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 مؤلفات

) األمناء( قسم التقارير:

تســتعرض »األمنــاء« يف عــدة 

حلقــات كتــاب للباحث محمــود بن 

نارص الشيبي، املعنون بـ«وادي تنب 

والتاريخ«.

 وسنســتعرض عن الكتــاب عدة 

أبــوب منهــا: املقدمــة، والتســمية 

والتعريــف، واملدخــل، واملوقــع، 

القدمية ومصادر  اآلثار  ومســوحات 

الكتــب، وبعض صور آثــار ونقوش 

وتحــف، ونــرات يف مرحلــة كتــب 

وإحصائيات،  ومســوح  املؤرخــن، 

وبعــض صــور  األخــر،  والنشــاط 

ونقوش وأختام وعمالت.

وبعد أن اســتعرضنا يف الحلقة الثالثة 

بعًضا من مســوحات اآلثار القدمية، وجانًبا 

من بعض صور آثــار ونقوش وتحف، وهل 

كان الربيطانيون يبحثون عن اآلثار الجنوبية 

إبان احتاللهم، وتفاصيل آثار تعود إىل أوالد 

عاد بن شــداد، إضافة إىل مــن يقف وراء 

تهريب اآلثار، وما عالقة الشــاليني بذلك.. 

نستعرض اليوم نرثات من كتب املؤرخني.

نرات من كتب املؤرخن
املؤرخون يف مختلف املراحل قد تحدثوا 

وبدوري  والوســيطة،  القدمية  األمــم  عن 

قد وضعــت بعض التعريفــات والتكوينات 

والسياسية  واإلدارية  القبلية  والتقســيات 

الهمداين يف  أبو الحسن  بالحاشية، فاملؤرخ 

كتابه صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بن 

عيل األكوع بالطبعــة األوىل، ذكر “امللحة” 

وهي غرب مدينة جعــار، يافع حالياً )تابعة 

ملحافظة أبني(، وامللحة هي من بالد الحواشب 

الحرور وال يستبعد من وجود مباين ومقابر 

قــد طميت برمال أرض العــاد بعدن، ويف 

الهامــش يذكــر املصينعة، أشــار إىل أنها 

قرية آهلة بالســكان ولكن مل يحدد موقعها 

بالضبط، واملصينعة يف بالد الحواشب عديدة 

وهي مواقع أثرية.

ذكر قبائل، منها:

 األيزون: وهي قبائل من حمر مخالف 

شبوة نزحت إىل بالد الحواشب.
الرعيض قلت: عندنا يف امسادة وتسمى 

الرويضة هي  الرويض وفيها خرائب، لعــل 

الرويض حالياً وهناك مقربة الرويض مقربة 

قدمية وأثرية قريبة مــن جبل وري القريب 

من حصن يويب غربيــة الطنان، فالرويض 

يف امســادة تتصل بجبال ساعم - وساعم 

هي كنيسة يف محرك بحث شبكة اإلنرتنت- 

وذكر املــؤرخ الحرضمي محمــد عبدالقادر 

بافقيــه يف كتاب تاريخ اليمــن القديم أنه 

ورد كلمة ساعم باملعركة القدمية يف تاريخ 

حرضموت هزمت أمام ســبأ وقال ال يعرف 

أين مساعم، وحالياً نعرف ساعم هي مصنع 

اإلسمنت يف بالد الحواشب.

املالح املســيمر: وهــي منطقة غنية 

بالروة املعدنية )املناجم(.
تنب: هي زفة زفــر وعمرو فيها خرائب 

وأنقاض ال تعرف وإمنا الســيل سيل وادي 
تنب.

الجوار: بحســب ما حــدده األكوع 
أسفل ملتقى الوادين العظيمن.

ثري: نتوقع به من قرية زايدة إىل مقربة 
الطنــان جنوباً يف هــذا التحديد )الحيب – 
اليشء  العثور بعض  - ثري( ويقال  الجنيب 
من اآلثار يف أعىل طني شامية مبدينة العند، 
والجنيــب بنو أجبل مــن األصبحني، وثري 
يبدو جبــل وري مع مرور األزمنة، واختالف 
املسميات نقل حرف )و( بدالً عن حرف )ث(.

الراحة: والراحة معروف وكانت عاصمة 
السلطنة الحوشــبية منذ 1705م حتى عام 
1858م وألســباب رصاع بني البيت الحاكم 
انتقلت العاصمة املسيمري يف عهد السلطان 
الربــع عرش وهــو عبيد بن يحيــى املدون 
الرابع عرش يف قامئة الســالطني  يف عدد 

الحواشب.
واملمتدة  الحالية  الدكيم  قرية  الحرقات: 
العند( كانت  )مثلث  شاالً مبا يسمى حالياً 
قدمياً مرىس القوافل التجارية ثم السيارات 
الناقلة منذ منتصف القرن العرشين، القادمة 

من طريقي الضالع وتعز، وفيا بعد ســنة 
1896م أصبحت قرية الدكيم الحدود الفاصلة 
بني السلطان اللحجي والسلطان الحوشبي.

تنب: ويسكنها الواقديون.
الواقديون.  ســاكنها  شعيب:  بني  دار   
ويبدو أنه يف شــعاب املــالح أو هي لصات 
وهي بلدة يقال أنها غنيــة باآلثار. والرحبة 
األزارق  الواقديون والرحبــة يف  يســكنها 
يســكنها  الحواشــب  يف  والراحة  الضالع 

األصبحيون.
وقال األمري أحمد فضل العبديل نقالً عن 

ما قاله الهمداين أن أغلب القرى قد درســت 
حيــث اجتهــد يف التحقق مــن مواضعها 
بالضبط أما رأس الوادي حيث ملتقى األودية 
تنب ورزان فيكون موضع قرية الجوار عىل 
مسافة ســاعة تحت ملتقى األودية أو قرب 

الحرقات حالياً )الدكيم(.
الحرقات بني  وقال يف تاريخه: شايل 
الطنان وجبل منيــف آثار أبنية قدمية تدعى 
)جوير( فلعله موضع قرية الجوار والرعيض 

ال تعرف.
ويف مآيت الوديان يف بالد السكاســك 
األكوع يف صفة جزيــرة العرب يف الطبعة 
األوىل ذكــر كرش، وحــرز نقيل وادي يف 
جنوب مركز الراهدة من اسافل خدير وشال 
جبل الرما من القبيطة يف السكاسك غربية 
كرش ذكره األكوع املسمى حرز وأثنى عليها 
العبديل هدية الزمن حاشــية بأن السكاسك 
هم الحواشب وقد أشارت الكتب أن الحواشب 
هم من ظليم من حمــري والعامرون أعمور 
بن األرشس بن كنــدة، وملزيد من ذلك ارجع 

لكتابنا ملعة الكواكب.
وأشــار ويقال لــه وادي حقب ويقع 
جنــوب حمــر ووادي ذابــة وهــو هؤالء 

ممن  السكسكيون 
اشــرتكوا يف محارصة املذيخــرة مع امللك 
حسان أســعد الحوايل سنة 202هـ ويشري 
املحقــق األكوع أنها ال تزال آهلة بالســكان 
من أعيان السكاســك ووادي ذابة هو وادي 
عبدالله بن أحمد السكسيك وعبد الله بن أيب 

توأمة.

الغوادر: وهي قبيلة من السكاسك 
ذكرهم ابن سمرة والجندي.

العبديل ومن حصون مخالف لحج  قال 
الواقع يف بالد الحواشــب جبل منيف كان 

للغساســنة وكان قبلهم يف السائلة معمل 
للزجاج وآثاره ظاهرة إىل حني حياة العبديل.

فبنــو زريــع امتــد حكمهــم عاالً 
للصليحيــني يف لحج وعدن من 459هـ إىل 
476هـ مستقلني يف لحج وعدن من 476هـ 
إىل 569هـ ومن بعد الدول اليمنية بعد حكم 

الدولة اإلسالمية.
ذيبان  راشــد  ســامل  املؤلف  ويشــري 
الردفاين الطبعة األوىل ســنة 1991م ومن 
وحكاياتها،  القدمية  القبائل  حروب  روايات 
أن هنــاك قبيلة هي من حــدود أهل ردفان 
ويسكنون قرية واســعة ومحصنة بالسور 
وهي تقع قرب وادي الراحة عىل سفح جبل 
يسمى دار األرشاف حالياً. قلت: وهي بحدود 
بالد الحواشب أما القرية قد تهدمت وتسمى 
قرية ردفان وكان يســكنها آل ردفان وقال 
أنهم كانوا يتحاربون مع سكان جبل منيف 
وكانت املعارك تدور وســط وادي الراحة إىل 
حني ظهور النمل )الذرة( عىل ســكان قرية 
ردفان فهجروها إىل حيث )جبل( الشــهث 

الذي حالياً يسمى حيد ردفان.
وأشار ذيبان كان يوجد يف صهيب سوق 
يقال له ســوق القذوف غرب قرية السويداء 

الحالية.
وكان الســوق وســط قرية كبرية كا 
يوجد يف منحدرات جبل منيف بالحواشــب 
ســوق أيضاً موقعه شعب السوق إىل يومنا 
هذا، كا يوجد ســوق يســمى سوق براش 
أهل  فيها  يجتمعان  اللذان  الســوقان  وها 
صهيب ردفان ومن لحــج وماوية وقعطبة 
والضالــع وحاملني ويافع إىل تلك الســوق 
لتبادل منتجاتهم، وكان يجتمع يف ســوق 
براش كثري من القبائل قرب جبل جمل ومن 
الناس من يقول بأن جمل يسمى باسم رجل 

ومنهــم من يقول لكرث تجمــع الناس عىل 
مقربة من سوق براش ومل يحدد.

وأشــار الهمــداين إىل أن صهيب قوم 
من ســبأ وكان كالمهم قريباً من لغة رسو 

الحمريية.
ويشــري املؤلف د/ محمد عباس ناجي، 
وذكره باســم عيل بــن فضل بــن أحمد 
الجيشــاين ــ رحمة الله عليه ــ أشار إىل 
أن عــيل ابن الفضل خرج إىل الحج ســنة 
266هـــ/ 88م وقد تزامن بحيــاة املؤرخ 
893م،  280هـــ/  املولود ســنة  الهمداين 
ويف الحاشــية ذكر د.محمد أن جيشان يف 
محافظة أبني وأن عيل بن الفضل من قبيلة 
األجدون حيث ســكن يف صهيب وقد خرج 
بدعوة متجها إىل الشال وقيل عنه باالثني 
عرشي واإلســاعييل الشــيعي وقيل أنه 
قرمطي حيث شــوهت صورته يف التاريخ 
واتهــم بالكفر وتعدي حــدود الله واإلبادة 
بالقتل الجاعــي وإباحة املحرمات وغريوا 

نسبه وأطلق عليه بالقرمطي.
فلا كنت أطالع الكتــب وقرأت تاريخ 
عيل بن الفضل كانت تــربز لدي أفكار بأن 
هذا الرجل قد تم التشــويه بــه وبتاريخه. 

وقلت: والتاريخ يكتب بيد املنترص.
فاملؤلف الدكتور محمد أنصف هذا الرجل 
واســتدل بالرباهني بأن الرجــل قد تكالبت 
عليه قــوة اقطاعية حاقدة من منافســيه 
ومنارصيهم فتآمروا عىل قتله والتشويه به 

حياً وميتاً.
وقلت: إن صهيب ردفان تقع يف زاوية 
بداخل حدود أرض املالح ويقال أن أثناء دعوة 
عيل بن الفضل كان له أنصار أقوياء خرجوا 
معه من الراحة ومنيف كمنصور بن حوشب 
إىل اليوم يف الراحة باملالح بقايا قبيلة تدعي 
لقبيلة  ينتمي  االســم  وهذا  األجدون  باسم 

عيل بن الفضل.
الطيب بامخرمة  عن أيب محمد عبدالله 
يف تاريخ ثغر عدن، ففي معركة لحج وادي 
الرعارع بــني أبناء العم هــا أبو عيل ابن 
الغارات ومحمد بن سبأ ابن أيب السعود ويف 
الغارات وتحصن  ابن  نحو صهيب هزم عيل 
هو ومن معــه يف حصن منيــف والجبلة 
كان ما قبل ســنة 522هـــ يف عهد الدولة 

الرسولية.
وعن حمزة لقــان يف كتاب )القبائل 
الجنوبيــة اليمنية( قال أن بالد الحواشــب 
من الجزيرة العربية تاريخها قديم ويف أيام 
الدولة الرســولية صادفت متاعب شــديدة 
نتيجة الحروب التي جرت بني املتنافســني 
عــىل الحكم كثــورة املؤيد بــن داوود ضد 
أخية األرشف بن عمر حيث نزل األرشف بن 
عمر بجيشــة يف أرض الراحة سنة 565هـ 

فانسحب املؤيد إىل الدرب.
عدن  ثغر  تاريــخ  يف  بامخرمــة  ذكر 
الطبعة الثانية الجزء األول ســنة 1986م أن 
عيل بن الدويــدار العهيل هزم وتم قتله وملا 
علم أخــوه هرب ومن معــه ولحق بحصن 
منيف والجبلة ســنة 725هـ عهــد الدولة 

الرسولية.
كلا ذكر يف هذه املصادر بداية من أول 
عنوان وهو مســوح واحصائيات اآلثار وقد 
ورد يف كتابنا املسمى ملعة الكواكب عىل بالد 

الحواشب.
الكواكب عىل  أوردنا يف كتاب ملعة  لقد 
بالد الحواشــب جملة من إحصائيات للقرى 
كالتاثيل  القطع  لبعــض  وتصوير  األثرية 
والتحــف والكتابات وكذا مصــادر ما كتبه 
املؤرخون والباحثــون ثم حصلنا عىل املزيد 

من ذلك، سنستعرضها يف الحلقة القادمة.

هكذا تزخر منطقة املالح بردفان برثوة معدنية
)األمناء( تستعرض كتاب وادي تنب والتاريخ )4-6(


