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ؿهطاٌ َاجٙ  

و  1981دهواخ،  (6) أكرٕتغ، 14ػضٌ، صذٛلح 
 

 ***  مؤرخ اليمن و فكره...الهمداني
 

كثغ انًرشصصٍٛ كٙ انذضاعج أاألكاصًٚٙ انـٕكٛرٙ إؿُاطٕٛؽ ٕٚنٛاكرق كغاذلكٕكـكٙ يٍ      

 انؼضٚضج انرٙ تهؾ ػضص ِكوض أؿٓى ْظا انؼاليح كٙ كم كغع يٍ كغٔػٓا تأتذاز. جًؼٓاأاإلؿاليٛح ب

 ػٍ شًاَٛح ٔ و1951 ُٚاٚغ 24ٔاكاِ األجم كٙ  ٔ ػُضيا. انًطثٕع يُٓا ٔدضِ أعتؼًائح ٔ شًاٌ ٔ سًـٍٛ

 .كثغ يـرؼغب عٔؿٙ نؼٓضِأٔ طاًا  فاًا  ػانىِذذاص انـٕكٛرٙ كٙ كشصإلؿرٍٛ ػايا كوض ا
 

ذذاص إلٔ ذوضٚغاًا نًجٕٓصِ انؼهًٙ ٔ سضيرّ انكثغٖ نهؼهى انـٕكٛرٙ، كوض هغع يجهؾ ٔػعاء ا     

تغٚم يٍ َلؾ أ 13أكاصًٚٛح انؼهٕو انـٕكٛرٛح تراعٚز تغٚؼٚضٕٚو ، ٔ و1951 أتغٚم 5انـٕكٛرٙ تراعٚز 

كظٓغخ كٙ ؿرح أجؼاء تٍٛ ػايٙ . (كغاذلكٕكـكٙ. ٘ . يُرشثاخ آشاع األكاصًٚٙ أ )انؼاو طثغ 

 .و1960ـ  و1955
 

تانُـثح نروٛٛى ْظا انؼانى نًؤعسُا انًٓضاَٙ ٔ ككغِ، ٔ انظ٘ ؿُلررخ تٓا ْظِ انـهـهح يٍ      

ٔجؼَاِ أْظِ انذهواخ تًُاؿثح هٛاو انًٓغجاٌ انٕٛتٛهٙ نهًٓضاَٙ كٙ صُؼاء انلٓغ انواصو، كوض 

ٔ انظ٘ هاو  (ذاعٚز األصب انجـغاكٙ انؼغتٙ)دض أجؼائّ انـرح انرٙ ظٓغ ذذد ػُٕاٌ أاِ يٍ ٌؿرشغضأٔ

 و1962ترغجًرّ إنٗ انؼغتٛح األؿراط صالح انضٍٚ ػصًاٌ ْاكى، ٔ َلغذّ جايؼح انضٔل انؼغتٛح ػاو 

انجضٚغ تانظكغ أٌ ذوٛٛى انؼاليح كغاذلكٕكـكٙ  ٔ. صلذح (976)ا وكٙ هـًٍٛ كثٛغٍٚ تهـد صلذاذّ

ُٚلغ يسأ، ٔ ْظا تٍّٛ كٙ و1940هض ذى أصالًا تانغٔؿٛح كٙ دٕانٙ ػاو   إنٗ َلغ األؿراط  ًا َّ نى 

 كٕع نهجؼئٍٛٛ األٔل ٔأل، ٔ كظنك إنٗ َلغ انواضٙ او1949ػاو  (ا كهٛم)انشطٛة نهجؼء انؼاكغ يٍ 

 .و1963انصاَٙ يُّ ػاو 
 

ٔ ؿُوٕو كٙ كم دهوح يٍ انذهواخ انواصيح تروضٚى انشالصح نروًٛٛاخ ػهًاء ٔ تادصٍٛ آسغٍٚ      

نلكغ انًٓضاَٙ ٔ ػثوغٚاذّ ظٓغخ تؼض ذوٛٛى كغاذلكٕكـكٙ كٙ انـرُٛاخ ٔ انـثؼُٛاخ ٔ انصًاَٛاخ 

 .ـضػ٘ اؿغ ٔ انذضٚصٙ ٔ انصـٛغ٘ ٔضكٕع ٔ الأليٍ ْظا انوغٌ كرهك انرٙ يصالًا ل
 

:  (م1940)تقييم العالمة إغناطيىس كراتشىفسكي 

     ٔ تٍٛ انًجًٕػح انضشًح نًصُلاخ انجـغاكٛا اإلههًٛٛح انرٙ ذغجغ إنٗ انوغٌ انؼاكغ انًٛالص٘ 

نهًٓضاَٙ انظ٘ ٚؼرثغِ  (صلح جؼٚغج انؼغب)ٚجة أٌ َلغص يكاَح ساصح نًصُق ٚوق كغٚضاًا كٙ َٕػّ ْٕ 

ٔ نى ٚكٍ ْظا انًؤنق يؼغٔكاًا . أكثغَجغ إنٗ جاَة كراب انًوضؿٙ أْهّٛى يا أَرجّ انؼغب كٙ انجـغاكٛا

نهؼهى األٔعتٙ هثم ؿُٕاخ انرـؼُٛاخ يٍ انوغٌ انًاضٙ، ٔ ْظا أيغ هض دضز يغاعاًا نؼضص يٍ كثاع 

ْظا ٔ يًا ػاص كٙ ذؼوٛض . انكراب انؼغب يًٍ جغٔا ػهٗ أَلـٓى عٚثح أْم انـُح كٙ األجٛال انرانٛح

كٕٓ انذـٍ تٍ أدًض . انًـأنح ٔ كٙ جٓم انًؤنلٍٛ انًرأسغٍٚ تأٌ أؿًّ ٔعص كٙ أككال يشرهلح

ضاَٙ، ٔ ذضل انُـثح ػهٗ أَّ يٍ هثٛهح ًْضاٌ انًؼغٔكح كٙ جُٕب انجؼٚغج انؼغتٛح ًْ .  انٓ
 



 

 2 

ٔ انظ٘ أسظ َـثرّ يٍ  (تلرخ انًٛى)     ٔ هض جغخ انُـثح إنٗ انشهظ تُّٛ ٔ تٍٛ انلوّٛ انًٓضاَٙ 

ٔ هض ٔهغ ضذٛح ْظا انهثؾ ػهًاء كثاع يُظ يُرصق انوغٌ انًاضٙ، ٔ يًا ؿاػض ػهٗ . ًْضاٌ تئٚغاٌ

ػٚاصج انـًٕض أَّ كاٌ ٚلاع إنّٛ أدٛاَاًا تئؿى جضِ إتٍ أتٙ انضيٍٛ، كًا نُّوة أٚضاًا تئتٍ انذائك انظ٘ 

ٔ هض ػض تّ كٙ انـجٍ ٔ كاٌ ؿثة انؼض تّ كّٛ، كًا ذؼػى انغٔاٚح، . أطهوّ ػهّٛ كًٛا ٚظٓغ سصٕيّ

. هصٛضج ْؼنٛح كٙ دن عؿٕل هللا، ٔ نكٍ انغاجخ أٌ ٚكٌٕ انـثة كٙ طنك صؿائؾ أػضائّ ضضِ
 

.      ٔ كٙ يصُلاذّ ذغذـى أياو َاظغُٚا كشصٛح كظج نٕطُٙ يرذًؾ ٔ ػانى يرؼضص انُٕادٙ ٔ كاػغ

ٔ ْٕ نى ٚكٍ جـغاكٛاًا كذـة . ٔهض يغّخ تُا اإلكاعج إنٗ يؼغكرّ انٕاؿؼح كٙ يذٛظ انجـغاكٛا انلهكٛح

تم ٔ سثٛغاًا كثٛغاًا تأَـاب انؼغب ٔ ذاعٚز انجؼٚغج انؼغتٛح َلـٓا ساصح آشاعْا انوضًٚح ٔ ْٕ أيغ َاصع تٍٛ 

. ٔ يًا ٚضػٕ نهضْلح دواًا أَّ أؿرطاع أٌ ٚلك عيٕػ انكراتح انؼغتٛح انوضًٚح كٙ جُٕب انجؼٚغج. انؼغب

كوض أكغؽ كّٛ . انظ٘ ٚوغ كٙ ػلغج أجؼاء صنٛالًا ؿاطؼاًا ػهٗ ؿؼح يؼاعكّ (اإلكهٛم)ٔ ٚوق يصُلّ 

جًاع يؼغكرّ تاألَـاب ٔ انراعٚز ٔ اٜشاع تم ٔ درٗ تأصب انذًٛغٍٚٛ ؿكّاٌ جُٕب انجؼٚغج كٙ انوضو، ٔ 

نى ٚكرق تكراتّ تؼغض انًاصج األؿطٕعٚح انرٙ ذجًؼد كٙ األصب انؼغتٙ تؼض اإلؿالو تم تظل هصاعٖ 

ٔ إنٗ ػٓض هغٚة . جٓضِ نٛوق يُٓا يٕهق انُاهض ٔ طنك ػهٗ ضؤ صعاؿرّ انًثاكغج نهُوٕف انراعٚشٛح

نى ٚؼغف يٍ كراتّ ْظا ؿٕٖ انجؼئٍٛ انصايٍ ٔ انؼاكغ ٔ طنك تلضم أتذاز يٕنغ انظ٘ ٚغجغ إنّٛ 

ٔ هض َلغ ٔ ذغجى اٌٜ انجؼء انصايٍ تلضم . انلضم كٙ انرؼغٚق تانًٓضاَٙ كٙ انوغٌ انراؿغ ػلغ

أيا انجؼآٌ األٔل ٔ انصاَٙ كوض كلق ػًُٓا يُظ ٔهد ؿٛغ تؼٛض تثغنٍٛ . يجٕٓصاخ انؼهًاء انؼغب تثـضاص ٔ أيغٚكا

.   انًـرلغم انـٕٚض٘ نٕكجغٍٚ

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

: ْى  ذوضٚى انشالصح نروًٛٛاخ ؿرح ػهًاء ٔتادصٍٛ نلكغ انًؤعر انًُٛٙ انًٓضاَٙ ٔػثوغٚاذّ ٔ *

.  انثغٔكٛـٕع أؿُاطٕٛؽ ٕٚنٛاكٛرق كغاذلٕكـكٙ ـ عٔؿٙ. 1

.  انلٛز انؼاليح دًض انجاؿغ ـ كٕٚرٙ. 2

.  ًُٚٙ انواضٙ انؼاليح يذًض ػهٙ األكٕع ـ. 3

.  َؼاع انذضٚصٙ ـ ػغاهٙ. ص. 4

  . األؿراط يذًٕص إتغاْٛى انصـٛغ ـ ًُٚٙ. 5

  . األؿراط ػهٙ يذًض ػٚض ـ ًُٚٙ. 6

 19 أكرٕتغ، 12 أكرٕتغ، 5 ؿثرًثغ، 28: ػهٗ انرٕانٙترٕاعٚز دهواخ  أكرٕٚغ ػهٗ ؿد 14 َلغ كٙ صذٛلح **

 . َٕكًثغ2 أكرٕتغ، 26أكرٕتغ، 

ػواص انُضٔج انؼهًٛح انؼانًٛح األنلٛح نهًؤعر انًُٛٙ ٌانصذاكح تًُاؿثح إ َلغ ػهٗ دهواخ كٙ اإلطاػح ٔ ***

 .   و1981ػاو كٙ جايؼح صُؼاء انًٓضاَٙ 

 

  

  


