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  عٍطبْ ٔبخٟ

َ  1976عذْ، ِدٍخ اٌسىّخ، اٌعذد اٌغبدط ٚ األسثعْٛ، اٌغٕخ اٌخبِغخ،  
 

:   (1)مه تاريخ المدن اليمنية 

 ** (عدن، أبيه، الشيخ عثمان)
 

عدن وأبيه عبر التاريخ 

فٟ وزبثبد اٌّؤسخ١ٓ اإلعال١١ِٓ ٔدذ إسرجبطبً عض٠ٛبً ث١ٓ عذْ ٚ أث١ٓ، فعذْ رضبف إٌٝ أث١ٓ ف١مبي      

 . فٟ ِٕطمخ زدخ شّبي غشثٟ ا١ٌّٓ (عذْ ـ العخ)١ٌفشق ث١ّٕٙب ٚ ث١ٓ  (عذْ ـ أث١ٓ)
 

:  أبيه

ٌم١بَ اٌسضبسح ِٕز       إْ ِٛلق أث١ٓ فٟ دٌزب ٚاد رّش ف١ٗ اٌغ١ٛي اٌّٛع١ّخ لذ خعٍٙب ِىبٔبً  بٌسبً 

ٚ لذ وبٔذ اٌضساعخ أزذٜ اٌّمِٛبد األعبع١خ ٌٍسضبسح ا١ّٕ١ٌخ اٌمذ٠ّخ، ٚ وبٔذ دٌزب أث١ٓ . صِٓ ثع١ذ

وذٌزب ٌسح ٚ ث١سبْ ٚغ١ش٘ب ع١ٍٙب أٔظّخ اٌشٞ ٚ اٌمٕٛاد ٚ اٌغذٚد فٟ اٌّبضٟ، ٚ ال رضاي ثمب٠ب٘ب رظٙش 

.  إٌٝ ا٢ْ عٕذ اٌم١بَ ثسفش٠بد صساع١خ فٟ ِثً ٘زٖ إٌّبطك
 

٠مبي أٔٗ عّٟ ثأث١ٓ ثٓ . أث١ٓ ٘ٛ ِخالف ثب١ٌّٓ ِٕٗ عذْ):      ٚ فٟ ِعدُ اٌجٍذاْ ٠مٛي ٠بلٛد

(.  عذْ ٚ أث١ٓ أثٕبء عذٔبْ ثٓ ٚاد: )ٚ لبي اٌطجشٞ.  (أ٠ّٓ ثٓ ا١ٌّٙق ز١ّش ثٓ عجأ
 

     ٚ فٟ ٔمش إٌصش اٌزٞ ٚخذ  فٟ  شٚاذ، ٚ ٘ٛ أطٛي ٔمش ربس٠خٟ ٚخذ ززٝ ا٢ْ فٟ عدً 

، ثأٔٗ لضٝ عٍٝ ٍِّىخ أٚعبْ ٚ وزٌه أٔضي ٘ضائُ ِٕىشح ثذث١ٕخ ٚ (وشة أ٠ً ٚرش)اٌٍّه اٌغجئٟ 

.  ٚ أدِدٙب خ١ّعبً فٟ ِٕطمخ ٚازذح (ٌسح )ٚ رجٕٛ  (أث١ٓ)ٚ رف١ض  (٠بفق)د٘ظ 
 

     وزٌه فمذ ٚخذ ٔمشبْ ز١ّش٠بْ فٟ أث١ٓ ٠ش١شاْ إٌٝ اٌعاللخ اٌزٟ وبٔذ لبئّخ ث١ٓ أث١ٓ ٚ ِذ٠ٕخ 

عّٙٛ )ِأسة، ٚ إٌمش األٚي ٠عٛد ربس٠خٗ إٌٝ اٌمشْ اٌغبدط لجً ا١ٌّالد ٚ ٠زوش ف١ٗ اٌٍّه اٌغجئٟ 

.  فٟ ِأسة( عٍس١ٓ)ٚ ٠عٛد ربس٠خ إٌمش اٌثبٟٔ إٌٝ اٌمشْ اٌشاثق ثعذ ا١ٌّالد ٚ ف١ٗ ٠زوش لصش . (عٍٟ

ٚ لذ ٚخذد .      ٚ فٟ اٌعصٛس اٌمذ٠ّخ وبٔذ ِسطخ ردبس٠خ ِّٙخ ث١ٓ عذْ ٚ رّٕق ٚ ِأسة ٚ شجٛح

فٛق اٌدجبي اٌّس١طخ ثأث١ٓ ثمب٠ب زصْٛ زشاعخ ٠عٛد ثٕبء٘ب إٌٝ اٌعصٛس اٌٛعطٝ، إال أْ ٘زٖ اٌسصْٛ 

فأث١ٓ ٚ ٠بفق ّ٘ب . ث١ٕذ فٛق سوبَ زصْٛ أخشٜ لذ٠ّخ ال شه أْ ز١ّش وبٔذ لذ ثٕزٙب ٌسشاعخ ردبسرٙب

ٚ ِٓ ٘زٖ . إٌّطمزبْ اٌٍزبْ خشخذ ِّٕٙب ز١ّش ٚ اٌزٟ وٛٔذ ف١ّب ثعذ دٌٚخ عجأ ٚ رٞ س٠ذاْ

ٚ . ٚ لذ ثٕٟ ثدبٔجٗ وش٠ف ٌٍّبء (عشاس)اٌسصْٛ ٕ٘بن زصٓ ٠مَٛ عٍٝ اٌدبٔت اٌششلٟ ِٓ خجً 

ٚ ٘ٛ ٠ششف عٍٝ اٌطش٠ك ا٢ر١خ ِٓ ٔبز١خ اٌغشة، ٚ وزٌه  (اٌسجش)ٕ٘بن زصٓ آخش ثٕٟ فٛق خجً 

.  رٛخذ زصْٛ أخشٜ ششلٟ أث١ٓ
 

ٚ .      ٚ فٟ اٌعصٛس اإلعال١ِخ ٔدذ أث١ٓ أوثش غٕٝ ٚ إٔزبخبً ٚ ِشوضاً ردبس٠بً ٘بِبً ٌجم١خ ِٕبطك اٌذاخً

وبٔذ أث١ٓ ١ِٕبءاً ٘بِبً فٟ اٌمشْ اٌعبشش ا١ٌّالدٞ، ٚ لذ أسرجظ ربس٠خٙب اٌغ١بعٟ وّب سأ٠ٕب ثزبس٠خ عذْ 

.  ٚ أ جسذ عذْ رضبف إ١ٌٙب ٚ ١ٌظ اٌعىظ
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ٔغزط١ق أْ ٔخشج ثٛ ف دل١ك ألٚد٠خ  (اٌمشْ اٌعبشش ا١ٌّالدٞ)ٚ فٟ  فخ خض٠شح اٌعشة ٌٍّٙذأٟ      

٠ىثشْٚ ): فُٙ ٚ عىبْ عذْ وّب ٠مٛي اٌّٙذأٟ. أث١ٓ ٚ شطٛطٙب ٚ لشا٘ب ٚ ٌغخ أٍ٘ٙب ٚ ِع١شزُٙ

ِٓ أوً اٌٍسَٛ ٚ اٌغّه ٚ ٠ٕزدعْٛ ِٓ ِٛاضق اٌدذة إٌٝ اٌش٠ف أِب ٌغزُٙ ف١مٛي عش ٚ ز١ّش ٚ 

خعذح ١ٌغٛا ثفصسبء ٚ فٟ والُِٙ شٟء ِٓ اٌزس١ّش ٚ ٠دشْٚ فٟ والُِٙ ٚ ٠سزفْٛ ف١مٌْٛٛ ٠بثٓ 

ٌسح أث١ٓ ٚ دث١ٕخ أفصر ٚ اٌعبِش٠ْٛ ِٓ وٕذح ٚ األٚد٠ْٛ . ِعُ فٟ إثٓ اٌعُ، ٚ عّق فٟ أعّق

عذْ ٌغزُٙ ٌِّٛذح سد٠ئخ ٚ فٟ ثعضُٙ ٔٛن ٚ زّبلخ إال ِٓ . أفصسُٙ ٚ ُِٕٙ اٌشبعش األفٖٛ األٚدٞ

    . (رأدة

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

.   ِىّْٛ ِٓ ثالثخ ألغبَِٓ ربس٠خ اٌّذْ ا١ّٕ١ٌخ، : ثسث ثعٕٛاْلغُ األٚي ِٓ  اي *

 ٌٍّض٠ذ). ٠شًّ ِذْ ِذ٠ٕخ عذْ فمظ" عذْ عجش اٌزبس٠خ"َ ثعٕٛا1983ْ ٠ٛخذ ثسث آخش ٔشش عبَ **

  (."اٌصفسخ اٌشئ١غ١خ" ٚ"األعّبيلبئّخ ": ساخق

 


