعيــدة
وخاصــة يف طــور الباحــة حيــث كانــت املالريــا منتــرة مــع الكثــر مــن
االمــراض والطفيليــات االخــرى مثــل الســل الــرؤوي  .وزرت هــذه املناطــق
مــع جمموعــة مــن املســاعدين الصحيــن اجليديــن وقدمنــا هلــم بعــض اخلدمات
الرضوريــة ونقلنــا بعــض احلــاالت التــي حتتــاج اىل دخــول للمستشــفى  .وقــام
بعــض هــؤالء الفقــراء املســاكني بتقديــم هديــة لنــا جديــن فرفضــت ذلــك
واعتــذرت  .فأخــرين رئيــس املســاعدين الصحيــن الــذي كان معــي  .ان
هــؤالء القــوم يعتربوهنــا اهانــة  .فقــررت ان نأخــذ جديــا واحــدا وان نــرك
الثــاين هلــم  .الهنــم فقــراء معوزيــن ليســت هلــم بيــوت بــل خيــام صغــرة
ممزقــة  .ورسوا بزيارتنــا رسورا بالغــا وقالــوا مل نــرى طبيبــا وال مســاعدا صحيــا
منــذ زمــن طويــل .

وشــعرت بالســعادة عندمــا كنــت أقــوم بزيــارة هــذه املناطــق املهملــة
والتــي تعــاين مــن امهــال تــام للخدمــات الصحيــة
وســمع بذلــك كلــه بالتفصيــل حمافــظ املحافظــة الثانيــة االســتاذ نــارص عــي
حممــد الــذي صــار فيــا بعــد رئيســا للــوزراء ثــم رئيســا للجمهوريــة وأمينــا
عامــا للحــزب االشــراكي ورس لذلــك النشــاط وبلغنــي عنــه أنــه كان مرسورا
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منــي ورغــم اين مل اقابلــه يف تلــك الفــرة وقــد اخــرين بذلــك اخــي الدكتــور
أمحــد فيــا بعــد الــذي كان عــى صلــة وثيقــة بالرئيــس عــي نــارص .
(حمرمة دوليا):
طفالن مع قنابل النابامل ّ

واذكــر حادثــة هزتنــي وذلــك أن طفلــن صغرييــن وجــدا احــدى قنابــل
النابــامل التــي كانــت تلقيهــا القــوات املرصيــة اثنــاء حرهبــا مــع القــوات امللكيــة
االماميــة  .وانفجــرت هــذه القنبلــة يف الطفلــن عندمــا كانــا يلعبــان هبــا وقــد
اتــى هبــا اســعاف املستشــفى وقــد احرتقــت اجســامهام مــن الــرأس اىل القــدم،
ومــع هــذا فكانــا يف منتهــى الشــجاعة والثبــات ومل يكــن أحــدا منهــم يبكــي
أو يــرخ رغــم ان ســنهام كان مــا بــن التاســعة والثانيــة عــرة وبدأنــا يف
اســعافهام وازالــة احلــروق واعطائهــا املحاليــل ومــع هــذا كلــه مل نحتــج
اعطائهــا املورفــن او البيثديــن الهنــا كانــا يف منتهــى الشــجاعة والصمــت
وعــدم اظهــار التــأمل فهــا يعتــران ذلــك عيبــا وعــارا عــى الرجــل أن يبكــي أو
يــرخ  .وكان أبنــاء هــؤالء القبائــل مــن الرجــال األشــداء فعــا .
وعــى أيــة حــال بعــد االســعافات ارســلتهام اىل مستشــفى اجلمهوريــة
(امللكــة ســابقا يف عــدن ) .

واذكــر ان وزيــر الصحــة الدكتــور أمحــد صدقــة عاتبنــي ذات مــرة الين مل
اذهــب لزيــارة منزليــة ألحــد وجهــاء حلــج الــذي طلبنــي وكنــت مشــغوال يف
املستشــفى فأخربتــه ان يــأيت بأهلــه اىل املستشــفى فرفــض ذلــك وبطبيعــة احلــال
مل اذهــب اليــه الن عنــدي العديــد مــن املــرىض الذيــن حيتاجــون يل فقلــت
للدكتــور أمحــد كنــت اتوقــع ان تشــكرين اين مل أذهــب واضيــع وقتــي لزيــارة
منزليــة وكان بامــكاين ان اذهــب لزيــارات املنزليــة واتــرك املــرىض واســتلم

405
405

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

املــال  .وسيشــكرونني لــك وانــا اســتغرب منكــم هــذا املوقــف فابتســم
وســكت .
ويف حلج اعطونا فيال صغرية مجيلة فيها حديقة صغرية أيضا .

وهــذه سياســة جيــدة وهــي توفــر ســكنا جيــدا للموظفــن بحيــث يقومون
بواجباهتــم واعامهلــم بأحســن وجه.وهنــاك عــدة مستشــفيات يف عــدن ومــن
بينهــا مثــل :
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وبنــي هــذا املركــز بجــوار ميــدان احلبيــي لكــرة القــدم وخلفــه مبنــى
نــادي التنــس العــدين وهــو عــى الطريــق املوصــل اىل مســجد العيــدروس
اىل ســاحل صــرة وبالقــرب منــه أكــر مســجد للشــيعة كــا كان بالقــرب منــه
البنــك اهلنــدي  .وقــد عمــل هــذا املركــز لرعايــة األمومــة والطفولــة لفــرة
طويلــة مــن الزمــن وأذكــره منــذ كنــت طفــا  .واســتمر اىل مــا بعد االســتقالل
وعندمــا زرت عــدن يف التســعينات مــن القــرن العرشيــن كان املبنــى خاويــا
عــى عروشــه ومل يعــد يعمــل .
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مستشــفى متخصــص لألطفــال ورعايــة األمومــة (الصداقــة) والــذي يقــع يف
الزاويــة الشــالية الغربيــة ملدينــة الشــيخ عثــان بمحافظــة عــدن  ،بنــي عــام
1977م بقــرض مــن االحتــاد الســوفيتي (ســابق ًا) وتــم افتتاحــه عــى ثــاث
مراحــل ،األوىل كانــت عــام 1984م ،والثانيــة يف العــام 1986م فيــا افتتحــت
املرحلــة الثالثــة عــام1990م

أنشطة خارج املستشفيات :

مل يكــن العمــل الطبــي هــو الشــغل الشــاغل الوحيــد لنــا بــل كان لألطبــاء
جمــاالت أخــرى للعمــل خــارج املستشــفى باملجــاالت التــي يرغبــون فيهــا .
وقــد قمــت باالنشــطة التاليــة :

 1العمــل يف عيــادة خاصــة يف منطقــة الشــيخ عثــان (العيــادة
العربيــة) حيــث اتفقنــا أنــا وأخــي وقريبنــا الدكتــور عبــد القــادر بــن حســن
البار(عــم زوجتــي) عــى ان يعمــل كل واحــد منــا يف جهــة معينــة وبــا ان
الدكتــور عبــد القــادر البــار رمحــه اهلل قــد ســبقنا اىل عــدن وهــو أكربنــا ســنا قــد
اســتقر يف عيادتــه يف كريــر التــي اصبحــت مشــهورة ومعروفــة  .وعمــل أخــي
أمحــد يف عيــادة (العيــادة الشــعبية) يف املعــا .وعملــت أنــا يف عيــادة يف الشــيخ
عثــان ويتــم العمــل يف هــذه العيــادات يف الفــرات املســائية بعــد ان ينتهــي
العمــل يف املستشــفى اال اذا كان هنــاك مناوبــة مســائية وهــي مــرة يف االســبوع.
وكانــت عيــادة الشــيخ عثــان ناجحــة جــدا الهنــا تــكاد تكــون العيــادة
الوحيــدة يف تلــك املنطقــة وقــد اضطــررت اىل االســتعانة بممــرض وممرضــة
يف وقــت العمــل وهــي الفــرة املســائية  ،وعندمــا بــدأ القتــال األهــي يف منطقــة
الشــيخ عثــان كان الرصــاص ينهمــر علينــا حتــى وأنــا يف العيــادة  ،ولكــن
بفضــل اهلل مل يصــاب أحــد بــأذى .
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واذكــر أن عمــي حممــد الــذي كان يســكن يف املنصــورة وهــي قريبــة مــن
الشــيخ عثــان جائنــي ذات يــوم ويقــول يل  :احلــق يــا حممــد زوجتــي االن يف
حالــة خمــاض  .واخــذت بعــض االدوات (ومل يكــن لــدي يف تلــك الفــرة
ممرضــة) وذهبــت معــه مرسعــا اىل منزلــه حيــث قمــت بتوليــد زوجتــه .
وكانــت بفضــل اهلل والدة ميــرة  .ومل أكــن قــد قمــت بالتوليــد منــذ فــرة
االمتيــاز بالقاهــرة  .وكنــت أخشــى أن تتعقــد حالــة الــوالدة ولكــن بفضــل
اهلل قــد تيــرت الــوالدة وتــم كل يشء بســام وخــرج طــه ســليام وصــار بعــد
ذلــك مــن أوليــاء اهلل الصاحلــن.
 2ذهــايب الداء فريضــة احلــج  :بعــد ســتة اشــهر مــن عمــي يف
املستشــفى اخــذت اجــازة قصــرة مــدة عــرة أيــام (اجــازة اضطراريــة
مســموح هبــا) وذهبــت اىل احلــج وقــد رتــب يل ذلــك العــم الســيد حامــد بــن
أيب بكــر املحضــار (ســبق احلديــث عنــه) الــذي كان يف تلــك الفــرة مديــرا
للخطــوط اجلويــة الســعودية يف عــدن
 3الذهــاب اىل دوعــن  :وبعــد ســتة اشــهر أخــرى اخــذت اجــازة
للــزواج كــا تقــدم  .وبعــد مــرور ســنة ونصــف أخــذت اجــازة قصــرة
ايضــا ملــدة عــرة أيــام لزيــارة جــديت أم الوالــد وأختــي الكبــرة يف دوعــن
حرضمــوت.
وذهبــت بالطائــرة مــن عــدن اىل املــكال ثــم ذهبــت بالســيارة مســتأجرا اىل
دوعــن  .وبــا ان الطريــق كانــت وعــرة وجبليــة وغــر معبــدة قــد اســتغرقت
الرحلــة اكثــر مــن  8ســاعات والغريــب حقــا ان هــذه الطريــق نفســها قــد تــم
اصالحهــا بتــرع ســخي مــن الشــيخ املهنــدس عبــد اهلل أمحــد بقشــان مــن
املــكال اىل قريتــه التــي تســمى خيلــة وهــي تشــكل ثامنــن باملئــة مــن الطريــق
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بــن املــكال وهنايــة وادي دوعــن وقــد أتــم مــا بقــي منهــا بــن الدن اىل هنايــة
الــوادي وبذلــك يمكــن قطــع املســافة كاملــة مــن املــكال اىل اخــر وادي دوعــن
يف خــال ســاعتني ونصــف (املســافة مــا بــن  180اىل  200كــم) وقــد قــام
الشــيخ عبــد اهلل بــن الدن بايصــال امليــاه مــن أعــايل اجلبــال اىل وادي دوعــن
عــى نفقتــه اخلاصــة ثــم قــام الشــيخ بغلــف ومعــه أخــرون بتوصيــل هــذه
امليــاه اىل قراهــم ورتبــوا مجعيــات تعاونيــة باصاهلــا اىل كل بيــت وكــم يدفــع
كل صاحــب بيــت وهكــذا فعلــوا بايصــال الكهربــاء أيضــا  .مشــاريع يتــرع
فيهــا االثريــاء ثــم يقــوم االهــايل باجيــاد مجعيــات تعاونيــة توصــل الكهربــاء اىل
كل منــزل .
وهــذه الطريقــة ال توجــد يف العــامل العــريب واالســامي اال يف حرضمــوت
فقــط  .حيــث يقــوم االهــايل بمعظــم واجبــات الدولــة  .ويرتبــون امورهــم
بــدون االنتظــار الطويــل حتــى تقــوم الدولــة هبــذه املشــاريع التــي قــد ال تتــم
مطلقــا ويقــوم هــؤالء االثريــاء بالتــرع بجــزء مــن أمواهلــم التــي مجعوهــا مــن
اعامهلــم وجتارهتــم يف اخلــارج لبنــاء الطــرق واملســتوصفات واملــدارس ودعــم
اجلامعــات واألربطــة التعليميــة مثــل ربــاط تريــم وغــره فعــى ســبيل املثــال
يقــوم الشــيخ عبــد اهلل أمحــد بقشــان والشــيخ حممــد حســن العمــودي بدعــم
جامعــة حرضمــوت كــا يقومــون بدعــم جمموعــة مــن الطلبــة املتمييزيــن
الذيــن يدرســون يف اخلــارج ويف هــذا املجــال قــام صديقنــا العزيــزي الدكتــور
عمــر باحمســون بتنظيــم جمموعــة كاملــة تدعــم التعليــم يف حرضمــوت
وارســال الطلبــة املتمييزيــن للدراســة يف اخلــارج ونــال كثــرا منهــم الشــهادات
العليــا بــا فيهــا شــهادة الدكتــوراه يف خمتلــف التخصصــات  ،وقبــل ان اصــل
اىل اخلريبــة وهــي القريــة التــي فيهــا جــديت هطلــت امطــار قويــة فــكان عــي
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أن اســتأجر بدويــا مــع محــاره ليحمــل ايل شــنطتي ويدلنــي عــى الطريــق اىل
اخلريبــة الن الســيارات ال يمكــن ان تصــل اليهــا وخاصــة مــع هطــول املطــر
وكان البــدوي يقــول يل املــكان قريــب هنياهــا (قريــب مــن هنــا)  .واســتغرقت
هنياهــا ثــاث ســاعات بــن اجلبــال حتــى وصلــت اىل اخلريبــة وكان عــي ان
اصعــد جبــا أخــر حتــى اصــل اىل بيــت جــدي الشــاهق يف أعــى اجلبــل .
وفوجــؤوا يف وصــويل حيــث كان عمــي عبــد القــادر وجديتــي واختــي ورسوا
مجيعــا بوصــويل  .وكانــت جــديت توصينــي بالذهــاب اىل فــان النــه مريــض
واىل فالنــة الهنــا مريضــة وهــي نفســها قــد انكــر فخذهــا وكان مــن الصعــب
جــدا اصــاح ذلــك الكــر  .بينــا كانــت رؤيتهــا جيــدة مــع النظــارة التــي
تســتخدمها وحمتفظــة بجميــع قواهــا العقليــة  .وبعــد اســبوع رجعــت مــرة
اخــرى اىل املــكال ومنهــا بالطائــرة اىل عــدن .
 4تأســيس املركــز الثقــايف االجتامعــي االســامي يف عــدن  (:تأســس يف
بدايــة عــام 1966م واغلــق بأمــر حكومــة قحطــان يف أواخــر عــام 1968م) .

وكونــا حلقــة لقــراءة القــرآن
تعرفــت عــى جمموعــة مــن الشــباب املتديــن ّ
والتفســر يف مســجد بانصــر ثــم ملــا اتســع عــدد االفــراد املهتمــن هلــذا
املوضــوع تقدمنــا اىل الســلطات املحليــة بطلــب ترصيــح القامــة مركز اســامي
ثقــايف اجتامعــي وقــد كان املســؤول احلكومــي يف ذلــك الوقــت باعطــاء مثــل
هــذا الرتخيــص اســتاذي ابراهيــم لقــان الــذي رسعــان مــا اســتجاب لطلبنــا
بعــد ان قدمنــا االوراق املطلوبــة واعطانــا الترصيــح  .كانــت اهــداف املركــز
واضحــة كوهنــا ثقافيــة واجتامعيــة ودينيــة  .واســتأجرنا شــقة يف شــارع امللكــة
أروى املمتــد اىل بــاب عــدن وبدأنــا بالعمــل يف هــذا املركــز وأرص االخــوة
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الذيــن كانــوا معــي عــى ان أكــون رئيســا هلذا املركــز كــا كان األخ عمــر طرموم
رمحــه اهلل أمينــا عامــا للمركــز ونائبــه االســتاذ حســن دملــار (الــذي درســني يف
املرحلــة املتوســطة) وكان معنــا أيضــا الشــيخ حممــد عبــد الــرب جابــر وهــو
أحــد علــاء عــدن الشــباب وكان مــن أحــد تالميــذ الشــيخ البيحــاين والشــيخ
بامحيــش والشــيخ مطهــر الغربــاين .وكان معنــا بعــض املدرســن منهــم
االســتاذ حممــد الصــويف (ولألســف نســيت بقيــة األســاء)  .وابتــدأ املركــز
بــدروس دينيــة كل يــوم مجعــة مــن بعــد العــر اىل بعــد املغــرب التــي كان
يشــرك فيهــا جمموعــة مــن علــاء عــدن الذيــن تكرمــوا هبــذه املشــاركات ،
وعندمــا يغيــب هــؤالء كنــت أقــوم بتحضــر درس يف التفســر جلــزء عــم مــن
كتــب التفســر مثــل تفســر االمــام ابــن كثــر وغــره كــا كنــا نقــرأ األربعــن
حديــث النبويــة ويرشحهــا أحــد العلــاء املوجوديــن  ،ويقــوم املركــز أيضــا
باالحتفــاالت الدينيــة وخاصــة املولــد النبــوي واهلجــرة واالرساء واملعــراج
وهبــذه االحتفــاالت نأخــذ الســطوح الواســعة وجيتمــع عــدد كبــر مــن النــاس
وحيــر بعــض العلــاء اللقــاء خطبهــم ودروســهم كــا يلقــي بعــض الشــعراء
مثــل اســتاذنا الشــاعر امللهــم الدكتــور حممــد عبــده غانــم قصائــد شــعرية
اســامية يف هــذه املناســبات  .وكان للمركــز مكتبــة ال بــأس هبــا حتتــوي عــى
الكتــب الدينيــة مثــل كتــب التفســر وكتــب احلديــث والكتــب العامــة  .وقــام
املركــز بعــد ذلــك بافتتــاح مكتبــة تبيــع الكتــب االســامية واملجــات املهتمــة
باالســام وتطــوع بعــض االطبــاء بعمــل عيــادة جمانيــة حلــوايل ســاعتني مــرة
كل اســبوع لــكل واحــد منهــم وكنــت أنــا مــن بــن هــؤالء األطبــاء الفضــاء
وكانــت عالقــة املركــز ممتــازة مــع علــاء عــدن وخاصــة شــيخ حممــد بــن ســامل
البيحــاين امــام وخطيــب مســجد العســقالين والشــيخ الســيد مطهــر الغربــاين
امــام مســجد أبــان .
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واذكــر اننــي ذهبــت يف احــدى املــرات االوىل للقــاء الشــيخ حممــد البيحــاين
وحتدثنــا عــن االوضــاع الســائدة يف البلــد ووجــود احلــركات االشــراكية
الثوريــة وقلــت للشــيخ يــا ســيدي قــد كانــت اجلامهــر كلهــا تنصــت لكــم
وتســتطيعون ان تؤثــروا عليهــا فأنتــم مــن أفضــل خطبــاء البــاد العربيــة كلهــا
ولكــم تأثــر بالــغ يف اجلامهــر  .ولكنكــم (لســت أدري ملــاذا ) تركتــم اجلامهــر
لتكــون فريســة هلــؤالء ُدعــات الثوريــة واملاركســية  .وقــد كان االســقف
مكاريس(وهــو رجــل ديــن) يف قــرص هــو قائــد حركــة االســتقالل مــن
بريطانيــا وتزعــم الثــورة ضدهــا وتبعتــه اجلامهــر فابتســم الشــيخ رمحــه اهلل
وقــال يــا ســيد ان اهلل ســبحانه وتعــاىل يقــول {:ليــس عــى األعمــى حــرج}
والواقــع ان الشــيخ رمحــه اهلل مل يكــن لــه قــوة وال تنظيــم وال انصــار يســتطيع
هبــا ان يقــود اجلامهــر وهــو بذلــك معــذور بــكل جهــة .
لكــن الشــيخ كان ينكــر قــدر االمــكان عــى مــا يــدور يف البلــد مــن أحــداث
ومنهــا  :عندمــا قامــت احلــرب االهليــة بــن جبهــة التحريــر  FLOSYواجلبهــة
القوميــة  NLFكان يناشــد اجلميــع بعــدم قتــل بعضهــم بعضــا  ،واالجتــاه اىل
التفاهــم وانقــاذ البلــد مــن الدمــاء  .كــا وقــف ضــد تســليم مستشــفى امللكــة
اىل الصليــب األمحــر ليديــره بعــد أن خــرج االنجليــز واالجانــب ومل يكــن
هنــاك عــدد كايف مــن االطبــاء املحليــن ملعاجلــة مئــات اجلرحــى واملصابــن
يف هــذه املعــارك يوميــا  .وكان الصليــب االمحــر قــد اشــرط عــى ان يرفــع
علــم الصليــب الضخــم عــى بنــاء املستشــفى  .فألقــى الشــيخ خطبــة اجلمعــة
ونــدد بذلــك وقــال يف خــال مــدة االســتعامر بأكملــه مل يرفــع الصليــب عــى
املستشــفى وكيــف نرفعــه اليــوم قبيــل االســتقالل (وســيأيت تفصيــل هــذه
احلادثــة فيــا بعــد) .

413
413

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

وأمــا الشــيخ مطهــر الغربــاين قــد كان حريصــا عــى تشــجيع اعضــاء
املركــز ويرســل اكــر أبنــاءه حلضــور درس اجلمعــة بانتظــام ويمدنــا بدعواتــه
وتوجيهاتــه .
وعمومــا كانــت عالقتنــا جيــدة مــع مجيــع علــاء عــدن ونحــر معهــم
أحيانــا اجتامعاهتــم العامــة  .وعندمــا اســتقلت اليمــن اجلنوبيــة يف  30نوفمــر
وتكونــت حكومــة قحطــان الشــعبي طلبنــا مــن علــاء عــدن الفضــاء أن
يذهبــوا ونحــن معهــم اىل رئيــس الدولــة وهننئهــم باالســتقالل ونطلــب منهــم
أن حيرصــوا عــى أن يكــون االســام هــو الديــن الرســمي للدولــة  .فاعتــذر
الشــيخ البيحــاين ملــا يعرفــه عنهــم وقــال يكفــي ان يذهــب املركــز ويمثلنــا
مجيعــا فقلــت لــه  :يــا شــيخنا ايذهــب شــباب صغــار يمثلــون علــاء االســام
يف عــدن !!! ورسعــان مــا انضــم ايل الشــيخ مطهــر الغربــاين والشــيخ كامــل
صــاح .
وذهــب وفــد مــن العلــاء ومعهــم أمــن عــام املركز وبعــض أعضــاءه (الين
كنــت مشــغوال باملستشــفى وال اســتطيع الذهــاب معهــم) فقابلهــم فيصــل
الشــعبي وأحســن مقابلتهــم ووعدهــم خــرا فخرجــوا مرسوريــن هبــذه
املقابلــة احلســنة .

ويف الشــال وقــف االســتاذ الزبــري رمحــه اهلل ضــد بعــض االجــراءات
املرصيــة التــي كان يامرســها بعــض الضبــاط املســؤولني وفــرض مــا يريدونــه
بالقــوة فتــم اغتيــال االســتاذ الزبــري وبالتــايل اضطــر بعــض انصــار الزبــري
مــن الشــباب اهلــروب اىل عــدن .
وبــا اننــي كنــت اعــرف بعضهــم مــن القاهــرة عندمــا كنــا نــدرس فيهــا
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مجيعــا فقــد احســنا اســتقباهلم ومــن هــؤالء االخ عبــد املجيــد الزنــداين الــذي
كان اهتاممــه منص َّبــا يف ذلــك الوقــت عــى االعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة
وعــى اجيــاد تعليمــي اســامي جيــد  .وقــد تعاونــت معــه يف موضــوع االعجاز
العلمــي .
وكان مــن بــن االخــوة الذيــن جــاؤوا اىل عــدن األخ األســتاذ عبــد الســام
خالــد كرمــان (املحامــي) والــذي عرفتــه يف القاهــرة أثنــاء الدراســة هنــاك
حيــث كان يــدرس القانــون والرشيعــة .
 5االعــام والتلفزيــون دعــاين االخ عبــد الرمحــن باجلــون زميــي
الســابق يف كليــة عــدن والــذي كان يعمــل يف تلفزيــون عــدن أن أقــدم بعــض
الربامــج التوعويــة الصحيــة للجمهــور  .ورحبــت بذلــك وقمــت بعــدة

لقــاءات معــه عرضــت فيهــا ملخاطــر التدخــن لالمــراض الصدريــة املنترشة يف
عــدن مثــل الســل الرئــوي وكيفيــة الوقايــة مــن االمــراض املعديــة والطفيليات

املنتــرة يف اليمــن بأكملــه .

6

املحــارضات  :القيــت بعــض املحــارضات يف بعــض النــوادي

واجلمعيــات وقــد كانــت اول حمــارضة يل يف مجعيــة املــرأة العدنيــة يف الشــيخ

عثــان وكانــت عــن احلمــل والــوالدة وخلــق االنســان .

7

التوعيــة يف املســاجد والتهديــد باالغتيــال :أ  -كنــت أقــوم أحيانــا

يف بعــض املســاجد للتوعيــة الدينيــة والصحيــة العامــة ويف احــدى املــرات
حتدثــت عــن االمــراض اجلنســية وكيفيــة توقيهــا وطالبــت باصــاح القوانــن
التــي تســمح بالعالقــات اجلنســية بــن الرجــل واملــرأة أو الرجــل والرجــل
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طاملــا كانــت بــن شــخصني بالغــن بــدون اكــراه  .وذكــرت أن مــر األزهــر
وقائــدة البــاد العربيــة واالســامية وخاصــة حتــت قيــادة الزعيــم مجــال

عبــد النــارص ينبغــي أن تكــون الرائــدة يف منــع هــذه القوانــن التــي وضعهــا
االســتعامر يف معظــم البــاد العربيــة واالســامية  .وذكــرت نــص املــواد

القانونيــة التــي تبيــح ذلــك (قانــون عقوبــات املــري )276-273

وبعــد فــرة وجيــزة جائنــي اثنــان مــن االخــوة اىل املركــز الثقايف االســامي

حيــث كنــت القــي درســا يــوم اجلمعــة وطلبــا منــي أن اجتمــع هبــا يف غرفــة

خاصــة  .ففعلــت ذلــك وقــاال نحــن مرســولني مــن االســتاذ عبــد اهلل االصنج

واالســتاذ نــارص ُع ّرجــي ويقــوالن لــك أن املخابــرات املرصيــة وضعتــك

يف قائمــة املطلــوب اعدامهــم  .ولكنهــا اعرتاضــا عــى ذلــك وقــاال نحــن
نعرفــه ونعــرف اهلــه ووالــده ومل يعمــل شــيئا يســتحق هــذا االجــراء فقالــوا :
مادمتــم تعرفونــه وتضمنونــه فاطلبــوا منــه أن يكــف عــن مثــل هــذه املواضيــع
وال يتعــرض هلــا مطلقــا  .وطلبــا منــي ذلــك فشــكرهتام وشــكرت االســتاذين

الكريمــن عــى نصيحتهــا وأخربهتــا بــأين ســألتزم بذلــك  .وبالفعــل وفيــت

بــا وعدتــه بــه .

8

ظهــرت جمموعــات ماركســية بصــورة شــبه علنيــة وتنــادي

االنضــام للمعســكر االشــراكي واالحتــاد الســوفيتي فوقفــت يف مســجد

كبــر وقلــت أن الشــعب الــذي حــارب االســتعامر االنجليــزي واضطــره اىل
املوافقــة عــى االنســحاب واعطــاء االســتقالل ال يقبــل ان يســتبدل االســتعامر

االنجليــزي باالســتعامر الــرويس  .فقــرر هــؤالء اغتيــايل ولكــن بفضــل اهلل

ســبحانه وتعــاىل كنــت أعــرف معرفــة وثيقــة االخ ابــو بكــر شــفيق الــذي
416

العودة اىل عدن بعد التخرج
كان قائــدا للمناضلــن ضــد االســتعامر يف منطقــة عــدن وقــد تعرفــت عليــه
منــذ عــام 1962-1961م عندمــا عــدت اىل عــدن يف اجــازة الصيفــة  .كــا

عرفتــه عندمــا كان معتقــا يف ســجن املنصــورة عــام 1966م الهتامــه مــن قبــل

الســلطات الربيطانيــة باالرهــاب ومقاومــة االســتعامر  .وكانــت الســلطات
الربيطانيــة قــد وافقــت عــى ان يــزور هــؤالء املعتقلــن اطبــاء مــن أبنــاء عــدن
واجلنــوب  .وكنــت واحــد ًا مــن هــؤالء الذيــن يــزورون املعتقلــن .وكنــت

أقــدم لــاخ أبــو بكــر شــفيق مــا يريــده مــن كتــب أو أي خدمــات أخــرى
يرغــب فيهــا .

وملــا عــرف األخ أبــو بكــر شــفيق بــا يدبــره هــؤالء الشــباب مــن حماولــت

اغتيــايل قــال هلــم ان مــن يمــس حممــد عــي البــار فــإن بينــي وبينــه دم  .ومل

أعــرف ذلــك اال بعــد فــرة طويلــة مــن الزمــن  .وملــا ســألته عــن ذلــك ابتســم
وقــال نعــم حصــل ذلــك.

وهــو شــخص ذو خلــق عــال وديــن متــن وشــجاعة فائقــة حفظــه اهلل
ومتــع بحياتــه .
تعــاىل
َّ

اخلروج من عدن والسفر اىل القاهرة اغسطس 1968م

وبعــد فــرة حولــوين اىل مســتوصف صغــر يف الشــيخ عثــان فشــعرت
بأنــه قــد آن اآلوان للخــروج مــن عــدن وبالفعــل رتبــت امــوري وطلبــت
اجــازة قصــرة الن الوالــد مريــض يف القاهــرة فلــم يصدقــوين وارســلوا اىل
ســفارهتم للقاهــرة ليســألو عــن والــدي وبالفعــل كان مريضــا ومل أكــن اعــرف
ذلــك فأخربوهــم انــه مريــض يف الرسيــر فســمحوا يل يف الســفر .
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وكنــت قــد قررت الســفر لعدة اســباب منهــا انــه مل يعــد يل دور يف اخلدمات
الطبيــة يف عــدن والســبب الثــاين انــه بعــد حركــة  30مــارس 1968م التــي
القــي فيهــا القبــض عــن املجموعــة الشــيوعية مــن اجلبهــة القوميــة بواســطة
العقيــد حســن عشــال وجمموعتــه ثــم حركــة أغســطس التصحيحيــة والتــي
اعــادت املاركســيني للجبهــة القوميــة وقامــت بطــرد عشــال وجمموعتــه اىل
القاهــرة وابتــداء التيــار املاركــي وقلــت الخــويت يف املركــز الثقــايف االســامي
البــد مــن ايقــاف النشــاط الن االجتــاه املاركــي لــن يســمح لنــا ابــدا بــأي
نشــاط مهــا كان بســيطا وســيعتقلون اعضــاء املركــز فقالــوا انــت تتوهــم فقلت
هلــم انــا قــررت الســفر واخلــروج مــن البلــد واهلل يعينكــم عــى مــا ســيأيت  ،وقد
اختــاروا الشــيخ حممــد عبــد الــرب جابــر أن يكــون رئيســا للمركــز  .وبالفعــل
مل متــي ســتة اشــهر اال وهــم يف الســجن .
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كتيبة الشباب اليمني : 1940

درس مؤسســو الرابطــة األوائــل يف األزهــر ويف دار العلــوم .وأســس
الســيد حممــد عــي اجلفــري طالــب األزهــر آنــذاك والســيد ســامل عمــر الصــايف
(طالــب دار العلــوم) والشــيخ حممــد البيحــاين (طالــب األزهــر) والشــاعر
حممــد حممــود الزبــري وحممــد أمحــد نعــان (مــن طلبــة األزهــر آنــذاك أسســوا
كتيبــة الشــباب اليمنــي  .وكان اجتاههــا اســاميا وحدويــا هنوضيــا  .وقــد قــال
األســتاذ حممــد أمحــد نعــان :مل نكــن نفــرق بــن شــايل أو جنــويب وشــافعي أو
زيــدي  ...وكانــت أهدافنــا واضحــة خلدمــة اليمــن بأكملــه وإنقــاذ الشــال
مــن التخلــف وحكــم القــرون الوســطى وإنقــاذ اجلنــوب مــن االســتعامر.
وكان اهلــدف الرتبــوي والتعليمــي هــو اهلــدف األول للكتيبــة .وهــي كتيبــة
إســامية عربيــة وطنية.ووضعــت هلــا برناجمــا ونظامــا حتــت اســم " قانــون
كتيبــة الشــباب اليمنــي " شــعارها  :االســام – العــرب – الوطــن
االسالم  :بنرصه واالستنصار به
والعرب  :بالعمل لصاحلهم وحتقيق وحدهتم
والوطن  :برفع شأنه واعزازه

وحــددت املــادة األوىل قيــام هــذه الكتيبــة مــكان وتاريــخ (القاهــرة
وتاريــخ تكويــن الكتيبــة 25شــعبان 1359هـــ 28/ســبتمرب 1940م)
وأمــا مقاصــد الكتيبــة فتمثلــت يف بعــث الــروح الوطنيــة يف اليمــن بأكملهــا
ونبــذ اخلالفــات املذهبيــة والقبليــة واشــاعة روح املحبــة والتعــاون بــن أفــراد
الشــعب بكاملــه وتشــجيع التعليــم والثقافــة وارســال البعثــات للدراســة
يف اخلــارج وتكويــن جيــل مثقــف وقــادر عــى حتمــل مســؤليات النهــوض
باليمــن بكاملــه .
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ويف منهــج الكتيبــة  :االمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر عــى كافــة
املســتويات ابتــداءا مــن الفــرد واالرسة والقبيلــة والدولــة بأكملهــا .

وملــا عــاد املؤسســون,اىل اليمــن قــام األســتاذ حممــد أمحــد نعــان واألســتاذ
حممــود الزبــري بتأســيس حــزب األحــرار اليمن ـي ,وكان معهــم يف التأســيس
الســيد زيــد املوشــكي والســيد الشــاعر واملــؤرخ أمحــد الشــامي والشــيخ مطيــع
دمــاج وغريهــم .وكانــت أهدافهــم إصالحيــة تربويــة علميــة .ومــن هــذا
احلــزب تألفــت اجلمعيــة اليمنيــة الكــرى التــي أصــدرت صحيفــة صــوت
اليمــن .وكان النشــاط مركــزه عــدن ويمتــد إىل الشــال.

تأسيس اجلمعية االسالمية 1949
وقــام الســيد حممــد عــي اجلفــري والســيد ســامل عمــر الصــايف والشــيخ
حممــد ســامل البيحــاين باالشــراك مــع الشــيخ حممــد عبــداهلل املحامي(اهلنــدي
األصــل) وجمموعــة أخــرى بتأســيس اجلمعيــة اإلســامية الكــرى وأهدافهــا
مواجهــة املــد التغريبــي والتبشــري يف عــدن  .وإقامــة دعائــم الرتبيــة
اإلســامية (املعهــد اإلســامي) والدعــوة اإلســامية واحلفــاظ عــى عروبــة
عــدن وإســامها واملطالبــة بحقــوق أهلهــا.

وعندمــا تــوىف مؤســس اجلمعيــة اإلســامية الكــرى الشــيخ حممــد عبــداهلل
املحامــي يف لنــدن عــام 1954م .انفــرط عقدهــا  .واســتمر الشــيخ البيحــاين
يف جهــوده إلقامــة املعهــد اإلســامي باإلضافــة إىل خطبــه ودروســه .واجتــه
البامحيــش إىل مدرســة بازرعــة يديرهــا وخيــرج األجيــال وخيطــب يف املســاجد,
ويؤســس صحيفــة الذكــرى ويــرأس حتريرهــا وهياجــم االجتاهــات الليرباليــة
والعلامنيــة( .وقــد تقــدم ذكــر اجلمعيــة االســامية الكــرى)
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اجلمعيــة العدنيــة :وقــد تكونــت يف  23يونيــو 1949م التــي أسســها
األســتاذ املحامــي حممــد عــي لقــان الــذي أســس نــادي اإلصــاح العــريب
يف كريــر عــدن)  ١٩٣٠م ,والــذي شــارك يف تأســيس جمموعــة مــن األنديــة
األدبيــة والعلميــة يف عــدن  .كــا كان أول مــن أســس صحيفــة مطبوعــة وهــي
(فتــاة اجلزيــرة) عــام 1940م.
وهــي صحيفــة أســبوعية سياســية .وكانــت لســان حــال اجلمعيــة العدنيــة
وقــد نــرت دســتور اجلمعيــة العدنيــة وأهدافهــا وهــي:

 1العمــل عــى رفــع مســتوى عــدن والعدنيــن والتعــاون مــع
حكومــة عــدن هلــذه الغايــة .

2

ترقية العدنيني ومحاية مصاحلهم يف مستعمرة عدن

 3تنظيــم العالقــات بــن العدنيــن وحكومــة عــدن ,وبــن املوظفــن
واملســتخدمني وبــن العدنيــن أنفســهم.

ثــم أصبــح حســن عــي بيومــي رئيســا للجمعيــة العدنيــة وعــي حممــد
لقــان (ابــن املؤســس) أمينــا عامــا هلــا وحتولــت صحــف آل لقــان :فتــاة
اجلزيــرة ,القلــم العــدين وإيــدن كرونـ ِ
ـكل  Aden Chronicleباللغــة اإلنجليزيــة
إىل لســان حــال اجلمعيــة العدنيــة .
وقــد انضــم إىل اجلمعيــة العدنيــة عــدد ليــس بالقليــل مــن األرس
العدنيــة األصيل ـة ,ومــن التجــار اهلنــود والصومــال وبعــض موظفــي الدولــة
عــرف العــدين بــااليت :
واملؤسســات األجنبية,و ُي ّ
أوال  :كل مولود يف عدن مهام كان أصله ودينه .
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ثانيا  :كل أبناء الكومنولث الذين أقاموا يف عدن ملدة سنتني فأكثر .
ثــم حصــل تعديــل عــام  ١٩٥٥م وســمح البــن اجلنــوب إذا أقــام يف عــدن أن
يتمتــع بحقــوق املواطنــة.

وبعــد دخــول عــدن يف احتــاد اجلنــوب العــريب عــام  ١٩٦٣م صــدر قانــون
التعديــن أي تعديــن الوظائــف واحلــد مــن اهلجــرة األجنبيــة والــذي اشــرط
عــى تعريــف العــدين ان يكــون جميــدا للغــة العربيــة كتابــة ونطقــا .
وعندمــا دخلــت عــدن يف احتــاد اجلنــوب العــريب انقســمت اجلمعيــة
العدنيــة إىل حزبــن:

األول :احلــزب الوطنــي االحتــادي ويرأســه حســن عــي بيومــي .ومــن
أعضائــه البارزيــن األســتاذ عبــد الرمحــن جرجــرة واألســتاذ إبراهيــم
الصعيــدي وحســن بيومــي .وكان ينــادي بدخــول االحتــاد مــع فــرض رشوط
ملصلحــة عــدن.
وقــد تــوىل األســتاذ حســن عــي بيومــي أول وزارة احتاديــة ,كــا تــوىل
منصــب وزيــر اإلرشــاد القومــي وتــوىل أخــوه حســن بعــد وفــاة أخيــه حســن
عــدة مناصــب وزاريــة .وكانــت زوجتــه عديلــة بيومــي مــن رائــدات اإلعــام
واإلذاعــة ثــم التليفزيــون.
الثــاين :حــزب املؤمتــر الشــعبي الدســتوري ويرأســه األســتاذ عــي لقــان,
ويــرى أن عــدن ســتترضر بدخــول االحتــاد .وعــى عــدن أن حتقــق االســتقالل
الــذايت أوالً  ،ثــم تقــرر بعــد ذلــك دخــول االحتــاد مــن عدمــه.
أمــا آل لقــان فهــي أرسة عريقــة يف عــدن وهــم مــن مهــدان اليمنيــة التــي
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ظهــر منهــا الصليحــي وامللكــة الســيدة بنــت أمحــد امللكــة أروى وكانــوا عــى
املذهــب اإلســاعييل الفاطمــي .فلــا ذهبــت دولتهــم جــاءت فــرات مــن
االضطهــاد وانتقــل جــد آل لقــان اىل اهلنــد

وكان للملكــة أروى دور كبــر يف تكويــن جمموعــة البهــرة يف اهلن ـد ,وهــم
يأتــون مــن اهلنــد .لزيــارة مقرهــا ومســجدها وقربهــا يف جبلــة كل ســنة .وذكــر
األســتاذ حممــد عــي لقــان عنــد زيارتــه للهنــد وهــو شــاب مــا أخربتــه جدتــه
عــن دور أجــداده يف احلركــة اإلســاعيلية .ثــم انتقــل جــد حممــد عــي لقــان
وهــو إبراهيــم لقــان إىل عــدن .ويبــدو أنــه أول مــن تــرك املذهــب اإلســاعييل
وتســنن وصــار شــافعيا كأهــل عــدن .وكان األســتاذ لقــان عــى صلــة قويــة
بالعلــاء وذوي الفكــر واألدبــاء ,وهــو رائــد النهضــة الصحفيــة بــا جــدال,
ولــه مشــاركات أدبيــة .ثــم جــاء ابنــه عــي حممــد لقــان واشــتغل بالصحافــة
والسياســة واألدب والشــعر (لــه عــدة دواويــن بالشــعر الفصيــح وباللهجــة
الدارجــة) ,وكل أبنــاء حممــد عــي لقــان درســوا دراســات جامعي ـة ,وبعضهــم
مــا بعــد اجلامعيــة يف زمــن كان احلصــول فيــه عــى الثانويــة العليــا نــادرا .وتوىل
عــي حممــد لقــان وزارة ,ثــم تــوىل منصــب رئيــس إدارة الكهربــاء يف عــدن .

ومل يكــن عــي حممــد لقــان هــو الوحيــد الــذي ينــادي بالتمهــل يف دخــول
االحتــاد بــل كان الســيد زيــن عبــده باهــارون الــذي تــوىل الــوزارة بعــد وفــاة
حســن بيومــي مرتــن ينــادي بالتمهــل يف دخــول عــدن يف االحتــاد يف مؤمتــر
لنــدن يونيــو 1964م حــول قضيــة االحتــاد ودخــول عــدن فيــه وقــد ذكــر
لدخــول عــدن يف االحتــاد الــروط التاليــة (حســب مــا نرشتــه صحيفــة
األمنــاء العــدد ( 14)173نوفمــر : )2012
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 -1ادخال القانون حلقوق االنسان
-2جيــب ان يكــون احتــاد اجلنــوب العــريب دولــة موحــدة وان حتــد
ســلطات كل امــر او شــيخ يف هــذه املناطــق
 -3وجــوب انشــاء جملــس استشــاري حلــل مشــاكل واخلالفــات بــن
االحتــاد وعــدن

 -4ال حيــق ألي رئيــس واليــة او وزيــر يف حكومــة واليــة ان يكــون وزيــرا
احتاديــا اال اذا تنــازل دســتوريا او اســتقال مــن وزارة الواليــة .
 -5جيب ان يكون لكل والية قوات امن خاصة بام فيها والية عدن
 -6ال حيــق للحكومــة االحتاديــة اال يف حالــة الطــوارئ ان تتدخــل مبــارشة
يف تدابــر أمــن أيــة واليــة اال بطلــب مــن حكومــة الواليــة
 -7ن ال تعلن حالة طوارئ يف أي والية اال بموافقة الوالية نفسها.

 -8ان ســلطة النفــي مــن الواليــة البــد ان تكــون بيــد الواليــة او باالتفــاق
مــع الســلطة االحتاديــة .
 -9جيــب الغــاء الســلطات املوجــودة يف دســتور االحتــاد احلــارض لســن
القوانــن باالوامــر الرهينــة باملصادقــة .

 -10جيــب ان ال جيــري اي تغيــر يف رضائــب االحتاديــة اال بموافقــة عــدن
(الن عــدن هــي مصــدر الدخــل األكــر)
-11جيب اعادة النظر يف اجلهاز املايل لالحتاد .
-12ال يمكــن لالحتــاد االســتالء عــى ممتلــكات اي واليــة اال باالتفــاق
مــع الواليــة
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-13الثروة املعدنية والبرتولية ان تكون للدولة االحتادية .
-14توضع قوانني اهلجرة باالتفاق مع الواليات .

-15لواليــة عــدن حــق االنفصــال مــن االحتــاد بتصويــت ثلثــي االعضــاء
يف املجلــس الــذي يمثــل عــدن .
-16ان يكــون الدخــل االيت مــن تأجــر أي قواعــد عســكرية خاصــة
بتلــك الواليــة
-17ان يكون نظام القضائي مستقال يف كل والية .

وقــد ســعى الســيد زيــن باهــارون باجيــاد قــوى عســكرية جويــة وبريــة
وبحريــة وأمنيــة مــن أبنــاء عــدن تــوازي قــوة اجليــش االحتــادي اجلنــويب
املكــون مــن رجــال القبائــل املختلفــة وحتميهــا مــن أي هجــوم عــى واليــة
عــدن .وقــد اســتطاعت هــذه القبائــل ان تســتويل عــى اجلمهوريــة املســتقلة
فيــا بعــد .
وقامــت كل قبيلــة بعــد ذلــك بالســيطرة عــى احلكــم وابــادة القبائــل
املنافســة باســم الثــورة واالشــراكية وحماربــة الربجوازيــة واالمربياليــة
والكونياليــة والكمربودوريــة واالقطــاع والتخلــف وطبقــة الكــوالك (طبقــة
مــاك االرايض االغنيــاء يف روســيا واوكرانيــا !!!!!؟؟ )

وهــذا يــدل عــى جهــل البــدو الذيــن اســتخدمتهم التنظيــات اليســارية يف
عــدن بتوجيــه مــن بتــايل نعومكــن اليهــودي الــرويس املســترشق والــذي جييــد
اللغــة العربيــة والــذي كتــب عــدة كتــب عــن ســقطرى وعــن هلجاهتــا ولغاهتــا
امههــا "جزيــرة العنقــاء"  The Island of Phoenixوالــذي كان اســتاذا لعبــد
الفتــاح اســاعيل وزمرتــه .
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وهــذا كلــه يــدل عــى ان فكــرة انضــام عــدن اىل االحتــاد مل تكــن مقبولــة
بــدون رشوط بــل هنــاك رشوط متعــددة للحفــاظ عــى أمــن واســتقرار عــدن
وقــد أصــدرت حكومــة زيــن باهــارون قانونا بمنــع أبنــاء الكمنولــث الربيطاين
الذيــن ســكنوا يف عــدن مــن حــق االنتخــاب والرتشــيح للمجلــس الترشيعــي
اال اذا أجــادوا اللغــة العربيــة اجــادة تامــة قــراءة وكتابــة وهــو أمــر متعــذر وقــد
وضــع هلــم امتحانــا صعبــا يف ذلــك الصــدد .

رابطة أبناء اجلنوب :1950

واجتمــع الســيد حممــد عــي اجلفــري والســيد ســامل عمــر الصــايف والســيد
شــيخان احلبــي وقحطــان الشــعبي ورشــيد احلريــري وأمحــد عبــده محــزة
وعبــداهلل أمحــد الفضــي وحســن هــادي العولقــي وعــي غانــم كليــب والســيد
عبــداهلل بــن صالــح املحضــار والســيد أمحــد عمــر بافقيــه وعبــد الرمحــن
جرجــرة وعبــداهلل باذيــب والســيد عــي بــن عقيــل .
وكونــت هــذه املجموعــة املنتقــاة مــن أبنــاء اجلنــوب رابطــة أبنــاء اجلنــوب
العــريب عــام  1950م.

ودعــت إلقامــة دولــة موحــدة لكافــة أبنــاء اجلنــوب (عــدن واملحميــات
الرشقيــة والغربيــة) ورفعــت شــعار :ال اســتقالل بــدون احتــاد وال احتــاد بــدون
عــدن .وكان يدعمهــا دعــا تامــا الســلطان عــي عبــد الكريــم (العبــديل )
الشــاب املثقــف املتخــرج مــن كليــة فيكتوريــا كولــج يف االســكندرية .
وقد حددت الرابطة أهدافها كالتايل :
-1االيــان بالقوميــة العربيــة والوطــن العــريب الواحــد الــذي يضــم مجيــع
الشــعوب العربيــة كلهــا.
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-2وحــدة اجلنــوب العــريب كامــا حتــت حكومــة واحــدة مســتقلة تضــم
عــدن واملحميــات الرشقيــة واملحميــات الغربيــة
-3العدالة االجتامعية واملساواة يف كافة احلقوق والواجبات
-4السعي لتخليص الوطن بأكمله من االستعامر اخلبيث .

ظهور الرابطة ونموها :
متيــزت الرابطــة بأهنــا التنظيــم االول الــذي كان أعضــاؤه مــن مجيــع أرجــاء
اجلنــوب العــريب املحتــل (عــدن واملحميــات الرشقيــة والغربيــة) .
ويالحــظ أن الرابطــة ظهــرت يف وقــت اشــتدت فيــه دعــوة "عــدن للعدنني
" وواجهــت هــذه الدعــوة بقــوة .

برنامج الرابطة

يــدور برنامــج الرابطــة حــول مســألتني مهــا  :وحــدة اجلنــوب العــريب
املســتقل ومعــاداة لالســتعامر وقــد هامجــت الرابطــة منــذ تأسيســها االســتعامر
الربيطــاين ودعــت اىل مقاومتــه ونــددت بأوضــاع التجزئــة اىل أكثــر مــن
عرشيــن ســلطنة ومشــيخة اكربهــا كانــت يف حرضمــوت ســلطنة القعيطــي
وســلطنة الكثــري  ،وأمــا الباقيــة فكانــت ســلطنات صغــرة  ،وكلهــا حيكمهــا
مستشــار بريطــاين واالســم للســلطان  ،واالمــور احلقيقيــة والتنفيذيــة ال يمكــن
ان تتــم اال بمستشــار بريطــاين يتدخــل يف كل شــؤوهنا يف منطقــة ال يزيــد عــدد
ســكاهنا عــن املليــون آنــذاك يف كل اجلنــوب العــريب .
ومحــل احلــزب عــى التخلــف والظلــم وفســاد احلكــم وانتشــار اجلهــل
والــروح القبليــة الفرديــة .
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موقف اجلبهة القومية للتحرير من الرابطة: NLF
كانــت اجلبهــة القوميــة للتحريــر بعــد تكوينهــا 1962م تركــز عــى الكفــاح
املســلح ضــد املســتعمرين االنجليــز وضــد أتباعهــم مــن الســاطني وخاصــة
بعــد ثــورة ردفــان يف 14اكتوبــر 1963م واعتــرت اجلبهــة القوميــة أن الرابطــة
منظمــة رجعيــة واشــتد اخلــاف معهــا باعتبارهــا تنــادي باقامــة دولــة مســتقلة
للجنــوب العــريب  ،وتدعــوا اىل الوحــدة العربيــة بصــورة عامــة ولكنهــا
تتجاهــل وحــدة اليمــن ككل .
ويف هــذه النقطــة اتفقــت مــع حــزب الشــعب االشــراكي الــذي تكــون
عــام 1962م واملؤمتــر العــايل والــذي كان يضــم نقابــات العاملية كلهــا وأغلب
أعضــاءه مــن العــال مــن منطقــة تعــز ومــا حوهلــا (مــن الشــال) وبالتــايل
اعتــروا الرابطــة انفصاليــة وحاربوهــا حربــا شــعواء  ،حتــى وصــل األمــر اىل
اهلجــوم عــى مقــرات الرابطــة وقتــل وســحل أعضاءهــا املوجوديــن آنــذاك
باعتبارهــم خونــة ويدعــون اىل حكومــة اجلنــوب العــريب املســتقلة واملنفصلــة
عــن الشــال .

والغريــب حقــا ان اجلبهــة القوميــة والفئــات الوحدويــة حتولــت بعــد
عــام 1994م اىل جمموعــات انفصاليــة تنــادي بفصــل اجلنــوب عــن الشــال
ويــرأس هــذه املجموعــات عــي ســامل البيــض رئيــس احلــزب االشــراكي
آنــذاك والــذي قــام بحــرب  1994االنفصاليــة .
ولكــن الرئيــس عــي نــارص حممــد الــذي تــوىل رئاســة الــوزارة ثــم منصــب
ســكرتري احلــزب االشــراكي (أعــى مــن رئيــس اجلمهوريــة ) قــال يف ذكرياتــه
" ذاكــرة وطــن عــدن" صفحــة 93حتــت عنــوان رابطــة ابنــاء اجلنــوب العــريب :
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أن الرابطــة منظمــة وطنيــة خملصــة ومــن أعضاءهــا قحطــان الشــعبي وفيصــل
الشــعبي املؤسســن االوائــل للجبهــة القوميــة  ،كــا أن مــن أعضاءهــا البارزين
عبــد اهلل عبــد الــرزاق باذيــب وهــو املؤســس للحــزب الشــيوعي يف عــدن
وهــؤوالء ُيعتــرون مــن أعمــدة النضــال الوطنــي الكبــار واعتــر الرئيــس عــي
نــارص حممــد أن الرابطــة قامــت بــدور وطنــي هــام ودعمــت كثــر مــن ثــورات
أبنــاء قبائــل اجلنــوب وخاصــة قبائــل العوالق وبالــذات ثــورة الربيــزي وأيدت
ثــورات بعــض الســاطني التــي قامــت ضــد االنجليــز ومنهــم ســلطان حلــج
عــي عبــد الكريــم الــذي قــاوم بريطانيــة وعزلتــه عــن الســلطنة .
واخلالصــة ان الرئيــس عــي نــارص دافــع بقــوة عــن رابطــة أبنــاء اجلنــوب
ودورهــا الوطنــي اهلــام يف الكفــاح ضــد االســتعامر والســعي لتوحيــد اجلنــوب
العــريب بأكملــه املمــزق عــر جمموعــة مــن الســلطنات واملشــيخات الصغــرة
والتــي كان يتحكــم فيهــا املســتعمر الربيطــاين ويفصلهــا عــن عــدن املســتعمرة
األساســية لربيطانيــا .

وأشــاد الرئيــس عــي نــارص يف مذكراتــه ص  ، 548بجهــاد العوالــق بقيــادة
ســامل أمحــد العتيقــي ونــارص بريــك وأمحــد صالــح بــن حلمــر  ،وهــؤوالء كانــوا
منتمــن للرابطــة ثــم بعد ذلــك جلبهــة التحريــر الوطنيــة FLOSY

الثورات املتعددة يف اجلنوب ضد بريطانيا
بــدأت أول انتفاضــة عســكرية ضــد احلكــم الربيطــاين يف حرضمــوت عــى
يــد حممــد بــن عبــدات الــذي كان حيكــم منطقــة الغرفــة يف حرضمــوت وذلــك
ســنة 1934م وقــد ســاندته قبائــل احلمــوم القويــة واملشــهورة يف حرضمــوت
واضطــرت بريطانيــا اىل رضهبــا بالطائــرات حتــى أخضعتهــا  .ثــم قــام بعــد
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ذلــك عبيــد صالــح بــن عبــدات ضــد االســتعامر مــن عــام  1939حتــى مارس
( 1945أي يف فــرة احلــرب العامليــة الثانيــة) وأدت هــذه احلــرب باالضافــة اىل
مــا حدثتــه احلــرب العامليــة مــن ايقــاف اســترياد احلبــوب واالطعمــة مــع نــدرة
االمطــار يف تلــك الســنني أدت كلهــا اىل املجاعــة املشــهورة يف حرضمــوت
والتــي مــات فيهــا عــدد كبــر مــن الســكان وخاصــة مــن األطفــال والنســاء
ولكــن ُيمــد لربيطانيــا اهنــا قامــت بعــد احلــرب منــذ ســنة  1946ومــا بعدهــا
بمحاولــة انقــاذ الســكان وارســال كميــات مــن الطعــام واحلبــوب اىل كافــة
املناطــق املصابــة باملجاعــة .

وقــام بــن رشــيد بثــورة يف ســلطنة الواحــدي ضــد االنجليــز عــام 1936م
ولكنهــا أمخــدت مثــل غريهــا مــن الثــورات بواســطة الطائــرات الربيطانيــة
وقامــت ثــورة كبــرة يف حرضمــوت التــي تزعمتهــا قبائــل احلمــوم وســاندهتا
قبائــل أخــرى 1938م وانتهــت كاملعتــاد ورضهبــا بســاح اجلــو امللكــي
الربيطــاين
وقــد قامــت ثــورة ســامل ســعيد احلمــري يف املطهــاف عــام 1948م ضــد
بريطانيــا ولكــن ســاح اجلــو امللكــي الربيطــاين امخدهــا برسعــة .
ثــم قامــت ثــورة الدمــاين عــام 1956م وثــورة الربيــزي 1957م وثــورة
ســلطان حممــد بــن عيــدروس (ســلطان يافــع الســفىل) يف  22ابريــل ســنة
1958م وســاندهتا رابطــة ابنــاء اجلنــوب وقــد اســتمرت هــذه الثــورات
فــرة ليســت بالقصــرة ولكــن ســاح اجلــو امللكــي الربيطــاين اســتطاع بعــد
جهــد جهيــد القضــاء عــى تلــك الثــورات املتعــددة وكلهــا كانــت يف مناطــق
املحميــات الغربيــة عــى عكــس الثــورات الســابقة التــي كانــت يف حرضمــوت
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والواحــدي يف املحميــات الرشقيــة  .وبعــد ذلــك قامــت ثــورات العديــد مــن
القبائــل وخاصــة آل بــن فريــد مــن العوالــق والتــي كانــت مرتبطــة برابطــة
ابنــاء اجلنــوب  .كــا قامــت عــدة ثــورات أخــرى يف املحميــات الغربيــة وكان
بعضهــا تابعــا جلبهــة التحريــر (وحــزب الشــعب االشــراكي ) .

وهــذا كلــه يــدل عــى ان ثــورة ردفــان يف  14أكتوبــر  1964التــي تتغنــى
هبــا اجلبهــة القوميــة قــد ســبقتها عــرات الثــورات املتعــددة يف كافــة اجلنــوب
العــريب
والفــرق الوحيــد بــن هــذه الثــورات وثــورة ردفــان ان تلــك الثــورات مل تكــن
مدعومــة بــأي ســاح حديــث بــل كان الثــورا يقاتلــون ببنادقهــم القديمــة
فتــأيت الطائــرات الربيطانيــة فتســحقهم يف بضعــة أيــام عــى األكثــر أمــا يف ثورة
ردفــان فقــد كانــت االســلحة املرصيــة تــأيت بكميــات وافــرة مــع االمــوال
وتدعــم هــذه الثــورة باملدافــع والقنابــل وبالتــايل مل تســتطع بريطانيــا امخادهــا
كــا هــو معتــاد .

وسيأيت ذكر ثورة ردفان بتفصيل فيام يأيت .

وســاندت الرابطــة عــدة ثــورات قبليــة مثــل ثــورة الربيــزي وثــورات
العوالــق وثــورة الســلطان حممــد بــن عيــدروس (العفيفــي اليافعــي) وثــورة
العــواذل (العــوذيل )ضــد احلكــم الربيطــاين ولكــن لعــدم وجــود ســاح
حديــث اســتطاعت بريطانيــا أن تقــي عــى كل هــذه احلــركات الثوريــة عــى
عكــس مــا حــدث بعــد قيــام ثــورة الســال يف اليمــن ســنة  1962ودخــول
اجليــش املــري اىل اليمــن ودعمــه مــن حــركات الثوريــة مثــل ثــورة ردفــان
واجلبهــة القوميــة وجبهــة التحريــر يف الســاح احلديــث ممــا ازعــج بريطانيــا
وجعلهــا تفشــل للقضــاء عــى هــذه احلــركات الثوريــة .
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وقــد اشــاد الرئيــس عــي نــارص حممــد يف كتابــه " ذاكــرة وطــن " صفحــة
 76-73بالثــورات املتعــددة التــي قامــت ضــد االنجليــز قبــل ثــورة اكتوبــر
1963م  ،وأشــاد بــدور الرابطــة يف تلــك الثــورات املتعــددة وخاصــة ثــورات
العوالــق والربيــزي  ،وقــد قــال مــا نصــه  " :شــهدت منطقــة حلــج انتفاضــة
واســعة لقبائــل الصبيحــة  ،ردا عــى الفتنــة االنجليزيــة بإثــارة االقتتــال
وفــرض تنصيــب فضــل بــن عــي ســلطانا  ،رغــا عــن ارادة الســكان بعــد نفــي
الســلطان عــي عبــد الكريــم اىل مــر وهــروب قائــد حرســه حييــى حــريس اىل
صنعــاء.

كذلــك هبــت ضــد االنجليــز يف الســنوات األوىل لعقــد اخلمســينيات قبيلة
الربيــزي بمشــيخة العوالــق العليــا للتخلــص مــن نظــام االستشــارة  ...لكنهــا
كانــت انتفاضــة "مغــدورة" ألن نصيبهــا مــن احلديــث والتســجيل يف وثائقنــا
التارخييــة املعــارصة قليــل ونــادر  ،وال اعتقــد أن ذلــك يعــود اىل قلــة املصــادر
واملعطيــات ولكنهــا لألســف الشــديد بســبب ضيــق األفــق الــذي ورثنــاه عــن
بعــض الفريــق القيــادي األول حيــث كان يعتمــد جتاهــل االنتفاضــة ألهنــا
حظيــت بدعــم وتأييــد حــزب رابطــة أبنــاء اجلنــوب وتأييــده مــاال يصــح معــه
حســب ذلــك املنطــق اجلائــر انصــاف االنتفاضــة خمافــة أن تشــمل االنصــاف
الرابطــة نفســها ".
وأشــاد بالثائــر الوطنــي الشــيخ عــي معــور الربيــزي الــذي قــام ضــد
االنجليــزي عــام 1953م مــع قبائلــه مــن العوالــق والذيــن ســاندهتم الرابطــة
آنــذاك وقــد أشــاد الرئيــس عــي نــارص بجهــود الرابطــة يف مقاومــة االســتعامر
وانتقــد حزبــه ومجاعتــه التــي تتجاهــل وتنكــر جهــاد املجموعــات االخــرى
434

اجلمعيات الوطنية واحلركات السياسية

التــي ســبقت اجلبهــة القوميــة يف مكافحــة االســتعامر والتــي ضحــى رجاهلــا
بالعديــد مــن األبطــال رغــم قلــة االمكانيــات املاديــة و ُنــدرة الســاح احلديــث
معهــم  ...والذيــن كانــوا يعتمــدون عــى اســلحتهم القديمــة ضــد االســلحة
الربيطانيــة القويــة والطائــرات احلربيــة التــي تـ ّ
ـدك معاقلهــم كلــا اشــتد القتــال
وال جيــدون هلــا صــدا .

بيانات الرابطة
واصدرت الرابطة عدة بيانات وخالصتها :

 1ايــان احلــزب بوحــدة اجلنــوب العــريب  .وشــجبه لالنقســام
واالنفصاليــة والقبليــة

2

االيامن بالقومية العربية والوحدة العربية الشاملة

3

العدالة االجتامعية

مالحظات عىل أهداف وبرامج الرابطة
 1ومــن الواضــح ان الرابطــة كانــت هتــدف اىل وحــدة اجلنــوب
العــريب وازالــة نظــام الســلطنات واملشــيخات يف دولــة واحــدة تكــون فيهــا
الســلطة العليــا للشــعب الــذي ينتخــب الربملــان (املجلــس الترشيعــي) وهــو
الــذي يصــدر قوانــن ويكــون الدولــة  .ويكــون جملــس الرؤســاء (املكــون مــن
الســاطني والشــيوخ ) رمــزا للدولــة فقــط .
 2كانــت هتــدف اىل ازالــة االســتعامر وترفــض بقــاء القاعــدة
العســكرية الربيطانيــة يف عــدن
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 3وافقــت بريطانيــا يف أيــام هيكنبوتــم (1956م) وتريفاســكس
(1965-1963م) عــى قيــام االحتــاد الفيــدرايل للجنــوب العــريب اال اهنــا
اشــرطت بقــاء عــدن حتــت ســيطرهتا مــع وجــود قاعــدة عســكرية كبــرة فيهــا
 ،وجعلــت االحتــاد حتــت استشــاراهتا وبالتــايل حتــت ســيطرهتا .
هلــذا كان الصــدام بــن الرابطــة وحكومــة بريطانيــة املتمثلــة بحكومة عــدن امرا
حتميــا  ،وهكــذا قامــت بريطانيــة بالغــاء ترخيــص الرابطــة واعتقــال مــن بقــي
مــن رجاالهتــا واضطــرار الباقــن اىل اهلــروب  .ومنعــت الســلطان عــي عبــد
الكريــم الــذي كان يتفــاوض يف لنــدن مــع احلكومــة الربيطانيــة عــى اســتقالل
اجلنــوب ومنعتــه مــن العــودة اىل وطنــه وعزلتــه مــن الســلطنة .
وهــرب الســلطان عــي عبــد الكريــم ورجــاالت الرابطــة اىل مــر التــي آوت
كل احلــركات الثوريــة ضــد بريطانيــا .
 4مجعــت الرابطــة بــن مبــادئ احلركــة القوميــة وحــزب البعــث
العــريب االشــراكي واالجتــاه االســامي وذلــك ان مؤســي الرابطــة ذوي
مشــارب خمتلفــة فمثــا  :نجــد أن الســيد حممــد عــي اجلفــري والســيد ســامل
عمــر الصــايف ورشــيد احلريــري ذوي اجتاهــات اســامية وهــم مــن خرجيــي
األزهــر وكليــة دار العلــوم  .بينــا تأثــر قحطــان الشــعبي بحركــة القوميــن
العــرب (بواســطة قريبــه فيصــل الشــعبي)  .وتأثــر شــيخان احلبــي وعــي بــن
عقيــل بحركــة حــزب البعــث العــريب االشــراكي  ،وقــد انضــم اىل الرابطــة
ايضــا حممــد ســامل عــي وحممــد ســامل باســندوة وكالمهــا متأثــر بحــزب البعــث
العــريب االشــراكي  .أمــا عبــد اهلل باذيــب الــذي كان عضــوا يف الرابطــة فقــد
اختــذ بعــد ذلــك املنهــج املاركــي الشــيوعي  .وهلــذا انقســمت الرابطــة
436

اجلمعيات الوطنية واحلركات السياسية

بــن هــذه االحــزاب واالجتاهــات املختلفــة  .وانفصلــت هــذه الشــخصيات
املختلفــة وكونــت احزابــا جديــدة .

وكان اجتــاه النــارصي يمثــل االجتــاه القومــي العــريب وبنفــس الوقــت
املتأثــر باالشــراكية الســوفيتية وبــا ان مجــال عبــد النصــار معبــود اجلامهــر
(وخاصــة بعــد معركــة الســويس ســنة  )1956أدى ذلــك اىل ظهــور االجتــاه
القومــي واالشــراكي وانحســار االجتــاه االســامي يف الرابطــة وغريهــا.
 5بــا ان احلركــة العامليــة يف عــدن كانــت تعتمــد عــى وجــود آالف
العــال مــن الشــال واغلبهــم مــن منطقــة تعــز ومــا حوهلــا فــان هــذا النقابــات
وقادهتــا جعلــوا وحــدة اليمــن شــاال وجنوبــا مــن أهــم أهدافهــا بعــد
االســتقالل  .بينــا كانــت الرابطــة هتــدف اىل الوحــدة العربيــة العامــة وال تريــد
االرتبــاط املبــارش بالشــال  .وهــذا جعــل احلركــة الوطنيــة املتمثلــة يف "اجلبهــة
الوطنيــة املتحــدة " و"حــزب الشــعب االشــراكي" و"اجلبهــة القوميــة" حتــارب
الرابطــة وتتهمهــا باالنفصاليــة ومعــادات الوحــدة اليمنيــة والتــي اصبحــت
مطلبــا شــعبيا قويــا .

وكان عــى الرابطــة ان تنتبــه اىل هــذا التيــار القــوي الكاســح وان تنــادي
بصــورة عامــة بوحــدة اليمــن ولكــن التطبيــق الســيايس خيتلــف بعــد ذلــك
فكــا ان هنــاك كوريــا الشــالية وكوريــا اجلنوبيــة واملانيــا الرشقيــة واملانيــا
الغربيــة بســبب االختــاف الســيايس وااليديوجلــي ونظــام احلكــم فمــن
املمكــن ايضــا أن تكــون هنــاك حكومتــان يف اليمــن  .حتــى تــأيت الفرصــة
لالحتــاد .
وقــد ادى موقــف الرابطــة مــن موضــوع الوحــدة اليمنيــة اىل معــاداة
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اجلامهــر للرابطــة وبالتــايل االعتــداء عليهــا وعــى اعضاءهــا باعتبارهــم خونــة
يســتحقون القتــل والســحل وهــذا مــا تــم بالفعــل فيــا بعــد ()1967-1965
وقــد ســبقت االشــارة يف فصــل الرحلــة اىل مــر موقــف الرابطــة يف القاهــرة
واضطرارهــا اىل مســايرة االجتــاه العــريب النــارصي االشــراكي ولكنهــا بعــد
ذلــك اضطــرت اىل تــرك القاهــرة والذهــاب اىل اململكــة العربيــة الســعودية
والبقــاء فيهــا مــع حماولــة االطاحــة بجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية
(االشــراكية والتــي حتولــت اىل شــيوعية ) .

اجلبهة التحرير الوطنية املتحدة 1960-1955( FLOSYم)
يرتبــط قيــام اجلبهــة الوطنيــة املتحــدة بانتخابــات املجلــس الترشيعــي لعدن
عــام 1955م والــذي منــع فيــه أبنــاء اليمــن الشــايل مــن املشــاركة باالنتخابات
 ,وقــد جتمعــت النقابــات العامليــة واجلمعيــات التعاونيــة والنــوادي الرياضيــة
واالحتــاد اليمنــي وبعــض أفــراد الرابطــة يف معارضــة هــذه االنتخابــات
ومقاطعتهــا  .لكــن الرابطــة نفســها اشــركت يف هــذه االنتخابــات وادى ذلــك
اىل فشــلها وخــروج عــدد مــن اعضاءهــا مثــل حممــد ســامل عــي وحممــد ســامل
باســندوة وعبــد اهلل باذيــب وقحطــان الشــعبي وعبــد الرمحــن جرجــرة وحممــد
عبــده نعــان احلكيمــي وغريهــم  .كــا ادى ذلــك اىل اهتــام الرابطــة ملحاربــة
الوحــدة اليمنيــة .
وكان ابــرز مكــوين اجلبهــة الوطنيــة املتحــدة عبــد اهلل باذيــب وحممــد عبــده
نعــان احلكيمــي وعبــد اهلل االصنــج وحممــد ســامل عــي وحممــد ســامل باســندوة
أبرز أهداف اجلبهة الوطنية املتحدة

1
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 2وحــدة اليمــن الكــرى عــى اســاس شــعبي يشــمل ذلــك الشــال
اليمنــي واجلنــوب اليمنــي وصاللــة ومســقط (عــان) يف اطــار مجهوريــة
ديمقراطيــة مســتقلة اســتقالال تامــا
 3االيــان بالوحــدة العربيــة وبمبــادئ الثــورة العربيــة مــع اجتــاه
واضــح متالحــم بالنارصيــة .

وقــد ارجــع عبــد امللــك اســاعيل (أحــد اركان اجلبهــة القوميــة يف حمــارضة
ألقيــت يف نــادي الشــباب الثقــايف يف تعــز 1965/4/23م) اســباب ضمــور
اجلبهــة الوطنيــة املتحــدة اىل اهنــا تكونــت عــى اســاس موقــف مواجهــة
انتخابــات 1955م وليــس عــى اســاس نظريــة عامــة وال تنظيــم كامــل .
احلركة العاملية ونقابات العامل يف عدن :

يف ســنة  1942م صــدر أول قانــون يف عــدن للنقابــات العامليــة والــذي
حيــدد رشوط تســجيل النقابــات وســجلت اول نقابــة ســنة  1952م .
ويرجــع الســبب لعــدم وجــود نقابــات يف تلــك الفــرة اىل أن العــال يأتــون
مــن منطقــة احلجريــة (تعــز) ويبقــون لبضعــة أشــهر يف عــدن ثــم يعــودون اىل
قراهــم ويعملــون بالزراعــة هنــاك  .ولكــن تطــورت االمــور بعــد ذلــك كاأليت

 1مــروع بنــاء املصــايف يف الربيقــة منــذ عــام 1952م والــذي افتتح
عــام 1954م احتــاج ألكثــر مــن عــرة آالف عامــل أو أكثــر .
 2عــال البنــاء :وذلــك بعــد أن اســتقر آالف اجلنــود الربيطانيــن
العائديــن مــن الســويس اتفاقيــة اجلــاء عــن الســويس عــام 1954م
واضطــرت بريطانيــا لبنــاء آالف املســاكن هلــم ولعائالهتــم يف خــور مكــر
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واملعــا والربيقــة .ثــم عــاد عــدد كبــر مــن اجلنــود وعائالهتــم مــن قــرص
ومــن كينيــا .وقــررت احلكومــة الربيطانيــة أن تكــون عــدن هــي القاعــدة
العســكرية األوىل هلــا خــارج بريطانيــا .وقــد بلــغ عــدد اجلنــود وعائالهتــم
أكثــر مــن ثامنــن ألفــا .وال شــك أن هــؤالء حيتاجــون خلدمــات كثــرة .هلــذا
كان عــال البنــاء أكثــر فئــات العــال تواجــدا يف عــدن .
 3عــال املينــاء :حيــث توســع املينــاء عــدة مــرات وتــم اســتيعاب
آالف العــال يف املينــاء.
 4الــركات الغربيــة الكبــرة مثــل ( )B.Pوشــل ولــوك تومــاس
وغريهــا مــن الــركات واألعــال اخلدميــة التــي اســتخدمت أيضــا آالف
العــال.

 5األعــال احلــرة وجتــارة املفــرق :وتســتخدم عــددا كبــرا مــن
العــال واملوظفــن الصغــار وأعــال حــرة يقــوم هبــا مــن بيــع ورشاء بكميــات
صغــرة.
ويقــول تــوم هيكنبوت ـم ,حاكــم عــدن (1956-1951م) يف كتابــه عــدن
إنــه عندمــا قــدم إىل عــدن ألول مــرة  −يف الثالثينــات مــن القــرن العرشيــن
 −كان الوضــع مزريــا ومل يكــن هنــاك حــق التقاعــد (املعــاش) أو التعويــض
عــن اإلصابــة أو املــرض .واألجــور ال تــكاد تكفــي للطعــام والســكن البســيط
جــدا  .ومل تكــن هنــاك أي إجــازات عــى االطــاق وعــى العــال أن جيــدوا
طرقــا لســكنهم عــى حســاهبم اخلــاص أو يســكنون يف الشــوارع واملقاهــي
حيــث ينامــون عــى األرسة املجدولـة ,وخاصــة يف الصيــف .وكانــت ســلطات
صاحــب العمــل مطلقــة يتحكــم فيهــا بالعــال كــا يشــاء.
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وكان عــال الفحــم وتنزيــل وتطليــع البضائــع مــن الســفن يعيشــون حتــت
ســقائف (مجــع ســقيفة) طويلــة تتســع للعــرات منهــم بطريقــة مزعجــة,
وتعــاين مــن االزدحــام ,وعــدم وجــود أماكن لالغتســال أو حتــى قضــاء احلاجة,
وعليهــم أن يذهبــوا إىل ســاحل البحــر لالغتســال وقضــاء حوائجهــم فهــو
قريــب منهــم .وكان هــؤالء العــال املســاكني يعــودون بعــد مغيــب الشــمس
إىل هــذه الســقائف ويرمتــون عــى األرض مــع فــرش بســيط لينامــوا إىل الفجــر
عندمــا يقومــون ليعــاودوا عذاباهتــم مــن جديــد.

وحتــى بعــد انتهــاء احلــرب العامليــة الثانيــة (1945م) مل حيــدث حتســن
يف األحــوال املعيشــية وازدادت أزمــة الســكن حــدة بســبب مــروع ختطيــط
املدينــة ( )Town Planning Schemeالــذي شــل حركــة البنــاء متامــا ملــدة ســنتني
دون أن يقــدم أي فائــدة لســكان املســتعمرة ,وجعــل أزمــة الســكن تتفاقــم حتى
شــملت املوظفــن وليــس العــال فقــط
ويقــول هيكنبوتــم :عندمــا قدمــت للعمــل يف أمانــة املينــاء (وتــوىل
رئاســتها) قامــت احلكومــة بتحديــد احلــد األدنــى لألجــور بســبعة شــلنات
الــذي صــدر يف األربعينــات(1948م) مــن القــرن العرشيــن (بعــد احلــرب
العامليــة الثانيــة وبقيــت مشــاكل األجــر اإلضــايف يف ســاعات العمــل اإلضافيـة,
واســتخدام األطفــال وعــدد ســاعات العمــل األســبوعية ب  ٤٨ســاعة فق ـط,
ولكــن بــدأت الدراســة إلصــدار قوانــن حوهلــا

وبــدأت دراســة مشــكلة الســكن .ويقــول إنــه بــدأ يفــرض لعــال أمانــة
املينــاء حــق التــداوي هــم وعائالهتــم (وفرنــا طبيبــة نســاء للعائــات.
ووضعنــا نظــام التقاعــد ثــم قلدتنــا بعــض الــركات الكبــرة .وبحلــول عــام
1954م أعطــي العــال واملوظفــون إجــازة ســنوية مدفوعــة الراتــب وفــرض
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نظــام للتقاعــد وشــعر العــال بــأن هلــم حقوقــا وبــدأوا يطلبــون املزيــد منهــا
وبــدأت اإلرضابــات العامليــة يف الرشكــة اإليرانيــة اإلنجليزيــة ملســتودعات
الزيــت والبــرول الــذي بــدأ اســتخدامه بــدالً مــن الفحــم.

وقامــت احلكومــة بتكويــن إدارة للعمــل والضــان االجتامعــي وأصــدرت
قوانــن للســامة يف مــكان العمــل ممــا أثــار غضــب أصحــاب العمــل
والــركات ,وخاصــة أولئــك الذيــن كانــت مبانيهــم تعــرض العــال واملوظفني
للمخاطــر.

ويف عــام  ١٩٥٦م قــام هيكنبوتــم ببنــاء مســاكن للعــال وذوي الدخــل
املحــدود يف القلوعــة يف املعــا وقريبــا مــن حجيــف مكونــة مــن  ١٥٠٠شــقة
وابتدأنــا بموظفــي الدولــة ثــم موظفــي أمانــة املينــاء وصــار أمــر ا معتــادا أن
تقــوم الرشكــة أو أصحــاب العمــل بإجيــاد ســكن مناســب للموظفــن والعــال
الدائمــن وأقامــت الدولــة أكثــر مــن ألــف شــقة يف الشــيخ عثامن(املنصــورة)
لتخفيــف الضغــط عــى املســاكن وكانــت هــذه الشــقق تؤجــر بإجيــارات
معقولــة جــدا بالنســبة للجميــع .ولكــن بقيــت عالقــة العــال وأصحــاب
العمــل متوتــرة .وكانــت أغلــب الــركات وأصحــاب العمــل ال تلقــي بــاالً
هلــؤالء العــال .ويقــول هيكنبوتــم إنــه حــاول أن يفهــم أصحــاب العمــل
والــركات بأمهيــة حتســن عالقتهــم بالعــال واملوظفــن وهــو جــزء مــن
التحديــث لصالــح العمــل نفســه.
وغــادر هيكنبوتــم عــدن اىل وطنــه بريطانيــا عــام  1956بعــد ان احيــل
عــى املعــاش .
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تكوين املؤمتر العاميل :
كانــت ثــورة العــال يف مــارس عــام  ١٩٥٦م قويــة ومذهلــة وهــددت

الــركات بأهنــا ســتقفل أبواهبــا وترحــل إىل جيبــويت أو غريه ـا ,وأن اقتصــاد
البلــد ســينهار وســيجد العــال أنفســهم عاطل ـن ,ولكــن العــال والنقابــات
اســتمرت يف اإلرضابــات وحققــت انتصــارات كبــرة للعــال.

ونتيجــة قفــل قنــاة الســويس أواخــر  ١٩٥٦م قلــت األعــال بالفعــل

وانخفضــت اإلرضابــات العامليــة إىل  ١٢إرضاب فقــط عــام  ١٩٥٧م .وعندمــا

عــادت األعــال عــام  ١٩٥٩م زادت اإلرضابــات إىل  ٨٤إرضابــا

وشــهد عــام  ١٩٥٦م جتمــع ســبع نقابــات وتكويــن مؤمتــر عــدن للنقابات

وكان طالئــع هــذه املجموعــة األســتاذ عبــد اهلل األصنــج ,والشــهداء (عــي
حســن القــايض وصالــح حمســن وعبــداهلل الســلفي) وعبــده خليــل ســليامن
وحممــد ســعيد مســواط وحممــد عبــده نعــان وحممــد ســامل عــي عبــده والســيد

زيــن صــادق وحممــد أمحــد زليخــي وعبــد القــادر الفــروي( .الذيــن اغتالتهــم
اجلبهــة القوميــة فيــا بعــد )

واســتطاعت هــذه املجموعــة أن تطور املؤمتــر والنقابات .ويف عــام  ١٩٥٧م

انضــم املؤمتــر العــايل إىل االحتــاد الــدويل لنقابــات العــال احلــرة ,وأقام األســتاذ

األصنــج عالقــات قويــة مــع مؤمتــر نقابــات العــال يف بريطانيــا ومــع حــزب

العــال نفســه..

ويف عــام  ١٩٥٩م تــم تســجيل  ٤٩نقابــة يف عــدن .وانضمــت  ٣٠نقابــة إىل

املؤمتــر العــايل .ثــم بلــغ عــدد النقابــات التــي انضمــت هلــذا املؤمتــر 32نقابــه
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تضــم اكثــر مــن 25الــف عضــو  .ثــم اســتطاعت احلركــة االشــراكية ان تضــم
اليهــا ســتة نقابــات مــن املؤمتــر العــايل.
وكانــت اهليئــه العامــه للمؤمتــر تتكــون مــن عضويــن يمثــان كل نقابــه....
يتــم انتخاهبــا كل عامني...

ويف العــام 1957صــدرت اول صحيفــه عامليــه وهــي صحيفة(العامــل)
وكانــت حتمــل شــعار مؤمتــر النقابات(احلريه-اخلبز-الســام).....ثم جــرى
تغيــر اســم مؤمتــر النقابــات اىل (املؤمتــر العــايل) وتــم اعتبــار صحيفة(العامل)
باهنــا ناطــق رســمي باســم للمؤمتــر العــايل.....
وخــال فــرة الثــوره قــام املؤمتــر العــايل بعــرات املظاهــرات
واالرضابات....وامتــد تاثــر احلركــه النقابيــه اىل ابــن وحلــج......

وكان مــن ابــرز رجــال املؤمتــر العــايل والنقابــات العامليــة  :حممــد عبــده
نعــان احلكيمــي (وهــو شــايل) وعبــده خليــل ســليامن الــذي متييــز بقدرتــه
عــى تنظيــم النقابــات بصــورة علميــة دقيقــة حيــث أنــه درس قوانــن تكويــن
النقابــات ورشوطهــا وأعامهلــا يف بريطانيــا وقــد اســتفاد مــن ذلــك اســتفادة
كبــرة وكان يتمييــز باهلــدوء وكراهيتــه للظهــور يف االعــام وغــره.
وعــي حســن قــايض (وهــو شــايل مــن البيضــاء) الــذي صــار رئيســا
للمؤمتــر وعبــد اهلل األصنــج الــذي تــوىل أمانــة املؤمتــر

وقــد نجــح املؤمتــر العــايل ونقاباتــه يف احلصــول عــى كثــر مــن حقــوق
العــال املوجوديــن يف عــدن وذلــك باقامــة ارضابــات عامليــة متعــددة
واســتطاعت النقابــات العامليــة ان تكــون قــوة ضخمــة يف عــدن ويف احلركــة
الوطنيــة .
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وبــا ان النقابــات العامليــة اشــركت ايضــا يف العمــل الســيايس فقــد ادى ذلــك
اىل تدخــل الســلطات الربيطانيــة يف عــدن ضدهــا  .وهلــذا اجتهــت قيــادة املؤمتــر
العــايل اىل اجيــاد حــزب ســيايس منفصــل عــن احلركــة العامليــة النقابيــة وهــو
حــزب الشــعب االشــراكي وقــد كان االســتاذ عبــد اهلل االصنــج امــن عــام
املؤمتــر العــايل عــى عالقــة قويــة بحــزب العــال الربيطــاين يف لنــدن والــذي
نصحــه بفصــل العمــل النقــايب عــن العمــل الســيايس وبالفعــل تــم ذلــك
باجيــاد حــزب الشــعب االشــراكي .

وهلــذا أعلنــت احلكومــة يف أواخــر  ١٩٦٠م فــرض قانــون التحكيــم
اإلجبــاري قبــل الســاح للنقابــة بــاإلرضاب .وعللــوا ذلــك بــأن القضيــة
جيــب أن تكــون ّعامليــة  .وأن تعــرض عــى جلنــة حتكيــم حكوميـة ,فــإذا فشــلت
جهــود التحكيــم يمكــن آنــذاك اللجــوء إىل اإلرضاب ,وأمــا اإلرضابــات
ألغــراض سياســية مثــل حــق االنتخــاب يف املجلــس الترشيعــي وغريهــا مــن
األغــراض السياســية فهــي ممنوعــة منعــا باتــا بنــص القانــون.
واســتطاعت النقابــات أن حتســن أوضــاع العــال وأن تضاعــف هلــم
أجورهــم وأن تعيــد هلــم حقــوق هنايــة اخلدمــة واإلجــازة الســنوية وحــق
التــداوي والعــاج املجــاين للعامــل أو املوظــف وأرستــه ,وحتديــد ســاعات
العمــل واألجــر اإلضــايف ملــا يزيــد عنهــا

حزب الشعب االشرتاكي :
الــذي تكــون ســنة  1962بعــد أحــداث سياســية متعــددة وكبــرة ســاهم
فيهــا املؤمتــر العــايل وقــد كانــت هــذه العوامــل مــن الدوافــع الرئيســية التــي
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دفعــت قــادة املؤمتــر العــايل اىل تاســيس حــزب ســيايس يكــون واجهة سياســية
للحركــة العامليــة  .وانبثــق يف يوليــو عــام  1962حــزب الشــعب االشــراكي
كواجهــة سياســية ووطنيــة للحركــة العامليــة بقيــادة عبــد اهلل االصنــج وحممــد
ســامل باســندوه وحممــد ســامل عــي عبــده وغريهــم
مبادئ حزب الشعب االشرتاكي واهدافه :
 1اقليــم اليمــن الطبيعــي جــزء مــن الوطــن العــريب والشــعب
العــريب يف اليمــن جــزء مــن األمــة العربيــة
 2االيــان بــأن حتريــر اقليــم اليمــن الطبيعــي مــن االســتعامر
والرجعيــة ووحدتــه عــى اســاس ديمقراطــي اشــراكي هــو الســبيل العمــي
للمســامهة يف وحــدة االمــة العربيــة يف دولــة عربيــة واحــدة
اهلدف:بنــاء جمتمــع اشــراكي تســوده العدالــة االجتامعيــة خللــق املواطــن
العــريب املثــايل كمســامهة لبنــاء عــامل تســوده اإلنســانية املثــى

الشــعار ( .نفــس شــعار حــزب البعــث العــريب االشــراكي ):احلريــة..
الوحــدة ..االشــراكية  .واصــدروا صحيفــة ناطقــة باســم احلــزب حتــت عنوان
البعــث  ،وهــي حتمــل مجيــع أهــداف حــزب البعــث العــريب االشــراكي الــذي
وجــد يف ســوريا والعــراق.
العضوية:لــكل مواطــن يف اليمــن الطبيعيــة احلــق يف طلــب االنتســاب
للحــزب عــى أن تتوافــر فيــه الــروط التاليــة:

1
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أن يقبل دستور احلزب ومنهاجه ونظامه الداخيل.
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2

ال يعتقد أو يتظاهر بالنزعة العنرصية أو اإلقليمية أو الطائفية

3

أن ال يكون عضوا يف أي هيئة سياسية أخرى

4

أن يكون قد بلغ الثامنة عرشة من عمره

برنامج حزب الشعب االشرتاكي

يتمثــل برنامــج حــزب الشــعب يف برامــج طوباويــة وخياليــة يعــر عــى
الــدول الغنيــة تنفيذه ـا ,فكيــف بدولــة فقــرة مثــل اليمــن اجلنــويب .ومل ينفــذ
هــذا الربنامــج لعــدة اســباب ,أوهلــا :اســتحالة تنفيــذه كامــا وثانيهــا :أن
حــزب الشــعب مل يصــل إىل احلكــم أبــدا.

وقــد وضــع احلــزب أهدافــا يف االقتصــاد مثــل ان تكــون وســائل االنتــاج
كلهــا بيــد الدولــة (أي املذهــب الشــيوعي ) مــع احلفــاظ عــى امللكيــات
الصغــرة بالقــدر الــذي ال يتعــارض مــع املصلحــة العامــة والسياســة
االقتصاديــة املوجهــة .

ســيقوم احلــزب بإخضــاع اإلنتــاج الزراعــي باقامــة اجلمعيــات التعاونيــة
الزراعيــة و بنــك التســليف الزراعــي ومراكــز أبحــاث زراعيــة و اســتعامل
وســائل حديثــة يف الزراعــة و اســتغالل الثــروات احليوانيــة والســمكية
ومشــتقاهتا بالطــرق احلديثــة واصــاح االرايض البــور وتوفــر امليــاه للزراعــة
ولألهــايل .
ويف احلقــل الصناعــي ســيقيم احلــزب بصناعــات متعــددة حســب حاجات
الوطــن مثــل مصانــع النســيج املتوفــر مــن صناعــة القطــن ودباغــة اجللــود من
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الثــروة احليوانيــة وصناعــة الســاد و إحيــاء صناعــة امللــح ومشــتقاته و تشــجيع
إقامــة مصانــع تركيــب الســيارات ووســائل النقــل واجلــرارات و اســتغالل .

الثروات املعدنية والبرتولية ومشتقاهتا
ويف احلقــل التعليمــي  :جمانيــة التعليــم للجنســن مــن االبتدائــي اىل اجلامعة

واجيــاد خمتلــف التخصصــات املطلوبــة للوطــن والكليــات الفنيــة الصناعيــة

عــى نطــاق واســع .

يف احلقــل الصحــي  :جمانيــة العــاج جلميــع افــراد الشــعب ومكافحــة

االمــراض املتوطنــة وارتفــاع املســتوى الصحــي يف الوطــن واجيــاد ارقــى
املستشــفيات لتقديــم اخلدمــات الصحيــة جمانــا و رعايــة الطفولــة واألمومــة

احلقــل العــايل واالجتامعــي  :تتكفــل الدولــة بتوفــر اخلدمــات االجتامعيــة

لــكل فــرد يف املجتمــع عــى قــدم املســاواة ولــكل حســب طاقتــه ولــكل
حســب عملــه وتوفــر العمــل الرشيــف لــكل مواطــن .

وقــد وضــع حــزب الشــعب االشــراكي تفاصيــل كثــرة يف نظــام الدولــة

املســتقبلية

واشــرط يف النظــام الترشيعــي االنتخــاب العــام وهــو حــق لــكل

مواطــن قــد بلــغ الثامــن عــر مولــود يف اليمــن الشــايل او اجلنــويب  ،وحيــق

لــه االنتخــاب والرتشــيح بالطــرق الديمقراطيــة كــا نصــت االنظمــة عــى ان
جهــاز الدولــة التنفيــذي ينبــع مــن الســلطة الترشيعيــة املنتخبــة ونــص عــى

اســتقالل القضــاء عــن ســلطة ترشيعيــة وعــن ســلطة تنفيذيــة واكــد مــرارا

عــى النهــج االشــراكي والعدالــة االجتامعيــة ويف السياســة اخلارجيــة التــزم
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باخلــط القومــي العــريب االشــراكي وبمقــررات مؤمتــر باندنــج وسياســة عــدم
االنحيــاز بــن الكتلتــن الرشقيــة (الشــيوعية) والغربيــة (الرأســالية) وعــدم
الدخــول يف التحالفــات العســكرية مثــل حلــف بغــداد حلــف الناتــو وغريهــا .
وتأييــد منظــات الســام العاملــي .

وسائل وأساليب عمله:
يؤمــن احلــزب الشــعب االشــراكي باحلــل الســيايس الســلمي ولكنــه
ال يامنــع يف خــوض املعــارك العســكرية والفدائيــة مــع االســتعامر اذا اضطــر
لذلــك  .ويــرى اهلــدف الوصــول لالســتقالل بــكل وســيلة ممكنــة  .وجيــب
علينــا ان ال نتصــارع فيــا بيننــا ونســعى لتوحيــد اجلهــات املقاومــة لالســتعامر
يف وطننــا قــدر االمــكان .
ولالدعــاء ان الكفــاح املســلح مل يقــم اال بثــورة  14اكتوبــر  1963يف
ردفــان هــو ادعــاء غــر صحيــح فقــد قامــت العديــد مــن الثــورات املســلحة
ضــد بريطانيــا يف خمتلــف ارجــاء اجلنــوب وقــد قامــت رابطــة ابنــاء اجلنــوب
بتأييــد ودعــم العديــد مــن الثــورات مثــل ثــورة الربيــزي والعوالــق ويافــع
وبــاكازم ضــد بريطانيــا ولكــن هــذه الثــورات امخــدت بســبب عــدم وجــود
ســاح جيــد مــع هــذه القبائــل وكان ســاح اجلــوي الربيطــاين يقــي عــى
هــذه الثــورات يف مهدهــا .

كــا قــام حــزب الشــعب االشــراكي بتأييــد ثــورات قبائــل يافــع واملراقشــة
والدمــاين وأل فريــد وباعــزب وغريهــم  .ولكــن هــذه الثــورات كانــت حمدودة
لعــدم وجــود دعــم عســكري هلــا .
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وقــد كانت سياســة حــزب الشــعب االشــراكي والوصــول اىل االســتقالل
عــن احلكــم الربيطــاين لعــدن واجلنــوب واقامــة دولــة مســتقلة تتحــد مــع
الدولــة اليمنيــة يف الشــال .

وبــا ان بريطانيــا قــد اعلنــت عزمهــا عــى اعطــاء اجلنــوب اســتقالله منــذ
عــام 1966م وان ذلــك ســيتم يف ينايــر 1968م واعلنــت ختليهــا عن سياســتها
الســابقة يف اجيــاد قاعــدة عســكرية ضخمــة يف عــدن واعطــاء اجلنوب اســتقالله
الكامــل  ،فــا يوجــد مــرر الســتمرار قتــل اجلنــود واملوظفــن الربيطانيــن يف
عــدن واجلنــوب اال يف أضيــق احلــدود .
وقــد اختلفــت سياســة اجلبهــة القوميــة يف هــذه النقطــة واســتمرت فيــا
يســمى الكفــاح املســلح واالغتيــاالت ولكنهــا يف الواقــع اتفقــت مــع القيــادة
الربيطانيــة عــى تســلم احلكــم وبالتــايل نصحــت القيــادة الربيطانيــة الضبــاط يف
جيــش االحتــاد اجلنــويب ان يلتحقــوا باجلبهــة القوميــة .

ونــادت جبهــة التحريــر الوطنيــة (حــزب الشــعب االشــراكي) بتوحيــد
جهــود مجيــع املناضلــن واالحــزاب السياســية حتــت مســمى جبهــة حتريــر
جنــوب اليمــن املحتــل ()FLOSYوالــذي انضــم اليهــا الســيد عبــد القــوي
مــكاوي الــذي تــوىل رئاســة الــوزارة يف عــدن لفــرة حمــدودة واختلــف فيهــا
مــع االنجليــز اختالفــا شــديدا ثــم ســافر اىل القاهــرة حيــث انضــم اىل هــذه
اجلبهــة كــا انضــم اليهــا الســلطان امحــد الفضــي وبعــض الســاطني وتقدمــت
املباحثــات مــع رابطــة ابنــاء اجلنــوب لالنضــام اليهــا  .كــا تــم يف تعــز انضــام
جمموعــة صغــرة مــن اجلبهــة القوميــة للتحريــر NLFاىل جبهــة حتريــر اجلنــوب
اليمنــي  FLOSYواعلــن ذلــك مــن راديــو تعــز بعد ان قامــت الســلطات املرصية
هبــذه اجلهــود .
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إنجازات حزب الشعب االشرتاكي
 1اســتطاع أن يقــود اجلامهــر يــوم  ٢٣يوليــو ســنة  1962م إىل
اإلرضابــات واملظاهــرات ضــد االســتعامر االمربيــايل (الكولونيــايل) !!؟
 2شــارك يف الكفــاح املســلح ضــد احلكــم الربيطــاين يف املناطــق
الريفيــة (املحميــات )
 3قــام عبــد اهلل االصنــج بالــدور الســيايس يف املجــاالت الدوليــة
ومنظمــة االمــم املتحــدة واجلامعــة العربيــة كــا قــام بــدور جيــد يف بريطانيــا
نفســها مــع الصحافــة الربيطانيــة وحــزب العــال الربيطــاين .
 4دعــم ثــورة الســال يف اجلــزء الشــايل يف اليمــن(  26ســبتمرب
1962م ) وأرســل آالف املتطوعــن مــن أبنــاء الشــال (املقيمــن يف عــدن)
وأبنــاء اجلنــوب للدفــاع عــن الثــورة
 5حماولــة اغتيــال املنــدوب الســامي تريفاســكس (قنبلــة املطــار)
التــي ُأهتــم فيهــا خليفــة عبــد اهلل خليفــة ومــن ورائــه عبــد اهلل االصنــج وحممــد
ســامل باســندوة  .وقــد ُأعتقــل خليفــة وبعــض املتهمــن وبعــض الشــهود
ومنهــم القشــري الشــاهد األســايس ولكــن تــم هتريــب الشــهود خــارج
الوطــن وخاصــة القشــري ،وملــا أقيمــت املحاكمــة طلــب القــايض الربيطــاين
العــادل مســر تشــارلز الشــهود وقيــل لــه أهنــم فــروا خــارج الوطــن  ،فقــال
ال أســتطيع احلكــم عــى هــؤالء بــدون اثبــات وبقــي خليفــة وبعــض أصحابــه
رهــن االعتقــال  .وحدثــت انتخابــات ترشيعيــة ودخلهــا خليفــة عبــد اهلل
خليفــة وهــو يف الســجن وحصــل عــى أكــر عــدد مــن األصــوات فاطلــق
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رساحــه وعندمــا زار وزيــر املســتعمرات عــدن طلــب مــن تريفاســكس
(املنــدوب الســامي) ان يقابــل خليفــة ويســلم عليــه ألنــه قــد يصبــح رئيســا
للــوزراء .

فرفــض تريفاســكس ذلــك وبشــدة ألن خليفــة حــاول اغتيالــه وقتــل
بالفعــل حارســه اخلــاص وصديقــه الــذي رمــى نفســه عليــه لينقــذه  .فطلــب
الوزيــر مــن تريفاســكس ان يســتقيل واســتقال بالفعــل .ولكــن احلكومــة
الربيطانيــة يف عــدن أيــدت ان يكــون رئيــس الــوزراء الســيد زيــن باهــارون
والــذي حصــل عــى املركــز الثــاين يف انتخابــات املجلــس الترشيعــي  .وقــد
أيــد ترشــيحه معظــم أعضــاء املجلــس التشــؤيعي باعتبــاره اكــر ســنا وخــرة
مــن الشــاب خليفــة عبــد اهلل خليفــة البالــغ مــن العمــر  28عامــا فقــط .

وزارة زين باهارون
عندمــا تــوىل زيــن باهــارون الــوزارة 1963م بعــد الوفــاة املفاجــأة
للســيد حســن بيومــي يف لنــدن بســبب ذبحــة صدريــة والــذي كان أول مــن
تــوىل الــوزارة يف عــدن  ،وقــف الســيد زيــن باهــارون بشــدة ضــد خمططــات
بريطانيــا يف االحتــاد اجلنــوب العــريب مطالبــا باجيــاد ســلطات كافيــة لعــدن
واجيــاد قــوات عســكرية وأمنيــة حلاميتهــا مــن القبائــل الرشســة املوجــودة يف
املحميــات اذا اســتدعت الــرورة ذلــك  ،واعطــاء عــدن حــق االنفصــال مــن
االحتــاد اجلنــوب العــريب.
وملــا كانــت بريطانيــا يف مرحلــة متقدمــة يف مــروع احتــاد اجلنــوب العريب
فــإن معارضــة زيــن باهــارون شــكلت عقبــة مزعجــة يف تنفيــذ هــذا املخطــط
وخاصــة انــه اعلــن ان عــدن ال تلتــزم بوجــود القاعــدة الربيطانيــة .
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وقــد كانــت سياســة بريطانيــا منــذ بدايــة اخلمســينات هــي اقامــة قاعــدة
عســكرية ضخمــة يف عــدن وخاصــة بعــد خروجهــا مــن قنــاة الســويس
وخروجهــا مــن قــرص وكينيــا وجتمعــت هــذه القــوات كلهــا يف عــدن التــي
اصبحــت اكــر قاعــد بريطانيــة خــارج اململكــة املتحــدة.

وكانــت بريطانيــا تنــوي ان جتعــل عــدن قاعــدة نوويــة أيضــا وذلــك حتت
حكــم حكومــة املحافظــن ولكــن حكومــة بريطانيــا املحافظــة واجهــت ازمــة
اقتصاديــة شــديدة كــا واجهــت ضغوطــا مــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة
التــي ارادت ان حتــل حملهــا يف الــرق االوســط .وأدت االنتخابــات اىل ســقوط
حــزب املحافظــن وانتصــار حــزب العــال بقيــاد ويلســن.

وقــد قــررت حكومــة العــال اجلديــدة التخــي عــن السياســة القديمــة يف
عــدن ومنطقــة الــرق االوســط وهلــذا ختلــت عــن فكــرة اقامــة قاعــدة كبــرة
يف عــدن الن كلفتهــا املاليــة ضخمــة كــا اهنــا تواجــه معارضــة الواليــات
املتحــدة االمريكيــة نفســها وبــا ان بريطانيــا قــد ضعفــت بعــد احلــرب العامليــة
الثانيــة فعليهــا ان تتخــى عــن بعــض مكاســبها يف اخلليــج العــريب للواليــات
املتحــدة االمريكيــة التــي اصبحــت اعظــم واقــوى دول العــامل.
وعــى بريطانيــا ان تفهــم اهنــا ســتكون تابعــة للواليــات املتحــدة وان
تتعــاون معهــا يف اســتغالل ثــروات الــرق االوســط وبالــذات ايــران (الشــاه)
والعــراق والكويــت واالمــارات العربيــة املتحــدة وعــان واهنــا لــن تكــون
الوحيــدة يف هــذا امليــدان بــل عليهــا ان تســلم الرايــة للواليــات املتحــدة
املســتعدة باســاطيلها وقوهتــا العســكرية اجلبــارة ان تواجــه االحتــاد الســوفيتي
والكتلــة الشــيوعية  ،وان يكــون لربيطانيــا دور حمــدود يف هــذه السياســة
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اجلديــدة وبالفعــل غــر رئيــس الــوزراء اجلديــد ويلســن سياســته يف الــرق
االوســط وتعــاون تعاونــا تامــا مــع الواليــات املتحــدة وختفــف من الســؤليات
املاليــة باقامــة دولــة احتــاد اجلنــوب العــريب والتــي كانــت تعهــدت هبــا هلــؤالء
الســاطني وغريهــم.

وبــا ان اجلبهــة القوميــة للتحريــر كانــت مســتعدة الســتالم احلكــم
مــن بريطانيــا وأن تتنــازل عــن مجيــع االلتزامــات الربيطانيــة املاليــة هلــذه
الدولــة والتــي تقــدر بأكثــر مــن ســتني مليــون جنيــه اســرليني والتــي كانــت
وعــدت هبــا حلكومــة احتــاد اجلنــوب العــريب  ،كــا ان اجلبهــة القوميــة للتحريــر
كانــت عــى عالقــة غــر جيــدة مــع مجــال عبــد النــارص يف تلــك الفــرة  ،وهــو
أمــر مهــم لربيطانيــا وبالتــايل اســتطاعت بريطانيــا ان تتفــق مــع قــادة اجلبهــة
القوميــة لكــي تتســلم احلكــم يف عــدن واجلنــوب العــريب دون ان تتكلــف اي
اعبــاء ماليــة  ،ويف نفــس الوقــت عملــت بريطانيــا عــى رضب جبهــة التحريــر
الوطنيــة  FLOSYالتــي كانــت تتبــع مجــال عبــد النــارص عــدو بريطانيــا اللــدود.
وبالفعــل اســتطاعت ان تقنــع ضبــاط اجليــش اجلنــويب باالنضــام اىل اجلبهــة
القوميــة وســلمت بريطانيــا كل مناطــق اجلنــوب اىل اجلبهــة القوميــة دون
اطــاق رصاصــة واحــدة مــا عــدا عــدن وحلــج والتــي تركــزت فيهــا قــوات
جبهــة حتريــر جنــوب اليمــن ( )FLOSYوهكــذا متــت معركــة رهيبــة للقضــاء
عــى جبهــة حتريــر جنــوب اليمــن بدعــم كامــل مــن جيــش احتــاد جنــوب
العــريب بواســطة بريطانيــا.
وللحــق ان بريطانيــا حاولــت ان جتــد حــا ملعضــا ت احلكــم يف اجلنــوب
العــريب ووجــدت ان حكومــة احتــاد اجلنــوب العــريب ضعيفــة وســتكلفها مبالغ
طائلــة جــدا وربــا تضحيــة العديــد مــن جنودهــا كــا ان هــذه املجموعــات
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مــن الســاطني كانــوا خمتلفــن فيــا بينهــم وفيــا بــن حكومــة عــدن .كــا ان
رابطــة ابنــاء اجلنــوب قــد ضعفــت ومل تعــد قــادرة عــى الســيطرة عــى الشــارع
يف عــدن او غريهــا مــن املناطــق وقــد عرضــت حكومــة ويلســن العامليــة عــى
عبــد اهلل االصنــج ان يتــوىل احلكــم وقــد اخــرين بذلــك يف جــدة بعــد ان
ـرت لــه أن تريفاســكس املنــدوب الســامي الربيطــاين ذكــر يف كتابــه (Shades
ذكـ ُ
 )of Amberعــن عــدن ان حكومــة العــال عرضــت عــى األصنــج تــويل احلكــم
فأخــرين االســتاذ عبــد اهلل األصنــج انــه تــم ذلــك بالفعــل وانــه قابــل رئيــس
الــوزراء ويلســن بنفســه الــذي عــرض عليــه ذلــك  ،ولكنــه مل يســتطع ان يقبــل
هــذا العــرض اجليــد الن عبــد النــارص – حســب قولــه – ســيغضب مــن هــذا
االجــراء ولــن يتوانــى عــن اغتيالــه .وهلــذا اعتــذر عــن تــويل الــوزارة.

وهلــذا مل يكــن امــام بريطانيــا ســوى االتفــاق مــع اجلبهــة القوميــة للتحريــر
وتســليمها احلكــم يف اليمــن اجلنــويب وكان لذلــك االجــراء ميــزات عديــدة
بالنســبة لربيطانيــا :

 1تتنــازل اجلبهــة عــن اي التزامــات بريطانيــة ماليــة للحكومــة
اجلديــدة (وتبلــغ ســتني مليــون جنيــه اســرليني )

 2ختلــص بريطانيــا مــن اعبــاء القاعــدة العســكرية الضخمــة يف
عــدن والتــي تكلــف املاليــن مــن اجلنيهــات والكثــر مــن االعبــاء العســكرية
واملاليــة
 3تعلــم بريطانيــا ان اجلبهــة القوميــة باجنحتهــا املختلفــة مــن قوميــة
متطرفــة اىل شــيوعية راديكاليــة ســتدخل مــع جمموعــات قبليــة جاهلــة وشــبه
اميــة يف نتفاضــات متعــددة داخــل اجلبهــة القوميــة وســيقتل كل فريــق الفريــق
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االخــر وسينشــغلون بذبــح بعضهــم بعضــا وجتعــل احلكــم يف اليمــن اجلنــويب
اســوء مثــال للحكــم الوطنــي االشــراكي املزعــوم .وهــذا مــا تــم بالفعــل
خــال املذابــح التــي قامــت هبــا اجلبهــة القوميــة بعــد اســتالمها احلكــم يف
اجلنــوب اليمنــي والتــي مل تكتـ ِ
ـف بــأن تكــون أســوء دولــة يف القــرن العرشيــن
ممــا جعــل شــعب اجلنــوب يفــر منهــا اذا اســتطاع ذلــك بعــد انتشــار املذابــح
والســحل والقتــل والتجويــع للشــعب اجلنــويب املســكني كــا قامــت بحــروب
متعــددة مــع الشــال اليمنــي التــي دعــت للوحــدة معــه.

اجلبهة القومية للتحرير

كانــت بدايــات اجلبهــة القوميــة عندمــا قــام فيصــل الشــعبي ســنة 1959م
باالنضــام اىل حركــة القوميــن العــرب (التــي كانــت ترفــع شــعارات القوميــة
العربيــة وفلســطني والثــأر مــن اليهــود) والتــي كلفتــه باقامــة حركــة القوميــن
العــرب يف اليمــن واليــك ترمجــة فيصــل الشــعبي ومــا قــام بــه مــن ادوار هامــة

فيصل الشعبي

ولــد فيصــل عبداللطيــف يف قريــة شــعب ،مديريــة طــور الباحــة ،حمافظــة
حلــج ،عــام 1935م  ،والــده الشــيخ عبداللطيــف الشــعبي شــيخ مشــايخ
شــعب وهــو الــذي قــام برتبيــة قريبــه قحطــان الشــعبي الــذي ولــد يتيــا فربــاه
كــا ســبق أن ذكرنــا  ....وكان جــده عبدالقــوي نــارص مــن الذيــن نالــوا حظــا
مــن التعليــم يف تركيــا  .وكان فيصــل متزوجــا ولــه ولــدان وبنــت
كان لوالــده عبداللطيــف دور وطنــي يف حماولتــه توحيــد قبائــل الصبيحــه
 ،ووحــدة موقفهــم ..وهــو ماازعــج االنجليــز وســلطنة حلــج ..وقــد اغتيــل
والــده يف مدينــة احلوطــه عاصمــة حلــج.
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نشــأ فيصــل يتيــا وكفلــه عمــه الشــيخ حممــد عبدالقــوي الشــعبي الــذي
تــزوج والــدة فيصــل الشــعبي والتــي انجبــت لــه عبــد القــوي الشــعبي
وبالتــايل (صــار أخــا مــن االم لفيصــل الشــعبي) .
وتلقــي فيصــل الشــعبي تعليمــه االبتدائــي يف مدرســة جبــل حديــد يف
عــدن (مدرســة أوالد املشــايخ وبعــض الســاطني).

وبعدهــا انتقــل اىل املدرســه املحســنيه العبدليــه يف احلوطــة املرحلــة
االعداديــه ،وبعــد ذلــك تقــرر ارســاله ايل مــر حيــث درس الثانويــة ثــم
التحــق بجامعــة عــن شــمس كليــة االقتصــاد والتجــارة وحصــل عــى شــهادة
البكالوريــوس عــام 1956م .

والتحــق بحركــة القوميــن العــرب وحــر معهــم عــدة دورات يف دمشــق
ثــم كلــف بمهمــة تأســيس فــرع احلركــة يف اليمــن .
منــذ بدايــة 1959م اســتطاع فيصــل تشــكيل أوىل اخلاليــا التنظيميــة يف
اليمــن  ،وســاعده يف ذلــك ســلطان أمحــد عمــر  ،وعبداحلافــظ قايــد ،وســيف
الضالعــي  ،وطــه أمحــد مقبــل  ،وعــي أمحــد نــارص الســامي  ،وأصبــح فيصــل
املســؤل األول عــن قيــادة فــرع احلركــة يف اليمــن منــذ عــام 1959م.

بعــد خترجــه عــاد اىل عــدن والتحــق بالعمــل يف وزارة التجــارة التابعــة
حلكومــة عــدن ملــدة مخســة أشــهر ..تفــرغ بعدهــا للعمــل التنظيمــي واالعــداد
النطالقــه الكفــاح املســلح الــذي اتســع ليشــمل الواليــات اجلنوبيــة  ،وكان
لــه فضــل االعــداد والتحضــر لفتــح جبهــة عــدن  ،كونــه املســؤول األول
عــن فــرع احلركــة يف اقليــم اليمــن  ،واســتمر يف ذلــك حتــى منتصــف العــام
1965م ،حيــث اضطــر لالنتقــال اىل تعــز بنــاء عــى طلــب قيــادة اجلبهــة
القوميــة لتــويل مســؤولية العمــل املركــزي مــن هنــاك .

457
457

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

وقــد عــارض مــع جمموعــة للجبهــة القوميــة الدمــج القــري يف جبهــة
التحريــر  13ينايــر 1966م التــي فرضهــا النظــام املــري ورأســها عبــد
القــوي مــكاوي .
وقــد أســهم مــع خــرة املناضلــن يف اجلبهــة القوميــة يف االنســحاب مــن
جبهــة التحريــر .

وســاهم يف قيــام وقيــادة حركــة  20يونيــو 1967م حيــث تــم االســتيالء
عــى مدينــة كريــر يف عــدن بواســطة البوليــس املســلح الــذي انضــم قادتــه
اىل حركــة القوميــن العــرب ومنــع دخــول االنجليــز اليهــا وقامــت بريطانيــا
بجلــب فرقــة اســكوتلندية عنيفــة يرأســها مــن عــرف باســم املجنــون ميتشــل
 Mad Mitchالــذي اســتطاع ان يســتويل عــى كريــر مــرة أخــرى وأن يطــرد
قــوات البوليــس املســلح الــذي اســتوىل عليهــا مــع اجلبهــة القوميــة  .وبقــي
االمــر كذلــك حتــى تــم االســتقالل يف  30نوفمــر 1967م.
ويف تلــك الفــرة التــي اســتوىل عليهــا املجنــون ميتشــل عــى كريــر عــدن
طلبنــي خــايل أبــو بكــر الصــايف الخراجــه مــن كريــر ليســافر اىل مــر فجئــت
اليــه واخذتــه وخالتــي نفيســة بســياريت املــرح هلــا بالدخــول واخلــروج
باعتبــاري طبيبــا يف املستشــفى املركــزي وعنــد وصولنــا اىل بوابــة عــدن يف
العقبــة حيــث كانــت هنــاك نقطــة تفتيــش بريطانيــة اهنــارت عليهــم قذائــف
مــن اجلبــل املجــاور مــن املســلحني املجاهديــن فانبطحنــا ارضــا بــن اكيــاس
الرمــل الــذي وضعهــا االنجليــز وكانــت خالتــي ترفــع رأســها بــن الفينــة
والفينــة لتشــاهد املعركــة  ،واجلنــدي يصيــح داون داون وانــا امســك راســها
اىل االرض وبعــد ان انتهــت املعركــة ســمحوا لنــا باخلــروج واوصلتهــم اىل
املطــار وركبــو الطائــرة اىل مــر.
458

اجلمعيات الوطنية واحلركات السياسية

كان فيصــل الشــعبي حريصــا عــى وحــدة الصــف الوطنــي وبــروط
عادلــة مــع جبهــة التحريرواجلبهــة القوميــة وكان أكثــر حرصــا عــى وقــف
نزيــف الــدم .
وشارك يف مفاوضات وحمادثات االستقالل الوطني مع بريطانيا .

وتســلم وزارة االقتصــاد والتجــارة والتخطيــط يف أول حكومــة بعــد
االســتقالل وكان يــرى رضورة تركيــز الدولــة عــى االســتفادة مــن الرأســال
الوطنــي ورضورة مســامهته مــن الداخــل واخلــارج يف عمليــة التنميــة وارشاك
الرأســال الوطنــي يف املهجــر يف هــذا اجلانــب.
كــا كان يــري االســتناد عــى مرتكــزات االقتصــاد الوطنــي وأمههــا الزراعة
والثــروة الســمكية واملغرتبــن اليمنيــن مــع التخطيــط الســليم لالســتفادة مــن
ثــروات الوطــن البرتوليــة واملعدنيــة  .وقوبــل ذلــك االجتــاه بحــرب شــعواء
مــن التيــار املاركــي اللينينــي .
وكان يــرى رضورة التعايــش مــع االخريــن ،رغــم االختالفــات القائديــة
والتكتيكيــة.

وقــدم فيصــل اســتقالته مــن وزارة االقتصــاد نتيجــة للمزايــدات التــي
افتعلهــا املاركســيون وعــن وزيــرا للخارجيــه ثــم رئيســا للــوزراء عــام
1969م.

حركة  30مارس 1968م
ويف  30مــارس 1968م قــام لفيــف مــن ضبــاط اجليــش يرأســهم العقيــد
حســن عثــان عشــال باعتقــال املجموعــة الشــيوعية باجلبهــة القوميــة ومــن
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بينهــم عبــد الفتــاح اســاعيل وزمرتــه وايداعهــم الســجن ولكــن قحطــان
الشــعبي رئيــس اجلمهوريــة وفيصــل الشــعبي اعرتضــا عــى ذلــك بشــدة وقررا
ان هــؤوالء الشــيوعني املاركســيني هــم مــن قــادة النضــال ضــد االســتعامر
وزمالئهــم يف الكفــاح الوطنــي ومهــا اختلفنــا معهــم فإننــا ال نســمح باعتقاهلم
وبالتــايل تــم اطــاق رساحهــم  .وكانــت تلــك غلطــة العمــر ،كــا يقــول االخ
العزيــز وزميــل الدراســة عبــد اهلل عقبــة والــذي كان أحــد األعضــاء املهمــن
واملتدينــن يف اجلبهــة القوميــة .

حركة  14مايو 1968م

قــام الشــيوعيون وعــى رأســهم عبــد الفتــاح اســاعيل الــذي كان لــه عالقــات
ســابقة مــع املخابــرات الربيطانيــة وكيفيــة االســتفادة مــن التناقضــات القبليــة
لصاحلــه وبالفعــل اســتطاع عبــد الفتــاح وجمموعتــه أن يكســب جمموعــة مــن
ضبــاط اجليــش ومــن بينهــم املقــدم حممــد عــي امليــري وحممــد عــي هيثــم
الســيايس املتلــون والــذي درس املاركســية يف موســكوا نفســها واللذيــن قامــوا
بحركــة ضــد الضبــاط املتدينــن( جمموعــة عشــال) وفرضــوا عــى قحطــان
وفيصــل الشــعبي ان يطــردوا جمموعــة عشــال مــن اجليــش والذيــن غــادروا
تعــريف
بالفعــل اىل القاهــرة (.وســبق ان ذكــرت يف ترمجــة قحطــان الشــعبي ّ
عــى عشــال وجمموعتــه يف القاهــرة بعــد ذلــك) .

وقامــت حركــة أخــرى يف اجليــش ضــد االجتــاه اليســاري الشــيوعي
واســتطاعوا ان يشــتتوا كثــرا مــن افــراد التيــار اليســاري الشــيوعي الذيــن
هــرب بعضهــم اىل املناطــق الداخليــة يف اجلبــال وبعضهــم ذهــب اىل الشــال
ولكــن فيصــل الشــعبي اســتطاع ان يعيدهــم مــرة اخــرى عــى اعتبــار ان هلــم
تاريــخ نضــايل ضــد االنجليــز واعوانــه .
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حركة  22يونيو 1969م
يف  16يونيــو  ،1969قــام قحطــان بفصــل وزيــر الداخليــة حممــد عــي
هيثــم ولكــن األخــر بعالقاتــه مــع القبائــل واجليــش متكــن مــن التحالــف
مــع حممــد صالــح العولقــي وأعــادوا جتميــع القــوى اليســارية التــي فرقهــا
الرئيــس قحطــان الشــعبي وقــد اســتطاع حممــد عــي هيثــم باالتفــاق مــع عبــد
الفتــاح اســاعيل وحممــود عشــيش وصالــح مصلــح وســامل ربيــع عــي عــى
االنقضــاض عــى حكومــة قحطــان الشــعبي وازالتــه هــو وفيصــل الشــعبي
مــن احلكــم ومــن كل الوظائــف يف الدولــة واحلــزب
ومتكنــوا مــن اعتقــال كال مــن قحطــان وفيصــل الشــعبي ووضعهــا رهــن
اإلقامــة اجلربيــة يف  22يونيــو 1969م ويف مــارس  1970تــم نقلهام اىل ســجن
فتــح الرهيــب .

بذلــت جهــود حثيثــه مــن قبــل الرئيــس مجــال عبدالنــارص ،ومــن الزعيــم
بومديــن  ،ودولــة الكويــت ،لــدى عــدن لالفــراج عنهــا واقامتهــا يف القاهــرة.
لكــن هــذه اجلهــود ذهبــت عبثــا .

ردود الفعل الداخلية ضد حركة  22يونيو
أثــارت حركــة  22يونيــو 1969م الكثــر مــن ردود الفعــل الغاضبــه
لــدى كثــر مــن قيــادات وكــوادر اجلبهــه القوميــه ويف أوســاط الشــعب.
وعندمــا تــم اعتقاهلــا ثــارت ثائــرة الكثــر مــن الكــوادر يف اجلبهــه وحتــى
يف الســلطه وطــرح هــؤالء عــى االنقالبيــن تذكــروا مواقــف فيصــل منكــم يف
كل مؤامراتكــم وتذكــروه يف مؤامــرة الدمــج 13ينايــر 1966م وســعيه معكــم

461
461

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

لتجاوزمواقعكــم فيهــا .تذكــروا 20مــارس 1968م ودوره جتاهكــم وجتــاه
عائالتكــم وأطفالكــم وأحــداث مدينــة الشــعب و14مايــو1968م ومتردكــم
وهروبكــم اىل الشــال وســعيه اىل ارجاعكــم اىل الداخــل أو عالجكــم يف
اخلارج...الــخ
اشــتدت هــذه الضغــوط مــن كــوادر اجلبهــه القوميــه ومــن بعــض عنــارص
الســلطه وبذلــت حمــاوالت للمصاحلــه بــن الطرفــن االنقالبيــن و املطــاح
هبــم .وكادت أن تــؤدي اىل نتائــج كــا كانــت عليــه العــاده

وهلــذا وانطالقــا مــن أمهيــة شــخصية فيصــل وأثــره عــى التنظيم والســلطه
يف حالــة نجــاح مســعى املصاحلــه وعودتــه وخطورهتــا  ،أي العــودة عــى اجلناح
املتآمــر كان البــد مــن قــرار جانبــي بافشــال املصاحلــه وكان القــرار باغتيــال
فيصــل الشــعبي بمشــاركة رؤســاء ومؤســي حركــة القوميــن العــرب يف
بــروت وبالــذات نايــف حوامتــة وحمســن ابراهيــم الذيــن عرفــوا بمجموعــة
(صحيفــة احلريــه) والذيــن حتولــوا مــن القوميــة العربيــة والثــأر وفلســطني اىل
املاركســية والعنــف الثــوري ورتبــوا حتويــل اليمــن اجلنــويب اىل بــؤرة الشــيوعية
يف العــامل العــريب .
وقــد قامــت جمموعــة املاركســيني يف عــدن باصــدار قــرار اعــدام فيصــل
الشــعبي بعيــدا عــن اللجنــه التنفيذيــه والقيــاده العامــه  .ويف  2أبريــل 1970م
تــم اغتيــال فيصــل الشــعبي يف ســجن فتــح  ،وقــد جــاء يف البيــان الــذي أذيــع
مــن إذاعــة عــدن أن فيصــل حــاول اهلــرب مــن الســجن وأطلــق عليــه جنــدي
النــار ..وقتلــه مــن غــر قصــد.
تبــن فيــا بعــد أن هــذا غــر صحيــح  ،وكان جمموعــة مــن أصدقائــه طلبــوا
منــه هتريبــه خــارج الســجن وخــارج البالد.
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رفــض فيصــل الشــعبي ذلــك وقــال هلــم  :ســلمناهم الســلطه فــاذا
اســتطاعوا قيــادة البــاد اىل اخلرينحــن معهــم ..واذا مل يســتطيعوا ســيعودوا
لطلــب مســاعدتنا ونحــن جاهــزون  .انــا قــدت ثــورة وهــؤالء رفقــاء النضــال
والســاح  .وهــؤالء هــم مــن اغتالــوه داخــل ســجنه.

وقــد متيزفيصــل رمحــه اهلل بحــب النــاس  ،وقيــادة حكيمــة  ،وطــول البــال،
وكان اليؤمــن بالــدم .

تكوين اجلبهة القومية للتحرير NLF
تشــكلت اجلبهــة القوميــة لتحريــر اجلنــوب اليمنــي املحتــل يف أغســطس
١٩٦٢م وقــد ضمــت يف صفوفهــا حركــة القوميــن العــرب و اجلبهــة النارصية
و املنظمــة الثوريــة جلنــوب اليمــن املحتــل و اجلبهــة الوطنيــة والتشــكيل
الــري للضبــاط واجلنــود األحــرار وجبهــة اإلصــاح اليافعيــة وتشــكيل
القبائــل .والتحقــت منظــات أخــرى باجلبهــة’ ،مــن بينهــا منظمــة شــباب
املهــرة ومنظمــة الطالئــع الثوريــة للشــباب يف جنــوب اليمــن املحتــل وقــد
تشــكلت جلنــة مــن ١١عضــوا إلقامــة هــذا التنظيــم ،هــم :قحطــان الشــعبي
و نــارص الســقاف وعبــداهلل املجعــي .وحممــد عــي الصومــايت و ثابــت عــي
املنصــوري وحممــد أمحــد الدقــم وبخيــت مليــط وأمحــد عبــداهلل العولقــي
وعــي حممــد الكازمــي وعبــداهلل حممــد الصالحــي .وعيــدروس حســن
القــايض (مــن حــزب الشــعب االشــراكي بعــد خالفــه معهــم).

الحــظ عــدم وجــود عبــد الفتــاح إســاعيل وعــي نــارص وعــي ســامل
البيــض وعــي عنــر وســامل رب ّيــع عــي وهــؤالء هــم قــادة اجلبهــة القوميــة فيــا
بعــد .والحــظ ايضــا عــدم وجــود اســم فيصــل الشــعبي النــه كان موجــودا يف
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عــدن ومشــغوال بتكويــن اجلبهــة القوميــة ومــا حوهلــا  .حتــى منتصــف عــام
1965م حيــث انتقــل اىل تعــز بنــاء عــى طلــب قيــادة اجلبهــة القوميــة لتــويل
مســؤولية العمــل املركــزي مــن هنــاك .
وقــد تــم تكويــن اجلبهــة بموافقــة الســال والقــوات املرصيــة املوجــودة يف
اليمــن منــذ فــرة مبكــرة

صعود اجلبهة القومية للتحرير  NLFوثورة ردفان  14اكتوبر : 1963

وقامــت ثــورة الســال ضــد األئمــة يف  26ســبتمرب 1962م ودعمتهــا
مــر بارســال جيشــها ملواجهــة القــوات امللكيــة التــي كانــت حتارهبــا.
يقــول تريفاســكس املنــدوب الســامي الربيطــاين وحاكــم عــدن وصانــع
مــروع دولــة اجلنــوب العــريب يف كتابــه ( Shades of Amberص  ": )215أن
ردفــان رغــم أهنــا تابعــة للضالــع اســميا إال أهنــا حمكومــة بقبائلهــا وجــاء إ ّيل
شــيخ قبيلــة قطيــب غالــب بــن راجــح بــن لبــوزة وابنــه بليــل الــذي يــرى أن
مــن حقــه أن يكــون وزيــرا.
" وكان الــرأي عنــد الــوزراء وخاصــة وزيــر الدفــاع اللحجــي ووزيــر
األمــن العــوذيل أن نؤدبــه بالطائــرات .وأنــا أعــرف أن هــذا أقــل كلفــة مــن
مجيــع النواحــي وســيخضع هــذه القبيلــة املتمــردة برسعــة .ولكــن الغــارات
اجلويــة ســتثري علينــا العــامل بأكملــه ( مــر واليمــن واألمــم املتحــدة وحــزب
العــال الربيطــاين وأجهــزة اإلعــام الربيطانيــة ) .وقلــت للــوزراء :أقــرح
أن يتحــرك اجليــش االحتــادي مدعومــا بفرقــة مــن املشــاة الربيطانيــن وكان
ردهــم قويــا واضحــا  :إن هــذا ســيؤدي إىل ضحايــا وهــذا ســيدفع القبائــل إىل
مزيــد مــن التعنّــت وســتصور صنعــاء والقاهــرة أن هــذا انتصــار عــى اجليــش
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االحتــادي والربيطــاين يف املنطقــة  ،ولكــن تريفاســكس قــال إن احلمــات
اإلعالميــة واهليــاج العاملــي باســتخدام الطــران امللكــي الربيطــاين.

ســيؤدي إىل إضعــاف ســمعة بريطانيــا .فــر َّد الــوزراء :نحــن ســمعتنا يف
الرغــام بســببكم والشــتائم تنهــال علينــا مــن كل جهــة  ،حتــى مــن الصحافــة
الربيطانيــة  ،ونحــن مــع هــذا مســتمرون يف تأييدكــم وبإمكاننــا أن نفعــل كــا
فعــل الفضــي وحممــد

ابــن عيــدروس ونفــر إىل عبــد النــارص حيــث ســنتحول إىل أبطــال املقاومــة
ورجــال الثــورة  ،ويــكال لنــا املديــح مــن كل جهــه .ولكــن تريفاســكس مــع
إقــراره بوجهــة نظرهــم قــام باهلجــوم الــري .وحتــى ال هتامجــه الصحافــة
الربيطانيــة قــرر دعــوة اإلعــام الربيطــاين للحضــور وهيــأ هلــم كل وســائل
الوصــول إىل ميــدان املعركــة وطائــرة هليكوبــر ووســائل انتقــال بريــة.
وحــدث بالنســبة لــه مــا مل يكــن يف احلســبان .إذ إن املعــارك طالــت و ُقتــل
وجــرح أعــداد مــن الربيطانيــن أنفســهم ..وأصبحــت ردفــان عــى كل لســان.
وحتدثــت الصحافــة الربيطانيــة عــن ذئــاب ردفــان احلمــر.
وأصبحــت احلملــة العســكرية ذات مــردود يسء .واضطــر يف النهايــة
الســتخدام ســاح اجلــو الربيطــاين بعــد فقــدان العديــد مــن الضحايــا
واخلســارة اإلعالميــة العامليــة ويف بريطانيــا ذاهتــا.

واشــتكى رشيــف بيحــان بــأن القــوات املرصيــة أغــارت عــى القــرى
يف منطقتــه واحتلــت احــدى القــرى بالفعــل وكان ال بــد مــن الــرد عليهــا
بغــارات جويــة مــن القــوات اجلويــة امللكيــة الربيطانيــة .وبعــد تــردد وافــق
تريفاســكس  ،وانســحبت القــوات املرصيــة مــن القريــة.
واســتمرت ثــورة ردفــان التــي قامــت يف  14اكتوبــر 1963م فقــد دعمتها
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القــوات املرصيــة الضخمــة املوجــودة يف اليمــن  ،ومدهتــم بالســاح احلديــث
وهلــذا مل تســتطع القــوات الربيطانيــة ان تقــي عليهــا بســبب الدعــم املســتمر
مــن القــوات املرصيــة هلــذه الثــورة بالســاح والرجــال واملــال .وانتــرت هذه
الثــورة واصبحــت رمــزا للكفــاح املســلح ضــد بريطانيــا واعــرف االعــام
الربيطــاين بالذئــاب احلمــر يف ردفــان ( )Red Wolves of Radfanواستشــهد
غالــب بــن راجــح لبــوزة يف احــدى املعــارك وقــام ابنــه بليــل بقيــادة الثــورة
التــي اســتطاعت ان تنتــر اىل املناطــق االخــرى يف اجلنــوب  ،ممــا جعــل
بريطانيــا تتفــاوض مــع اجلبهــة القوميــة وخاصــة بعــد ان ســاءت العالقــة بــن
اجلبهــة القوميــة وحكومــة عبــد النــارص واجليــش املــري يف اليمــن وهــذه
ّ
وحتــث
اهــم النقــاط التــي جعلــت بريطانيــا تتفاهــم مــع اجلبهــة القوميــة
اجليــش النظامــي الحتــاد اجلنــوب العــريب بــأن ينضــم اىل اجلبهــة القوميــة.
وقــد توجــه الدعــم املــري جلبهــة حتريــر جنــوب اليمــن املحتــل وحدهــا
وذلــك ألن مــر وجــدت أهنــا تتوافــق مــع توجهاهتــا السياســية  ،بينــا كانــت
اجلبهــة القوميــة ختتلــف معهــا يف عــدة نقــاط جوهريــة.
وأخــذت اجلبهــة القوميــة للتحريــر تبتعــد قلي ـ ً
ا عــن القاهــرة غــر أهنــا

حرصــت عــى عــدم قطــع عالقتهــا مــع مــر وعــى عــدم مهامجتهــا.

وقــد أدى تبــدل التحالفــات إىل إضعــاف وضعيــة اجلبهــة القوميــة للتحريــر

يف اخلــارج حيــث متتــع خصمهــا بشــهرة واســعة ودعــم احلكومــة املرصيــة.

واســتطاعت اجلبهــة القوميــة للتحريــر أن تعــوض هــذه اخلســارة بتقويــة

وضعهــا يف الداخــل بعــد ان قامــت بالتفاهــم مــع احلكومــة الربيطانيــة التــي

كانــت حتقــد عــى نظــام عبــد النــارص الــذي ســبب هلــا هزيمــة الســويس
املشــهورة يف العــدوان الثالثــي ســنة  1956عندمــا وقفــت الواليــات املتحــدة
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واالحتــاد الســوفيتي ضــد بريطانيــا وطلــب الرئيــس ايــزن هــاور (رئيــس

الواليــات املتحــدة ) والرئيــس برجنيــف (أمــن عــام احلــزب الشــيوعي يف
االحتــاد الســوفيتي ) مــن بريطانيــا وفرنســا وارسائيــل االنســحاب الفــوري من

قنــاة الســويس.

ومنــذ عــام  ،1965نجحــت اجلبهــة القوميــة يف التغلغــل يف احلركــة النقابية

ويف اجليــش االحتــادي باتفــاق مــع الســلطات الربيطانيــة التــي ضاقــت ذرعــا
بتدخــات عبــد النــارص املســتمرة وبانحيــاز جبهــة التحريــر التــام اىل مــر

وانصياعهــا ألوامــر وتوجيهــات عبــد النــارص  ،بينــا كانــت اجلبهــة القوميــة

عــى خــاف مــع عبــد النــارص.

جبهة التحرير الوطنية جلنوب اليمن FLOSY
تكونــت يف مدينــة تعــز عــام  ١٩٦٦م بمباركــة اجلامعــة العربيــة ومــر واليمن
ووقــع وثيقــة االندمــاج زعيــم حــزب الشــعب عبــداهلل األصنــج والقيــادي

البــارز يف اجلبهــة القوميــة عــي أمحــد الســامي ورفــض االجتــاه اليســاري يف
اجلبهــة القوميــة ذلــك االتفــاق.

واختــذ االندمــاج صفــة رســمية يف أغســطس( آب)  ١٩٦٦م يف اجتــاع
رســمي باركــه قــادة مركزيــون يف حركــة القوميــن العــرب وحــزب الشــعب
االشــراكي  ،وتكونــت جبهــة حتريــر جنــوب اليمــن املحتــل FLOSYمــن:
ســيف أمحــد الضالعــي  ،عــي أمحــد الســامي  ،طــه مقبــل  ،ســامل زين،عبــداهلل
املجعــي وعبــد الفتــاح إســاعيل عــن اجلبهــة القوميــة.
وعــن منظمــة التحريــر :عبــداهلل األصنــج وحممــد ســامل باســندوه وعبــداهلل
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عبيــد والســلطانان أمحــد الفضــي وجعبــل بــن حســن العــوذيل .وعــن
عبدالقــوي مــكاوي أمينــا عامــا للجبهــة.
وقــد كان عبــد القــوي مــكاوي قــد اصطــدم مــع املنــدوب الســامي
الربيطــاين يف عــدن بعــد توليــه منصــب رئيــس الــوزراء وذلــك بعــد اســتقالة
الســيد زيــن باهــارون مــن الــوزارة ســنة 1965م.

ولكــن الســيد عبــد القــوي مــكاوي كان شــديدا يف تعاملــه مــع املنــدوب
الســامي كــا رفــض ان يديــن اغتيــال املســر تشــارلز رئيــس املجلــس
الترشيعــي والقــايض الســابق يف حمكمــة عــدن  ،وهــذا كلــه ادى اىل اقالــة عبــد
القــوي مــكاوي الــذي ذهــب اىل القاهــرة والــذي اســتقبلته اســتقباال حافــا ،
وجعلتــه أمينــا عاما جلبهــة التحريــر الوطنيــة للجنــوب اليمنــي  FLOSYوزادت
االضطرابــات يف عــدن بخــروج الســيد عبــد القــوي مــكاوي اىل مــر.

اجلبهة القومية تعاين التمزق وبريطانيا تساندها

ويف خــال ذلــك كانــت اجلبهــة القوميــة تعــاين مــن التمــزق الشــديد
ونقــص األمــوال  ..وفقــدوا حتــى دعــم االحتــاد الســوفييتي الــذي توطــدت
عالقتــه مــع عبــد النــارص ،وبالتــايل مل يكــن يمدهــم باملــال والســاح .وهلــذا
اضطــر بعــض قــادة القبائــل الذيــن كانــوا يقاتلــون مــع اجلبهــة القوميــة اىل
تركهــا واالنضــام اىل جبهــة التحريــر التــي كانــت تؤيدهــا القاهــرة ومتدهــا
باملــال والرجــال والســاح ومــن هــؤالء بليــل بــن غالــب بــن راجــح بــن
لبــوزة.
ويقــول العوبــي يف كتابــه (اغتيــال بريطانيــا لعــدن واجلنــوب العــريب  ،ص
 :)61-60إ ن قحطــان الشــعبي يف هــذه الظــروف الســيئة طلــب العــودة إىل
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عــدن أو املحميــات  ،ويف تلــك األثنــاء أعلــن اللــورد بيزيــك عــزم بريطانيــا
عــى رفــع القاعــدة العســكرية مــن عــدن واكــد ذلــك رئيــس وزراء بريطانيــا
العــايل الرئيــس ويلســن .
وســيطرت جبهــة التحريــر عــى كافــة املراكــز الشــعبية وعــى املؤمتــر العاميل
بواســطة رئيــس املؤمتــر العــايل الســيد عــي حســن قــايض .وهلــذا قــرر عبــد
الفتــاح اســاعيل اغتيالــه بعــد أن قــام بزيارتــه باتفــاق مــع بريطانيــا.
واســتقبله عــي حســن قــايض .وعندمــا خــرج لتوديعــه أرداه عبــد الفتــاح
قتيــا .وقــد ذكــر يل الشــيخ عــي باعــزب (القائــد العســكري جلبهــة التحريــر)
ان الــذي قتــل عــي حســن قــايض هــو أمحــد ســامل طوحــل عبــاس) مــن
رجــال عبــد الفتــاح إســاعيل).
ويقــول العوبــي يف كتابــه (املذكــور اعــاه)  " :وتــم االتصــال فعــا
بقحطــان الشــعبي وفيصــل عبــد اللطيــف الشــعبي وعبــد الفتــاح إســاعيل
وســيف الضالعــي ..إلــخ وقبلــوا املــروع اجلديــد" القائــم عــى التعــاون
وتبــادل املصالــح.

وقــد شــكا قحطــان حممــد الشــعبي مــن أن قاعدتــه الشــعبية قــد أخــذت
تتفــكك »بعــد أن أوقفــت حكومــة صنعــاء وحكومــة القاهــرة مســاعدهتا
املاليــة لــه ..وأن هنــاك عائــات جيــب إغاثتهــا .وفعــا وبــدون تســويف
دفعــت بريطانيــا لتلــك العائــات مبلــغ ثامنــن ألــف جنيــه إســرليني  ،وزعها
قحطــان مــع أعضــاء جملســه وأخــذ يســرد بعــض الســلطة التــي فقدهــا
وزودت بريطانيــا اجلبهــة القوميــة باألســلحة والعتــاد الــازم مــن القاعــدة
العســكرية يف عــدن بــرط أن يتحــول القتــال إىل رجــال جبهــة التحريــر.
ويقــول العوبــي أن الســر ريتشــارد ترنبــول ( املنــدوب الســامي اجلديــد)

469
469

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

كان ضــد هــذا االجتــاه  ،وكان حيــاول التفاهــم مــع عبــداهلل األصنــج وعبــد
القــوي مــكاوي بكافــة الســبل  ،ولكنهــا رفضــا التفاهــم إال بــرط تســليم
الســلطة جلبهــة التحريــر وإعــان اســتقالل املنطقــة وأن يكــون عبــد القــوي
مــكاوي أول رئيــس للجمهوريــة .وكانــت بريطانيــا تقــرح إدخــال الســاطني
بشــكل مــا ولــو حمــدود يف الســلطة  ،كــا وافقــت بريطانيــا عــى قيــام حكومــة
ائتالفيــة عريضــة تشــمل وزراء مــن حكومــة االحتــاد وجبهــة التحريــر والرابطة
والتنظيــم الشــعبي ..ولكــن املــكاوي رفــض ذلــك أيضــا.
ولذلــك رأت املخابــرات الربيطانيــة أهنــا ستســتعمل وســيلتها .وتــرك
ترنبــول املنــدوب الســامي هــذه املهمــة القــذرة ملستشــاره (رئيــس املخابــرات
يف عــدن) أنطــوين أشــوورت وهــو رجــل ال يتــورع عــن عمــل أي يشء،
ومعــه الكولونيــل ريتشــموند ،رئيــس االســتخبارات العســكرية الربيطانيــة يف
املنطقــة.
وأخــرين الشــيخ حممــد بــن عجرومــة أن ريتشــموند هــذا اتصــل بــه وعــرض
عليــه الدعــم الكامــل بــرط أن حيــارب جبهــة التحريــر وأن ال خيــر قــادة
الرابطــة بذلــك .وقــد رفــض قــادة الرابطــة هــذا العــرض.
وكان االتفــاق عــى أن ال تشــرك اجلبهــة القوميــة بعــد اآلن يف اغتيــال أي
مواطــن بريطــاين يف عــدن  ،بــل تركــز جهودهــا عــى اغتيــال األعضــاء
واإلرهابيــن يف جبهــة التحريــر حتــى تعــود اجلبهــة إىل رشــدها.

وبــدأ القتــال العنيــف بــن اجلبهتــن بتدبــر مــن بريطانيــا!! وســقط العديد
مــن القتــى يوميــا بــن اجلانبــن .وال شــك أن اجلبهــة القوميــة كانــت هــي
البادئــة  ،وهــي التــي قامــت باغتيــال العــدد األكــر مــن كوادرجبهــة التحريــر
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وأقارهبــا مثــل الشــيخ ســامل العمــودي الــذي كان رجــا مســاملا ووديعــا ولكنه
زوج ابنتــه ملحمــد ســامل باســندوه  ،فــكان نصيبــه القتــل .
اغتيــال أوالد املــكاوي مــن قبــل اجلبهــة القوميــة حســب كالم املــكاوي يف
كتابــه شــهاديت للتاريــخ.
وقــال أن اجلبهــة القوميــة دبــرت اغتيــال اوالده الثالثــة جــال وعــادل
وســمري يف  ٢٨فربايــر ١٩٦م ونفــت اجلبهــة القوميــة ذلــك االهتــام .وقــد ادى
ذلــك اىل ازديــاد العــداء بــن اجلبهــة القوميــة وجبهــة التحريــر الوطنيــة اىل ان
وصلــت اىل احلــرب الكاملــة بــن الفريقــن.

حماوالت رأب الصدع بني اجلبهتني
ويقــول االســتاذ عبــد القــوي مــكاوي يف كتابــه (شــهاديت للتاريــخ ص 47

ومــا بعدهــا )  :تدخلــت اجلامعــة العربيــة وأصــدرت نداءهــا بــأن تتــوىل حكم
اجلنــوب حكومــة مكونــة مــن كافــة القــوى الوطنيــة .ثــم عقــد يف أكتوبــر

١٩٦٧م مؤمتــر القاهــرة  ،إال إن اإلنجليــز رأوا مصلحتهــم يف إذكاء احلــرب

بــن الفريقــن (اجلبهــة القوميــة وجبهــة التحريــر) فاســتخدموا كافــة قواهتــم
الربيــة واجلويــة خلدمــة عنــارص اجلبهــة القوميــة لرتجيــح كفتهــم .وقصفــت

مقاتــات ســاح الطــران الربيطــاين املناطــق التــي حررهتــا جبهــة التحريــريف
الصبيحــة وحلــج.

ورغــم ذلــك فقــد اســتمرت اجلبهتــان يف القاهــرة برعايــة الرئيــس مجــال

عبدالنــارص يف املباحثــات  ،ومتــت صياغــة مشــركة للحكــم أبــرز مالحمهــا:
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1

تشــكيل جملــس رئاســة يضــم عضويــن أحدمهــا مــن اجلبهــة

القوميــة واآلخــر مــن جبهــة التحريــر ،وتكــون رئاســة املجلــس جلبهــة

التحريــر (ورئيســه عبــد القــوي مــكاوي).

2

حكومــة برئاســة عضــو مــن اجلبهــة القوميــة مــع نائبــن لرئيــس

الــوزراء أحدمهــا مــن جبهــة التحريــر واآلخــر مــن اجلبهــة القوميــة .كــا
اتُّفــق أن يكــون وزيــر األمــن مــن اجلبهــة القوميــة ووزيــر الدفــاع مــن جبهــة

التحريــر.

3

عىل أن جتري انتخابات عامة فيام بعد..

ويقــول املــكاوي عندمــا وصلنــا إىل موضــوع تشــكيل الوفــد الــذي ســيفاوض
بريطانيــا ازداد اخلــاف وانفضــت اجللســة.

عبــد اهلل اجلابــري يذكــر االوامــر الربيطانيــة لضبــاط جيــش االحتــاد
لالنضــام للجبهــة القوميــة ومســاعدهتا
يقــول عبــد اهلل اجلابــري يف كتابــه " اجلنــوب العــريب يف ســنوات الشــدة ص:
 110ومــا بعدهــا " أن بريطانيــا دفعــت مائتــي ألــف شــلن ُســلمت للعقيــد
حســن عثــان عشــال ليرصفهــا يف منطقــة بيحــان حيــث تتمركــز كتيبــة مــن
جيــش اجلنــوب العــريب حتــت قيادتــه ليتحــول والئهــم اىل اجلبهــة القوميــة.
ودفعــت االدارة الربيطانيــة مائتــي ألــف شــلن للمقــدم ســامل القطيبــي حلســاب
منطقتــي الضالــع وردفــان ،
ومائتــي الــف شــلن ســلمت للمقــدم مهــدي عشــيش حلســاب منطقــة
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عتــق ونصــاب والصعيــد ،ومائتــي ألــف شــلن ســلمت للمقــدم حممــد أمحــد
بلعيــد حلســاب منطقــة حلــج والفضــي ،وســلمت ســتامئة الــف شــلن لثالثــة
مــن كبــار الضبــاط االمــن هــم عبــد اهلــادي شــهاب وصالــح ســبعة وصديــق
لكســب والء بوليــس واليــة عــدن ورشطــة االحتــاد حلســاب اجلبهــة القوميــة.
ومــن أهــم الشــخصيات يف اجليــش ثالثــة ضبــاط انضمــوا اىل اجلبهــة القوميــة
وهــم  :العقيــد حســن عثــان عشــال والرائــد حممــد أمحــد الســياري واملقــدم
أمحــد حممــد بلعيــد.
وقــد قــام هــؤالء الثالثــة بدعــم اجلبهــة القوميــة داخــل جيــش االحتــاد
اجلنــويب وأيــدوا قحطــان الشــعبي وحكومتــه " انتهــى كالم اجلابــري.

تسليم بريطانيا اجلنوب للجبهة القومية
ويف اليــوم التــايل النعقــاد مؤمتــر القاهــرة يف أكتوبــر 1967م حدثــت

االشــتباكات الدمويــة التــي افتعلهــا االســتعامر يف املنطقــة ،وقطعــت اجلبهــة

القوميــة املفاوضــات .وقــام اجليــش حتــت قيــادة اجلنــرال الربيطــاين (داي)
بحملــة مكثفــة لتســليم املناطــق يف اجلنــوب للجبهــة القوميــة وتســاقطت
الواليــات الواحــدة تلــو األخــرى تســاقطا مرسحيــا مل يســبق لــه مثيــل يف
التاريــخ.

وقــد أمجعــت مجيــع املصــادر الربيطانيــة والعربيــة التــي كتبــت عــن هــذا

املوضــوع أن مجيــع مــا كان يســمى باملحميــات الغربيــة تــم إســقاطها يف أقــل
مــن أســبوعني  ،وأن القــوات الربيطانيــة كلهــا انســحبت مــن مجيــع أرجــاء
االحتــاد قبــل ذلــك ببضعــة أشــهر وتــم تســليم حرضمــوت واملهــرة للجبهــة
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القوميــة يف أقــل مــن أســبوع دون أي مقاومــة تذكــر ..وكان اجليــش االحتــادي
يتــوىل تســهيل أمــور التســليم للجبهــة القوميــة يف مــا كان يســمى املحميــات
الغربيــة.

اجليش االحتادي ينضم إىل اجلبهة القومية بأوامر بريطانيا

ويف  ٧نوفمــر  ١٩٦٧م أعلــن اجليــش االحتــادي رســميا والدة اجلبهــة
القوميــة ويف يــوم  ٩نوفمــر وجهــت اجلبهــة القوميــة نــداء تدعــو فيــه بريطانيــا
لالعــراف هبــا والتفــاوض معهــا لتســليم حكــم اجلنــوب.

ويف  ٢٠نوفمــر  ١٩٦٧م حــذرت اللجنــة اخلاصــة التابعــة لألمــم املتحــدة
مــن أن اســتالم أي مــن اجلبهــة القوميــة أو جبهــة التحريــر احلكــم يف اجلنــوب
بمفردهــا ســيؤدي إىل عواقــب وخيمــة وحــرب أهليــة مدمــرة.

وبالفعــل بــدأت بريطانيــا املفاوضــات يف جنيــف مــع اجلبهة القوميــة يف ٢١
نوفمــر ١٩٦٧م وانتهــت يف  ٣٠نوفمــر بإعــان اســتقالل اجلنــوب اليمني.

واســتطاعت بريطانيــا أن تســحب مجيــع معداهتــا الثقيلــة مــن القاعــدة
بســام دون أن تفقــد جنديــا واحــدا وامتــأت الســجون باملعتقلــن مــن جبهــة
التحريــر املناوئــة للجبهــة القوميــة.

ويقــول العوبــي يف كتابــه (اغتيــال بريطانيــا لعــدن واجلنــوب العــريب
ص : ) 169:ان بريطانيــا مل تتفــق مــع اجلبهــة القوميــة إال بعــد أن فشــلت مــع
كافــة األطــراف  ،فهــي قــد حاولــت منــذ قــدوم حكومــة العــال عــى التفاهــم
مــع عبــداهلل األصنــج ومــكاوي .وتقــرر عقــد مؤمتــر دســتوري عــن اجلنــوب
يف لنــدن يف ديســمرب  ١٩٦٥م ودعــي إليــه املــكاوي واألصنــج  ،ولكنهــا غــرا
موقفهــا بعــد أن مــرا عــى القاهــرة..
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ويف(فربايــر)  ١٩٦م وضــع دســتور جديــد يقــي بــأن تتحــول دولــة
اجلنــوب إىل مجهوريــة وأن يتخــى الســاطني عــن مناصبهــم وتبقــى هلــم
صفــة رشفيــة فقــط .وانتخــب األعضــاء الرشيــف حســن بــن أمحــد اهلبيــي
رئيســا للجمهوريــة اجلديــدة  ،ولكنــه رفــض ذلــك بشــدة واعتــذر لكــر ســنه.
والواقــع أنــه كان ال يثــق يف بريطانيــا بعــد أفاعيلهــا  ،وكان يعتقــد اعتقــادا
جازمــا بأهنــا ستســلم الســلطة إىل اجلبهــة القوميــة بعــد أن فشــلت حمادثاهتــا
مــع األصنــج ومــكاوي.
ويقــول العوبــي  :بعــد دحــر جبهــة التحريــر ومــرع قائدهــا العســكري
العــام املجعــي يف حــادث تصــادم ســيارة يف صنعــاء  ،خــا اجلــو هنائــا للجبهــة
القوميــة واســتمرت احلــرب األهليــة بــن الفريقــن.

وامــرت بريطانيــا قــوات اجليــش االحتــادي باالنضــام اىل اجلبهــة القوميــة
ومقاتلــة جبهــة التحريــر وذلــك بنــاءا عــى اوامــر القائــد الربيطــاين فاينــر
والــذي عارضــه بشــدة نائــب قائــد اجليــش االحتــادي العقيــد نــارص بريــك
العولقــي.

العقيد نارص بريك العولقي
ويقــول نائــب قائــد اجليــش االحتــادي العقيــد نــارص بريــك العولقــي
وهــو صاحــب أعــى منصــب مــن العــرب يف اجليــش االحتــادي والــذي كان
يؤيــد رسا جبهــة التحريــر ضــد اجلبهــة القوميــة (كــا ينقلــه عنــه عبــد القــوي
مــكاوي "شــهاديت للتاريــخ") :
أوال  :كنــا نجلــس يف نــادي الضبــاط بخورمكــر ومعنــا القائــد العــام
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الربيطــاين الزعيم(اجلنــرال) داي Dayعندمــا أذاع املنــدوب الســامي الربيطــاين
بيانــا عــر االذاعــة يقــول فيــه أن اجلبهــة القوميــة هــي املمثــل الرشعــي لشــعب
وطلبــت مــن
اجلنــوب وأن احلكومــة الربيطانيــة ســتبدأ بالتفــاوض معهــا.
ُ
الزعيــم داي أن يؤمــن لنــا مقابلــة عاجلــة مــع املنــدوب الســامي وطلبــت
اليــه أن يبلــغ املنــدوب الســامي اســتنكارنا هلــذا االعــان الــذي ســوف
يســبب حربــا أهليــة طاحنــة واننــي باســم اجليــش االحتــادي اطالــب نفــي
بيــان املنــدوب الســامي  ..يف هــذه االثنــاء كان قحطــان الشــعبي ولفيــف مــن
قيــادات اجلبهــة القوميــة داخــل عــدن يتفاوضــون مــع املنــدوب الســامي.
وتأكــد لدينــا أن بريطانيــا أوعــزت إىل بعــض الضبــاط باالنضــام للجبهــة
القوميــة ومدهــا بالســاح والرجــال.

ورفــض داي حتديــد موعــد ملقابلــة مــع املنــدوب الســامي بســبب
انشــغاله وذهبنــا اىل مقــر املنــدوب الســامي فوجئنــا بقائــد احلــرس يقــول
لنــا ان املنــدوب الســامي لــن يتمكــن مــن مقابلتكــم اآلن الن عنــده ضيوفــا.
وســألته :مــن هــم الضيــوف? وكانــت املفاجــأة الثانيــة عندمــا قــال يل :قحطــان
الشــعبي وفيصــل الشــعبي وســيف الضالعــي وآخــرون ..وهنــا أدركــت
اللعبــة  ،وقلــت لــه :لقــد جئنــا لالنضــام إليهــم ألن املوعــد لنــا مجيعــا  ،فقــال
عــى الفــور :إذن تفضلــوا ..وأثنــاء اجتيازنــا للممــر اتصــل قائــد احلــرس مــن
تليفــون باملدخــل بســكرتري الســامي الــذي فوجئنــا بــه جيــري نحونــا قائــا:
انتظــروا قليــا .وخــال انتظارنــا فوجئنــا هبــؤالء هيرعــون إىل رشفــة مكتــب
املنــدوب الســامي لالختبــاء ..وعندمــا دخلنــا للمنــدوب الســامي بادرتــه
قائــا :أنــت تعــرف أن حكومــة بريطانيــا اســتعمرت بالدنــا ملــدة  ١٢٩عامــا،
وكان مــن واجــب بريطانيــا وهــي ترحــل عــن بالدنــا أن حتــرص عــى دمــاء
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هــذا الشــعب وأال تدخــل يف متاهــات احلــرب األهليــة  ،وأن تشــكل حكومــة
ائتالفيــة مــن مجيــع العنــارص الوطنيــة  ،حتــى تظــل الصداقــة القائمــة بيننــا
وبينكــم ..إن بيانــك الــذي قلتــه اليــوم يف اإلذاعــة خيلــق حربــا أهليــة .وهنــا
فوجئنــا بــرده االســتفزازي حيــث قــال :لتكــن ..نحــن ال هيمنــا أن تتقاتلــوا..
أمــا نحــن فقــادرون عــى محايــة أنفســنا ..إن مرتباتكــم تتقاضوهنــا منــا ومــع
ذلــك تقاتلــون قواتنــا يف شــوارع عــدن.

قلــت لــه :هــل هــي عادتكــم أال خترجــوا مــن بلــد إال وترتكــون فيهــا
املشــاكل? قــال :مثــل مــاذا?
قلــت :املوقــف اآلن خطــر والوقــت ال يتســع ألمثلــة ..ومــع ذلــك فــإن

خلــق دولــة إرسائيــل مل يكــن إال نتــاج سياســتكم..

قــال :هكــذا أنتــم العــرب تريــدون الدنيــا كلهــا لكــم .كان يشــهد حديثنــا

مــع املنــدوب الســامي بعــض مســاعديه  ،مثــل الزعيــم داي القائــد الربيطــاين
للجيــش ومســر ســمرفيلد ومســر هربــر بــرس .وبــدأ املنــدوب الســامي
يرفــع صوتــه هبــدف إســاع وفــد اجلبهــة القوميــة الــذي كان جيلــس يف رشفــة

احلجــرة اخلاصــة وهــو يقــول :مــا هــذا الضجيــج يــا نــارص بريــك  ،ملــاذا تقف

هذااملوقــف العدائــي مــن اجلبهــة القوميــة?

قلــت لــه :يــا ســيدي تأكــد أننــا لــن نكــون كشــمري أخــر شــديدا  ،رضب

املنضــدة بيــده وذهــب إىل البــار املجــاور حلجرتــه  ،وتركنــا مــع مســاعديه

الذيــن هامجــوين بعنــف قائلــن :كيــف تســمح لنفســك باهتــام منــدوب
صاحبــة اجلاللــة باخليانــة! ثــم هــل تنســى أن املنــدوب الســامي هــو الــذي
أوصلــك إىل هــذه الرتبــة?
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وقلــت هلــم :لقــد نطقــت احلــق وال هيمنــي يشء ..ويف هــذه األثنــاء دخــل

املنــدوب الســامي وقــال يل بحــدة :إن الســلطة بيــدي

وأستطيع حماكمتك عسكريا.

قلــت لــه :نحــن اآلن يف حلظــات تقريــر مصــر شــعب بأكملــه  ،ومثــل

هــذه املحاكــات ال هتمنــا..
قال :ماذا تريد?

قلــت :إمــا تشــكيل حكومــة ائتالفيــة أو اإلعــان عــن االعــراف بباقــي
العنــارص الوطنيــة..

قــال :أنــا ال أخاطــب مــن يوجــد يف القاهــرة أو تعــز ..أخاطــب الثــوار يف
ســاحة القتــال..
قلــت لــه :الذيــن يوجــدون يف القاهــرة(وكان يقصــد مــكاوي) هــم قــادة
الثــورة وهــم املتمتعــون بتأييــد الشــعب ولكنهــم ال يســتطيعون احلضــور
ألنكــم تفرضــون عليهــم احلصــار.
وهنــا أدرك املنــدوب الســامي إرصارنــا عــى رفــض بيانــه فحــاول هتدئتنــا
ولكــن دون جــدوى.

ثانيــا  :مــن األمثلــة الصارخــة كذلــك  ،عــى تواطــؤ بريطانيــا مــع اجلبهــة
القوميــة األوامــر التــي أصدرهتــا لقــوات األمــن والقــوات النظاميــة بعــدم
التعــرض لعنــارص اجلبهــة القوميــة وهــي تدخــل الســاح إىل املنطقــة بينــا
صــادروا أي ســاح كان يضبــط مــع عنــارص جبهــة التحريــر  ،بــل لقــد
أمــدت بريطانيــا اجلبهــة القوميــة باألســلحة املصــادرة وبذخائــر بــل وأمدهتــم
عــن طريــق ضابــط يف اجليــش كان ينتمــي إىل اجلبهــة القوميــة واســمه املقــدم
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أمحــد حممــد بلعيــد بأجهــزة الســلكية يف منطقــة حلــج ..بــل وطلبــوا إىل بعــض
الضبــاط أال خيــروين بالدعــم الــذي يقــدم هلــم مــن أســلحة اجليــش ..ولقــد
قامــت بريطانيــا باالنتقــام مــن جبهــة التحريــر التــي كانــت تســيطر ســيطرة
كاملــة عــى منطقــة العوالــق واملحافظــة الرابعــة وعــى منطقــة « الواحــدي
وقــد أمــرت الســلطات الربيطانيــة بإعــداد بطاقــات لكــي حيملهــا عنــارص
اجلبهــة القوميــة حتــى ال يتعرضــوا ملضايقــات مــن نقــاط التفتيــش مــن اجلنــود
الربيطانيــن.
ولقــد كان مــن الطبيعــي أن أتــرك اخلدمــة يف اجليــش بعــد أن رأيــت إرصارا
عــى تســليم احلكــم للجبهــة القوميــة .وقدمت اســتقالتي يف  ٤نوفمــر 1967م
قبــل االســتقالل بأيــام ..ولقــد جــاءين منــدوب وكالــة رويــر يف مكتبــي
ملعرفــة أســباب اســتقالتي ،وعندمــا انتهــى مــن تســجيل حديــث نزعــوا منــه
جهــاز التســجيل وهــددوه بالقتــل إذا عــاود االتصــال يب .ومنــذ ذلــك التاريــخ
ذهبــت إىل منطقــة العوالــق وبقيــت هبــا .وعندمــا اســتولت اجلبهــة القوميــة
نســفوا منــزيل واغتالــوا ابنــي بريــك نــارص وقتلــوا شــقيقي أمحــد بريــك ،
وكان االهتــام املوجــه يل هــو أن زيــارات أفــراد القبائــل يل ال تتوقــف .ورغــم
كل مــا مارســوه ضــدي فقــد عجــزوا عــن منــع أبنــاء القبائــل مــن زيــاريت.
وهنــا أرســل يل قحطــان الشــعبي شــخصا اســمه فريــد أمحــد جمــور وطلــب إيل
ايقــاف نشــاطي الســيايس واســتعداد احلكومــة لتعويــي عــن كل مــا فقدتــه
مــايل.

فقلــت لــه :إننــي ال أقــوم بنشــاط ســيايس وإننــي تركــت كل يشء  ،وإذا
كان هنــاك مــن حيتــاج إىل تعويــض فهــم أبنــاء شــعبنا ..فــرخ قائــا  :ومــا
لــك باآلخريــن!! وغــادر منــزيل مهــددا بأننــي إذا مل أتوقــف عــن ممارســة أي
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نشــاط ســيايس يف منطقــة الواحــدي والعوالــق فلــن أبقــى عــى قيــد احليــاة..
ثــم توالــت هتديداهتــم يل ..وعندمــا أيقنــت أهنــم يدبــرون ضــدي شــيئا مــا..
اجتمعــت مــع القبائــل ألخــذ رأهيــم فأكــدوا وقوفهــم معــي  ،بــل ونظمــوا
مظاهــرات للمطالبــة بالوحــدة الوطنيــة لــكل شــعب اجلنــوب  ،األمــر الــذي
دفــع حكومــة اجلبهــة ملحارصتنــا واالنتقــام منــا ..وأرســلنا  ٤٥ألــف قبــي
ملقابلــة احلصــار ،وعندمــا عجــزوا عــن الســيطرة عــى املوقــف أرســلوا
وفــدا للتفــاوض معــي مكونــا مــن فيصــل الشــعبي وحممــد صالــح عولقــي
ومنصــور الشــعبي ..وكانــوا قــد أخــذوا تعهــدا منــا بعــدم اخلــداع .وقالــوا يل:
نحــن مســتعدون لتلبيــة مجيــع مطالبكــم إال مطلــب الوحــدة الوطنيــة .فقلنــا
هلــم إن هــذا مطلبنــا الوحيــد  ،فرفضــوا  ،وانفــض االجتــاع  ،وجهــزوا قــوات
مهامجتنــا مــن جديــد.

وكانــت أول معركــة تنتــر فيهــا القبائــل ضــد جيــش نظامــي ..وبعــد
ذلــك جهــزوا قــوات جديــدة وحاولــوا تأليــب القبائــل ضدنــا بحجــة أننــا
نريــد الســيطرة عليهــم ,وكانــوا يــرددون ,كذبــا ,أنّــا نحــن العوالــق نــارس
التعذيــب الوحــي ضــد القبائــل االخــرى .وانتهــت املعركــة باحتالهلــم
بواســطة الدبابــات واملدافــع واأللغــام للمنطقــة .وكان أول عمــل هلــم بعــد
احتــال املنطقــة نســف منــزيل بالدينامي ـت ,وبعــد ذلــك توجهــت إىل اجلبــال
ومنهــا اىل خــارج الوطــن اىل الســعودية والتــي عــاش فيهــا اال ان تــويف رمحــه
اهلل وكانــت شــقته بجــوار شــقتي يف جــدة .
ثالثــا  :مــن صــور التواطــؤ الربيطــاين أيضــا مــع اجلبهــة القومي ـة ,موافقــة
بريطانيــا عــى أن يشــرك احلــرس الوطنــي الــذي كان يتألــف مــن عــدد قوامــه
 ٨٠٠جنــدي بقيــادة الضابــط الربيطــاين جيمــس باالشــراك مــع اجلبهــة
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القوميــة يف قتــال رجــال جبهــة التحريــر  ..وقامــت بريطانيــا بتســليم اجلبهــة
القوميــة أســلحة ثقيلــة لقتــال جبهــة التحريــر وامــرت بريطانيــا بتجهيــز قوات
االمــن وارســلتها بقيــادة العقيــد الصديــق أمحــد لقتــال جبهــة التحريــر.

وقــد تكــرر نفــس الــيء يف منطقــة العوالــق العليــا ويف بيحــان والضالــع
وكانــت جبهــة التحريــر قــد اســتولت عــى مركــز كرش(مركــز حــدودي بــن
اليمــن الشــايل واجلنــويب) حيــث قامــت الطائــرات الربيطانيــة املقاتلــة بقصفها
وتســليمها للجبهــة القوميــة.
وذهــب قحطــان الشــعبي مــع وفــد للذهــاب إىل جنيــف الجــراء مفاوضــات
االســتقالل مــن بريطانيــا مــع اللــورد شــاكلتون لتســليم الســلطة ..وقامــت
بريطانيــا بتســليم الســلطة للجبهــة القوميــة التــي تــم االتفــاق معهــا عــى
التنــازل عــن الدعــم الربيطــاين للجنــوب ملــدة مخــس ســنوات ماليــا وعســكريا
واكتفــت اجلبهــة باســتالم ثالثــة ماليــن جنيــه اســرليني فقــط الدارة شــؤون
الدولــة يف تلــك الفــرة.
وقــد ذكــر يل الشــيخ حممــد بــن عجرومــة (مــن العوالــق أيضــا) وقائــد
اجلنــاح العســكري لرابطــة اجلنــوب العريب  ،عــدة حمــاوالت إلغرائــه لالنضامم
إىل اجلبهــة القوميــة .و ُعــرض عليــه عــدة مناصــب هامــة لــه وألتباعــه  ،ولكنــه
رفــض ذلــك .فهجمــت عليــه قــوات اجليــش االحتــادي بدعــم كامــل مــن
بريطانيــا ودكــوا معقلــه يف الصعيــد  ،واضطــر إىل االنســحاب إىل الشــال ومــن
ثــم إىل القاهــرة .ثــم عــاد إىل الســعودية التــي اســتقر هبــا  ،والتــي آوت مجيــع
املترضريــن مــن تلــك احلــروب.
والغريــب حقــا أن قبائــل ردفــان والقطيــب ثــاروا ضــد اجلبهــة القوميــة ،
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بــل إن غالــب (بليــل) بــن راجــح بــن لبــوزة الــذي فجــر ثــورة ردفــان يف ١٤
أكتوبــر  ١٩٦٣م وانضــم إىل جبهــة التحريــر حــارب اجلبهــة القوميــة  ،الن عبد
النــارص كان يمــده باملــال والســاح  ،بينــا توقفــت االمــدادات مــن اجلبهــة
القوميــة وواجهــت يف تلــك الفــرة أزمــة ماليــة شــديد  ،واستشــهد بعدهــا.
وكذلــك فعــل الشــيخ ثابــت بــن قاســم مــن كبــار مشــايخ قطيــب .وثــارت
العوالــق بقيــادة حممــد بــن عجرومــة وفريــد بــن بــو بكــر بــن فريــد وبــن
عشــيم الطوســي وعبــداهلل أمحــد عتيقــي وحممــد بــن أمحــد العبــدايل .وثــارت
عزيبــة مثــل الشــيخ ســيف والشــيخ
الص ّبيحــة وطــور الباحــة ومنهــا قبائــل ّ
عبــداهلل العزيبــي ..وثــارت كثــر مــن املناطــق فيــا يســمى املحافظــة الثالثــة
والرابعــة ،ووصــل األمــر إىل املحافظــة الثانيــة وذلــك يف يوليــه و–أغســطس
 ١٩٦٨م ممــا جعــل قحطــان يفــرج عــن الشــيوعيني الذيــن اعتقلتهــم جمموعــة
عشــال يف حركــة  30مــارس 1968م لتســاهم امليليشــيات يف الدفــاع عــن
اجلبهــة القوميــة والدولــة.

ختيل بريطانيا عن حكومة االحتاد
ختلــت بريطانيــا عــن حكومــة االحتــاد واتفقــت مــع اجلبهــة القوميــة اتفاقــا
ِ
وقــدم اللــورد شــاكلتون وزيــر الدولــة للشــؤون اخلارجيــة اىل عــدن
تامــا
واجتمــع مــع حممــد حســن عوبــي رئيــس الــوزراء يف عــدن وقــال لــه  :انــه
مــن غــر املمكــن اســتمرار احلكومــة االحتاديــة وقــال لــه انــه ليــس لــه اخليــار
ســوى اجلبهــة القوميــة .الن جبهــة التحريــر مرتبطــة بالقاهــرة ورفضــت كل
املحــاوالت التــي قامــت هبــا بريطانيــا الرشاكهــا باحلكــم .
وقــال  :إنــه اجتمــع بالفعــل مــع فيصــل الشــعبي وعبــد الفتــاح إســاعيل
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وســيف الضالعــي وأنــور خالــد يف مكتــب املنــدوب الســامي ،وإنــه قــد وصــل
إىل تفاهــم معهــم.

واقتضــت املرحلــة اجلديــدة إقالــة الســر ريتشــارد ترنبــول وتعيــن مهفــري
تريفليــان لينهــي قضيــة اجلنــوب ويصفيهــا (الــذي كان ســفريا لربيطانيــا يف
العــراق وهــو الــذي دبــر انقــاب عبــد الكريــم قاســم) .

احلرب األهلية واالنضامم الكامل للجيش االحتادي للجبهة القومية
يقــول العوبــي :يف  ١٤آب (أغســطس)1967م غادرنــا عــدن إىل جنيــف»
للتفــاوض مــع األمــم املتحــدة ..ويف حــن كان الــوزراء االحتاديــون قــد
وصلــوا إىل تفاهــم مشــرك مــع وفــد األمــم املتحــدة  ،كان الســر مهفــري
تريفيليــان قــد قــام بتنفيــذ وتســليم الســلطة للجبهــة القوميــة  ،مقابــل تنازهلــا
عــن مبلــغ ســتني مليونــا مــن اجلنيهــات  −حســب االتفــاق بــن بريطانيــا
واحلكومــة االحتاديــة  −ومقابــل وقوفهــا يف وجــه حكومــة صنعــاء والقاهــرة.
وبــدأت احلــرب األهليــة بــن اجلبهــة القوميــة وجبهــة التحريــر يف عــدن ،
واهنزمــت اجلبهــة القوميــة  ،ولكــن قــوات مــن اجليــش االحتــادي حتركــت
بأوامــر املنــدوب الســامي ورضبــت جبهــة التحريــر باســتعامل الدبابــات
واملصفحــات وأعلــن اجليــش االحتــادي تضامنــه مــع اجلبهــة القوميــة .وكان
القتــى واجلرحــى بــاآلالف وكثــر منهــم مــن املدنيــن  ،وكانــت أشــد املعــارك
يف املنصــورة والشــيخ عثــان ودار ســعد.

وقــال العوبــي ":أمــا نحــن  ،فقــد عدنــا مــن جنيــف إىل بــروت لنواصــل
الرحلــة إىل عــدن .ويف بــروت أبلغنــا الســفري الربيطــاين بعــدم رغبــة بريطانيــا
يف عودتنــا .ويف حالــة رفضنــا ســتتخذ إجــراءات ضدنــا يف مطــار عــدن ويف
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نفــس اليــوم أعلــن املنــدوب الســامي الســر مهفــري تريفيليــان أن احلكومــة
االحتاديــة قــد اهنــارت وتوقفــت عــن العمــل".

ويقــول " :لقــد تنازلــت اجلبهــة القوميــة عــن التــزام بريطانيــا بدفــع ٦٠
مليــون جنيــه مقابــل حوالــة مرصفيــة بثالثة ماليــن جنيــه ألعضائها الرئيســيني
وطلــب منهــم التنــازل عــن جــزر كوريــا موريــا وإرجاعهــا لســلطنة مســقط
وعــان فقبلــوا ذلــك .وطلــب منهــم إبــادة البقيــة الباقيــة مــن أعضــاء جبهــة
التحريــر يف عــدن.
واحتــل أعضــاء اجلبهــة القوميــة " زارا و لــودر " يف ســلطنة العــواذل بــدون
مقاومــة ألن فرقــة اجليــش االحتــادي هنــاك هــددت بقصــف أي مجاعــة حتــاول
مقاومــة اجلبهــة القومية.

وقــد اصــدر اجلنــرال داي اوامــره للتصــدي لقــوات جبهــة التحريــر يف
حلــج والشــيخ عثــان لنــرة اجلبهــة القوميــة!! وأعلــن اجليــش والءه للجبهــة
القوميــة رســميا.
وغــادر حــكام اجلنــوب الســابقني مناطقهــم وفــروا اىل الســعودية بأوامــر
بريطانيــة التــي ســلمت مناطقهــم اىل اجلبهــة القوميــة والتــي تعــاون معهــا
اجليــش االحتــادي تعاونــا تامــا بأوامــر رصحيــة مــن اجلنــرال داي القائــد العــام
للجيــش االحتــادي.

ويرجــع الكثــر مــن الكتــاب والباحثــن اســباب ختــي بريطانيــا عــن عــدن
وحكومــة احتــاد اجلنــوب العــريب واتفاقهــا مــع اجلبهــة القوميــة لألســباب
التاليــة:
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 1ظهــور أزمــة اقتصاديــة حــادة يف بريطانيــا جعلتهــا تبحــث عمــن
يســمح هلــا بالتخلــص مــن التزاماهتــا املاليــة.
 2أن اجلبهــة القوميــة هــي الوحيــدة التــي أبــدت اســتعدادا يف
املفاوضــات الرسيــة عــى أن ُتــي بريطانيــا مــن مســؤولياهتا املاليــة.
 3أن احلقــد والطفولــة اليســارية التــي تتميــز هبــا كــوادر اجلبهــة
القوميــة مهــا خــر ضــان لقيــام سياســة فــوىض وإرهــاب توقــع بالشــعب
االنتقــام جــزاء ملــا واجهتــه بريطانيــا مــن رضبــات
 4ان وجــود نظــام يسء للغايــة مــن احلكــم اليســاري خيــدم املصالح
الربيطانيــة يف اخلليج.
 5قــررت حكومــة العــال أخــرا أن تتخــى عــن القاعــدة العســكرية
يف عــدن  ،وهــي نقطــة اخلــاف األساســية بينهــا وبــن املجموعــات الوطنيــة.
وقــد ذكراالســتاذ حممــد ســامل باســندوه يف كتابــه " اجلنــوب اليمنــي املحتــل
يف األمــم املتحــدة ص  "524-509أن مــن أســباب تســليم بريطانيــا للجبهــة
القوميــة  ،كــون اجلبهــة القوميــة أكثــر انضباطــا مــن جبهــة التحريــر .وهــي
رس ّيــة قامــت عــى إطاعــة األوامــر "نفــذ ثــم اســأل" وأن التعامــل مــع
منظمــة ّ
اجلبهــة القوميــة أســهل مــن مجيــع النواحــي مــن التعامــل مــع جبهــة التحريــر.
ومــن أهــم العوامــل أن جبهــة التحريــر ختضــع لتأثــر مــر بينــا كانــت اجلبهة
القوميــة قــد ســاءت عالقتهــا بمــر ..وبريطانيــا مل تغفــر ملــر عبــد النــارص
إذالهلــا يف الســويس وإخراجهــا مــن املنطقــة العربيــة بأرسهــا.
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اعــان اســتقالل مجهوريــة اليمــن اجلنوبيــة الشــعبية يف  30نوفمــر 1967
م باالتفــاق الكامــل بــن بريطانيــا واجلبهــة القوميــة :
وكان قحطــان الشــعبي أول رئيــس جلمهوريــة اليمــن الشــعبية مــن 30نوفمرب
1967م اىل  22يونيــو 1969م ) كــا بقــي بالســجن اىل أن مــات ســنة 7
يوليــو1981م واليــك ترمجــة خمتــرة عــن حياتــه.

قحطان حممد الشعبي

(1923م1981 -م) أول رئيــس جلمهوريــة اليمــن اجلنوبيــة الشــعبية يف
الفــرة  30نوفمــر1967م إىل  22يونيــو 1969م.

يــر
ولــد يف وادي شــعب ،أحــد أوديــة طــور الباحــة عــام 1923م ومل َ
أبــاه قــط فقــد ولــد يتي ـ ًا حيــث تــويف والــده قبــل أشــهر مــن والدتــه .كفلــه
بالرعايــة قريبــه الشــيخ عبــد اللطيــف عبــد القــوي الشــعبي شــيخ "وادي
شــعب" وهــو والــد املناضــل فيصــل الشــعبي .
وحفــظ بعــض أجــزاء مــن القــرآن الكريــم وتعلــم مبــادئ القراءةوالكتابــة
ثــم ارســله قريبــه الشــيخ عبــد اللطيــف القــوي الشــعبي اىل مدرســة جبــل
حديــد يف عــدن والتــي يــدرس فيهــا ابنــاء املشــايخ والســاطني يف املحميــات
الغربيــة .ويف بدايــة االربعينــات توجــه قحطــان اىل الســودان للدراســة يف كليــة
الزراعــة جامعــة جــوردون (التــي حتولــت فيــا بعــد اىل جامعــة اخلرطــوم )
وبعــد خترجــه منهــا عمــل كمهنــدس زراعــي يف وزارة الزراعــة يف حرضمــوت
وأبــن وحلج .

وانضــم اىل رابطــة ابنــاء اجلنــوب 1950م التــي تكونــت مــن الســيد حممــد
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عــي اجلفــري والســيد ســامل عمــر الصــايف والســيد شــيخان احلبــي وقحطــان
الشــعبي ورشــيد احلريــري وأمحــد عبــده محــزة وعبــداهلل أمحــد الفضيل وحســن
هــادي العولقــي وعــي غانــم كليــب والســيد عبــداهلل بــن صالــح املحضــار
والســيد أمحــد عمــر بافقيــه وعبــد الرمحــن جرجــرة وعبــداهلل باذيــب والســيد
عــي بــن عقيــل  ،وكان الســلطان عــي عبــد الكريــم فضــل ســلطان حلــج أهــم
أعضائهــا وان مل يعلــن عــن اســمه انــذاك .
وكانــت تنــادي باســتقالل اجلنــوب العــريب ووحدتــه واقامــة نظــام
ديمقراطــي عــادل لــكل أبنــاء اجلنــوب .وحاربتهــا بريطانيــا بشــدة وقامــت
باعتقــال بعــض أعضاءهــا ولكــن قادهتــا متكنــوا مــن اهلــرب اىل الشــال ومنهــا
اىل مــر عــام 1958م ومنهــم قحطــان الشــعبي .

ويف مــر بقــي قحطــان الشــعبي عضــوا بالرابطــة حتــى عــام 1960م وقد
رأيتــه هنــاك عندمــا كنــت ازور مقــر الرابطــة وكنــت آنــذاك أدرس الطــب يف
جامعــة القاهــرة  ،وكان يبــدو أحيانــا شــديد التوتــر ورسيــع االنفعــال.
وانضــم اىل حركــة القوميــن العــرب يف نفــس العــام 1960م بواســطة
قريبــه فيصــل عبــد اللطيــف الشــعبي الــذي متيــز بالــذكاء والدهــاء والتنظيــم
اجليــد لالمــور .

وعنــا قــام الســال بثــورة  26ســبتمرب 1962م دعمتهــا مــر بــكل قوهتــا
وتوجــه قحطــان وفيصــل الشــعبي اىل اليمــن  ،ودعــم الرئيــس عبــد النــارص
جهــود اجلبهــة القوميــة واتــاح هلــم املــال والســاح واالعــام واســتفادت مــن
ذلــك اجلبهــة القوميــة اســتفادة تامــة وارســلت املــال والســاح للمقاتلــن يف
املناطــق املختلفــة وخاصــة يف ردفــان (الضالــع) .
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ونجحــت اجلبهــة القوميــة يف اســتقطاب العديــد مــن الفئــات الشــعبية
ومــن القبائــل بــل ومــن بعــض افــراد القــوات املســلحة نفســها .

ولكــن لالســف حصــل خــاف بــن حركــة القوميــن العــرب وبــن
الرئيــس مجــال عبــد النــارص وأدى ذلــك اىل اخلــاف مــع اجلبهــة القوميــة
والتــي حــاول عبــد النــارص ان يضمهــم اىل مــا يســمى جبهــة التحريــر الوطنيــة
ولكــن قحطــان وفيصــل الشــعبي واغلــب قــادة اجلبهــة القوميــة رفضــوا ذلــك
االندمــاج ممــا ادى اىل ايقــاف املســاعدات املرصيــة القويــة املتمثلــة باملــال
والســاح  ،وحتويــل ذلــك الدعــم املــري اىل جبهــة التحريــر .

وهــذا ادى اىل مشــاكل كبــرة مــع رجــال القبائــل والثــوار الذيــن توقــف
عنهــم الدعــم املــايل والعســكري وانضــم بعضهــم بالفعــل اىل جبهــة التحريــر
ومنهــم بليــل بــن غالــب بــن راجــح (لبــوزة)
الــذي كان يعتــر مــن مؤســي جبهــة ردفــان القوميــة  ،وقــد اوضحنــا
ذلــك يف فصــل (اجلبهــة القوميــة تعــاين التمــزق وبريطانيــا تســاندها )

وقــد قامــت بريطانيــا بمســاندة اجلبهــة القوميــة ضــد جبهــة التحريــر
 FLOSYالتــي يســاندها مجــال عبــد النــارص وشــجعت كثــرا من ضبــاط اجليش
باالنضــام اىل اجلبهــة القوميــة ممــا جعــل اجلبهــة القوميــة تنتــر بعــد معــارك
ــم بــدأت املفاوضــات مــع بريطانيــا
طاحنــة عــى جبهــة التحريــر  ،ومــن َث َ
باســتالم احلكــم وذلــك مــا تــم بالفعــل يف حمادثــات جنيــف بــن اجلبهــة
القوميــة وبريطانيــا واعــان اســتقالل اجلنــوب يف  30نوفمــر 1967م .
وتــوىل قحطــان الشــعبي رئاســة اجلمهوريــة وتــوىل فيصــل الشــعبي وزراة
االقتصــاد والتجــارة ثــم وزارة اخلارجيــة ثــم بعــد ذلــك رئاســة الــوزراء.
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ويف  30مــارس 1968م قــام لفيــف مــن ضبــاط اجليــش يرأســهم العقيــد
حســن عثــان عشــال والعقيــد الســبعة ومعهــم املقــدم أمحــد حممــد بلعيــد
واملقــدم مهــدي عشــيش والرائــد أمحــد حممــد الســياري قامــوا بالقبــض عــى
املجموعــة الشــيوعية باجلبهــة القوميــة ومــن بينهــم عبــد الفتــاح اســاعيل
وزمرتــه وايداعهــم الســجن ولكــن قحطــان الشــعبي رئيــس اجلمهوريــة
وفيصــل الشــعبي رئيــس الــوزراء اعرتضــا عــى ذلــك بشــدة وقــررا ان هؤوالء
الشــيوعني املاركســيني هــم مــن قــادة النضــال ضــد االســتعامر وزمالئنــا يف
الكفــاح الوطنــي ومهــا اختلفنــا معهــم فإننــا ال نســمح باعتقاهلــم وبالتــايل تــم
اطــاق رساحهــم .

ثــم قــام الشــيوعيون بحركــة بارعــة حيــث أقنعــوا بعــض الضبــاط بأهنــم
ســيولوهنم احلكــم واوجــدوا حــزازات بــن القبائــل التــي ينتمــي اليهــا
هــؤالء الضبــاط ومتكنــت املجموعــة الشــيوعية مــن اثــارة النعــرات القبليــة
واســتاملت جمموعــة مــن الضبــاط املناوئــن ملجموعــة عشــال مثــل حممــد عــي
امليــري وحممــد عــي هيثــم الذيــن قامــوا بالتعــاون مــع املاركســيني وفرضــوا
عــى قحطــان ان يطــرد جمموعــة عشــال الذيــن غــادروا بالفعــل اىل القاهــرة
يف اغســطس  ،1968وقــد قابلــت يف القاهــرة العقيــد حســن عثــان عشــال
واملقــدم أمحــد حممــد بلعيــد والرائــد أمحــد حممــد الســياري  ،وقــد وجــدت
العقيــد حســن عثــان عشــال ذو شــخصية متزنــة وشــديدة التديــن  ،أمــا املقدم
أمحــد حممــد بلعيــد فكانــت عينــاه تشــع بالــذكاء واملكــر  ،وامــا الرائــد حممــد
أمحــد الســياري فقــد كان آيــة يف اللطــف والعقــل واالطــاع والثقافــة الواســعة
وســألني هــل قــرأت كتــاب فلســفتنا وكتــاب اقتصادنــا للعالمــة حممــد باقــر
الصــدر اللــذان صــدرا يف ذلــك الشــهر ؟ فقلــت مل اطلــع عليهــا بعــد وذهبــت
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فــورا لرشاءمهــا ورأيتهــا أحســن مــا قــرأت يف ذلــك املوضــوع اىل اليــوم .

ثــم انقلــب عــى قحطــان وفيصــل الشــعبي جمموعــة الشــيوعيني الذيــن
اســتطاعوا ان يقنعــوا حممــد عــي هيثــم ذو االجتاهــات املتلونــة والــذي درس
املاركســية ايضــا يف روســيا باالنضــام اليهــم واجبــار قحطــان الشــعبي رئيــس
اجلمهوريــة وفيصــل عبــد اللطيــف الشــعبي رئيــس الــوزراء بالتخــي عــن
مجيــع مناصبهــم يف احلــزب والدولــة وتــوىل ســامل ربيــع عــي رئاســة اجلمهورية
كــا تــوىل حممــد عــي هيثــم رئاســة الــوزراء وتــوىل االجتــاه الشــيوعي املاركــي
قيــادة احلــزب والدولــة باكملهــا .
واحتجــز قحطــان وفيصــل يف منزليهــا لفــرة قصــرة ثــم نقــا إىل "معتقــل
الفتــح" بحــي التواهــي بعــدن يف أواخــر مــارس  1970حيــث جــرى يف مطلــع
 2أبريــل  1970اغتيــال فيصــل يف زنزانتــه فيــا نقــل قحطــان إىل كــوخ خشــبي
بمنطقــة دار الرئاســة وظــل معتقــا انفراديــا بــدون حماكمــة أو حتقيــق أو حتــى
هتمــة حتــى أعلنــت الســلطة يف عــدن عــن وفاتــه يف (( )1981/7/7عــن 57
عا م ًا )

وإليــك بعــض احلــوادث يف هــذه الفــرة التــي هــزت اجلبهــة القوميــة هــزا
عنيفــا:

يف  ٢٢يوليــه  ١٩٦٨م :حتركــت مســرة شــعبية مســلحة يف العوالــق يف
الصعيــد ويشــبم ومصينعــة (قــرى ومــدن يف العوالــق) وعقــدوا مؤمتــرا
شــعبيا .ويف  ٢٥يوليــو اجتمــع بالثــوار فيصــل الشــعبي وحممــد صالــح عولقــي
وأمحــد بلحمــر وحاولــوا إغراءهــم باملناصــب ولكــن الثــوار رفضــوا .بــل
وانضــم إليهــم قبائــل البــاكازم والربيــزي .واقتحــم الثــوار ســجن نصــاب
490

اجلمعيات الوطنية واحلركات السياسية

وأطلقــوا رساح املســجونني السياســيني  ،وأعلنــت قبائــل ردفــان واحلواشــب
يف املحافظــة الثانيــة الثــورة واحتلــوا منطقــة احلبيلــن واستســلمت رسيــة مــن
اجليــش يف النقبــة وأخــرى يف الصعيــد.

ويف  ٢٨يوليــه  ١٩٦٨م :ســقطت عتــق ونصــاب وأيــدت قبائــل الواحــدي
الثــورة .وقــام أبطــال ردفــان والصبيحــة والضالــع بقيــادة الشــيخ ثابــت بــن
قاســم القطيبــي وغالــب (بليــل) بــن راجــح لبــوزة وحممــد صالــح األزرقــي
وغريهــم بالســيطرة عــى مجيــع الطــرق املؤديــة إىل عــدن  ،واســتولوا عــى
األســلحة املوجــودة هنــاك.
ويف  ٣٠يوليــه  ١٩٦٨م :أســقط الثــوار طائــرة يف عتــق ,واستســلمت
حاميــة عرقــة يف الواحــدي للثــوار .ويف  ٣١يوليــه قامــت مظاهــرات يف ميفعــة
(الواحــدي) وقطعــوا الطريــق املوصــل إىل عــدن وانضــم عــدد مــن اجلنــود
املرابطــن يف بيحــان إىل الثــوار مــع جهازهــم الالســلكي .وســقطت احلبيلــن
والثمــر يف منطقــة ردفــان  ،وســقطت معظــم مناطــق الصبيحــة وحــورصت
طــور الباحــة.

ويف  ١أغســطس :أســقط الثــوار طائــرة يف قوبــان و ُقتــل مــن كان فيهــا 14
عســكريا بــا فيهــم اثنــان مــن التشــيكيني  ،قائــدا الطائــرة) وســقطت رضــوم
واحلوطــة يف املحافظــة الرابعــة بيــد الثــوار ويف  ٦أغســطس أصيــب القائــد
مهــدي عشــيش :رئيــس األركان بجــروح خطــرة يف معركــة أرض بــاكازم يف
العوالــق الســفىل  ،ونقــل إىل املستشــفى العســكري يف عــدن.
ويف  ٧أغســطس :زحــف الثــوار يف منطقــة احلواشــب وقطعــوا الطريــق
إىل عــدن .وأوقعــت قبيلــة باعوضــة يف الواحــدي وحــدة عســكرية كاملــة يف
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كمــن .وأســقط الثــوار طائــرة ثالثــة .وقتــل الضابــط عبــداهلل حممــد امليــري
ابــن خــال القائــد بلعيــد.

ويف  ١٢أغســطس :ناشــد الثــوار يف حلــج ودار ســعد ســائقي الســيارات
عــدم املــرور عــى الطــرق املؤديــة إىل الصبيحــة واحلواشــب ألهنــا ملغمــة.
ويف  ١٧أغســطس :قــام الثــوار بقــذف منــزل العقيــد حســن عثــان عشــال
بالقنابــل اليدويــة يف دثينــة وقتــل يف احلــادث شــقيقه .وانتــرت املعــارك يف
مجيــع املناطــق التــي كانــت تعــرف باســم املحميــات الغربيــة.

عودة املاركسيني يف 30أغسطس 1968م

هلــذا كلــه اضطــر قحطــان وفيصــل الشــعبي اىل االفــراج عــى املجموعــة
املاركســية ليصــدوا العــدوان عــى اجلمهوريــة .كــا قــام قحطــان الشــعبي
باالتصــال بربيطانيــا التــي وعدتــه باحلفــاظ عــى اجلمهوريــة مــدة ثــاث
ســنوات مــن أي عــدوان خارجــي وطلــب منهــا ان تقــوم بمســاعيها السياســية
احلميــدة اليقــاف هــذا الغــزو ألرايض اجلمهوريــة اليمنيــة اجلنوبيــة .وبالفعــل
قامــت بريطانيــا بذلــك واقنعــت الدولــة التــي كانــت تقــاوم املــد الشــيوعي يف
اليمــن اجلنــويب وتــم ســحب هــذه القــوات املختلفــة التــي هامجــت اجلمهوريــة
(أخــرين هبــذه التفاصيــل االســتاذ حممــد حســن عوبــي (رمحــه اهلل )أخــر
رئيــس وزراء يف عــدن ).

قحطان حممد الشعبي (1923م1981 -م)

أول رئيــس جلمهوريــة اليمــن اجلنوبيــة الشــعبية يف الفــرة 30
نوفمــر1967م إىل  22يونيــو 1969م.
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يــر
ولــد يف وادي شــعب ،أحــد أوديــة طــور الباحــة عــام 1923م ومل َ
أبــاه قــط فقــد ولــد يتي ـ ًا حيــث تــويف والــده قبــل أشــهر مــن والدتــه .كفلــه
بالرعايــة قريبــه الشــيخ عبــد اللطيــف عبــد القــوي الشــعبي شــيخ "وادي
شــعب" وهــو والــد املناضــل فيصــل الشــعبي .
وحفــظ بعــض أجــزاء مــن القــرآن الكريــم وتعلــم مبــادئ القراءةوالكتابــة
 .ثــم ارســله قريبــه الشــيخ عبــد اللطيــف القــوي الشــعبي اىل مدرســة جبــل
حديــد يف عــدن والتــي يــدرس فيهــا ابنــاء املشــايخ والســاطني يف املحميــات
الغربيــة .ويف بدايــة االربعينــات توجــه قحطــان اىل الســودان للدراســة يف كليــة
الزراعــة جامعــة جــوردون (التــي حتولــت فيــا بعــد اىل جامعــة اخلرطــوم )
وبعــد خترجــه منهــا عمــل كمهنــدس زراعــي يف وزارة الزراعــة يف حرضمــوت
وأبــن وحلج .

وانضــم اىل رابطــة ابنــاء اجلنــوب 1950م التــي تكونــت مــن الســيد حممــد
عــي اجلفــري والســيد ســامل عمــر الصــايف والســيد شــيخان احلبــي وقحطــان
الشــعبي ورشــيد احلريــري وأمحــد عبــده محــزة وعبــداهلل أمحــد الفضيل وحســن
هــادي العولقــي وعــي غانــم كليــب والســيد عبــداهلل بــن صالــح املحضــار
والســيد أمحــد عمــر بافقيــه وعبــد الرمحــن جرجــرة وعبــداهلل باذيــب والســيد
عــي بــن عقيــل  ،وكان الســلطان عــي عبــد الكريــم فضــل ســلطان حلــج أهــم
أعضائهــا وان مل يعلــن عــن اســمه انــذاك .
وكانــت تنــادي باســتقالل اجلنــوب العــريب ووحدتــه واقامــة نظــام
ديمقراطــي عــادل لــكل أبنــاء اجلنــوب .وحاربتهــا بريطانيــا بشــدة وقامــت
باعتقــال بعــض أعضاءهــا ولكــن قادهتــا متكنــوا مــن اهلــرب اىل الشــال ومنهــا
اىل مــر عــام 1958م ومنهــم قحطــان الشــعبي .
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ويف مــر بقــي قحطــان الشــعبي عضــوا بالرابطــة حتــى عــام 1960م وقد
رأيتــه هنــاك عندمــا كنــت ازور مقــر الرابطــة وكنــت آنــذاك أدرس الطــب يف
جامعــة القاهــرة  ،وكان يبــدو أحيانــا شــديد التوتــر ورسيــع االنفعــال.
وانضــم اىل حركــة القوميــن العــرب يف نفــس العــام 1960م بواســطة قريبــه
فيصــل عبــد اللطيــف الشــعبي الــذي متيــز بالــذكاء والدهــاء والتنظيــم اجليــد
لالمــور .
وعنــا قــام الســال بثــورة  26ســبتمرب 1962م دعمتهــا مــر بــكل قوهتــا
وتوجــه قحطــان وفيصــل الشــعبي اىل اليمــن  ،ودعــم الرئيــس عبــد النــارص
جهــود اجلبهــة القوميــة واتــاح هلــم املــال والســاح واالعــام واســتفادت مــن
ذلــك اجلبهــة القوميــة اســتفادة تامــة وارســلت املــال والســاح للمقاتلــن يف
املناطــق املختلفــة وخاصــة يف ردفــان (الضالــع) .
ونجحــت اجلبهــة القوميــة يف اســتقطاب العديــد مــن الفئــات الشــعبية
ومــن القبائــل بــل ومــن بعــض افــراد القــوات املســلحة نفســها .

ولكــن لالســف حصــل خــاف بــن حركــة القوميــن العــرب وبــن
الرئيــس مجــال عبــد النــارص وأدى ذلــك اىل اخلــاف مــع اجلبهــة القوميــة
والتــي حــاول عبــد النــارص ان يضمهــم اىل مــا يســمى جبهــة التحريــر الوطنيــة
ولكــن قحطــان وفيصــل الشــعبي واغلــب قــادة اجلبهــة القوميــة رفضــوا ذلــك
االندمــاج ممــا ادى اىل ايقــاف املســاعدات املرصيــة القويــة املتمثلــة باملــال
والســاح  ،وحتويــل ذلــك الدعــم املــري اىل جبهــة التحريــر .

وهــذا ادى اىل مشــاكل كبــرة مــع رجــال القبائــل والثــوار الذيــن توقــف
عنهــم الدعــم املــايل والعســكري وانضــم بعضهــم بالفعــل اىل جبهــة التحريــر
ومنهــم بليــل بــن غالــب بــن راجــح (لبــوزة)
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الــذي كان يعتــر مــن مؤســي جبهــة ردفــان القوميــة  ،وقــد اوضحنــا
ذلــك يف فصــل (اجلبهــة القوميــة تعــاين التمــزق وبريطانيــا تســاندها ).

وقــد قامــت بريطانيــا بمســاندة اجلبهــة القوميــة ضــد جبهــة التحريــر
 FLOSYالتــي يســاندها مجــال عبــد النــارص وشــجعت كثــرا من ضبــاط اجليش
باالنضــام اىل اجلبهــة القوميــة ممــا جعــل اجلبهــة القوميــة تنتــر بعــد معــارك
ــم بــدأت املفاوضــات مــع بريطانيــا
طاحنــة عــى جبهــة التحريــر  ،ومــن َث َ
باســتالم احلكــم وذلــك مــا تــم بالفعــل يف حمادثــات جنيــف بــن اجلبهــة
القوميــة وبريطانيــا واعــان اســتقالل اجلنــوب يف  30نوفمــر 1967م .
وتــوىل قحطــان الشــعبي رئاســة اجلمهوريــة وتــوىل فيصــل الشــعبي وزراة
االقتصــاد والتجــارة ثــم وزارة اخلارجيــة ثــم بعــد ذلــك رئاســة الــوزراء.

ويف  30مــارس 1968م قــام لفيــف مــن ضبــاط اجليــش يرأســهم العقيــد
حســن عثــان عشــال والعقيــد الســبعة ومعهــم املقــدم أمحــد حممــد بلعيــد
واملقــدم مهــدي عشــيش والرائــد أمحــد حممــد الســياري قامــوا بالقبــض عــى
املجموعــة الشــيوعية باجلبهــة القوميــة ومــن بينهــم عبــد الفتــاح اســاعيل
وزمرتــه وايداعهــم الســجن ولكــن قحطــان الشــعبي رئيــس اجلمهوريــة
وفيصــل الشــعبي رئيــس الــوزراء اعرتضــا عــى ذلــك بشــدة وقــررا ان هؤوالء
الشــيوعني املاركســيني هــم مــن قــادة النضــال ضــد االســتعامر وزمالئنــا يف
الكفــاح الوطنــي ومهــا اختلفنــا معهــم فإننــا ال نســمح باعتقاهلــم وبالتــايل تــم
اطــاق رساحهــم .

ثــم قــام الشــيوعيون بحركــة بارعــة حيــث أقنعــوا بعــض الضبــاط بأهنــم
ســيولوهنم احلكــم واوجــدوا حــزازات بــن القبائــل التــي ينتمــي اليهــا
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هــؤالء الضبــاط ومتكنــت املجموعــة الشــيوعية مــن اثــارة النعــرات القبليــة
واســتاملت جمموعــة مــن الضبــاط املناوئــن ملجموعــة عشــال مثــل حممــد عــي
امليــري وحممــد عــي هيثــم الذيــن قامــوا بالتعــاون مــع املاركســيني وفرضــوا
عــى قحطــان ان يطــرد جمموعــة عشــال الذيــن غــادروا بالفعــل اىل القاهــرة
يف اغســطس  ،1968وقــد قابلــت يف القاهــرة العقيــد حســن عثــان عشــال
واملقــدم أمحــد حممــد بلعيــد والرائــد أمحــد حممــد الســياري  ،وقــد وجــدت
العقيــد حســن عثــان عشــال ذو شــخصية متزنــة وشــديدة التديــن  ،أمــا املقدم
أمحــد حممــد بلعيــد فكانــت عينــاه تشــع بالــذكاء واملكــر  ،وامــا الرائــد حممــد
أمحــد الســياري فقــد كان آيــة يف اللطــف والعقــل واالطــاع والثقافــة الواســعة
وســألني هــل قــرأت كتــاب فلســفتنا وكتــاب اقتصادنــا للعالمــة حممــد باقــر
الصــدر اللــذان صــدرا يف ذلــك الشــهر ؟ فقلــت مل اطلــع عليهــا بعــد وذهبــت
فــورا لرشاءمهــا ورأيتهــا أحســن مــا قــرأت يف ذلــك املوضــوع اىل اليــوم .
ثــم انقلــب عــى قحطــان وفيصــل الشــعبي جمموعــة الشــيوعيني الذيــن
اســتطاعوا ان يقنعــوا حممــد عــي هيثــم ذو االجتاهــات املتلونــة والــذي درس
املاركســية ايضــا يف روســيا باالنضــام اليهــم واجبــار قحطــان الشــعبي رئيــس
اجلمهوريــة وفيصــل عبــد اللطيــف الشــعبي رئيــس الــوزراء بالتخــي عــن
مجيــع مناصبهــم يف احلــزب والدولــة وتــوىل ســامل ربيــع عــي رئاســة اجلمهورية
كــا تــوىل حممــد عــي هيثــم رئاســة الــوزراء وتــوىل االجتــاه الشــيوعي املاركــي
عبــد الفتــاح اســاعيل قيــادة احلــزب.
واحتجــز قحطــان وفيصــل يف منزليهــا لفــرة قصــرة ثــم نقــا إىل "معتقــل
الفتــح" بحــي التواهــي بعــدن يف أواخــر مــارس  1970حيــث جــرى يف مطلــع
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 2أبريــل  1970اغتيــال فيصــل يف زنزانتــه فيــا نقــل قحطــان إىل كــوخ خشــبي
بمنطقــة دار الرئاســة وظــل معتقــا انفراديــا بــدون حماكمــة أو حتقيــق أو حتــى
هتمــة حتــى أعلنــت الســلطة يف عــدن عــن وفاتــه يف (( )1981/7/7عــن 57
عا م ًا )

فيصل الشعبي 1935م1970-م
ولــد فيصــل عبداللطيــف يف قريــة شــعب ،مديريــة طــور الباحــة ،حمافظــة
حلــج ،عــام 1935م  ،والــده الشــيخ عبداللطيــف الشــعبي شــيخ مشــايخ
شــعب وهــو الــذي قــام برتبيــة قريبــه قحطــان الشــعبي الــذي ولــد يتيــا فربــاه
كــا ســبق أن ذكرنــا  ....وكان جــده عبدالقــوي نــارص مــن الذيــن نالــوا حظــا
مــن التعليــم يف تركيــا  .وكان فيصــل متزوجــا ولــه ولــدان وبنــت.
كان لوالــده عبداللطيــف دور وطنــي يف حماولتــه توحيــد قبائــل الصبيحــه،
ووحــدة موقفهــم ..وهــو ماازعــج االنجليــز وســلطنة حلــج ..وقــد اغتيــل
والــده يف مدينــة احلوطــه عاصمــة حلــج.

نشــأ فيصــل يتيــا وكفلــه عمــه الشــيخ حممــد عبدالقــوي الشــعبي الــذي
تــزوج والــدة فيصــل الشــعبي والتــي انجبــت لــه عبــد القــوي الشــعبي
وبالتــايل (صــار أخــا مــن االم لفيصــل الشــعبي) .
وتلقــي فيصــل الشــعبي تعليمــه االبتدائــي يف مدرســة جبــل حديــد يف
عــدن (مدرســة أوالد املشــايخ وبعــض الســاطني).
وبعدهــا انتقــل اىل املدرســه املحســنيه العبدليــه يف احلوطــة املرحلــة
االعداديــه ،وبعــد ذلــك تقــرر ارســاله ايل مــر حيــث درس الثانويــة ثــم
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التحــق بجامعــة عــن شــمس كليــة االقتصــاد والتجــارة وحصــل عــى شــهادة
البكالوريــوس عــام 1956م .
والتحــق بحركــة القوميــن العــرب وحــر معهــم عــدة دورات يف دمشــق
ثــم كلــف بمهمــة تأســيس فــرع احلركــة يف اليمــن .
منــذ بدايــة 1959م اســتطاع فيصــل تشــكيل أوىل اخلاليــا التنظيميــة يف
اليمــن  ،وســاعده يف ذلــك ســلطان أمحــد عمــر  ،وعبداحلافــظ قايــد ،وســيف
الضالعــي  ،وطــه أمحــد مقبــل  ،وعــي أمحــد نــارص الســامي  ،وأصبــح فيصــل
املســؤل األول عــن قيــادة فــرع احلركــة يف اليمــن منــذ عــام 1959م.

وعندمــا عــدت يف االجــازة الصيفيــة 1961م اىل عــدن وانــا طالــب يف
كليــة الطــب قابلــت املجاهــد أبــو بكــر شــفيق الــذي أخــرين بأنــه قــد كونــوا
جمموعــة جلهــاد املســتعمر يف عــدن حتــت رئاســته  ،وأن رئيســهم األعــى هــو
فيصــل الشــعبي فأخربتــه أن هــذه املجموعــة هــي تابعــة للقوميــن العــرب
وشــعاراهتم الثــأر (لفلســطني ) والقوميــة العربيــة واعتــاد العلامنيــة ....
ورؤســاؤهم نايــف حوامتــة وحمســن ابراهيــم وجــورج حبــش وهــؤالء بعيدون
عــن االســام متامــا ويمكــن ان يتحولــوا اىل الشــيوعية يف املســتقبل  ،وهــذا مــا
تــم بالفعــل بعــد بضــع ســنوات  ،فطمئننــي االخ املجاهــد أبــو بكــر شــفيق
بأهنــم ملتزمــون باالســام ويقــرؤون القــرآن والتفاســر ويقــرؤون االحاديــث
النبويــة التــي حتــث عــى اجلهــاد  ،وال شــك ان هــذه املجموعــة كانــت متدينــة
جــدا وكانــت جتاهــد يف ســبيل اهلل  .ولكــن لالســف تبــن هلــم فيــا بعــد أن
املاركســيني هــم الذيــن ســيطروا عــى اجلبهــة القوميــة بأكملهــا .
بعــد خترجــه عــاد اىل عــدن والتحــق بالعمــل يف وزارة التجــارة التابعــة
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حلكومــة عــدن ملــدة مخســة أشــهر ..تفــرغ بعدهــا للعمــل التنظيمــي واالعــداد
النطالقــه الكفــاح املســلح الــذي اتســع ليشــمل الواليــات اجلنوبيــة  ،وكان
لــه فضــل االعــداد والتحضــر لفتــح جبهــة عــدن  ،كونــه املســؤول األول
عــن فــرع احلركــة يف اقليــم اليمــن  ،واســتمر يف ذلــك حتــى منتصــف العــام
1965م ،حيــث اضطــر لالنتقــال اىل تعــز بنــاء عــى طلــب قيــادة اجلبهــة
القوميــة لتــويل مســؤولية العمــل املركــزي مــن هنــاك .

وقــد عــارض مــع جمموعــة للجبهــة القوميــة الدمــج القــري يف جبهــة
التحريــر  13ينايــر 1966م التــي فرضهــا النظــام املــري ورأســها عبــد
القــوي مــكاوي .
وقــد أســهم مــع خــرة املناضلــن يف اجلبهــة القوميــة يف االنســحاب مــن
جبهــة التحريــر .

وســاهم يف قيــام وقيــادة حركــة  20يونيــو 1967م حيــث تــم االســتيالء
عــى مدينــة كريــر يف عــدن بواســطة البوليــس املســلح الــذي انضــم قادتــه
اىل حركــة القوميــن العــرب ومنــع دخــول االنجليــز اليهــا وقامــت بريطانيــا
بجلــب فرقــة اســكوتلندية عنيفــة يرأســها مــن عــرف باســم املجنــون ميتشــل
 Mad Mitchالــذي اســتطاع ان يســتويل عــى كريــر مــرة أخــرى وأن يطــرد
قــوات البوليــس املســلح الــذي اســتوىل عليهــا مــع اجلبهــة القوميــة  .وبقــي
االمــر كذلــك حتــى تــم االســتقالل يف  30نوفمــر 1967م.
ويف تلــك الفــرة التــي اســتوىل عليهــا املجنــون ميتشــل عــى كريــر عــدن
طلبنــي خــايل أبــو بكــر الصــايف الخراجــه مــن كريــر ليســافر اىل مــر فجئــت
اليــه واخذتــه وخالتــي نفيســة بســياريت املــرح هلــا بالدخــول واخلــروج
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باعتبــاري طبيبــا يف املستشــفى املركــزي وعنــد وصولنــا اىل بوابــة عــدن يف
العقبــة حيــث كانــت هنــاك نقطــة تفتيــش بريطانيــة اهنــارت عليهــم قذائــف
مــن اجلبــل املجــاور مــن املســلحني املجاهديــن فانبطحنــا ارضــا بــن اكيــاس
الرمــل الــذي وضعهــا االنجليــز وكانــت خالتــي ترفــع رأســها بــن الفينــة
والفينــة لتشــاهد املعركــة  ،واجلنــدي يصيــح داون داون وانــا امســك راســها
اىل االرض وبعــد ان انتهــت املعركــة ســمحوا لنــا باخلــروج واوصلتهــم اىل
املطــار وركبــو الطائــرة اىل مــر.

كان فيصــل الشــعبي حريصــا عــى وحــدة الصــف الوطنــي وبــروط
عادلــة مــع جبهــة التحريرواجلبهــة القوميــة وكان أكثــر حرصــا عــى وقــف
نزيــف الــدم .
وشارك يف مفاوضات وحمادثات االستقالل الوطني مع بريطانيا .

وتســلم وزارة االقتصــاد والتجــارة والتخطيــط يف أول حكومــة بعــد
االســتقالل وكان يــرى رضورة تركيــز الدولــة عــى االســتفادة مــن الرأســال
الوطنــي ورضورة مســامهته مــن الداخــل واخلــارج يف عمليــة التنميــة وارشاك
الرأســال الوطنــي يف املهجــر يف هــذا اجلانــب.
كــا كان يــري االســتناد عــى مرتكــزات االقتصــاد الوطنــي وأمههــا الزراعة
والثــروة الســمكية واملغرتبــن اليمنيــن مــع التخطيــط الســليم لالســتفادة مــن
ثــروات الوطــن البرتوليــة واملعدنيــة  .وقوبــل ذلــك االجتــاه بحــرب شــعواء
مــن التيــار املاركــي اللينينــي .
وكان يــرى رضورة التعايــش مــع االخريــن ،رغــم االختالفــات القائديــة
والتكتيكيــة.
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وقــدم فيصــل اســتقالته مــن وزارة االقتصــاد نتيجــة للمزايــدات التــي
افتعلهــا املاركســيون وعــن وزيــرا للخارجيــه ثــم رئيســا للــوزراء عــام
1969م.

حركة  30مارس 1968م
ويف  30مــارس 1968م قــام لفيــف مــن ضبــاط اجليــش يرأســهم العقيــد
حســن عثــان عشــال باعتقــال املجموعــة الشــيوعية باجلبهــة القوميــة ومــن
بينهــم عبــد الفتــاح اســاعيل وزمرتــه وايداعهــم الســجن ولكــن قحطــان
الشــعبي رئيــس اجلمهوريــة وفيصــل الشــعبي اعرتضــا عــى ذلــك بشــدة وقررا
ان هــؤوالء الشــيوعني املاركســيني هــم مــن قــادة النضــال ضــد االســتعامر
وزمالئهــم يف الكفــاح الوطنــي ومهــا اختلفنــا معهــم فإننــا ال نســمح باعتقاهلم
وبالتــايل تــم اطــاق رساحهــم  .وكانــت تلــك غلطــة العمــر ،كــا يقــول االخ
العزيــز وزميــل الدراســة عبــد اهلل عقبــة والــذي كان أحــد األعضــاء املهمــن
واملتدينــن يف اجلبهــة القوميــة .

حركة  14مايو 1968م
قــام الشــيوعيون وعــى رأســهم عبــد الفتــاح اســاعيل الــذي كان لــه عالقــات
ســابقة مــع املخابــرات الربيطانيــة وكيفيــة االســتفادة مــن التناقضــات القبليــة
لصاحلــه وبالفعــل اســتطاع عبــد الفتــاح وجمموعتــه أن يكســب جمموعــة مــن
ضبــاط اجليــش ومــن بينهــم املقــدم حممــد عــي امليــري وحممــد عــي هيثــم
الســيايس املتلــون والــذي درس املاركســية يف موســكوا نفســها واللذيــن قامــوا
بحركــة ضــد الضبــاط املتدينــن( جمموعــة عشــال) وفرضــوا عــى قحطــان
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وفيصــل الشــعبي ان يطــردوا جمموعــة عشــال مــن اجليــش والذيــن غــادروا
تعــريف
بالفعــل اىل القاهــرة (.وســبق ان ذكــرت يف ترمجــة قحطــان الشــعبي ّ
عــى عشــال وجمموعتــه يف القاهــرة بعــد ذلــك) .

وقامــت حركــة أخــرى يف اجليــش ضــد االجتــاه اليســاري الشــيوعي
واســتطاعوا ان يشــتتوا كثــرا مــن افــراد التيــار اليســاري الشــيوعي الذيــن
هــرب بعضهــم اىل املناطــق الداخليــة يف اجلبــال وبعضهــم ذهــب اىل الشــال
ولكــن فيصــل الشــعبي اســتطاع ان يعيدهــم مــرة اخــرى عــى اعتبــار ان هلــم
تاريــخ نضــايل ضــد االنجليــز واعوانــه .

حركة  22يونيو 1969م
يف  16يونيــو  ،1969قــام قحطــان بفصــل وزيــر الداخليــة حممــد عــي
هيثــم ولكــن األخــر بعالقاتــه مــع القبائــل واجليــش متكــن مــن التحالــف
مــع حممــد صالــح العولقــي وأعــادوا جتميــع القــوى اليســارية التــي فرقهــا
الرئيــس قحطــان الشــعبي وقــد اســتطاع حممــد عــي هيثــم باالتفــاق مــع عبــد
الفتــاح اســاعيل وحممــود عشــيش وصالــح مصلــح وســامل ربيــع عــي عــى
االنقضــاض عــى حكومــة قحطــان الشــعبي وازالتــه هــو وفيصــل الشــعبي
مــن احلكــم ومــن كل الوظائــف يف الدولــة واحلــزب
ومتكنــوا مــن اعتقــال كال مــن قحطــان وفيصــل الشــعبي ووضعهــا رهــن
اإلقامــة اجلربيــة يف  22يونيــو 1969م ويف مــارس  1970تــم نقلهام اىل ســجن
فتــح الرهيــب .

بذلــت جهــود حثيثــه مــن قبــل الرئيــس مجــال عبدالنــارص ،ومــن الزعيــم
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بومديــن  ،ودولــة الكويــت ،لــدى عــدن لالفــراج عنهــا واقامتهــا يف القاهــرة.
لكــن هــذه اجلهــود ذهبــت عبثــا .

ردود الفعل الداخلية ضد حركة  22يونيو
أثــارت حركــة  22يونيــو 1969م الكثــر مــن ردود الفعــل الغاضبــه
لــدى كثــر مــن قيــادات وكــوادر اجلبهــه القوميــه ويف أوســاط الشــعب.
وعندمــا تــم اعتقاهلــا ثــارت ثائــرة الكثــر مــن الكــوادر يف اجلبهــه وحتــى
يف الســلطه وطــرح هــؤالء عــى االنقالبيــن تذكــروا مواقــف فيصــل منكــم يف
كل مؤامراتكــم وتذكــروه يف مؤامــرة الدمــج 13ينايــر 1966م وســعيه معكــم
لتجاوزمواقعكــم فيهــا .تذكــروا 20مــارس 1968م ودوره جتاهكــم وجتــاه
عائالتكــم وأطفالكــم وأحــداث مدينــة الشــعب و14مايــو1968م ومتردكــم
وهروبكــم اىل الشــال وســعيه اىل ارجاعكــم اىل الداخــل أو عالجكــم يف
اخلارج...الــخ
اشــتدت هــذه الضغــوط مــن كــوادر اجلبهــه القوميــه ومــن بعــض عنــارص
الســلطه وبذلــت حمــاوالت للمصاحلــه بــن الطرفــن االنقالبيــن و املطــاح
هبــم .وكادت أن تــؤدي اىل نتائــج كــا كانــت عليــه العــاده .
وهلــذا وانطالقــا مــن أمهيــة شــخصية فيصــل وأثــره عــى التنظيم والســلطه
يف حالــة نجــاح مســعى املصاحلــه وعودتــه وخطورهتــا  ،أي العــودة عــى اجلناح
املتآمــر كان البــد مــن قــرار جانبــي بافشــال املصاحلــه وكان القــرار باغتيــال
فيصــل الشــعبي بمشــاركة رؤســاء ومؤســي حركــة القوميــن العــرب يف
بــروت وبالــذات نايــف حوامتــة وحمســن ابراهيــم الذيــن عرفــوا بمجموعــة
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(صحيفــة احلريــه) والذيــن حتولــوا مــن القوميــة العربيــة والثــأر وفلســطني اىل
املاركســية والعنــف الثــوري ورتبــوا حتويــل اليمــن اجلنــويب اىل بــؤرة الشــيوعية
يف العــامل العــريب .
وقــد قامــت جمموعــة املاركســيني يف عــدن باصــدار قــرار اعــدام فيصــل
الشــعبي بعيــدا عــن اللجنــه التنفيذيــه والقيــاده العامــه  .ويف  2أبريــل 1970م
تــم اغتيــال فيصــل الشــعبي يف ســجن فتــح  ،وقــد جــاء يف البيــان الــذي أذيــع
مــن إذاعــة عــدن أن فيصــل حــاول اهلــرب مــن الســجن وأطلــق عليــه جنــدي
النــار ..وقتلــه مــن غــر قصــد.
تبــن فيــا بعــد أن هــذا غــر صحيــح  ،وكان جمموعــة مــن أصدقائــه طلبــوا
منــه هتريبــه خــارج الســجن وخــارج البالد.

رفــض فيصــل الشــعبي ذلــك وقــال هلــم  :ســلمناهم الســلطه فــاذا
اســتطاعوا قيــادة البــاد اىل اخلرينحــن معهــم ..واذا مل يســتطيعوا ســيعودوا
لطلــب مســاعدتنا ونحــن جاهــزون  .انــا قــدت ثــورة وهــؤالء رفقــاء النضــال
والســاح  .وهــؤالء هــم مــن اغتالــوه داخــل ســجنه.

وقــد متيزفيصــل رمحــه اهلل بحــب النــاس  ،وقيــادة حكيمــة  ،وطــول البــال،
وكان اليؤمــن بالــدم .
تغيري اسم اجلمهورية 1970م
يف عــام  ١٩٧٠م تغــر اســم الدولــة مــن مجهوريــة اليمــن اجلنوبيــة الشــعبية
إىل مجهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية ايذانــا بافتتــاح العهــد املاركــي
لعــدن واجلنــوب .وتوثقــت العالقــات مــع دول املعســكر االشــراكي.
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ودخلــت الدولــة يف مرحلــة بنــاء املجتمــع االشــراكي  −كــا يســمونه  −وذلــك
بعــد التخلــص مــن حممــد عــي هيثــم.
وكان ســامل ربيــع عــي ينتهــج املاركســية املاويــة الصينيــة بينــا كان رفاقــه
وخاصــة عبــد الفتــاح اســاعيل يميلــون اىل املاركســية اللينينيــه الروســية .

وتسلســلت الوقائــع وانقســم الرفــاق إىل فريقــن :أحدمهــا مــع ســاملني
(ســامل رب ّيــع عــي) الــذي كان يؤيــد الصــن الشــيوعية بقيــادة ماوتســيتونج
والثــاين مــع عبــد الفتــاح اســاعيل الــذي يؤيــد االحتــاد الســوفيتي .واســتعد
كل فريــق للنــزال والقتــال.

تفجــر طائــرة الدبلوماســيني املنكوبــة ومؤمتــر  22 -15ابريــل 1973م
بمدينــة الشــعب بعــدن.
بعــد أن تــم القضــاء عــى املجموعــة املتدينــة يف اجليــش (جمموعــة عشــال)
ثــم القضــاء عــى املجموعــة اليمينيــة املتمثلــة يف قحطــان وفيصــل الشــعبي
حيــث تــم قتــل فيصــل الشــعبي يف 2ابريــل 1970م  .التفتــت املجموعــة
اليســارية اىل حممــد صالــح عولقــي وزيــر اخلارجيــة وجمموعــة الدبلوماســيني
الذيــن يتبعونــه ويشــكلون بالنســبة للامركســيني جمموعــة يمينيــة حتــاول اقامــة
عالقــات جيــدة ومتوازنــة مــع كافــة دول املنطقــة بــا فيهــا دول اخلليــج.
وهلــذا تقــرر جتميــع هــؤالء الدبلوماســيني واقامــة مؤمتــر لتثقيفهــم وحتويل
اجتاهاهتــم وبعــد ذلــك قــررت القيــادة املاركســية التخلــص منهــم حيــث أهنــم
سيشــكلون خطــرا ولــو يف املســتقبل.

واليــك نبــذة عــن الوزيــر حممــد صالــح عولقــي وعــن بعــض مــن رافقــه
يف هــذه الرحلــة املشــؤومة :
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الوزير حممد صالح عولقي:
امليــاد والنشــأة  ..حممــد صالــح عولقــي مــن مواليــد عــام 1943م يف قريــة
املصينعــة بمشــيخة العوالــق العليــا ،التــي غادرهــا طفــ ً
ا اىل عــدن ليعيــش
يف كنــف أخوالــه عــي ســامل حصامــة وعــوض ســامل حصامــة وهــادي ســامل
حصامــة يف مدينــة الشــيخ عثــان.

والتحــق حممــد صالــح عولقــي باملدرســة احلكوميــة االبتدائيــة للبنــن
بمدينــة الشــيخ عثــان وكان مديــر املدرســة آنــذاك الســيد حممــد الباقــر (الــذي
كان قبــل ذلــك مديــرا ملدرســة الســيلة كريــر عــدن والــذي كنــت احــد
تالميذهــا يف ذلــك الوقــت) وهــو والــد الرتبويــن عــي وابوبكــر رمحهــم اهلل
مجيع ـ ًا .
ومــن مدرســيه الســيد عبــداهلل حممــد إبراهيــم وحممــد أمحــد يابيل واألســتاذ
أفضــل والشــيخ عبــداهلل حممــد حاتم.

ومــن زمالئــه فضــل حســن حييــى وطــه أمحــد غانــم وأمحــد حممــد قعطبــي
وحممــود عبــداهلل عــرايس وأمحــد عمــر حيــد وعبداحلميــد األصنــج.

التحــق بعــد ذلــك باملدرســة احلكوميــة املتوســطة للبنــن يف كريــر (ثانويــة
لطفــي أمــان حالي ـ ًا) وبعــد إكــال دراســته املتوســطة التحــق بكليــة عــدن يف
الشــيخ عثــان لتلقــي دراســته الثانويــة..

وبعــد خترجــه منهــا التحــق برشكــة املصــايف (رشكــة الزيــت الربيطانيــة)
بمدينــة الربيقــة  ،والتحــق بحركــة القوميــن العــرب وانضــم اىل صفــوف
اجلبهــة القوميــة وانخــرط يف العمــل النقــايب فصــار مســؤال يف نقابــة البــرول
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واملصــايف  ،وأحــد قياديــي النقابــات الســت وهــي :

(1النقابــة العامــة لعــال البــرول -2 ،نقابــة عــال وموظفــي البنــوك
املحليــن -3 ،نقابــة عــال وموظفــي أمانــة املينــاء -4 ،النقابــة العامــة
للمعلمــن  -5 ،نقابــة عــال وموظفــي احتــاد الطــران املــدين -6 ،نقابــة عــال
وموظفــي البنــاء واالنشــاء والتعمــر).
وكان مــن زمالئــه يف العمــل النقــايب حممــود عشــيش وحســن فرحــان
وحممــد ســامل عبــداهلل وحممــد عبــداهلل الطيطــي وعبدالقــادر أمــن وأبوبكــر
شــفيق وحســن دقمــي وعبــداهلل عبداملجيــد الســلفي .
وانتخــب حممــد صالــح عولقــي يف مؤمتــر زنجبــار 1968م كعضــو يف
القيــادة العامــة مــع قحطــان الشــعبي وفيصــل عبداللطيــف وعبدالفتــاح
اســاعيل وحممــد عــي هيثــم وســامل ربيــع عــي وعبــداهلل اخلامــري وعــي
نــارص حممــد وعــي عنــر وصالــح مصلــح وعــي شــائع هــادي  ،وغريهــم

العولقي وزير ًا يف حكومتي قحطان وعيل نارص

صــدر القــرار اجلمهــوري رقــم ( )20لعــام 1968م بتاريــخ  20أبريــل
1968م للرئيــس قحطــان حممــد الشــعبي والــذي قــى بتعيــن حممــد صالــح
عولقــي وزيــر ًا للدفــاع (بــدالً مــن عــي ســامل البيــض) ،وقــى القــرار نفســه
بتعيــن عبــداهلل عــي عقبــة ،وزيــر ًا للثقافــة واإلرشــاد وشــؤون الوحــدة (بــدالً
مــن عبدالفتــاح اســاعيل) .واحتفــظ حممــد صالــح عولقــي بمهــام منصبــه
وزيــر ًا للدفــاع يف حكومــة فيصــل عبداللطيــف الشــعبي التــي شــكلت يف
ابريــل 1969م.
اصــدر الرئيــس الراحــل ســامل ربيــع عــي القانــون رقــم ( )42يف اغســطس
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1971م قــرارا بتشــكيل جملــس الــوزراء برئاســة عــي نــارص حممــد ،وكانــت
حقيبــة اخلارجيــة مــن نصيــب حممــد صالــح عولقــي.

مؤمتر الدبلوماسيني بمدينة الشعب بعدن  22-15ابريل 1973م

وتقــول وثائــق املؤمتــر  :عقــد املؤمتــر إنطالقــ ًا مــن املبــادئ واألهــداف
األساســية للسياســية يف برنامــج مرحلــة الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة
ومقــررات املؤمتــر العــام اخلامــس للتنظيــم الســيايس اجلبهــة القوميــة وحرصـ ًا
عــى تطويــر فعاليــة ونشــاط وزارة اخلارجيــة بــا يواكــب املنجــزات الثوريــة
عــى الصعيــد الداخــي ،بقــرار ســيايس ثــوري  ،ألجــل ربــط أعضــاء البعثــات
اخلارجيــة بــا يــدور بالداخــل خاصــة االنجــازات الثوريــة مثــل مصــادرة
األرايض وإقامــة مــزارع الدولــة والتعاونيــات واملشــاريع األخــرى ! مــع
العلــم أن معظــم الســفراء شــخصيات هلــا وزهنــا الكبــر يف تأســيس اجلبهــة
القوميــة وبعضهــم كانــوا وزراء ووكالء وزارات وحمافظــن بعــد االســتقالل
ونتيجــة خلالفهــم يف الــرأي واملوقــف مــع رمــوز الســلطة اجلديــدة جـ ّـردوا مــن
مناصبهــم و أرســلوا إىل ســفاراتنا يف اخلــارج للعمــل فيهــا .

ويف املؤمتــر العــام اخلامــس (مــارس 1972م) تــم اإلفصــاح عــن هنــج
التنظيــم والدولــة وهــو اســتمرار الفعــل الثــوري الديمقراطــي  ،إذن هــدف
املؤمتــر كان واضحــا  ،وهــو إحــداث تغيــر ثــوري يف وزارة اخلارجيــة
والبعثــات الدبلوماســية .

أهم ما جاء يف التوصيات املؤمتر األول للدبلوماسيني .
وجــاء يف التوصيــة رقــم (" : )4يــويص املؤمتــر بعــد أن ناقــش جممــل
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الســلبيات السياســية بــأن تقــوم اجلهــات املختصــة يف الدولــة بتطهــر وزارة
اخلارجيــة بديواهنــا وبعثاهتــا مــن تلــك العنــارص التــي تتخــذ مــن الوظيفــة
الدبلوماســية وســيلة لالســرخاء واالنتفــاع نظــر ًا لقصورهــا الســيايس
وعجزهــا اإلداري ولعــدم اســتيعاهبا وترمجتهــا للتطــورات الثوريــة  ..أو التــي
ال تعمــل مــن اجــل املصلحــة العليــا للجامهــر اليمنيــة الفقــرة "  .وتقــول
التوصيــة رقــم (" :)8بعــد أن ّ
تكشــفت األمــور عــن الضعــف يف العمــل
الســيايس بــن موظفــي وزارة اخلارجيــة (الديــوان والبعثــات ) يؤكــد املؤمتــر
عــى رضورة تطعيــم الــوزارة بشــخصيات متتلــك القــدرة السياســية  ،عــى أن
يبــث قــي ذلــك رسيعــ ًا " .

وعــرت التوصيــة عــن املغرتبــن عــن عــدم رضاهــا عــن العمــل الســيايس
بــن أوســاط اجلاليــات يف اخلــارج ورأت إعطائــه األمهيــة البالغــة ألنــه يعــد من
املســائل األساســية واملبــارشة مــن خــال تنظيمهــا وتربيتهــا بالثقافــة الوطنيــة
ورصــد حتــركات الثــورة املضــادة وســط اجلاليــات وطالبــت التوصيــات بإتباع
أســاليب كفيلــة يف إقنــاع الرأســال الوطنــي املغــرب باملســامهة االجيابيــة يف
تنميــة البلــد اقتصاديـ ًا مــن خــال فتــح صناديــق التربعــات للدولــة .

بعــض اســاء طائــرة املــوت بعــد ان تــم عقــد املؤمتــر وصــدرت قرراراتــه
التــي ســبق ذكرهــا ُ ،دعــي اعضــاء املؤمتــر لزيــارة عــدة مناطــق يف اجلمهوريــة
وتــم نقلهــم بطائــرة االنتنــوف العســكرية اىل مطــار عتــق ثــم ارســلت طائــرة
داكوتــا مدنيــة صغــرة اىل مطــار عتــق كــا ســيأيت توضيحــه.
بعــد اقــاع الطائرتــن مــن مطــار عتــق يف  30أبريــل 1973م يف طريقهــا
اىل حرضمــوت انفجــرت إحــدى الطائرتــن وكانــت مــن طــراز داكوتــا التــي
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كانــت تقــل حممــد صالــح عولقــي ،وزيــر اخلارجية وعــدد ًا مــن الدبلوماســيني
منهــم ســيف امحــد ضالعــي وعبدالبــاري قاســم ونورالديــن قاســم وعبــداهلل
حممــد بــن ســلامن وأمحــد صالــح الشــاعر وأمحــد بــن دمحــان ومهــدي صالــح
جعفــر وحممــد هيثــم وحممــد أمحــد البيــي وفضــل أمحــد الســامي وعبدالقادر
الســامي والقــاص (األديــب مؤلــف القصــص) حممــد عبدالــويل ( والــذي مل
يكــن مطلوبــا ضمــن الالئحــة ولكنــه قــرر بنفســه الذهاب مــع الدبلوماســيني)
وغريهــم.
وقد كتب حممد يسلم العولقي يف موقع عدن احلدث 2015

تقريرا عن حادثة الطائرة املشؤومة جاء فيه :
يف هنايــة شــهر ابريــل 1974م (مصــادر أخــرى 1973م) حلــت بجمهورية
اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية كارثــة عظيمــة بســقوط طائــرة الدبلوماســيني
اجلنوبيــن والتــي راح ضحيتهــا عــدد مــن خــرة أبنــاء اجلنــوب كوزيــر
اخلارجيــة حممــد صالــح عولقــي و ســيف الضالعــي وعبدالبــاري قاســم
مؤســس ورئيــس حتريــر صحيفــة  14اكتوبــر وايمــن حممــد نــارص موســس
وكالــة انبــاء عــدن وصحيفــة الطريــق وغريهــم.

وقــد نقــل عــن العميــد متقاعد /فتــح اهلل نــارص الرشــيدي كبري املهندســن
انــه قــام بتجهيــز طائــرة االنتنــوف العســكرية التــي قامــت بنقــل الدبلوماســيني
اىل مطــار عتــق (شــبوة) ثــم جائــه امــر مــن الرئاســة بتجهيــز طائــرة أخــرى
مدنيــة "داكوتــا" ملشــاركة يف نقــل الدبلوماســن مــن مطــار عتــق اىل حرضمــوت
وخطهــا ســيكون عــدن -عتــق -الغرف-بحــران ( الغــرف وبحــران يف وادي
حرضمــوت ) وقــال ان قائــد طائــرة الداكوتــا يدعــى حممــد حســن البحــه
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ومعــه اثنــن آخريــن هــم طاقــم الطائــرة ومجيعهــم مــن اجلنســية الســعودية (ال
يمكــن ان يكــون الطياريــن ســعودين ويعملــون يف حكومــة معاديــة لدولتهــم)
وحتــدث العميــد فتــح اهلل نــارص الرشــيدي انــه كان ينتابــه شــعور ان هنــاك
مؤامــرة مــا يف هــذه القضيــة .

وجــرت يف عتــق يــوم احلادثــة املشــئومة عمليــة فــرز ملــن يــراد تصفيتهــم
مــن الدبلوماســيني الذيــن قدمــوا مــن عــدن  .ومتــت عمليــة فــرز للــركاب مــن
الدبلوماســيني وفقــا لقائمــة حيملهــا مســئول بعلــم قيــادة املحافظــة الرابعــة
احلزبيــة والسياســية بحيــث تــم توجيــه الــركاب املــراد قتلهــم اىل طائــرة
املــوت امللغومــة (الداكوتــا) واملــرىض عنهــم اىل الطائــرة (االنتينــوف ) غــر
ملغمــة وأرشف عــى العمليــة مســئولوا املحافظــة الرابعــة ( شــبوه حاليــا )
وهــم املحافــظ عــي شــائع هــادي وســكرتري املحافظــة امحــد مســاعد حســن
(مــن أكــر أنصــار عــي نــارص حممــد فيــا بعــد ) وحســن باعــوم املســئول
التنظيمــي للمحافظــة بتدبــر حممــد ســعيد عبــداهلل الرشجبــي واملســوئل عــن
قتــل وتغييــب آالف مــن رجــال اجلنــوب بــل ووصلــت جرائمــه اىل النســاء يف
جرائــم أخالقيــة .

وقــال العميــد فتــح اهلل نــارص الرشــيدي " :أقلعــت أوالً الطائــرة الصغــرة
(الداكوتــا) مــن مطــار عتــق باجتــاه مطــار الغــرف وبعــد فــرة زمنيــه وأثنــاء
التواصــل الالســلكي كنــا نتلقــى نحــن يف غرفــة العمليــات بعــدن بــاغ
مــن بــرج مطــار الغــرف بســيئون إنــه فقــد (الداكوتــا) مــن الــرادار وانقطــع
االتصــال بالطاقــم وتبــع ذلــك بــاغ آخــر مــن بــرج مطــار بحــران عــن
فقداهنــم للطائــرة مــن الــرادار .وعرفنــا ذلــك مــن خــال بــاغ مــن رشطــة

511
511

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

وادي عمــد  -حرضمــوت -بنــاء عــى بالغــات تلقوهــا مــن املواطنــن يف
املنطقــة بأهنــم شــاهدوا انفجــار قويــا فــوق اجلبــل ..فأعطــت العمليــات
املركزيــة توجيهــات ملطــار بحــران بتحريــك املروحيــة املناوبــة يف املطــار
الســتطالع املنطقــة والتأكــد مــن البالغــات املســتلمة  ..توجهــت املروحيــة إىل
نفــس املنطقــة التــي أبلــغ املواطنــن عــن حــدوث انفجــار فوقهــا وتــم التأكــد
مــن صحــة تلــك البالغــات بعــد أن تــم مشــاهدة احلطــام املتناثــر  .وتوجهــت
مروحيــة إىل موقــع احلــدث وكانــت تقــوم بنقــل اجلثــث واألشــاء حتــى
أهنــم مل يتمكنــوا مــن انتشــال جثــة واحــده كاملــة لكــون اجلثــث قــد حتولــت
إىل أشــاء متناثــرة عــى مســافات متباعــدة يف الوديــان فكانــوا ينقلوهــم إىل )
األنتينــوف) قطعــة قطعــة والدمــاء التــزال تســيل ".
وقــال العميــد  ":مــن خــال دراســتي وختصــي العلمــي وخــريت
العمليــة يف جمــال الطــران أعــرف إن حــوادث الطــران تنقســم إىل ثــاث
درجــات تســمى مقدمــة حادثــة وحادثــة وكارثــة والدرجــة األخــرة أي
الكارثــة عندمــا يســفر احلــدث عــن إبــادة كاملــة أو كبــرة ألرواح الــركاب..
ومــا حــدث لطائــرة الدبلوماســيني هــي كارثــة بــكل املعنــى العلمــي والعمــي
هلــذه احلادثــة ومــا أســفرت عنــه مــن قضــاء تــام عــى ركاهبــا الدبلوماســيني
والطاقــم وكذلــك الطائــرة نفســها  ,أمــا عــن ســبب حــدوث هــذه الكارثــة يف
مــا إذا كان عطــل فنــي أو خطــاء بــري أو االنفجــار فــأين ومــن خــال خــريت
ومعرفتــي يف هــذه اجلوانــب أذهــب إىل القــول بــأن الطائــرة تعرضــت النفجــار
مــن داخلهــا"..
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ابراهيم احلمدي يف اليمن 1977/10/11-1943/9/30م:

ولــد عــام  1943يف قعطبــة وأصولــه مــن منطقــة ريــدة يف عمــران فهــو
مــن بنــي الرسحيــي مــن خــوالن ،كان والــده حممــد بــن صالــح احلمــدي
قاضيــا وحاكــا رشعيــا يف قعطبــة ،وتعلــم عــى يديــه مبــادئ العلــوم الرشعيــة
واللغويــة ،وأتــم حفــظ القــرآن الكريــم يف ســن مبكــرة مــن عمــره.
وانتقــل مــع والــده إىل مدينــة ذمــار وتعــن والــده حاكــا هلــا ،ودرس يف
مدارســها واكمــل دراســته الثانويــة يف صنعــاء .
ثــم دخــل ســنة  1959كليــة الطــران ودرس العســكرية وصــار ضابطــا يف
اجليــش اليمنــي .

وقــد تــوىل قيــادة قــوات الصاعقــة يف عهــد الرئيــس عبــد اهلل الســال،
وبعدهــا تــوىل قيــادة العاصفــة واالحتيــاط العــام ثــم ُعـ ّـن نائبــا للقائــد العــام
ســنة 1972م .

وعندمــا اســتقال رئيــس جملــس الرئاســة القــايض عبــد الرمحــن األريــاين
ورئيــس الــوزراء حمســن العينــي ورئيــس جملــس النــواب الشــيخ عبــد اهلل بــن
حســن االمحــر تــوىل املقــدم ابراهيــم احلمــدي قيــادة الدولــة ورئاســتها يف
 13يونيــو 1974م وكــون جملســا عســكريا حيكــم البــاد والعبــاد واســتطاع
أن يكســب شــعبية كبــرة باضعــاف ســلطات جمموعــة مــن شــيوخ القبائــل
واعتقــال بعضهــم واعتــاده عــى توحيــد الســلطات يف يــده ويــد املجلــس
العســكري .
وأعــاد بنــاء القــوات املســلحة اليمنيــة حيــث تــم دمــج العديــد مــن
الوحــدات.
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وتقــارب احلمــدي مــع النظــام االشــراكي يف جنــوب اليمــن الــذي كان
يقــوده الرئيــس ســامل ربيــع عــي (ســاملني) والــذي اشــتهر بســحل العلــاء
وقتلهــم باعتبارهــم كهنوتــا  ،والــذي قــام بتشــجيع طفــل يف الرابعــة عــر
مــن عمــره بقتــل والــده املتديــن واعطائــه جائــزة يف احتفــال رســميا كبــر،
والــذي قــام بتأميــم قــوارب الصيــد لــدى الصياديــن الفقــراء  ،كــا قــام بمنــع
األهــايل مــن الصيــد يف البحــر وقــام بمصــادرت االكشــاك الصغــرة التــي
تبيــع املنتجــات الزراعيــة وغريهــا  ،وصــادر كل االرايض الزراعيــة الصغــرة
فأصبحــت خرابــا ويبابــا  ،وحطــم االقتصــاد باملســرات واملبــادرات الشــعبية
التــي ال تنتهــي واملظاهــرات التــي تنــادي بخفــض الرواتــب واجــب .

وقــام احلمــدي الــذي يميــل اىل الفكــر الشــيوعي (املاركــي) بخطــوات
الســر نحــو الوحــدة ،وعقــدت إتفاقيــة قعطبــة يف فربايــر  1977والتــي
نصــت عــى تشــكيل جملــس مــن الرئيســن احلمــدي والرئيــس ســامل ربيــع
عــي (ســاملني) لبحــث ومتابعــة كا ّفــة القضايــا احلدوديــة وتنســيق اجلهــود يف
كافــة املجــاالت بــا يف ذلــك السياســة اخلارجيــة .وعمــل عــى توحيــد اليمنــن
الشــايل واجلنــويب بخطــوات متتاليــة الجيــاد نظــام (شــيوعي ) واحــد  ،وبدأهــا
بتوحيــد مناهــج التعليــم وأمــر بوضــع كتــاب لتاريــخ اليمــن قبــل وبعــد
االســام مــن خــراء يف التعليــم مــن اجلنــوب  ،والشــال  ،كــا قــام بتخفيــض
املــواد الدينيــة يف مــدارس اليمن الشــايل  .وســار يف خطــوات متتاليــة للتقارب
بــن اليمنــن والتوحيــد بينهــا  .ممــا أدى اىل معارضــات شــديدة داخــل اليمــن
مــن جمموعــات القبائــل واملتدينــن واهتامــه بالتعامــل مــع الشــيوعيني والســر
باالجتــاه االشــراكي ممــا أثــار املجموعــات املتدينــة باليمــن ودول اجلــوار .
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اغتيال ابراهيم احلمدي
اغتيــل إبراهيــم احلمــدي ليلــة  11أكتوبــر  1977قبــل يومــن مــن موعــد

زيارتــه إىل عــدن التــي كانــت ســتكون األوىل مــن نوعهــا لرئيــس مــن اليمــن
الشــايلُ .قتــل بخطــة مدبــرة ،وجــرت تصفيتــه يف منــزل الغشــمي وكان حينهــا
عــي عبــد اهلل صالــح واحلــاوري وآخريــن عندمــا دعــاه نائبــه املقــدم أمحــد
حســن الغشــمي لتنــاول وجبــة الغــداء فــكان ذلــك هــو الغــداء األخــر.

ويعــود ســبب اغتيالــه إىل الــراع مــع القــوى القبليــة التــي أقصاهــا عــن

الســلطة وإىل معارضــة هــذه القــوى وحلفائهــا اإلقليميــن خلطواتــه املتســارعة

جتــاه الوحــدة مــع اجلنــوب الشــيوعي.

ُدبــرت عمليــة االغتيــال بعــد فــرة شــد وجــذب طويلــة بــن احلمــدي
وعبــد اهلل بــن حســن األمحــر ،رئيــس حتالــف قبائــل اليمــن .ومل ُتــرى أي

حتقيقــات للكشــف عــن جريمــة القتــل و ُدفــن إبراهيــم يف مقــرة الشــهداء

بالعاصمــة اليمنيــة صنعــاء.

وجاء يف موقع احلريف يف مارس 2018م
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متــت جريمــة االغتيــال بأســلوب مل يعهــده اليمنيــون ،فقــد اســتدرج فيهــا

الرئيــس إبراهيــم احلمــدي إىل وليمــة غــداء يف منــزل نائبــه ورئيــس أركانــه،

املقــدم أمحــد الغشــمي ،بحضــور مجــع غفــر ،ويف األثنــاء ،متــت تصفيتــه .وقــد
ظهــرت وثيقــة أمريكيــة ،أخــر ًا ،يعــود تارخيهــا إىل مــا قبــل اســتيالء عــي

عبــداهلل صالــح عــى الســلطة ،وتعــد بالغــة األمهيــة ،بالنظــر إىل أهنــا تذكــر
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اســم القاتــل املنفــذ ،وأســاء بعــض رشكائــه ،وشــقت الوثيقــة طريقهــا إىل
موقــع ويكيليكــس األمريكــي.

وجــاء يف الوثيقــة أن الســفارة األمريكيــة يف صنعــاء أرســلت يف  3ينايــر/
كانــون الثــاين  ،1978تقريــر ًا رسيــ ًا عــن تفاصيــل جريمــة اغتيــال الرئيــس
اليمنــي ،إبراهيــم احلمــدي ،ورد فيــه ذكــر عــي عبــداهلل صالــح باالســم
الكامــل مشــارك ًا رئيســي ًا يف إطــاق النــار بنفســه عــى إبراهيــم احلمــدي،
وأخيــه عبــداهلل احلمــدي.
وذكــرت مصــادر يمنيــة عايشــت أطــراف احلــدث عــن قــرب أن صالــح
اســتخدم كذلــك خنجــره اليمنــي (اجلنبيــة) يف تســديد طعنــات متتاليــة إىل
جســدي الرجلــن ،حتــت ســيطرة مشــاعر اخلــوف مــن نظراهتــا إليــه ،ومهــا
ينازعــان املــوت أمامــه ،الواحــد بعــد اآلخــر ،غــر مصدقــن نفســيهام أن حــب
النــاس هلــا ولــد كل تلــك الكراهيــة واحلقــد ضدمهــا يف نفــوس ضبــاط رفــع
احلمــدي مــن شــأهنم.

وجــاء يف تقريــر الســفارة األمريكيــة يف صنعــاء أهنــا أصبحــت قــادرة عــى
التأكيــد كتابيـ ًا أن الرئيــس احلمــدي اغتيــل بأيــدي ضبــاط مقربــن منــه.

ـمى التقريــر الضبــاط املنفذيــن :قائــد لــواء املجــد يف تعــز عــي عبــداهلل
وسـ َ
َ
صالــح ،قائــد اللــواء الســادس املــدرع يف صنعــاء أمحــد فــرج ،وقائــد قــوات
االحتيــاط محــود قطينــة .واســتدرك التقريــر أن مصــادر اســتبدلت االســمني
األخرييــن بغريمهــا ،لكــن عــي عبــداهلل صالــح ظــل اســمه ثابتــ ًا يف كل
الروايــات مــن املصــادر كافــة.
وأوضــح التقريــر أن مصــادر أبلغــت الســفارة أن الكابتــن حممــد اآلنــي،
ســكرتري الغشــمي ،كان إىل جانــب صالــح عنــد تنفيــذ اجلريمــة ،وأن اجلريمــة
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جــرى تنفيذهــا عــى هامــش دعــوة غــداء يف منــزل الغشــمي عــى رشف رئيس
الــوزراء عبــد العزيــز عبــد الغنــي الــذي اســتبعد التقريــر أن يكــون متواطئــا
مــع القتلــة.

فتاتان فرنسيتان

وتضمــن التقريــر معلومــات يعرفهــا اليمنيــون أن املتآمريــن قتلــوا كذلــك
فتاتــن فرنســيتني ،وأحــروا جثتيهــا إىل جانــب جثتــي احلمــدي وشــقيقه
قائــد قــوات العاملقــة املقــدم عبــداهلل احلمــدي .

وهنــاك قصــة اخــرى تقــول ان بعــض موظفــي الســفارة اليمنيــة يف باريــس
أهنــم تلقــوا أوامــر مــن الرئيــس احلمــدي بواســطة وزارة اخلارجيــة اليمنيــة
باســتجالب فتاتــن فرنســيتني التقــى هبــا الرئيــس احلمــدي وأخــوه عنــد
زيارتــه لباريــس وطلــب ارســاهلام اىل اليمــن العجابــه هبــا ويقــول موظفــوا
الســفارة اهنــم مل يعثــروا عــى هاتــن الفتاتــن وقامــوا باحضــار فتاتــن اخريــن
مــن أحــد املالهــي الليلــة وتــم ارســاهلام اىل اليمــن .
واسرتســل التقريــر ،يف هــذه النقطــة ،موضحـ ًا أن نائــب الرئيــس ورئيــس
األركان ،املقــدم أمحــد الغشــمي ،مل يكــن يظهــر تربمــه مــن تبعــات تعــاون
احلمــدي مــع اجلنــوب.

وبعــد مقتــل الرئيــس احلمــدي ،مل يتــول املنفــذ الرئيــي عــي عبــد اهلل
صالــح حكــم اليمــن مبــارشة ،بــل توالهــا رئيــس أركان اجليــش ،أمحد حســن
الغشــمي الــذي مل تســتمر رئاســته ســوى ثامنيــة شــهور ،فقــد ُقتــل هــو اآلخــر
يف تفجــر انتحــاري ،وجهــت صنعــاء أصابــع االهتــام فيــه للرئيــس اجلنــويب
حينهــا ،ســامل ربيــع عــي (ســاملني).

517
517

ذكريات واضاءات يف تاريخ عدن واليمن

قتل الغشمي ثم القضاء عىل ساملني 1978م
وبــدأ عبــد الفتــاح إســاعيل وعبــد اهلل اخلامــري وعــي نــارص حممــد وعــي
عنــر يف التكتــل ضــد ســاملني وال بــد مــن توضيــح الوضــع يف الشــال حيــث
كان ابراهيــم احلمــدي قــد تــوىل الســلطة ورئاســة اجلمهوريــة بعــد تنــازل
القــايض عبــد الرمحــن االريــاين عنهــا وذلــك يف  13يونيــه  1974وكانــت
عالقــة احلمــدي باحلــزب االشــراكي يف اليمــن اجلنــويب عالقــة جيــدة وبــدأ
التعــاون بــن الفريقــن ضــد الــدول املجــاورة وكســب احلمــدي شــعبية يف
اليمــن .

وبعــد مقتــل احلمــدي قامــت بــن الرئيــس ســامل ربيــع عــي وبــن الرئيــس
الغشــمي عالقــة جيــدة وأخربالرئيــس ســامل ربيــع عــي الرئيــس الغشــمي أنــه
سريســل لــه رســالة خاصــة مــع موفــد خــاص  .وقيــل أن فريــق عــي نــارص
وعبــد الفتــاح اســاعيل عرفــوا بــا يريــد أن يقــوم بــه الرئيــس ســامل ربيــع عــي
وأرادوا تفجــر االزمــة واحلــرب بــن الفريقــن فقامــوا باســتبدال الرســول
بشــخص اخــر واســتبدال الشــنطة بشــنطة اخــرى وبعثــوه اىل الغشــمي وكانت
تلــك الشــنطة مليئــة باملتفجــرات وأمــروه أن ال يفتحهــا اال عندمــا يســلمها اىل
الغشــمي وبالفعــل فتحهــا فانفجــرت فقتلــت الرســول كــا قتلــت الغشــمي
وذلــك يف  22يونيــو 1978م  ،وتــوىل عــي عبــد اهلل صالــح رئاســة اجلمهوريــة
يف اليمــن الشــايل منــذ ذلــك التاريــخ .

وتــم اهتــام ســاملني هبــذه اجلريمــة  ،ورغــم اســتعداد ســاملني للقتــال إال أن
أعــداءه كانــوا أكثــر عــد ًدا واســتعانوا بالــروس لــدك قــر الرئاســة  ،وقامــت
البــوارج الروســية يف مينــاء التواهــي بــدك قــر الرئاســة القريــب منهــا وتــم
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القضــاء عــى ســاملني وجمموعتــه يف 26يونيــو  1978م  .وكان عــدد الضحايــا
أكثــر مــن ثالثــة آالف مــن اجلانبــن .وانتــرت جمموعــة عبــد الفتــاح وعــي
نــارص و عــي عنــر وختلصــوا مــن حــزب أبــن رغــم أن عــي نــارص هــو مــن
أبــن.

ومــن اجلديــر بالذكــر ان القبائــل اجلنوبيــة وخاصــة باملحميــات الغربيــة
الســابقة اســتمرت عــى تعصبهــا القبــي وممــا زاد الطــن بلــة انســاخ كثــر
مــن هــذه القبائــل مــن الديــن بســبب الدعــوة املاركســية وبالتــايل فقــدوا كل
االخــاق التــي كانــت تقلــل مــن بداوهتــم وتوحشــهم واســتطاع عبــد الفتــاح
واملاركســييون ان يزيلــوا مــا بقــي مــن آثــار الديــن واألخــاق لــدى كثــر مــن
هــذه املجموعــات القبليــة البدويــة الذيــن قــد وصفهــم القــرآن مــن قبــل
بقولــه تعــاىل ﱱ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱰ [التوبــة ]  ،وقولــه تعــاىل  :ﱱ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱰ[احلجــرات ]
وهــذه القبائــل كانــت حتــارب بعضهــا بعضــا مــن أجــل مرعــى او مــن
أجــل ســلطة صغــرة أو خدمــة لالنجليــز ولكــن كان يمنعهــا يف كثــر مــن
األحيــان مــا بقــي لدهيــا مــن ديــن وأخــاق فلــا جــاءت املاركســية وعلموهــم
اياهــا حتــول بعضهــم اىل املاركســية وضــاع مــا كان موجــودا مــن بقايــا الديــن
واالخــاق هلــذا كانــوا يكيــدون خلصومهــم مــن القبائــل االخــرى ويســتغلهم
السياســيون واملاركســيون يف هــذه الرصاعــات الدمويــة البشــعة التــي ال تنتهي.
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اغتيــال الرئيــس ســامل ربيــع عــي 1978م نقــا عــن جملــة عوالــق نــت 26
يونيــو  2020عــدن الغــد ذكريــات احلــدث " يف ال 26مــن يونيــو 1978
" اغتيــل الرئيــس اليمــن اجلنــويب ســامل ربيــع عــي املعــروف بســاملني عــى

يــد رفاقــه يف تنظيــم اجلبهــة القوميــة الــذي حتــول الحقــا اىل احلزب االشــراكي
ا ليمني .

وبعــد مــرور اكثــر مــن  42عامــا اليبــدو ان أحــدا اتعــض مــن املــايض

فــكل األطــراف التــزال متــارس االقصــاء والتخويــن بحــق بعضهــا البعــض.

أكــد الضابــط الســابق يف أمــن الدولــة مهــدي حممــد صالــح الكازمــي الــذي
يعمــل بقســم الرصــد للمكاملــات املجــاور للقــر املــدور الــذي يقيــم فيــه
الرئيــس الراحــل ســامل ربيــع عــي وكان مــن املقربــن للرئيــس ســاملني أكــد ان

أغتيــال الرئيــس الغشــمي هــو خمطــط تــم بــإرشاف املكتــب الســيايس للحــزب
األشــراكي اليمنــي وتــم بعلمهــم ومتابعــة دقيقــة مــن اعضــاء يف املكتــب
الســيايس وعــى رأســهم صالــح مصلــح .

وقــال الضابــط مهــدي حممــد صالــح الكازمــي يف شــهادته للتاريــخ بحكــم

عملــه يف قســم الرصــد املجــاور للقــر املــدور يصــادف اليــوم مــرور واحــد
واربعــون عــام عــى أحــداث يونيــو 78م والتــي راح ضحيتهــا الرئيــس ســامل
ربيــع عــي " :وبحكــم أننــي رجــل عــاش وتواجــد يف قلــب احلــدث ســوف
اســجل شــهاديت للتاريــخ

ولكــن قبــل احلديــث عــن أحــداث يــوم  26يونيــو 78م اريــد احلديــث

عــن مقتــل الرئيــس الغشــمي الــذي حــاول فريــق عبــد الفتــاح يف املكتــب
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الســيايس حتميــل ســاملني املســؤولية الكاملــة عــن مقتلــه ووجــدوا يف ذلــك
فرصــة وحجــة للتخلــص مــن الرئيــس ســاملني ...

ـق عليــه يف
ولكــن احلقيقــة هــي ان التخلــص مــن الغشــمي كان أمــرا متفـ ً
املكتــب الســيايس وســوف اروي لكــم هــذه احلقيقــة  ...ففــي يــوم  24يونيــو
78م وهــو يــوم مقتــل الرئيــس اليمنــي الغشــمي وبينــا نحــن يف مقــر عملنــا
قســم الرصــد الواقــع بجانــب القــر املــدور يف الرئاســة مبــارشة وعــى غــر
العــادة وصــل إىل القســم كال مــن  :صالــح مصلــح وعبــد العزيــز عبــد الــويل
وحممــد ســعيد عبــداهلل وشــخص رابــع ال اتذكــره جيــدا  ...اعتقــد انــه حســن
اهلمــزة مــن فــرع احلــزب وعندمــا دخلــوا علينــا إىل غرفــة األجهــزة  .قــال
صالــح مصلــح  :هــل يف خــر مــن صنعــاء ! ثــم طلــب مننــا متابعــة اخبــار
صنعــاء لألمهيــة القصــوى وبعــد حلظــات وبينــا كان أحــد الزمــاء يتنصــت
ســمع حمادثــة بــن عامــل االتصــال يف مقــر القيــادة العامــة بصنعــاء مــع عامــل
اتصــال يف قعطبــة حيــث كان صاحــب قعطبــة يريــد مــن صاحــب صنعــاء أن
يســتلم منــه برقيــة اي رســالة فــرد عليــه صاحــب صنعــاء اهنــم مشــغولني جــدا
 ...وعندمــا ألــح عليــه قــال لــه صاحــب صنعــاء نحــن مشــغولني ( فلــك )
انتهــى !
وكلمــة ( فلــك ) هــي ترمــز لرئيــس اجلمهوريــة فقــال زميلنــا الــذي
يتنصــت ان صاحــب صنعــاء يقــول ان الرئيــس انتهــى يعنــي مــات  ...وبعــد
تأكيــد اخلــر مــرة ثانيــة اخــذ األخ صالــح مصلــح اهلاتــف واتصــل يبلــغ
القيــادة  :عبدالفتــاح وســاملني وغريمهــا مــن أعضــاء املكتــب الســيايس بــان
الغشــمي انتهــى وهــذا دليــل واضــح مــن ان حضــور هــؤالء الــوزراء مــن
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أعضــاء املكتــب الســيايس إىل مقــر الرصــد وقيــام صالــح مصلــح باالتصــال
وإبــاغ بقيــة القيــادة يف املكتــب الســيايس بنجــاح العمليــة يف اغتيــال الرئيــس
الغشــمي  ...دليــل واضــح ان عمليــة التخلــص مــن الرئيــس اليمنــي الغشــمي
ـق عليــه مــن قبــل املكتــب الســيايس
كــا ارشت يف املقدمــة كان خمططــا لــه ومتفـ ً

ولكــن عبدالفتــاح ومجاعتــه يف املكتــب الســيايس وجــدوا مــن ذلــك فرصة
وذريعــة وحجــة للتخلــص مــن الرئيــس ســاملني وحتميلــه املســؤولية الكاملــة
عــن مقتــل الغشــمي خاصــة بعــد ردود الفعــل العربيــة والدوليــة املنــددة هلــذه
اجلريمــة .

ويواصــل الكازمــي رسد شــهادته للتاريــخ بقولــه " :اتذكــر يف تلــك الليلــة
املأســاوية اننــي جلســت يف املكتــب يف قســم الرصــد انجــز بعــض االعــال
وقــد علمــت مــن زمالئــي يف حراســة الرئيــس ســاملني يف تلــك الليلــة ان عــي
عنــر وصالــح مصلــح ومطيــع كانــوا قــد تــرددوا أكثــر مــن مــرة للتوســط بــن
ســاملني وعبدالفتــاح وفريقــه  ..وكان صالــح مصلــح ومطيــع مهــا آخــر مــن
غــادرا مــن عنــد الرئيــس ســاملني بعــد الســاعة  12ليــا تقريبــا صبــاح يــوم
 26ومعهــم اســتقالة ســاملني وتــم االتفــاق بينهــم عــى ســفر ســاملني للخــارج
يف اليــوم الثــاين وفعــا قــام ســاملني بتجهيــز شــنط ســفره اســتعداد ًا للســفر .

وقــد علمــت فيــا بعــد أنــه وبعــد مغــادرة صالــح مصلــح ومطيــع اعطيــت
تعليــات حلراســة بوابــة الرشطــة العســكرية (الفتــح ) مدخــل الرئاســة أنــه إذا
خــرج ســاملني أطلقــوا النــار عليــه".
وأضــاف الكازمــي " :وقــد علمنــا أنه تــم يف نفــس الليلــة اعتقــال القيادات
العســكرية املواليــة لســاملني وهنــاك عمليــة حشــد وتعبئة ملقــرات امليليشــيات يف
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مديريــات عــدن وأنــه قــد تــم إفهــام القــوات بــأن يتحركــوا باجتــاه الرئاســة ...

وبينــا كان ســاملني يف غرفــة نومــه يف دار الرئاســة فوجــئ بإطــاق النــار
عــى ســكنه يف القــر مــن الرشطــة العســكرية ومــن رأس مربــط ومــن وزارة
الدفــاع يف حــدود الســاعة الثانيــة صباحــا تقريبــا بعــد تقديــم اســتقالته وعنــد
ســاعي إلطــاق النــار هرعــت مــن مكتبــي يف قســم الرصــد بإجتــاه دار
الرئاســة فوجــدت ســاملني وعــي ســامل لعــور وجاعــم مــع بعــض مــن احلراســة
خارجــن مــن دار الرئاســة باجتــاه القــر املــدور ...وســمعته يقــول عملوهــا
فينــا ...

حتركنــا مــع ســاملني إىل القــر املــدور ثــم نزلنــا يف احــد االخــوار ( خندق)
القديمــة بجانــب القــر املــدور نحتمــي فيهــا حيــث اســتمر تبــادل إطــاق
النــار بــن الطرفــن وتعرضــت الرئاســة للــرب بمختلف انــواع االســلحة بام
يف ذلــك الطــران والقــوارب البحريــة وجلســنا يف هــذا اخلــور إىل قبــل املغــرب
واملعركــة مســتمرة ونتيجــة لنفــاذ الذخــرة عــى احلراســة وعــدم التــكاىفء
العســكري يف املعركــة واحلصــار قــرر ســاملني االستســام فكلــف احــد قــادة
حراســتة ويدعــى حممــد ســعيد الكازمــي ان ينــادي عليهــم الهنــم كانــوا حتتنــا
مبــارشة وعــى مســافة قريبــة جــدا وفعــا نــادى عليهــم بأننــا ســوف ن ُّســلم ،
ـم أرســل ســاملني رســالة خمتــرة مــع واحــد مــن عــال الرصــد أتذكــر
ومــن ثـ َّ
اســمه عبــداهلل عــوض مــن يرامــس موجهــة إىل عــي عنــر يقــول لــه فيهــا انــه
يريــد ان يســلم نفســه إىل يــده  .لكــن يبــدو أن رســالة ســاملني مل تصــل إىل عــي
عنــر وتــم الــرد عــى ســاملني  :جيــب ان تســلم نفســك لقائــد احلملــة الباخــي
وخرجنــا مجيع ـ ًا مــن اخلــور مــع املغــرب وكنــا نمــر فــوق مأســورة املجــاري
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حســب طلبهــم إىل اجلهــة األخــرى التــي فيهــا القــوة املحــارصة لنــا بقيــادة
الباخــي .

وأشــار الكازمــي إىل أهنــم ويف البدايــة اخــذوا ســاملني ولعــور وجاعــم
يف ســيارة ثــم تــم فــرز الضبــاط عيــال امزربــه حممــد ونــارص وصالــح شــيخ
وهــود وصالــح وحممــد ســعيد امامنــا بمســافة .

ثــم اصطفينــا بعدهــم واخذونــا مجيعــ ًا مشــيا عــى االقــدام إىل الرشطــة
العســكرية معســكرالفتح ...
ثــم وزعــوا النــاس يف غــرف  ،وبالنســبة يل انــا وزمالئــي مــن عــال
الرصــد التابعــن ألمــن الدولــة كنــا يف حــدود مخســة أفــراد كــا أذكــر منهــم
عــي عبــادي عــي مــن الضالــع وعبــداهلل عــوض مــن يرامــس وال أتذكــر بقيــة
األســاء تــم ُأخذنــا مجيعــا اليــوم الثــاين للتحقيــق إىل وزارة أمــن الدولــة ثــم
معســكر الصولبــان ثــم اســتقرينا يف ســجن الفتــح التابــع ألمــن الدولــة .

وكتــب االســتاذ حممــد اجلــوادي (كاتــب مــري) يف جملــة عــدن الغــد
( 26يونيــو  )2014حتــت عنــوان "قصــة مقتــل ســاملني :اللحظــات األخــرة"

ماذا تم يف اليمن اجلنويب يف عهد ساملني؟.

تغــر اســم الدولــة مــن مجهوريــة اليمــن اجلنوبيــة الشــعبية إىل مجهوريــةاليمــن الديموقراطيــة الشــعبية ..ومــن املعــروف أن النــص عــى الديموقراطيــة
يف اســم الدولــة ال حيــدث إال عندمــا تنحــو الدولــة إىل الشــمولية الكاملــة
واحلــزب الواحــد وحكــم الفــرد.
-ومزيــد مــن املركســة بــكل املراهقــات املعروفــة فيــا يســمى الثــورة
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الثقافيــة التــي مل يكــن هلــا مــن مهمــة إال أن تتحــدى مشــاعر جمتمــع متديــن
وأصيــل يف حضارتــه وأن حتــاول توهــن اإلســام يف نفــوس أبنائــه.
ومزيــد مــن اضطرابــات الفكــر فيــا بــن طائفــة مــن كــوادر السياســة املؤهلــن
ماركســيا فحســب مــن دون أن يكونــوا أصحــاب مهــن أو خــرة باحليــاة
املنظمــة واحلضــارة.

كان الرئيــس ســامل ربيــع قــوي الشــخصية قــادرا عــى التواصــل وهكــذا
جلــأ منافســوه أو أعــداؤه إىل احليــل الســوفييتية لالنقضــاض عليــه وإقالتــه
وإعدامــه ،وقــد اختــذوا نقطــة صفــر هلــذا االنقــاب كانــت يف غايــة اإلثــارة،
وهــي اغتيــال الرئيــس اليمنــي (الشــايل) أمحــد حســن الغشــمي ،ومــا إن
أذاعــت إذاعــة صنعــاء خــر اغتيــال رئيســها إال رفعــت القــوات اليمنيــة
اجلنوبيــة درجــة اســتعدادها ألقــى درجــة ،مســتجيبة ملــا صــدر عــن اجلامعــة
العربيــة مــن اهتــام للرئيــس ســاملني وســلطته باملســئولية عــن مــرع رئيــس
اليمــن

ويف اليــوم التــايل اجتمعــت اللجنــة املركزيــة للحــزب االشــراكي اليمنــي
برئاســة رجلهــا القــوي الرئيــس عبــد الفتــاح إســاعيل األمــن العــام للجنــة
وقــررت ،عــى عــادة النظــم (الديموقراطيــة) املرتبطــة بالســوفييت ،حتميــل
ّ
الرئيــس ســاملني املســئولية عــن اغتيــال رئيــس الدولــة الشــقيقة ،ومــن ثــم
راوغــت الرئيــس فدعــت إىل اجتــاع املكتــب الســيايس فذهــب ســاملني ومل
جيــد أحــدا فقــد أجلــوا موعــد االجتــاع دون إخطــاره وكأهنــم يوحــون لــه
بالقــرار الــذي اختــذوه ثــم أرســلوا إليــه ثالثــة مــن الــوزراء هــم وزيــر الدفــاع
عــي عنــر ووزيــر الداخليــة صالــح مصلــح ووزيــر اخلارجيــة حممــد صالــح
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مصيلــح فحــاوروه مــا بــن العــارشة مســاء واحلاديــة والنصــف صباحــا
وحــاول حــرس الرئيــس أن ُيشــجعه عــى أخــد الــوزراء كرهائــن لكــن
الرئيــس قــال إنــه أعطاهــم اســتقالته وطلــب الســفر إىل الصــن .

ومــع هــذا فقــد كان البــد ملظاهــر االنقالبــات العســكرية أن تفــرض
حضورهــا الســينامئي ففــي الثانيــة بعــد منتصــف الليــل ُأطلقــت النــران و ُقطع
التيــار الكهربائــي و ُأطلقــت قذائــف املدفعيــة ومــن بــاب اخلــداع نــودي عــى
اجلنــود (الذيــن مجعــوا للمشــاركة يف االنقــاب مــن دون أن يعرفــوا حقيقتــه
كــا هــي العــادة ) أن هيجمــوا عــى احلــرس اجلمهــوري عــى أهنــم ُغــزاة قدموا
للهجــوم عــى الرئيــس الرشعــي بإنــزال جــوي .وبــدأ القصــف اجلــوي ومــن
الــزوارق البحريــة  .واســتمرت املعركــة حتــى ظهــر اليــوم التــايل فتغــرت
قيــادة املهامجــن واســتأنفوا القصــف وتفجــر اخلزائــن وكــا اســتمر تنفيــذ
كل مــا هــو منقــول عــن األفــام األمريكيــة املســاة بأفــام الرعــب ..وهكــذا
كانــت ُمعظــم االنقالبــات العســكرية يف ذلــك الوقــت تتــم مــن عســكر عــى
عســكر .

وقــد ُقتــل عبــد اهلل الصبيحــي قائــد احلــرس وســبعة جنــود يف هــذه املعركة
وواصــل احلــرس اجلمهــوري املقاومــة لكــن الرئيــس قــرر االستســام ونــزل
بنفســه عــر نفــق املجــاري للقــوات املهامجــة وســمح هلــم بتفتيشــه وأخــذوا
معــه بعــض ضباطــه كان منهــم حممــد ســعيد عبــد اهلل املرقــي امللقــب باحلزب
الــذي روى التفاصيــل ونقلتهــا عنــه جملــة عــدن الغــد ( 26يونيــو )2014
حتــت عنــوان "قصــة مقتــل ســاملني :اللحظــات األخــرة" ،وباإلضافــة إىل هــذا
الــراوي الــذي نجــا ،فقــد كان هنــاك أربعــة ضبــاط أعدمــوا مــع الرئيــس
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ســاملني مبــارشة بــدون حماكمــة وال مقابلــة  ........ويقــول املرقــي إن الــذي
نفــذ حكــم اإلعــدام يف الرئيــس كان هــو عضــو املكتــب الســيايس ع ش ه( عــي
شــايع هــادي) الــذي كان عــى خــاف مــع الرئيــس ســاملني منــذ زمــن.
[ومــن اجلديــر بالذكــر أن شــال شــايع عــي هــادي هــو اآلن ()2020
مديــر أمــن عــدن وأن أمحــد ســامل ربيــع عــي هــو حمافــظ عــدن فأبنــاء القاتــل
واملقتــول مهــا االن يف الســلطة وقريبــا ســيقتل أحدمهــا االخــر ].

ويؤكــد املرقــي أن كل أعضــاء املكتــب الســيايس مل حيــروا حماكمــة ومل
يعقــدوا حماكمــة وأهنــم مل يقابلــوا الرئيــس ســاملني وال جــرؤوا عــى هــذا وإنــا
بقــوا يف منــزل الرئيــس عــي نــارص حممــد حتــى صبــاح  27يونيــو .1978

وروى املرقــي عــن واحــد مــن الضبــاط الذيــن حــروا إعــدام ســاملني
ـوب بندقيتــه الكالشــينكوف إىل صــدر ســاملني
أن عــي شــايع هــادي عندمــا صـ ّ
قــال لــه قبــل أن يضغــط عــى الزنــاد :عــر ســنوات يــا ربيــع تأكلهــا بــارد
واليــوم ســتأكلها حامــي فــرد عليــه الرئيــس بشــجاعة نــادرة قائــا :اليــوم
صدورنــا وغــدا صدوركــم فقــد فتحتــم بابــا يصعــب عليكــم إغالقــه ،و ُيشــر
الــراوي أن هــذا القاتــل ُقتــل يف  13ينايــر .1986

ويف هــذه الذكــرى كتــب الســيايس العــدين عبدالكريــم قاســم فــرج ذكرياته
عــن احلــدث قائــا" :يف مثــل هــذه الليلة مــن عــام  1978كنــت أعمل مســامه ًا
يف وكالــة انبــاء عــدن و كان عمــي طباعــة النــرة اإلخباريــة للوكالــة بالعربيــة
إذ كنــت ادرس يف الصــف االول ثانــوي فــرة الظهــرة و مــن اخلامســة بعــد
العــر حتــى الثانيــة بعــد منتصــف الليــل عمــي يف الوكالــة.كان مديــر عــام
الوكالــة املرحــوم عبدالواســع قاســم و كان مقربـ ًا مــن عبدالفتــاح إســاعيل و
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قبــل مغادرتــه الوكالــة عنــد الســاعة الوحــدة بعــد منتصــف الليــل طلــب منــي
طباعــة خــر يفيــد ان الرئيــس ســامل ربيــع عــي يملــك فندقــا مخســة نجــوم
يف ســويرسا.غادر و اخفيــت اخلــر و مل أطبعه.أوصلتنــي ســيارة الوكالــة اىل
بيتنــا الواقــع بجــوار دار الرئاســة يف معســكر الفتــح عنــد الســاعة الثانيــة بعــد
منتصــف الليــل.يف الســاعة الثانيــة و عــر دقائــق ســمعنا إطــاق نــار كثيــف
جــدا و كان بعــض الرصــاص هيبــط عــى اســطح منازلنــا .بعــد ســاعة تقريبــا
ســمعنا قصــف طــران.مل نتمكــن مــن اخلــروج مــن منازلنــا اال عنــد الســاعة
الثانيــة بعــد الظهر.عربنــا اجلبــل الــذي يقع فيــه مستشــفى باصهيب(مستشــفى
العســكري) ثــم انحدرنــا نحــو البنجســار و عنــد و كالــة انبــاء عــدن وجــدت
األخ فضــل حمســن عضــو املكتــب الســيايس للتنظيــم الســيايس املوحــد-
اجلبهــة القوميــة ســألته عــن مــاذا حيــدث فقــال هنــاك إنــزال بحــري إرسائيــي
مــن جهــة البحــر بإجتــاه قــر الرئاســة و امــرين بالتوجــه اىل مقــر املليشــيا يف
التواهــي ألين كنــت عضــوا يف التنظيــم الســيايس الواحــد (اجلبهــة القوميــة) .يف
مقــر املليشــيا ســلموين قطعــة ســاح و اربعــة خمــازن ذخــرة و بقيــت يف املقــر
حتــى اخلامســة عــرا حيــث ســمعنا بيانــا مــن اإلذاعــة يقــول فيــه أنــه تــم
إفشــال حماولــة إنقالبيــة قادهــا ســامل ربيــع عــي و معــه جاعــم صالــح و عــي
ســامل لعــور و قــد حكــم عليهــم باإلعــدام.

انتصار عبد الفتاح اسامعيل 1978م

انتصــارا حاســا بعــد
وح َّقــق عبــد الفتــاح إســاعيل هبــذه املعركــة
ً
التخلــص مــن ســاملني وألغــى اســم اجلبهــة القوميــة وأعلــن تأســيس احلــزب
االشــراكي اليمنــي الــذي تكــون مــن جمموعــة باذيــب (االحتــاد الشــعبي
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الديمقراطــي) وجمموعــة أنيــس حســن حييــى (حــزب البعــث االشــراكي)
وحــزب ســلطان أمحــد عمــر وحــزب جــار اهلل عمــر يف الشــال وكلهــا أحزاب
ماركســية لينينيــة.

وتــوىل عبــد الفتــاح أمانتــه العامــة  ،وعمــل بجــد وتفــان لتحويــل اليمــن
إىل دولــة شــيوعية تابعــة لالحتــاد الســوفييتي وتنهــج منهجــه وتســر عــى
هــداه  .وكان أســتاذ عبــد الفتــاح إســاعيل يف ذلــك كلــه اليهــودي العريــق
املســترشق فيتــايل نعومكــن صاحــب الكتــب العديــدة عــن ســقطرى Island of
 the Phoenix Vitaly . Naumkinوهــو مــن أخــر النــاس هبا وبلهجاهتــا وعاداهتا،
وكتابــه جزيــرة العنقــاء مــن أهــم املراجــع حــول ســقطرى .واســتطاع فيتــايل
ـادرا عــى صياغــة
نعومكــن أن يطــور فكــر عبــد الفتــاح االشــراكي وجيعلــه قـ ً
أيدولوجيــات احلــزب املاركســية املتطرفــة..
وســاهم عبــد الفتــاح إســاعيل يف تأســيس املدرســة العليــا لالشــراكية
لتخريــج الكــوادر العليــا للحــزب  ،كــا شــكل منظــات مجاهرييــة مــن بينهــا
امليليشــيات الشــعبية واحتــاد الشــبيبة الديمقراطــي (شــبيبة عبــد الفتــاح).

وتــوىل عبــد الفتــاح رئاســة الدولــة .وعقــد اتفاقيــة صداقــة وتعــاون مــع
االحتــاد الســوفييتي مدهتــا عرشيــن ســنة كرســت عــدن قاعــدة لوجســتية
وبحريــة وجويــة وحيــدة للســوفيات يف املحيــط اهلنــدي وشــبه اجلزيــرة
العربيــة.
وقــام بحــرب عصابــات وتســميم امليــاه يف املناطــق الشــالية وتفجــرات
خمتلفــة يف اماكــن متعــددة واثارالفــوىض والرعــب ممــا هــدد كيــان اجلمهوريــة
اليمنيــة يف الشــال .وقــد ركــز عــى مهامجــة نظــام صنعــاء الرجعــي القبــي
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وكان يعمــل عــى إجيــاد اليمــن الديمقراطــي املاركــي .وقامــت حــرب فعليــة
بــن اجليــش اجلنــويب  ،املــدرب تدريبــا عاليــا واملســلح تســليحا حديثــا مــن
ـارا وانتهــى
الســوفييت  ،ضــد اجليــش الشــايل  ،ورغــم ذلــك مل حيقــق انتصـ ً
بمحادثــات ســام ووحــدة بواســطة الكويــت.

ثــم حدثــت حــرب أخــرى بــن اليمــن الشــايل واجلنــويب وانتهــت بتدخــل
اجلامعــة العربيــة واجــراء مباحثــات مطولــة بــن اجلانبــن وانتهــت باتفاقيــة
الوحــدة التــي وقعهــا عــي نــارص حممــد رئيــس جملــس الــوزراء ووزيــر
الدفــاع يف مجهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية وحمســن العينــي رئيــس
جملــس الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة عــن اجلمهوريــة العربيــة اليمنيــة يف القاهــرة
يف ســبتمرب  .1972وقــد قامــت حــرب أخــرى جديــدة بــن اليمنــن وانتهــت
بتدخــل القــذايف – اتفاقيــة طرابلــس ليبيــا  28نوفمــر  - 1972التــي وقعهــا
رئيــس اجلمهوريــة العربيــة اليمنيــة القــايض عبــد الرمحــن االيريــاين ورئيــس
اجلمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية ســامل ربيــع عــي  ،وقامــت حرب أخــرى بني
اجلانبــن ولكنهــا انتهــت بعقــد اتفــاق جديــد بــن اجلانبــن عقــد يف صنعــاء
وعــدن وذلــك يف ابريــل  1973م ورغــم ذلــك كلــه مل تتوقــف املناوشــات
واحلــروب بــن اجلانبــن وكالمهــا يتغنــى بالوحــدة بــن الشــعب الواحــد
الــذي مزقتــه االختالفــات القبليــة والربجوازيــة واالمربياليــة (حســب قوهلم)
والتــي انتهــت يف اتفاقيــة وهــران يف اجلزائــر اثنــاء انعقــاد مؤمتــر القمــة العربيــة
وذلــك يف ســبتمرب 1973م وبــارشاف وتوجيــه الرئيــس هــواري بومديــن.

انتصار عيل نارص 1980م
واســتطاع عــي نــارص وجمموعتــه أن جيعلــوا عبــد الفتــاح يســتقيل مــن
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رئاســة الدولــة واألمانــة العامــة للحــزب االشــراكي اليمنــي ( وهــو منصــب
أعــى مــن رئيــس الدولــة يف النظــام الســوفييتي) وذلــك عــام  ١٩٨٠م بحجــة
املــرض  ،و ُأعطــي املنصــب الفخــري يف رئاســة احلــزب االشــراكي وتوجــه إىل
منفــاه يف موســكو باســم العــاج.
واســتطاع عــي نــارص حممــد وعــي عنــر وعــي ســامل البيــض الــذي انضــم
إليهــم بعــد أن كان يف حــزب عبــد الفتــاح ووافــق عــى عــزل عبــد الفتــاح.

وتــوىل عــي نــارص حممــد عــام  ١٩٨٠م رئاســة الدولــة وعــن عــي عنــر
الرجــل القــوي نائبــا لــه  ،وأراد أن يبعــده مــن منصــب وزيــر الدفــاع واجليش.
وزيــرا
ووىل عــي نــارص أحــد رجالــه املقربــن وهــو صالــح مصلــح قاســم
ً
للدفــاع.

واســتمر عــي عنــر يف الذهــاب إىل اجليــش ببزتــه العســكرية ورتــب أمــورا
عشــائرية يف الضالــع وردفــان وحلــج بأكملهــا التــي كانــت الضالــع تتبعهــا.
واســتطاع عــي نــارص حممــد أن يشــتت أنصــار عبــد الفتــاح اســاعيل
فأرســل حممــد ســعيد عبــداهلل (حمســن) الرشجبــي رئيــس املخابــرات والرجــل
الــذي قتــل املئــات بــل اآلالف مــن أبنــاء اجلنــوب  ،أرســله إىل الســجن ثــم
ارســله اىل أثيوبيــا  ...ووضــع حممــود عشــيش حتــت اإلقامــة اجلربيــة  ،وكالمها
مــن الشــال مــن احلجريــة – الذين ينقــم عليهــم اجلنوبيــون احتكارهم للســلطة
يف زمــن عبــد الفتــاح.
واســتطاع حممــد عــي أمحــد حمافــظ أبــن والســاعد األيمــن لعــي نــارص أن
يصفــي أربعــن شــخصا مــن أنصــار ورجــال عبــد الفتــاح إســاعيل.
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وحــاول عــي نــارص هتميــش عــي ســامل البيــض الــذي تــزوج عشــيقته
جيرمــه احلــزب  ،فحــرك عــي نــارص االحتــاد
ملكــي كزوجــة ثانيــة  ،وهــو أمــر َ
النســائي اليمنــي لينظــم مظاهــرات ضــد عــي ســامل البيــض وقــد ادى هــذا
املوقــف الخــراج البيــض مــن املكتــب الســيايس  ) )Politburoالــذي كان حيكــم
البــاد والعبــاد..

قــرب عــي نــارص إليــه عبــداهلل
وحتــى ال يشــعر احلضارمــة بالغبــن َّ ،
صالــح البــار الــذي كان مــن أنصــار ســاملني وتــم ســجنه بعــد القضــاء عــى
ســاملني عــام  ١٩٧٨م ثــم أطلــق رساحــه.
وبــادر عــي نــارص إىل انتهــاج سياســة انفــراج خارجيــة مــع الــدول العربيــة
املجــاورة  ،واتفــق مــع عــي عبــداهلل صالــح يف خفــض التوتــر  ،وأوقــف
العصابــات التابعــة لعبــد الفتــاح إســاعيل املخربــة مــن العمــل يف الشــال.
ووقــف ضــد ثــورة مدبــرة يف الشــال مــن احلــزب الشــيوعي الشــايل وكانــت
مــع احلــزب جمموعــة أســلحة حديثــة وصواريــخ أمدهــا هبــا عــي عنــر عندمــا
كان وزيـ ًـرا للدفــاع.

وبــدأ نــوع مــن االنفــراج الســيايس واالنفــراج االقتصــادي يف عهــد عــي
نــارص حممــد مــع االحتفــاظ بــكل مكتســبات الثــورة والشــعارات املاركســية
اللينينيــة.
واســتطاع عــي عنــر أن يعيــد جتميــع قواتــه العســكرية الضاربــة مــع
االســتعداد ليــوم الفصــل احلاســم  ،وانضــم إليــه عــي ســامل البيــض .وبــدأ
االســتعداد للمعركــة الفاصلــة بــن الفريقــن :فريــق أبــن بقيــادة عــي نــارص
حممــد ومعــه حمافــظ أبــن حممــد عــي أمحــد ،وقائــد البحريــة اجلنوبيــة أمحــد
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عبــداهلل احلســني وعبــد ربــه منصورهــادي (وغريهــم كثــر) وهــم مــن أبــن،
وعــي عنــر (نائــب الرئيــس والقائــد الفعــي لقــوة املدرعــات مــن الضالــع) ،
وعــي شــايع وصالــح مصلــح وكلهــم مــن منطقــة الضالــع وردفــان (تابعــة
ملحافظــة حلــج)  ،وطلبــوا عــودة عبــد الفتــاح إســاعيل الــذي عــاد يف فربايــر
عــام  1985م مــن موســكو لينضــم إليهــم  ،وانضــم إليهــم عــي ســامل البيــض
وحيــدر أبــو بكــر العطــاس مشــكلني قيــادة رسيــة عــام  ١٩٨٥م.

املعركة النهائية يناير 1986م
وبــدأت املنــاورات لالســتعداد للمؤمتــر الثالــث للحــزب اليمنــي
االشــراكي .وبــدأ الضغــط عــى عــي نــارص حممــد الــذي كان حمتفظــا بمنصب
الرئيــس ورئيــس الــوزراء وأمــن عــام احلــزب االشــراكي.

ونتيجــة الضغــوط املتتاليــة مــن الكــوادر ومــن عــي عنــر اضطــر عــي
نــارص للتخــي عــن منصــب رئيــس الــوزراء حليــدر العطــاس الــذي اعتــره ال
يشــكل خطـ ًـرا ويمكــن جعلــه قــوة منافســة لعــي ســامل البيــض .ولكــن حيــدر
العطــاس انضــم إىل البيــض وإىل جمموعــة عــي عنــر وعبــد الفتــاح  ،وتــم
اإلفــراج عــن حممــد ســعيد عبداهلل(حمســن) الرشجبــي رئيــس االســتخبارات
الســابق واملجــرم العتيــد بضغــط مــن جمموعــة عــي عنــر  ،وتــم تعيينــه وزيـ ًـرا
لإلســكان  ،ورفعــت اإلقامــة اجلربيــة عــن حممــود عشــيش وتــم تعيينــه وزيـ ًـرا
للوحــدة .وهكــذا عــاد أنصــار عبــد الفتــاح إىل الواجهــة تدرجييــا وشــكلوا
قــوة حقيقيــة مناوئــة لعــي نــارص.
وحتــرك الطرفــان لالســتعداد خلــوض املعركــة الفاصلــة .وتدخــل الرفــاق
مــن بــروت  −وخاصــة نايــف حوامتــه وجــورج حــاوي وحتــى جــورج حبش
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املتهــم بالتذبــذب بــن اليمــن واليســار زاروا عــدن إلصــاح ذات البــن بــن
الرفــاق املاركســيني .وتدخلــت أيضــا الســفارة الروســية.
و ُقبيــل انعقــاد مؤمتــر احلــزب االشــراكي اليمنــي (الكونفرنــس الثالــث)
اتضــح االصطفــاف العســكري واحلــزيب بــن الفريقــن.

جمزرة يناير  ١٩٨٦م ومقتل عبد الفتاح اسامعيل

وبــدأت املجــزرة يف  ١٣ينايــر  ١٩٨٦م حيــث كان كل فريــق مســتعدا
لالخــر وقــام عــي نــارص بتدبــر اجتــاع ألعضــاء املكتــب الســيايس يف
الصبــاح .ودخــل عــي عنــر وعبــد الفتــاح إســاعيل وعــي ســامل البيــض
وصالــح مصلــح وزيــر الدفــاع انضــم إىل حــزب عــي عنــر مــن قبيلتــه وعــي
شــايع  ،وتأخــر عــي نــارص قليــا وأرســل حارســه اخلــاص مــع ترمس الشــاي
الــذي يــرب منــه الرئيــس عــي نــارص .وفجــأة أطلــق احلــارس النــار عــى
املجتمعــن فقتــل عــي عنــر وعــي شــايع وقــام صالــح مصلــح بقتــل احلــارس
األول فــأرداه قتيــا ولكــن احلــارس الثــاين عاجلــه برصاصــة فقتلــه .وتظاهــر
البيــض وعبــد الفتــاح بأهنــا قــد قتــا ورفســهام احلــارس برجلــه فلــم يتحــركا
فخــرج احلــارس .وملــا شــعروا باألمــان حتركــوا وطلبــوا النجــدة .وكانــت
الدبابــات (وهــي ســاح عــي عنــر) قــد دخلــت عــدن يف ذلــك الصبــاح
اســتعدا ًدا للمعركــة.
وبــدأ قتــال رشس  ،واستبســلت كل املجموعــات وخاصــة ســاح
البحريــة الــذي بقــي يرشــق ســاح الدبابــات بصوارخيــه مــن مينــاء عــدن
بعــد أن اهنــزم أنصــار عــي نــارص .وانقســمت القــوات اجلويــة ومل يكــن هلــا
دور فاعــل .وبعــد عــرة أيــام مــن القتــال الــرس يف عــدن وحلــج وأبــن
والضالــع انتــرت جمموعــة عــي عنــر الــذي قتــل.
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وقيــل أنــه قــد قتــل يف املعــارك مــا يزيــد عــى عــرة آالف شــخص ..ثــم
اســتمر البحــث عــن أنصــار عــي نــارص الــذي انســحب مــع جمموعــة كبــرة
مــن أنصــاره بلغــت ثالثــن ألفــا إىل الشــال عــى أمــل العــودة بعــد أن ينظــم
قواتــه ويطلــب املــدد مــن منجســتو يف احلبشــة وعــي عبــداهلل صالــح يف الشــال
اليمنــي.
وأرســل أنصــار عــي عنــر وعبــد الفتــاح دبابتــن حلمــل عــي ســامل البيض
وعبدالفتــاح إســاعيل .وتقــول الروايــة أن كل واحــد منهــا ركــب دبابــة  ،وأن
صاروخــا أطلــق عــى الدبابــة التــي فيهــا عبــد الفتــاح فأصابتــه فقتــل هــو
وقائــد الدبابــة.
ولكــن الغريــب يف األمــر أهنــم وجــدوا جثــة قائــد الدبابــة ولكنهــم مل جيدوا
أي أثــر لعبدالفتــاح إســاعيل .وهنــاك إشــاعة تــدور بــأن عــي البيــض ختلــص
مــن عبــد الفتــاح وختلــص مــن جثتــه ( باحلــرق أو األســيد حامــض الكربيتيك
أو بغريهــا مــن الوســائل) ليبقــى هــو الوحيــد عــى رأس احلــزب.

وبالفعــل اســتطاع البيــض أن يكــون رأس احلــزب ورأس الدولــة وبقــي
حيــدر العطــاس رئيســا للــوزراء واعتمــد عــى صالــح أبــو بكــر بــن حســينون
قائــد الفرقــة العســكرية املوجــودة يف حرضمــوت ومــن بقــي مــن أنصــار عبــد
ـر الســيييل وألول مــرة يســيطر احلضــارم عــى مقــدرات احلــزب
الفتــاح ومنـ ّ
والدولــة.

البحث عن مصري عبد الفتاح اسامعيل واختفاء جثته :
كتــب االســتاذ شــاكر اجلوهــري( :املرتبــط باحلــزب االشــراكي واحلركــة
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الشــيويعة يف اليمــن) عــدة مقــاالت متتابعــة نُــرت يف صحيفــة السياســة
الكويتيــة تــرح أحــداث ينايــر 1986م واختفــاء جثــة عبــد الفتــاح اســاعيل
ثــم نرشهــا يف كتــاب اصدرتــه مكتبــة مدبــويل بالقاهــرة وعــاد أخــرا نرشهــا
باختصــار عــى االنرتنــت ووســائل التواصــل يف 2018/7/7م باســم وثيقــة
الــراع يف عــدن  ،البيــض أمــر بقتــل عبــد الفتــاح اســاعيل .

وقــال  :أن البيــض هــو الــذي رتــب قتــل عبــد الفتــاح اســاعيل  ،بمعرفــة
ومشــاركة ســعيد صالــح ،عضــو املكتــب الســيايس .ويقــول أن التقريــر حــول
مقتــل عبــد الفتــاح اســاعيل برئاســة صالــح منــر الســييل  ،يتقاطــع مــع
نتائــج اإلســتقصاء الصحفــي ..وهنــاك عــدة روايــات يف مقتــل عبــد الفتــاح
اســاعيل :

 1ذكــرت هــذه الروايــة أن عبــد الفتــاح اســاعيل خــرج مــن
قاعــة اجتامعــات املكتــب الســيايس مســا ًء  ،يف حــوايل الســاعة الســابعة وهــو
مصــاب بجــرح طفيــف يف يــده  ،واجتــه بمدرعــة أق ّلتــه وعــي ســامل البيــض إىل
مبنــى وزارة الدفــاع ،وعندمــا تعرضــت املدرعــة لنــران أحــد املواقــع التابعــة
للقــوات البحريــة (التابعــة لعــي نــارص) قفلــت راجعــة حيــث نــزل منهــا
البيــض وبقــي فيهــا اســاعيل.
وتقــول الروايــة الرســمية إن املدرعــة أصيبــت بعــدة قذائــف صاروخيــة
دمرهتــا ،إال أنــه مل ي ُعثــر عــى أثــر جلثــة عبــد الفتــاح.

 1تذكــر هــذه الروايــة  ،عــى لســان شــقيقة عبــد الفتــاح اســاعيل
(زوجــة فضــل حمســن عضــو املكتــب الســيايس للحــزب) " أم صــاح " ،أن
عبــد الفتــاح اتصــل هبــا يف اليــوم الثالــث للقتــال ليطمئنهــا عــى ســامته.
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 1والروايــة الثالثــة تقــول انــه اتصــل هبــا يف اليــوم العــارش بــدال
مــن اليــوم الثالــث .
 1يقــول عــي ســامل البيــض خــال مقابلــة نرشهتــا صحيفــة "
السياســة " الكويتيــة ( ، )1986/2/11بعــد توقــف القتــال  :أنــه ظــل هــو
والرفيــق عبــد الفتــاح اســاعيل عــى اتصــال مــع الســفري الســوفيايت حتــى
اليــوم العــارش للقتــال.
وتشري هذه الروايات االربع اال ان عبد الفتاح مل يقتل مبارشة.

 1تقــول الروايــة أن عبــد الفتــاح اســاعيل خــرج مبــارشة مــن مقــر
اللجنــة املركزيــة إىل منــزل ســعيد صالــح عضــو اللجنــة املركزيــة  ،القريــب
مــن املبنــى  ،وبقــي فيــه ليتابــع أعــال املقاومــة ضــد القــوات املواليــة لعــي
نــارص حممــد .ويف اليــوم اخلامــس  ،أقتيــد عبــد الفتــاح إســاعيل مــن منــزل
ســعيد صالــح خمفــور ًا بحراســة ("عبــد القــوي جوهــر" قريــب ســعيد صالــح)
الــذي تــوىل قتلــه وإحــراق جثتــه ودفــن بقاياهــا يف مــكان ال يبعــد كثــر ًا عــن
منــزل ســعيد صالــح (الــذي صــار وزيــر أمــن الدولــة) .ثــم أقــدم ســعيد
صالــح عــى قتــل "عبــد القــوي جوهــر" ،مدعي ـ ًا أنــه انتحــر.
 1وقــد ذكــرت الروايــات الســابقة أن عبــد الفتــاح والبيــض مل يقتــا
يف املجــزرة وخرجــا مــن مبنــى اللجنــة املركزيــة وركــب كل واحــد منهــا دبابــة
وقــد قصفــت دبابــة عــي البيــض وأصيــب ونقــل اىل املستشــفى .كــا قصفــت
دبابــة عبــد الفتــاح اســاعيل وقتــل مــن معــه فيهــا ولكــن عبــد الفتاح اســاعيل
خــرج ســاملا يمــي كــا تقــول الروايــة قــرب مقــر قيــادة القــوات البحريــة بعد
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جــر التواهــي إىل أن التقــاه نفــر مــن حراســات ســامل صالــح حممــد وســعيد
صالــح  ،واصطحبــاه إىل منــزل ســعيد صالــح القريــب .ومــن داخــل منــزل
ســعيد صالــح  ،اتصــل " عبــد الفتــاح اســاعيل " مــع شــقيقته زوجــة فضــل
حمســن ،وظــل متخفيــا طــوال أيــام القتــال يف منــزل ســعيد صالــح الــذي هــو
مــن أقــرب املقربــن لعــي ســامل البيــض.
وكتــب االســتاذ شــاكر اجلوهــري يــرح مــا حــدث لعبــد الفتــاح
اســاعيل :إن عــي ســامل البيــض  ،اوعــز اىل ســعيد صالــح حليفــه وصديقــه
الدائــم ان يقتــل ضيفــه عبدالفتــاح اســاعيل .وقــد اوكل ســعيد صالــح هــذه
املهمــة إىل قريبــه " عبــد القــوى جوهــر" الــذي نفــذ املهمــة.

ولكن أين ذهبت جثة عبد الفتاح اسامعيل..؟
يقــول ســعيد اجلناحــي "هنــاك روايتــان عــن مصــر جثــة عمــه عبــد الفتاح
اســاعيل "

الروايــة األوىل أن ســعيد صالــح عندمــا اختلــف مــع الرئيــس عــي
عبــد اهلل صالــح قــال لــه ســنقتلك كــا قتلنــا عبــد الفتــاح اســاعيل فســأله
الرئيس:وأيــن ذهبتــم بجثتــه ؟ فقــال قتلنــاه ووضعنــا اجلثــة يف شــوال وثبتنــا
بــه ثقــاالت وقذفنــا بــه إىل قــاع البحــر!..
والروايــة الثانيــة تنســب إىل ســعيد عبــد الــوارث (عضــوا يف اللجنــة
املركزيــة للحــزب االشــراكي اليمنــي) الــذي قــال البــن عبــد الفتاح اســاعيل
أن جثــة والــده دفنــت حتــت ارضيــة غرفــة داخليــة يف منــزل ســعيد صالــح!..
تقريــر جلنــة املكتــب الســيايس للحــزب اإلشــراكي اليمنــي  ،واللجنــة
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املركزيــة يف مقتــل عبــد الفتــاح اســاعيل ( نســخة عــي ســامل البيــض ،وخمتومــة
بتاريــخ 13مــارس (آذار)  1986رقــم ) 3/159

خالصــة التقريــر املعقــد والطويــل أن الدبابتــن اللتــن خرجتــا مــن اللجنة
املركزيــة (التواهــي) رضبتــا بمدافــع متعــددة بالقــوات البحريــة التــي كانــت
تتبــع عــي نــارص حممــد.
احرتقــت الدبابتــان ورغــم ذلــك خــرج منهــا قائدهــا ومعاونــه بجروحهــا
وتــم انقاذمهــا بعــد أن وصــا اىل بعــض اقارهبــا ومــن ثــم اىل مســتوصف ومن
ثــم اىل مستشــفى اجلمهوريــة ومــن ثــم اىل مشــفى الصداقــة.

ووجــدت يف بقايــا الدبابتــن أثــار عظــام انســانية وثيــاب ممزقــة وعــدة
اســلحة (مسدســات وبعــض الذخائــر )
وقد جاء يف التقرير االستنتاج التايل :

1

احتــوت املدرعــة عــى أربعــة أفــراد وأربعــة مسدســات وآيل

2

نجى من أفراد طاقم املدرعة شخصان القائد والسائق.

واحــد.

 3وجــدت جثتــان  ،أحدهــا تبــن أنــه املدفعــي (الثــاين مل يــر اىل
هويتــه التقريــر)
ُ 4ســحبت جثتــان حمرتقتــان مــن قبــل مجاعــة الدفــاع قبــل وصولنــا
املوقــع بأيــام  ،ومــن بقايــا اجلثتــن رمــاد وأســنان وخــوذة بجانــب حائــط
الســور يســتنتج أهنــا جثــة مدفعــي املدرعــة.
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 1بنــاء عــى مــا ورد أعــاه خيشــى أن اجلثــة التــي ســحبت ومل يتــم
التعــرف عليهــا هــي جثــة الرفيــق عبــد الفتــاح اســاعيل خاصــة وأنــه مل
يعــرف أي دليــل آخــر عــى خروجــه مــن املدرعــة وقــت احلــادث وحــدوث
اصابــة يف رجلــه قبــل انفجــار املدرعــة ممــا يعيــق حركتــه  ،وســاع األنــن
عنــد حــدوث اإلنفجــار مبــارشة  ،وألن أحــد ًا مل يقــرب مــن املدرعــة حلظــة
انفجارهــا وخــال فــرة احرتاقهــا وألكثــر مــن ســاعتني.

واســتنتاج ًا أن معظــم الشــواهد توحــي بــأن الرفيــق عبــد الفتــاح استشــهد
هنــا أو أن جنــود مــن العــدو أخــذوا جثتــه مبــارشة .

هــذا مــا اســتطعنا التوصــل إليــه عــى ضــوء الفحــص الدقيــق للموقــع
والتحــري مــع ســائق وقائــد املدرعــة وشــهادات شــهود العيــان وقــت احلادث
وبعــده .ونرفــق جــزء مــن عظــم يمكــن فحصــه  ،حيــث توجــد اإلمكانيــات
ملعرفــة العمر.نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا يف هــذه املهمــة الصعبــة.
مــع بالــغ تقديرنــا الدائــم، .صالــح منــر الســييل ( رئيــس اللجنــة ) ،
حممــد ســعيد عبــد اهلل ، ،الدكتــور أمــن أمحــد عبــده نــارش والرائــد صالــح
عبيــد أمحــد.

وأقول أنا حممد عيل البار امللحوظة التالية :

الغريــب أن مل يتــم فحــص  DNAللجثتــن او بقايامهــا للتعــرف عــى
أصحاهبــا ومــن اليســر التعــرف عــى ًأصحــاب هــذه اجلثــث أو بقاياهــا
وبالتأكيــد يمكــن التعــرف عــى جثــة عبــد الفتــاح اســاعيل مــن بقايــا اجلثــة
ومــن وجــود ملفــات طبيــة لــه يف عــدن ويف موســكو وهلــذا ان هــذا التقريــر
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فيــه كثــر مــن الغمــوض ال يمثــل احلقيقــة الكاملــة يف هــذا املوضــوع وخاصــة
أن كاتــب التقريــر واملــرف عليــه هــو صالــح منــر الســيييل رئيــس اللجنــة
ووزيــر الداخليــة والصديــق احلميــم لعــي ســامل البيــض..
وبــا أن البيــض متهــم يف ذلــك فإنــه مــن املحتمــل أن يقــوم صديقــه
بتحويــل التهمــة اىل انصــار عــي نــارص حممــد الذيــن كانــوا مســتولني عــى
البحريــة والتــي قامــت بــرب الدبابــات واملدرعــات التابعــة ملجموعــة عــي
عنــر وعــي ســامل البيــض.

انتهــاء املجــزرة وتــويل البيــض القيــادة 1986م ثــم اهنيــار النظــام
الشــيوعي يف روســيا1990م  .وانتهــت املجــزرة بضعــف احلــزب املاركــي
ودولتــه  ،وعندمــا تطــورت األمــور وانتهــت املاركســية يف روســيا نفســها عــام
 ١٩٩٠م(بــدأ االهنيــار عــم 1989م)  ،بــادر عــي ســامل البيــض إىل الوحــدة
االندماجيــة مــع الشــال.

البيض يذهب اىل الوحدة 1990
ومل يكــن البيــض غبيــا عندمــا قفــز إىل الوحــدة االندماجيــة بــل كان يقــوم
بعمــل ماكــر ذكــي لألســباب التاليــة:
-1اســتلم البيــض مبلغــا كبــرا مــن صــدام حســن ليتمــم الوحــدة مــع
وعــود بالدعــم الكامــل .
-2انتهــت الشــيوعية باهنيــار املعســكر االشــراكي بأكملــه وحتــول روســيا
نفســها إىل الرأســالية وتفــكك املجموعــة االشــراكية بكاملهــا يف أوربــا .
-3كان الضعــف باملؤسســة احلزبيــة يف اجلنــوب قــد نــال منهــا كل منــال
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بســبب احلــروب املتتاليــة والتصفيــات وآخرهــا مذابــح ينايــر  ١٩٨٦م املروعة
(ضحيتهــا أكثــر مــن أربعــن ألــف مــن الكــوادر العليــا إىل الكــوادر الســفىل إىل
بســطاء النــاس)..
-4اهنيــار الدولــة يف اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية ومواجهــة الديــون  ،ومل
تعــد روســيا قــادرة عــى مدهــا بــأي أمــوال عــى اإلطــاق .وكانــت األنظمــة
املحيطــة هبــا ســواء يف الشــال اليمنــي أو دول اخلليــج يرتبصــون هبــا وينتظرون
هنا يتها

-5رغــم أن الوضــع يف الشــال كان أفضــل مــن اجلنــوب مــن الناحيــة
االقتصاديــة إال أنــه كان يعــاين مــن انقســامات قبليــة بــن حاشــد وبكيــل
وبــن جمموعــات صنعــاء وجمموعــات تعــز ،ومل يكــن هنــاك تنظيــم قــوي
ســوى جتمــع قبيلــة حاشــد الــذي يقــوده الشــيخ عبــداهلل حســن األمحــر الــذي
حتالــف مــع اإلخــوان املســلمني حيــث كونــوا التجمــع الوطنــي لالصــاح
-6كان احلــزب االشــراكي يف الشــال ال يــزال موجــو ًدا ويرأســه جــار اهلل
عمــر ،واحلــزب لــه جــذور وخاصــة يف منطقــة تعــز واحلجريــة موطــن عبــد
الفتــاح إســاعيل وحمســن الرشجبــي وعشــيش (الثالثــة الكبــار يف التنظيــم
االشــراكي يف عــدن) كــا كان هلــم أنصــار يف صنعــاء وغريهــا مــن املــدن.
وقــد اســتقطبوا جمموعــة مــن ضبــاط اجليــش واســتغلوا التنافــس بــن حاشــد
ـارا يف شــباهبا
وبكيــل فتســللوا إىل بكيــل وأوجــدوا هلــم أنصـ ً

-7كان عــي ســامل البيــض يعتقــد أنــه بالوحــدة وبوجــود فرقتــن كاملتــن
مــن اجليــش اجلنــويب بكامــل عدهتــا وســاحهام يف الشــال يشــكل قــوة ضاربة
لــه و(أحدهــا) بالقــرب مــن صنعــاء يف عمــران و(الثانيــة) يف ذمــار
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-8كان البيــض يظــن أنــه يســتطيع بخربتــه احلزبيــة الطويلــة وقدرتــه عــى

اخلــداع أن خيــدع عــي عبــد اهلل صالــح وبالتــايل يســتويل يف فــرة معقولــة عــى
مقاليــد الســلطة.

البيض يقوم باالنفصال 1994م وينتهي بالفشل ورسقة املليارات:
ولكــن البيــض خــاب أملــه إذ وجــد أن عــي عبــداهلل صالــح أشــدُّ ذكاء

ومكـ ًـرا منــه  ،فمــع عــي عبــداهلل صالــح ثالثــن ألفــا مــن أنصــار عــي نــارص
الذيــن هربــوا إليــه واســتطاع أن يســتقطبهم .كــا كان حتالفــه الوثيــق مــع

عبــداهلل بــن حســن األمحــر ومعــه قبائــل حاشــد القويــة يشــدان أزره ويضــاف
إىل ذلــك املجموعــات مــن أنصــاره يف اجليــش واملخابــرات وجمموعــات

اإلصــاح املســتعدة لقتــال الشــيوعيني مــن ناحيــة املبــدأ.

واســتطاع عــي عبــداهلل صالــح أن حيتــاط لفرقــة عمــران وفرقــة ذمــار

اجلنوبيتــن وأن حييطهــا بقواتــه الضاربــة إذا حتركــوا ضــده وأســقط يف يــد

البيــض  ،فبــدأ املنــاورات واالحتجاجــات واالعتصامــات وأعلــن االنفصــال

يف  ٢١مايــو /أيــار  ١٩٩٤م بعــد أن اســتطاع أن يقنــع دول اجلــوار بأمهيــة
االنفصــال.

وقــال عــي صالــح إن البيــض اســتلم أربعــة مليــارات باســم حــرب

ـارا فقــط ونكــص عــن القتــال
االنفصــال  ،وقــال آخــرون إن املبلــغ كان مليـ ً

ورشد باملــال وأودعــه بنــوك ســويرسا وهــرب تــاركا وراءه صديقــه ابــن
حســينون يواجــه قــوات عــي عبــداهلل صالــح األكثــر عــد ًدا وعــدة .وبطبيعــة
احلــال انتهــت احلــرب باهلزيمــة النكــراء للبيــض وأنصــاره واســتوىل عــي عبــد
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اهلل صالــح عــى االســلحة احلديثــة التــي تــم اســتريادها من الــدول االشــراكية
الســابقة حلســاب البيــض.

ملاذا اهنزم البيض يف معركة االنفصال
-1اعتمــد البيــض عــى القــوات العســكرية القويــة التــي كانــت معــه
وخاصــة املجموعــات احلرضميــة والتــي يرأســها بــن حســينون

-2تلقــى البيــض دعــا قويــا مــن دول اجلــوار الذيــن قدمــوا له املســاعدات
املاليــة الضخمــة كــا ســاعدوه عــى رشاء اســلحة متطــورة مــن املعســكر
االشــراكي الســابق .

-3كان موقــف الواليــات املتحــدة مذبذبــا وقــد تظاهــرت اول االمــر
بتأييــد جمموعــة البيــض ولكــن عــي عبــد اهلل صالــح ووزيــر خارجيتــه االرياين
اســتطاعا ان يقنعــا الواليــات املتحــدة بالوقــوف عــى احليــاد .وقــد قامــت
الواليــات املتحــدة بنصــح احلكومــة املرصيــة بــأن ال تشــرك هبــذه احلــرب

 -4متيــزت قــوات عــي صالــح باالنضبــاط والدفــاع عــن الوحــدة بقــوة
لعــدة اســباب منهــا املصالــح الشــخصية ومنهــا حماربــة التيــار االشــراكي
الشــيوعي الســابق  ،وبالتــايل انتــرت قــوات عــي عبــد هلل صالــح واعيــدت
الوحــدة بــن الشــال واجلنــوب ولكــن بعــد ان خــر اجلنــوب العديــد مــن
ابنائــه وصــارت الســلطة بيــد املجموعــة الشــالية

مشاكل الوحدة
وبــدأت مشــاكل الوحــدة بعــد عــام  ١٩٩٤م حيــث اســتوىل الشــاليون
عــى األرايض واملناصــب يف اجلنــوب ممــا أوجــد ثــورة يف النفــوس وخاصــة
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بعــد أن رسح عــرات اآلالف مــن املوظفــن واجلنــود الضبــاط ومل حيصلــوا إال
عــى مبالــغ تافهــة للتقاعــد وادى هبــم اجلــوع واســتبداد اآلخريــن واســتيالئهم
عــى األرايض واملناصــب إىل تكويــن احلــراك اجلنــويب  ،وهــو ال شــك ردة فعــل
جيــب أن تــزول بعــد زوال عــي عبــد اهلل صالــح وحكمــه الفاســد وإجيــاد نظــام
ديمقراطــي وفيــدرايل ليشــمل اليمــن بأكملهــا حتــى تتخلــص مــن كابــوس
الطائفيــة واملناطقيــة والظلــم واالســتغالل.
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