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ء الشهداء والناج  نظرا ألهمية التوثيق ألس

 فإن الباحث يدعو كل من يعلـم ،ملجزرةيف تلك ا

 معلومة عن أي شهيد أو ناج منهـا أن يرسـل ةأي

  :بها عرب العناوين التالية

يل   :اإل
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َوالشهداء املنتجب  َ  

  وذويهم األكرم 

  .. أهدي هذا البحث 

 



 

  .أشكر كل من ساهم معي يف هذا العمل املبارك

املجلس الزيدي  و،مكتب السيد القائد يحفظه هللاوأخص بالذكر 

 ،د العالمـة محمـد قاسـم الهاشـمياإلسالمي ممثال يف رئيسه السي
 والـسيد األسـتاذ عبـدهللا ،ونائبيه السيد العالمة عبداملجيد الحـو

  .هاشم السيا

 للوثائقاملركز الوطني  ثم ،األستاذ املؤرخ عباد الهيالوأشكر 

 ومؤسـسة اإلمـام زيـد بـن ،ممثال يف األستاذ عيل أبو الرجـال

  . ومركز بدر العلمي،عيل الثقافية

ر أيضا للسيد األستاذ عيل محمد يحيى الذاري والسيد والشك

 وسـيدنا العالمـة عبـدهللا ،العالمة عبـدالرحمن حمـود الوشـيل

 واألسـتاذ ، والسيد العالمة محمـد عبـدهللا الهـادي ،الحارضي

وي ، واألسـتاذ طـارق صـرب األشـموري، العالمة فتح هللا الـس
اعر عبدالحميـد  والسيد العالمة الـش،واألستاذ عبدهللا بن عامر

  .املهدي

 .. والتقديرُةَّوللجميع املحب
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 مـن النرصة سعيد عيل مبخوت صالح السبعيني الرجُل حمل

ــي أهــايل ــه ، محافظــة صــنعاء،مطــر بن َبندقيت  يف وانخــرط ،ّ

 يف بـاليمن الـسعودية أدوات سـقوط منـذ املجاهـدين صفوف

ل ،م٢٠١٤ َّاستَقر أن إىل ،أخرى إىل ٍجبهة من فتنقَّ َ  يف ُاملقام به ْ

َلتوافيه ،عس تخوم يف ٍجبهة ِآخر  ،جاهد وقد ،هناك الشهادُة ِ
ُّيلـح الـذي والـسؤال ،بالحـسنى لـه هللا وختم ،ورابط ،وصابر ِ ُ 

 إضـايف ٌدافـع الكبـ الشيخ هذا لدى كان هل: هو ،أحدنا عىل

 ِوجـوب مـن ،اليمنيـ أوسـاط يف سـائد هو ما سوى ُّللتحرك

ْوالعرض؟ واألرض الدين عن للدفاع العامِ النف ِ  

ً مـدفوعا كانالسبعيني هذا إن الشهيد : ُأذيع رسا إن قلتال 

 ،واألسـباب اإلضـافية العوامـل مـن بعدد الجهادي التحرك إىل
 صـالح َّوعمه ،النرصة سعيد عيل الحاج َّجده أن بينها والتي من

 قريــة مـن نـةمدي عـيل الحـاج ورفـيقه ،سـعيد النـرصة عـيل

 ،تنومـة يف شـهداء  كـانوا،وآالف اليمنيـ ،مطـر بني املجدور
 هللا سـبيل يف يجاهـد أنه معنى ما يعي ُوعليه فقد كان الشهيد
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لقـد  بـل ،ٍقريـب ٍوقـت مـن ُعدوانهم َّيستجد  ،معتدين ًقوما

ٌقـرن ُعمرها ،شعبنا ضد دموية ًعالقة فتحوا  بـل ،الزمـان مـن ْ

  . يف هذه املقدمةأك من ذلك ك سيتضح

ِإنه ملن الطبيعي أن تصطف مجزرُة تنومـة مـع مجـازر هـذا  َّ َْ ْ َ

ٍالعدوان القائم عىل بلدنا اليوم يف مـسار واحـد ِ  وعيـا ِّكُلَشُ لتـ،ِ

ُّراسخا لدى عموم شعبنا الحر بأن عدو األمس هـو نفـسه عـدو  َُّ
 وهـي ، وأن مهمـة األحـرار اليـوم مـثل كانـت بـاألمس،اليوم

 ولهـذا  يكـن ؛ والجهاد ضد املعتدين عىل بلدنا وأمتناُّالتحرك

َنجد اليوم أن ًغريبا  ّمقدمـة يف وسـدوان تنومـة شـهداء َأحفاد ِ

ِيلـزم الـذي ،التـاريخ ُوعـي فهو ،والجبهات الصفوف ْ  ٍّحـر كـلَّ ُ

   .املوقف هذا يف يكون أن منهم

ٍمن أغرق أول بارجة سعودية يف البحر األحمر وإذا تذكّرنا َ َّ َ، 
أحـد أبطـال قبيلـة  ،خالـد أحمـد الحلحـيل العقيـد وهو الشهيد

ِحاشد األبية الذي استـْشهد يف   َنتـذكَّر أن ُيجـب  فإننـا،م٢٠١٧ُ

 مبخـوت بـن مقبـل الـشيخ ،البطـل الـشهيد وهـو ،أجداده َأحد

َالحلحيل  التحريـر معـارك أبطـال أحد ،حاشد ،رصيم بني من َْ

 اإلسـالم َسـيف ـهـ١٣٤١سـنة  يف اسـتأذن والذي ،األتراك ضد

َعـىل الحجـاج يف تنومـة لجـأ ُالهجوم وعندما بدأ ،للحج أحمد َ ّ َُ 
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َالحلحيل ُالشيخ ٍربوة إىل َْ َ ْ َوحَفر ،َ ـا معـه  وقاتـل ،فيها َسهَرـْتِم َ

ة من ِمقـاتالً بها ُيصيب ٍطلقة بكلِّ وكان ،انتهت حتى ذخ  ثـم ،ُ

ِاستـْشهد حتـى ،)صـميله(بـ ثم ،األبيض بسالحه قاتل  عنـدماو ،ُ

َعلـم ِ  ذرف موقفــه وقـوة استــشهاده بنبـأ أحمـد اإلســالم ُسـيف َ

 ،بالـصميل َّالجنـة ٌأحـد يدخْل  .. هللا إال إله ال: "وقال ،الدمع
ِالحلحيل الشيخ إال َْ َ وما يْشِبه هذا املوقف يروى للشهيد النقيب ،"َ ُ َُ

 ولكـن مـع اإلمـام ،محمد قايد الهجام من قبيلة أرحب الباسلة

ُ وال تبعد صحة الروايت معا،د الدين نفسهيحيى حمي ْ َ.  

ُكُنت هـ بين١٤٣٩خالل عام  ْالجـَشيمي أحسن الحاج ِّأوثق ْ ُ، 
  باعتبـاره، محافظـة صـنعاء،سـنحان الفـروات وادي أبناء أحد

ُّأمر  إذا ،تنومة مجزرة من الناج أحد  اليـوم يف نفس يف ُ

ُفأجد ،صنعاء العاصمة شوارع أحد  اسـم تحمـل قـةعمال لوحـة ِ

 أحـسن بـن عـيل بـن عـيل الـشهيد البحريـة القوات يف العقيد

الــوعي  يعنيــه مــا هــو وهــذا ،أحفــاده مــن وكأنــه ،الجــشيمي

  .إيجابية آثار من يرتكه وما ،بالتاريخ

ــادي أرسُة  ــو الجه ــذا الج ــن ه ــدًة ع ــن بعي ــرب(ِّ تك ِص َ (

 ، التـي لهـا شـهداء يف تنومـة، من محافظة عمران،األشمورية
َوم قـدمت شـهداء ومجاهـدين يف مواجهـة هـذا العـدوان والي ْ َّ
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ٍ وكان أحد دوافعهم من أول يوم إىل التحرك هو أن ،املتغطرس ِ

ًدما لهم عند كيان آل سعود حوه إال ،َ  مؤكِّدين أن هذا الدم ال 

َ وأنهم لن يقبلـوا عـن دم جـدهم الـشهيد يف تنومـة مـْلء ،دم ِ ِّ

ا ما أطر،األرض ذهبا َ ولهذا فكث ْبتهم الجبهاتْ  واشـتاقوا إىل ،َ

َالعزة والكرامة يف تلك العرصات َ َ.  

ُواليشء باليشء يذكَر ْ ُ ِ َإن عـدوان آل :  حيـث الحقيقـة تقـول،ُ

 بـل سـبق ، أيـضاسعود الوهابي عىل اليمن  يبدأ يف تنومـة

 محـرم ٣ يف ، فعىل سبيل املثال،ٌذلك اعتداءات عديدة وفظيعة

َهـ تعرض الحجا١١٩٦سنة  ُج اليمنيـون يف طريـق عـودتهم إىل َّ

ي مـن قبـل بعـض قبيلـة بنـي تغلـب ِاليمن العتداء تكف  مـن ،ٍ

ُ وقتَل منهم نحو خمس حاجا،قبائل خثعم وغامد ِ ٌ وفـر كثـ ،ُ َّ
ُوانتهـب علـيهم نحـو  ،منهم يف الـشعاب واآلكـام َ ِ مـائت مـن ُ

ُ وملا استْفـصحو،البغال والحم موقرة بالبضائع والتجارة َْ ا عـن َ

دخلت ذلك العام يف ) بني تغلب(السبب وجدوا أن هذه القبيلة 

 وأن أم الدرعية عبـدالعزيز بـن محمـد بـن ،الدعوة الوهابية

 ويـضيف ،هو الذي أمـرهم بـذلك العـدوان )هـ١٢١٨ت(سعود 

 فلــ : "قــائال) هـــ١٢٤٣ت(املــؤرخ اليمنــي لطــف هللا جحــاف 

 مـا فإ أسأتم: قال ،عبدالعزيز إىل اليمن ِّحاج ِبأسالب ذهبوا

ُبعثتكم ْ َ هم ِبرأس لتأتو ولكن ،لبَّللس َ ْطب: فقالوا ،ِأم  ،ًنفسا ِ
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ُسيْقدمون َالعصبة ِبرأس ونأتيك ،هذا َعامهم َ ْ  لكن الحجـاج ،)١("ُ

  .اليمني  يسلكوا تلك الطريق يف آخر ذلك العام

ُهـ عدل حجاج اليمن إىل طريق الساحل ١٢١١ويف حج عام  َّ َ َ َ
عة الوهابي أن يـمر  وكـان ،بيحوهمَتْسَة أخرى؛ خوفا من ج

 أمـا يف ،)٢( من عس والحجازَقِ قد فشا يف مناطأمر الوهابية

ُهـ فقـد عـاد أكـ حجـاج الـيمن مـن النـارصة ١٢١٧حج عام 
ٍّبقرب الطائف من دون حـج  وذلـك بـسبب تـدم الوهـابي ،َ

الحجاج عـىل  فخاف ، وتهديدهم للمسلم املسافرين،للطائف

ٍ وعادوا أدراجهم؛ األمر الذي أدى إىل نشوء نزاع ،حياتهم منهم ِ ّ
ُقــضا بــ املــؤجرين وامل  حــول مــا يــستحقه ،رين للحــجِّأجَتــِّ

ِ وقد حكم لهم بثلثها،أجرةِّاملتأجرون من  ِْ ُ َ ُ
)٣(.  

 فتلقـاهم ،ُويف العام الـذي يليـه بلـغ الحجـاج إىل الطـائف

ن ُ ووسمهم بـ، املضايفيُأم الطائف الوها عث َ َ  ،)املرشك(َ
ْومنعهم من الوصول إىل مكة ُ َ َ َّ وتـسلَل ، فعاد بعضهم بدون حـج،َ َ َ

                                                           
ة اإلمـام املنـصور  ،درر نحور الع ،)هـ١٢٤٣ت (لطف هللا بن أحمد  ،جحاف )١( سـ

 مكتبـة ،م٢٠٠٤/ هــ١٤٢٥ ،١ ط،إبـراهيم املقحفـي:  تـح،عيل وأعالم دولته امليام

   .١٥٧ ،١٤٢ص ،اإلرشاد صنعاء

   .٣٨٨ -٣٨٧ص ، درر نحور الع،جحاف )٢(

   .٥١٩ص ، درر نحور الع،جحاف )٣(
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ِّكث منهم إىل مكة من فجاج بعيـدة وطـرق متعرجـة ٍُ ٍ ٌ
 وكـان ،)١(

عىل الـرغم أولئك الوهابيون يكّفرون اليمني عىل ذلك النحو 

 يف نعاء ومدن الـيمنية يف صِّنُّن انتشار الحركة الحديثية السِم

  .ذلك الوقت

وكان أم الدرعيـة الوهـا قـد أرسـل دعاتـه إىل صـنعاء 

ُيدعون إىل التوحيد" ْ َ وينكرون الرشك،َ ْ ِّ َ ُ ِ ْ  وبقوا ،ِّعىل حد زعمهم" ُ

ْ ومع ذلك كله فإنـه  يـرتك حجـاج ،)٢(هـ١٢٢٣فيها حتى سنة  َِّ ْ ُ

  بــل اســتدعاهم أمــ،هـــ وشــأنهم١٢٢٢الــيمن يف حــج عــام 

) هــ١٢٢٩ت(الدرعية الوها سعود بن محمد بـن عبـدالعزيز 

ٍ وأخذ عىل كلِّ فرد منهم العهد بأن يكونوا عىل الكتاب ،يف منى

ءهم يف سجالته،ِّ عىل حد زعمه،والسنة َ وأثبت أس َ ّ وهـددهم ،َ

  .)٣(بغزو صنعاء

ــ  ــسعودي لليمني ــابي ال ــداء الوه ــضح أن ع ــذا يت َوهك
 ، الظهـورُ شـديد، الجـذورُ عميـق،مـا وللمسلم عمو،خصوصا

تهم يف تنومة قد سِبَقت بجرائم عديدة أخرى؛ األمر  ْوأن جر ُ
                                                           

   .٥٤١ص ، درر نحور الع،جحاف )١(

   .٧١٦ص ، درر نحور الع،جحاف )٢(

   .٧١٣ص ، درر نحور الع،جحاف )٣(
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َّالذي ال يجعل عدوانهم عىل الحجاج يف تنومة أمـرا مـستبعدا ُ، 
َثم كان من الحكمة أن يتوقع اليمنيون عودتهم للعدوان علـيهم  َّ

ُّ وأن يعدوا العدة ل،م٢٠١٥ ك حدث يف ،مرة أخرى ِ   .ذلكُ

 فها هي الطبعة الثالثة ،بالنسبة لهذا الكتاب الذي ب يديك

منه ترى النور بالتزامن مع حلول الذكرى املئوية األوىل ملجزرة 

ــام ــذا الع ــة يف ه ــا ،تنوم ــاة واقع ــيش املأس ــيمن يع  وال زال ال

 واليمنيون ال يزالـون يـشعرون بفداحـة الجـرائم التـي ،وذكرى

 يف الوقت الذي يتذكّرون فيه ،ميرتكبها النظام السعودي بحقه

ــاء  ــاج األبري ــدادهم الحج ــق أج ــام بح ــذا النظ ــه ه ــا ارتكب م

ل وما ت،املظلوم ة اإله  ،ِ والنسيانِبع تلك الجرائم من جر
ة اشرتك فيها العدو والصديق عىل حد سواء   .ٍّوهي جر

ــه األوىل ــذ طبعت ــاب من ــدث الكت ــد أح ــن ،لق ــه م ــا تبع  وم

ْإصدارات فنية اعتمدت ا أثرا ، عليهَ  يف نرش مساحة واسعة كب

ُ وهو األمر الذي توخيتـه ،جدا من وعي املجتمع حول املجزرة ْ َّ َ َ- 

ُ منذ أول لحظة عزمت فيها عىل إنجاز هذا العمـل -بتوفيق هللا  ْ ِ

ٍ هائلة من مجتمعنـا وأمتنـا عـىل علـم ٌاملبارك؛ فقد باتت أعداد
ظلوميــة ،بهــذه املجــزرة وخلفياتهــا  يف ،شــعبنا فيهــاٍ ووعــي 

ا إزاء ُ السعودي وأذنابُّالوقت الذي أبدى العدو ه انزعاجـا كبـ
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ِهذا العمل ك ظهر ويظهر يف كتابات ذبابهم اإللكرتو عـىل  ُ ََ َْ َ
عـي إن الـديوان امللـ :  وقـد قيـل يل،مواقع التواصل االجت

اهذه السعودي نفسه قد انزعج من إثارة    .املسألة انزعاجا كب

 بالذكر أنه مع ظهور الطبعة الثانية مـن هـذا الكتـاب ٌجدير

 ،)تنومـة دمـاء منـسية(ٌأذيع فيلم وثائقي عـن املجـزرة بعنـوان 
ٌ وكــان لــه أثــر بــالغ ، واإلعــالم الحــر،أنتجتـه رشكــة الــدامغ

 وكـان لـه ،األهمية يف توسـيع مـساحة الـوعي بـاملجزرة أفقيـا

 إقليميـة تتبـع  وقنـوات،ٌصدى واسع؛ حيث بثته قنواتنـا املحليـة

ُ بــل وأقيمــت حولــه النــدوات والنقاشــات ،محــور املقاومــة َ َ َّْ َ

ها من دول محور املقاومة   .والحوارات يف إيران وغ

ِّثم تىل ذلك مسلـسٌل إذاعـي متميـ تنومـة الحقـد ( بعنـوان ٌزٌّ

َّ وقـد بـث ، العـام املـايض)سام إف إم(ه إذاعة ْتَ أنتج،)الدف ُ
 ومـرة يف هـذا العـام يف شـهر ،ايض مرة يف العام املـ،ّتمر

ا ومحمـوداُ وأثـر،الِجـْلَجُ وكان صـداه قويـا وم،رمضان  ،ه كبـ
ل الفنية املسموعة واملرئيـة تأث ُ وسـحرها ،هـا الـرسيعُولألع ْ ِ

  . ومساحاتها الشاسعة، وجمهورها الواسع،البديع

 فقـد كـان ،ومنذ ظهـور الطبعـة األوىل للكتـاب وإىل اليـوم

 ثـم للقنـوات ،اليات التي أقيمـت حـول املوضـوعللندوات والفع
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 وكــذلك ،واإلذاعـات والــصحف واملجـالت واملواقــع اإللكرتونيـة

عـي ِللكتاب واإلعالميـ ورواد مواقـع التواصـل االجت ّ ٌ جهـد ،ُ
 وتوسـيع دائـرة ، والحديث عنها،مشكور يف الكتابة عن املجزرة

 اليمنيـ  وما الذي يجب عـىل، ومآالتها، وبخلفيتها،الوعي بها

ٍ وألسن ،ٍه إىل هللا بقلوب شاكرةّإزاءها؛ األمر الذي يجعلنا نتوج
ُ وتحمده عىل عونه وتوفيقـه وتـسديده؛ إذ تحّقـُ تشكره،ذاكرة  َقَ

  .ٌكث م كنا نتوق إليه يف هذا املوضوع

َواليـوم يــسعد أن أقــدم لليمنيـ األحــرار ِّ ُ ِ ْ  وللمجاهــدين ،ُ

 وقد تم ،دة واملنقَّحة من هذا الكتاب هذه الطبعة الجدي،األبرار

َّإضافة كم جيـد مـن املعلومـات الهامـ ٍ ِّ ُة فيهـا؛ حيـث بلـغ عـدد ٍّ
َالشهداء املرتج ْ َ  ترجمة جديـدة ٦٥ بإضافة ، شهيدا١١٩ فيها ِمُ

 ٤٤ وبلــغ عــدد تــراجم النــاج ،عــ يف الطبعــة الــسابقة لهــا

ْ ك أضـيَفت فيهـ، اس وترجمة١٦ بإضافة ،ناجيا ْ ا قـصيدتان ِ

َتـان للحـدثِمعارص ِ أنـشأه أبــرز رجـال،َ  وتــم ، ذلـك العـرصُ

ّإضافة وثيقة هامة متعلقة بالحدث ُ عليها إمضاء اإلمام يحيـى ،ُ
َ ووضعت صـورة منهـا،حميد الدين ِ َ يف امللحقـاتُ ْ  وأفـاد منهـا ،ُ

َّالبحث أ   .ا فائدةُ

ُإن استمرار العدوان عىل شعبنا من ذات العدو امل ِّ ُ َ ُِ َ ُجرم يحتم َّ ِّ َ ُ ِ

 وال ســي الــذكرى املئويــة األوىل ،إحيــاء ذكــرى هــذه املجــزرة
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ا ي ُعززُبشكل قوي والئق و ِّ  الـصمود والثبـات واالنتـصار َ واقعَ

ٍ لتحقيـق عـدد تعد له اليمنيون بعون هللا وفضله؛ ذلـكالذي يس

 الـوعي ِمـساحة ُنـرش :ّ والتي من أهمهـا،من األهداف والنتائج

 يف  واملــساهمة،ودوليــا وإقليميـا محليــا أوسـع ٍلبــشك بـاملجزرة

 ،بلـدنا عىل القائم العدوان بجذور َّلألمة الجمعي الوعي تأصيل
  وجعـُل،الـراهن ُ العـدوانيعلنهـاالواهية التي  الذرائع وإسقاط

ًمحطة الذكرى  ،ضـده التعبية وأهمية ،العدوان بخطورة للتوعية َّ
الـشهداء ومواسـاة  دماءلـ الوفاء  إىل ما يف اإلحياء منًإضافة

 ِّللعدو ٍرسالة ساخنة وقوية ُإيصال  وفيه أيضا،وذويهم أحفادهم

َ ولـو تقـادم العهـد بهـم ،شـهداءنا ننـىس ال ٌقـوم أننا والصديق َ

  .عقودا وقرونا من الزمان

وهنا ال يفوتني أن أدعو الباحث إىل بذل املزيد من البحث 

عيـة يف األبعاد والوقائع والنتائج التاريخية  والـسياسية واالجت

ّللمجزرة بشكل معمق َ  واملعلومـات الوثـائق من ٍمزيدِ جمعإىل  و،ُ

ي الوسط يف عنها التاريخية الكتابات وتشجيع ،حولها  ،األكاد
ُوأكرر الدعوة ألبناء شعبنا للتفاعل والتواصل لتوثيـق  أمكـن مـا ِّ

ن  وتوثيـق مـا أمكـن مـ،واملتناثرة حولهـا الشفهية الروايات من

ء الشهداء والضحايا والناج وتـراجمهم كـ أدعـو إىل  ،أس
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 الـسيايس والقـضا ملقاضـاة هـذا الكيـان ِكُّبحث آفاق التحر

 وطـرح هـذه القـضية يف ،املجرم أمام املحاكم الدولية واملحلية

أية مفاوضات سياسية قد تنشأ ب شعبنا وهذا النظـام؛ حيـث 

ْباب القضية  يغلق سياسيا وال َ ْ  وال يزال مفتوحا عـىل ، قضائياُ

  .مرصاعيه

كـن أن أسـجله يف هـذه  ا إن يكن هناك مـن ُشـكر  َوأخ ِّ ٍ ْ

 ،ِّدود واألسـتاذ املـؤرخ عبـاد عـيل الهيـالَاملقدمة فهو لـألخ الـو
در صااملـُالذي سيلحظ القارئ قوة حضوره يف كونه أحد أبـرز 

القائـد  موصول إىل مكتب السيد  والشكر،امليدانية لهذه الطبعة

 وإىل لجنــة إحيــاء الــذكرى املئويــة األوىل بــدون ،يحفظــه هللا

 املتفـاعل الـذين سـاهموا يف إخـراج هـذه  وإىل كـّل،استثناء

  .الطبعة عىل هذا الوجه

ـق طمـوح أبنائـه األحـرار يف إقامــة ،ُنـرص هللا الـيمن َ وحقَّ َ

ة   .دولتهم العادلة الكر

 هـ١٤٤١ شوال ١٥ -صنعاء
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ّنالت الطبعـة األوىل مـن هـذا الكتـاب استحـسان املطلعـ  َ ُ ِ

ٌ فكتـب كثـ ، ومفكـري هـذه األمـة،ِعليه من أحرار هذا البلـد
ُ ويف مواقـع التواصـل ، يف الـصحف،منهم املقاالت والتعليقات

عي ِ وأطلَقت بعـض وسـائل اإلعـالم املرئيـة واملـسموعة ،االجت ُ ْ
ِبرامج حول املجزرة والكتاب َ ـزا ُا مـَشً وكان هذا أمـر،َ َجعا ومحفِّ ُِّ

  .لالستمرار يف توثيق هذه املجزرة وتطوير الكتاب

و ) الثورة(ٍخالل نرش الكتاب عىل شكل حلقات يف صحيفتي 

ة( َ القائـد سـالم هللا عليـه أول مـن ُدِّ كـان الـسي،)صدى املس

َة ورَخُْس نِأرسل القتناء  بالحيـاء َرَعْشـَ الـذي أُرْمـَ منـه؛ األٍةَّيـِقٍ

 ، وأوجب الشكر  عىل التوفيق والـسداد،ٍوالفخر يف آن واحد
 ثـم مـا لبثـت ،ك أشعر ذلـك بأهميـة الكتـاب ورضورة نـرشه

ه الورقيــة أن تتالــت بــشكل واســع عــىل املــستوى ِخَسُطلبــات نــ

 ،ِّ ويف مقدمــة أولئــك دولــة رئــيس الــوزراء،الرســمي والــشعبي
ء ،ربن حبتواألستاذ الدكتور عبدالعزيز   وكث من السادة العل

ي والباحث والك   .اب واإلعالميَّتُواألكاد
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َعــرب َّ مــن املطلعــ عــن تقــديرهم وثنــائهم عــىل الجهــد ٌ كثــَّ

ي مرمـوق مـن جامعـة عـدن،املبذول فيه ٌّ وقد أرسل إيل أكـاد َّ
)١( 

:  قال فيهـا،ِّ ويف طي ذلك أودع عبارًة حكيمة،َشكره وتقديره للكتاب

 ،"ٌن استيفاء بيانـات شـهداء املجـزرة واجـب وطنـي علينـا جميعـاإ"
ٌّوبالفعل يبقى هذا هو الهم الذي ال يجوز أن ينساه أي   .منا  َّ

ُنفدت نسخ الطبعة األوىل من الكتاب يف وقت قيايس ْ َ  عىل ،ِ

ــوق ــ حق ــن غ ــه م ــرش بطباعت ــدور الن ــن اإلذن ل ــرغم م ِال ِ ُ، 
ُوتجاوزت زيارات التحميل اإللكرتو  للكتاب من موقع املجلس ْ

 ومع ذلك تظلُّ دائـرة الـوعي ،الزيدي اإلسالمي مئة ألف زيارة

ــن  ــد م ــة إىل املزي ــا بحاج ــعِبنا وأمتن ــاط ش ــاملجزرة يف أوس ٍب ٍِ

م والعناية ختلف الوسائل واألساليب،االهت   . و

ر وجه السيد القائد   بتحويـل -حفظـه هللا-ّويف هذا املض
 ولعلَّ هـذا العمـل الفنـي ،ائقي دراميمادة الكتاب إىل فيلم وث

  .ِيف طريقه إىل النور

إن أهمية هذا العمل الفني يتمثل يف أنه سيكون أك قـدرة 

ا يف تحويـل قـضية املجـزرة البـشعة إىل رأي عـام  ٍوأوسع تأث
 وبهـذا فـإن دائـرة ،محيل وعـر وإسـالمي بـإذن هللا تعـاىل

                                                           
أحتفظ باسمه حتى ال تطاله همجية االنفالت األمني الذي تعيشه عـدن الحبيبـة يف  )١(

 .ظل االحتالل اإلمارا
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ة لهـذا العـدوان  وبالتايل سـتعطي خلفيـة عميقـ،ّالوعي ستتسع

ٍ وعـىل بلـدان عربيـة وإسـالمية ،السعودي األمري عىل بلـدنا

ْأخرى؛ إذ أقلُّ مـا فيهـا أنهـا ستـسقط الـذرائع التـي يطلقونهـا  ُُ َ ِ ْ ُ
  .اليوم تربيرا لنشاطاتهم العدائية ضد العرب واملسلم جميعا

 ،ُيف هــذه الطبعــة تــم اســتيعاب بعــض املالحظــات الرائعــة
 وإضـافة بعـض املعلومـات ،ُ وتنقيحهـا،اراتوتعديُل بعـض العبـ

ة تتكون من ،واألفكار ً  اسـ٣٤َّ لكن األهم فيها هو إضافة قا
 وتتكـون ،هـم يف تلـك املجـزرةُ أرواحْتَلـَ عً شهيدا٣٤وترجمة لـ

ه فـإن العـدد ِّ ومع ذلك كلـ،ٍ ناج منها١٥ وترجمة لـً اس١٥من 
  .داء قليال جدا باملقارنة مع حجم عدد الشهيظلُّ

ِلقد تب م هم اليـوم ينطلقـون َ أحفـادَّهم أنِ تراجم بعـضْنّ
كاألســود الــضارية يف مواجهــة العــدوان الــسعودي األمــري 

ٍ بوعي كامل بأن هذه العالقة الدموية التـي فتحهـا آل ،الراهن
ِسعود وسادتهم الغربيون ضد أمتنا منذ تنومة حتى يومنـا هـذا 

َيجب أن تعالج باالقتـصاص مـنهم َ ِ ولعـلَّ صـناعة هـذا الـوعي ،ُ َ
ٍوتوسيع دائرته هو أهم هدف لهذا الكتاب ل بحثيـة،ُّ ٍ وأية أع ِ، 

َ تصدر حول تلك املجزرة،أو فنية ُ ْ َ.  

  هـ١٤٣٩  ذو القعدة/ ٧ -صنعاء
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ــة الـــيف منتــ ُم أيقظتنــا أصــوات ٢٠١٥مــن مــارس ٢٦صف ليل

 عـىل أنحـاء مختلفـة ،ات القصف املكثفّ وهز، العنيفةنفجاراتاال

ْ وملا هرع،من مدينة صنعاء ِ  عىل هذه الحادثـة َفَّ إىل النت ألتعرُتُ

الغريبة إذا بإعالن بداية العدوان ينطلق من واشـنطن عـىل لـسان 

 ويف الــصباح ، بــدعوى إعــادة الــرشعية،ســف الــسعودية هنــاك

َحملت األنباء أخبار مجازر وحشي ُ ِ يف  )بنـي حـوات(َّة طالـت حـي َ

ل صنعاء ٍ ثم توالت املجازر بشكل يومي ووحـيش وعـىل نحـو ،ش ِ

 ورسعان ما انبعثت أصوات دعاة ووعاظ البالط الـسعودي ،فظيع

 ، وروافـض،مجوسـااليمنيـ األمري بتربير تلك الجرائم بكون 
ُ وهم هم الذين  يطـل بنـا وإيـاهم العهـد ، وضال،ومنحرف

ـان اليمنيـ خون بالثناء عـىل هـؤالء وهم يرص وأنهـم أهـل اإل

  .الم ومدد اإلسـ، ومهد العروبة،والحكمة

َّ تطــل الغرابــة لــدي مــن هــذا العــدوان ِ  بحكــم املعرفــة ،ُ

ِ ْوُ وبطبيعة املهمة والـدور املـ،التاريخية بجرائم هذا الكيان ْكَل َ
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 حتـى أننـي ، ثم األمري الحقا،ِّإليه من مشغله الربيطا أوال

عـات كنـت أطـرح أن هـذه ُّوبعض التجموسائل النقل العام يف 

الجرائم التي يرتكبونها ليست جديدة عليهم؛ إذ يجب أن نتـذكّر 

 وأن هـذه املجـازر التـي ،اجَّجـُ ضـد الح)تـنومةمجزرة (جميعا 

ها قد بدأت من ذلـك اليـوم  نراها بشكل يومي يف صنعاء وغ

 الـذين اليمنيـنـت يف أن معظـم  غ أن املصيبة كا،املشؤوم

  .أصادفهم  يكونوا يعرفون شيئا عنها

ِ قد علقت يف ذهنـي منـذ ) وساق الغرابتـنومة(كانت مجزرة 

 وهـو الـشغوف ، والـدي حفظـه الـلــه عنهـاِصغري بحكم حـديث

ِلـت الـسعودية تـاليف انفـراط َم ملـا حاو٢٠١٢ ويف عـام ،بالتاريخ َ ِ َ

 ، باملبادرة الخليجيـةَيِّمُن يف ما سم اليِعقد السلطة املوالية لها يف
عـي وبـاألخص  كان الثوار اليـمـنيون يف مواقـع التواصـل االجت

 يتنــاولون خطــر ،الفيــسبوك ويف املنــشورات الورقيــة الثوريــة

 اِ وكانوا يذكِّرون ب الح واآلخـر بعـدوانه،السعودية عىل اليمن

  .)تنومة(عىل الحجاج يف 

ــالل  ــت ٢٠١٤خ ُم كتب ــرائم ْ ــن ج ــسبوك ع ــىل الفي ــشورا ع ِمن
ــ ــاج اليمني ــق الحج ــسعودية بح ــه،ِّال ــت في ــاج آالف":  قل  الحج

 عبـدالعزيز امللـك جنـود ِقبـل مـن ٍبـارد ٍبـدم ُقـتلهم َّتـم اليمني
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 ينـساها أن يكـاد مجـزرة.. هــ ١٣٤١ سـنة القعدة ذي يف الوهابية

 تفاصـيل ُ ثم أوردت بعضا مـن،"يتي ذكرا إال لها تجد وال التاريخ

  . الردود عىل الرواية النجدية حولهاَ وبعض،تلك املذبحة

 األوىل مــن العــدوان الــسعودي األمــري عــىل ِرُيف األشــه

ٍاليمن استشعرت رضورة إنجاز بحث ِ  عن هذه املجـزرة ٍّ تاريخيُ

 وبالفعـل ، تأصيال لفظاعة ووحـشية املعتـدين تاريخيـا،املوءودة

 وكثافة ،عوبات انعدام الكهرباء صَّ ولكن،ُبدأت بجمع املعلومات

 وهـذه ،ٍّ إىل حـد مـاتنيأعاق ،العامة وإغالق املكتبات ،القصف

ُ املعلومات تذكِّر هوامُش بعضها بأنني كنت قـد كتبتهـا ُبطائق ِ

ِساعة قصف ِ العدوان بالقرب من مـسكنناَ ُ وأننـي كنـت أكتبهـا ،َ ُ ُ

ِ يـرتعُش مـن الخـوف يف حـض) سـنوات٥(ُوطفيل الحس  َ ْ  ،نيَ
 وكانت تجتاحني موجة شعور واحدة ،حيث كان ال يأمن إال فيه

ة تنومة وجرائم    .م٢٠١٥إزاء مرتكب جر

 ،ُ املعلومات اكتشفت أنهـا قـضية مـوءودةِوخالل عملية جمع
 ليس من جهـة املعتـدين الـذين أبـادوا ،وذات مظلومية عظيمة

الذين  ولكن منا نحن اليمني ،ٍالشهداء بدم بارد ظل وعدوانا

ٍنا يف دفن القضية أيضا ثقافيا وتاريخيـا وتربويـا بقـصد شاركْ

  .وبغ قصد
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 ، منـشورة حولهـاٍم مقاالت٢٠١٦م و٢٠١٥  عاميُكتبت خالل
م ومجـازر ١٩٢٣الـيمن والـسعودية بـ مجـزرة تنومـة (: منها

 ،)مجزرة تنومـة املوءودة تحت املجامالت الـسياسية( و،)م٢٠١٥
 .. تــنومةمجـزرة ( و،)جـازر آل سـعود بداية متـنومةمجزرة (و

ِّجرس مبكر للعدوان مرثاة الـسيد العالمـة يحيـى بـن عـيل ( و،)ٌ

العدوان السعودي عىل حجـاج بيـت ( و،)تـنومةالذاري لشهداء 

ــرام ـــه الح ــا،)الـل ه ــربامج ، وغ ــن ال ــدد م ــاركت بع ــ ش ٍ ك ُ

  .التلفزيونية واإلذاعية حول تلك املجزرة

َقادي أهمية أن يعلـم كـلُّ اليمنيـ ُكنت بعدها مدفوعا باعت َ

ٍبهذه املجـزرة مـن أجـل تكـوين وعـي عميـق عـن طبيعـة هـذا  ٍ ِ

 وأن يكــون هــذا الــوعي جــزءا مــن املواجهــة ،العــدوان القــائم

ِّاالسرتاتيجية لهذا الكيان املتوحش  وهو األمـر الـذي شـاطر ،ِ

 وعـىل رأسـهم أسـتاذنا الكاتـب ، من اإلخوة والـزمالءٌفيه كث

اني َّب محمد املقالح الذي حثالك   . هذا البحث عىل إنجازًكث

ٍقدر لتلك الكتابات والـربامج منـي ومـن كتـاب وإعالميـ  َّ ِّ ُ

ــ ُآخــرين أن ت ــمَشَ ِارك يف رس ــرةِ ــوءِ دائ ــدةٍ ض ــوعي ٍ جي  يف ال

كـان ، لكنها  تكن بالقدر الكايف،اليمني  وكان من األهميـة 

صـالح يف لقائـه مـع دهللا عبـ عـيل سابقُرنا الرئيس الأن شاط
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م بذكره املجزرة دليال عىل حقد ٢٠١٥/ ١٠/ ١٣قناة امليادين يف 

ِّوقت مبكر يمني منذعىل الالسعودية   عىل رغم أنه كان عـىل ،ٍ

َرأس سلطة حجبت الضوء ملدة  َ َ ٍ   .)١( سنة عن تلك املذبحة٣٣ِ

ــسعودي  ــة ال ــة األمــريكي يف -إن هيمن ِ وهــم رأس حرب ْ َ ُ
 عىل القرار الـسيادي والـسيايس والرتبـوي والثقـايف - املنطقة

ــد  ــت ق ــزمن كان ــن ال ــود م ــوال عق ــد ط ــي يف البل ع ٍواالجت

ِاســتفحلت بــشكل مرعــب ْ ِّ إىل الحــد الــذي جعــل تنــايس تلــك ،ُ
ها من حوادث التـاريخ النجـدي الوهـا املـ ِِشُاملجزرة وغ ْ 

ي وا لباحـث َّمن أهم الرشوط التي يجب أن تتوفر يف األكـاد

ٍ وإال فإنه سيحرم من الحـصول عـىل امتيـازات ،ِّواملؤرخ اليمني ُ َ ْ ُ
ة ــ ــة،كث رات العلمي ــؤ ــشاركة يف امل ــا امل ُ أقله ــة،ُّ  ، والتاريخي

ِوستحرمه  ْ ي الـذي )دارة امللك عبـدالعزيز(َ َ مـن كرمهـا الحـا
َتوزع نواله عىل كلِّ ِ يعملون معها يف مغسلة تنظيف تاريخـه ْنَ مِّ ِ ِ

ِّ منها يكفي ألن يلوث التـاريخ  والتي قليٌل،ساخ واألقذارمن األو
  . اإلنسا من أوله إىل آخره

محمـد صـالح / َّبعد صدور الطبعة األوىل كتـب إيل األسـتاذ
                                                           

إىل التحـالف مـع ثم ما لبث بعد صـدور الطبعـة األوىل مـن هـذا الكتـاب أن عـاد ) ١(

 وأحـدث ، وأعلن فتحه صفحة جديدة معهم،العدوان السعودي األمري عىل اليمن

ة يف ديسمرب  قتله وطي صفحته،م٢٠١٧فتنة خط   . انتهت 
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ــأريخ  ــب بت ــه كت ــي أن ــاير /١٤-١٣البخيت ــ يف ٢٠٠٦ين م حلقت

مراسـم عيـد األضـحى يف ريـف (: صحيفة الثورة تحت عنـوان

راسم م ًدنه ماضيا وحارضااليمن مقارنة  ّ تعرض فيه لذكر )ً
 ،نـاجي الجـربي عنهـا/ املجزرة وما قاله الشاعر الكب الـشيخ
رور املقالة كاملة َ حيث تعرض؛ُولكنه  يسمح له  الت ُّ لتـدخْتّ

  .الرقيب السيايس يف الصحيفة

ارسه امللحـق الثقـايف وهنا  ٍأفصح عن يشء قليل م كان  ٍ ُ ِ ْ ُ

ِ مـن ضـغوط الرتغيـب ، السعودية يف اليمنالسعودي والسفارة

ِّاملثقف واملؤرخ والـشعراء واألدبـاء والكتـاب  والرتهيب بحق
ــسعودي  ــك ال ــس الفل ــدورون يف نف ــذين ال ي ــصحافي ال َوال

 يف تلك األوساط؛ لهذا ال غرابة ًاٌ وهو أمر كان معروف،الوها

ُأن تــدفن تلــك املذبحــة إمــا بــ غ َُ ــْ ِاء أهلَث ق  أو ،هــاِ يف أعــ

  .هاتهمُّ وبطون تأو،أوجاعهم

 الثوار اليمنيـ وثـورة الحـادي ُإنها املذبحة التي لوال جهود

َا رأى هذا البحث عنهـا النـورَوالعرشين من سبتمرب املجيدة مل ُ، 
ِوملا سمح ألي منا بالتعب عن آالمنا العميقـة ٍّ ِ ِ وتلمـس،ُ نـا ِ جروحُّ

ُالغائرة يف جسد تاريخنا املعارص امل   .َخن باآلالمْثِ

ًوهي أيضا املذبحة التي كانت تث يف عددا من األسـئلة َّ ملـاذا : ُ

ــسياسية وراء  ــدوافع ال ــاء؟ مــا هــي ال ٍارتكبــت بحــق حجــاج أبري ِّ ْ َ ِ ُ
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رية بها؟ وكيف وقعـت؟ وكيـف ؟ وما عالقة الدول االسارتكابها تع

 منهم؟ وماذا كـان موقـف اإلمـام يحيــى وحكومتـه؟ نجا من نجا

؟ وهل تـسلم أوليـاء الـدم وهل تم ُ االقتصاص والثأر من املجرم َّ ُ ُ

ُديــات ذويهــم؟ وكيــف كــان أثر هــا عــىل العالقــة الــسياسية بــ ِ

ها من األسئلة التي شكلت وتـ ُالبلدين؟ وغ جملهـا مـْشكَل ِّكُلَشّ  ِ ُ

  .هذا البحث

  .هي قصة أسباب اختياري لهذا البحث.. تلك إذن 

 

ًهذا البحث العزيز لدي أهمية بالغة وأهدافا هامـة أرى أن ل ً َّ
كن تلخيص بعضها يف هذه النقاط،ونتائج متوقعة  :  

َأنــه أول بحــث مــستقلٍّ حــول هــذه القــضية املــوءودة بحــسب - ُِ

ــاحث آخــرين،اطالعــي ــا أرحــب لب ــه ســيْفتح آفاق َ وأن َ ُ  أو ،َ

َلطبعات جديدة منـه تتـضمن معلومـات أكـ ال سـي حـول ٍَّ ٍٍ 

ء وتــراجم شــهداء تلــك املجــزرة  ال ســي حــ تحــل ،أســ

هــ ١٤٤١ عـام ، سـنوات٣الذكرى املئوية األوىل للمجزرة بعد 

  .إن شاء الـلـه

ــدوينها - ــسِبق ت ــضمن معلومــات هامــة  ي ُت ْ ٍ ــت مجــرد ،َّ َ وكان
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 كانــت يف طريقهــا إىل املــوت ، أو متنــاثرة،ٍروايــات شــفهية

 ،ن ممن عايشوا املذبحةَ ك جرى عىل آخري،وت أصحابها
ٍّولكن وضع الـسلطة الـسابقة  يـسمح ألي باالسـتفادة مـن  ْ َ ُ

  .شهاداتهم وال بتوثيقها

 كان ، وقرائن دالة، بحيثيات مرجحة،َّ توصل إىل نتائج جديدة-

  .خالفها هو السائد واملشهور

ا عن هذه -  سيفيد أبناء شعبنا الذين ال يعلمون ال قليال وال كث

ُّأو حرموا من التعرف عىل تفاصيلها ،املجزرة ِ ُ.  

ِّ سيصحح - َ ِ وطريقـة ، بخطورة هـذا العـدوالنظرة ويعزز الوعيُ

ه و هتفك ِّ ويؤصـل لهـذا القـبح واإلفحـاش يف الظلـم ،تكف

ِّ ومــن ثــم ســيهيئ النفــوس ،والتعــدي الــذي نعايــشه اليــوم
ا يلزم من املواجهة   .ُوالعقول للتعامل مع هذا الخطر 

َمرتزقة السعودية وأدواتها وعمالءها واملخدوع بها سيفضح  - ِ

ــيمن ــا،يف ال ــضح وعاظه ــشارك يف ف ــ سي َّ ك ُ ــا،ِ  ، ودعاته
 ومـن ،َومفتيها؛ ألن هذه الفئات هي أك من سـتنزعج منـه

َثم يؤسس للتعامل الصحيح مع كل هذه املنظومة التي تعاقب  ِّ َّ َ

ُعىل اليمن كيدها ومكرها الشيطا ُ .  
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ــ  - ِّأصــول وجــذور داعــش وتطبيقاتهــا املتوحــشة ســابقاِّيب ِ َ َ، 
ْويربهن للجميع من أي فكـر ومـنهج وسـلوك ولـدت داعـش  َ ِ ٍُ ٍُ ٍ ِّ ِ ْ

ية الوهابية بفعالتها الشنعاء والبشعة  وأننا ،والحركات التكف

 إال ، يف أمـة مـن األمـما فلن نجدهاَّمه فتشنا عن جذوره

 ويبـ أن ،وهابيـةيف مدرسة قـرن الـشـيـطـان النجديـة ال

ُ كان قد أفصح عنـه الفعـُل والقلـم ،ما أظهرته الصورة اليوم
 وأن الغائـب الوحيـد ،َ وأن أمس التكفـ مثـُل يومـه،باألمس

ا فقـط ِّ كـ يبـ طبيعـة ،ب األمـس واليـوم هـي الكـام
 ، وعمالئهـم مـن جهـة،العالقة ب أنظمة االستكبار العـاملي

ي   . ة من جهة أخرىوب هذه الحركات التكف

ٍإذا كنــا بحاجــة إىل انتــصار واســتقالل عــسكري وأمنــي إنــه  -

 فإنه ال بد أن يرافق هـذا انتـصار ثقـايف وتربـوي ،وسيايس

 وال يـسمح بوجـود قـوى ،ِّوتوعوي يهيـئ لالسـتقالل ويعـززه

ــدين  ــة يف أوســاطنا ت ي ــة أو أكاد ــة أو تربوي ــة ثقافي ناعم

ي ـارس دور ،تنخدع بـه أو ،بالوالء لهذا الكيان التدم َ أو 
  . لوجه الشيطان القبيح)َاملكيجة(التزي و

بقدر ما يؤكِّد رضورة االستقالل السيادي والسيايس والرتبـوي و - 

ِ ينمـي وعـي صـناعً فإنه أيـضا،والثقايف لليمن ُ َ  االسـرتاتيجيات ِّ
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ِالــسياسية والرتبويــة والثقافيــة يف الــيمن املنتــرص والنــاهض  ِ

ِبتعزيز استيعاب َ طبيعة الرصاع الجاري بـشكل أعمـقِ  وبالتـايل ،ٍ

كـن مـن تـصحيح ،ٍبناء اسرتاتيجياتهم عىل أساس أقوى ا   ِّ َ ُ
ِ بالـشكل الـذي يخـدم ،مسار العالقة مـع هـذا الكيـان املـزروع

ءه اإلسـالمي املحمدي ِ ويـستنهض ،حضارَة اليمن األصيلة وانت

ِمقوماته الحضارية الطارفة والتليدة ِّ.  

 ويزيـغ ،لكأ البعض حول قبول مفهـوم قــرن الــشـيـطـانويت -

َّ لكن هذا البحث سيساهم يف كشف ،عن التعامل مع مقتضاه

ــشـيـطـان ـــرن ال ــى ق ــصوص اإلســـالم ،معن ــذي وردت ن  ال

  .ِّمحذرة بخطورته

 

 بحسب بحثي يف فهارس الدراسات والكتب املتاحة -ِ أجد 

ِ مستقال أفرد لتلك املجزرة بحثـا وتعلـيال  بحثا-ويف شبكة النت  ْ ُ

ية واحدة،وتفصيال  وإذا صـدق هـذا ، بل وال حتى مقالة أكاد

ٍاالفرتاض املرجح فهو ليس ببعيـد عـن الهيمنـة الـسعودية عـىل  َّ
َ ولتفـادي الكثـ مـن البـاحث واملـؤرخ الوقـوع يف ،اليمن ِّ

  .مرمى غضب مملكة قـرن الـشـيـطـان
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اذج ٍ عديدة لدراسات تاريخية يف جامعـة صـنعاء وأمامي 

 ولكنهـا ،يشمل إطارها الزمني واملكا واملوضوعي تلك املجزرة

َّمرت عليها مرورا عابرا وسطحيا أو متجاهال أو متبنيـا للروايـة 
  .السعودية بقضها وقضيضها

َولعلَّ أك من وقف مليا عنـدها هـ شـيخنا الـدكتور سـيد 
يخ يف جامعــة صــنعاء يف كتابيــه مــصطفى ســا أســتاذ التــار

 ،)تكوين اليمن الحديث( و،)مراحل العالقات اليمنية السعودية(
ة  ّوالدكتور محمـد عيـىس صـالحية يف مقدمتـه ودراسـته لـس

  .اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدين

َذكر األول بعض وقائع املجزرة وبعض أسبابها ونتائجها َِ  ثـم ،ُ

 وبـسط ،ات اليمنيـة الـسعوديةَّتتبع مدى حضورها يف املفاوضـ

 وأورد ، وعـن يشء مـن وقائعهـا،الثا الحديث عن مالبساتها

ٍمعلومات جيدة اطلع عليهـا مـن بحـث مخطـوط مـن ورقتـ ِّ، 
ُلكنه خلص رحمه الـلـه إىل بعـض االسـتنتاجات التـي تتنـاقض 

  .َوبعض الحيثيات التي أوردها هو بنفسه

ُويشبهه إىل حد كبـ عـرض األمـ ْ ٍ ٍّ  بـن أحمـد بـن محمـد ُ

اإلمـام (ِّ يف كتابـه القـيم والرائـع ،الحس حميد الدين للوقعة
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َّ الـذي تبنـى فيـه جزئيـا ،)الشهيد يحيى بن محمد حميد الدين

َّ واستنتج بعض األمور التي  تصح تاريخيـا،َالرواية السعودية ِ ِ َ، 
ِوعذره أن ابن سعود وسع . مثل تسليم ابن سعود لديات الحجاج ُ

ة واألصـيلة بـبالده وأموالـهأرس َ يـوم ضـاقت علـيهم ،ته الكر

ِأرض آبائهم وأجدادهم بسبب لؤم النظام اليمني ِ ُِ ِ .  

ْأما أبلغ مظاهر الهيمنة السعودية فهو أن تلك املجزرة وئدت  َ ِ ُ َِ ِ ِ ُ

ْ فلم يجرؤ أو  يجـز مؤلفـو املنـاهج الرتبويـة ،تربويا وثقافيا ِ ُ ْ ُ
َ أو جرب خاطر لذوي الـشهداء ،األنفسهم أن يذكروها ولو عرض
عيـات  ولألسـف فـال زال هنـاك مـن ،ٍّيف أي من كتـب االجت

ــة  ا مــن حمل ــ ــا كب ــي أنتجــت قطيع ــاهج الت ِّيقــدس هــذه املن

ــة  ــذه اململك ــضان ه ــوا يف أح ــذين ار ــا ال ــشهادات العلي ال

  .ًالشيطانية مرتزقة مأجورين

 

خي الوصــفي ســلك الباحــث يف هــذا البحــث املــنهج التــاري

القــائم عــىل جمــع املعلومــات وتفكيكهــا وتــصنيفها ومقارنتهــا 

َّ وعرض النتائج التي تـم التوصـل ،وتحليلها وكشف العالقة بينها

  . مع تحري الصدق واملوضوعية،إليها
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ة ،ِّاشتمل البحث عىل مقدمة   : وسبعة فصول وخا

:والحجـاز قبـل  األوضاع الـسياسية يف الـيمن ونجـد 

  .  املجزرةوقوع

:املجزرة من حيث الزمان واملكان واألسباب .  

:ونـاقش الروايـة ،َّ فـصل القـول عـن وقـائع املجـزرة 

  .النجدية بالتفنيد والتبي

: رصد املواقف املختلفة إزاء املجزرة من كـل مـن ابـن 

  . بلدان العربية واإلسـالميةسعود واإلمام يحيـى وال

:وتــراجم مــن ظفــر الباحــث ون الـــشهداء والنـــاج ِ

  .برتاجمهم منهم

:وكيف سـاهمت ،ِّ النتائج واآلثار املرتتبة عىل املجزرة 

عية ات والتطورات السياسية واالجت   . ِّيف صنع بعض املتغ

:ل املجزرة بنوعيه الفصيح والحميني األدب حو .  

:اشتملت عىل أهم االستنتاجات والتوصيات .  

 : وفيهــا بعــض الخــرائط والوثــائق والــصور املتعلقــة

  .البحث وضوع
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 ال سي يف الوثائق الرسمية ،شحة املصادرمن البحث عا 

ة جدا،اليمنية لجانـب الـسعودي  وإذا كان ا، وهي ظاهرة خط

ا مــن الوثــائق  قــد نــرش عــن العالقــة الــسعودية اليمنيــة كثــ

ا يعزز من مواقفه وادعاءاتـه  فـإن املركـز الـوطني ،ِّالرسمية 

َّيـشكون مـن شـحة ونـدرة الوثـائق ون للمعلومات وكذلك الباحث ِ

 ولعـلَّ اليـد النجديـة العابثـة ،والسجالت التي تعود لذلك العهد

استولت عـىل كثـ منهـا كـ سـيأ يف طالت هذه املصادر و

  .ِاعرتاف أحد املسؤول السعودي

ثم الحقـا سـاهمت توجهـات الـسلطة املواليـة للـسعودية يف 

ل توثيق الروايات والشهادات الشفهية املعايِشة للحدث من  إه

َّ وشـجعت عـرب مراكـز ، الذين نجوا مـن املجـزرة،شهود العيان
البيئـة الخانقـة لألصـوات التـي ان طقوى موالية لقـرن الــشـي

  .بقيت حرة ومتمردة

ـا  َّومع ذلك فهناك مـن املـصادر مـا أفـاد البحـث منهـا أ
ٍ ومنها تلك الروايات والشهادات الشفهية عـن قليـل مـن ،إفادة

 وقـد تناقـل اليمنيـون عـن ،لعيان النـاج من املجزرةشهود ا

ء ،رةأولئك الناج عرب جيل أو ثالثة أخبار تلك املجز  وأسـ
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ــشهداء ،شــهدائها ــاد ال ــ مــن أحف ــدين لكث ــذا البحــث م  وه

 وتـم إثباتهـا ،ّوالناج الذين أدلوا بإفاداتهم الشفهية واملحررة

  .يف هذا الكتاب

ويدين البحث بالفضل للبحث املخطوط من ورقتـ والـذي 

ورد يف مجموع أشعار ورسائل الـسيد العالمـة يحيـى بـن عـيل 

ــذاري يف دار املخط ــاتال ــةت وورد،وط ــات قيم ــه معلوم ِّ في ٌ، 
 ويـدل ، وقيمـة منهوبـاتهم، والنـاج،ٌوأرقام محددة للشهداء

  .عىل أن كاتبه كان قريبا جدا من مصادر القرار اليمني

محمـد وأفاد البحث من الوثائق التي أوردها صاحب املنـار 

ٍ وهي عبـارة عـن مراسـالت بينـه وبـ ،يف مقاالتهرشيد رضا 

ـــ ــام يحي ــسان ،ىاإلم ــرب عــن ل ــشورات شــبه رســمية تع ِّ أو من ٍ

ــمية ــحفها الرس ــن ص ــا ع ــة نقله ــة أو اليمني ــة النجدي  ،الحكوم
  .واشتملت عىل تفاصيل ومواقف هامة

الجزيـرة العربيـة يف الوثـائق (ك أفاد البحـث مـن كتـاب 

ه مـن ، يف العالقة ب بريطانيا وابن سـعود)الربيطانية  وغـ

الربيطانيـــة وردت وثيقتـــان  ويف الوثـــائق ،حكـــام الجزيـــرة

ـــزرة ـــن املج ـــرين ع ـــارير ،بتقري ـــاب التق ـــم كت ـــس فه َّ تعك َ ِ

  . عنها وانطباعاتهم
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 )كتيبة الحكمة(ولعلَّ أك املصادر التي أفاد منها البحث هو 
ة اإلمـام يحيــى حميـد الـدين  املطبـوع تحـت عنـوان ،يف س

ة اإلمام يحيـى بن محمـد حميـد الـدين(  لـرئيس ديـوان ،)س

 حيـث أورد ،العالمـة عبـدالكريم مطهـرالقايض مام يحيـى اإل

ــة ــسجم مــع ،ٍ ومعلومــات واضــحة،تفاصــيل دقيق ــات تن ٍ ورواي

 وتعـود قيمـة معلوماتـه إىل قربـه مـن مـصادر القـرار ،بعضها

ًتوسعا يف وأنه أك املؤرخ املعارصين ،اليمنية   .  ذكر املجزرةُّ

 ،ة املكيــةوأفــاد البحــث مــن مقــال وردا يف جريــدة القبلــ
ّ وقـد تحـدثت ،َوكانت لسان حكومة الرشيف حس يف الحجاز

ـا يعكـس املوقـف الرسـمي لحكومـة  عن الفاجعـة يف حينهـا 

 وأوردت تفاصيل مهمـة عـن طريقـة إبـادة الوهـابي ،الحجاز

ــنهم ــج م ــادم إىل الح ـــاج والق ــن الن ــاج وع  وأي ،للحج

  .سلكوا طريق

نظـر للمـؤرخ الـسيد ك أفاد البحث من مخطـوط نزهـة ال

 ، وتـراجم الــشهداء، يف وقـائع املجـزرة،العالمة محمـد زبـارة
 بخالف مطبوعه الذي تداولت عليه أيدي الحـذف ،وأم الحج

ُ وغيبت الكث م يفيد يف هذا الصدد،والتمزيق َ ِ َ َّ .  

ء الـشعراء اإلريـا  ، والـذاري،ِوأفاد البحث من تراجم العلـ
العلــم ومعاقلــه يف الــيمن للقــايض  يف كتــاب هجــر ،والحجــري
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عيل األكوع ٍ ونبذ وردت فيه عن مجزرة ،إس َ وأفـاد أيـضا . تـنومةُ

 حيــث أودع فيــه قــصائد أولئــك )دروب الحــج(مــن كتابــه اآلخــر 

ك أفاد من مقدمة الرئيس األسبق عبدالرحمن اإلريـا . الشعراء

  وفيهــا معلومــات ذات قيمــة)هدايــة املستبــرصين(لكتــاب والــده 

 وصدرت عـن أحـد أهـم رجـاالت ،تسلط الضوء عىل دوافع القتلة

  .ذلك العهد

ــصيح  ــا الف ــشهداء بنوعيه ــاء الـ ــة يف رث ــصائد اليمني والق

والحميني عكست الوجدان اليمني تجاه تلك املجـزرة واختزلـت 

ــا ــ له ات اليمني ــس ــة ،تف ــة ملواجه  واقرتحــت الطــرق العملي

  .مرتكبيها

 )رحلـة يف العربيـة الـسعيدة(وأفاد البحث أيضا مـن كتـاب 

َلألستاذ نزيه العظم الذي عايَش الحدث  ومـن خالصـة نتيجـة ،َ

ملوك (ك أفاد من كتاب . بحثه عن سبب إبادة أولئك الحجاج

ق السيايس من أسباب ، ألم الريحا)العرب َّ في يتعلق بالشِّ

 ومــن كتــاب جــون حبيــب عــن اإلخــوان الوهــابي ،املجــزرة

 ، وأدوارهــم وطــريقتهم العــسكرية والحربيــةوظــروف نــشأتهم
  .سعود وعالقتهم بابن
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ــدكتور  ــث ال ــث بح ــا البح ــاد منه ــي أف ــع الت ــن املراج وم

 ال ،)عس يف النـزاع الـسعودي اليمنـي( )١(عبدالرحمن الوجيه

ــا ــار بواطله ــسعودية وإظه ــة ال ــد الرواي ــان ،ســي يف تفني  وك

 للـسيد )ابكـشف االرتيـ( ومثلـه كتـاب ،يف هذا الجانب َّسباقا

  .العاميل األم

ْوحول الروايـة الـسعودية للمجـزرة فقـد اسـتفيدت مـن مجلـة  َ ُ

ِمـن كتـب  وكـذلك ،ِّ نقال عـن جريـدة أم القـرى الـسعودية،املنار ُ

البيـان (:  وأبرزهم عبدالواحـد دالل يف كتابيـه،ِّمؤرخ سعودي

مطالعــات يف املؤلفــات ( و،)يف تــاريخ جــازان وعــس ونجــران

  .)ية اليمنيةالتاريخ

 

ِكان للهيمنة النجدية أثر بالغ يف وأد تلك املجـزرة ٌ  ودفنهـا يف ،ٌ

القـرار الـسيايس عـىل  من خالل الهيمنـة الـسافرة ،رمال النسيان

ي يف البلـد  وبأدواتهـا املختلفـة مـن ،والرتبوي والثقايف واألكاد

                                                           
ني حصل عىل الدكتوراه من جامعـة القـاهرة )١(  لكنـه مـات مـع أرستـه يف ، باحث 

 وبعـد ، بـشكل محـدودٍحادث يف ظروف غامضة بعـد تأليفـه هـذا الكتـاب ونـرشه

ًانتزاعه حك قضائيا بتمكينه من التدريس بجامعة صنعاء ً.   
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كانـت جرسـا مبكـرا يـش  ورغم أن املجـزرة ،الرتغيب والرتهيب

 ،)قــرن الــشـيـطـان(إىل عدوانية هذا الكيان الشيطا املتوحش 
 ،والذي نشاهد اليوم بعضا من مخرجاته يف هذا العـدوان القـائم

ِإال أننا  نكن قد أعددنا العدة ملواجهته؛ حيث أسدل الستار  ْ عـىل ُ

 معهـا ب فغـا،الواقع التعليمي والثقـايف يف البلـديف تلك املجزرة 

ُّ وهــذا يعنــي أنــه يف ظــروف التحــرر ،بأســبابها العميــق الــوعي
 وتنميــة الــوعي الــوطني ،واالســتقالل يجــب إعــداد العــدة لــذلك

َاملستقل بهذه األحداث حتى ال نخدع مرة أخرى ْ ُ.  

أيـن تقـع تلـك املجـزرة يف النظـرة : والسؤال األهم اآلن هو

ـــا يف ـــن موقعه ـــسعودية االســـرتاتيجية للحـــج ؟ وأي ِ ســـيل ال

ِاالعتداءات السعودية عىل الحجاج بشكل عـام؟ وملـاذا  يخـُل 

ٌعام من كثـ مـن األعـوام إال وفيـه اعتـداءات أو عـدوان أو 
ة وقتُل املئات واآلالف مـن  ل وتقص نتج عنه مجازر كب ُإه ٌ

  حجاج بيت الـلـه الحرام؟

ــسعودية  ــر أن دور ال ــذي يظه ــشـيـطـان(إن ال ـــرن الـ  )ق
ِيجي املنــوط بهــا منــذ إنــشائها عــىل يــد املــستعمرين االســرتات

 ،الغــربي يقــوم عــىل اســرتاتيجية إفــراغ الحــج عــن محتــواه
ل ، من خالل قتل الحجاج املسلم، وغاياته،وأهدافه  أو اإله

ِّاملتعمـد املــؤدي إىل مــوتهم  ومــن ثـم تعزيــز الــشعور النفــيس ،َّ



  

  

 

٤٠  

  . ن واإلحباطوالرتبوي لدى عامة املسلم بالسخط وعدم األما

أو منع الحج عـن  ،وكذلك من خالل صد املسلم عن الحج

تأدية دوره يف تقرير وحدة املسلم وتوجيههم نحو قـضاياهم 

ية  وإذا كـان الحـج يف ،بسياسات املـستكربين والتنديد ،املص

ر األعظم للمسلم سياسيا ووحدويا وثقافيـا  األساس هو املؤ

عيــا ــابر واَّقــد ســخر  فــإنهم،واجت  التــي لهــا - الحــرم من

 املـرشوع ذلـك أهـداف  لتحقيـق-قدسيتها يف قلوب املـسلم 

ري ر لوحدة ،االستع ر األعظم من مؤ ٍ حيث حولوا هذا املؤ َ َّ
ــنهم ــق بي َر للتفري هم،ٍاملــسلم إىل مــؤ ــضليلهم ،ِ وتكفــ ِ وت

هم، وقتلهم،وتبديعهم   . ِ وإضفاء املرشوعية عىل جرا

 شيوخ الـدين ِلَبِملسلم من قكلمة اريق والتمزيق لوأما التف

 كلـه بنعـيقهم ِ فقد أصاخوا بـذلك سـمع هـذا العـاالوهابي

صم بكم عن املعتدين يف فلسط والعـراق   ولكنهم،وأصواتهم

ها من بلدان املسلم  .وغ

م وهم يصدون حجـاج الـيمن ٢٠١٥وهاهم اليوم ومنذ عام 

م وهـم يـصدون الحجـاج ٢٠١١ وكذلك منـذ ،عن فريضة الحج

َّهـ منعوا وسيـسوا حـج ١٤٣٨ويف العام املنرصم  ،السوري عنه
َّ وخالل نوبـات مختلفـة تعـرض الحجـاج املـرصيون ،القطري



 

  



٤١  

 وعقب أزمة لوكر ب أمريكا وليبيـا ،والحجاج األتراك للمنع

ُيف التسعينات تـم منـع الحجـاج الليبيـ مـن الحـج بـضغوط  َّ
ــة وبريط ــد معمــر أمريكي ــسية عــىل حــد قــول العقي ــة وفرن اني

ِالقذايف؛ األمر الذي دفعه التخـاذ قـرار أخـرق قـىض بتوجيـه  َ ْ ٍ

 وأعلنـت ،بعض الليبي إىل السياحة إىل املسجد األقىص املحتل

  . َإرسائيُل ترحيبها بذلك

ــام  ــراني يف ع ــاج اإلي ــزرة الحج ــا مج ــي ١٩٨٧وأم م فه

هـــ ١٤٣٦/ م٢٠١٥مجـازر َّ  تتفـوق عليهـا إال ،فـضيحة مدويـة

ُّ ثـم تـسبب موكـب ويل ويل ،بسبب إسقاط الرافعـة يف الحـرم
ن بتوجيه سـيول بـرشية مـنهم يف  ٍالعهد آنذاك محمد بن سل ٍ

ِ أدى إىل تدافعهم ودعـس بعـضهم ،ٍاتجاهات متعاكسة يف منى ِ ْ َّ

ــر رسب طويــٌل مــن الــسيارات الفارهــة ،بعــضا ٌ والغايــة أن  ِ َّ
 ، ال يبـايل بحيـاة النـاس وال بكـرامتهم)فمهفو(تطيها أم 

ظهر العاجز آنذاك ول يتم إظهار ابن نائف وزير الداخلية 

تـه يف إدارة الحـج ه هيـدا لعزلـه،عن القيـام   وهـو مـا ، 

  .حصل الحقا

 بـدعاوى ،ٌ يخُل عام من األعوام إال وفيه مجزرة للحجـاج

حكـم فيهـا امللـك  ما عدا األعـوام التـي ، وأعذار باردة،مختلفة



  

  

 

٤٢  

 وهذا يث ،َّ فتميزت بالسالمة للحجاج،عبدالـلـه بن عبد العزيز

  .َأك من سؤال

َّإن الصد عـن املـسجد الحـرام يـأ يف ذات الـسياق الـذي 

تبذل فيه مملكة قــرن الــشـيـطـان جهـودا كثيفـة وسـعيا حثيثـا 

ثل تجسيدا حيـا للوحـدة  إلفراغ الحج من أهدافه وغاياته التي 

ر املسلم الـسنوي  ،َّاإلسـالمية وللكيان العاملي املوحد حيث مؤ
ية وبراءتهم ،وتعزيز وعي األمة وهـم -  ومعالجة قضاياها املص

 مــن أعــداء الـلـــه الــذين - لــك املــشهد األســطوريِيف خــضم ذ

 وسيـستمر الوضــع ،يناقـضون املـرشوع اإللهـي يف هـذه األرض

قــرن ( ُه اإلسـالمَّالذي س - عىل هذا النحو ما دام هذا الكيان 

ر ومشاريعه الهدامـة واملفرقـة )الـشـيـطـان ِّ واملرتِبط باالستع ِ - 

َيحكم سيطرته عىل ذلك البيت الطاهر ُ ِ ْ ُ.  

ً وجعلهـم فيـه سـواء ،البيت الـذي جعلـه الـلــه للنـاس أمنـا
ُّ حيث ال رشعية أبـدا ألي إجـراء يـتم فيـه ، فيه والباديالعاكف ٍ ِّ

ٍلة الحجاج من أي مكان قـدموا؛ حيـث جعـل الـلــه ُمنع أو عرق ِّ ُ

 وهو النا عن املسجد الحـرام وممـن لـيس مـن -حق البادي 

  . سواء بسواء، مثل حق العاكف فيه-أهله 

َوإذا قلب آل سعود صفحة التاريخ القريبة ِ ُ ا استشعروا ،َّ  فر



 

  



٤٣  

ُأنهـم ســيخرجون مــن البــاب الـذي دخلــوا منــه  فتحديــدا يف ،ُ

ُ أشاع والدهم عبدالعزيز أن حـاكم الحجـاز آنـذاك م١٩٢٤ عام
 ،َّالرشيف الحس بن عيل قد صد حجاج نجد من دخـول مكـة

را يف الريــاض حــرضه أعيــان نجــد ومطوعتهــا  ِّفعقــدوا مــؤ ُ

ّ وقرروا وجوب إعالن الجهاد ضد من صـد عـن بيـت ،وقادتها َّْ َ ِ َ َّ
ُ وبهذه الذريعة تم لهم اجتياح واحـت،الـلـه الحرام ُالل الحجـاز َّ

  . والحرم الرشيف

نهايتهم يف الحرم الرشيف لن تكون أحـسن مـن نهايـة  

ّكفار قريش ملا صـدوا املـسلم بقيـادة الرسـول األكـرم صـىل 

الـلـه عليه وآله وسـلم عـن البيـت الحـرام يف الـسنة الـسادسة 

َ فاعتربه القرآن خطيئة تضارع خطيئـة الكفـر،للهجرة ِ ِ وموجبـا ،ُ

 باإلضـافة إىل ،ِط واليـتهم الواقعيـة عـىل البيـت الحـرامإلسقا

ِ وسـببا موجبـا لتعـذيبهم مـن ،سقوط واليـتهم الـرشعية أصـال

َوما▬ ،الـلـه ْهلم َ ُ َّأال َ ُيعذهبم َ ُ َ ِّ َ ْوهم الـلـه ُ ُ َيصدون َ ُّ ُ ِعن َ ِاملسجد َ ِ ْ َ م ْ ِاحلرا َْ َوما َ ْكانوا َ ُ َ 

ــــــاءه ُأولي َ ِْ ْإن َ ُأوليــــــآؤه ِ َ ُْ ِ َّإال َ ُامل ِ َتقــــــونْ ُ َّولـــــــكن َّ َِ ــــــرهم َ ْأكث َُ َ ْ َيعلمــــــون َال َ ُ َ ْ فــــــال[♂َ  ،]٣٤:األ
َّإن▬ ،ُواعتربه إلحـادا ظاملـا يـستحق صـاحبه عـذابا ألـي َالـذين ِ ِ َّ 

ُكفــروا َ َويــصدون َ ُّ ُ َ ِســبيل َعــن َ ِ ِواملــسجد الـلـــه َ ِ ْ َ ْ م َ ِاحلــرا َْ ِالــذي َ ــاه َّ ُجعلنَ َ ِللنَّــاس َْ ء ِ َســوا َ 

ُالعاكف ِ َ ِفيه ْ َوالب ِ َومن ِادَْ ْيرد َ ِفيه ُِ ٍبإحلاد ِ َ ْ ِ ٍبظلم ِ ْ ُ ُنذقه ِ ْ ِ ْمن ُ ٍعذاب ِ َ يم َ ٍأ ِ   .]٢٥: احلج[♂َ



  

  

 

٤٤  

ِإنه عند إغالق أبواب البيت الحرام أمام القلوب التي تهـوي  ِ ِ َ

 يكون الـلـه قد أذن ألوليائه املؤمن بفتحه والدخول إليـه ،إليه

؛ أ يقــل الـلـــه تعــاىل ُآمنـ ْلقــد▬: ِ َ َصـدق َ َ ُرسـوله لــهالـ َ َ ُ َالرؤيـا َ ْ ِّبــاحلق ُّ َ ْ ِ 

َّلتـــدخلن ُ َُ ْ َاملـــسجد َ ِ ْ َ م ْ َاحلـــرا َ َ َآمنـــني الـلــــه َشـــاء ِإن ْ ِ َحملقـــني ِ ِ ِّ َ ْرؤوســـكم ُ َ ُُ َومقـــرصين ُ َِ ِّ َ  َال ُ

َختافون ُ َ َفعلم َ ِ َ ْمل َما َ ُتعلموا َ َ ْ َفجعل َ َ َ ِدون ِمن َ َذلك ُ ِ ًفتحـا َ ًقريبـا َْ  لقـد ،]٢٧: الفتح[♂َِ

ر للمسلم عنه فتحا مبينا ملكـة وللبيـت الحـرام ُّكان صد الكفا

  .عىل يد املسلم

ُيستهدف الذي ِالبشع ِالعدوان هذا ظل يف  َوالنـساء َاألطفال ِ

َّعلينـــا أن نحـــج جميعـــا األوىل بالدرجـــة  العـــزة جبهـــات إىل ُ

ِاملزلزل  بالجهاد اإلحرام وننوي ،َثياب الرجولة ونلبس ،والرشف

هـا)تــنومة(يف ِاملنترص لدماء شهدائنا   مـع نطـوف وأن ، وغ

ــث الــشعبية واللجــان الجــيش  صــفا بــ ونــسعى ،طــافوا حي

ــاتهم ــروة ،حاج ــدتهم وم َّع ــادهم ُ ــق وأن ،وعت َننطل ــة ِ  للمرابط

ٌمشعر  الجبهات وكلُّ ،الجبهات صعيد عىل األبطال مع والوقوف
 أن ويجـب ،فيهـا واملرابطـة ِباملبيـت إال ُّحجنـا ُّيـصح  وال،حرام

وجهـاد  جهـاد املـال الجهـادين ب ِلف إىل الـلـه بأن نجمعَنزد

 معـسكرات ٍيـوم كـل يف نرمـي وأن ،واملوقـف والكلمـة ،النفس

 مـن يرسه الـلـه ا النجدي شيطانهم َومواقع ،الرجيم إبليسهم



 

  



٤٥  

 يبدعـه ـا أو ،)بركـان( أو )سـكود( أو ،)توشكا( أو ،)٣زلزال(

  .)لقادم أعظموا(نعلمه من فصيلة  ال م ،اليمنيون

َّنحجه أن يجب الذي حجنا هو هذا  ،ٍعـام حتـى النـرص كـلَّ ُ
 التخلـف وعاقبـة ،فيهـا املشاركة من ٍكلل وال ،للجبهات ٍوداع بال

ــن ــذا ع ــج ه ــيم الح ــو العظ ــوع ه ــسخط يف ُالوق ــ ال  ،الكب
  .األثيمة والعاقبة

ِستستمر هذه اململكة يف املـيض يف طريقهـا الـشيطا يف  ُّ
ــصد عــن الحــج ــرشيف،ال ــسييس الحــرم ال ــف ، وت  وتوظي

ي لألمــة  قدســيته يف الــرتويج للمــرشوع التمزيقــي التــدم

 ويف إفـراغ الحـج ،ّالذي يتسق واملرشوع األمـري يف املنطقـة

ٍ ولكن عقاب الـلـه آت عليهم ال محالـة،عن محتواه  تلـك سـنة ،َ

َومـا▬:  قال الـلـه تعـاىل،الـلـه وناموسه الحكيم ْهلـم َ ُ ُيعـذهبم َّالَأ َ ُ َ ِّ َ  الـلــه ُ

ْوهــم ُ َيــصدون َ ُّ ُ ِعــن َ ِاملــسجد َ ِ ْ َ م ْ ِاحلــرا َ َ َومــا ْ ْكــانوا َ ُ ُأوليــاءه َ َ ِْ ْإن َ ُأوليــآؤه ِ َ ُْ ِ َّإال َ َاملتقــون ِ ُ َّ ُ َّولـــكن ْ َِ َ 

ْأكثرهم َُ َ ْ َيعلمون َال َ ُ َ ْ   . ]٣٤: األنفال[♂َ

ّما هو مطلـوب اليـوم مـن الـشعوب اإلســالمية أن تتحـرك  َ ٌ
حرم الـرشيف عـىل يـد أوليائـه املـؤمن الـذين لتحرير ال

قـون كونـه  َرضيهم أولياء عىل الحـرم الـرشيف الـذين يحقِّ
ًمثابة للنَّاس وأمنـا﴿ ً َْ َ ََ َ ِ هم، يأمنون فيه،﴾ِّ  ال يخـضعون ،ِّ ويؤمنون غـ



  

  

 

٤٦  

ــسياسية ــضغائن ال ــضيقة وال لل ــسابات ال  وال لإلمــالءات ،للح

ُ الذين بهم تتيرس م،األمريكية ُنافع الحجاج وتتوفر أجواء الذكر َّ َّ ُ
َّوالعبودية الخالصة  يف تلك األيام املعلومات التي يتهيأ فيها 
عيا إلعادة ضبط نفسه عـىل  الحاج نفسيا وسلوكيا وعقليا واجت

 فطرة الـلـه التـي فطـر النـاس ،أساس املعاي اإللهية الفطرية

َكيـوم ولد(ُ فيعود بعد حجه املربور ،عليها َ َ ُّتـه أمـهِ  كـ ورد يف )ْ

  . األثر الرشيف عىل صاحبه وآله أفضل الصالة والسالم



 

  



٤٧  

 

 

ُ يحـسن تــنومةقبل الرشوع يف تفاصيل مجزرة الحجاج يف  ُ
ُإيقاف القـارئ عـىل املـشهد الـسيايس العـام الـذي كـان عليـه 

  .الحجاز ملا لها من عالقة بالحدث املراد بحثهاليمن ونجد و

 

 وكـان م١٨٣٩ُخضع جنوبه لالحـتالل الربيطـا منـذ عـام 

ٍاإلنجليــز قــد أنــشأوا إمــارات وســلطنات يف مــا كــان يــسمى  ٍ

 مقابـل ، كانـت تـدين لهـم بـالوالء والطاعـة،بالجنوب العـر

  .والسالطٍالتزامات مادية ومعنوية يتقاضاها أولئك األمراء 

له فقد بويِع اإلمام يحيـى حميد الـدين إمامـا بعـد  َوأما يف ش ُ
 يف ،وفاة والده اإلمام املنصور بالـلـه محمد بن يحيى حميد الـدين

ِ وكان قد ولـد يف عـام ،م١٩٠٤/ هـ١٣٢٢شهر ربيع األول  / هــ١٢٨٦ُ

ء عرصه، ونشأ يف صنعاء،م١٨٦٩   .)١( وأخذ العلم عن والده وعل

                                                           
 مؤسـسة ،م١٩٨٤ ،٢ ط، املقتطف من تـاريخ الـيمن، عبدالـلـه عبدالكريم،الجرايف )١(

  .٢٣٠ -٢٢٩ ص،دار الكتاب الحديث



  

  

 

٤٨  

ل اليمن يرزح تحت االحتالل العـثكان مع َّ ولكـن ،ظم ش

ة  وعىل رأسهم اإلمام املنصور بالـلــه ،ثورات اليمني بقيادة األ

محمد بن يحيى حميد الدين ثـم ابنـه اإلمـام املتوكـل عـىل الـلــه 

 وألحقـت بـاألتراك ،َ زعزعـت كيـان االحـتالل- يحيى بـن محمـد 

ِخسائر فادحة اضطرتهم لعقـد صـلح ِ َّ  والـذي ،م١٩١١َّ دعـان عـام َ

نيـة بزعامتـه  ِوجبه انتزع اإلمام يحيـى اعرتاف الخالفـة العث َ َ
  .الروحية والسياسية والثورية لليمني

نيـ يف الحـرب العامليـة األوىل  ة األتـراك العث لكن هز

ِ فـأعلن ،َّ هي التي عجلت بخروجهم من الـيمن)م١٩١٨ -١٩١٤( ْ ُ

/ هـــ١٣٣٧م يحيـــى صــنعاء يف صــفر  ودخــل اإلمــا،ُاســتقالله

  . )١(م١٩١٨نوفمرب

 ،ِّيف تلك الحرب كان اإلمام قد وقف موقفا إسالميا مـرشفا
حي أحــد املعارضــ لــه بقولــه ولكــن ": ُيحكيـه القــايض الــش

 فوقـف ،َ وأرشفهم موقفـا،َاإلمام يحيـى كان أعمق القادة فكرا

 من الخلـف َ و يطعن األتراك ال من األمام وال،َموقف الحياد

ً يحاربون مستعمرا ، وبأنهم مسلمون،التزاما منه باتفاقية دعان ِ

                                                           
 .٢٣٧ ص، املقتطف،الجرايف )١(



 

  



٤٩  

ْ و يقف به هذا االعتقاد عنـد ،)هم اإلنكليز وحلفاؤهم(ًكافرا  ِ

َحد املتاركة لألتراك َّ و يعـارض مـن أحـب ،َّ بل أمدهم باملال،ِّ ْ َ ْ ِ

  .)١("َالتطوع من اليمني للقتال معهم ضد اإلنكليز

ــتقر ــد اس ــضاع بع ــب إلخ ــنعاء ذه ـــى يف ص ــام يحي ار اإلم

 ووصـاب ، كلواء تعز،وإصالح القبائل واملناطق اليمنية األخرى

 وكانت بريطانيـا قـد احتلـت مينـاء الحديـدة يف العـام ،وزبيد

دى األوىل٢٢َّ ثم سلمته يف ،هـ١٣٣٧  ٣١ املوافـق ،هــ١٣٣٩  ج

 م لحليفهـا الـسيد محمـد بـن عـيل اإلدريـيس حـاكم١٩٢١يناير

َّ ليـشتد أوار املواجهـة بـ جـيش اإلمـام ،)٢(املخالف السلي

َّ وقـد رد اإلمـام عـىل ،ِّوعساكر هذا املتغلب اإلدرييس يف تهامة

تسليم بريطانيا للحديدة إىل حليفها اإلدرييس باستعادة الضالع 

  . )٣(والشعيب واألجعود

 مـن جنـوب -ُكانت تهامـة وبعـض املرتفعـات املطلـة عليهـا 

ال الحدي  تحت حكم السيد محمد بن -دة جنوبا إىل القنفذة ش
                                                           

حي)١(  ،م١٩٨٥-هــ١٤٠٦ ،٣ ط،الحضارة اليمن اإلنسان و، عبدالـلـه عبدالوهاب، الش
وت،منشورات املدينة   .١٨٦ ص، ب

  .٢٣٨ ص، املقتطف،الجرايف )٢(

 .٢٣٩ ص، املقتطف،الجرايف )٣(



  

  

 

٥٠  

َ وقد سلمته بريطانيا ميناء الحديـدة مكافـأًة لـه ،عيل اإلدرييس َّ

ً ونكايـة ،عىل خدماتـه لهـا يف الحـرب العامليـة األوىل وبعـدها

ِبخصمها اللدود اإلمام يحيـى الذي يرفـع شـعار تحريـر عـدن  َ َ ْ َ

  .ومحميات الجنوب ب الح واآلخر

ُّومع ذلك فقد كانت هنـاك بعـض االضـطرابات والتمـردات  ُ
/ هـــ١٣٣٧يف منــاطق حكــم اإلمــام يحيـــى؛ إذ أرســل يف عــام 

إلتقـان "َم سيف اإلسـالم أحمد بـن قاسـم حميـد الـدين ١٩١٩

َ وأرسل يف نفس السنة األم عيل بن عبدالـلـه ،"أمور لواء إب
د فتنة يف حبيش َالوزير إلخ    .)١(ة واملقاطر،ُ

ك يبدو أن بعضا من أعوان اإلمام يحيـى ورفقاء دربه يف 

َّ أو ســجلوا امتعاضــهم ضــد بعــض ،َّجهــاد األتــراك تخلــوا عنــه
سياساته ال سي بعد دخوله صنعاء؛ فهذا القـايض عبـدالوهاب 

حي كــان قــد فارقــه مغاضــبا لــه عــام  م ١٩١٣/ هـــ١٣٣١ِالــش

ــة ــ حج ــدريس يف ظف ــرصفا إىل الت ــل،ِمن ــه فع ــيف  ومثل  س

َّ حيـث تفـرغ ،اإلسـالم أبو نيب محمد بن الهادي رشف الـدين
ــدريس ــوم للدراســة والت ــن ،يف األهن  وكــذلك القــايض عــيل ب

                                                           
 ضـمن مجمـوع فيـه ، بحـث مفيـد،)لعله للعالمة يحيى بن عـيل الـذاري (، مجهول)١(

 ، موجود يف دار املخطوطات اليمنيـة،رسائل وأشعار العالمة يحيى بن عيل الذاري
 .ب/ ١١٣ ق ،٣٠٢١برقم



 

  



٥١  

 باإلضافة إىل عدد من الشخصيات العشائرية ،عبدهللا اإلريا

حي،واألمراء   .)١( بحسب رواية القايض الش

ردات ومشاكل دا ُّويف تلك الفرتة حدثت أيضا عدُة  ْ  ،خليـةََ
رد أم حجـة الـسيد يحيـى بـن نـارص شـيبان ِمنها   وأخيـه ،ُّ

ـرد شـيخ حاشـد ،)٢(م١٩١٩/ هــ١٣٣٧محسن يف حجة عـام   و

 إىل ابـن ً ثم فرار ابنـه الحقـا،الشيخ نارص بن مبخوت األحمر

 ومنها حركة السيد محمد بن عيل الوزير يف وادي الرس ،سعود

عيل مطلق بهمـدان  والشيخ ،م١٩٢٣/ هـ١٣٤١ببني حشيش عام 

هـ ضد عامـل ١٣٣٩ وحركة بعض السادة آل النعمي عام ،صنعاء

 وكـذلك مـواالة الـشيخ أحمـد الزيحـي يف ،اإلمام يف الرشف

 .)٣(الرشف لإلدرييس
َم أهم وأخطر ما ١٩٢٣م إىل ١٩١٨لقد كانت الفرتة من عام  َّ

 بـسبب جـسامة الحـوادث ،َّمر عىل اليمن يف تاريخها املعـارص

ْ تعرضــت لهــا الــبالدالتــي َ ِ فاألخطــار املحدقــة بــاليمن كانــت ،َّ ْ ُ
                                                           

حي )١(  .١٩١ ص، اليمن اإلنسان والحضارة،الش
حي )٢(  .١٩٢ ،١٩١ ص، اليمن اإلنسان والحضارة،الش
حي)٣(  عبد الكريم بـن أحمـد ، ومطهر؛١٩٤ ،١٩٢ ص، اليمن اإلنسان والحضارة، الش

ة اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدين،)هـ١٣٦٦ت( ة كتيبة الحكمة مـ، س ن  املس
ة إمام األمة  دار البـش ،م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ ،١ ط، تحقيق محمد عيىس صالحية،س

ن-  .٢٤٣ ،٢ ج،َّ ع



  

  

 

٥٢  

ة،عظيمة  ومعاول الهدم والتجزئـة ، والقوى املرتبصة كانت كب

ــشحوذة ــت م ــانوا ،كان ــافع ك ــة واملن ــن الزعام ــاحثون ع  والب

ِّمرتبص باإلمام يحيـى الدوائر
)١(.  

 ،يف الجانب اآلخر وبعد خروج األتراك مـن الـيمن مبـارشة
َ من مشايخ اليمن األسـفل وتهامـة الرسـائَل والبعـوث ٌبعث كث

َ طـالب منـه الـدعم ،إىل املندوب السامي الربيطا يف عدن

 ،الفوري ملواجهة قـوات اإلمـام يحيــى الزاحفـة إىل منـاطقهم
ِوقد علق املندوب السامي يف عدن عىل سيل الرسائل والبعـوث  ُ َّ

َاملرسلة إليه يف هذا الشأن بقوله ْ الحاصل يف تلك املناطق إن ": ُ

 وكـلَّ شـيخ يريـد ،ِ وكـلَّ عاقـل حـارة،من اليمن أن كـلَّ مقـدم

 ، شـيخا١٢ حيث وصله منـدوبون ألكـ مـن ،االستقالل بنفسه
يـة الربيطانيـة . "ُّوكلهم يطلبون االستقالل والدخول تحت الح

ء الكثـ مـن أولئـك املـشائخ " َوأوردت الوثائق الربيطانية أس ُ

 التـي "لوا اإلنجليز عـىل االنـدماج يف دولـة الوحـدةَّالذين فض

  .)٢(كان يسعى إليها اإلمام يحيـى

                                                           
 دار ، اإلمام الشهيد يحيـى حميـد الـدين، أحمد بن محمد بن الحس،حميد الدين )١(

  .٢٧٦ ص،١ ج،املعارف

 .٢٨٢ ص،١ ج، اإلمام الشهيد يحيى حميد الدين،حميد الدين )٢(



 

  



٥٣  

 

 ، واملدينـة املنـورة،ويضم الحرم الـرشيف مكـة املكرمـة
 ، وآخرهم الرشيف حـس بـن عـيل،وكان يتوىل أمره األرشاف

 وعنــد اشــتعال ،م١٨٥٤/ هـــ١٢٧٠ الــذي ولــد ســنة ،ابــن عــون

م اتـصل بـه الربيطـانيون؛ إذ كـان ١٩١٤عاملية األوىل الحرب ال

َّ وأمـده اإلنجليـز ، فثـار علـيهم يف الحجـاز،ِينقم عىل األتـراك
لصوا عن ،ِ ووعدوه بتمليكه عىل العرب،بالسالح واملال َّ لكنهم 

 ليقتـسموا - حتى قبل أن تنتهـي الحـرب - وذهبوا ،وعودهم له

 فـي سـمي باتفاقيـة ،بالد العرب مـع الفرنـسي فـي بيـنهم

  .سايكس بيكو

م بعـث الـرشيف الحـس بـن عـيل ١٩٢٢/ هـ١٣٤٠يف عام 

ٍ فـرد عليـه اإلمـام بإيفـاد وفـد ،ملك الحجاز وفـدا إىل اإلمـام َّ
ثل ّ مـع قـصيدة غـراء تـدعو إىل الوفـاق بـ األمـة ،ني م ٍ

 ثم وفد عىل اليمن الرحالة العر أمـ الريحـا ،)١(العربية

 وقــد حمــال معهــ رســالة مــن ،)٢(طنط ينــيوصــاحبه قــس

                                                           
  : مستهلها )١(

ــل ــشورة يف املحاف ــة من   مغلغل

  

  َتهيم وتذري الـدمع تهيـام ثاكـل  

  .٢٣٩ ص، املقتطف،الجرايف  

 .٢٤١ ص، املقتطف،الجرايف )٢(



  

  

 

٥٤  

ٍالرشيف حس بشأن عقد اتفاقية تعاون تحت شعار  ِ ْواعتـصموا ﴿ِ ُ ِ َ ْ َ
ْبحبــل الـلـــه َمجيعــا وال تفرقــوا ُ َ ًَّ َ َ َ ْ َِ ِ ــران[﴾ِ ــد أورد الريحــا يف ،]١٠٣:آل عم  وق

 وبين ، البنود املقرتحة يف تلك االتفاقية)١()ملوك العرب(كتابه 

 أكمـل ،سطنط يني بذلك املـرشوع إىل الحجـازعاد صاحبه ق

  .الريحا طريق رحلته إىل العراق ثم إىل نجد يف تلك السنة

ِّورغم حرص اإلمام يحيـى عىل رسية مرشوع تلك االتفاقية  ِ

ّ لكــن لعــل أخبارهــا قــد تــرسبت إىل مــسامع ،)٢(عــن كــل أحــد
 ، وعىل رأسهم ابن سعود سلطان نجد آنذاك،بريطانيا وحلفائها

 ومـ يـدل عـىل ،الخصم اللدود للرشيف حس ملك الحجـاز

 كاتبـة أرسار )جروتـرد بـل(َّذلك ما رصح به الريحا مـن أن 

 عنـد لقائهـا -املندوب الـسامي الربيطـا يف العـراق أخربتـه 

َّبأمور تتعلق" -هناك   ": َ قولـه)٣( يـضيف الريحـا، برحلته"ٍ

َأســتغرب علمهــا بهــا؛ أل أعلــم أن و ْ كــالء إنكلــرتا الــسياسي ِ

َّومندوبيها يف الـبالد العربيـة يتبـادلون التقـارير الـرسية مـن  ِّ ِّ
ٍ ٍ إىل ح   . "ح

ُومع ذلك فإن الشك يراود حول الريحا نفسه  أنـه هـو ،َّ
                                                           

وت، دار الجيل،م١٩٨٧ ،٨ ط، ملوك العرب، أم،الريحا )١(  .٢٢٤ - ٢١٨ ص،١ ج، ب
 .١٧٤ ص،١ ج، ملوك العرب،الريحا )٢(
  .٤٩٧ ص،١ ج،ملوك العرب )٣(



 

  



٥٥  

ٍالذي ساهم يف ترسيب خرب تلك االتفاقية بـشكل أو بـآخر إىل  ِ

ي مهمة إنجليزية ِّ  وأنه كان يؤد،ِابن سعود نفسه يف ذلك العام

 وهــو الــذي كــان يحمــل الجنــسية ،يف إيقــاع العــرب ببعــضهم

َّ والــذي كــان يحــرص عــىل تطويــع الحكــام العــرب ،األمريكيــة ِ

ربر رضورة التعامل معهم،لرغبات اإلنجليز  ِّ .  

ٌجدير بالذكر أنه بعد ذلك طاب له املقام يف حرضة سلطان 
ته كتابه ،نجد ابن سعود  ،) نجـد الحـديثتـاريخ( وكتب يف س

 وثنــاء وإشــادة بــه ،الــذي مــأله تبجــيال وتعظــي البــن ســعود

  .وبحكمه

َومع ذلك فقد كان الرشيف حس أيضا يحاول إقناع اإلمام  ُ ِ

صالحة اإلنجليز كان ولده فيـصل يحـاول عـرب " فقد ،يحيـى 

ــع  ــارب م ــة التق ـــى بأهمي ــاع اإلمــام يحي ــشار اإلمــام إقن َمست ِ ِ

  . )١("ها مصلحة األمتٍبريطانيا لعالقات في

همته ملا استثبته اإلمـام يحيــى عـن بيـت  ِرصح الريحا  َ ْ َّ َّ
:  فقـال، والذي حمله عىل ترحاله إىل الـيمن،القصيد يف رحلته

 والثــا أن تعقــدوا ،أن تتفقــوا واإلنكليــز:  األول،هــ بيتــان"
                                                           

ة اإلمـام يحيــى بـن محمـد حميـد الـدين،ر مطه)١(  مقدمـة ،٢٩٧ -٢٩٢ ص،١ ج، س

  .املحقق الدكتور صالحية



  

  

 

٥٦  

د ذلـك الوثـائق الربيطانيـة )١("معاهدة مع ملك الحجـاز ؛ وتؤكـِّ

ُعارصة لهذه األحداث؛ حيث تتحدث أنه إذا تم عقـد معاهـدة امل ََّّ
َّبينهم وب اإلمام فـإنهم يقرتحـون إعطـاءه مبلغـا معينـا مـن  َ ِ

ــشهرية ــات ال ــا يف   التــي،اإلعان ــاء بريطاني كــان يتلقاهــا حلف

  .)٢(نجد املنطقة وال سي ابن سعود يف

  عىل مرشوع اتفاقيـة-بحسب الريحا-وافق اإلمام يحيـى 

ــق يش،ٍتحــالف مــع الــرشيف حــس ــق  و يتحقَّ ــي يتعل َّء ف

 وهذا بالتأكيد سيزيد من نقمة بريطانيـا عـىل دولـة ،بربيطانيا

  .اإلمام يحيـى

 

كان السيد محمد بـن عـيل بـن أحمـد اإلدريـيس قـد أعلـن 

 معتمدا عىل النفوذ ،م١٩٠٦دعوته لإلمامة يف مدينة صبيا عام 

ــد الر ــسيد أحم ــده ال ــا ج ــي حققه ــة الت وة املعنوي ــ ــي وال وح

اإلدريــيس بعلمــه وجهــوده يف الــوعظ واإلرشــاد ألهــل منطقــة 

 وقد عقد السيد محمد اإلدريـيس مـع إيطاليـا معاهـدة ،جيزان
                                                           

 .١٦٩ ص،١ ج، ملوك العرب،الريحا )١(
 دار ،م٢٠٠٧ ،١ ط، الجزيـرة العربيـة يف الوثـائق الربيطانيـة، نجدة فتحـي، صفوة)٢(

وت–الساقي    .١٥٧ ص،٧ مج، ب
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َّ ثم وقع معاهدة تحالف أخرى مع اإلنجليز ،م١٩١٢تحالف عام 

  . م١٩١٥عام 

 اصـطفافا مـع كان اإلدريـيس أول حكـام الجزيـرة العربيـة

ــة األوىل ــرب العاملي ــراك يف الح ــة األت ــا يف مواجه  ،بريطاني
ِّواستخدمه اإلنجليز دميـة طيعـة ملواجهـة خـصومهم ُ و يكـن ،ً

ِّيحرك ساكنا إال بأوامرهم َ ٍ مقابل حصوله عىل مساعدة شـهرية ،ُ ٍ

َّ وكانـت عالقتـه باإلمـام يحيــى متـسمة ،)١(جنيـه١٠٠٠َّمقدرة بـ
 لكنـه بعـد تحالفـه مـع إيطاليـا ثـم ، األمـربالتفاهم يف بدايـة

ُبريطانيــا اتــسمت بالتجــاذب واالخــتالف حتــى وفاتــه يف  مــع َّ
  .)٢(م١٩٢٣ مارس

ٌعقب ذلك حدثت منازعات شخصية داخل البيت اإلدريـيس ٌ ْ ََ، 
استغلها اإلمام يحيــى يف تحريـر الحديـدة والـصليف واللحيـة 

يـوش اإلمـام ُّ وملـا رأت بريطانيـا تقـدم ج،م١٩٢٥وميدي عـام 

زه لالنقضاض عىل ما بقي يف يد  ل تهامة وتحفُّ َيحيـى يف ش
نية  رأت أن أفضل الحلول ملنـع حـدوث ،اإلدرييس من أراض 

 فـال يبقـى ،ُّهذا هو كف يدها عن مساعدة اإلدرييس الـضعيف

يـة الـسعودية؛ لتقـف نجـد بـدعم  أمامه سوى اللجوء إىل الح
                                                           

 .١٥٧ ص،٧ مج،ائق الربيطانية الجزيرة العربية يف الوث، صفوة)١(
  .٣٠٣ ،٣٠٢ ص،١ ج، اإلمام الشهيد يحيى حميد الدين،حميد الدين )٢(
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  . بريطانيا يف مواجهة اليمن

ْ حيث أعلنـت اتفاقيـة مكـة عـام ،لفعل كان هذا ما حدثوبا َ ِ ْ ُ

وجبهــا دخــل املخــالف ،م بــ اإلدريــيس وابــن ســعود١٩٢٦  ُ

 مقابـل احتفـاظ اإلدريـيس ،السلي تحت السيادة الـسعودية

 لكن السعودي انقلبوا الحقا عىل عمالئهـم ،)١(بشؤونه الداخلية

ــ،األدارســة ل ــارتهم املتطفِّ َ وقــضوا عــىل إم ــاَ  وضــموها ،ة نهائي

  .سيادتهم إىل

 

 تـــنومةوالتــي مــن ضــمن أراضــيها أبهــا وخمــيس مــشيط و

ص فقد كان يحكمها حسن بن عائض  والذي ويل األمـر ،والن

مستقال بعـد خـروج األتـراك بعـد الحـرب العامليـة األوىل عـام 

 لكن بسبب نزعـة التوسـع الـسعودية يف أرايض عـس ،م١٩١٨

َبـن سـعود إخـضاعها لـسيطرته؛ و يقـف ابـن استطاع جيش ا
 ،عائض مكتوف اليد فاستنجد بالـرشيف حـس ملـك الحجـاز

  .)أبها(فاستعاد 

 بقيـادة ولـده )الغطغـط(أرسل ابن سعود جيشا من اإلخوان 
                                                           

 .٣٠٨ ،٣٠٧ ص،١ ج، اإلمام الشهيد يحيى حميد الدين،حميد الدين )١(
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 ، فظفر فيصل بعد معـارك حاميـة،م١٩٢٢/هـ ١٣٤٠فيصل عام 
 إىل  وعاد، فأقام فيها حامية،م١٣٤١ يف صفر عام)أبها(ودخل 

 وانتهز حـسن بـن عـائض فرصـة ،الرياض بعد نحو ستة أشهر

 فجمـع قوتـه وأعـاد الكـرة عـىل ،ِّعودة فيـصل وخلـو الجـو لـه

هـا عبـد العزيـز بـن إبـراهيم  ،الحامية السعودية يف أبها وأم
ا ظفر به عبدالعزيز بـن إبـراهيم واقتـاده ،لكنه  ينجح  وأخ

ا إىل الرياض   .)١(أس

بني شهر من عس تأنف الخـضوع البـن َبقيت بعض قبائل 

َّ فظلـت حالـة االشـتباك ، وتدين بالوالء لرشيف الحجـاز،سعود

بينهم وقوات ابن سعود من اإلخـوان بقيـادة عبـد العزيـز بـن 

نية   .إبراهيم حتى مرور قافلة الحجيج الي

 

 وكان يف الريـاض قـد ،وتضم الرياض والدرعية وما جاوره

ِولــد عبــد ا لعزيــز بــن عبــد الــرحمن آل الفيــصل آل ســعود عــام ُ

َّ ثم فر مع أبيـه إىل الكويـت بعـد أن اسـتوىل آل ،م١٨٧٦/ هـ١٢٩٣
                                                           

ة امللـك عبـدالعزيز، خ الدين،الزركيل )١(  دار العلـم ،م١٩٨٨ ،٥ط ، الوجيز يف سـ

وت،للمالي   .٦٧ص ، ب
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ْ ثم كان ينزع دوما اىل استعادة ملـك نجـد،الرشيد عىل الرياض ُ ِ، 
وقد استطاع وهو يف العـرشينات مـن عمـره أن يـستعيد عاصـمة 

 /هــ ١٣١٩إحدى ليايل شهر شـوال مـن عـام  يف )الرياض(نجد 

  . م١٩٠٢يناير 

 لكـن ،النجـديالتحرك  اُوليس معلوما دور بريطانيا يف هذ

َّاملعلوم أن عبد العزيز كان بعد ذلـك حليـف بريطانيـا املفـضل َ، 
يقـبض إعاناتـه مـن "وأنه كان الحـاكم العـر الوحيـد الـذي 

 وأنــه كــان يــستلم إعانــة شــهرية ،)١("اإلمرباطوريــةاإليــرادات 

قــدار  باإلضــافة إىل إســرتلينيِ خمــسة آالف جنيــه ِبريطانيــة 

ر القاهرة املنعقد بتاريخ،)٢(أسلحة وذخائر م قد ١٩٢١ وكان مؤ

َّ وقـرر ،وضع سياسة شاملة إلعانات حلفاء بريطانيا من العـرب
 واقـرتح ،جنيـه سـنويامئـة ألـف  إىلزيادة اإلعانة البن سـعود 

  .)٣(مساواة الرشيف حس بابن سعود

                                                           
 .١٥٤ ص،٧ مج، الجزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية،وة صف)١(
 إسـهام ، جـون، وحبيـب؛١٥٦ ص،٧ مـج،الجزيـرة العربيـة يف الوثـائق الربيطانيـة ،صفوة )٢(

ــة الــسعودية ـــه بــن مــصلح النفيعــي،اإلخــوان يف توحيــد اململكــة العربي ـل  ، ترجمــة عبدال
  .١١٦ ص،م١٩٩٦ط

  . ١٥٤ ص،٧ مج،ئق الربيطانية الجزيرة العربية يف الوثا، صفوة)٣(
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م إىل الهيئـات ١٩٢٠ أغـسطس ٢ سـعود يف َوقد أرسـل ابـن

ادعمو وأنا أضـمن لكـم ": الربيطانية مستزيدا لهباتهم يقول

ــز ــدا لإلنجلي ــل ع ــضا،"َّأي عم ــول أي ــتم ":  ويق ــد أعطي ُلق

َأصدقاءكم الخونة ألقابا وأرايض غنية َ  وأنا صديقكم الحقيقـي ،َ

ا أك من ذي قبل   .)١("ُبقيت فق

ْابــن ســعود لــدى بريطانيــا ُشــغَل َّظلــت احتياجــات وإعانــات  ِ

ت َّوثائقها الشاغل؛ ولهذا كان اإلنجليز قبلة ابن سعود عنـد امللـ ِ ُِ ِ َ ِ، 
وقد أبرق املنـدوب الـسامي يف العـراق بـريس كـوكس إىل وزيـر 

 وأنه ،م يخربه بضائقة ابن سعود املالية١٩٢٣املستعمرات يف يناير 

ة بالغ كبـ َمدين  ٌ ِ ْقيـة عـىل ترتيـب سـلفة َّ وحـضه يف تلـك الرب،َ ُ
 وتـش الوثيقـة أن املنـدوب ،ألـف جنيـهخمـس ٍقرض بقيمة   أو

َالسامي اقرتح إعطاءه املبلـغ املرغـوب قرضـا مـن قبـل أصـحاب  ِ َ َ َ
ِ الذي بدت مؤرشات تدفقه يف الجزيرة العربيـة يف ،امتياز النفط ُّ ُ ِّ

ا َّ؛ األمر الذي مـن املـرجح أنـه أسـال لعـاب بريطانيـ)٢(تلك السنة

ِفأغدقت أموالها عىل هذا الحليف العر الواعد ِّ.  

ُ ك يروي مؤرخه املعجـب بـه األسـتاذ خـ - َّتفرد عبد العزيز  َ ْ ُ ِّ
                                                           

  . ١١٧-١١٦ ص، إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية، حبيب)١(
  .١١٤ ص،٧ مج،الجزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية ،صفوة )٢(
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زايـا أهمهـا املفاجـآت تـصبيحا أو " ب أقرانه - الدين الزركيل 

َ أو من حيث ال ينتظر عدوه الهجوم،)١(هجادا  وكـان يعتمـد عـىل ،ُّ

 أو لـيس ،ٍ أغار عـىل أرض يجهلهـاَّلق ف،ةاالستخبارات قبل املالقا

 ويكـ مـن االحتيـاط إذا هـم ،ٌله ع فيها يبعث إليـه بأخبارهـا

ِفرتَ وي،بالزحف   .)٢("ض يف خصمه من القوة أضعاف ما هو فيهَ

ِنجد ابن سعود(كانت   تتنازعان واحتي )ُحجاز األرشاف( و )ُ

َتربـة( و)٣()الخرمة( ؛ لـذا)٤()ُ َّ فقـد انقـض  عـىل الحـدود بيـنه

ابــن ســعود بقيــادة ســلطان بــن بجــاد التميمــي حــاكم  جــيش

 والرشيف الوهـا خالـد بـن لـؤي حـاكم ،)٥()الغطغط هجرة(

ِعىل جيش الرشيف حس ملك الحجاز عـىل مقربـة  ،)الخرمة( ِ

َتربة(من  ِّفمزق هناك جيُش الرشيف حس بتاريخ  )ُ  شعبان ٢٥ُ

  . )٦(م١٩١٩ / هـ١٣٣٧

                                                           
 كـ ،الغارة العسكرية التي تكون ما ب غروب الـشمس إىل طلـوع الفجـر: الهجاد )١(

ها عند الحدي   .ث عن تكتيكات اإلخوان الوهابي العسكريةسيأ تفس
  . ٧١ ص، الوجيز، الزركيل)٢(
ل رشقي مدينة الطائف وتبعد عنها مسافة )٣(   . كم٢٣٠ تقع ش
ـسافة مـستقيمة رشقـا عـن  وهـي تبعـد،َتوصف بأنها بوابة نجد ومفتاح الحجـاز )٤(  

 . كم١٢٠ كم وعن مدينة الباحة ١٣٠مديـنة الطائف 
  .٦٦ ص عريف بهاسيأ الت )٥(
 .٨٢ ص، الوجيز،الزركيل )٦(



 

  

لـك بعـد أن رأى لعزيـز د اوكالعادة فإن عب ِبـن سـعود  

ُجثث القتىل كالتالل إال أن ترقرق دمـع عينيـه  عـىل حـد قـول ،ُ

 ومـع ذلـك فإنـه  ينفـك عـن هـوى ،)١(معجبيهبعض روايات 

؛ لذا فإنه أرسلهم هم بذاتهم القتحام  ِّهؤالء املقاتل املتوحش
ــة الطــائف ــا يف صــفر ،مدين ــم اقتحامه ــل ت /  هـــ١٣٤٣ وبالفع

انطلق األعراب يقتلون وينهبون عىل عـادتهم " و،م١٩٢٤سبتمرب

ْ وارتكبت تلـك املجـازر البـشعة،)٢("يف ذلك العهد َ ِ  ولـيس لـدى ،ُ

هم ُّابن سعود غ البكاء والتنصل من جـرا  كـ هـو يف كـل ،ُ

انع له مـن أن يكلفهـم مـرة أخـرى ،مرة ِّ و يكن بكاؤه ذلك  َ ُ ٍ
هِباقتحام مكة املكرمة ثم جدة   . وغ

ِّوصف الرحالة العر أم الريحا املتشددين من اإلخـوان 

َ سكان الهجر ،الوهابي جـيُش ابـن سـعود ":  بأنهم،)جمع هجرة(ِ

 ،َوقد جمعهم ابن سعود يف هجر. " جيش التوحيد،القومي الديني
 ، فينزحـون إليهـا،ِّحيث كان يع بقعة من األرض فيها ماء لقبيلة

ساعدته لهم مالياويبنون بيوتهم   ويرسـل إلـيهم املطاوعـة ،فيها 

  .)٣(لتعليمهم التوحيد وأساسيات الوهابية
                                                           

 .٨٢ ص، الوجيز،الزركيل )١(
 .٨٤ ص، الوجيز،الزركيل )٢(
وت تاريخ نجـد ، دار الجيل،م١٩٨٨ ،٦ ط، تاريخ نجد الحديث، أم،الريحا )٣(  = ب



٦٣  
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 ،وحكاية اإلخوان الوهـابي مـع ابـن سـعود حكايـة عتيـدة
قها الباحث الغر املعجب به وبـاإلخوان أيـضا َحقَّ ْ  إنـه جـون ،ُ

ِ الــذي وصــف تحركــاتهم يف الجزيــرة العربيــة بقولــه،حبيــب ُّ :

ٍالجزيرة العربية كمبضع للجراح الـذي يزيـل مـا هـو اكتسحوا "
 ويف هـذه ،)١("ً ويرتك مـا هـو معـاىف وصـحي،ِمؤلم أو خبيث

 ،لإلخــوان الوهــابيالواضــح العبــارة مــا فيهــا مــن االنحيــاز 
  . ِّوالتربير الفج لفظائعهم ومجازرهم

د تقريره عن اإلخوان؛ ألنه توصل  َّومع ذلك فمن املهم اعت ِ ُ

ٍكثـ مـن العنـاء واالطـالع عـىل الوثـائق الربيطانيـة َإليه بعـد 

 ١٢ وأجـرى ، مقالة٣٠ و، كتابا٥٨ و، وثيقة٧٣ ومنها ،واألمريكية

ِمقابلــة شخــصية مــع صــناع أحــداث اإلخــوان ٍ وخــرج بتقريــر ،ِ

ه   .)٢()جنود ابن سعود املحاربون من أجل اإلسـالم(: أس

َّهذا الباحث الغر الذي ال يـتهم يف اإلخـوان  وقـد أثنـى ،ُ

َعليهم وبرر فظاعاتهم يف أك من مكان يف كتابـه ِ َّ
َّ توصـل ،)٣(

                                                           
 .٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٥٨ ص،الحديث

 .٢١٠-٢٠٩ ص،إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية ،حبيب )١(
 . مقدمة املرتجم النفيعي،٨ ص،إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية  ،حبيب )٢(
إسـهام اإلخـوان يف توحيـد اململكـة العربيـة ينظر عـىل سـبيل املثـال مـا ذكـره يف  )٣(

 .٢١٠ ،٢٠٩ ص،السعودية



 

  



٦٥  

  :  ومنها،إىل بعض النقاط الهامة عنهم

أنهم أولئك البدو النجديون الذين اعتنقوا الوهابية عـن طريـق  - ١
ــساعدة ابــن ســعود املاديــة تركــوا الحيــاَة ،الــوعظ  الــديني  و

ُالبدوية ليعيشوا يف هجر بناها ابن سع َ َّ وتجمعـت تلـك ،)١(ٍود لهمِ
ِّاملجاميع يف تجمعات سكنية سميت بــ ُُّ ٍ  والهجـرة تعنـي ،)الهجـر(ُ

ِالرحيل من وسط غ املؤمن إىل عا اإلسـالم ِ َ
)٢(.  

ِوجد الكاتب أن مختلف مـصادره تتفـق أن ابـن سـعود هـو  -٢ َ َ َ
 وأنه هـو املـسؤول عـن قيامهـا ،)٣(الذي أنشأ حركة اإلخوان

 .)٤( عن إسقاطها أيضاك هو املسؤول
 أي بعـد اسـتعادة ابـن ،م١٩١٢َووجد أن ظهورهم يف عـام  -٣

كن فهمه يف إطار خطـة احـتالل ابـن ،سعود لنجد ِ وهذا 

ــاز ــا أو ،ســعود للحج ــدثا عارض ــوينهم ح ــن تك ــه  يك  وأن

ــصادية أخــرى ــة أو اقت عي ــل ،)٥(اســتجابة ألغــراض اجت  ب
 .الستخدامهم يف تحقيق حلم ابن سعود السيايس

ا - ٤ َبلغ عدد الهجر كب  ثـم هجـرة ، وأهمها هجرة األرطاوية ،ِ
                                                           

 ٣٦ ص،إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية ،حبيب )١(
 .٢٦١ ص،١ ج، ملوك العرب،الريحا )٢(
  .٤٣ ص،إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية ،حبيب )٣(
  .٤٦ ص،إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية ،حبيب )٤(
 .٣٨ ص،إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية ،حبيب )٥(



  

  

 

٦٦  

ُالغطغط ة أسست يف عـام ،ُْ َ واألخ ِّ ٍم عـىل يـد أفـراد١٩١٢ُ ِ، 
َمعظمهم مـن قبيلـة عت ُ ُ ووصـل تعـداد هجـرة الغطغـط ،ةَبـْيُ ُْ

مـيال خمـس  وتقـع عـىل بعـد ،نـسمةاثني عـرش ألـف  إىل

ُ وحاكمهـا هـو سـلطان بـن بجـاد ا،جنوب الرياض لتميمـي ُ

 ، وشـارك يف احتاللهـا،الرجل الذي قاد الغزو نحو الطائف
يز به اإلخوان من جيش ابن سعود َّوصنع الرعب الذي  َ

)١(. 
ــت كــل هجــرة تحكــم بواســطة أمــ وحــاكم إداري -٥ َوكان ْ ُ، 

 .)٢(وكاله مرتبط مبارشة بابن سعود
ُوكانوا يف قتالهم تحـدوهم الرغبـة يف الـشهادة يف سـبيل  - ٦

 كانت تتسم تكتيكاتهم العسكرية بصناعة التوحش  ك،الـلـه

 من خالل ذبح كـلِّ الرجـال واألطفـال يف معـسكر ،والرعب

 .)٣( ويف بعض األحيان بذبح النساء،عدوهم
ــي  -٧ ــوان ه ــات اإلخ ــواع هجوم ــت أن ــصبحة يف -١: وكان ُّ ال

  .  الغــارة وتكــون قبــل الظهــر-٢. ســاعات الفجــر األوىل

َّ وتتطلب قوًة ،تحدث بعد الظهر و،الراعة وتعرف بالرتوية-٣

ــصبحة،عــسكرية إىل درجــة مــا   . وقــوة ضــاربة كــ يف ال
                                                           

 .٧٩،٨٠،٨١ ص، اململكة العربية السعوديةإسهام اإلخوان يف توحيد ،حبيب )١(
 .٨٦ ص، إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية، حبيب)٢(
  .٩٤ ص،إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية ،حبيب )٣(



 

  



٦٧  

 .)١(الهجدة وهي من غروب الشمس إىل طلوع الفجر-٤
ٍوكان التكتيك العام ملعـاركهم عبـارًة عـن رضبـة أو خبطـة  -٨ ٍ ِ ِ ُّ ُ

َمباغتة ومركَّزة دون أن تعطي للخصم فرصـة للتفكـ َ  ويف ،ِ

ٍكـانوا ينقـضون عـىل الهـدف كنـسيج ِحالة الهجوم املباغـت  ُّ
ل واملــشاة ٍمتــوحش مــن الرجــال عــىل الجيــاد والجــ ِّ، 

 ويقتلون الجنود وكـلَّ ،ِّويحطمون كلَّ يشء يف معسكر العدو
 .)٢(ٍشخص هناك دون عطف أو رحمة

ُاألداَة الفريـدة التـي اسـتخدمها ابـن سـعود"ولهذا كـانوا  - ٩ َ" 

ِإلخــضاع شــبه الجزيــرة العربيــة لحكمــه؛  ــع ِ َبــدليل أن جمي
ُاألماكن االسرتاتيجية واملهمة التي استوىل عليها ابـن سـعود  ِ

َ ومنهــا تربــة،فيهــا ســقطت يف أيــديهم  ، ومكــة، والطــائف،ُ
 وكان الخوف من انتقام اإلخوان ، والجوف، وحائل،واملدينة

 خاليـة )حائـل(هو الذي جعل كل املناطق الخاضعة وخاصة 
 .)٣(من العصيان أو التمرد العلني

 ملا ،م١٩٢٩ورغم قضاء ابن سعود عىل حركة اإلخوان عام  -١٠

وا املشاغبات عليه  لكـن ، وانتهـى الـدور املرسـوم لهـم،أك

                                                           
  .٩٣ ص،إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية ،حبيب )١(

 .٩٦ ص، توحيد اململكة العربية السعوديةإسهام اإلخوان يف ،حبيب )٢(
  ٢٠٧ ص،إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية ،حبيب )٣(



  

  

 

٦٨  

ـــإن اإلخـــوان  ـــه ف ـــوين دولت ـــا بإســـهامهم يف تك ِاعرتاف
ِّاملخرضم كـانوا يحـصلون عـىل معـاش شـهري جيـد مـن  ٍ

َّ وامتـدت هـذه املزايـا لتـشمل أبنـاءهم ،حكومة ابـن سـعود
 . )١(ل وإن بصورة أقلاألوائ

 

يف ختام الحديث عن األوضاع السياسية يجدر اإلشـارة إىل 
قضية هامة يجب أن ال نغفل عنها ونحن نتحدث عن النجدي 

ـا ورد يف أدبيـات اإلسـالم عـن ،الوهابي قـرن ( وعالقتهم 
كن أن يـشكلوها ضـ)الشيطان د ِّ؛ لنعرف مدى الخطورة التي 

َ ومن ثم يجب العمل بناء عىل هـذا املعطـى ،اإلسـالم واملسلم ُْ ُ
ّ وليس هناك خ من تلك النصوص اإلسـالمية املتَفـق ،الخط ٌ

يــ النجــدي  ،عليهــا وهــي تحلــل لنــا ظــاهرة هــؤالء التكف
  . ونوعية سلوكهم،وطبيعة دورهم

هناك مجموعة أحاديث صحيحة يف كتب الصحاح واملـسانيد 

َّ تتحـدث عـن ،عن رسول الـلـه صىل الـلـه عليه وآله وسلممروية 

يـة-  )نجد(  وسـبب كـلِّ ، التي هي منشأ الدعوة الوهابيـة التكف

هذه الف واملآيس والحـروب التـي تعـصف بالعـا اإلســالمي 

                                                           
  .٢١٣ ص،إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية ،حبيب )١(



 

  



٦٩  

 بأنهـا قــرن الــشـيـطـان؛ فقـد ورد يف البخـاري يف - املعارص 

لخطـاب أن النبـي صـىل كتاب الف عن عبدالـلـه بن عمر بن ا

ننـا(: َّالـلـه عليه وآله وسلم قال مـرت ْالـلــهم بـارك لنـا يف  ِ، 
ْالـلـهم بارك لنـا يف شـامنا هنـاك (: ويف نجـدنا؟ قـال: قـالوا. )ِ

وقال صـىل الـلــه . )الزالزل والف وبها يطلع قـرن الـشـيـطـان

 مـن - ق  يـش إىل املـرش- أال إن الفتنة هاهنـا (: عليه وآله وسلم

 رقــم ، ٢/٩٧٥( أخرجــه مالــك )حيــث يطلــع قـــرن الـــشـيـطـان

 رقـم ،٤/٢٢٢٨( ومـسلم ،)٣٣٢٠ رقـم ،٣/١٢٩٣( والبخاري ،)١٧٥٧

 وأبو نعـيم يف ،)٦٠٣١ رقم ،٢/١٢١(أحمد : ً وأخرجه أيضا،)٢٩٠٥

ـان والفتنـة مـن هاهنـا (:  ويف رواية،)٦/٣٤٨(الحلية  ان  اإل

 ، وعـن ابـن مـسعود األنـصاري،)حيث يطلع قــرن الــشـيـطـان
ان (: قال رسول الـلـه صىل الـلـه عليه وآله وسلم: قال ان  اإل

أال إن القسوة وغلـظ القلـوب ىف الفـدادين عنـد أصـول أذنـاب 

 أخرجـه أحمـد )اإلبل حيث يطلع قرنا الشيطان يف ربيعة ومـرض

ــم،٤/١١٨( ــاري ، )١٧١٠٧ رق ــم،٣/٢٠٢( والبخ ــسلم ،)٣١٢٦ رق  وم

  .)١٦١ رقم،١/٦١(أبو عوانة : ً وأخرجه أيضا ،)٥١م رق،١/٧١(

والــزالزل هــي االضــطرابات واالختالفــات املنافيــة للــسكينة 
ــة واألمــن نين ـــه تعــاىل،والط ــون ﴿:  يقــول الـل َهنَالــك ابــتيل املؤمنُ ِ ِْ ُ ْ َ ِ ُ ْ َ ُ

ُوزلزلــوا  ِْ ُ ًزلــزاالَ َ ْ ً شــديداِ ِ هــم الــذين تعلــو : والفــدادون. ]١١األحــزاب[ ﴾َ



  

  

 

٧٠  

  .َّفداد:  مفردها،حروثهم ومواشيهمأصواتهم يف 

والعجيب يف هذه األخبار واألحاديـث النبويـة أنهـا تتحـدث 

 فإذا كانت نجد هـي ،عن نجد باعتباره مقابال موضوعيا لليمن

 والقسوة وغلـظ ، ومكان الفتنة، ورأس الكفر،قـرن الـشـيـطـان

ـان،القلوب  ، والرحمـة، والحكمـة، فإن اليمن هي مـوطن اإل
 ولعل هذا إشـارة إىل املهمـة التـي سيـضطلع بهـا ،لقلوبورقة ا

 ،وهي القضاء عىل ذلـك الكيـان الـشيطا النجـدي ،اليمنيون
ة واالستثنائية ا نعايش اليوم فصوال من أحداثها املث   .والتي ر

ــن  ــد ب ــشيخ محم ــور ال ــة بظه ــرت الوهابي ــد ظه ــت ق كان

يف  )م١٧٩١ -م ١٧٠٣( )هـــ١٢٠٦ - ١١١٥(عبــدالوهاب التميمــي 

 وتحـالف مـع نجـدي آخـر هـو األمـ محمـد بـن سـعود ،نجد

 لينـشئوا أول سـلطة ، ومع أبنائـه مـن بعـده)م١٧٦٥/هـ١١٧٩ت(

ا من الفظائع والشناعات بحق املسلم يف  وهابية ارتكبت كث

 وكـان إنـشاء هـذه الدولـة املتطرفـة ،الحجاز والـيمن والعـراق

رية بريطانية ية برعاية استع   . التكف

 بداية القرن العرشين امليالدي سعت بريطانيـا بقـصارىويف 

ــدالعزيز  ــم عب ــة ودع ــدها يف رعاي ــعودجه ــن س ــف ،ب ــم خل َ ث َ

يان الوها منذ لقاء األمريكيون الربيطاني يف رعاية هذا الك

بــن ســعود بــالرئيس األمــري روزفلــت عــىل ظهــر عبــدالعزيز 



 

  



٧١  

وبعـدها  ،م يف قناة الـسويس١٩٤٥السفينة الحربية كوينيس عام 

ية  دأبوا عىل العمل سويا؛ األمر الذي أنتج هذه الحركات التدم

 والذي من أهـم ،التي تنترش عىل طول العا اإلسـالمي وعرضه

ــة  خصائــصها أنهــا تتــصالح مــع الــصهيونية العامليــة واإلمربيالي

َّ وتتسم بالعدائية املفرطة ضد كلِّ ما هو إسالمي،األمريكية ِ َّ .  

ِّه الوهابيـة يف أشـكال متوحـشة وهمجيـة بعد ذلك ظهـرت هـذ ٍ

 ، والـيمن، وباكـستان،حيث ظهرت القاعدة وداعش يف أفغانـستان
 ، وأنـصار الـرشيعة يف ليبيـا، والعـراق، والصومال، ومرص،والشام

يا  ومن املعـروف ، وجبهة اإلنقاذ يف الجزائر،وبوكو حرام يف نيج

ــارس أشــكاال  قبيحــة أن كــال مــن هــذه الحركــات قــد مارســت و

عــات ،ووحــشية همجيــة ضــد املــسلم ذبحــا وحرقــا وســحال  ج

عة النجدية،وفرادى   .  وهو ما ينسجم مع تاريخ هذه الج

 يف ما يـسمى ،وك أصبح معلوما رضورة لكل متابع يف العا
 فقد أظهرت السعودية يف مجازرها ضد اليمني )عاصفة الحزم(

وس الـشيطا ي أنها ال تزال تحمل ذلك الفـ  اإلغـوا التـدم
عية،املضل والضال  يف كل منطقـة يف ، وارتكبت مجازر إبادة ج

 وأغوت الكث بأموالها للوقوف يف صفها أو الصمت عـىل ،اليمن
هــا  ، فكــشفت عــن وجههــا الــشيطا الحقيقــي والوحــيش،جرا

  . شيطانية اإلغواء، وهابية الجذور،وبينت أنها داعشية السلوك



  

  

 

٧٢  

ٌينتبه املسلمون أن قـرن الــشـيـطـان مفهـوم إنه لجدير بأن 
لَّ من يؤمن بأفكار هذه املدرسة النجدية الوهابية ك لواسع يشم

ارس التضليل واإلغواء والقتل والوحشية والزلزلة والَف  َالتي  ْ
 وح نستقرئ مخرجات هذه املدرسـة النجديـة ،بحق اآلخرين

ت أو جمعيـات الشيطانية نجد أنها قد تكون يف صورة شخـصيا

عات أو أحزاب أو دول ٌ جميعها لها ارتباط ،َّأو مؤسسات أو ج

 حتـى وإن ،ٌّروحي وفكري ووجـدا بهـذه املدرسـة الـشيطانية

 فهـم ،ظهروا بشكل املصلح أو الدعاة إىل الخ أو املحسن

ـا ، وال وثوق بهم،ممن ال خالق لهم ٌّ ويجب أن ال يغرت مغـرت  َّ
ُهره اإلحسانِّيقدمونه م ظا ِ فهو ليس سـوى طعـم الـشيطان ،ُ ْ ُ

 حتى إذا أسفر الـصبح لـذي عينـ ،إلضالل واقتناص فرائسه

ِّكرشوا عن أنيابهم املدمرة واملمزقة ِّ  وحققوا حقيقة معتقـداتهم ،ّ

ً وال ذمــة،وســلوكاتهم وأخالقهــم ــون يف مــؤمن إالَّ  ، فــال يرقب
عات قـرن الـشـيـط ـان أيـضا وحتى يف حالة الخالف ب ج

والتي جميعا تـستند للعقيـدة النجديـة الوهابيـة فـإنهم يقتلـون 

ٍبعضهم بشكل قاس وغليظ وبدون شفقة وال ٍ   .رحمة َ

َ  تكـن سـوى جـرس )تـنومة(ومجزرة الحجاج الكربى يف  َ
 وبعدها كان يجب عىل اليمنيـ ،ِّمبكر لهذه املدرسة الشيطانية

كـن هم مـن إعـداد العـدة ِّأن يكونوا عند مستوى الوعي الذي 



 

  



٧٣  

 ولكنهم غفلوا عن ذلـك فعـادت مملكـة قــرن ،تجاه هذا العدو

رس بحقهم أقبح السلوكات   . وأسوأ الترصفات،َالـشـيـطـان لت

ٍجدير بالذكر أنـه  تكـن هنـاك أيـة عالقـة تـربط اإلمـام  ُ

 يكـن قـد حـصل و ،بن سعودحيـى حميد الدين بعبدالعزيز ي

اس ب حدود ب َأي  ِ ٍّ َلديه حتى ذلك الوقتُّ َ.  

ِوبهذا العرض املخترص اتضح املشهد السيايس الذي كان يرسم 

ة من الجزيرة العربية عشية وقوع املجزرة    .الحالة يف أجزاء كب



  

  

 

٧٤  

 

 

 

ِّتعددت روايات املؤرخ يف تحدي ُ د زمن املجزرة فـقد ذكـر َّ

 ،)٣( والرحالة العر نزيه مؤيد العظـم،)٢( والكرميل،)١(الواسعي
 وتـبعهم األسـتاذ يوسـف ،)٤(واألستاذ أحمد حس رشف الـدين

ْ أنها ارتكبت يف عام ،)٥(الهاجري َ ِ  غـ أن عـددا مـن ، هـ١٣٤٠ُ

َّ والقريبة من تفاصـيله أرخـت ،املصادر الهامة واملعايِشة للحدث
                                                           

 تاريخ الـيمن املـسمى فرجـة الهمـوم ،)هـ١٣٧٩ت( عبد الواسع بن يحيى ،الواسعي )١(
 .٢٦٤ ص، القاهرة، املطبعة السلفية،هـ١٣٤٦ ط، وتاريخ اليمنوالحزن يف حوادث

 بلوغ املرام رشح مسك الختام يف من توىل ،)هـ١٣٢٩ت( حس بن أحمد ،العريش )٢(
 والكتـاب ابتـدأ ،٩٣ ص، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية،ملك اليمن من ملك وإمام

 ثم أكمل حوادثه األب ،م١٩٠٠ ووصل فيه إىل حوادث عام ،تأليفه القايض العريش
 .م١٩٣٩ املوافق ،هـ١٣٥٨أنستاس الكرميل وانتهى فيه إىل عام 

 منـشورات ،م١٩٨٦/ هــ١٤٠٧ ،٢ ط، رحلـة يف العربيـة الـسعيدة، نزيه مؤيد،العظم )٣(
وت،املدينة  .٢١٩-٢١٨ ص، ب

 مطبعـة ،م١٩٦٤/ هــ١٣٨٤ ،٢ ط، الـيمن عـرب التـاريخ، أحمـد حـس،رشف الدين )٤(
 .٣٨ ص، القاهرة،حمديةالسنة امل

 .١٠ ص، لندن،م١٩٨٨ ،١ ط، السعودية تبتلع اليمن، يوسف،الهاجري )٥(



 

  



٧٥  

   .م١٩٢٣ / هـ١٣٤١املجزرة بذي القعدة 

ة اإلمـام يحيــى حميـد الـدين  عىل رأس تلك املـصادر سـ

هـ يف يوم الـسبت الـسادس ١٣٤١ويف هذه السنة ": حيث تقول

يف يوم األحد السابع عـرش مـن شـهر ذي القعـدة :  وقيل،عرش

هــ ١٣٤١ويف هـذه الـسنة ": )٢( ويقـول الجـرايف،)١("...الحرام 

ِّ وتـرجم املـؤرخ زبـارة ألحـد ،"...ُد حجاج الـيمن هاجمت النجو
 وذكـر ، وهو العالمة القايض أحمد بن أحمد السياغي،شهدائها

ْأنه أحد من ذهبوا لحج سنة َ َاستـْشهد يف " فكان ممـن ،هـ١٣٤١ُ ِ ُ
طرح ١٦يوم السبت  ِّ واملـؤرخ ،)٣(" وسـدوانتـنومة ذي القعدة 

ِزبارة أحد مـن اضـطلعوا بـامللف اليمنـي  َ يف املفاوضـات التـي ُ

  .)٤(أعقبت املجزرة مع ابن سعود

ِوهذا القول هو األصوب؛ ملا ذكر َّ ولكونه التاريخ الـذي حـدده ،ُ

 ومــنهم القــايض العالمــة الحــس بــن أحمــد ،املعنيــون بالقــضية

 ،تــنومة وهو ابن أحـد شـهداء ،السياغي رئيس االستئناف بصنعاء
                                                           

ة اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدين،مطهر )١(  .٤١٨-٤١٧ ص،٢ ج، س
  .٢٤٥ ص،املقتطف )٢(
 نزهة النظر يف رجال القرن الرابـع ،)هـ١٣٨٠ت( محمد بن محمد بن يحيى ،زبارة )٣(

  .٥٤ ص،١ ج، صنعاء، مكتبة اإلرشاد،م٢٠١٠/هـ١٤٣١ ،١ ط،عرش
 .٣٨٠ ص، اليمن عرب التاريخ،رشف الدين )٤(



  

  

 

٧٦  

ُ حدده مخطوط ك. )١(وقد ذكره كذلك عند ترجمته لوالده بحـث "َّ

مفيد يف ذكر املصيبة العظمى التي  تقع في تقدم إال يف هـذا 

َ والـذي كُتـب ،"العام بحجاج بيت الـلـه الحرام يف طريق الحجاز ِ

مجـد الـدين املؤيـدي اإلمـام وكذلك ذكره السيد . )٢(ِعقب املجزرة

 وهـو الـسيد العالمـة الحـس بـن تــنومةيف ترجمة أحد شهداء 

ٍوأكَّدتـه جريـدة القبلـة املكيـة يف عـدد . )٣(حمد رشيـف املؤيـديأ

 والـذي رسعـان مـا انعكـس يف ،)٤(ٍصادر منها بعد املجـزرة بأيـام

َبرقيات بريطانية تعترب من وثائق ذلك العهد َ ٍ بشكل يؤكد وقـوع ،)٥(ُ

  .م١٩٢٣ /هـ١٣٤١املذبحة يف ذي القعدة 

َوبين تؤرخ املصادر وقوع  ،هــ١٣٤١ ذي القعدة ١٦ها يف السبت ِّ
                                                           

 ، أصول املذهب الزيدي اليمني وقواعـده،)هـ١٤١٠ت( الحس بن أحمد ،السياغي )١(
 .)الهامش( ٢٢ ص،هـ١٤٠٣ط

 .أ/ ١١٤ ورقة ، بحث مفيد،مجهول )٢(
 مؤسسة ،م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ،١ ط،ف التحف رشح الزل، مجد الدين بن محمد،املؤيدي )٣(

عية   .٢٤٤ -٢٤٣ ص، صنعاء،أهل البيت للرعاية االجت
 .١ ص،فاجعة فظيعة:  مقالة،م١٩٢٣ ،يوليو ١٢/ ه١٣٤١ ،القعدة ذي ٢٧ ،٧٠٣ العدد )٤(
الوثيقة برقية مرسلة من املكتب الربيطا يف القاهرة إىل املعتمد الـسيايس الربيطـا يف  )٥(

ت إعا،الكويت  ومنها ، املحمرة)بو شهر(دة إرسالها إىل رئيس املعتمدين الربيطاني يف  و
 ونـرشتها ،م١٩٢٣يوليـو / وز١٨ بتاريخ ،أرسلت إىل وزارة املستعمرات الربيطانية يف لندن

ز بتاريخ   ،م١٩٢٣ يوليو ١٠ وهناك وثيقة أخرى بتاريخ ،م١٩٢٣/ يوليو/ وز١٩صحيفة التا
ل عسالوهابيون: تحمل عنوان  . ك سيأ، يهجمون عىل ش



 

  



٧٧  

َومنها األكوع يف هجر العلم ومعاقلـه يف الـيمن
 والبحـث املفيـد ،)١(

يف املصيبة العظمى املرفق بقصيدة السيد العالمـة يحيـى بـن عـيل 

؛ فإن وثيقة بخط السيد العالمـة )٣( وزبارة يف نزهة النظر،)٢(الذاري

  أحـد رجـال)قاسـم العـزي(قاسم بن حس أبو طالب املـشهور بــ

وتعليقـة  ،)٤(حكومة اإلمام يحيــى وكبـار مفاوضـيه مـع ابـن سـعود

 الـسيد العالمـة محمـد بـن عبـدهللا رشف الـدين كتبها أم الحج

 ١٧يـوم األحـد  وهـو ، دقيقا لتوقيت الحادثةًاتعطيان تحديدبخطه 

 أي ،)٥(الــساعة الخامــسة بالتوقيــت الغــروهـــ  ١٣٤١ذي القعــدة 

  .م١٩٢٣يوليو ١املوافق 

حيـث هـو أدرى  ؛جح لدى الباحث ما ذكره  أم الحـجويرت

ه بتاريخ وتوقيت الحادثة   .وأعلم من غ

وتوقيتها يف ظهر ذلك اليوم ورد أيضا يف مخطوط البحـث 
                                                           

عيل بن عيل،األكوع )١(  ،م١٩٩٥/ هــ١٤١٦ ،١ ط، هجر العلم ومعاقلـه يف الـيمن، إس
وت،دار الفكر املعارص  .٦٦٦ ص،٢ ج، ب

 . أ/١١٤ ق، بحث مفيد،مجهول )٢(
  .٥٤ ص،١ج )٣(

 .٣٧٩ ص، اليمن عرب التاريخ،رشف الدين )٤(
 محمـد بـن عبـدهللا ، ورشف الدين؛٦٦٦ ص،٢ ج،ه يف اليمن هجر العلم ومعاقل،األكوع )٥(

 تعليقـة بخطـه عـىل كتـاب تـاريخ الـيمن للواسـعي عنـد ذكـره ،)أم الحج تلك الـسنة(

 .للحادثة



  

  

 

٧٨  

َّ حيـث ذكـر أنهـم تعرضـوا للمذبحـة ، بل بتفصيل أك،)١(املفيد
َوبعضهم كان قد انتهى من شد رحله بعد الغـداء ْ  وبعـضهم يف ،ِّ

 وال ،)٢( وبعـضهم كـان ال زال يف حـال الغـداء،الرحلِّحال شد 

كونهـا يف الـساعة   مـن،مع ما قالـه أمـ الحـجيتعارض هذا 

 فهو ذكر بداية املجزرة يف املطرح ،الخامسة غروبيا قبل الظهر

 واستمر ذلك حتى املطرح الثا والثالـث يف ،تـنومةاألول يف 

  .سدوان األعىل واألسفل

 

ِتكــاد املــصادر تجمــع أنــه يف  ْ  يف )بنــي شــهر( مــن )تـــنومة(ُ

ــة ،)٣()عــس(منطقــة  ـــى ووثيق ة اإلمــام يحي ــه ورد يف ســ  لكن

 وهـو أن الحجـاج ،العالمة قاسم العزي تفصيٌل أك ملكان املذبحة

َّ الفرقة األوىل تقـدمت ونزلـت يف ،كانوا قد نزلوا عىل ثالث فرق

                                                           
 .أ/١١٤ ، بحث مفيد،مجهول )١(
 .أ/١١٤ ، بحث مفيد،مجهول )٢(
 ،ريخ الـيمن تـا، والواسعي؛٩٣ ص، بلوغ املرام، والكرميل؛٢٤٥ ص، املقتطف،الجرايف )٣(

 أصــول املــذهب ، والــسياغي؛٣٨٠ ص، الــيمن عــرب التــاريخ، ورشف الــدين؛٢٦٤ص

ــده ــي وقواع ــدي اليمن ــامش،٢٢ ص،الزي ــارة؛ اله ــر، وزب ــة النظ  ؛٥٨١ ص،٢ ج، نزه
 ؛٦٦٦ ص،٢ ج، هجر العلـم ومعاقلـه يف الـيمن، واألكوع؛أ/١١٤ ، بحث مفيد،ومجهول
ة اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدي،ومطهر  .٤١٨- ٤١٧ ص،٢ ج،ن س



 

  



٧٩  

 ،)سـدوان األعـىل( وفرقة يف ،)هربني ش( وعدادها يف ،)تـنومة(
ــة يف  ــفل(وفرق ــدوان األس ــدوان ( و،)١()س ــي )س ــدود يف بن ٌ مع

 يف )الحجـاز( يف )تــنومة( ووقع سهوا أو تجاوزا تحديـد ،األسمر

َ؛ ألن عـدادها قطعـا يف )٢( مجد الدين املؤيـدياإلمامكالم السيد  ِ

  .عس وليس يف الحجاز

 

الفاجعـة "ت جريـدة القبلـة املكيـة تلـك املجـزرة بأنهـا وصف

 والسؤال األهـم ،)٣("الفظيعة التي  يسِبق لها مثيٌل يف التاريخ

ِمــا هــي األســباب التــي دفعــت أولئــك النجــدي إىل ارتكــاب 
ة بشعة وفظيعة بحق مسافرين وحجاج مسامل وبأعـداد  ٍجر ٍ

ة بكـل مـا لـديهم مـن  وملاذا حاولوا ،مهولة كأعداد تلك الجر

ِّ إذ كـانوا يـذففون ،قوة أن يقتلوهم جميعا حتى الجرحى مـنهم

اما  حتى النساء ،ِّ ويتممون قتله،عىل الجريح  وملاذا أبادوهم 

  !؟منهم

                                                           
ة اإلمام يحيـى بن محمـد حميـد الـدين،مطهر )١(  هجـر ، واألكـوع؛٤١٨ ص،٢ ج، س

  .٦٦٦ ص،٢ ج،العلم ومعاقله يف اليمن

  .٢٤٣ ص،التحف )٢(

 .١ ص،٧٠٣ العدد ،جريدة القبلة )٣(



  

  

 

٨٠  

كن اإلجابة عىل ذلك يف ذكر عدد من األسباب  ٍو ِ:  

١ - 

ٌشكلت مجموعة من العنارص أسـبابا سياسـية دفعـت أولئـك  َّ

ٍلنجدي الرتكاب هذه املذبحة بسبق تعمد وإرصارا ُّ ِ ْ َ .  

َبـن سـعود قـد أخـضع معظـم عـس كان امللك عبد العزيز 
ُ وقد قـدم ولـده فيـصل بجـيش مـن ،)أبها(لحكمه وعىل رأسها  ِ

ي  وخاض عددا من املعارك مع ابـن عـائض ،اإلخوان التكف

ته وتثبيت حكم النجدي عىل هذا ي انتهت بهز  الجزء العس

 وعـىل إثرهـا عـاد فيـصل إىل الريـاض يف ،من اليمن الكربى

شـهر يف عـس قبيلته بنـي  لكن قبائَل من ،هـ١٣٤١أوائل سنة 

عة من بني شهر ضد ، تشأ االستسالم  حيث ثار الشبييل وج

 واشـتبك مـع جـيش ابـن سـعود ،هــ١٣٤١ابن سعود خالل عام 

  . )١(بقيادة عبد العزيز بن إبراهيم

قابل كان اإلمـام يحيــى واليمنيـون يعتـربون منطقـة يف امل
 وكانوا يجاهرون بـذلك؛ ولهـذا ،ًعس جزءا ال يتجزأ من اليمن

                                                           
مـا بـ :  مقالـة،م١٩٣٣نـوفمرب / هــ١٣٥٢  شـعبان ،٧ العـدد ،٣٣ مـج،مجلة املنـار )١(

 أول رجب ، نقال عن جريدة أم القرى السعودية؛٢٠ ص،يف جزيرة العرباإلمام 

  . هـ١٣٥٢سنة 
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ً وكــان تأجيلــه ناتجــا عــن ً،عــاَّكــان الخــالف واالصــطدام متوق
رتتيب أوضاعه الداخلية التي منعته مـن بانشغال اإلمام يحيـى 

ا ينبغي تجاه ملـف عـس ن ملـك الرمـال  بيـن كـا،التعامل 
ٍينتظـر الفرصــة إليــصال رســالة تهديـد وإجبــار لإلمــام يحيــى  ٍ ِ

  . بإقرار الوضع الحايل ك هو عليه وبدون ادعاءات

ِ جبالهــا ،َّكــان اإلمــام يتمــسك بــالحق التــاريخي يف عــس

 بـل ، من اليمن منـذ قـرون طويلـةّأ وأنها جزء ال يتجز،وسهلها

َوألنه كان الوريث الوحيد لألتراك  ني يف كل مـا كـانوا َ العث

ــا يف ذلـك عــس،يـسيطرون عليــه يف الــيمن  التــي كــانوا ، 

ــيمن ــواء الرابــع مــن ألويــة ال  وكــان ينظــر إىل ،ِيعتربونهــا الل

  .)١(األدارسة بأنهم دخالء

إن رفـض اإلمـام يحيــى لالحـتالل ": يقول الدكتور الوجيـه

بالرحيـل السعودي ملدينة أبها وما حولهـا ومطالبتـه آلل سـعود 

 كانـت رسـالة )تــنومةمجـزرة (منها ليوحي بأن تلـك الحادثـة 

  .)٢("تهديد وتخويف

                                                           
- ١٧٥٤/ هـــ١٣٥٣- ١١٥٨( مراحــل العالقــات اليمنيــة الــسعودية ، ســيد مــصطفى،ســا )١(

  .٣٨٤ ص، القاهرة، مكتبة مدبويل،م٢٠٠٣ ،١ ط، خلفية وحوارات تاريخية،)م١٩٣٤

 ،)بدون بيانات( ،يف النزاع السعودي اليمني عس ، عبدالرحمن محمد حمود،الوجيه )٢(
  .١٢٨ص
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 ظلَّ اإلمام يحيـى عصيا عىل بريطانيا عـىل ،ٍيف جانب آخر

ِخالف جميع حكام الجزيرة العربيـة ِ وأنـف ،  يقبـل التطويـع،ِ

 ،ً باعتبـارهم أعـداء لألمـة،من التحـالف معهـم واملهادنـة لهـم
ــدانها واســتغاللهاويــسعون الحــت ــ ،الل بل ــارهم محتل  وباعتب

 وكانــت بريطانيــا تتحــ الفــرص إىل الــدفع ،لجنــوب الــيمن

ِ يف الجزيرة العربيـة إىل حافـة املواجهـة ِ األقوي َّبالحاكم ْ َ َْ َ ِ، 
لية لليمن ِلحرف نظر اإلمام يحيـى إىل الحدود الش ْ  ورصفـه ،َ

 والتـي ،ة يف الجنوبعن النظر نهائيا إىل عدن واملناطق املحتل

ِّدوما يكرر اإلمام يحيـى رضورة تحريرها مـن دنـس االحـتالل 
ــا ــيس . الربيط ــا لإلدري ــوح يف دفعه ــىلَّ بوض ــا تج ــذا م وه

ء بالسعودي َ ليدفعهم نحو التصادم مع اإلمام يحيــى ؛لالحت َ

  .مبارشة

ويف املقابل كانت الخصومة التاريخية بـ أرشاف الحجـاز 

ــ  وكانــت مــسألة حــدود نجــد والحجــاز هــي ،ةوالنجــدي قا

 ِ ــوالي ِ امل ــ الحــاكم ــة ب ــات الودي ــر العالق ْالقاصــمة لظه َْ َ
ـــز ـــصومة ،لإلنجلي ـــذهبي والخ ـــتالف امل  باإلضـــافة إىل االخ

يزت عالقات الطرف بالسوء ؛ لهذا   ،َّالتاريخية ب أسالفه
َوقد رأينا كيف أمد الرشيف حس ثوار عس بالرجـال وا ملـال َّ

  .يف مواجهتهم البن سعود
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دير قـوة َبيد أن الرشيف حس ملك الحجـاز أخطـأ يف تقـ

َّبـن سـعود؛ ولهـذا تعـرض جيـشه خصمه النجدي عبـد العزيـز 
َتربـة(للتمزيق والتبديد يف وقعة  ُّ وبـدأ منذئـذ العـد العكـيس ،)ُ

  . لحكمه عىل الحجاز

ُبن سعود الشوق اَان عىل الدوام يحدو عبد العزيز وك ُلـدائم َ

ُالحتالل الجزيرة العربية مدعيا أنها أمالك آبائه وأجـداده كـ  َّ

ا مـن بـدو  ؛ ولهذا فقـد جنـد كثـ ّرصح بذلك ألم الريحا َّ
َالوهــابي النجــدي ممــن ســمي بــاإلخوان يف تلــك الهجــر  ِ

  .املنعزلة عن العا واملوبوءة بأفكار التطرف والوحشية

َجـر ِ ه،عـسكرية الوحـشيةمـن خـالل أذرعـه ال-عبد العزيز 

 وإدارَة ،َأجــاد صــناعة الرعــب -اإلخــوان وتــشكيالتهم القتاليــة

 وبها استطاع إيصال رسـائل نفـسية ،َ والحرب النفسية،التوحش

 وكـان يف ،جامحة إىل قلوب خـصومه قبـل أن يـصلهم بجيـشه

الوقت نفسه بارعا جدا يف التمثيل والتظاهر بالسخط تجاه مـا 

 ،ُج بعَقد وعقائد الكراهية والتكف والوحشيةَّيرتكبه جيشه املدج
سـيح إذا اسـتلزم األمـر انع من ذرف دموع الت ِو  ْ َ  والتـي ،ِ

مة سالم ال تجارى ُكان يط بها عشاقه ومريدوه إلظهاره ح ٍ َ، 
َوإمام هداية ال يبارى َ لكن إرصاره عىل استخدام هذه القوات ،َ
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َ وإخــضاعهم ألهــم ،)١(الوهابيــة املتوحــشة يف كــل مــرة الحقــة
 دليـٌل عـىل إجادتـه - يف الجزيرة العربية اإلسرتاتيجيةاملناطق 

  .ُّالتمثيل وعىل تصنعه البارع

ــع  ــاركوا م ــم أوالده ش ــا ه ــة فه ــة بالبارح ــبه الليل ــا أش وم

عــات التكفـ املعـارصة يف العــا  األمريكـان يف صـناعة ج

ـا ال َّ وشغلوها لرضب األمة اإلسـالمية من ا،اإلسـالمي لداخل 

ِيرض مصالح دول االستكبار َ ا يفيدها،ُّ ْ ووجدنا عيانا بيانا ،ُ بل 

 يف الوقـت ،َدعم النظام الـسعودي واألمـري لهـذه الحركـات

ا بـأنهم يحاربونهـا ويكرهـون تـرصفاتها  ،ِالذي تظـاهروا كثـ
 ،سواء يف سوريا أو العراق أو اليمن أو مرص أو املغرب العر

ها من ا   .لبلدانأو غ

ِّيعلق أهايل بعض الشهداء أن من أسباب هـذه املجـزرة هـو أن 

 ٍّيِّ جـدٍابن سعود استجاب لطلب بريطانيا بـرضورة تقـديم إثبـات

 اإلثبـات الـذي مـن شـأنه أن يجلـب دعـم ،ر عن والئـه لهـمـّيعب

 وأرادت ، لهـذا سـارع ابـن سـعود بقتـل الحجـيج؛بريطانيا لحكمه

 ،ون هنـاك خـط رجعـة البـن سـعودبريطانيا منه ذلك حتى ال يكـ
                                                           

ينظــر .  ثــم كلـف أولئـك القــادة وجيـشهم ملهاجمــة الطـائف،بـ بعـد وقعــة تربـة )١(

 .٣٣١ ،٢٥٧ ص، تاريخ نجد الحديث،الريحا
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  .وهو تعليٌل ال يبعد عن الصواب

 الـسياسية فإنـه بحـسب تــنومةوبالعودة إىل أسباب مجزرة 

ٍالرواية النجدية كان قد ترسب خرب مرشوع اتفاقية ب اإلمام  ِ ُ َّ
 ،)١(يحيـى والرشيف حس ملك الحجاز بالتصدي البـن سـعود

 ، بـ الجـانب"لتنـارصالتعـاون وا"ومن بنود تلك االتفاقيـة 
ِّموقوفــا عــىل الطلــب مــن أي "ٌولكنــه تعــاون مــرشوط بكونــه 

 ويف دائـــرة النـــصوص ،الجـــانب عنـــد االحتيـــاج واللـــزوم

َ ك هو النص املقرتح لالتفاقية التـي  تكـن قـد ،)٢("الرشعية
ْوقعت بعد َ ِّ ِ وكانت ال تزال مجرد حرب عىل ورق،ُ َ.  

ُوصل ابن سعود نبـأ هـذه االت  فكـان ،ُفاقيـة املزمـع توقيعهـاَ

ِّبحاجة ماسة إىل فض هذا االتفاق الـذي يلـوح يف األفـق بـ  ّ
 بل وكان بحاجة إىل رضبه يف الصميم نفـسيا ،اليمن والحجاز

ِّ دمـاغ حكـام ،وواقعيا ِ وإيصال رسـائَل متعـددة األهـداف لـ ِّ
  .اليمن والحجاز يف هذا الصدد

َّلكن السؤال املهم ِ ُ َ  ،َّرسب مـرشوع هـذه االتفاقيـةمن الذي : َّ
ن َّوهـي التـي ظلـت طــي الكـت  والتـي أوىص اإلمـام يحيـــى ،َّ
                                                           

 ،١ ط، البيـان يف تـاريخ جـازان وعـس ونجـران، عبدالواحد محمـد راغـب،دالل )١(
  ٢٠٨-٢٠٧ص ،٢ ج، القاهرة،م١٩٩٨/ هـ١٤١٨

  .٣٢١ ص،١ ج، ملوك العرب،الريحا )٢(
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 ومـا ، ومن هو املستفيد من ترسيب هذا الخـرب،بإبقائها رسية

  الذي يريد تحقيقه من أهداف؟

إما اإلنجليز هم من توىلَّ إبـالغ : َّوالذي يرتجح أنه أحد جهت

َّ وهـو مـا ملـح إليـه ،مع توقيعهـاابن سعود ببنود هذه االتفاقية املز

ّعـراب هـذه االتفاقيـة أمــ الريحـا عنـد لقائـه بكاتبــة أرسار 
 )١()جـر تـرود بـل(املندوب السامي يف األمور الرشقية يف العراق 

 والـذي تـدل عـىل ، أو الرحالة أم الريحا نفسه،ك مر ذكره

 ،ديف حـرضة ابـن سـعوبعد ذلـك ُذلك مؤرشات أنه أعجبه املقام 
  . وطاملا أنشأ معلقات الن يف الثناء عليه،وأنه أخلص له

ِّاإلنجليز وقد عانوا مـن اإلمـام يحيــى وتهديداتـه املتكـررة 
 وكونه الحاكم ،بطردهم من عدن ومحمياتها التسع يف الجنوب

ــع  ــة العــيص عــىل التطوي ــرة العربي ــد يف الجزي العــر الوحي

ــة رية يف املنطق ــتع ــسياساتهم االس ــان،ل ــوا  ك ــد أن يهيئ  ال ب

 الظرف املالئم ملعاقبـة اإلمـام يحيــى مـن خـالل إقحامـه يف

انهم ِرف نظـره بعيـدا عـن محميـاتهم فـي وحـ،شاكَل مع ج ِ ْ 

ح للقيام بهـذا الـدور يف ،)الجنوب العر(سموه بـ  وكان املرشَّ

  .بن سعودرتة هو رجلهم املفضل عبد العزيز تلك الف
                                                           

 .٤٩٧ ص،١ ج، ملوك العرب،الريحا )١(
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ُظم أحـد رجـال العـرب آنـذاك حاول الرحالة نزيه مؤيد الع
َالتحري والبحث الـدقيق يف سـبب هـذا العـدوان عـىل حجـاج 

 ، ونجـد، والحجـاز،يف الـيمن" "أنـاس مـسؤول" مـع ،اليمن
م كبـ" ممن ،ومرص ٍيتتبعون حوادث البالد العربيـة بـاهت َ َّ"، 

ْعـن األسـباب الحقيقيـة التـي حـدت بـاإلخوان "فبحث معهـم  َ
 وهم ذاهبـون ،ا العدد العظيم من الناسالوهابي الغتيال هذ

  .)١("إىل بيت هللا الحرام

ُوبعد هذه الرحلة الشاقة توصل إىل نتيجة مفادهـا  ٍ أن لـبعض "َّ

َّ وقـد كـانوا يتوخـون منهـا إثـارة ،األجانب ضلعا يف هذه املـؤامرة
الفتنة ب امللك عبد العزيز واإلمام يحيــى وامتـداد الحـرب مـن 

َ واسـتنتج أنهـم ذكـروا البـن سـعود بأسـاليب ،"الحجاز إىل اليمن
ين أن امللك حـس ،ٍ وعن طرق عديدة،شتى ٍ وبواسطة أناس كث

ُ فاعتـذر اإلمـام عـن ،قد استنجد باإلمام يحيـى للقتال معه ضـده
َالدخول يف الحـرب معـه بـشكل علنـي ٍ َ ولكنـه أوفـد هـذا الجمـع ،ِ

ِالغف بصورة حجاج للتطوع يف الجيش الحجازي بدو أن ابـن  وي،َ

َ وأمر جنده من اإلخوان بأن ،أخذ بهذه الدعاية الباطلة"سعود قد  ُ َ
  .)٢("أبيهم  يبيدوا هؤالء الناس عن بكرة

                                                           
  .٢٢٨-٢٢٧ ص، رحلة يف العربية السعيدة،العظم )١(

  .٢٢٨-٢٢٧ ص،١ ج، رحلة يف العربية السعيدة،العظم )٢(
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أن خــرب املعاهــدة التــي تــوىل ": ويــرجح الــدكتور صــالحية

صياغتها أم الريحا مع اإلمام يحيـى ومستشاريه والتي  

ُتوقع بعد قـد وصـلت أخب بـن امللـك عبـدالعزيز ُارهـا إىل بـالد َّ

  .)١("ِّ أو رسبت من قبل الربيطاني، إما من قبل عيونه،سعود

كان صحة هـذا االسـتنتاج الـذي توصـل  َّإنه ملن الوجاهة  ٍ

إليه نزيه العظم ذلـك الرحالـة العـر بعـد رحلـة طويلـة مـن 

 وهذا الـدكتور صـالحية الباحـث املتخـصص يف تـاريخ ،البحث

ـيض أوالد  ال سي ،العرب الحديث ُونحن اآلن نـشاهد كيـف  ْ َ
ِابن سعود يف تنفيذ مؤامرات هؤالء األجانـب مـن األمـريكي  ِ

واإلنجليز بأسوأ م كان عليـه والـدهم؛ إذ  يتغـ يشء مـن 

  .  بل ازدادت حالته سوءا،سياسة هذا الكيان

ري  ُباإلضافة إىل أنه استنتاج يدعمه سـلوك اإلنجليـز االسـتع ُ ٌ
املش يف صناعة الفرقـة والـشتات يف الـرشق خدمـة ُوتاريخهم 

رية ي ،ألغراضهم االستع  ك يدعمه أيضا مقتىض الفكر التكفـ

  .)مملكة قـرن الـشـيـطـان(ِّاملتوحش الذي حمله الوهابيون يف 

ِوبهذا  يكن هناك داع ملحاولـة تربئـة سـاحة عبـد العزيـز  ٍ

                                                           
ة اإلمام يحيـى بـن محمـد حميـد الـدين،مطهر )١( مقدمـة املحقـق . ٣١٨ ص،١ ج، س

 .صالحيةالدكتور 



 

  



٨٩  

ة البشعة ك حـاول الـبعض ٍلظـروف الحقـة  )١(من هذه الجر

عيـة ات الـسياسية واالجت ٌ وهـو أمـر يتنـاقض ،ِّاقتضتها املتغ
  .َوهذا االستنتاج هنا بوصول نبأ املعاهدة إىل ابن سعود

٢ - 

ـر جميـع املـسلم ُ وتعتـربهم ،َمن املعروف أن الوهابية تكفِّ
ِمرشك وضال ومنحرف ومبتدع ِّ ِ كـن ألحـدهم بـأي ،ُ ِّ و

ِتربير تافه أن يتجـرأ عـىل ارتكـاب قتـل املخـالف لـه أيـا كـان  َّ ٍ

 .املخالف ذلك
إنها مدرسة قــرن الــشـيـطـان التـي بهـا الفـساد والـزالزل 

                                                           
ِّ إذ يقـول مربئـا سـاحة ؛ الدكتور محمد عيىس صـالحية رحمـه الـلــه،عىل سبيل املثال )١(

ة بتنـاقض عجيـب عـة مـن ": امللك عبد العزيز من التلطخ بهذه الجر فأقـدمت ج
 ،ٍالبدو عىل اإليقاع بالحجاج دون اختيار أحد من أمـراء قـوات ابـن سـعود النظاميـة

كـن أن تـتم خفيـة  فح،ولكنهم يدرون عن ذلك ركـة قـوات بهـذا العـدد الكثيـف ال 
ـة،"ودون علم أحد وال أعتقـد أن أمـراء ": ِّ ويواصل مربئا قادة ابن سعود مـن الجر

 فـاإلخوان املقاتلـة يـرون أنفـسهم بـأنهم ،القوات السعودية كانوا قادرين عىل مـنعهم
 وفـضلهم ،بن سـعودُأصحاب اليد الطوىل يف تحقيق االنتصارات التي حققتها قوات ا

ة اإلمـام يحيــى بـن ،مطهـر. "!! ورأيهم ال يقوى أحـد عـىل معارضـته،!!ال ينكر  سـ
ونحى هذا املنحى األم أحمـد بـن .  مقدمة املحقق،٣١٨ ص،١ ج،محمد حميد الدين

 ، يف كتابه القيم اإلمـام الـشهيد يحيـى حميـد الـدين،محمد بن الحس حميد الدين
و يصل الخـرب للملـك عبـدالعزيز حتـى تـربأ مـن ": تابه إذ يقول يف ك؛١٧٤ ص،٢ج

ة ِ و يخـل امللـك عبـدالعزيز اإلخـوان مـن ، وتأسف عليها أسـفا شـديدا،هذه الجر ْ ُ
  . محمد رشيد رضا حول املوضوع، متبنيا رأي صاحب املنار،"املسؤولية



  

  

 

٩٠  

عـات العنفيـة بـدءا ،والف  إنه التكف الذي أنـتج هـذه الج

َباإلخوان أهل الهجـر ِ  ، وانتهـاء بالقاعـدة وداعـش يف عـرصنا،ِ
ٌور أن التكف سبب رئيس يف ارتكاب وكان من الصعب أن نتص َ ٌَّ

عـي متـوحش،جرائم إبادة ِّ وقتـل ج ِّ حتـى رأينـا بـأم أعيننـا ،ٍ
ٍ وهم يقتلـون مخـالفيهم بـشكل بـشع وفظيـعهؤالء اإلرهابي ِ ٍ ُ، 

ا  وبجميع الوسائل واألساليب التي ً، وغرقاً وحرقا واغتياًالًتفج

هم يف العــام  وهــا،ال تخطــر إال عــىل بــال الــشيطان وأوليائــه

ال يزالـون يقتلـون اليمنيـ من عدوانهم عىل الـيمن  )١(الثالث

ٍبطائراتهم وصواريخهم بـشكل بـشع وفظيـع وبتربيـرات تافهـة  ٍ ِ

  .وسخيفة وشيطانية

ــدي  ــسبب العقائ ــدين -إن ال ــالفيهم يف ال ــ مخ ــو تكف وه

ــة ــذهب والطائف ــاء -وامل ــم عــىل اســتباحة دم  هــو الباعــث له

 بل فيهم منذ ،منهم فقط أهل عرصنا وهذا ليس يف ،مخالفيهم

َ يوم وجدت فيـه الوهابيـةأول ِ ُلقـد قامـت حـركتهم عـىل " فــ،ُ

يزت بالرشاسة والوحشية،ِأساس العنف الدموي ِ و  فلم يكونوا ،َّ

ِ فمن قتل النساء واألطفـال،ٍيخضعون لقانون أخالقي أو ديني ِ، 
 ،ثيـقِ إىل الغـدر ونقـض العهـود واملوا،إىل قطع رؤوس األرسى

                                                           
  .كان هذا وقت تأليف الكتاب يف طبعته األوىل) ١(



 

  



٩١  

ِإىل التقلب يف املواقف ومواالة األمم الغالبة ِ ُّ")١(.  

 )ِّمـن املتحمـس للوهابيـةوهـو (وصف محمد حامـد الفقـي 

:  فقـال، الوهـا)جنـد اإلســالم(مجزرة كربالء مشيدا بـدور 

ٍم بجمـوع ١٨٠١/هــ١٢١٦َّتوجه سعود يف ذي القعـدة يف سـنة "

ة إىل العراق   ،كانت مذبحة عظيمـة و،فكانت وقعة هائلة... ٍكث
 ، خرج منهـا سـعود وجيـشه ظـافرين،سالت فيها الدماء أنهارا

  .)٢(" وهدم القبة العظيمة بل الوثن األكرب،ودخل كربالء

ٍوال يختلف هذا عـن عـدد كبـ مـن املجـازر التـي ارتكبهـا  ٍ

الوهابيون يف نجد والحجاز واليمن يف ما مـىض ويف عـرصنا 

 وكـذلك غـزوهم ضـد ،األردن رشق َبَرَعـ ومنها غـزوهم ،هذا

كل ذلـك . )٣( وقد تابعوا عليهم الغزو والقتل والنهب،أهل العراق

هم للمسلم اآلخرين   .بسبب تكف

ُعلل الرئيس األسـبق القـايض عبـد الـرحمن بـن يحيـى بـن  َّ

                                                           
 مركز الغدير ،فحات من تاريخ الجزيرة العربية الحديث ص، محمد عوض،الخطيب )١(

 .١٦٩ ص،للدراسات اإلسـالمية
 أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديني والعمران يف جزيـرة ، محمد حامد،الفقي )٢(

ها  .٨١ ص،هـ١٣٥٤ ط،العرب وغ
 ،٢ ط، كـشف االرتيـاب يف أتبـاع محمـد بـن عبـدالوهاب، محسن األمـ،العاميل )٣(

  .٥٠ ص، قم، مؤسسة دار الكتاب اإلسـالمي،م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨



  

  

 

٩٢  

 تــنومةمحمد اإلريا أن جنود ابن سـعود قتلـوا الحجـاج يف 

انوا يتنادون في  وذكر أنهم ك،بسبب أنهم مرشكون يف نظرهم

  . )١(قتلوا املرشكا أي ،"اجتلوا املرشج": بينهم قائل

َوبعد املجزرة اعتذر السياسيون السعوديون بـأن مـن ارتكـب 

ُالغطغـط(ٌاملجزرة هم فريق مـن البـدو يقـال لهـم   وتـصفهم ،)ُْ

ـرون أهـل القبلـة ة اإلمام يحيـى أنهـم ممـن يكفِّ  وعنـد ،)٢(س

 ،ُأنه اسم هجـرة قبيلـة عتيبـة النجديـةمراجعة هذا االسم نجد 
 وشــاركت يف الــسيطرة عــىل الطـــائف ،َّوالتــي مــر ذكرهــا

ــة ــة ومك ــدة واملدين ــائع ،وج ــن الفظ ا م ــ ــا كث ــت فيه َ وارتكب َ

  .البشعة والجرائم

ــذه  ــث له ــسبب الباع ــا أن ال ــون يف حينه ــم اليمني ــد فه لق

ــة هــو االنحــراف العقائــدي والفكــري عنــد هــؤالء  الجر

هم للحجـاج وألهـل القبلـةالوهابي ب ِ واعتقـادهم حـلَّ ،تكفـ

 ك كان عليه الخوارج من أهل النهـروان؛ وهـو األمـر ،دمائهم

                                                           
 هدايـة املستبـرصين بـرشح عـدة الحـصن ،)هــ١٣٦٢ت( يحيى بن محمد ، اإلريا)١(

 مقدمة ولد املؤلـف ،٢٢ -٢١ ص، دمشق، مطبعة العلم،م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧ ط،الحص
  .م١٩٧٦ التي كتبها يف عام ،الرئيس األسبق عبدالرحمن بن يحيى اإلريا

ة اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدين،مطهر )٢(  ٤٢٠ ص،٢ ج، س



 

  



٩٣  

ِّالذي فاضت به قصائد أهم رجاالت ذلك العرص السيد ومنهم  ،ُ

 والقـايض العالمـة ،)هــ١٣٦٤ت(العالمة يحيى بن عيل الذاري 

بق القايض  والد الرئيس األس)هـ١٣٦٢ت(ريا إليحيى محمد ا

 والقــايض العالمــة محمــد بــن أحمــد ،عبــد الــرحمن اإلريــا

  . )١()هـ١٣٨٠ت( الحجري

َّك أن سببية التكف هـو األمـر الـذي ملحـت إليـه الوثـائق 

 حيـث أوسـعت الحـديث عـن ؛الربيطانية حـول ذات املوضـوع

  .)٢(تكف الوهابي للمسلم وتشددهم يف مسائل مختلفة

ُ يعد تصديق ه ْ ُ  وقـد ، اليـوميـذا األمر صعبا عـىل اليمنَ

ء الو منـذ -هابيـة ومفتـيهم باسـتباحة دمـائهم رأوا فتاوى عل

تهم٢٠١٥مارس   -م وحتى يومنا هذا وإىل أن يأذن الـلـه بهـز

 فشنوا حرب إبادة عـسكرية ،)روافض( و )مجوس(بتربير أنهم 

  .واقتصادية عىل اليمن واليمني بال هوادة

دة مملكــة قـــرن الـــشـيـطـان يف املــايض ويف وبالنــسبة لقيــا

استخدموا هـذا التكفـ لالسـتهالك الـداخيل قد نهم فإالحارض 
                                                           

  .الفصل األخ من هذا البحثنصوصها كاملة يف  )١(

ــاهرة  )٢( ــة يف الق ــو١٨صــدرت الوثيق ــاريخ ،م١٩٢٣ ، يولي ز بت ــا ــو١٩ ونــرشت يف الت  ، يولي
 .٦٩٤ b ,V٦ ,١٩٦٠-١٧٩٨ ,Ingrams, RECORDS OF YEMEN: م؛ ينظر١٩٢٣



  

  

 

٩٤  

ــائهم إىل تــشجيع العــدوان ودعمــه  ــبالط وأولي ء ال ــ ِالحــافز لعل

 وبالتايل فهو غطاء ألسباب حقيقية أخرى؛ وذلـك بـالجزم ،ودفعه

  .ئا حتى ولو كان خاط،ُأنهم أبعد ما يكونون عن التدينب

٣ -  

َاعتاد الحجاج اليمنيون أن يحملوا معهم البضائع واملنتجـات  َ ِ َ
ردودهـا املـايل يف ،املحلية لبيعها يف موسم الحـج  واالنتفـاع 

مواجهة تكـاليف الحـج واسـتبدالها باحتياجـاتهم مـن املالبـس 

هــا َّ وقــد ذكــر الرحالــة ابــن جبــ األندلــيس أن أســعار ،وغ
 واألحمر واللوز والسمن والعسل وسائر الحبـوب الزبيب األسود

ُوالبقوليــات كانــت تــرخص عنــد وصــول الحجــاج مــن جهــات 
  .)١( وكان الحجاج وأهل مكة ينتظرون وصولهم،اليمن

ن الوجاهة القـول بـأن أحـد أسـباب القـضاء عـىل عليه فمو

ِأولئك الحجاج وإبادتهم هو ما كانوا يحملونه من بضائع مغرية  ُ َ
ــاب ــالت لع َأس ــْ ــوع تعبئ ــان ن ــذين ك ين ال ــ ــك التكف هم تُ أولئ

َّ أما إذا اتحد هذا مـع ،)٢(ِوتحشيدهم هو ما غنموه خالل املعركة
                                                           

 دار ، رحلـة ابـن جبـ،)هــ٦١٤ت( ، الكنا األندلـيس، محمد بن أحمد،ابن جب )١(
وت،صادر  .١١٠ ،٩٨ ص، ب

ة اإلمام يحيـى بن محمـد حميـد الـدين،مطهر )٢(  مقدمـة املحقـق ،٣١٨ ص،١ ج، س
  .الدكتور محمد عيىس صالحية



 

  



٩٥  

هم لهـم ِأسباب أخرى من قبيل تكفـ ٍّ وصـدور قـرار سـيايس ،ِ ٍ ِ

ِأحلَّ من رشب ماءلديهم تصبح فإن تلك األموال  ؛بذلك ِ ْ   .زمزم ُ

ِّعـن مميـزات الـ َّتوسعت جريدُة القبلـة املكيـة يف الحـديث  ُ ِّ
 حيث يحـتفظ بجودتـه ونكهتـه ،الذي كانوا يحملونه معهم كل عام

ُوجهــاء مكــة " وهنــاك يتهافــت عليــه ،الجميلــة وذائقتــه الرفيعــة
هم لرشائه؛ "والطائف ألنهم يجدون به لذة ورائحـة "َ أك من غ

زكية ال يجدونها في يأ عىل طريق البحر حتـى ولـو كـان مـن 

ُنفس قرى    . )١("َّأولئك الوفادِ

وتعرتف الروايـة الـشعبية الـسعودية املعـارصة للحـدث بـأن 

َّقافلة الحجاج كانت محملة باألرزاق من ال والزبيـب والهيـل 
 بين كانت تلك املنطقـة ،"كان اليمن يف خ" حيث ،والحبوب

  . عىل حد قول تلك الرواية،)٢(يف فقر رهيب

ــن  ــديهم م ــان ل ــه ك ــال و"وورد أن ــامل  ]ّالــدواب [اشَرالُق

ة ،)٣( فأخــذ أولئــك الوهــابيون جميعــه"والبــضاعة  وتقــول ســ
                                                           

  .١ ص،٧٠٣ العدد ،جريدة القبلة )١(

 ، منتديات تـنومة عـىل النـت،يه الحاج حسن بن حمودرواية يرويها أحد أهايل تـنومة عن أب )٢(
  ١٢١٢٢=http://www.tanomah.net/vb/showthread.php?t  :عىل الرابط

  .أ/١١٤ ق، بحث مفيد،مجهول )٣(



  

  

 

٩٦  

عـىل جميـع مـا كـان يف "إن الوهابي استولوا : اإلمام يحيـى

َ و تُفـت هـذه اإلشـارُة الرحالـة ،)١("أيديهم وأثقالهم ودوابهم ْ

َوسلب اإلخوان جميع أمتعة هؤالء النـاس": َنزيه العظم ملا قال ُ َ َ، 
ــوه ىوترك ــ ــائزين ،َّم ممــددين عــىل ال هم ف ــا  وعــادوا بغن

  .)٢("منترصين

ــس ــة غــزو الوهــابي لع ــائق الربيطاني ــرت الوث ــا ذك  ،َومل
ِ قدمت ذكر خرب نهب ،َ وقتلهم لبني شهر،َواستيالءهم عىل أبها ِ َ ْ َّ

ٍالوهابي لقافلة عابرة من الحجاج اليمنيـ ِ عـىل خـرب قتـل ،ٍ ِ

ِجميع أولئك الحجاج تقريبا
)٣(.  

ة اإلمام يحيـى أنه بعد املجزرة وبعد تنـصل ابـن  ِوتذكُر س ُّ

َسعود منها وصل املرسلون من قبل اإلمام يحيــى إليـه  َ بـبعض "ُ

ِاملنهوبات من دواب ومنقوالت وبعض قيم السمن َ ِ ٍ َّ")٤( .  

ِّوهــذه جميعهــا معلومــات هامــة تبــ مــا كــان يحملــه أولئــك  ٌ

ٍالحجاج معهم من بضائع وأموال  ُ بلغ تقـديرها بحـسب ،ٍوممتلكاتَ
                                                           

ة اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدين،مطهر )١(   .٤٢٠ ص،٢ ج، س

  .٢٢٨ ص،رحلة يف العربية السعيدة )٢(

)٣( Ingrams, RECORDS OF YEMEN, ١٩٦٠-١٧٩٨, V٦ , b٦٩٤. 
ة اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدين،مطهر )٤(   .٤٢١ ص،٢ ج، س



 

  



٩٧  

ــد بحــوايل  ــف (البحــث املفي ــة أل ــع مئ ــزاأرب ــاري تري ــال م  ،)ري
نــي تقريبــا،)١()فرانــيس(  وبقــوة ، أي مــا يعــادل مليــاري ريــال 

ة ِّ وهو رقم هائل من املؤكّد أنه سيشجع املتلهف عىل ،رشائية كب ّ ٌ

  .معىل الحكم بكفرهم وبرضورة قتله!! غنائم الحجاج املرشك

ًإن إعادة ابن سعود لبعض املنهوبات الحقا ال يعني اسـتبعاد 

ٌهذا السبب املادي الذي هو يف األساس سابق عىل هذا اإلجراء 

األخ الذي  يكن سوى ذر الرماد عىل العيون للتحايـل عـىل 

ييعا لهوية املجرم الحقيقي ة وتبعاتها و   .ًآثار الجر

٤ - 

َا ويصطحب بعـضهم البـضائع واملحاصـيَل كان القوم حجاج ُ

ِ وكان عدد قليٌل جدا منهم مـن كـان يحمـل ،بغية بيعها يف مكة ْ َ ٌ

 أي أنهـم ،سالحا ناريا بدائيا ملدافعة اللصوص وقطـاع الطـرق

 ولهـذا ؛ يكونوا يف أية وضعية عسكرية استعدادا أليـة معركـة

صفهم  فتـ،تصفهم جميع املصادر بأنهم كانوا عزال عن الـسالح

ة اإلمام يحيـى بـأن  هم عـزل مـن الـسالح"س  وورد ،)٢("أكـ
                                                           

  . أ/ ١١٤ ق، بحث مفيد،مجهول )١(

ة اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدين،مطهر )٢(  .٤٢٠ ص،٢ ج، س



  

  

 

٩٨  

 )٢( وعنـد الواسـعي،"الحجاج العزل" وصفهم بـ)١(لدى الجرايف

 وعنـد نزيـه ،" وال مـستعدون لقتـال،لـيس معهـم سـالح": بأنه

 عزال من السالح ،كانوا عزال يف جميع الروايات" أنهم )٣(العظم

ٍ اعتـداء أحـد علـيهمِّ وهـم آمنـون ال يفكـرون يف،الحر  وال ،ِ

 بـأن الحـاج )٤( وعنـد األمـ العـاميل،"ِيرغبون يف قتال أحـد

 وأنهـم لـو ،"أعزل من السالح وجميع آالت الدفاع"اليمني كان 

َكانوا مسلح ما استطاع الوهابيون قتلهم َ ولكانوا أقرص باعا ،َّ
  .)٥(من ذلك

ْ يـر مـن"وورد يف جريدة القبلة املكية بأنه  َ  يقـصد الحـج ََ

َّمن العصبة املذكورة أن يحمَل سـالحا أو آلـة دفـاع أو أي يشء  ِ

لها يف رضوريات مطاعمهم  ة الستع ُمن ذلك إال املدى الصغ

  .)٦("ِّوشد رحالهم ونحو ذلك

إن هذه الحالة السلمية التي كان عليها الحجاج والتي كانـت 
                                                           

 .٢٤٥ ص،املقتطف )١(
 .٢٦٤ ص،تاريخ اليمن )٢(
 .٢٢٧ ص،رحلة يف العربية السعيدة )٣(
 .٥٠ ص،كشف االرتياب )٤(
  .٥٠ ص،كشف االرتياب )٥(

  .١ ص،٧٠٣ العدد ،جريدة القبلة )٦(



 

  



٩٩  

ِتستشعر األمن وترى قوتها أمام اللصوص وقطـاع الطـر ق هـو ِ

ُ وهـو مـا كـان يْفـرض ،يف قدسية الواجب الذي تذهب لتأديته ِ َ

ِ وكـذلك يف تجمعهـم يف عـصبة واحـدة،َاحرتام الجميـع لهـا ُّ، 
وبهذا فإنهم  يكونوا مستعدين ألية مواجهة عسكرية حتى يف 

ٍّ و يخطر ذلك ببال أي مـنهم،أد مستوياتها  لكـن لألسـف ،ِ

ُّ تجرؤ أولئك املتوحش عىل  من أسبابًسبباهذه كانت حالتهم 
  . وإبادتهم،الفتك بهم

 والقـضاء ،هذه الوضعية كانت مـن أسـباب الهجـوم علـيهم

ا عـىل  ُعىل معظمهم؛ إذ لـو كـانوا مـسلح فعـال لـصعب كثـ َّ

ــة الوحــشية ــك الطريق ــيهم بتل  ،أولئــك املتوحــش القــضاء عل
ة بحقهم ا قبل أن يْقدموا عىل أية جر ِولفكروا كث ُ َّ.  

 مـن بنـي تــنومة أن مكـان املجـزرة هـو وبهذا العرض يتبـ

 وأنهـا وقعـت وقـت الظهـر يف ، وسدوان من بني األسمر،شهر

 وأن جملـة مـن ،م١٩٢٣يوليـو  ١هـ املوافق ١٣٤١ ذي القعدة ١٧

والعـسكرية كانـت وراء والعقائديـة واملاديـة األسباب الـسياسية 

ٍ وأنها مجزرة دبر أمرها بليل،الحادث ُ ِّ   . مشؤومٍّطا شيُ



  

  

 

١٠٠  

 

 

 

 ،جرت عادة الحجاج اليمنيـ أن تكـون لهـم قافلـة واحـدة
ٍتحت إمرة أم واحد ُ وكان أحد عائلة السادة بيت الكبيس هـو ،ِ

 واعتـاد كثـ مـن اليمنيـ الـسفر ،الذي يرأس قافلة الحجيج

  .ن طريق السلسلة الجبلية املجتازة لعس إىل الحجازإىل مكة ع

ُكان أم الحج يكلف يف صنعاء  وقد حـرضها الحجـاج مـن ،َّ

 ٦ فتتحرك القافلة من صنعاء عادًة يف ،املناطق التي تقع جنوبها

ِشــوال أو يف تــاريخ مقــارب ُ ِ والشــتهار مواعيــد حركــة الحجــاج ،ٍ ِ

 الحجاج من املناطق  كان،ومحطاتهم يف الطريق ودقة مواقيتها

ــة يف تلــك  الواقعــة بــ صــنعاء ومكــة ينتظــرون قــدوم القافل

 ولكـونهم كـانوا ،)١(املواعيد املتواطـأ عليهـا سـلفا لينـضموا إليهـا

َيذهبون مجتمع ال يتفرقون كان يطلق عليهم اسم  ْ ُ   .)العصبة(َّ

                                                           
 .١ ص،٧٠٣ العدد ،جريدة القبلة )١(



 

  



١٠١  

 ،ٌجدير بالذكر أن النجدي ملا استولوا عىل أجزاء من عس
 إىل اإلمـام يحيــى ، عس عبدالعزيز بن إبـراهيمأرسل حاكم

ِ طريـق الحجـاج وتيـس مـرورهم مه بتـأم  ،ِكتبا تفيد باهت
نــه ال خــوف علــيهم مــ يجــري يف أطــراف إ بــل و،ِوســفرهم

  .)١( وقد علم الحجاج بذلك،عس

عام السيد العالمـة محمـد ومع ذلك فإن أم الحج يف ذلك ال

إن وصـل إىل أطـراف صـعدة حتـى  رشف الـدين مـا بن عبدهللا

 ، الشيخ عبدالعزيز بـن إبـراهيم،بعث كتابا إىل حاكم أبها النجدي
ِمـستوضحا منــه حالــة طريــق الحجـاج َ ِ ِ وإمكــان اجتيــازهم فيهــا ،ُ َ

 وإال فالعالقـات بـ اإلمـام ،ُّ من بـاب التثبـت يف األمـر،بأمان

ُّال يَشم منها رائحـة اإلرادة ألي عـدوان"وحاكم نجد  ىل حـد  عـ،"ُ

ة اإلمام يحيـى   .)٢(قول س

وعاد الجواب عليهم مؤكِّدا ما سبق منـه إىل اإلمـام مـن أن 

ِ وأن يكون سلوك الحجاج مـن الطريـق املعتـادة،َالطريق آمنة ُ، 
ٍوأنه ال يوجد أي مانع من مـرورهم منهـا ُّ  وأنـه قـد سـبق منـه ،َ

وهم واثقون باندفاع األخطـار يف سـلوكهم " ،البيان حول ذلك
                                                           

ة اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدين،مطهر )١(  .٤١٩ ص،٢ ج، س
ة اإلمام ي،مطهر )٢(  .٤١٨ ص،٢ ج،حيـى بن محمد حميد الدين س



  

  

 

١٠٢  

  .)١("ك الجادةتل

بل كان الحجاج يتمتعون بـاالحرتام والحريـة واإلكـرام مـن 

رون عليها،قبل أهايل القرى واملدن التي يجتازونها  وكـان ، و

ُمن يتعرض لهم من اللصوص وقطـاع الطـرق يعـاقبهم أهـايل  ِ َّ
ِّ ولو كان املتعرض من أبنائهم ،تلك القرى واملناطق أشد العقوبة

  .)٢(وإخوانهم

جــرد وصــول الحجــاج اليمنيــ ذلــك العــام بــل أيــ ضا و

ــة تلقــاهم بعــض النجــدي  إىل ُأطــراف منــاطق عــس املحتل

ــي" ــساملة تلق ــشارف ،)٣("امل ــىل م ــا( وع ــا )أبه ــرمهم حاكمه ُ أك
ٍ و يحــذرهم مــن يشء، وأضـافهم،إبــراهيم بــن عبـدالعزيز ِّ، 

  .بحسب املصادر اليمنية

 كـانوا يجتـازون َويبدو أن قرار تصفية الحجاج وصـل بيـن

 فهنـاك مـن الوقـت مـا يكفـي يف ،تــنومةالطريق ب أبهـا و

ــا النجــدي ــل بــ حــاكم أبه ه يف الريــاض ،التواص ِ وأمــ

 وإذا كـان قـد وصـل علـم قـدومهم إىل ،بـن سـعودعبدالعزيز 
                                                           

ة،مطهر )١(  .٤١٩ ص،٢ ج،الدين بن محمد حميد اإلمام يحيـى  س
  .١ ص،٧٠٣ العدد ،جريدة القبلة )٢(
ة،مطهر )٣(  .٤١٩ ص،٢ ج،الدين بن محمد حميد اإلمام يحيـى  س



 

  



١٠٣  

 ثـم ،)أبها( وهناك سيقضون أياما إىل ،أطراف عس منذ أيام

ف يف عــدد مــن  الوقــوتـــنومةيحتــاج مــرورهم مــن أبهــا إىل 

 فهذا يعني أنـه كـان هنـاك ،)١(املحطات ولعدد من األيام أيضا

ِوقت كاف للتواصل مـع عبـدالعزيز يف الريـاض وسـؤاله عـن  ٍ ٌ

ُالالزم فعله تجاه حجاج يعتقدونهم  ْ مقـاتل متنكـرين يف زي "ِ

  . عىل حد قول االتهامات النجدية"حجاج

كنـه اتخـاذ  قـرار ُإن ابن سعود وحده هو الشخص الـذي 

:  وهو الشخص الذي عرفنا أنـه،ٍ كبٍبحجم تصفية حجاج بعدد

 وقلـ أغـار عـىل ،كان يعتمد عىل االستخبارات قبـل املالقـاة"

 ويكـ ، يبعث إليه بأخبارها، أو ليس له ع فيها،ٍأرض يجهلها

 ويفرتض يف خصمه أضعاف ما ،من االحتياط إذا هم بالزحف

وهو اآلمـر . خه األستاذ الزركيلِّ عىل حد وصف مؤر،)٢("هو فيه

َالناهي لجميع فرق جيشه ِ   . ومنها فرق هجر اإلخوان الوهابي،ِ

ـذ يف أبهـا؛ إذ  َويرتجح أن قرار إبادة الحجـاج  يكـن لينفَّ ُ َ َّ
ٍ يتـوىلَّ املهمـة يف  َّكان السيناريو يْفرتض أنـه ال بـد مـن كمـ ِ َ َ

                                                           
 ،١ ط، منـازل الحـاج اليمنـي إىل مكـة، دروب الحج طريـق الحـاج اليمنـي،األكوع )١(

 .١٧٧ ص، صنعاء، الجيل الجديد نارشون،م٢٠١٢/ هـ١٤٣٣
  .٧١ ص، الوجيز،الزركيل )٢(



  

  

 

١٠٤  

كن ٍ ومن طرف أشبه ما يكون بطرف ثا،ِمنطقة مضطربة لث 

َتحميله املسؤولية التي تخيل ابن سعود من طائلتهـا ِ ْ ٍ عـىل نحـو ،ُ

ق أهدافه اللئيمة َ وليكن اإلخوان ذراعه املتـشددة،َيحقِّ َ ووجهـه ،ُ

ِ هــم األداة الوســخة،ِّالقبــيح املتــوحش َ وهــم املــشجب الــرديء ،َ
َّالذي سيحمل املسؤولية َ ُ.  

ِومن دون شك ففي أبهـا تـم التعـرف عـىل عديـد  الحجـاج ُّ

 ،ِ وأموالهم وبضائعهم املغرية واملسيلة للعـاب الغنيمـة،وعتادهم
ُّ وتـصور ، وأفضل الطـرق إلبـادتهم،وتم اكتشاف نقاط ضعفهم

ُالطريقة املثىل للتنصل عن املسؤولية بطريقة تضيع دماء أولئـك  ٍ ُّ
َ يوفر البن سعود إظهار نفسه ككلِّ مـرة ،ٍاألبرياء بشكل شيطا ِّ

َّ الشا ذارف الدموع الحرى والـثكىلظهر البا  و يكـن ،ِ

ِّهناك أكفأ من تلك الكتائب املتوحشة التـي صـنعت الرعـب يف 
 ليـصل ،الجزيرة العربية لتحميلها هـذا العمـَل وهـذه املـسؤولية

ُخـرب رعـبهم إىل الــيمن وحاكمهـا وجنودهــا  فتتحقـق اإلفــادة ،ُ

 األهـداف  وتتحقـق،ُواألهـداف املرجـوة مـن وراء ذلـك نجـديا

  .املرجوة أيضا إنجليزيا

ة وصـوال إىل أطـراف  َّتحرك الحجيج مجتازين مناطق كثـ
 ،)تـــنومة( وإىل حــدود بنــي شــهر يف ،)ســدوان(بنــي األســمر 



 

  



١٠٥  

ة يف   والتي تبعد عن أبها ،تـنومةَّفحطت القافلة األوىل والكب

َّ وحطـت قافلتـان يف سـدوان األعـىل ،)١(ًا كيلو مـرت١٢٥حوايل 

 ١٥ إىل ١٠ بحـوايل تـنومةُ واللت تبعدان عن ، األسفلوسدوان

ُ وكـان أمـ الحـاج يف ، إىل الجنوب الـرشقي منهـا،ًاكيلو مرت
ة التي نزلت يف سدوان األسفل   .)٢(الفرقة األخ

 يوليـو ١/ هــ ١٣٤١ مـن ذي القعـدة ١٧األحد كان اليوم هو 

ة،م١٩٢٣ ِة َّ وقد حطت الفـرق الـثالث لـصناع، يف وقت الظه

ِ وهم آمنون ال يدرون ع قد دبر لهم بليـل ،ِطعام الغداء ظهرا َ ِّ ُ

ٍحيك لهم من مؤامرة إبادة شاملة وما قد ،الشياط ٍ  وهم بال ،ِ

َ وملا شد بعـضهم أثقالـه ،ٍ وال شعور لهم بيشء،ُّ وال تأهب،سالح ُ َّ

 وبعضهم يف ، وبعضهم كان ال يزال يف حال الغداء،بعد الغداء

ِا بجيش ابن سعود الكامن لهم قد أحاط بهم من  إذ،حال الشد ِ

 إىل ويبـارش بـإطالق النـار ، وإذا به يـصليهم نـارا،كل الجهات

                                                           
  . املوسوعة الحرة،بحسب ويكيبيدا )١(

ة اإلمام يحيـى بن محمـد حميـد الـدين،مطهر )٢(  هجـر ، واألكـوع؛٤١٩ ص،٢ ج، س

سطرة قوقل؛٦٦٦ ص،٢ ج،العلم ومعاقله يف اليمن  التـي ، وقياس املسافة مأخوذ 

ـا يعنـي أن املـسافة ، تراعي املنحدرات والجبال والتعرجات عىل طبيعة األرضال  

  .عىل األرض أكرب من ذلك القدر



  

  

 

١٠٦  

  .)١(جباههم ورؤوسهم وصدورهم بشكل كثيف

ن يف   وطلعوا علـيهم ، وهي الفرقة األكربتـنومةلقد أحاطوا 

 وهجـم املـشاة ،من أعىل الوادي وأسفله وهم عىل خيولهم وإبلهم

 فتابعوا الرمي عليهم ببنادقهم مـن كـل ، من رؤوس الجبالعليهم

ُ فاستْشهد معظم من كان بهذا الـوادي مـن الحجـاج،جهة ِ ِتـل ُ وق،ُ

ُ وأخذت أموالهم،ُأك دوابهم ْ َ ِ َّ و يفر منهم إال القليل،ُ ِ)٢(.  

جـرد شـعور الحجــاج ببـدء الهجــوم انطلقـت حنــاجرهم  و

 لكـن ذلـك  يـزد القتلـة إال ،)٣(بالتكب والتهليل وتالوة اآليات

  .جرأة عىل القتل واإلبادة

ا أمكن  وكانت قلة قليلة جدا منهم ،ُحاول بعضهم املدافعة 

ة  ،ُ فقـاتلوا بـه حتـى كمـل مـا معهـم،ٌلديها سالح ناري وذخـ
 وكانوا ، وكان بعض الحجاج ينتظر املوت لحظة بلحظة،)٤(فُقتلوا

                                                           
  .أ/ ١١٤ ، بحث مفيد،مجهول )١(
ة،مطهر )٢(   .٤٢٠ ص،٢ج ،الدين حميد محمد بن اإلمام يحيـى  س
  .هـ١٤٣٩ بتاريخ شوال ،من إفادة األستاذ محمد صالح مبخوت النرصة  )٣(
 الثـا النائـب ،ً) عامـا٧٠(من إفادة السيد العالمة عبدالرحمن بن حمـود الوشـيل  )٤(

 املوافـق -هـ ١٤٣٦/ ٨/ ١٤ بتاريخ ،بخطه الجميل إيل  كتبها،األسبق الجمهورية ملفتي
أحـد  ،املهدي الـلـه ضيف السيد من شبابه أيام يف روايتها سمع  وقد،م٢٠١٥/ ٦/ ٢

  .النـاج من مذبحة تـنومة



 

  



١٠٧  

نود ابن سعود أرسع  ولكن كان رصاص ج،يقرأون سورة ياس

ل تالوة سورة ياس   .)١(إىل أرواحهم منهم إىل إك

 ،بدأوا هجومهم عليهم برميهم بالبنـادق مـن رؤوس اإلكـام
 فكـانوا ،)٢(ثم نزلوا إليهم يقتلون مـن عرفـوا أنـه ال يـزال حيـا

ٌ فمن أصابه عيار نـاري وبـه رمـق مـن ،رون من ب جثثهم َ ٌ
 ،ٍّه بحاد للتأكد من فراقـه للحيـاةحياة جاؤوا ليذبحوه أو يطعنو

ع حديث النـاج بأنهم جميعا ممن غاصوا ب الـدماء  ُوإج
ِتظاهرا بـاملوت يـدل عـىل بـشاعة سـلوك هـؤالء مـع الجرحـى 

إجهازا وفتكا؛ فهذا السيد ضيف الـلـه املهدي عىل سـبيل املثـال 
ر محافظة إب اج مـن هـذه  أحـد النــ،من محل العرينة ع

ة نجا،املذبحة َّ وامتـد ،ٌ؛ ألنه رمى بنفسه يف مكان فيه دماء كث
  .)٣(بينها كامليت

                                                           
دي بن سعد الرت )١( سـالم (:  الذي وصـل إىل قولـه تعـاىل،منهم الحاج الطبيب ح

مـن إفـادة .  كان بها استشهاده، فأصيب بطلق ناري يف جبهته،)قوال من رب رحيم
دي الرت  يرويهـا عـن أبيـه عـن الحـاج ،حفيد الشهيد عبدالـلـه بن أحمد بن ح

 ١٨ بتـاريخَّإيل  بهـا أرسل  ترجمة،عركة أحد النـاج من امل،األستاذ غالب الحرازي
  .م٢٠١٥ سبتمرب

 نزهـة النظـر يف رجـال القـرن الرابـع ،)هــ١٣٨٠ت( محمد بن محمد بـن يحيـى ،زبارة )٢(
 ١١ انتهى منـه يف ، بخط ولده السيد العالمة أحمد بن محمد زبارة رحمه الـلـه، خ،عرش

ويالحـظ . ٣٤٦ ص،٣ ج،)تنسخة خطية يف املركز الـوطني للمعلومـا( ،هـ١٤٠٤ ،رمضان
ة عن مجزرة تـنومة  .املطبوعةحذفت من  ،أن النسخة الخطية فيها معلومات كث

  . رواية عن السيد ضيف الـلـه املهدي،إفادة السيد العالمة عبدالرحمن الوشيل )٣(



  

  

 

١٠٨  

رئيس الـيمن األسـبق القـايض عبـدالرحمن اإلريـا ذكـر أن 
اجتلــوا (: مقـاتيل ابــن ســعود كــانوا يتنـادون فــي بيــنهم بقــولهم

ُ وسمع أحد النـاج من آل الذويـد ،)١( أي اقتلوا املرشك،)املرشج
 سمع أولئـك ،كان قد تظاهر باملوت ب الجثثمن مدينة صعدة و

:  وأحد قـادتهم يـسأل جنـوده،النجدي وهم يطوفون ب القتىل
 وإذا قـال ،لك قرص يف الجنة:  قال له،واحد: َكم قتلت؟ فإذا قال

ٍ وهكـذا كـان يبـرشهم بقـصور يف ،لك قرصان:  قال له،اثن: له
َالجنة بعدد من قتلوا من حجاج بيت هللا الح َ   .)٢(رامِ

ٍطوافهم ب جثث القتىل ليس مستبعدا؛ بل كان رضوريا لقـوم  ُ

ُيتهافتون عـىل القتـل ثـم الغنيمـة التـي كـان بعـضها مخبـوءا يف 
م وجيوب الحجاج  فمـن ، وعليه فال بد مـن تفتـيش الحجـاج،أك

كــنهم الجمــع بــ ، ثــم ســلبوه،وجــدوه جريحــا قتلــوه ِ وبهــذا  ْ ُ
َرشك اآلم بيت الـلـه الحـرامِفضيلتي قتل أولئك الجرحى امل ِّ!!، 

ٍوأخذ ما بحوزتهم من غنائم حالل َ ِ نينة نفس،براحة بال!! ْ   . وط

ء عتيبـة بحـسب )ُخالد بـن جـامع(كان قائدهم  ُ أحـد زعـ
 وعليه فقـد ،)٣(جريدة القبلة وبحسب روايات الوهابي أنفسهم

                                                           
 . مقدمة املحقق،٢٢ ص، هداية املستبرصين، اإلريا)١(
صعدة يرويها عـن أبيـه عـن أحـد النــاج  من ،من إفادة األخ محمد أحمد سهيل )٢(

  .من آل الذويد بصعدة
 .١ ص،٧٠٣العدد  )٣(



 

  



١٠٩  

لك عىل  وكذ،)١()خالد بن لؤي(إنه : اشتبه عىل األكوع ح قال

ه    .)خالد بن محمد(الرئيس اإلريا ح س

ة يف   عطفوا عىل الفـرقت تـنومةوبعد أن أبادوا الفرقة الكب

 ١٥ إىل ١٠ اللتـ كانتـا تبعـدان عـن األوىل بحـوايل ،يف سدوان

 إال أن القتـل يف األوىل ، وفعلوا به ك فعلـوا بـاألوىل،ًاكيلومرت

هم  وهـذا يـش،)٢(كان أوسع وأعظم  إىل أن النــاج كـان أكـ

 وأن عامـل الوقـت كـان ، الفرقت األخـري،من فرقتي سدوان

  .معظم الناج منهمسببا من أسباب نجاة 

 بــل انطلقــوا ،ِبيـد أن الوهــابي النجـدي  يكفهــم ذلـك

 ثم بعد ذلك استولوا ،ملطاردة الهارب فمن أدركوه قتلوه صربا

 فاسـتولوا عـىل كـل مـا ،!!الحجاج!! عىل غنائم أولئك املرشك

ِّكــان يف أيــديهم وأثقــالهم ودوابهــم
 )٤( مــن املــال والقــراش،)٣(

  .)٦( وأخذوا جميع أمتعة أولئك الـشهداء،)٥(والبضاعة

                                                           
  .٧٦ ص،١ ج،هجر العلم ومعاقله يف اليمن )١(
ة،مطهر )٢(  .٤٢٠ ص،٢ج ،الدين حميد محمد بن اإلمام يحيـى  س
ة،مطهر )٣(  .٤٢٠ ص،٢ج ،الدين حميد محمد بن اإلمام يحيـى  س
 . وما شاكلها،واب والحم من الد،يعني البهائم )٤(
 .ب-أ/ ١١٤ ق، بحث مفيد،مجهول )٥(
  .٢٢٨ ص، رحلة يف العربية السعيدة،العظم )٦(



  

  

 

١١٠  

 ويحـ ،كث من النــاج تظـاهروا بـاملوت بـ الـدماء

السيد زبارة كيفية نجـاة أمـ الحـج يف املخطـوط مـن كتابـه 

 فل جاء الليل مىش عـىل ، بأنه أظهر أنه مقتول،)١(نزهة النظر

 وواصل سفره ، إال الثوب الذي فوقه،َ وترك جميع أدواته،رجليه

ويبدو أن ذلك الثـوب  يـسلم مـن النهـب كـ هـو . إىل مكة

  . اآلتيةمقتىض رواية السيد ضيف الـلـه املهدي

أمـا الــذين طــالتهم ســكاك دواعــش ابــن ســعود وفــصلت 

تـسع مئـة سادهم من أولئك الـشهداء فعددهم رؤوسهم عن أج

  .  ك سيأ ذلك،شهيد

ْومع ذلك كله فإن من نجا  أهـل م منهم بعد تلك األهوال تلقـاهَ

ة اإلمـام يحيــى،القرى القريبة من محل املجزرة  ، ك تقول سـ
وسلبوا ما عليهم مـن " ،ٍفسلبوهم ما بقي معهم من أموال محمولة

ة السيد ضيف الـلـه املهدي أحد النــاج  وبحسب رواي،)٢("الثياب

 وأن جمعا من ،من املذبحة فإنهم  يرتكوا عليهم سوى الرساويل

ُالحجاج من بينهم أم الحج وصـلوا إىل أحـد املراكـز الحكوميـة 
                                                           

 .أما املطبوع فقد حذف ذلك منه. ٣٤٦ ص،٣ ج،- خ –نزهة النظر  )١(
ة،مطهر )٢(  بحـث ، ومجهـول؛٤٢١ ص،٢ج ،الـدين حميـد محمد بن اإلمام يحيـى  س

 .ب/ ١١٤ ق،مفيد



 

  



١١١  

َّ وقد ترجح للباحث أن ذلـك املركـز هـو ،وليس عليهم إال الرساويل
 وهـو ،جهـة الغـربمركز بارق يف تهامة املحاذية لبني شـهر مـن 

 ومنـه ،ٌمركز كان حينها يخضع لحكم الرشيف حس ملك الحجاز

  .أبرق أم الحج إىل رشيف مكة

راعـاة أن  وح نتأمل القرى القريبة من محـل الوقعـة و

 ،ِالحجاج سيهربون يف االتجاه املعـاكس لعـدوهم املطـارد لهـم
انوا قـد فإنه يتضح أنها قرى تابعة لقبائل بني األسمر والذين ك

  . دخلوا تحت حكم ابن سعود

ٍونهب الثياب بتلك الصورة املشينة سلوك مفاجئ ومناف ملـا  ٌ ُ
َكان يْفرتض بأولئك القبائل مـن احـرتام الحجـاج َ  وهـو يـش ،ُ

إىل أن اســتباحة أمــوال وأعــراض وأرواح الحجــاج عــىل ذلــك 

ولهـذا فقـد كانـت ؛  وسمة بدوية وهابيةً،النحو كان خلقا نجديا

َة الحجـاج النـزول إىل تهامـة التـي كانـت ال تـزال خـارج ِوجه َ

  .سيطرة النجدي

 ك يروي الـسيد ضـيف الـلــه -ٍجدير بالذكر أن رجَل خ 

 يف إحـدى تلـك القـرى كـان قـد تكفـل بـسرت بعـض -املهـدي 

 ، ومـنهم الـسيد ضـيف الـلــه املهـدي،الحجاج الذين صـادفوه
 ويف ،نهم ليلــتهمَّ وأمــ، وصــنع لهــم عــشاء،فقطــع فراَشــه لهــم



  

  

 

١١٢  

ــتهم وإيــصالهم إىل أحــد املراكــز  ي َالــصباح أرســَل أوالده لح

  .)١(الحكومية

وذجا استثنائيا حيث  تؤثر عىل سلوكه  ِّشكل ذلك الرجل 

؛ إذ كان ال تـزال فيـه بقيـة  ي النجدي ُووعيه همجية التكف

ِمن أخالق املـروءة والـشهامة وآداب اإلســالم ِ ِ  بخـالف أولئـك ،ِ

 فلم ،الذين تأثروا بهمجية الوهابي إزاء إخوانهم من اليمني

 بـل وأرسـل ،ِيكتف الرجل بتقطيع فراشه لسرت عورات الحجـاج

يتهم حتى وصولهم إىل منطقة آمنـة َأوالده لح
 ولعلهـا كـ ،)٢(

  .قلت مركز بارق يف تهامة

ِ من تلك املذبحة أن يغادر َّوهكذا يتب أنه كان عىل من نجا

ِّ التي وطئتهـا أقـدام أولئـك املتوحـش -َ الجبال املشؤومة تلك ُ
 والتـي كانـت ال ،)٣( إىل تهامـة-َّوحطت فيها أخالقهم الذميمـة 

 وهناك وجدوا الرشيف راجح حاكم ،تزال صامدة يف وجوههم

 كـ أوضـحت ذلـك برقيـة ،تـنومة املحاذي لجبال ،مركز بارق

ن عبدالـلــه رشف ٍخطاب أبرق بها أم الحج الـسيد محمـد بـ

                                                           
  . رواية عن السيد ضيف الـلـه املهدي،ة السيد العالمة عبدالرحمن الوشيلمن إفاد )١(

  . رواية عن السيد ضيف الـلـه املهدي،من إفادة السيد العالمة عبدالرحمن الوشيل )٢(

 .ب/ ١١٤ ق، بحث مفيد،مجهول )٣(



 

  



١١٣  

  .)١(جدة الدين إىل الرشيف حس عند وصوله مدينة

َّجدير بالذكر أنـه ملـا وصـل الحجـاج إىل تهامـة قـرر بعـضهم 
 ، ألداء فريضة الحج،مواصلة سفرهم نحو مكة عن طريق الساحل

ِّ وكان ضـمن املـصمم عـىل مواصـلة ،)٢(وبعضهم عاد إىل اليمن
المة محمد بـن عبدالـلــه رشف مشوار الحج أم الحج السيد الع

َ وتذكُر جريدُة القبلة أن عدد أولئك الذين وصلوا معـه مـن ،الدين َّ ُ
  . )٣(حاجا  ١٥٠النـاج من املذبحة كانوا حوايل 

إن تصميم بعض أولئك املنكوب عىل الحج بعد تلقيهم تلـك 
ــسك اليمنيــ بهــذه املــشاعر املقدســة  َّاألهــوال دليــٌل عــىل  ُّ

ُ لها إىل حد التـضحية بـأرواحهم وأمـوالهم وتجاهـل ِوتعظيمهم ِّ
  .كلِّ ما أصابهمتنايس و

وجاء دور ابن سعود الشيطا الذي يأكل مع الذئب ويـب 
سيح؛مع الراعي َ ليذرف دموع الت ً ويعطي لنفسه مكانا قصيا ،ِ ّ َ

 ويتربأ من تلك الحادثة الشنعاء ذرا للرماد يف ،من تلك املجزرة
ـة الجنائيـة وتنصال،العيون  وهـو ، من تحمـل مـسؤولية الجر

                                                           
 ونـرشته جريـدة القبلـة املكيـة العـدد ،هــ١٣٤١ ، ذي الحجة٤حرر الخطاب بتاريخ  )١(

  .٤ ص،م١٩٢٣ يوليو ١٩/ هـ١٣٤١ الحجة ذي ٥  الخميس،٧٠٥

 .٤ ص،٧٠٥ العدد ، وجريدة القبلة؛ب/ ١١٤ ق، بحث مفيد،مجهول )٢(
 .٤ ص،٧٠٥ العدد ،جريدة القبلة )٣(



  

  

 

١١٤  

 ،الذي كان قد وصل إىل هدفه السيايس والعسكري والعقائـدي
ني   .ووصلت رسالته الشنعاء إىل كل 

 أرســل حــاكم أبهــا عبــدالعزيز بــن ،فبعــد املجــزرة مبــارشة
 كـ هــو الــسيناريو ،إبـراهيم متربئــا مـن ذلــك العمـل القبــيح

ٌ ثـم جـاء وفـد مـن ، األمراء النجدي إىل أحدَُهبََسنَ و،املرسوم
ِأم نجـد ابـن سـعود يخـرب بأنـه أمـر بإرجـاع مـا أخـذ عـىل  ُ ِ

ُ وطلب من اإلمام رسال لقبـضها،الحجاج  ومـا زالـوا مـرصين ،ُ
 ،"ُّ وتنـصلهم مـن تبعـة مـا جـرى،ِاسـتنكارهم ملـا حـصل"عىل 

 وأنهــم ،ونــسبتهم ذلــك إىل مقــاتيل هجــرة الغطغــط اإلخوانيــة
  .)١(صافباذلون لإلن

ــزن واألىس ــوع الح ــعود دم ــن س ــد ذرف اب ــك ،وبالتأكي  تل

 وهكـذا ، ويف مكـة، ويف الطائف،َالدموع التي ذرفها يف تربة

تأسـف للحـادث وكتـب لـسيادة اإلمـام يحيــى كتابـا "هنا فقد 

ِوأمر حاال بجمـع مـا وجـد مـن متـاع" ،"يظهر أسفه!! رقيقا ُ"، 
َاإلخوان املـسؤولية مـع َّ وحمل ،"ِّورده إىل سيادة اإلمام يحيـى"

ــتهم كــ تــصور ذلــك وثيقــة ســعودية  ٌيشء مــن التربيــر لفعل ِّ ِ ٍ
                                                           

ة،مطهر )١( ويقارن مع مـا ورد . ٤٢١ ص،٢ج ،الدين حميد محمد بن اإلمام يحيـى  س

 ونـرشته ،هــ١٣٥٢ى بتـاريخ رجـب عىل لسان الحكومة النجدية يف جريدة أم القـر

 .ما ب اإلمام يف جزيرة العرب:  مقالة،٢١ ص،٣٣ مج،مجلة املنار



 

  



١١٥  

  . والتي ستأ مناقشتها الحقا،)١(منشورة

 ولكن ببعض املنهوبـات مـن ،وبالفعل فقد وصل رسُل اإلمام

ِدواب ومنقوالت وبعض" ٍ  وقـد أخـذ مـنهم ابـن ،)٢("َقيم السمن َّ

ثل شيئا من قيمة  بالتأكيدي والت،)٣(سعود صكا بذلك ِّ  تكن 
ـا كانــت مجــرد تعبـ ســيايس وقــح ،املنهوبـات الحقيقيــة ِ وإ ٍّ ٍ َ

ٍّأخـذ صـك  وكان يراد منها ،ُّيتظاهر باإلنكار والتربؤ من املذبحة ُ

َبيت النية َ  من خالله عىل التنصل واالستدالل بـه مـؤخرا بعـد أن َّ

 أيـضا  وكانـت،َقىض وطره وولغ كـ يـشاء يف دمـاء اليمنيـ

ِمحاولة خبيثة للتنصل من الواجبات املالية املرتتبة عـىل جـرائم  ِّ ُّ
ِّجيشه بحق الحجاج وأموالهم ِ.  

 

ُتثِبت املصادر اليمنية والنجديـة أن ابـن سـعود مـا إن سـمع  ُ ْ ُ

ِباملذبحة حتى بادر بإرسال وفد يحمل  ُ يظهـر فيـه ً رقيقـاًكتابا"ٍ ِ ْ ُ

ُ ومثله أرسـل حـاكم أبهـا عبـدالعزيز بـن ،"لك الحادثأسَفه لذ ُ

                                                           
 ما ب اإلمام يف جزيرة العرب:  مقالة،٢١ ص،٣٣ مج،مجلة املنار )١(
ة اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدين،مطهر )٢(   .٤٢١ ص،٢ ج، س

ــة الــسعودية،ســا )٣( ــة ،٤٤٨ ص، مراحــل العالقــات اليمني  نقــال عــن وزارة الخارجي

 .١٤٤ ص، بيان عن العالقات،السعودية



  

  

 

١١٦  

 وبالتحديـد ، بتحميل املسؤولية عىل أحد أمراء جيـشهم،إبراهيم

  .عىل اإلخوان الوهابي من هجرة الغطغط ك تقدم

ُ حيث رتـب ابـن سـعود طرفـا ثالثـا ،هذا ما حدث يف حينه َّ

ــا ينجيـه منهـا،ِّيحملـه املـسؤولية موع َّ وقــرر أن يـذرف الــد، 

  . الثاكلة عليهم

ٍأما حين تقـدم بـه الوقـت سـنوات إىل األمـام بعـد وقـوع  َّ

َّ وقد ظلت القضية معلقة لديه-املذبحة    حيث ماطل يف الحكم؛َّ

فإن وجهة نظر النجدي  -َّ وكان قد حكمه اإلمام يحيـى ،فيها

ٌيلخصها بيان توضيحي ِّ صدر يف جريـدة أم،َّ َ  الـصادرة ، القـرىَ

َّعندما بدأت غيوم الحرب تتلبد ب م ١٩٣٣ /هـ ١٣٥٢يف رجب  ُ

 وردا ،وجيـزان ونجـراننجد واليمن عىل خلفيـة أرايض عـس 

ٍعىل توضيح منشور لحكومة اإلمام يحيـى أرسله لبعض الجرائد  ٍ

  :ِ وهذه الوجهة النجدية تتلخص يف التايل،العربية

 أنـه  يكــن إىل حــدوث الحادثــة بـ جاللــة امللــك وبــ"-١

 وال ،سيادة اإلمام يحيــى أي صـالت مـن التعاقـد والتعاهـد

 والحادث وقع قبـل ،... هناك أي مخابرة يف سابلة أو مس 

  ."أي مكاتبة أو استئذان يف مرور هؤالء



 

  



١١٧  

 والتقــوا بــاألم عبــدالعزيز بــن ،ُّوأن الحجــاج مــروا بأبهــا-٢

 وأنه كان يعلم أنهم سيمرون من منطقة بنـي شـهر ،إبراهيم

 يف الوقت الذي كان يعلم أن فيهـا اشـتباكات بـ )ـنومةت(

  .ِّ وبني شهر املتمردين عليهم من جهة ثانية،جيشه من جهة

ُوأنه خاف أن يحدث عىل الحجاج حـادث يف ذلـك الطريـق -٣

ُّفحذرهم ونصحهم بتجنب التقـدم يف تلـك الطريـق  لكـنهم ،َّ

  ."معتزين بقوتهم وجمعيتهم"رفضوا وأرصوا عىل املس 

 وكانت خيالـة ابـن سـعود يف أسـفل ،تـنومةوأنهم وصلوا وادي - ٤

  .َّ واملشاة قد تسلقوا الجبال الحتالل األماكن املنيعة فيها،الوادي

َّوأنه وصل الخرب إىل الخيالة  - ٥ ًأن جمعا عظي جـاءكم مـن قبـل "ُ ْ َ
  ."الجبال  فأرسلت الخيالة للمشاة بالعودة من" ،"الوادي لقتالكم

ٍ وصول عدد كب مثل ذلك العـدد يف تلـك الـساعة وأنه رغم-٦

ــة مــن ســاعات الحــرب ــدم ،الرهيب ــة ولع ــه يــدعو للريب  وأن

 إال أنهـم ، ورغم شدة اإلخوان وغلظـتهم وقـسوتهم،التساهل

  .أرسلوا خيالة الستطالع أولئك القادم

 ،وأن ذلك االستطالع تأكَّد لديه أنهم عصبة الحجاج اليمني-٧
  .رور من تلك املنطقةوأنهم يريدون امل



  

  

 

١١٨  

 ،لكن جيش ابن سـعود فجـأًة أمـرهم بـالعود إىل حيـث أتـوا-٨
  .ِ وقتال من يقاتلهم،َّ وصمموا عىل املس،فأ الحجاج

 وحـصل ،ثـم سـاروا بهيئـة حربيـة": تضيف الرواية النجديـة-٩

ِإطالق بعض العيارات النارية منهم لإلرهاب واملرور ُ".  

أن قـابلوا العـدوان "خـوان إال فلم يكن من جنـد اإل: وتقول-١٠

ُ وكانت املعركة التي قتل فيها من قتل،َّبأشد منه  وتتحـاىش ،"ُِ

  .تلك الرواية أن تصف الحجاج بالـشهداء

وتذكر الرواية أن اإلخـوان كـانوا يعتقـدون أن هـذه العـصبة - ١١

ُ تقدم يف تلك الساعة من اليمن إال نـرصة للملـك حـس "

   ."وتأييدا للعصاة

جرد وصول الخرب إىل ابن سـعود فقـد -١٢ وتذكر الرواية أنه 

َّتأسف للحادث أي أسف  وكتب لسيادة اإلمـام يحيــى كتابـا ،َّ

 وأمـر حـاال بجمـع جميـع مـا ،رقيقا يظهر فيه أسفه للحادث

  . ورده إىل اإلمام يحيـى،وجد من متاع للحجاج

ُوأنه  يخل ابن سعود جيَشه -١٣ ِ ْ لـديهم من املسؤولية رغم ما "ُ

ٍمن ُشبه   ."َ فجازاهم بعد ذلك الجزاء الذي يستحقون،َ

فهــل يــرى ذو الحجــى ": ُّويــضيف املنــشور اســتفهاما نــصه-١٤



 

  



١١٩  

ٍوالعقل بأن عىل جاللـة امللـك أو عـىل جنـده تبعـة يشء مـن  َ

ِ بعد ما كان من نهي أم ،ذلك  وبعد ،" لهم عن املس)أبها(ِ

ُّأن كــان مــن الجنــد مــن مــنعهم عــن التقــدم ْ ِ وعــصيانهم ،َ

ٌ ثم  يكن من اإلمام يحيــى طلـب سـابق يطلـب ،للفريق ٌ
  ."الرخصة لهم

ٌفهل هناك عـرف دويل يقـيض ": ويختم املنشور بتساؤل هو-١٥

إنا نـرتك الحكـم يف ":  فيجيب"سؤولية حكومتنا يف ذلك؟

ـــالم ء اإلس ــ ــك لعل ــن ،ذل ــوق م ء الحق ــ ــه لعل ــ نرتك  ك

  .)١("الباحث

ِمؤرخ يتبنى وجهة نظر الحكومة احد دالل وهو عبدالوويضيف  َّ ٌ ِّ

  :النجدية

ع بيــن كانــت رحــى الحــرب - ١٦ أنــه كــان قــد تــداعى إىل األســ

ُمشتعلة أن هناك قوات أخـرى بعثهـا إمـام الـيمن ملـساعدة ابـن 

 بناء عىل مراسلة بينه وب الـرشيف حـس للتـصدي ،!!عائض

ز بــن إبــراهيم  وأن حــاكم عــس عبــدالعزي،للملــك عبــدالعزيز

                                                           
 نقـال عـن ؛ما بـ اإلمـام يف جزيـرة العـرب:  مقالة،٢٠ ص،٣٣ مج،مجلة املنار )١(

  .هـ١٣٥٢ أول رجب سنة ،جريدة أم القرى السعودية



  

  

 

١٢٠  

 وسـارع باسـتقبالهم عـىل مـشارف ،َّتفحصها ووجد أنهم حجـاج

  . وأكرم وفادتهم،أبها

وأنه بادر بإسداء النصح لرؤساء القافلة بأن يـسلكوا طريقـا -١٧

 ولكـنهم  يـستمعوا إىل ،َّ ودلهـم عليـه،َّأك أمنا حدده لهم

وأنه عندما  يستمعوا لنصيحته أخـذ مـنهم كتابـة . نصيحته

ٍطية بأن النجـدي ليـسوا مـسؤول عـن أي خطـر يحيـق خ
  .ٍّ أو رش ينالهم،بهم

ا للحراسـة، وأن بعضهم كان يحمل السالح-١٨  لكنـه عـىل ، ر
  .أية حال يث الشك لدى املقاتل يف امليدان

 ظنوهم مـددا لقـوات الـرشيف )اإلخوان(وأكد أن املقاتل -١٩
وجب املعاهدة املوقعة َحس  َ

 فقاموا ،هـ١٣٤٠نهم عام  بي)١(
  .بتطويقهم وأصلوهم نارا

ويــذكر املــؤرخ النجــدي خالصــة اتهــامهم للحجــاج بــأنهم -٢٠

ــى بلبــاس الحجــيج قــوة" ُ وأســلحتهم ،ُ وعــددهم كبــ،تتخفَّ
  ."وشاهرة ،ظاهرة

أن املـدني " حيـث ،وختم املـؤرخ النجـدي بإهـدار دمهـم-٢١

ُّالــذين يزجــون بأنفــسهم يف ميــدان الحــرب و ســاحة  أ،ُّ
                                                           

  . وكانت ال تزال مرشوعا  يكتمل، ك مر، توقع املعاهدة )١(



 

  



١٢١  

ِ خاصـة إذا مـا أنـذروا باالبتعـاد عـن ،مهـدورو الـدم القتال ْ ُ

  .)١("ساحة املعركة

 

اعرتافا بالفضل والسبق للدكتور عبـدالرحمن الوجيـه رحمـه 

َّالـلـه فإنه ال بد من إيراد املناقشات التي رد بهـا عـىل الروايـة 
  : قول وما أصدق قوله إذ ي،النجدية

ــا لكــن األدلــة " ــت أن املجــزرة  تكــن حادث ُوالــشواهد تثِب
  : من األمورٍعرضيا لعدد

  :  من حيث،ِوذلك ألن التربيرات النجدية واهية

ع إىل نــصيحة القائــد -١  القــول بــأن الحجــاج رفــضوا االســت

ِ وأرصوا عىل سلوك الطريق املحفوف باملخـاطر ال ،السعودي ِ ِ

 ،كانت قـوات متنكـرة أم حجاجـاأسواء ..  عاقل يقبله منطق
ُفإن كانوا حجاجا ف مصلحتهم وقد قـاربوا عـىل الوصـول 

ٍ وإذا كـانوا قـوات ،َأن يرفـضوا الطريـق اآلمـن ... ؟إىل مكة

ِّمتنكرة ف الفائدة التي سيجنونها مـن اإلرصار عـىل سـلوك 
                                                           

دراسـة ( مطالعـات يف املؤلفـات التاريخيـة اليمنيـة ،عبدالواحد محمد راغب ،دالل )١(

 البيـان يف ،دالل:  وينظر أيضا؛٥٢ -٤٨ ص، القاهرة،م١٩٩٦/ هـ١٤١٧ ،١ ط،)نقدية

  .٢٠٨ -٢٠٧ ص،تاريخ جازان وعس ونجران



  

  

 

١٢٢  

  .؟رِالطريق الخط

ُّعهدا من قافلـة الحجـاج  إن القول بأن القائد السعودي أخذ ت- ٢ 
َبأن الحكومة السعودية ال تتحمل أية تبعة  إذا نزلت بهم نازلـة ،َّ

ِّيدل عىل أن األمر دبر بليل -  ً فال يعَقل أن تكون الصلة منبتـة ،ُ َّ ْ ُ
 إن ،ب ذلك القائد وتلك القوات املرابطـة يف نفـس املنطقـة

ُذلك القول يصدق يف حالة مـا إذا كـان الخطـر املحـدق ِ ُ  مـن ُ

ِجهة غ سعودية  والقاتـل ، ً أما أن يكون أخذ التعهـد سـعوديا،ٍ

د أن ً،سعوديا  واملنطقة تحت االحتالل الـسعودي فهـو مـا يؤكـِّ

َّالعملية مدبرة ومخططة َّ .  

وإذا كان القائد السعودي قد أكرم وفادة الحجـاج كـ يقولـون 

ِفلم  يرسل إىل القوات املرابطة يف  ْ ُ ْ َ ُ يخربتـنومةِ ِ ْ َّها بهويـة القافلـة ُ ِ ُ

  .)١(التي ستمر من ذلك الطريق خصوصا وأنه توقع الخطر

والقول بأن القوات السعودية أطلقت النار عىل الحجـاج ظنـا -٣

ٌ عـذر أقـبح مـن -ِّمنهم أنهم جاؤوا متنكـرين بلبـاس الحـج 
إن عاملهم يف املنطقـة قـد التقـى :  فقد سبق أن قالوا،ذنب

 ومـن ناحيـة أخـرى هـل ،ن ناحية هذا م،بالحجاج وأكرمهم

 والقـضاء ،االلتباس والظن يـؤدي إىل إطـالق النـار مبـارشة
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١٢٣  

ومـن ناحيـة ثالثـة فـإن ... عىل اآلالف دون شفقة أو رحمـة 

 ،اختيار مكان الـضحايا يـدل عـىل دقـة التخطـيط والتنفيـذ
ِوعىل أن لديهم معلومـات مـسبقة عـن خـط سـ الحجـاج ْ َ ِّْ َ ُ، 

يز به َ القتلة من وحشية وقسوة ينفيان وقوع َّويدل عىل ما  ٍ ٍ

  .)١("الحادث عن طريق الخطأ

 

ــات  ــن املالحظ ــدد م ــة ع ــة النجدي ــىل الرواي ــظ ع ــ يالح ٌك َ
ُواملغالطات والتناقضات والتربيرات الفاضحة التي بعـضها ال تقـل 

ِقبحا عن الذنب نفـسه ه الـدكتور  مـا ذكـر وبعـضها متـداخل مـع،ِ

  .الوجيه رحمه هللا

ِفعالوة عىل اختالق كذبة عدم وجـود أيـة عالقـات بـ اإلمـام  -  ِ

 ، والتـي تثبتهـا الروايـة اليمنيـة،يحيـى وابـن سـعود أو حكامـه
ِ وأن عـال وزعـي حـصيفا ، وشواهد الحـال،ِّويصدقها الواقع

ِكاإلمام يحيـى أو كأم الحج وهـو الـذي كـان مـنظ ومرتبـا 

                                                           
وقد ذكـر يف جملـة الـردود أن . ١٢٧ - ١٢٦ ص، السعودي اليمني عس يف النزاع،الوجيه )١(

وهذا وهم مـن الـدكتور رحمـه . لباس الحجاج لثياب اإلحرام ينفي الشك بأنهم مقاتلون

 . و يكونوا قد أحرموا بعد، إذ  يكن الحجاج قد وصلوا ميقات اإلحرام؛الـلـه



  

  

 

١٢٤  

 وكـذلك مـن معـه ،جميع أمور حياته ك سيأ يف ترجمتهيف 

كــن أن يخــاطروا بــأرواح أعــداد ،مــن األرشاف والقــضاة ٍ ال  ِ

ة منهم بإرصارهم عىل سلوك طريق غ آمنـة  ومـن غـ ،ٍكب

ِ وقد مر أنهم تلقَّوا تطمينـات مـن ابـن سـعود وحاكمـه ،مكاتبة َّ
يعرتفون باسـتقبال  ودليل ذلك أنهم ، بأمان الطريق،)أبها(عىل 

  .حاكم أبها لهم بحفاوة

ثم منذ متى كان عـدم وجـود عالقـات بـ بلـدين يف ذلـك  -

 - أو عدم طلب بلد من البلدان باالستئذان يف املرور ،الوقت

ِمحلال لدماء حجاج اعتادوا املرور من تلك الطريق عاما بعد  ِّ

  و يكونوا قد اعتادوا عىل إجـراءات الجـوازات؛ إذ ،عام

ُتكن موجودة و يتعامْل بها بعد يف البلدين َ َُ.  

ْ وملـاذا ظهـرت ،ُوملاذا ظهر هذا الطلب فجـأة يف ذلـك العـام - َ
َشكوك ابن سعود وجنوده إزاء أولئك الحجاج يف تلك السنة ِ ِ ُ، 

ُالتي ترسب فيها خرب املعاهدة ب الحجاز واليمن؟ ملـاذا   َّ
ْيحدث مثُل ذلك الشك يف حجاج عام  هــ؟ ١٣٣٩هــ أو ١٣٤٠ُ

ال سي وابن سعود كـان قـد سـيطر عـىل تلـك املنطقـة مـن 

عس قبل تلك املرة؟ ويف ذلك العام كان األم فيـصل بـن 

 ،عبدالعزيز قد جاء إىل هناك وبسط سـيطرته عـىل املنطقـة



 

  



١٢٥  

ذا  يــتم  ــيهم االعــرتاض قتــل أولئــك أو حتــى فلــ يف عل

  .األعوام السابقة؟

ِّلجانب اليمنـي يحلـل قـتلهم عـىل سـبيل وهل عدم استئذان ا - ِ

اإلبادة رجاال ونساء؟ ثـم وهـل يحلـل قـتلهم بتلـك الطريقـة 

؟  ُالبشعة والـشنيعة التـي يقـر بـيشء منهـا منـشور النجـدي

ان عليهم  ثم بالـذبح والطعـن ملـن ال يـزال بـه ،بإطالق الن

طـاردة الفـارين ومالحقـتهم والحـرص ،رمق من حياة ِّ ثم 

ِملاذا  يكتف هؤالء بكرس شوكتهم وتفـريقهم ! ؟عىل إبادتهم

ًوإرغامهم عىل العودة؟ وملاذا أيضا  نهبـوهم أمـوالهم وحتـى ِ

  .مالبسهم وثيابهم؟

ِوملاذا نصحهم حاكم أبها بـسلوك طريـق آخـر بحـسب الروايـة  - 

ِّ وهم يشكون أنهـم جنـود متنكـرون يف زي الحجـاج ،النجدية ٌُّ
؟ وأنهم بناء عـ ىل ذلـك سيـصلون إىل مكـة دع للملك حس

من خالل ذلـك الطريـق اآلخـر؟ ألـيس هـذا يكـشف تنـاقض 

 لتربيـر ً؛ وأنهـا مركّبـة الحقـا،الرواية النجدية وضعف تركيبهـا

ة النجدية؟   !.الجر

  رجـاًال،ثم السؤال أين كان سيساعد هؤالء املقاتلون املتنكـرون - 

؟ هــل كــانوا  بحــسب ظنــون النجــديَ امللــك حــس،ًونــساء



  

  

 

١٢٦  

 تـــنومة؟ أم يف مكــة؟ فــإن كــان يف تـــنومةيــساعدونه يف س

ِ و يـوقْفهم تــنومةفكيف سمح لهم حـاكم أبهـا بـاملرور إىل 

ذا نصحهم بـسلوك طريـق آخـر ،هناك ٍ وإن كان يف مكة فل ِ

 وهو خالف رغبة النجدي ومـا ،أك أمنا سيوصلهم إىل مكة

  تتطلبه شكوكهم؟

 ثم إنهم ،ِتطلع عن الحجاجإن املقاتل أرسلوا مس: وقولهم -

 ً،قــول متنــاقض جــدا - أنهــم نجــدة للملــك حــساعتقــدوا
ِفاملستطلع يفرتض به الجهل ْ َُ  فمن أين ظهـر لهـم هـذا ، عادًةْ

 ولـيس هنـاك ،بكونهم نجدة يف ذلـك الوقـتفجأة االعتقاد 

  ؟من أمارة وال دليل عىل أنهم مقاتلون

ُوملاذا تناقضت نصائح عبدالعزيز بن إبـ - راهيم التـي تتمحـور َ

 مع أوامر جيشه من إخوان الغطغـط ،حول سلوك طريق آخر

والتي تأمرهم بالعودة إىل اليمن؟ وما النصيحة التي يتبناهـا 

 هل هي أوامر حاكم أبها أم أوامر ،الجانب النجدي الرسمي

  ؟تـنومةجيشه الوها يف 

نجـديون ّ فإنه لو صح مـا ادعـاه ال،وباإلضافة إىل ما ذكره الوجيه - 

أن بحوزتهم كتابا خطيا من أم الحج ورؤسـاء القوافـل ألرسـل 

ُبه حاكم أبهـا عبـدالعزيز بـن إبـراهيم أو حتـى ابـن سـعود إىل 



 

  



١٢٧  

َ ولنـرشه الـسعوديون نـصا وصـورة يف منـشورات ،اإلمام يحيــى َ

ــع  ــة ملن ــة؛ ألن يف نــرشه حجــة قاطع ــسعودية الالحق ــائق ال الوث

  .)١(كر ابن سعودالتقوالت بإلقاء التبعية عىل عسا

وتعرتف الرواية النجدية متفقة مع الرواية اليمنية بـأن جـيش  -

 وأنهم كانوا ،َّابن سعود كان قد أمسك بعنان املنطقة وطوقها

 والخيالـة يف ، فاملشاة يف أعايل الجبـال،يف حالة االستعداد

ِ أي أنهـم كـانوا جـاهزين يف وضـع الكمـ ،أسـفل الـوادي

  .ُّي ينقض عليها بال رحمة وال هوادةِاملنتظر لفريسته الت

ة حول هويـة ذلـك الـذي أوصـل  - َّوهناك عالمة استفهام كب ِ ُ

جمعـا " وأبلغهـم بـأن ،تـنومةالخرب إىل جيش ابن سعود يف 

 هل هو حاكم عس ،"عظي جاءكم من قبل الوادي لقتالكم

َ ونـرش حبالـة املـودة،الذي أظهر للحجاج وجه البشاشة  ثـم ،َ

ٌ؟ أم هو رسول خاص من قبل ابن سعود نفـسه؟ أم أوقع بهم

هو رسول من جهة أخرى غ معروفـة؟ ومـن هـو املـستفيد 

من هذا الخرب؟ وما الذي كـان يريـد الوصـول إليـه؟ وملـاذا 

                                                           
ة اإلمـام يحيــى بـن محمـد حميـد الـدي،مطهـر: ينظر )١(  ،٣١٩ -٣١٨ ص،١ ج،ن سـ

  .مقدمة املحقق الدكتور صالحية



  

  

 

١٢٨  

وثق يف قوله أولئك املقاتلون وتيقنوا صدقه؟ هل ألنه رسـول 

  !من جهة يثقون بها؟

د طلب من الحجاج إن جيش ابن سعو: وتقول الرواية النجدية -

ِالعودة وليس سلوك طريق آمـن كـ هـو طلـب حـاكم أبهـا َ، 
َ لـيس عليـه أن يـأمر مثـَل ،والواقع أنهم مجرد جيش مـأمور ُ

ذها بالقوة،هذه األوامر ْ بين من هـو اآلمـر ومـن لـه ،َ وينفِّ َْ َُ
  - وهو عبدالعزيز بن إبـراهيم -حق تنفيذ األوامر بالقوة 

م قوته ملنعهم من سلوك ذلك الطريق ِ و يستخد،يفعل ذلك

ذا كان هذا؟   وال حتى سلميا؟ فل

َّتعرتف الرواية النجدية أن اإلخوان الوهابي كـانوا قـد تعرفـوا  - 
عة الحجاج  وتحـاوروا ، ورأوهم عن كثـب،بشكل دقيق عىل ج

 وهـو أمـر ال ، ومـال، أي أنهم رأوا ما يحملونه من سالح،معهم

وان القتاليـة التـي تعرفنـا عليهـا سـابقا يتفق مع تكتيكات اإلخـ

 ،والتــي ال تــرتك للخــصم فرصــة للتفكــ وللــدفاع عــن نفــسه
امـا مـع ،ِّوتهجم عليه كنـسيج متـوحش  وهـذا التكتيـك يتفـق 

  .الرواية اليمنية للحادثة

ْوإن تعجب فمن تلك الكلمة السخيفة التـي وردت يف منـشور  -
وأن جيشهم " ،"ربيةوساروا بهيئة ح":  والتي تقول،النجدي



 

  



١٢٩  

 فال ندري كيف كانت تلك الهيئة ،"قابل العدوان بعدوان أشد

 وما هي األهازيج والزوامـل التـي ،وأي نوع من املشية كانت

َّرددوهــا حينهــا؟ وكيــف كانــت طريقــة عــرض النــساء مــنهم 

ُوالعجزة وكبـار الـسن؟ وبـأي سـالح كـان يتـسلح جمهـورهم  َّ

ذي نفـذوه؟ وقـولهم هـذا رجاال ونساء؟ وما هو العـدوان الـ

ينــاقض الثابــت قطعــا أنهــم بــارشوا قــتلهم وهــم يف حــال 

 وبعـضهم كـان قـد ، وبعضهم يف حال شـد رواحلهـم،الغداء

  .ذلك انتهى من

َوملاذا  يشك حـاكم أبهـا يف كـونهم مـددا -  ُ  وال حتـى مجـرد ،َّ

 وهـو الحـاكم الـذي ، ثم ملاذا  يحاول منعهم بـالقوة،الشك

 والتوجيهات؟ بين تيقَّن جيشه الوهابيون يقينا بيده املعلومات

نوا أنهم مقاتلون؟ ثـم ،َّخولهم إبادتهم عن بكرة أبيهم  ملاذا تيقَّ

ِملاذا نجد ابن سعود وبـرسعة ملـح البـرص يتـيقَّن هـو اآلخـر  ِ - 

ل اليقـ أنهـم - وبشكل مفاجئ وهو القابع يف الرياض  َ كـ

قاتل،بالفعل حجاج ! نوده ظنوهم كـذلك؟ ولكن ج، وليسوا 

ٍولهذا أرسل رسيعا بخطاب رقيق إىل اإلمام وأمـر بإرجـاع مـا 

ُبقي من متـاع لهـم؟ فهـل كـان مجـرد مـوتهم وإبـادتهم هـو  ٍ

 بيـن ،الفارق الذي جعل جـيش ابـن سـعود يظـنهم مقـاتل



  

  

 

١٣٠  

من الذي وزع الـشك واليقـ عـىل ! جعله يتيقَّن أنهم حجاج؟

  !.برسعة غ عادية؟هذه الجهات الثالث بشكل مدبر و

اطــل يف  - َوملــاذا وقــد عــرف ابــن ســعود مظلــوميتهم ظــلَّ  ُ
ِ فتنصل ذلـك التنـصل الـوقح مـن ،َّ وقد حكمه اإلمام،الحكم ُّ َّ

ٍأية تبعة عليه وعىل جنوده إزاء الـضحايا وأمـوالهم وذويهـم ِ، 
 ،ِأليس ذلك أمرا يتناقض كلية مـع اعتـذاره وخطاِبـه الرقيـق

ِ يخل اإلخوان مـن املـسؤولية"ور بأنه ومع ما زعمه املنش ْ ُ"، 
  !؟"بعد ذلك جازاهم الجزاء الذي يستحقون"وأنه 

ويرتجح أن هذا الفصيل بذاته من الوهـابي اإلخـوان كـانوا  -

ِجزءا من جيش األم فيصل بن عبدالعزيز الذي قدم عس 

 قبـل ، ومكث شـهورا يف ذلـك العـام،إلنهاء ثورة ابن عائض

 وذكر الريحا أن عدد جيش فيـصل ،)١(لرياضعودته إىل ا

 ،َّيف تلــك الغــزوة كــان مؤلفــا مــن ســتة آالف مــن اإلخــوان
 أي أنهـم كـانوا ،)٢(وأربعة آالف من عـرب قحطـان وزهـران

  .َّمنظم ولهم قيادة وتسلسل إداري يتصل بابن سعود

ُيقــصد املنــشور بقولــه - وجــازاهم بعــد ذلــك بــالجزاء الــذي ": ُُ
                                                           

/ هــ١٤١٥ ،١ ط، عـس يف عهـد امللـك عبـدالعزيز، محمـد بـن عبدالـلــه،آل زلفة )١(
  .٦٠ ،٥٠،٥١ ص، الرياض،م١٩٩٥

  . ٣٠٢ ص، تاريخ نجد الحديث،الريحا )٢(



 

  



١٣١  

ِه تــصادم مــع اإلخــوان وقــادتهم يف معركــة  أنــ،"يــستحقون

ــسبلة عــام  ئهــم،م١٩٢٩ال ــل بعــض زع ــه ، وقت ــسلم ل  واست

 وهـي ، ولكن الحقيقة أن فرقة من اإلخـوان واحـدة،بعضهم

ذا عم كلَّ فـرق ،الغطغط ة فل َّ هي التي ارتكبت هذه الجر
اإلخوان وفصائلهم بهذا الجزاء؟ وملـاذا سـامح مـن استـسلم 

اه حيا وأكرم مثواه؟ ومنهم ماجد بن خثيلـة من الغطغط وأبق

الذي كان أهم مساعدي حـاكم الغطغـط سـلطان بـن بجـاد 

العتيبي؟ ثم  ينقل أنه يف تلك األحداث عاب عليهم فعلتهم 

 و تطـرح علـيهم هـذه ،يف اليمني بأي شكل من األشكال

القضية باعتبارها جرما يستحقون به العقوبة أبدا؟ ثـم كيـف 

هصحا  بعد حوايل ست سنوات ليجازي من عـاد فـي  ضم

تهم مـن جيـشه بعـد القـضاء  ِّبعد يـربر لهـم فعلـتهم وجـر
 ومن ال يـزال يتنـصل مـن أي تبعـة تلزمـه وتلـزمهم؟ ،عليهم

ــك  ــويض أولئ ــك بتع ــاء عــىل ذل ه بن ــصح ضــم ــاذا  ي ُومل ْ
   ورد ممتلكاتهم املنهوبة؟، ودفع دياتهم،الضحايا

َجدي تربير قتلهم بأنهم خـالفوا أوامـر حاول ذلك املنشور الن -
 وأنهـم سـاروا ،تــنومةَونصائح حاكمه عىل عس وجنده يف 

 فمنذ متى كان جزاء املخـالف القتـل؟ ومنـذ ،بطريقة حربية



  

  

 

١٣٢  

َمتى علمهم اإلسـالم أن يبدأوا بقتـال مـ ِ  ال يقـاتلهم؟ وهـل ْنَّ

كان حرصهم عىل إبادة جميع الحجاج جزاء وفاقا عىل تلـك 

فة؟ وهل كان التـذفيف عـىل الجـريح أمـرا طبيعيـا يف املخال

اإلسـالم؟ وهل كانت مطـاردة النــاج مـنهم وقـتلهم أمـرا 

ُطبيعيا أيضا؟ أ يكن الحصار واملنع كافيا؟ ثم أ يكن كرس 
ذا  ِشوكتهم بقتل وأرس املسلح منهم أو كبارهم كافيـا؟ فلـ َّ ِ ِ

صوا عـىل إبـادة َّطاردوا النـاج وذففوا عىل الجرحى؟ وحر

  .الجميع رجاال ونساء؟

ٍثم ملاذا قتلوا النساء والعجزة والذين ال ينتظر مـنهم أي مـدد  - َ ُّ ُ َ َ ْ ُ َ َ
  وال أي غناء للملك الحجازي ابن عون؟

ِّوملاذا  يخف هذا الجند الوها غائلة ترصفه املترسع بقتل  - ُِّ ُ ْ َ َ
فوا من هذا العدد الضخم من املشكوك بأمرهم؟ ملاذا  يخا

ِقتل مسافرين قادم من مناطق هم يعلمون حق العلم أنها 

َّ وأن أي قــادم منهــا ال بــد أن يكــون ،تخــضع لحــاكم عــس
؟ بل ِّكل أية خطورة عىل صاحبها وجيشهمأمون الجانب ال يش

ٍمن كانوا يف سدوان ال زالوا يف أراض خاضـعة لحكـم ابـن 

مـسافرين سعود؟ كيف ال يخافون من حـاكمهم أنهـم قتلـوا 

  !مروا من عنده؟



 

  



١٣٣  

 هـي الفرقـة التـي تــنومةوإذا كانت الفرقة التي وصلت إىل  -

؛ ألنها وصلت يف مناطق االشـتباكات  ان النجدي طالتها ن

ْف عذرهم يف مـن ال يزالـون يف منـاطق بنـي األسـمر يف  َ ُ
  ! وأهلها من املوال البن سعود؟، التي كانت آمنة،سدوان

 النجدية أن ابن سعود اعترب قتلهم كـرضطة ُوقد دلت الرواية -

ــن األرض ــالة م ــز يف ف ــذي رد أمــوالهم ،عن ــو ال َّ فــال ه

َّ وقـد حكمـه ، وال هو الـذي أصـدر حكمـه،ِوممتلكاتهم كاملة

 وهـذا ،َاإلمام يحيـى؟ وال هو الذي ودى الضحايا بأية ديات

د أنـه  يـدفع ديـة أي شـهيد مـنهم  وقـد أكـده ،املنشور أكـَّ

هـااإلمام أي  والـذي أيـضا ،ضا يف رسالة لتلك الجريدة وغ

 وهـو ،تــنومة وابـن أحـد شـهداء ،أكَّده أحد رجاالت الـيمن

القايض الحـس بـن أحمـد الـسياغي؛ إذ يقـول يف ترجمـة 

واسـتفتح امللـك عبـدالعزيز ": ُوالده وأنه استْشهد مع آخـرين

 وباء بـدمائهم وأمـوالهم و يـتخلص مـنهم ،بقتلهم الحجاز

  . )١("ن تويفإىل أ

وهو أمر يرد عىل أولئك الـذين أشـاعوا أنـه أنـصف الــشهداء 

ــن الحــس  ــد ب ــن محم ــد ب ــ أحم ــنهم األم ــاتهم وم ــع دي ودف
                                                           

  .)الهامش( ٢٢ ص،قواعد املذهب الزيدي )١(
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  .)١(الدين  حميد

ا هل مرور عدد ضخم مثل ذلك العدد أياما - ًوأخ  وليـايل يف ٍ

كـن ، وهو يشك أنهم مـدد،أراض يسيطر عليها ابن سعود  

ِأن يكون بدون علم ا ٍ ثـم اتخـاذ قـرار بتـصفيتهم ،ِبن سـعودِ

  !عىل ذلك النحو يكون أيضا بدون علمه؟

َّوبهذا النقاش املطول يتبـ أن مدرسـة قــرن الــشـيـطـان 
َّالتي حذرنا منها رسول الـلـه صىل الـلـه عليه وآله وسلم أطلـت 

َّمن هذه النافذة بأكاذيبها وترهاتها ولبسها الحق بالباطل ِ ْ  لكن ،َ

 ،ُّ إذا ما تجىلَّ الحـق،يطان وأوليائه كان وال يزال ضعيفاكيد الش
ِواستطال عمود حججه وبراهينه ِ ُ.  

 

َإن تناقــضات الروايــة النجديــة واضــطرابها وهــشاشة تركيبهــا 

ومغالطتها للحقائق التاريخية ومعارضـتها للمنطـق تـيش بـأن وراء 

ُ بل إن الظروف واألسباب والطريقة التي نفِّذت ،ااألكمة ما وراءه

ِّذبحة تـرجح أن عبـدالعزيز بها امل َبـن سـعود نفـسه كـان املـسؤول ُ َ
  :من األمور  اتخذ القرار بإبادتهم؛ لعددالذي  وأنه هو ،األول عنها

                                                           
  .١٧٤ ص،٢ ج،يناإلمام الشهيد يحيى حميد الد )١(



 

  

ُملــا ذكــره الــدكتور الوجيــه مــن قــرائن وأحــوال تــربهن أن  -١ ٍَ

ٌالحادث مدبر مخطط له َّ ٌ ٍ سبق ذكره من قرائن وأحـوال  وملا،َّ َ
  .ِّتؤدي إىل ذلك

َألنه هو الذي ترسب إليه خرب املعاهـدة التـي يفـرتض أنهـا  -٢ ََّ ُ
 وبكون الرجل كـان مـشهورا ،من أسباب القيام بتلك املجزرة

 وانطالقا من مفهوم الحزم النجدي الذي ،ِّباليقظة املتوحشة

ِقيامـه بـسفك  فإنـه يقتـيض ،رأيناه اليوم يف أبنائه وأحفاده َ
ـن عـداهم،ِدماء املشكوك فيهم  ، بل وحتى األبرياء تنكيال 

  .ً وصناعة للرعب يف قلوبهم،وكرسا إلرادتهم

َّ يحدث أن تعرض النجـديون للحجـاج اليمنيـ  - ٣ ام ويف األعـُ

َّ وبهـذا يتبـ ،ُّ وقد مروا يف نفس الطريق،العامالسابقة لذلك 
ِأن هناك قرارا بتصفيتهم اتخ ِذ يف ذلك العام بعد تـرسب خـرب ُّ ِ ُّ

ُ وهــو القــرار الــذي طبيعتــه وحجــم أثــره وخطــورة ،االتفاقيــة ْ
ٍتداعياته تْفرتض أن يتخذ يف أعىل سلطة قرار نجدية ِ َ َّ ُ ِ َ َ.  

 يف منطقـة عـس التـي )١( يومـا١٢إن مرور القافلة حوايل  -٤

                                                           
 محطـات وقـرى طريـق ،١٧٨ ،١٧٧ ص،ّعدد القـايض األكـوع يف كتابـه دروب الحـج )١(

ال حـوايل ،الحاج  وبلغـت ، محطـة١٩ فبلغت من ظهران اليمن جنوبا حتى تـنومة ش
 محمـد بن أحمد بن  أحمد، وقال القايض العالمة الجرايف، مرحلة١٢مراحلها حوايل 

 = حاميـة عـىل ـهـ١٣٤٢ محـرم بتـاريخ كتبهـا ،املجـزرة نع يف تعليقة ،)هـ١٣٩٧بعد ت(



١٣٥  
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 أيام من أبهـا إىل ٦ بل وحوايل ،كان يسيطر عليها النجديون

 يب أن هناك وقتا كافيا للتواصل ب حاكم عـس ،ومةتـن

ه يف نجـد  واسـتقبال ، والستـشارته حـول فعـل الـالزم،ِوأم

ة بحجم تلـك املذبحـة  توجيهاته وترتيب وإخراج مؤامرة كب

كانـت ب أبها والرياض  عل أن االتصاالت الربقية ،الهائلة

  .متيرسة بشكل يومي

ُيــرتجح جــدا أن حــاكم عــس-٥ َ رفــع تقريــرا بحالــة الحجــاج َّ َ

ه يف نجـد ِوعددهم ووضعيتهم عند مرورهم بأبها إىل أمـ ِ، 
ِ ال سـي مـع تـرسب خـرب ،وأنه استـشاره يف فعـل مـا يلـزم ِ ُّ

َاملعاهدة التـي  تكـن قـد رأت النـور بعـد  ومـع ادعـاءات ،ِ

لـك ،اليمني بأحقيتهم يف عـس ُّ وطمـوح النجـدي يف 

دهم عىل اسرتاتيجية صناعة الرعب ،الجزيرة العربية  واعت

 ، الرعــب الــسابق أليــة معركــة معهــم،يف قلــوب خــصومهم
                                                           

 الجمهوريـة مفتـي والـد وهو ،العلمي بدر مركز مكتبة يف موجود ،املتنبي ديوان كتابه
إن تنومة عىل قدر أحد عـرش :  قال،الجرايف أحمد بن محمد العالمة القايض السابق

َ وإذا عرف أن الحاج اليمني يقطـع مـسافة طولهـا ،يوما من صعدة ِ  ،كـم١١٨٩حـوايل ُ
 فـإن ، خالل شهرين ك ذكرت ذلك جريدة القبلة املكيـة،من صنعاء إىل مكة املكرمة

 ٢٦٨املسافة التي اجتازها الحاج اليمني يف أرايض عس املحتلة حتى تـنومة تقـدر بــ
 وهـو رقـم ، يومـا ونـصف يـوم١٣ وهذا يفرتض أنهم بالفعل احتاجوا ملـا يقـارب ،كم

  .  القايض األكوعمقارب جدا ملا ذكره
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كن أن يحقق قتل هذه القافلـة بتلـك الطريقـة الوحـشية  و

  . ذلك الهدف املنشود لهم

ٌإنه سلوك ينسجم مـع الـسلوك الوهـا النجـدي العـام يف 

 وهـو ،مناطق أخرى من الجزيرة العربيـة ويف الـشام والعـراق

 ولكن خوفـا مـن ،أنسب سفارة لنقل الرعب إىل قلوب اليمني

الفضيحة أمام الرأي العـام العـر واإلســالمي والعـاملي فقـد 

ــاج ــرتام للحج ــا االح ــاكم أبه ــار ح ــات إظه ــضت الرتتيب َاقت َ ُ، 
 حتى إذا ما وصلوا إىل منطقـة االشـتباكات أرسـلوا ،وضيافتهم

بقتــل أولئــك املــسلم إلخــوانهم الوهــابي هنــاك بالتوجيــه 

  . عىل حد زعمهم وأن لهم ما يف أيديهم من األموال!! املرشك

ُوال يبعد أن ي-٦ َّرصُ ي الوهابي بـأن أولئـك َ ح ألولئك التكف

ِّالحجاج مدد متنكـر للملـك الحجـازي الـرشيف حـس بـن  ٌ

 وأكد ذلك قول الرواية النجدية أن هنـاك مـن أوصـل ،عون

 ،ِ اإلخوان بأن جيشا عظي قـدم لقتـالكمالخرب إىل مقاتيل 
ِوهذه اليد الخفية التي أوصلت ذلك الخـرب ووثـق يف قولهـا 

 ،املقاتلون الوهابيون ال بد أن تكون يدا قريبة من أم نجـد
 ، وزعمهـا، وإال فإنهم لن يثقوا يف قولها،أو من حاكم عس

ــذ فعلتــه البــشعة  كــن مللــك نجــد أن ينفِّ وبهــذه الرتتيبــات 
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ق أهدافه   . ويف الظاهر أنه كان بعيدا عنها،ويحقِّ

 إن ما نقلته جريدة املنار عن جريـدة أم القـرى حـول املنـشور - ٧

ــة يف املجمــل  ويحــاول أن يلقــي ،ِّالنجـدي الــذي يــربر الجر

ة عىل الحجـاج  وهـو نـوع مـن تربئـة الجـالد وتحميـل ،بالال

ٍ مـع تـردد واضـطراب،املسؤولية عىل الضحية هـو الـذي  فـال ،ُّ

َّ وال هـو الـذي حمـل ،َّ وتحمل تبعات ذلك،َّحمل جنده املسؤولية
 إن ذلك يش إىل إرادة التغطية ،الحجاج املسؤولية بشكل سافر

ًعىل الفاعل الذي ال يريدون إظهـاره؛ ألنـه كـان حريـصا عـىل 
  .بن سعود وليس هو إال عبدالعزيز ،ُّالتخفي والتنكر

ِ غ دفن وال تكرمةإن ترك الحجاج يف العراء من- ٨ َ َ وتعـاملهم ،ٍ

 وحتى عندما اعتذر ، ال حرمة لهم،معهم كأنهم كفار مرشكون

ٍ فلم ينَقل من أحد أنه هو أو حاكمه عىل أبها أعـار ،ابن سعود ْ ُ
م أو بذل أية عنايـة بالجثـث  ومواراتهـا ، وبـدفنها،أد اهت

ى   وقد ذكر الشعراء اليمنيون كـ سـيأ أنهـم تركـوهم،ال

ى للسباع والط تأكلهم  وكذلك عدم وجود ،ّممددين عىل ال

مقـربة معروفــة حتــى اليــوم لهــؤالء الــضحايا مــع هــول تلــك  

ة ضــحاياها  دليــٌل عــىل ذلــك -  وبــشاعة فعلهــا ،املجــزرة وكــ

ل املتعمد  بل مـا أكَدتـه الروايـة الـشعبية يف منتـديات ،َّاإله

 ثـم ،َّنـت وتحللـت وهو أن الجثث بقيت أياما حتـى تعفَّتـنومة
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ة ،)١(َجاء سيٌل وأخذ ما بقي منها  كل ذلك دليل عىل أن الجر

ــدبرة ــة وم ــت مبيت َّكان ــحية ،َّ ــانوا ض ــاج ك ــؤالء الحج  وأن ه

ٍ واستبيحوا ألسباب عقائدية تكفـرهم ،استهداف سيايس حق
َ وتدل عىل أن عبدالعزيز نفـسه  ،وتستبيح دماءهم وأموالهم

َيستطع حبك مرسحيته ك ٍ فقد تـرك ثغـرات فيهـا شـاهدة ،املةْ

َ وأن خطابـه الرقيـق واعتـذاره ال ،ُّعىل تعمده إزهاق أرواحهـم َ
ٍّينبئ عن واقع حق ٍ وال عن اعتقاد حقيقي بندم نفيس،ٍ ٍّ  بقـدر ،ٍ

  .ِّ وذر الرماد عىل العيون،ِّما يعرب عن النفاق

ِّورغم تحكيم اإلمام يحيـى البن سعود فإنه ظلَّ متنصال عـن -٩
ِّدار أي حكمإص َّ حتـى بعـد أن تفجـر ،ُّ وعن تحمل أيـة تبعـة،ِ

ُ  تــسخ ، وابــتالهم الـلـــه باملــال الكثــ،الــنفط يف بــالده
ا يلزمهم ِّنفوسهم أن يعوضوا أرس الضحايا  ٌوهو أمر يؤكد . ُ

ته مـدافعا عنهـا بأفعالـه  ،أن ابن سعود ظلَّ مرصا عىل جر
  .كبت يداهوأنه  يكن نادما يوما عىل ما ارت

ُ كشَفت طريقة رسد الرواية النجدية - ١٠  وما اشـتملت عليـه مـن - ْ

ِادعاء َّ التعهد الخطي من الحجاج ِ أخذَّ ُ ِّ ه - ُّ ٍ عـن أمـر يـراد تـدب
ـدا،بليل ة بيت لهـا املعتـدون سـيناريوها معقَّ  يلقـي ،َّ وعن جر

                                                           
:  عــىل الــرابط، عــن أبيــه حــسن بــن حمــود، روايــة كاتــب فيهــا،منتــديات تـــنومة )١(

http://www.tanomah.net/vb/showthread.php?t=١٢١٢٢ .  



  

  

 

١٤٠  

 ودلت ، أو عىل الضحية أك من الجزار،باللوم عىل طرف آخر

ُة وهشاشة تركيبها عىل أنها رواية  تعرب عـن ُتناقضات ِّها الكث
ــع الفعــيل ــة بحــق حجــاج أبريــاء ،الواق  وأن ارتكــاب مذبح

 وعىل ذلـك النحـو البـشع ، وبذلك العدد الكب منهم،مسافرين

كن حدوثـه،والفظيع ٍ واتخـاذ القـرار فيـه مـن قائـد ،ٌ أمر ال 

 وليس ،رابطة أو من فرقة جيش م، أو من حاكم محيل،ميدا

فرده َ بل ال بد أن يصدر بـه ،منطقيا أن يتوىل أمره حاكم أبها  ُ
ا،ٌقرار من أعىل سلطة يف نجد  أي من وليـة ، بقرار دويل ور

  . سعود آنذاك وهي بريطانياأمر ابن

ُ لهذه القرائن واألمـارات أرجـح ذلـك االتجـاه الـذي يلقـي -١١ ُ ِّ
َبنـاء عـىل أوامـر تـم " وأنـه ،بتبعة الحادث عـىل أمـ نجـد

 وإذا كانت الوشاية األجنبية قد ،"ٍرصيحة من قبل ابن سعود

 بـل ،ال تنفـي املـسؤولية عـن آل سـعود"حصلت فعـال فإنهـا 

حـارصة ،تثبتها ِ فقد كان بإمكان ابن سعود أن يأمر قواته 

ِالحجــاج وأرسهــم أو حتــى مــنعهم مــن الوصــول إىل مكــة  ِ ْ
  .)١("املكرمة بدال من اإلجهاز عليهم

وهذا يدل عىل أن تصفيتهم وليس فقط إعاقة وصـولهم إىل 
 كان هدفا اسرتاتيجيا البن سـعود مـن الناحيـة الـسياسية ،مكة

                                                           
  .١٢٧ ص، عس يف النزاع السعودي اليمني،الوجيه )١(



 

  



١٤١  

ُ يراد به كرس الروح املعنوية لـدى اليمنيـ ،والدينية والعسكرية ُ
ِ والتمهيد لغزو اليمن بصناعة حكاية ،ِّاملتحمس الستعادة عس ُ

 كـ هـي ،ب أوال يف قلـوب أبنائـهِ وإلقـاء الرعـ،ٍرعب شديدة
ـيض عليهـا اليـوم ،اسرتاتيجية الوهابية منذ نشأتها  ومضت و

  .ُنسخها املعارصة من القاعدة وداعش

 وأشـبع ،وبهذا استطاع ابن سعود تحقيق أهدافـه الـسياسية-١٢

رغبة مقاتليه املتوحش يف ما يعتقدونه جهادا ضد املرشك 

ة وقد عاد،يف الجزيرة العربية  ،َّوا محملـ بالغنـائم الـوف
ِّ ك انتقم لحليفته بريطانيـا مـن عـدوها ،!!واألجور الغزيرة

 ،اللدود العيص عىل التطويع اإلمام يحيـى وشـعبه يف الـيمن
ِونالت مرادها يف حرف نظر اإلمام عـن جنـوب الـيمن إىل  ِ ْ

لية   .ِّ وإىل العدو املرتبص هناك،الحدود الش

 بعـد أن ،ر أيضا للرحالة الحصيف نزيه العظـمَّ ترجح هذا األم- ١٣

 وبعـد ،حاول التحري عن الـسبب يف مختلـف الجهـات والـبالد

االتصال باملسؤول وغ املسؤول يف اليمن ونجـد والحجـاز 

 وال يبـدو ،والعظم ال يتحامل عىل ابـن سـعود. )١(والشام ومرص

 ويظهـر ، بـل كانـت عالقتـه معـه طيبـة،ُّمنـه أي عـداء تجاهـه
                                                           

  .٢٢٨ -٢٢٧ ص، رحلة يف العربية السعيدة،العظم )١(



  

  

 

١٤٢  

ّ ك يعرف ذلك من اطلع عىل كتابـه رحلـة ،احرتامه له وتقديره

  .يف العربية السعيدة

ــعود -١٤ ــن س ــاريخ اب ــة يف ت ــة ببدع ــذه الحادث ــست ه ــم لي ث

 وليـست بـدعا أيـضا يف الحـوادث التـي ،والوهابية النجدية

 وألقى باللوم فيهـا عـىل ،َّتنصل ابن سعود عن املسؤولية فيها

 فتـاريخ ،تطلب عدم رضـائه بهـا ك ليست فظاعتها ت،جيشه

ِاإلخــوان الوهــابي وأســالفهم وخلفهــم  وحتــى معارصينــا ،ِ

قـة ،اليوم ٍ كله فظاعات وقتٌل وتوحٌش بادعـاءات كاذبـة وملفَّ ٍ ٍ ُّ ٌ ُّ

ــة ٍومزيف ــون ،َّ ــا يحرك ا م ــ ــدف فكث ــق ه ِّ وإذا أرادوا تحقي ٍ َ
ية بأصابعهم م  تقتـل وتفتـك ، خلف الـستارْنِأدواتهم التكف

 لـ ؛ر وترتكب ما ال يخطر عىل بال أحد من الفظـائعِّوتدم

 مـع قبـولهم املطلـق ،َكنهم التربؤ إذا استدعى األمـر ذلـك

عـات  ومـا ،بالنتائج والفوائد التي تحققها جـرائم تلـك الج

يـة  ُدعمهم وصناعتهم مع األمريكـان لهـذه الحركـات التكف ُ
 وتـشجيعها  والقيـام بـدعمها، والقبول بأدوارها،العنفية اليوم

 ومـن قبـل يف أفغانـستان والعـراق ،يف اليمن وسوريا وليبيا

ه إال دليل عىل ذلك التاريخ املش   .وغ

 َ هـذا الجـيش اإلخـوا الوهـا أحـدومع ذلك كله فكـون-١٥

ــه القبيحــة واملتوحــشة ــشه،أذرعت ــشكيالت جي ــه أحــد ت  ، وأن



 

  



١٤٣  

ٌ فــإن هــذا أمــر يجعــل ،واعرتافــه يف منــشوره أنهــم جنــوده
دالعزيز مسؤوال مـسؤولية كاملـة عـ ارتكبـه جيـشه مـن عب

 حتـى ولـو  ، باعتباره القائد األعـىل لـذلك الجـيش،جرائم

ــتلهم ــالهم أو ق ــر بقت ــه أم ــصدر من ــه ،ي ــايل فاعرتاف  وبالت

 ،ُ واالعتذار بكتاب رقيق يستلزم منه محاكمة القتلـة،بخطئهم
 والتعـويض عـن أمـوالهم وخـسائرهم ،ودفع ديات املقتول

  .املادية واملعنوية

ُومن خالل هذا العـرض يظهـر مـن وقـائع املجـزرة جـذور 

ٍ وأنها مجـزرة دبـرت بليـل شـيطا،وسلوكات داعش الوحشية ْ َ ِّ ُ، 

  .ِّوأن عبدالعزيز هو العقل املدبر الرتكابها



  

  

 

١٤٤  

 

 

 

ِّبن سـعود كـان العقـل املـدبر  أن عبدالعزيز َّترجح ك سبق

 وأنـه ، والذي أصدر قرار تصفية أولئـك الحجـاج،لهذه املذبحة

ة وشـناعتها ،حقق أهدافه التي كان يسعى لها  وأنه لقبح الجر

َّ بين رتب بدقـة وعنايـة ،َّوفظاعتها كان قد رتب لنفسه مخرجا

كنــه ت حمــل ليكــون هنــاك مــا يــشبه الطــرف الثالــث الــذي 

 وأنـه مـع ذلـك ومهـ كـان األمـر فإنـه ،املسؤولية نيابـة عنـه

  .مسؤول مسؤولية كاملة ع ارتكبه جيشه من جرائم ومجازر

وم سبق ومن خالل املصادر اليمنية والنجدية فـإن الـدور 

ظهــر املنكــر الكــاره  ِالعلنــي الــذي اضــطلع بــه هــو الظهــور 

ــة ــا،للجر ــف لوقوعه ــاء ب،ِّ واملتأس ــة  واالكتف ــارات املجامل عب

ٍوالتنصل واالعتذار عن اتخاذ أي موقف عميل ملحاسـبة الجنـاة  ِّ ُّ
  .أو تعويض الضحايا

هم ؤُّوك مـر فقـد أرسـل هـو وحـاكم عـس مـا يفيـد تـرب



 

  



١٤٥  

 ف كان من اإلمام يحيـى إال ،وتنصلهم من ذلك العمل املش

  .)١(التحكيم البن سعود يف القضية

 يخـل اإلخـوان مـن "ابن سعود ورغم اعرتاف النجدي بأن 

 إال أن ،"جازاهم بعد ذلك الجزاء الذي يـستحقون" وأنه ،"املسؤولية

ِّهذا املوقف القويل  يْفض إىل موقف تأديبي وعميل عـادل بحـق  ٍ ٍّ ٍّ ٍ ِ ُ

 ال بـل إنـه يف آخـر املنـشور الـذي ،املجرم تجاه أولئك الـضحايا

م يكشف بوضـوح تنـصل ١٩٣٤ قبل الحرب اليمنية النجدية عام َبِتكُ

  .)٢(ابن سعود عن أية مسؤولية تجاههم

ـسؤوليتهم إىل حـد مـا  ويعتـذر عـن ،ٍّفهو من ناحية يقـر 

ة  ، وأنهـم جنـوده، ويقـر بـأنهم أخطـأوا، ويتأسـف لهـا،الجر
ولكنــه ال يريــد االعــرتاف بــأي حــق للــضحايا ال بقــصاص وال 

ٍبتعويض عادل ٍ وال بديات مسلمة إىل أهلهم،ٍ َّ ٍ.  

أما زعم املنشور بأنه جازاهم الجزاء الذي يـستحقون فهـو و

َمن باب استغالل الظروف الالحقة التي جاءت يف سياق آخر  ؛ٍ
ـة مـع ابـن سـعود  ،َّحيث هؤالء كانوا قد انفضت رشاكتهم اآل

ــاتوا يتمــردون عــىل أوامــره ــن ســعود قــد ضــاق ،َّوب  وكــان اب
                                                           

ة اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدين،مطهر )١(  .٤٢١ ص،٢ ج، س
  .ما ب اإلمام يف جزيرة العرب:  مقالة،٢١ ص،٣٣ مج،مجلة املنار )٢(



  

  

 

١٤٦  

 وهـو امللـك ، ك ضاقت بهـا بريطانيـا أيـضا،ُّبترصفاتهم ذرعا

َّ فقرر تصفيتهم بعد أن وظفهـم واسـتخدمهم ، الوصويلالنفعي

 وربـاهم لـرضب ،ِبشكل بشع يف أسوأ مجازر التاريخ السياسية

 أي أن قتله لبعض رجـالهم ، واحتالل الجزيرة العربية،خصومه

 بل ،تـنومةوقياداتهم  يكن اقتصاصا منهم الرتكابهم مجزرة 

صدقاء األمـس وخـصوم اليـوم مـن حفاظا عىل ملكه وإبعادا أل

 واستجابة لرغبة ،املشهد السيايس يف نجد بحسب حاجته لذلك

  .بريطانيا حليفته

ّورغم أن اإلمام يحيـى كان قـد حكـم امللـك عبـدالعزيز يف 

 فـرصف ابـن ، وجاراه يف كون املعتدي جنـوده ال هـو،القضية

َّ ولكنه  يبت يف املوضـوع،سعود له وعودا جميلة ذلـك  ومـع ،ُ

َفلم يكن من اإلمـام يحيــى اإللحـاح عليـه باسـتنجازه حكمـه ُ، 
ٌفمرت عىل ذلك أعوام وسنون   .)١( و يحكم فيهم بيشء،َّ

 ألنهـم إذا كـانوا ؛لقد وىف ابـن سـعود لقـراره بتـصفية الحجـاج

ُيستحقون القتل فجدير به أيضا حرمـان ذويهـم مـن أيـة ديـات أو  ٌ
 يعلنها برصاحة أن ابـن تـنومة ُ وها هو أحد أولياء شهداء،تعويضات

                                                           
 نقال عن ؛ما ب اإلمام يف جزيرة العرب:  مقالة،١٩ -١٨ ص،٣٣ مج،مجلة املنار )١(

دى،٨٥ عدد،انجريدة اإل   .هـ١٣٥٢ سنة، ج



 

  



١٤٧  

  .)١("َّباء بدمائهم وأموالهم و يتخلص منهم إىل أن تويف"سعود 

ِبىل أرسل ابن سعود ببعض املنهوبات يف أول عام  هـ مـن ١٣٤٢ُ

 وأخـذ صــكا بـذلك كــ ،)٢(دواب ومنقـوالت وبعـض قــيم الـسمن

 وكانـت هـزؤا وسـخرية ، لكنها كانت ذرا للرماد عىل العيون،تقدم

ٍّالضحايا وأهلهم أك منهـا إيفـاء بحـقب ً َ  بـل ، أو عـودة إىل رشـد،ِ

  .كانت جزءا من تبييت النية عىل التنصل من تحمل أية مسؤولية

َروى نزيه العظم أن ابن سعود  وافق عىل دفع دية الحجاج "ُ

وبقيـت هـذه األمـور ":  ولكنه اسـتدرك ذلـك بقولـه،"املقتول

ـــة إىل أن انفجـــرت الحـــرب املع ـــاهل معلق ـــ الع ـــة ب لوم

ِّ فأخذ أستاذنا املؤرخ الدكتور سيد مصطفى سا ،)٣("العظيم
 وجعـل مـن موافقـة ،َهذه الرواية املستدرك عليها عـىل عالتهـا

 وأخذ منها أنه بالفعل دفـع ابـن ،ابن سعود القولية فعال حقيقيا

:  حيث قـال، وإن أوردها بصيغة التمريض، الحجاجِ دياتٍسعود

َ ليـأ األسـتاذ األمـ ،"ابن سعود دفع ديات القتىلإن : وقيل"
 ،أحمد بن محمد بن الحس حميد الدين فيقع يف خطأ جسيم

                                                           
 . الهامش،٢٢ ص، قواعد املذهب الزيدي،السياغي )١(
ة اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدين )٢(  .٤٢١ ص،٢ ج،س
 .٢٢٨ ص، رحلة يف العربية السعيدة،العظم )٣(



  

  

 

١٤٨  

 معتمدا عىل استنتاج ،)١(بقطعه أن ابن سعود دفع ديات الحجاج

د يف غ محله،الدكتور سيد مصطفى سا   .  وهو اعت

 

م يحيـى بحصافته وكياسته وفطنته املشهود بها ال أظن اإلما

كـن  ا بتصفية مثـل ذلـك العـدد ال  ِيخفى عليه أن قرارا خط

ٌأن يصدره جنود مرابطون عىل قارعة الطريق َ ِْ  وال يخفى عليـه ،ُ

ــد وأن يتخــذ يف أعــىل مــستوى مــن  ــل ذاك ال ب ــرارا مث َأن ق َ َّ ُ

ِمستويات اتخاذه يف نجد َ وأنه من املحتمل ،ِ َ ْ أن بريطانيا أيـضا ُ

ُ وهــي العــدو اللــدود للــيمن ،ًكانــت ضــليعة وراء هــذه املجــزرة ُّ

  .ولحاكمها اإلمام يحيـى

َحاول البحث املفيد تبي ِ سبب هدوء اإلمام يحيـى وتفضيلُ ه ِ

َّخيار املواجهة السياسية عىل الخيار العسكري ضد نجد ِ :  بقولـه،َ

ِلكــون هــذا العــدو يف غايــة البعــد مــن هــذه" ُ ِّ  الــبالد يف قــوة ِ

ده بها عدو الـلـه الفرنجي اإلنكليزي،عظيمة  ُّ ُّ ُ َ")٢( .  

ٍوالحقيقة أن هذه املذبحة وضعت اإلمام يحيـى يف وضـع ال 
                                                           

 .١٧٤ ص،٢ ج،اإلمام الشهيد يحيى حميد الدين: يف كتابه )١(
 .ب/ ١١٤ ، بحث مفيد،مجهول )٢(



 

  



١٤٩  

ُيحسد عليه َ ْ ً فهذا الشعب اليمني يتلمظ غيظا؛ُ  ويبدي استعداده ،َّ

َليــَل نهــار لخــوض معركــة االنتــصاف مــن املعتــدين بــالنفوس 
ء والخطباء والـشعراء يعتلـون منـابرهم  وهؤالء ،واألموال العل

ـــن  ـــصاص م ـــوات االقت ـــالق دع ـــاتل وإلط ـــريض املق لتح

 ، وقلقه وتوجـسه، لكن وضع اإلمام يحيـى الداخيل،)١(املجرم
 الخيـار الـذي فيـه نـوع ،وتردده حول خيار املواجهة العسكرية

ِ وإعـالن ابـن سـعود موقـف املخـادع ،من املخـاطرة واملغـامرة َ

  . أوصد عليه باب التحرك عسكريا-ِرب واملوا

َ إما أن يعلن النف العـام وتجهيـز ،كان اإلمام ب خيارين َ ِ ْ ُ
ــان ــدة املك ــة بعي ــاتل وإرســالهم إىل معرك ــة ،املق ِ غــ مأمون

ِالعواقب يف ظـلِّ ظـروف داخليـة وخارجيـة غـ مـساعدة  أو ،ٍ

ُ  ال سي وكبـ،الضغط عىل املعتدين سياسيا إلنصاف الضحايا
َنجد يعلن تأسَفه واعتذاره وتنصله ُّ ُّ.  

ــذار حــاكم نجــد ِإن اعت َ وإلقــاءه باملــسؤولية عــىل إخــوان ،َ
 ،َالغطغط وخطابه الرقيق وإبداء األسف وإعالن ذلك عىل املـأل

َ كـل ذلـك سـحب –ِّوغ ذلك من األساليب الشيطانية املـضللة  َ
ِبساط املواجهة العسكرية من أمـام اإلمـام يحيــى َقلهـا إىل  ون،َ

                                                           
 .ب/ ١١٤ ، بحث مفيد،مجهول )١(



  

  

 

١٥٠  

 التـي اإلسـرتاتيجية وهـي ،َّمربع املواجهة السياسية والقـضائية

  .اعتمدها اإلمام يف عالقته مع ابن سعود إزاء هذه القضية

ُلقد وضع اإلمام هـذه القـضية يف صـلب أولويـات سياسـته 
ماتهــا ر ثنــا بينــه ،الخارجيــة واهت ِ فــ مــن لقــاء أو مــؤ

ِّع كمقدمـة لحـل القـضايا وحكومة نجد إال وعرض هذا املوضـو
ــه مفتاحــا لحــلِّ القــضايا األخــرى،األخــرى ــرب حل ً واعت َّ  ويف ،َ

ُالجانب القضا فقد كان يأمل أن لدى عبدالعزيز حـسا دينيـا 
ٍّومروءة قبلية تلزمه باتخاذ موقف حـق تجـاه أولئـك الـضحايا؛  ِ ِ ُْ

ِلذا سـارع اإلمـام بإلقـاء الكـرة يف مرمـى  ِ النجـدي الـسلطان ُ

ًمحك   .)١( إياه طالبا اإلنصاف منهِّ

ِّلكن الخصم والحكم يف آن واحد ماطل يف إصـدار أي حكـم ِ ٍٍ َ َ َ ْ، 
رغم استغالل اإلمام مواقف عديدة للضغط عليه سياسـيا؛ إذ ظـل 

  .)٢(اإلمام يطرح القضية يف محطات عديدة الحقة ك سيأ

ِكان اإلمـام مـسكونا بطمـوح وأمـل جمـع الكلمـة  واالعتـصام ،ِِ

 ودعـوة املـسلم إىل ، والتمـسك بـالعرتة النبويـة،كتاب والسنةبال

 عن أن هذا الكيـان غافالًلكنه ك يبدو كان  ،نبذ الفرقة والشتات
                                                           

ة اإلمام يحيـى بن محمد يحيى حميد الدين،مطهر )١(  .٤٤٦ -٤٤٥ ،٤٢١ ص،٢ ج، س
ة،مطهر )٢(  .٤٤٦ -٤٤٥ ص،٢ ج،الدين حميد يحيى محمد بن يحيـى اإلمام  س



 

  



١٥١  

 الـذي منـه الفتنـة )قــرن الــشـيـطـان(الذي يواجهـه هـو كيـان 

  . والفساد والزالزل

ومن عجيب املـصادفة أن اإلمـام رحمـه الـلــه كـان قـد أنـشا 

ُا نرشته صـحف مـرص والعـراق والـشاممنشورا بليغ ْ  خاطـب فيـه ،َ

ــة يف ذات  اني ــة واإل ــار الوحدوي ــك األفك ــسلم بتل ــع امل جمي

عيـة بتهمـة )١(التاريخ َّ الذي تعرض فيـه حجـاج شـعبِه ملذبحـة ج
َ ثـم بعـد سـنوات أنـشأ قـصيدًة غـراء ،الرشك واملروق عن الـدين

ني سافر إىل مكة للتفاوض ٍّوأرسل بها مع وفد   مع العدو اللـدود ٍ

ع كلمـة ،ّ عرب فيها عن نوايـاه يف حـب الوئـام،ابن سعود  واجـت

 واإلشـارة إىل أن أهـم أسـباب ، والتذك بوجـوب الوحـدة،العرب

  .)٢(الخالف هو توسيع امللك

ص حالــة ابــن ســعود َّن اإلمــام يحيـــى بهــذا املنــشور شــخإ

ٍوأمثاله من الطامح يف امللك والتوسع من خالل طـرق  ِغـ ُ

ٍ مــن قتــل وانتهــاك حرمــات وإفــساد يف ،َّ ومحرمــة،مــرشوعة ٍ ِ ٍ

تلـك النبتـة  خطورة موقفه عىل مستوى بيد أنه  يكن ،األرض

  .الشيطانية وخطر التهاون معها

                                                           
 .٩٤ ص، بلوغ املرام،الكرميل )١(
  .٢٥٠ -٢٤٩ ص، املقتطف،الجرايف )٢(



  

  

 

١٥٢  

طلة ابن سعود عن الحكم وإنـصاف الـضحايا إال أن  ٍورغم م ِِ

ر أو لقـاء  ٍاإلمام ظـلَّ وفيـا لرؤيتـه هـذه يف كـل محفـل أو مـؤ َ

ْيايس جمع الطرفس َ َ َ ا من توجع شعبِه وتأوهـه،ٍّ ِ وكان يعا دا ُّ ُّ، 
شدهم إىل الصرب  ويف نفـس ،ِّ ويروح عليهم بالوعود الجميلـة،ُف

طلة ابن سعود ِالوقت عا األمرين من تسويف وم ِ ِ َّ
)١(.  

 ما كان ،ّك عرب عن أخذه بخيار املواجهة السياسية السلمية

أن كـلَّ بيـت يف "ه يف الجرائـد العربيـة بــيقوله ويكتبه وينرش

اليمن يحمل ثأرا دمويا عىل الدولة السعودية يطالبه بـاإلذن لـه 

  .)٢("بأخذه بالقوة الحربية

ــرتاتيجية  ــا أن اس ــرتاف به ــب االع ــي يج ــرة الت ــة امل والحقيق

املواجهة السلمية السياسية والقضائية التـي سـلكها اإلمـام يحيــى 

ذا لجـأ اإلمـام يحيــى إليهـا ،ال خائبا وأم،كانت رهانا خارسا  فل

َّمفضال إياها عىل خيار املواجهة العـسكرية التـي لألسـف اضـطر  ُ

 ولكـن بعـد أن ، سـنة١١ وتحديدا بعـد حـوايل ،إىل خوضها الحقا

  .يف التفاف املجتمع من حولهمهمة أضاع ظروفا كانت 
                                                           

  .١٨ ص،٣٣ مج،مجلة املنار )١(

الحـرب يف :  مقالة،٦ ص،م١٩٣٤يونيو / هـ١٣٥٣  صفر ،٢ العدد،٣٤ مج،مجلة املنار )٢(

 .جزيرة العرب بإطفاء نارها وفوائدها وغايتها



 

  



١٥٣  

علينـا الغـوص أكـ يف .. وقبل مقاربة الحالة والتقييم لهـا 

 والتـي ال بـد أن حكومـة اإلمـام كانـت ،أحوال اليمن الداخليـة

  .تتأثر بها سلبا أو إيجابا

انية فـائرة مـن ،فقد كان هناك حالة شعبية عارمة  ودماء 

 واستعداد قبيل ومجتمعـي للثـأر ، وسخط مجتمعي واسع،الغيظ

 كـ ، كانت تصب يف صالح التحـرك العـسكري،من ابن سعود

  .ٍدي بحروب يف الحجاز ويف نجد أيضاٌكان هناك انشغال نج

ولكن من جانب آخـر فقـد كانـت هنـاك حالـة سياسـية يف 

ة عـىل مـستوى بلـدين  ٍالبلد ال تـساعد عـىل فـتح حـروب كبـ ِ
ـردات يف ذات الفـرتة التـي وقعـت  ين؛ إذ حدثت عـدة  كب

َّ وكلها كلفت اإلمـام يحيــى ، وقد تقدم ذكرها،فيها تلك املجزرة ُّ

ة   .)١(خسائر كث

جدير بالذكر أنه  تبسط حكومة اإلمام سلطتها عـىل بـالد 

َ و تخمـد ثـورة قبائـل ،م١٩٢٤ / هــ١٣٤٢البيضاء إال يف سنة  ْ ُ

َو تجبـر  ،حاشد ْ  ال سـي يف ،عىل االمتثال ألحكـام الـرشيعةُ

 ثـم سـار سـيف ،)٢(م١٩٢٥/هــ١٣٤٣ إال يف عـام ،توريث النساء
                                                           

حي )١(   .١٩٤ -١٩٣ ص، اليمن اإلنسان والحضارة،الش

 .٢٤٥ ص، املقتطف،الجرايف )٢(



  

  

 

١٥٤  

إىل حاشــد لحــرب م ١٩٢٧/ هـــ ١٣٤٦اإلســـالم أحمــد يف عــام 

بـن َّ ففر الشيخ نارص بن نارص ،)١(املمتنع عن الطاعة للدولة

 ملواجهـة حـاكم ؛بن سـعودخوت األحمر إىل امللك عبدالعزيز مب

د م ١٩٢٧/ هــ ١٣٤٦ويف عـام . )٢(بلده اإلمـام يحيــى َّتـم إخـ

ــق ــام ،ُّــرد الزراني ــة م ١٩٢٩/ هـــ ١٣٤٨ ويف ع ــسطت الدول ب

/ هــ ١٣٥٠ ويف عـام ،بالد الجوبة وحريب بيحانسلطانها عىل 

هــ ١٣٥١ ثم يف عام ،استوىل الجيش اليمني عىل مأربم ١٩٣١

ِّسار سيف اإلسـالم أحمد إىل سفيان لتأديب املتمنعـ م ١٩٣٢/

  .)٣(من قبائل دهمة

أيادي اإلمام كانت مـشدودة "ِّهذه الحالة السياسية تب أن 

كان عليه أن " وأنه أيضا ،ود من االنتصاف من ابن سع"الوثاق

؛ )٤(" ومع اإلدرييس،يحل معضالت كانت ملتهبة مع الربيطاني

  .ّاألمر الذي صعب عليه التحرك العسكري ضد ابن سعود

ة يف تحريـر  ومع ذلك كله ومع إنجازات اإلمام يحيى الكث
                                                           

 .٢٤٩ ص، املقتطف،الجرايف )١(
حي )٢(   .١٩٤ ص، والحضارة اليمن اإلنسان،الش

  .٢٥٣ ص، املقتطف،الجرايف )٣(

  .٧١ ص، املطامع السعودية يف اليمن،الشهاري )٤(



 

  



١٥٥  

 وإبقـاء الـيمن ، ونـرشه للعـدل،دولته الحديثـةوتأسيس  ،اليمن

ا من تلك التحـديات ال ه يجدر فإن ،حرة مستقلة القول بأن كث

 فـإن مـن ؛ والتـي واجهـت اإلمـام يحيــى،سي الداخلية منها

يعود إىل تقاعسه يف مواجهـة ذلـك العـدو قد ّاملرجح أن سببها 

ـة عرفهـا التـاريخ،النجدي الغاشم  ، والذي ارتكب أفظـع جر
ره  أظهـ، وخطأ تقديره للموقف،ويبدو أن تقاعس اإلمام يحيـى

ظهر الضعيف املرتدد؛ األمر الـذي جـرأ  ّأمام شعبه ومواطنيه  ِّ

ا من أولئك املتمـردين عـىل التمـرد عليـه  وضـاعف نقمـة ،ُّكث

  .وسخط الساخط عليه

ا ِّ لكنه كـ يبـدو كـان يـوفر لإلمـام ،لقد كان ذلك تحديا كب

ة كنــه أن يحولــه إىل فرصــة ،فرصــة دينيــة ووطنيــة كبــ ِّ كــان 
ٍ وخلق روحية دينية ووطنية ، واملواجهة، التحشيد للجهادعظيمة يف ٍ ٍ ِ

ُ وهو ما كـان سيـضعف الطـامح يف الـداخل،ملواجهة األعداء ِ ْ ُ، 
ي ضد العدو الخارجي ه س الشعبي والج َويلهب الح ُ ِ ْ ُ.  

كنه أن يستنجز ابن سعود يف حكمه الذي ماطل فيه ِكان  َ َ ِ، 
ــس ــة امل ــار املواجه ــن خي َوإال أعل ُ ِ ــه إال أن يحــر،َّلحةَ ــا علي ك ِّ وم

 والبدء بتحريـر مـا ،قطعات من جيشه إىل حدود عس اليمنية

َّ وستأ كتائب القتلـة اإلخـوان إىل هنـاك ليقـتص ،أمكن منها ُ



  

  

 

١٥٦  

َّ ولتكن حينـذاك املعركـة التـي تأجلـت إىل عـام ،منهم اليمنيون ْ

 ولكن بعـد أن ضـاعت ، والتي اضطر اليمنيون لخوضها،م١٩٣٤

  .ل قوتها وفرص نجاحهاعوام

 وسـيظهره ،كان هذا املوقف سيعطيه شعبية عارمة يف مواطنيه

 وكانت ،القوي الذي عهدوه يف حروبه ضد األتراكالقائد ظهر 

ُستتهيأ النفوس للجهاد الـذي هـو مـن أفـضل الواجبـات وأقـدس 
ل ِ وسيـسجل التـاريخ لإلمـام يحيـى سـبق رشف التـصدي ،األع َ

 وهـي بدعـة قــرن ،ة يف تـاريخ اإلســالمِالعسكري ألخطـر بدعـ

  .ّ التي حذرتنا منها نصوص اإلسـالم،الـشـيـطـان

َهذا الباب الذي حاول اإلمام يحيـى تجنبـه مختـارا َ ألجـئ ،ُّ ِ ْ ُ

 ولكن بعـد ،م١٩٣٤إىل الدخول فيه مرة أخرى مضطرا يف عام 

ــة تجــاه إخــوانهم  ــة واألخوي ــة الديني ــون الحمي ــد اليمني أن فق

ــشهداء يف ـــنومة الـ ــك ،ت ــد أولئ س ض ــ ة الح ــ ــت وت  وخفَّ

 وبعد أن قىض ابن سعود عـىل كـل مناوئيـه يف نجـد ،املعتدين

 ، واكتظت مخازنـه باألسـلحة املتطـورة مـن بريطانيـا،والحجاز
وبعــد أن اكتــسب قدســية الحــرم الــرشيف بعــد اســتيالئه 

َ وبعد أن بدأ يصدر أحابيله ووساوسه الشيطانية املـضل،عليه َ ة ِّ

ا وقع اإلمام يحيــى يف يشء مـن رشاكهـا،إىل اآلخرين  ،ٍ ور



 

  



١٥٧  

ُولذلك  يعد يف الوعي العام جهاد ابن سعود الحقا ك كـان  ُ
 حتى ولو أعلنه اإلمـام يحيــى حميـد الـدين؛ ألنـه ،عليه سابقا

َسبق وأن هادنه   . ِ وتبادل وإياه الوفود وعبارات املجاملة والثناء،َ

ــة الــي ـا كانــت هز م نتيجــة طبيعيــة ١٩٣٤من يف عــامور

ِ ونتيجــة التخــاذ موقــف ،للتفــريط يف دمــاء أولئــك الـــشهداء ِ

ِ وللحرمــان مــن رشف التــصدي العــسكري ،ُّ والــرتدد،الــضعف َ
ِألخطر مرشوع منتحل لإلسالم عىل مر تاريخه ٍ ِ.  

 أو حكومته تلك املـسؤولية َّ يتحمُل اإلمام يحيـى رحمه هللاال

ِّردون والطامحون من الـشيوخ والقبائـل  فأولئك املتم،فردهم
ِاملرتزقــة الــذين كــانوا املنــافقون  وأولئــك ،واملنــاطق واألمــراء

َيفضلون حكم اإلنجليز عىل حكم اإلمام يحيـى ْ  وأولئك الـذين ،ِّ

ُ هـم الـذين ،ّفروا إىل ابن سعود ملساعدتهم ضد اإلمام يحيــى
َضــاعفوا تــوجس اإلمــام يحيـــى وقلَقــه وتــردده ُّ َ َ وهــم الــذين  ،ُّ

ا مـن ،أضعفوا موقفه أيضا َّ وبالتايل فهم يتحملون قـسطا كبـ
  . َّ يف ما يتعلق بتلك املذبحةوالتقريع ،اللوم

 فنــدرك أن ،ويف هــذا درس عظــيم يجــب أن نفقهــه اليــوم

َتفرقنا وضعَفنا وتخاذلنا سيؤدي إىل إضاعة حقوقنـا ُ َ ِ وانتهـاك ،ُّ

ِاملرتزقة منـا هـم نافق امل ونعي أن ، وتغوير جراحاتنا،كرامتنا
ُسبب كلِّ بالء حلَّ ويحلُّ بأمتنا من أعدائها املرتبص ٍ ُ.  



  

  

 

١٥٨  

 

واقــف  ٌ تتــوفر لــدى الباحــث معلومــات تفيــد  البلــدان ّ

 ولكـن مـن ، حول تلك املجزرةهاِ أفعالالعربية واإلسالمية وردود

َية التـي كانـت لـسان حكومـة الـرشيف خالل جريدة القبلة املك

أخـالق العـرب ًواسـتنادا إىل املعـروف مـن  ،حس يف الحجاز

َ فإنـه مـن املتوقـع أن تالقـي تلـك املجـزرة الرهيبـة ،واملسلم َّ

  . وإدانة بالغة منهمً، شديداًوالفظيعة استنكارا

َجريدة القبلة املجزرة يف حينها بـعنونتها خربهـا يف وصفت 
 ، ورشحـت فيـه مكانهـا،"فاجـعـة فـظـيـعـة"ىل بـصفحتها األو

ذا ":  إىل أن ختمتــه بقولهـا،وكيفيـة القـضاء عــىل الحجـاج فــ

عىس أن نقول يف هذه الفاجعة الفظيعة التي  يسِبق لها مثيٌل 

نــشك أن أولئــك الـــشهداء أحيــاء عنــد ربهــم   وال،يف التــاريخ

لحجـاز فهذا هـو موقـف حكومـة ملـك ا  وبالتأكيد،)١("يرزقون

  .عون  ابن،الرشيف حس بن عيل

التي كانت تخضع لحكـم و - تـنومةبل كانت تهامة املحاذية ل

 بعـد أن فـروا ،مـالذا للنـاج مـن الحجـاج -الرشيف حـس
                                                           

 .١ ص،٧٠٣ العدد ،جريدة القبلة )١(



 

  



١٥٩  

 والـذي كـان ، وبالتحديد إىل مركز بارق فيهـا)١(بجلودهم إليها

 وكان أم الحج والحجاج النــاجون ،تحت إمرة الرشيف راجح

 ،)٢( ومنــه أبرقــوا بخــرب الوقعــة األليمــة، وصــلوا إليــهمعــه قــد
ورسعان ما سافر من أراد الحج من أولئك النــاج إىل جـدة 

 ذي الحجـة ٤ ووصلوا جدة بتاريخ ،ثم مكة لتأدية مناسك الحج

 ، والتقـوا بالـرشيف حـس، وبعدها بقليل وصلوا مكة،هـ١٣٤١
  .)٣(ثة األليمة ورشحوا له عن كثب تلك الحاد،وحلوا ضيوفا لديه

 

ء املـسلم إزاء هـذه املجـزرة بـ مـربر  انقسم موقـف علـ

ة  وعـىل رأسـهم صـاحب ، وهم أولياء وحلفـاء ابـن سـعود،للجر

 وهـم الـذين سـخروا أقالمهـم ، ومستنكر،املنار محمد رشيد رضا

ي،انشـيـطتعرية قـرن الل  ومنهم الـسيد ،ة وفضح الوهابية التكف

  . األم العاميل

 وادعـى ، رشيد رضا أن النجدي ظنوا الحجاج نجـدةىعَّاد

                                                           
 .ب/ ١١٤ ،بحث مفيد )١(
 .٤ ص،٧٠٥ العدد ،جريدة القبلة )٢(
  .٤ص ،٧٠٥العدد  ،القبلة جريدة )٣(



  

  

 

١٦٠  

مـع اإلمـام عـىل عن الحادثـة وأنـه اتفـق أن عبدالعزيز اعتذر 

ٍتعويض مقبول ٍ.  

  :ِّقال السيد األم العاميل يف الرد عليه

ٌوهذا عذر فاسد بـارد - ٌ ُ يـراد بـه سـرت فظـائع الوهـابي يف ،ٌ ْ َ
ِ وأفـواه ،حالل دماء املسلم وتوجيـه بأسـهم وسـطوتهماست

  .بنادقهم كلها إىل قتال املسلم خاصة

 وكيـف ذلـك ،إنهم اعتقـدوهم نجـدة: وأما قول صاحب املنار -

  َّوهم عزل من السالح؟

   ولكانوا أقـرص،َّولو كانوا مسلح ما استطاع الوهابية قتلهم -

  . من ذلكًباعا

ْوهل تخَفى حالة ال -  فكيـف ،حجاج من حالة الغـزاة املحـاربَ

  !.كن لعاقل أن يعتقد أو يظن أنهم نجدة؟

؛  ويسوق السيد األم شواهد لفظاعات الوهابي النجدي

  :إذ يقول

وهل اعتقـد الوهـابيون يف أعـراب رشق األردن أنهـم نجـدة  -

َحين غزوهم يف عْقر دارهم وأعملوا فيهم رصاص البنـادق  ُ
  !؟َّوحد السيوف



 

  



١٦١  

وهل اعتقدوا يف أهل العراق أنهم نجدة فتابعوا عليهم الغـزو  -

  !والقتل والنهب؟

ِّوكيــف ســاغ للوهــابي وهــم وحــدهم املــسلمون املوحــدون  -
ــا يف !! األبــرار األتقيــاء الورعــون َّالــذين تورعــوا عــن الفتي

ُّ وتعـرف ،التلغراف لعدم النص فيه أن يقتلوهم قبل سـؤالهم
 قـال الحــسن البـرصي يف أهــل  ولكــن حـالهم كــ،حـالهم

  . ويستحلون دم الحس،يسألون عن دم البقة: العراق

وذج للمو قف اإلسـالمية وللتربيـرات وردودهـا التـي اهذا 

  .تناولت الحادثة



  

  

 

١٦٢  

 

 

 

 فـاملؤرخ زبـارة ،اختلفت املصادر اختالفـا شـديدا يف عـددهم

 وإحـدى الوثـائق الربيطانيـة ،)١("يـادة عـىل ألفـي قتيـلز": يقول

َتحدد عددهم بـ ُ ة"ِّ كـانوا ":  تقـول، ويف وثيقـة أخـرى،"قافلة كب

 إنهـم كـانوا : ويقول صـاحب كـشف االرتيـاب،)٢("خمس مئة حاج

 ويذكر القايض السياغي ،)٣( و ينج منهم غ رجل،ألف إنسان

ة القبلــة أن عــددهم  وتــذكر جريــد،)٤( شــهيد١٨٠٠بــأن عــددهم 

ِ منهم تسع مئة فصلت رؤوسهم عـن أجـسادهم،تجاوز األلف ُ)١(، 

                                                           
 .٥٤ ص،١ ج،نزهة النظر )١(
 Wahhabi invade Northern:  ( تحت عنـوان،م١٩٢٣ يوليو ١١ت يف صدرت إحدى الوثيق) ٢(

Asir( ، ــو١٨  وصــدرت األخــرى يف القــاهرة ز ،م١٩٢٣ ، يولي ــا ــدة الت  ونــرشت يف جري

 ,Ingrams, Docreen, and Ingrams, Leila: وينظـر. م١٩٢٣ ، يوليـو١٩الربيطانيـة بتـاريخ 

RECORDS OF YEMEN, ١٩٦٠-١٧٩٨, VOLUME ١٩٢٣-١٩١٤ ,٦, E ١٩٩٣, b ٦٩٤.  

  .٥٠ ص،كشف االرتياب ،العاميل )٣(

 .)الهامش( ٢٢ ص،قواعد املذهب الزيدي )٤(



 

  



١٦٣  

ُإنهــم ألفــان وســت مئــة : القــايض اإلريــاقــال  و،)١(أجــسادهم

 لكنـه يف ،)٣( قتيـل٢٦٠٠إنهم كانوا : القايض األكوعقال  و،)٢(حاج

:  وذكـر املـؤرخ الـسيد زبـارة،)٤(٢٧٠٠إن عددهم : مكان آخر يقول

ــة آالف"أنهــم  ــر  ،)٥("نحــو ثالث ــسيد وذك ــدين اإلمــامال  مجــد ال

ــدي ــم حــوايل : املؤي ــة . )٦( شــهيد٣٥٠٠إنه ــايض العالم ــر الق وذك

 ، جمـيعهم استـشهدوا، حاج٤٠٠٠الجرايف أن عدد الحجاج يقارب 
ُ وقدر عدد الحجـاج لنزيـه العظـم )٧( شخصا٢٨٠ما عدا ما يقارب  ِّ ُ

نية آالف غ ألفي حرضمي  ،ف وأخرى بحوايل سـتة آال،مرة بث
ِ كلهم قتلوا إال نفرا،وثالثة بخمسة آالف حاج   .)٨(قليال  ُّ

                                                           
  .٤ ص،٧٠٥ والعدد ؛١ ص،٧٠٣ العدد ،جريدة القبلة )١(
 . مقدمة املحقق،٢٢ ص، هداية املستبرصين،اإلريا )٢(
  .٦٦٦ ص،٢ ج،هجر العلم ومعاقله يف اليمن )٣(
 .٧٦ ص،٢ ج، يف اليمنهجر العلم ومعاقله )٤(
 نزهة النظر يف رجال القرن الرابـع ،)هـ١٣٨٠ت( محمد بن محمد بن يحيى ،زبارة )٥(

 انتهـى مـن رقمهـا يف ، بخط ولده السيد العالمة أحمد بن محمـد زبـارة، خ،عرش
  .١٥٠ ص،٤ ج،)نسخة مصورة يف املركز الوطني للوثائق( ،هـ١٤٠٤ ،شوال

 .٢٤٤ -٢٤٣ ص،التحف )٦(
 موجـود يف مكتبـة ، يف حاميـة كتـاب ديـوان املتنبـي، تعليقة عن املجزرة،رايفالج )٧(

 .مركز بدر العلمي
 تكـوين الـيمن ، سـيد مـصطفى، وسا؛٢٢٧ ص، رحلة يف العربية السعيدة،العظم )٨(

 .٣٤ ص، دار األم، القاهرة،م١٩٩٣ ،٤ ط، اليمن واإلمام يحيى،الحديث



  

  

 

١٦٤  

ولعل السبب يف هذا االختالف الكب هو أنه  تكن هنـاك 
ِّسجالت وإحصائيات رسمية توثق عدد الحجـاج الـذين غـادروا 

 ، بسبب الظروف اإلدارية البدائية آنذاك،اليمن يف تلك القافلة
ِولكون طريقة تجمع الحجاج باال ُّ ِ م العشوا من الراغب ِ نض

َّيف الحج مـن القـرى الواقعـة عـىل طـرق القافلـة كلـ مـرت 
َ يجعل عملية توثيقهم يف صنعاء بشكل رسـمي صـعبا إن ،عليهم

  . يكن مستحيال

ّومع ذلك فإن هناك رق يبدو أنه اتفق عليه مـؤخرا  حيـث ؛ُّ

 أن ِّمخطوط البحث املفيد تفاصـيَل دقيقـة وصـادقة تبـأورد 

َّمن كتبها كان مطلعا عـىل اإلحـصائيات الرسـمية الالحقـة؛ ملـا  ْ َ
 وتـدل عـىل أن كاتبهـا ،ِفيها من نوع التفاصـيل ودقـة األرقـام

حصل عىل معلومـات دقيقـة تتفـق مـع الوثـائق الرسـمية التـي 

  .جرى التعب بها وعنها الحقا

ِحرص عىل ما قيل "يذكر البحث املخطوط أن عدد الـشهداء  ُ
وصـل الـسيد ": ُ ويستدرك كاتبه يف هامشه بقولـه،"رجل ٢٨٠٠

 وأخــرب أن القــتىل ثالثــة آالف ومئــة ،أحمــد الوشــيل مــن مكــة

ق  فرحم ، وجاءت به األخبار إىل مكة،ُوخمسة أنفار عىل ما حقِّ

. )١(" ولعـن الـلــه مـن قـتلهم، حجاج بيـت الـلــه الــشهداءهللا
                                                           

  . ب-أ/ ١١٤ ، بحث مفيد)١(



 

  



١٦٥  

َ لها داللة مطمئنة يف ال"ُحقِّق"وكلمة  ِ ْ ق والتثبت بـأن العـدد َ ُّتحقُّ
  .كان كذلك

َّ شهيد أو ما يقاربه هـو العـدد الـذي اسـتقر ٣٠٠٠إن العدد 
ان،عليه حديث الجانب الرسمي اليمني   فقد كتبت جريدة اإل

يربو عىل ثالثـة " أن عددهم )١(املنارمجلة  ونقلت عنها ،اليمنية

ِ قتلوا ظل،آالف شهيد ٌ وهم عزل من السالح،ُ  بيت الـلـه  آم،َّ

َّ وتكرر هذا يف جواب اإلمام يحيـى عىل رسالة محمد ،"الحرام
ِمـن قتـل ":  بقولـه،رشيد رضا إليه بشأن عالقته مع ابن سـعود َْ

ِنحو ثالثة آالف مسلم  ِ ه)٣(ومثله ورد لدى الواسعي. )٢("...ِ   .  وغ

 هو العـدد املقـارب للحقيقـة؛  شهيد٣٠٠٠َّولهذا يرتجح أن الـ

 وهـي الحكومـة ،ِّ ألنه قد ورد متأخرا من جهـة رسـميةملا سبق؛

ٍ أي بعد أن اسـتقرت عـىل رقـم ،ٍ بعد سنوات من الوقعة،اليمنية َّ
 وألن الجهــة الرســمية ،تأكَّــد لهــا مــن خــالل البحــث والتوثيــق

ِالنجدية ملا علقت عىل هذه الدعوى  تنازع يف عدد الحجاج َّ، 
ِبل سلمت به وذهبت تنازع يف ظروف و ْ   .ِأحوال الوقعةَّ

                                                           
 .هـ١٣٥٢ ، شعبان٧ ،٣٣ مج،١٨ ص،٢٧دالعد )١(
  .١٠ ص،٣٤ مج،مجلة املنار )٢(

 .٢٦٤ ص،تاريخ اليمن )٣(



  

  

 

١٦٦  

ـــة  ـــة والوظيفي ـــة واملناطقي ـــاتهم القبلي ـــاتهم وخلفي ـــا فئ وأم

عـي  عية فإنهم ينتمون إىل مختلف ألـوان الطيـف االجت َواالجت َ ْ ُ

ِ فهم من جميع مناطق اليمن ومن جميع فئاته ،واملكا يف اليمن

ِومكوناته وتنوعاته يقول ويكتـب وينـرش " وقد كان اإلمام يحيـى ،ِ

 ، يحمل ثـأرا دمويـا عـىل الدولـة الـسعودية،يف اليمنأن كل بيت 
  .)١("يطالبه باإلذن له بأخذه بالقوة الحربية

وأروي عــن الــسيد األســتاذ عــيل بــن محمــد الــذاري عــن 

عيل العمـرا أنـه قـال إن : القايض العالمـة محمـد بـن إسـ

ٌ  يخُل منها بيت من بيوت أهل اليمن )نادبة األموات(ِّاملعددة  ْ
ٌ وأنـه كـان هنـاك اسـتعداد شـعبي عـارم وواسـع ،جـزرةبعد امل ٌ ٌّ ٌ

  .)٢(لالستجابة لداعي الجهاد ضد ابن سعود

 وكـذلك ،منـاطق الــشهداءعـىل إن اطالع الباحث القليل جدا 

عيــةالنــاجون  يبـ أنهـم ينتمــون ، ووظـائفهم ومـراتبهم االجت

 ، وذمـار، وأنهم كانوا مـن ألويـة إب،ملختلف فئات ومناطق اليمن
ها ، والبيضاء،ومأرب ، وصعدة، وحجة، وعمران،وصنعاء   .وغ

                                                           
  .٦ ص،٣٤ مج،مجلة املنار )١(

 ، شـعبان١٨ أفـاد بهـا يف ،إفادة األستاذ السيد عيل بن محمد بن يحيى الـذاري )٢(
  .هـ١٤٣٦



 

  



١٦٧  

ان اليمنية خلفياتهم الفئويـة بـأن فـيهم  وتصف جريدة اإل

ء والفضالء واألرشاف" ة اإلمـام يحيــى ،"العل  ك تذكر سـ

ء وفـضالء الـسادة"أن الـشهداء كانوا مـن  ٍ وكثـ مـن ،العلـ

َ إىل غـرف الـسعادةَّ وزفهـم، رزقهم الـلـه الـشهادة،الضعفاء ُ"، 
وقلَّ أن تخلو قرية من قرى اليمن عن مصاب ": وتضيف القول

أن املعلوم أن غالب أولئـك " و ،"بعض أهلها ب هؤالء الحجاج

  .)١("َّالحجاج عمهم القتل

 

ة اإلمام يحيـى بأنه ال  تخلو قرية مـن قـرى "رغم ترصيح س

 إال أنه لألسف ،"ها ب هؤالء الحجاجاليمن عن مصاب بعض أهل

ء هـؤالء الحجـاج  وال ، نع عىل توثيق رسـمي أو شـعبي ألسـ

ئهم  وإنـشاء ،ندري هل قامت حكومة اإلمام يحيــى بتوثيـق أسـ

كـن أن يـصدره الخـصم ،َقوائم بها َ استعدادا ألي حـلٍّ قـضا  ِْ ُ ِّ
 أخفتـه األيـدي  أم،ُ فأخفاه عن الباحث قصوره،َّاملحكم عبدالعزيز

املرتزقة التي وظفتها حكومة ابن سعود عنـد اشـتعال الثـورات يف 

اليمن بالسطو عىل الوثائق الهامـة؟ أم أن حكومـة اإلمـام يحيــى 
                                                           

ة اإلمام يحيـى بن محمد حميد الدين،مطهر )١(   .٤٢٠ ص،٢ ج، س



  

  

 

١٦٨  

أيضا ساهمت يف وأد قضيتهم ودفنها بعدم تكليف نفـسها بالقيـام 

 واكتفت بالتحقُّق من أعداد الجثـث بغـض النظـر عـن ،بحرصهم

ِالتحقُّق من هو   ! َّية كلٍّ منهم؟ُ

 فإنني ،ومع ذلك ومع نقدي السابق ألداء حكومة اإلمام يحيـى
ل األول؛ إذ هـو مـا يليـق بحكومـة اإلمـام  أميل إىل ترجيح االحت

 وينـسجم مـع خيـار ،للمظلـوميحيـى وبحرصه عىل االنتـصاف 
 ومـع طبيعـة اسـتقراره ،املواجهة السياسية والقضائية الذي اتخـذه

ِ وكوننا ظفرنا بتقدير قيمة املنهوبات وهـو ،) شهيد٣٠٠٠(عىل رقم 

  . دليل عىل قيام الحكومة بعمليات إحصاء وتقدير

ِوال بد من االعـرتاف أن الـسعودي عـرب أدواتهـم ومرتـزقتهم 
ٍ واستطاعوا االستيالء عـىل عـدد ،َسطوا عىل الوثائق الرسمية اليمنية

ِعـلَّ سـجالت أولئـك  ول،)١(م١٩٦٢ سـبتمرب ٢٦ٍكب منها عند أحداث 

                                                           
 أن هناك عملية سـطو ، الرشيف الباحث يف مركز بدر العلمياألستاذ عبدهللايعتقد  )١(

وجبها السعوديون عىل أهم الوثائق اليمنية ة حصل  ا أورده عضو ،كب  ويستدل 
عـس يف عهـد ( يف كتابـه ، محمـد عبدالـلــه آل زلفـى،مجلس الشورى السعودي

لقد كشفت لنا وثائق خزانـة اإلمامـة و":  حيث قال،١٦٣ -١٦٢ ص،)امللك عبدالعزيز
ت بعـد الثـورة اليمنيـة عـام ،بصنعاء ٍّ عـن كـم مـن الربقيـات ،م١٩٦٢ والتي تبعـ

ِّ وهو اعتقـاد يف محلـه،"..والرسائل والتقارير  ُّ ويؤكِّـد ذلـك خلـو املركـز الـوطني ،ٌ ُ
لـة  ممث، رغم سعي إدارته الحثيث،للوثائق من معظم الوثائق التي تعود لذلك العهد

لكـن ال رحـم الـلــه .  عـىل تجميعهـا وحفظهـا وأرشـفتها،بالقايض عيل أبو الرجال
 ً. والحقاًسابقااملرتزقة 



 

  



١٦٩  

 ومـن املعـروف أن الـسعودي كـانوا وال زالـوا ،الـشهداء كان منهـا

هم وغـسلها  ِيضغطون بالرتهيب والرتغيب يف اتجاه تنظيف جـرا ِِ ِ

َّوتجنب إظهار تاريخهم بالصورة املتسخة التي هو عليها يف الواقع ِ ِ.  

  . لـهولعل األيام القادمة ستساعد عىل العثور عليها إن شاء الـ

ُوفتحا لباب التوثيق مرة أخرى ألولئـك الــشهداء بـدأت بجمـع 

ت عليـه بجهـدي الشخـيص ء وتراجم ملـن عـ  وتواصـال ،ُأس

 وأمـال يف ، مساهمة يف تاليف التفريط اليمني تجـاههم،البسيطة

نا عىل مزيد مـن  ٍأن تصدر الطبعة الثانية من هذا البحث وقد ع َ ُ

ء  من أهـايل الـضحايا وأقـاربِهم ومـن ٌ وقد استجاب كث،األس

ئهم وتراجمهم ووثائقهم   .يعرفون أيا منهم بتزويدنا بأس

ء التــي حـصل عليهــا الباحـث مرتبــة  وهـذه الــرتاجم واألسـ

  ً:ألفبائيا

 بنـي ، مـن قريـة الـرشية،الشهيد أحمد أحسن يحيـى رسيـع-١

  .)١( محافظة صنعاء،حشيش

 مديريـة حريـب ، بنـي صـبيح، الشهيد أحمد بن أحمد صبيح-٢

                                                           
دي رسيـع،من إفادة األستاذ عبـاد الهيـال )١(  إفـادة محـررة ، روايـة عـن األخ محمـد حـ

  .م٢٠١٨ أكتوبر ٢١بتاريخ 



  

  

 

١٧٠  

  .)١( محافظة مأرب،القراميش

ــسياغي-٣ ــد ال ــن محم ــن أحمــد ب ــشهيد أحمــد ب  ، الحيمــي،ال
ــصنعا ــنعاء،ال ــايل ص ــن أه ــد يف ، م ــفر١١ ول ــنة ، ص  س

ْ ونشأ يف حجـر والـده يف صـنعاء،هـ١٣٠٣ َّ وتعلـم عليـه يف ،ِ

 وتتلمذ عىل جميـع ، والحديث،النحو والفرائض وأصول الفقه

 ،منهم العالمـة الحـس بـن عـيل العمـري و،املشائخ العظام
 والعالمة إسحاق بن عبدالـلــه ،والقايض عيل حس املغر

 وكـان منقطعــا ، والفقيـه عبــدالكريم أحمـد الطــ،املجاهـد

ٍال يهمـه غـ علـم " ،للتدريس يف جـامع صـنعاء مالزمـا لـه ُ ُّ
ْليه َ أو يستمليه،ُ ْ ُ عكوفا عـىل كتـاب الـلــه وترديـد مثانيـه،َ َ، 

 ، وانتفع به الكث مـن النـاس،"وبلغ شأوا رفيعا يف التحقيق
ًوكان ورعا ناسكا تقيا ِّ ِ)٢(.  

 مديريـة ، قريـة دنـان،الشهيد أحمد حسن هادي أبو شـيحة -٤

  .)٣()محافظة عمران( حاشد ،قفلة عذر
                                                           

 وهـو يـروي ،رواية عن أبيـه ،من إفادة األخ عبدهللا محمد أحمد عيل أحمد أحمد صبيح )١(
  . هـ١٤٤١ شوال ٨ إفادة محررة بتاريخ ،عن من سبقه

ة اإلمام يحيى بن محمد حميد الدين )٢(  هجر العلـم ،؛ واألكوع٤٢٩ -٤٢٨ ص،٢ ج،س
 ،؛ والــسياغي٥٤ ص،١ ج، نزهــة النظــر،؛ وزبــارة١٥٣١ ص،٣ ج،ومعاقلـه يف الــيمن

  .)الهامش( ٢٢ ص،قواعد املذهب الزيدي
عيل الخالدمن  )٣( ـن أبـو شـيحة،إفادة األستاذ عيل إس  إفـادة محـررة ، رواية عن أ أ

  .هـ١٤٤٠ محرم ١٣بتاريخ 



 

  



١٧١  

 ، بنـي بهلـول، بيـت وتـر،أحمد حس أحمد املهـدي الشهيد -٥
  .)١( الطيالخوالن

ـيالـشهيد أحمـد -٦  ، قريـة لجــ، حـس عــيل درهـم العر
ِاستْشهد مع أبيه ، صعدة، مديرية حيدان،ذويب السفىل  و ،ُ
  .)٢(يكن قد تزوج

ة، من باب السالم،الشهيد أحمد رزام -٧   .)٣( صنعاء القد

 من أهايل ضحيان صعدة ،الشهيد أحمد بن عيل حس فايع-٨

ُ استْشهد وعمره ثالثون عاما تقري،وأعيانها ِ َّ وخلـف بنتـ ،باُ

رهــم دون العـارشة،وولـدا َّ وكــان قــد حـج تلــك الــسنة ،ُ أع
ه َمؤاجرًة لغ َ لكنه استْشهد قبل أدائه الحج املـستأجر عليـه،َ َ ِ ُ، 

ِّججون ملطالبة ورثتـه َُح فجاء امل،ُوترتب عىل ذلك نهب أمواله
 و يكـن لـدى أطفالـه ،بتسليم تكاليف الحجة التي  تنفذ

ِغ متاع  ِبيتهم وفراشهمُ ُ فجاء العدول لتقـويم ذلـك املتـاع ،ِ

                                                           
 ،عن األخ محمود عبـدهللا عبـدهللا الحـوارواية  ،عباد الهيال من إفادة األستاذ املؤرخ )١(

ن،الخرضاءقرية من    .م٢٠١٨  يوليو٢٢ نث بتاريخ اال، خوالن، بني بهلول، غي
ي )٢(  رواية عن أبيـه عـن ،من إفادة األخ صادق عيل مصلح محمد حس عيل درهم العر

  .هـ١٤٤٠ محرم ١٢ إفادة محررة بتاريخ ،جده
إفـادة محـررة  ، روايـة عـن القـايض أحمـد األكـوع،املؤرخ عباد الهيالاألستاذ من إفادة  )٣(

  .م٢٠١٨ أكتوبر ٩بتاريخ 



  

  

 

١٧٢  

 فل رأى ، وتسليمه إىل أهلها،ًوالفراش استيفاء لقيمة الحجة

ًأيتام الشهيد وقد طوى العدول فراَش بيـتهم انفجـروا بكـاء ُ ُ، 
 السيد حس عيل حس فـايع ،َف كان من أخي املرتجم له

 بـن محمـد  والعـدل الـسيد حـس،)ِّناظرة منبه ثـم كتـاف(

ِالحــاكم إال أن تعهــدا للغرمــاء بتحمــل تكــاليف تلــك الحجــة  ُّ َّ

  .)١( ورقة بحالهم،املغدورة رحمة بأبناء الشهيد

ة محزنة تسبب فيها  وذج لقصص ومآس كث َّوهذه الحالة  ٍ ٍ

ذلك العدوان النجدي الوها عىل أولئـك الحجـيج املظلـوم 

  ! التاريخية؟ فهل آن األوان لكشف ظالمتهم،املغدورين

 مـن قريـة ،الشهيد أحمد محـسن حـس مرشـد الـشوكا -٩

  .)٢( محافظة صنعاء، بني حشيش،الرشية

هــر -١٠  قريــة ، مــن وادي مالحــا،الــشهيد أحمــد محمــود ج

  .)٣( محافظة صنعاء، خوالن الطيال، بني شداد،املعملة
                                                           

 روايـة عـن أمـه التـي هـي ، محمد أحمـد الحـاكممن إفادة السيد املجاهد األستاذ )١(
  .هـ١٤٣٧ أمىل عيل اإلفادة يف ذي القعدة ،إحدى بنات الشهيد املرتجم له

دي أحـسن رسيـعا رو،من إفادة األستاذ عباد الهيال )٢(  إفـادة ،ية عن األخ محمد ح
  .م٢٠١٨ أكتوبر ٢١ بتاريخ ةمحرر

 إفـادة ،األخ فيصل عبدالعزيز عـيل حميـد رواية عن ،من إفادة األستاذ عباد الهيال )٣(
  .هـ١٤٤٠ شعبان ١٨محررة بتاريخ 



 

  



١٧٣  

  .)١()عمران( من بيت الفقيه ، الشهيد أحمد مصلح الصايدي-١١

 ، من مسورة نهم،لشهيد الرشيف أحمد مهدي عيل محسنا -١٢
 ، كان جنـديا مـع اإلمـام يحيـى حميـد الـدين،من األرشاف

 فـسافر ، وطلب منـه أن يـدعو لـه بالـشهادة،واستأذنه للحج

ا مـن ،ٌ وكان معه يف تنومة سالح قاتل بـه،للحج َ وقتـَل كثـ َ

ِاملعتدين الوهابي حتى استْشهد ُ َِ ْ الـرشيف ُ وقد لقي حفيـده ،ُ

ــد  ــسعودية أح ــا يف ال ــدي الحق ــد مه ــد أحم ــدهللا محم َعب
َّ وأخـربه أن أحـد الحجـاج ،الوهابي املشارك يف املجـزرة ُ َ

االيمني  َقتل منهم عددا كب   .)٢(ه الشهيدَّجدالراوي  فظنه ،َ

عيلالشهي-١٣  مـن مـشايخ ، زبيـدةد أحمد بن يحيـى بـن إسـ

ةصنعاء    .)٣(زبيدةسم  جد األستاذ املنشد قا،القد

 ثـم انتقـل ، أصله من بـرط،الشهيد حسن بن عيل الشاذيل -١٤
                                                           

ره عاد إىل قريته  )١(  ويبـدو أنـه أعيـد ضـمن بعـض املنهوبـات ،ومن العجائب أن ح
 إفادة شـفهية بتـاريخ ،من إفادة األخ طارق عبدهللا قائد صرب.  ًالتي أعيدت الحقا

مـد حـس أحمـد مـصلح الـصايدي م؛ ومن إفادة حفيد الشهيد عيل أح٣/١٠/٢٠١٧
  .م٢٠١٧ ديسمرب بتاريخللجنة إنتاج الفيلم الخاص باملجزرة 

َّمن إفادة حفيده الرشيف املعمر عبدهللا محمد أحمد مهدي )٢( َ مـن مـسورة ،  الـرشيفُ
  .هـ١٤٤٠ صفر ٧بتاريخ إفادة شفهية  ،نهم

 إفادة شفهية بتـاريخ ،حفيده األستاذ املنشد قاسم بن عيل بن أحمد زبيدةمن إفادة  )٣(
  . بواسطة ابنه بش قاسم زبيدة،هـ١٤٤١ شوال ٧



  

  

 

١٧٤  

ــاش ــة ذو عن ــة ،إىل قري ــن الجه ــوث م ــة ح ــاورة ملدين ِ املج

لية الرشقية   .)١( محافظة عمران،الش

 مـن بيـت ،رَّالشهيد حـسن محمـد أحمـد عمـر أحمـد عـ -١٥

ر   . )٢( مديرية بني مطر، بني قيس، الحباتر،ّع

 العابــدين زيــن أحمــد عــيل يحيــى محمــد نحــس الــشهيد -١٦
إنـه :  قيـل،من السادة أهايل هجرة الذاري ،الذاري الخبا

 تغـادر أن وقبـل ،الحـج قاصـدا ،بيته ذلك العام من ملا خرج
ــه ــة ُرجل ــاب َعتب ــا هللا الب ــائال دع ــا": ق ــت إذا رب ي  يل َكتب

قـد  وكـان ،"َّابنتـي بعـدي ِفـألحق ،الحـج طريق يف الشهادة
فحـصل أنـه    ،ذكورا ِّيخلف و ، اثنت فقطخلف ابنت

َّأصابته حمى ،القرب وابنتاه يف إال ِيف ذلك الشهر ُ ْ تتا،َ  ، ف
ــْشهد ــه بالفعــل قــد است ــد أخــوه أن ِفتأكَّ ــأ ،ُ ــأ نب َ قبــل أن ي

  .)٣( وصىلَّ عليه صالة الغائب،استشهاده
                                                           

 ،والـدهعن  رواية ،من إفادة السيد العالمة القاسم بن الحسن بن القاسم الرساجي )١(
ِ وآخـرين،وعن ولدي الشهيد الحاج محسن والحاج عيل  ٢٤ إفـادة محـررة بتـاريخ ،َ

  .م٢٠١٨ديسمرب 
ر عيل  الشهيدن إفادة حفيد م)٢(  ،هاللعيل  والعالمة حس ،عبدهللا أحمد حسن ع

  .م٢٠١٨ أكتوبر ١إفادة شفهية بتاريخ 
سـابق  مـساعد عـام أم ،الذاري الدر عيل يحيى عبدالعزيز يحيى األستاذ إفادة من )٣(

 وقـصته: يقـول ،ألمـه جـده والشهيد أخـو ،والعلوم والثقافة للرتبية اليمنية الوطنية للجنة
بنـت  املجاهـدين أم أيـضا مـن  وسمع قصة ابنتيـه،هللا رحمها رسة والدتهأ ب مشهورة

 .هـ١٤٣٩ شوال ١٨ َّاألستاذ يحيى بإفادته إيل بتاريخ  وأرسل،هللا حفظها أخيه



 

  



١٧٥  

  كـان عالمـة ، الشهيد حسن بن مسعود بن عايض الرشقي-١٧
ء  من،فاضال  لنفسه حاجا خرج ، األهنوم،املدان منطقة عل

ــت إىل ــوا يف  ،الحــرام هللا بي ــذين حط ــن ال ــان م ــه ك ولعل
َّ حيث كان بإمكانـه أن يفـر قبـل وصـول املجـرم،سدوان ِ، 

 ، رفيقه يف السفر،سني عبدهللا حسن الحاج منه طلب وقد
 َّفكـرر ،فـرفض ،بنفـسه لينجـو الـساحل طريق معه ينزل أن
 وهـي ،واحـدة منطقـة مـن كـونه ؛أخـرى مرة الطلب هعلي

  مــن كــالفرار  فــرارا ذلــك واعتــرب ،رفــضه ّفجــدد ،املــدان
 فـارتقى ،يـستطيع مـا بكـل نفـسه عـن ِسيدافع وأنه ،الزحف
سني  حسن ّالحاج ُ صاحبهبين نجا ،عليه هللا رحمة شهيدا

 وحـج مكة وصل  حتى،الساحل طريق  ونزل إىل،مع الناج
ء  ،)١(ساملا بلده إىل ورجع ،لسنةتلك ا كان الـشهيد مـن العلـ

 أنجـب تالمـذة العالمـة  وهـو مـن، والشيعة األبـرار،األخيار
ّمؤلــف تتمــة الكبــ  الــسيد العبــاس بــن )النــض الــروض( ِّ
  . )٢(بن إبراهيم رحمه هللا أحمد

                                                           
عيل املدا عن شيخه العالمة )١(  الـز الفاضـل نقل الراوي السيد العالمة أم إس

 أخـذ يريـد أن بعـضهم ،خ إىل همكل والناج الشهداء أن منيف أحمد بن محمد
ة   .بالرخصة والبعض اآلخر ،بالعز

عيل املدا )٢( روايـة عـن ، م٢٠١٧/ ١٢/ ٢٩ بتاريخ ،من إفادة السيد العالمة أم إس
 ،هللا حفظـه إبـراهيم بـن أحمـد بـن العبـاس بن عبدالرحمن العالمة السيد شيخه

 ،رحمـه هللا منيـف حمـدأ بـن محمـد سـيدنا البيـت آل محـب العالمـة وعن شيخه
ع بلفظ عنه والرواية  .الشيخ لفظ من الس



  

  

 

١٧٦  

يكن قد  و عاما الخمس يقارب استشهاده عند عمره كان

َوآثر ،أنجب ل معـه وكـان ،ثانيـا ِالـزواج عىل َّالحج َ َّجـ َ
 مـن )١(

ُوقـد رزق والـده ،حيـدان بلـده إىل ورجـع  نجا،حيدان منطقة ِ ُ 

ه ،َآخر ٍاستشهاده بولد الرشقي بعد الحاج مسعود  )حـسنا( فس
  .)٢(الشهيد لولده خلفا

 مـن ،الـصعفا زقيـلبن حس  حس بن  الشهيد حس-١٨

 كـان عمـره ،حافظة صـنعاءم ، حراز، صعفان،محل الجرواح

  .)٣( عاما٤٠عند استشهاده 

ـي الشهيد -١٩ َحس عيل درهـم العر  ذويـب ، قريـة لجـ،ُ

ِاستـْشهد مـع ولـده  ، صـعدة، مديرية حيـدان،السفىل  أحمـدُ

 .)٤(السابق الذكر
 جـوار ، مـن قريـة قـارة،الشهيد حس عيل يحيى األحمـر -٢٠

                                                           
َصاحب جمل )١(   .ُ يكريه من اآلخرين،َ

عيل املدا بتـاريخ  )٢(  عـن  روايـة،م٢٠١٧/ ١٢/ ٢٩من إفادة سيدي العالمة أم إس
  .الرشقي مسعود بن أحسن بن حسن الحاج وهو الرشقي الشهيد أخ ِابن

َّ والـذي كتـب رسـالته إيل ، أحد أحفـاد الـشهيد،حس الصعفامن إفادة األستاذ  )٣(
عي  روايـة عـن ،إفادة األستاذ املؤرخ عبـاد الهيـال ثم ،عرب مواقع التواصل االجت

 . م٢٠١٨ أكتوبر ١٦ إفادة محررة بتاريخ ،) عاما٥٥(عبدهللا حس عيل زقيل 
 رواية عن أبيـه ،يمن إفادة األخ صادق عيل مصلح محمد حس عيل درهم العر )٤(

 .هـ١٤٤٠ محرم ١٢ة بتاريخ َرَّرَحُ إفادة م،هِّعن جد



 

  



١٧٧  

ــزان ــة ع ــل،قري ــالد القبائ ــة الداخ، ب ــة الحيم ــة ،لي  محافظ

  .)١(صنعاء

 والـد الـشيخ ، مـن أهـايل صـنعاء، الشهيد حس القريطي-٢١

ِ الذي ولد يف عام استشهاد ، محمد حس القريطياملقريء ِ ُ
نعــه يتمــه مــن أن يكــون أحــد أعــالم الــيمن ،ِوالــده ِ و  َ ُ ْ ُ ْ

 ،ِ وحسن التالوة للذكر الحكـيم،املعارصين يف علم القراءات
ِوات شهر رمضان يف آفاق اليمن جمعاءالتي تتزين به س ُ.  

 ، خوالن،هجرة الكبسمن  ،الشهيد حس محمد محمد الكبيس - ٢٢
َتْقسم   سنة ٧٠ وقد بقيت تركة الشهيد ،محافظة صنعاء ُ)٢(.  

 ، ولـد يف قريـة القابـل، الشهيد حس محمد محمد الوشيل- ٢٣
شاب  استشهد وهو ، مع والده)املحويت(ثم انتقل إىل الطويلة 

 وقد استشهد معـه رجـالن وامـرأة مـن أهـايل ،قبل أن يتزوج

كن،الطويلة ئهم حتى اآلن  أ   .)٣( من التعرف عىل أس

                                                           
 ومـن ، حفيد أحـد الـشهداء،من إفادة املهندس أحمد بن يحيى محمد محسن الحو )١(

 .م٢٠١٨  يوليو٢  أرسل باإلفادة بتاريخ الثالثاء،قرية مجاورة لهذا الشهيد
 والشهيد أخـو ،العقيد أحمد هاشم الكبيس رواية عن ،من إفادة األستاذ عباد الهيال )٢(

  .هـ١٤٤٠ شعبان ١٨ إفادة محررة بتاريخ ،)من جهة األم( العقيد الكبيس ِّجد
َّ إفـادة مكتوبـة أرسـل بهـا إيل ،عبدهللا عبدهللا عيل محمد محمد الوشيلمن إفادة  )٣(

  . والشهيد أخو الجد الثا لكاتب اإلفادة،م٢٠١٧ سبتمرب ٢٧بتاريخ 



  

  

 

١٧٨  

  . )١( محافظة الجوف، من برط العنان،الشهيد حس مرشد ثوابة- ٢٤

 عزلـة ، من قرية ذرحان، الشهيد حس مقبل حاتم الذرحا- ٢٥

  .)٢( محافظة عمران، مديرية جبل عيال يزيد،عيال حاتم

 مديرية ، قرية دنان،الشهيد حس منرص هادي أبو شيحة -٣٠

  .)٣( محافظة عمران، حاشد،قفلة عذر

)٤( عمران، من أهايل الجنات،الحدبة سهيل نارص  الشهيد حس- ٣١
. 

 مـن آل ، الشهيد الحس بن يحيى بن أحمد بـن عبدالـلــه-٣٢
 بن محمد املؤيـدي  من ذرية اإلمام إبراهيم،رشيف املؤيدي

 وصـفه الـسيد اإلمـام مجـد ، من أهايل صـعدة،)هـ١٠٨٣ت(
  .)٥("العالمة"الدين املؤيدي بـ

دي بن سعد الرت-٣٣ َ الشهيد ح  ، من أهايل مدينـة صـنعاء،ُ
                                                           

 والـدكتور ، روايـة عـن األخ محمـود عبـدالويل ثوابـه،عباد الهيالإفادة املؤرخ من  )١(
  .م٢٠١٩ أكتوبر ٩ بتاريخ ،محمد بن أحمد محسن ثوابه

 ، رواية عن الحـاج صـالح فرحـان الـذرحا،من إفادة األخ طارق صرب األشموري )٢(
  .م٢٠١٩ مايو ٢٢إفادة محررة بتاريخ 

عمن إفادة  )٣( ـن أبـو شـيحةروايـة عـن  ،يل الخالـداألستاذ عيل إسـ ادة إفـ ،أ أ
   .هـ١٤٤٠ محرم ١٣محررة بتاريخ 

 روايـة عـن الـشيخ صـالح عـيل ،م٢٠١٧/ ١٢/ ١٧ بتاريخ ،من إفادة األخ طارق صرب )٤(
يف ( وهو حفيد الشيخ صالح جميل قائل قـصيدة ، من الجنات عمران،صالح جميل

 .)القفار مجندلينا
  .٢٤٤ -٢٤٣ ص ،التحف )٥(



 

  



١٧٩  

 حـ رفيقـه األسـتاذ غالـب الحـرازي ، وكان طبيبا،َّتعلم بها

ِملا هجم جنود ابن سـأنه أحد النـاج من املذبحة  ُ عود عـىل َّ

 ،َ كان املـرتجم لـه يتلـو سـورة ياسـ،الحجاج رميا بالبنادق
ــ كــانوا أرسع إىل انتــزاع روحــه منــه إىل  ي ولكــن التكف

ل سورة ياس ٌ حيث أصابه طلق ناري يف جبهتـه وهـو ،إك ْ

ٌسالم﴿: يتلو قوله تعاىل ًقوال ََ ْ ٍّرب ِمـن َ ٍرحـيم َّ ِ َ ولَفظ فيـه ،]٥٨: يس[﴾َّ

 ،َمـل معـه بعـض كتـب الطـب مـن مؤلفاتـه وكان يح،أنفاسه
  .)١(فنهبها النجديون يف جملة ما نهبوه

 عزلـة ،الظهـار محل من ،أبو سا صالح بن  الشهيد دحان-٣٤

  .)٢( محافظة حجة،مديرية بني العوام ،ردمان

 ،) عامــا٥٠ (،الــشهيد راجــح ســعد يحيــى أبــو حــروب -٣٥
)٣(املحويت ،الشاحذية

.  

 من ، حس صالح زيد فارع األشموري الشهيد سعد عيل نارص- ٣٦

                                                           
دي بن سعد الرت ،حفيد الشهيدمن إفادة  )١(   .األخ عبدالـلـه بن أحمد بن ح
 حـسن عـيل املحـامي عـن ،م٢٠١٧ ديـسمرب ١٣ بتـاريخ صـرب طارق األخ إفادة من )٢(

 وأكـدت ،أقاربهـا مـن الـشهيد كـون ،ردمان بدر زمام قطيفة والدته عن ،الظرايف
بـاملجزرة  الخـاص الفـيلم إنتـاج يـقفر مـع مقابلتها يف ردمان قطيفة الوالدة ذلك

 . م٢٠١٧بتاريخ ديسمرب 
 . م٢٠١٨ نوفمرب ٥ إفادة محررة بتاريخ ،من إفادة األستاذ عباد الهيال )٣(



  

  

 

١٨٠  

 ٣٠٠ وكان بحوزته ،)١()عمران(ة األشمور  عزل،قرية حلملم األسفل

ر،ريال فرانيس ْ و يعد منها يشء، وبندق، وح ُ َ
)٢(.  

 ، مـن محـل الجـرواح،الشهيدة سعدية حس حس زقيـل -٣٧
 وكـان ، استشهدت مع أخيها، محافظة صنعاء، حراز،صعفان

  .)٣(ا عام٣٥ عمرها

 ، صـعفان،الزعالءمن قرية  ،)عاما ٣٠( ،ابن سعدية قسيم -٣٨
  .)٤( محافظة صنعاء،حراز

 الشهيد صـالح بـن أحمـد بـن عـيل أحمـد بـن صـالح بـن -٣٩

 مـن قريـة ،بن سـعيد بـن مهـدي رشف الـدين الغيثـي عيل

 كـان ، محافظـة إب، مديريـة بعـدان، عزلة حيـسان،مسحل

ِ متوليـا عـىل بعـض  وكـان،شيخا من شيوخ العلم والتـصوف ِّ َ َ ُ

                                                           
 أرسـل ، عيل راجح سـعد فـارع، رواية عن حفيد الشهيد،من إفادة األخ طارق صرب )١(

  .هـ١٤٣٩ شوال ٢٠بها بتاريخ 
 أدىل بها للجنة إنتاج الفـيلم الخـاص ،ح سعد فارعمن إفادة حفيد الشهيد عيل راج )٢(

  .م٢٠١٧ يف شهر ديسمرب ،باملجزرة
 ٥٥( روايـة عـن عبـدهللا حـس عـيل زقيـل ،من إفادة األستاذ املؤرخ عبـاد الهيـال )٣(

  .م٢٠١٨ أكتوبر ١٦ إفادة محررة بتاريخ ،)عاما
عن  ،ستاذ عيل بن أحمد الشيذيلعن األ رواية ،الَّاد الهيَبُخ عِّرَُؤمن إفادة األستاذ امل )٤(

 ١٦ إفـادة محـررة بتـاريخ ، السيد محمد أحمد الشيذيل، صعفان،أم قرية العالء
  .م٢٠١٨أكتوبر 



 

  



١٨١  

ُأربطــة العلــم وأوقافهــا التــي وقفهــا وأنــشأها جــده الــشيخ  ُّ

ل الدين محمد بن عيل بن بـرش الغيثـي الـذي  ُالصويف ج

ّ ومـ كـان يتـواله ،كان يعيش يف القـرن الـسادس الهجـري
 والتـي ،يف قريـة ربـاط حيـسان) الزاويـة الـصوفية (ُالتكية

ْسميت بعد الغزو العث  َ ِّ َّ بسبب ما تعرض لـه ،بقرية مسحلُ ِ

ني ٍأهُل هذا الرباط من قتل وسحل عىل يد العث ٍْ َ
)١(.  

 مـن ،) عامـا٣٧ (،الشهيد صالح حمـود أحمـد أبـو حـروب -٤٠

  .)٢( املحويت،الشاحذية

الشهيد صالح بن عبدهللا بـن عبـدالكريم بـن عبـدالهادي  -٤١

 ،عفـار كحالن ، يف قرية عزان،هـ١٣٠٣ ولد سنة ،املضواحي
 ، وكـان ضـمن حجـاج منطقـة كحـالن عفـار،محافظة حجة

ِواستْشهدوا يف املجزرة جميعا ْ و يعد منهم إال الحـاج عـيل ،ُ ُ َ
 ، واثنان من قريـة الكـول، من مدينة كحالن عفار،املرشحي

 وكـان ، وكـان الـشهيد تـاجرا يف الـ،مديرية كحالن عفار

 وجنبيـة ، ريال فرانـيص١٠٠بحوزته عند استشهاده أك من 

 ، ماليـ ريـال١٠ُ تساوي قيمتها اليوم أك من ،غالية جدا
                                                           

 رواية عـن والـده ،حفيده األستاذ فايز محمد عبدهللا صالح أحمد الغيثيمن إفادة  )١(
  .هـ١٤٤١ شوال ٦ إفادة محررة بتاريخ ،ثم عن جده

  .م٢٠١٨ نوفمرب ٥ إفادة محررة بتاريخ ،تاذ عباد الهيالمن إفادة األس )٢(



  

  

 

١٨٢  

: قـد قـال لـهالشقيق الـسيد محمـد بـن عبـدهللا وكان أخوه 

 ،ال: وهل هي أغىل مني؟ فقـال:  فأجابه قائال،اطرح الجنبية
  .)١(وذهب للحج فاستشهد ،فبكيا

 ، خـوالن، بني جرب، من السهافة، الشهيد صالح عيل الحاج-٤٢
  .)٢(افظة صنعاءمح

 جبـل بنـي ، من قرية الهجرة،صالح بن عيل الحيي الشهيد -٤٣
ُ والـده الـشهيدهفـأمر ،ولده صالح بن صالحوكان معه  ،جرب ُ 

َ قبـل وصـول الَقتلـةلَمـَ بنفـسه مـع الجَأن ينجوب قاتـل  ثـم ،َ
 بنـي شـداد  رفاقـه مـنُقـد رآه أحـد و،دِهْشُ حتى استُالشهيد

  .)٣(َدِهْشُح است

 بنـي ،الـرشيةمـن قريـة  ،لشهيد صالح عيل سعد الجـاللا -٤٤
  . )٤( محافظة صنعاء،حشيش

                                                           
 مـن مواليـد ،من إفادة العميد أحمد عيل محمد عبدهللا بن عبـدالكريم املـضواحي )١(

ته  يرويها عن أبيه وجده، عميد يف األمن متقاعد،م١٩٥٠عزان   ولديه وثـائق ،وع
  .هـ١٤٤٠م  محر٢٥ إفادة محررة بتاريخ ، تثبت ذلك،رشعية كفصول القسمة

 عـن  روايـة،م٢٠١٨  يوليـو٤ ، بتاريخ األربعـاء،من إفادة األستاذ املؤرخ عباد الهيال )٢(
  .السهافة قرية أهايل من ،النقيب عبدهللا عيل محمد األخ

 ، وهو محمد بن محمد بن صالح بن صالح بن عيل الحيـي،من إفادة حفيد الشهيد )٣(
 هايلـة أبيه وعن عمتهاملعلومات عن هذه وهو يروي  ،هـ١٤٤٠ ربيع األول ١٧بتاريخ 

  .  وه يروونها عن أبيه الناجي من املجزرة،بنت صالح صالح الحيي
دي رسيـع،من إفادة األستاذ عباد الهيال )٤(  إفـادة محـررة ، رواية عن األخ محمد ح

  . م٢٠١٨ أكتوبر ٢١بتاريخ 



 

  



١٨٣  

 من قريـة املجـدور ، الشهيد صالح عيل سعيد أحمد النرصة-٤٥

 كــان عمــره يف ، محافظــة صــنعاء، بنــي مطــر،بنــي قــيس

ِ استــْشهد وقــد ذهــب لجلــب املــاء،الثالثينيــات  وعــىل إثــره ،ُ

ُاستْشهد والده ِ  يحيى عند اختالف الورثـة  وبهذا حكم اإلمام،ُ

اث الشهيد صالح من أبيه بناء عىل شهادة رفـيقه  حول م

َ ولكنـه أيـضا أمـر بـأن ، وهو الحاج عيل حسن سعد،الناجي َ
ُيرضخ لولد الشهيد صـالح بقـسم مـن مـال جـده ال يتجـاوز  ِّ ِ ٍ ْ ِ ِ ِ َ َ ْ ُ

ِّسهم مؤرثه َ
)١(. 

  عمـره يف آخـر، الشهيد صالح عـيل محمـد مفلـح الكـر-٤٦

 خوالن ، مديرية ساق، من رشق الكرب،الثالثينيات تقريبا

 وقـدوة ، وذا صـالح وديـن، كان رجل خ، صعدة،بن عامر

ه،ألهل قريته   .)٢( ويرشدهم يف الحج وغ

 ، الشهيد صالح نارص حس أحسن صالح زيد فارع األشـموري- ٤٧
 .)٣()عمران(ة األشمور  عزل،من قرية حلملم األسفل

                                                           
 عـن رواية ،هـ١٤٣٩ شوال خرآ بتاريخ ،النرصة مبخوت صالح محمد األستاذ إفادة من )١(

  .النرصة سعيد عيل مبخوت والده عن ،النرصة عيل مبخوت صالح الشهيد والده
 وهـي ، مـن أهـايل قريـة الـشهيد،من إفادة األخ األستاذ فهد عيل عبـدهللا شـميلة )٢(

  .معلومات يرويها عن الجيل السابق يف القرية
 أرسـل بهـا بتـاريخ ، سعد فارع،يد رواية عن حفيد الشه،من إفادة األخ طارق صرب )٣(

  .هـ١٤٣٩ شوال ٢٠



  

  

 

١٨٤  

 ، قرية قارة، بالد القبائل،الح يحيى سعيد األحمر الشهيد ص-٤٨
  .)١( محافظة صنعاء، الحيمة الداخلية،جوار قرية عزان

 محافظـة ، من مدينة حوث،صغ بن محمد بزدانالشهيد  -٤٩
 ، وكان قد سافر للحج هو وأخوه الحـاج عـيل بـزدان،عمران

  .)٢(بتظاهره باملوت ب القتىل ؛نجالكنه 

 .)٣( صعدة، هجرة قطابر،قاسم القطابريالشهيد صالح  -٥٠
 ،عليـان بنـي محـل مـن ،طمـيس نـارص بن  الشهيد عايض-٥١

  .)٤(حجة  محافظة،مديرية بني العوام ،ردمان عزلة

 مـن ،) عامـا٣٨ (،الشهيد عبدالرحمن عـيل حـس نـارص -٥٢

                                                           
 ومن ، حفيد أحد الشهداء،من إفادة املهندس أحمد بن يحيى محمد محسن الحو )١(

 .م٢٠١٨ يوليو ٢ أرسل باإلفادة بتاريخ ،قرية مجاورة لهذا الشهيد
الـسيد ه  رواية عن والد،قاسم بن الحسن بن القاسم الرساجيالمن إفادة السيد العالمة  )٢(

الحـاج حـس بـن عـيل ابـن أخـي الـشهيد وعن ، يالعالمة الحسن بن القاسم الرساج

 رواية عن النـاجي مـن املجـزرة ، من أهل حوثٍكثعن  و،بزدان امللقب شوتريمحمد 

 .م٢٠١٨ ديسمرب ٢٤ إفادة محررة بتاريخ ،الحاج عيل بن محمد بزدان
 إفـادة ، املهنـدس محمـد يحيـى القطـابري رواية عن،خ عباد الهيالِّمن إفادة املؤر )٣(

  .م٢٠١٨ أكتوبر ٤َّمحررة بتاريخ 
 ويـروي ذلـك عـن ،م٢٠١٧ ديـسمرب ١٣صرب أرسل بها بتاريخ  من إفادة األخ طارق )٤(

 كون الـشهيد مـن ،قطيفة زمام بدر ردمان والدته عن الظرايف حسن عيل املحامي
تهـا مـع فريـق إنتـاج الفـيلم  وأكدت ذلك الفاضلة قطيفة ردمـان يف مقابل،أقاربها

 .م٢٠١٧الخاص باملجزرة بتاريخ ديسمرب 



 

  



١٨٥  

  .)١( محافظة صنعاء،حراز

 ، مـن قريـة الـرشية،الشهيد عبدهللا أحمد مقابل رصـاص -٥٣
  .)٢( محافظة صنعاء،ني حشيشب

ــن  -٥٤ ــن محــسن ب ــن أحمــد ب ــن حــسن ب ــدهللا ب ــشهيد عب ال
 التابعـة ، من أهايل قرية املـسقاة،بن هادي الشامي إسحاق

ــسدة ــة ال ــد العالمــة ، محافظــة إب،ملديري ــد  وهــو وال محم
 وأخـوه ،) تقريبـاهــ١٣٦٦ت(عبدهللا حـسن أحمـد الـشامي 

عية األكرب محمد بن حسن الشامي كان من الق يادات االجت
 وقد كتب إليه اإلمام املنصور با محمـد ،يف منطقة السدة

بن يحيى حميد الدين لتجييش القبائل والثورة عىل األتـراك؛ 
األمر الذي جعل األتراك يعتقلونـه ويرسـلونه إىل اسـطنبول؛ 

َ وسعى سعيا حثيثـا حتـى أطلـق ،اسطنبولإىل لشهيد ا فسافر ِ ْ ُ

َ وملــا فقــد يف ، يــيل بعــض األوقــاف وكــان الــشهيد،)٣(أخــوه ِ ُ
د ألهلـه قـضية استـشهاده،تنومـة  نـشأت ، و يكـن قـد تأكـَّ

                                                           
األستاذ عيل بـن أحمـد بـن محمـد عن  رواية ،من إفادة األستاذ املؤرخ عباد الهيال )١(

 ٥٥( عـن محمـد بـن محمـد مهـدي ، صعفان، من قرية الزعالء،القادري الشيذيل
 .م٢٠١٨ أكتوبر ١٦ إفادة محررة بتاريخ ،)عاما

دي أحـسن رسيـعمن إ )٢(  إفـادة ،فادة األستاذ عباد الهيال راوية عن األخ محمـد حـ
 .م٢٠١٨ أكتوبر ٢١ بتاريخ ةمحرر

 مديريـة ، مـن أهـايل قريـة املـسقاة،من إفادة السيد رشف محمـد أحمـد الـشامي )٣(
ٍ وزود بعدد من الوثائق التي تثبت تلك املعلومات،السدة َّ.  



  

  

 

١٨٦  

وته ُّ ومن يحـق لـه تـويلِّ ، وحول إرثه،إشكالية حول الحكم 
 فكتبـوا إىل ، هـل ابنـاه أم أخـوه،األوقاف التـي كـان يليهـا

ــك ــدين يف ذل ــد ال ــى حمي ــام يحي ــاء رده ،اإلم ــؤرخ ُّ فج َّامل
 ، املفقـودين يف تنومـة مـوباعتبـار كـلِّم ١٩٤١/ هـ١٣٦٠بـ

ــَكَكــ ح ــهْتَم  ، بــذلك محكمــة االســتئناف بــصنعاء يف حين
َوبالنـسبة لألوقــاف فيـستوىف فيهــا  ْ َ ْ عرفــة ُمـراألُ  الــرشعي 

  .)١(حاكم املنطقة

 مـن أهــايل ،الـشهيد عبـدهللا سـعد ســعد أحمـد الريـشا -٥٥
  .)٢(عاء محافظة صن، مديرية بني حشيش،سعوان األوسط

 ، مديرية ذيبـ، من مرهبة،الشهيد عبدهللا صالح املرهبي -٥٦
 كان من رفقة الشيخ الشهيدين عيل بـن ،محافظة عمران

 ، ويحيى بن حس بن مطيع األحمر،نارش بن نارص األحمر
َواستْشهد معه ِ ُ

)٣(.  

 ، من قريـة مـالح، عامر سعيد أحمد موىسِالشهيد عبدهللا -٥٧
                                                           

  .لحق والتي عليها إمضاء اإلمام يحيى حميد الدينينظر الوثيقة املرفقة يف امل )١(
 رواية عـن الحـاج حميـد ،حاتم محسن محمد عيل رشاحالشاعر من إفادة األستاذ  )٢(

 ، والحـاج ريـشا عبـدهللا أحمـد سـعد سـعد الريـشا،أحمد سعد سعد الريشا
 .م٢٠١٨ سبتمرب ٢٤إفادة محررة بتاريخ 

ّ إفـادة محـررة ،م بن الحسن بـن القاسـم الـرساجيمن إفادة السيد العالمة القاس )٣(
 .م٢٠١٨ ديسمرب ٢٤بتاريخ 



 

  

 خرج للحج يف عام ، محافظة البيضاء، رداع،مديرية العرش

  .)١( و يعد،تنومة

 مـن ،) عامـا٤٠ (، عبدهللا عبـدالكريم أبـو الرجـالهيدالش -٥٨

  .)٢( محافظة صنعاء،أرحب

 أو محمد بـن عبدالـلــه ، الشهيد عبدالـلـه بن محمد دهاق-٥٩

 وال نعلـم عنـه ،)٣(دهاق املؤيدي من أهـايل ضـحيان صـعدة

  .ن هذهمعلومات أك م

)٤( عمران، من أهايل الجنات،الحدبة نارص بن  الشهيد عبدهللا- ٦٠
.  

 ، مـن حـراز،) عامـا٤٠ (،الشهيد عبده عيل حـس نـارص -٦١
  .)٥(محافظة صنعاء

                                                           
 عن محمد عبداإلله علوي عـامر سـعيد أحمـد ً رواية،من إفادة األستاذ عباد الهيال )١(

 .هـ١٤٤٠ شعبان ١٨ إفادة محررة بتاريخ ،موىس
 .م٢٠١٨ نوفمرب ٥ إفادة محررة بتاريخ ،من إفادة األستاذ عباد الهيال )٢(
من إفادة السيد األستاذ املجاهد محمد بن أحمد الحـاكم روايـة عـن الـسيد محمـد  )٣(

  .أحمد ست رحمه الـلـه
 روايـة عـن الـشيخ صـالح عـيل ،م٢٠١٧ ديـسمرب ١٧ بتـاريخ ،من إفادة األخ طارق صرب )٤(

يف ( وهـو حفيـد الـشيخ صـالح جميـل قائـل قـصيدة ، من الجنات عمران،صالح جميل
  .)االقفار مجندلين

األسـتاذ عـيل بـن أحمـد بـن محمـد عـن  روايـة ،من إفادة األستاذ املـؤرخ عبـاد الهيـال )٥(
 =عـن محمـد بـن محمـد مهـدي  ، حـراز، صـعفان، من قرية الـزعالء،القادري الشيذيل



١٨٧  



  

  

 

١٨٨  

 ، مـن الـزعالء،) عاما٣٨ (،الشهيد عبده عيل عبده الطبش -٦٢
  .)١( محافظة صنعاء، حراز،صعفان

يالشهيد عزيز عبدهللا عبدالعزيز  - ٦٣  ، من قرية املشاخرة،النص
 وقد لحق به ولده محمـد بعـد ، ذمار، زراجة الحدا،عزلة النرصة

ِ ولكنه فقد هو اآلخر بعده، سنة للبحث عنه١٢حوايل  ُ)٢( .  

 .)٣( خوالن، بني سحام، من درب عسكر، الشهيد عزيز محمد عزيز- ٦٤
 عزلة بني ، من قرية نعام،القاهرة سعد أحسن عيل  الشهيد-٦٥

ان  كـ، محافظـة صـنعاء، الحيمة الداخلية، ناحية العر،مروع

 وجيهـا ، وكـان مزارعـا،اتعمره عند استشهاده يف الخمسين

ارس التجارة،يف مجتمعه  ٦٠٠شهد وبحوزته حـوايل  است، و

  .)٤( و يعد منها يشء، بقصد التجارة،ريال فرانيس
                                                           

  .م٢٠١٨ أكتوبر ١٦ إفادة محررة بتاريخ ،) عاما٥٥(الحرازي 
عـن  روايـة ،عـيل بـن أحمـد الـشيذيلاألسـتاذ  رواية عن ،من إفادة األستاذ عباد الهيال )١(

  .م٢٠١٨ أكتوبر ١٦ إفادة محررة بتاريخ ،) عاما٧٢ (،أحمد صغ الوصا
ي ، رواية عن حفيـد الـشهيد،صربمن إفادة األخ طارق  )٢(  ٧٠( سـعد محمـد عزيـز النـص

  .هـ١٤٤٠ محرم ٢٢ إفادة محررة بتاريخ ،)عاما
 مـن ،واية عن أحمـد الحـاج رزق الـشوكا ر،من إفادة األستاذ املؤرخ عباد الهيال )٣(

 .هـ١٤٣٩ شوال ٢٠ أفاد بها بتاريخ ،بيت رزق الشوكا
 ٧تـم التواصـل بـه يف  ، حفيـد الـشهيد،القاهرة أحسن عيل محمد أحمد بش من إفادة )٤(

 الـذي تـم التواصـل بـه ، وكذلك من إفادة والده أحمد محمد عيل القاهرة،م٢٠١٨يوليو 
جزرة تنومة يف ديسمرب من قبل لجنة إنتا  .م٢٠١٧ج الفيلم الوثائقي الخاص 



 

  



١٨٩  

 الشهيد عـيل بـن أحمـد بـن عـيل بـن أحمـد القـايض أبـو -٦٦

 ، سـاكني مدينـة الروضـة، من الـسادة آل أ طالـب،بطال
َ وتزوج الـشهيد أخـت ، وكان والد الشهيد قاضيا،بني الحارث ُ

 الذي كان وصيا عليه ،العالمة الكب قاسم العزي أبو طالب

 ثـم صـار أيـضا وصـيا عــىل أوالد ،القـارصينوعـىل إخوتـه 

 وقويـا ، وكـان الـشهيد رجـال ضـخ،ٍ حسن وأختيـه،الشهيد

ر ، آتاه هللا بسطة من الجسم والقوة،داِّأي  فكان يرفـع الحـ

َ وكان يحـرك الـصخرة التـي ال يقـوى ،مع حمولته من العنب ّ
َ ويف املجزرة طاعن بجنبيتـه،عليها إال العصبة من الرجال َ

)١( 

 .  فجندل بها مجموعة منهم،أولئك املعتدين من أهل نجد
فقيــه يف  جــد بيــت ال،وكــان يرافقــه الحــاج أحــسن الفقيــه

َ وم يروى أنه ،)٢( ك سيأ، من املذبحة والذي نجا،الروضة
                                                           

ُتعد  )١(  رحمـه حـسن ُابنـه وجدها ،الزمان من مدة بعد ولكن ،املنهوبات يف ُجنبيته َ
ٍرجل مع ،هللا َفعرفهـا ،فرانـيص ريـال ٥بــ بدوي من كان قد اشرتاها ،صنعاء يف ُ َ 
 عـن العامـل بحرضة الشهيد ابن سئل وملا ،صنعاء يف ٍعامل إىل وأخذه ،الشهيد ُابن
ــد أمــارة أي ــا فيهــا بــأن أخــربهم ،دعــواه تؤكِّ ُينــرصكم ِإن﴿: مكتوب ُ ْ ُ ُا َ َفــال ّ َغالــب َ ِ َ 

ْلكم ُ ْملن الفرانيص الرياالت َّوسلم ،اسرتجعها وعندئذ ،]١٦٠: عمران آل[﴾َ  .بحوزته كانت َ
ن عـيل القـايض  السيد محمد حس حـسن بـ،من إفادة العميد يف القوات الجوية )٢(

 ، مـ رواه الفقيـه أحـسن الفقيـه، ولد الشهيد، م يرويه عن حي جده،أبو طالب
 .جد بيت الفقيه يف حي الروضة



  

  

 

١٩٠  

 إىل اإلمـام يحيـى يـشكون عليـه مـا )أبـو طالـب(ملا دخل بيت 

ُحصل عىل الحجاج ب اإلمام حتى اخضلت لحيته َّ)١(. 
عيل حسن مرغم-٦٧  مـن الـسادة أهـل حـي ، الشهيد عيل إس

ة،ّالخراز  ولديه حانوت يف ،جرا وكان عاملا تا، صنعاء القد

ـا يـش إىل أنـه ، للبخـور)عودة(َ ترك ألهله عطر ،صنعاء  

 ابن ، وكان برفقته السيد حسن غمضان،)معطارة(كان تاجر 

ا ، مـع النـاج والذي نجا،زوجته  وكـان ولـده أحمـد صـغ

ّ فكان فضالء حارته هـم مـن يتولـون تعريَفـه ،ح استشهد ْ َ ُ
  .)٢(بأمالك أبيه الشهيد

 محالت ، من محل بيت الحيد،الشهيد عيل حسن يحيى املارعي - ٦٨

  .)٣( محافظة حجة، مديرية املحابشة، عزلة حجر،بني أسد

 مـن قريـة املجـدور بنـي ، الشهيد عيل سعيد أحمد النرصة-٦٩

 ، كان عمـره يف الـستينات، محافظة صنعاء، بني مطر،قيس
ـة،وكان كب عائلتـه  ، وطبيـب أسـنان عـىل الطريقـة القد

                                                           
 عـن الـسيد عبـدالقادر ،يروي هـذا العميـد محمـد حـس حـسن عـيل أبـو طالـب )١(

  .طالب أبو
الـدكتور  وإفـادة ، حفيـدة الـشهيد،من إفادة األخت أم زيد بنت أحمد عـيل مـرغم )٢(

 ، يرويانها عـن حـي والـده، عضو مجلس القضاء األعىل،محمد أحمد عيل مرغم
 .وأهل حارته

 .هـ١٤٤١ شوال ١٦  إفادة محررة بتاريخ،ألستاذ السيد أحمد زيد زيد املحطوريمن إفادة ا )٣(



 

  



١٩١  

ِاستْشهد هـو وولـده صـالح  رأى ،)عـيل مدينـة( ومـرافُقه ،ُ

 ،َالشهيد ولده صـالح حـ سـقط شـهيدا يف بدايـة الهجـوم
 ،ولـدي صـالح يـا ولـدي:  فـصاح،وكان قد ذهب لجلب املاء

ــه ــه،وأرسع لنجدت ــل بجانب ــشهادهم ،ِ فُقت ــرب است ــاد بخ ِ وع

َا أ اإلمـام  وملـ،لحاج عيل حسن سعدمرافُقهم الرابع وهو ا ِ ُ

ّ مخزق وجده الحاج عيل حسن سعد يف يحيى بريال فرانيس
 وكانت له ، ب اإلمام يحيى بكاء شديدا،صدر الشهيد الحقا

ْ لكنهـا  تعـد ،وبحوزته مئات الريـاالت مـن الفرانـيسبغلة  ُ
 . ضمن املنهوبات التي أعيد بعضها الحقا إىل اإلمام يحيى

ُفيــده الــشهيد صــالح مبخــوت عــيل النــرصة قــضية حمــل ح ُ

َ فكان من أول املنطلق إىل الجهاد يف ،مظلومية شهداء تنومة ِ

هــا لــدحر العــدوان الــسعودي األمــري ــى ،الحــدود وغ  حت

ِاستْشهد يف جبال عس يف يوم    .)١(هـ١٤٣٩ شوال ٢٥ُ

 محافظـة ، ممـن سـكن مدينـة حـوث، عـيل شـاطرالشهيد -٧٠

  . )٢(عمران
                                                           

 عـن رواية ،هـ١٤٣٩ شوال آخر بتاريخ ،النرصة مبخوت صالح محمد األستاذ إفادة من )١(
  .النرصة سعيد عيل مبخوت والده عن ،النرصة عيل مبخوت صالح الشهيد دهوال

 روايـة عـن الحـاج ،من إفادة السيد العالمة القاسم بـن الحـسن بـن القاسـم الـرساجي )٢(
  .م٢٠١٨ ديسمرب ٢٤ إفادة محررة بتاريخ ،َّ من املعمرينكان و،يحيى بن صالح القميل



  

  

 

١٩٢  

 ، مـن قريـة حلملـم الـسفىل، الشهيد عيل صـالح عـيل العـزب- ٧١
ويروي أحد أحفـاده بأنـه كـان لديـه  ،)١()عمران(عزلة األشمور 

ته)موزر(بندق   وملا وقعت حـرب ،)٢( قاتل به حتى خلصت ذخ

م ب اليمن والسعودية انطلق أحـد أبنائـه وهـو عـيل بـن ١٩٣٤

  .)٣(ًقاما ملقتل والدهعيل األشموري للقتال يف الجيش اليمني انت

 ، عـا،وهـاس محـسن بن عيل بن صالح بن عيل  الشهيد-٧٢
َ استْشهد،َمن أهايل قرية جوب بني بهلول ِ  ِينـاهز عمـر عـن ُ

 ، وناظر أوقافها،وأمينها القرية فقيه  وكان،تقريبا سنة ٥٥الـ
 ،حياتـه يف زاهـدا  وكان،َمواريثهم ويقسم ،ب أهلها يقيض
 ،وهـاس عـيل بـن محـسن العالمـة  القايضهو أبنائه ُوأكرب
 أمـ ،وهـاس صـالح عيل محسن حسن الشيخ أحفاده ومن

  والـشاعر،بهلـول وبنـي ملديريـة سـنحان املحيل املجلس عام

  .وهاس صالح عيل حس يحيى

 استجاب سعود ابن أن املذبحة ِّيعلق أهايل الشهيد بأن سبب
                                                           

  .م٢٠١٧ أكتوبر ٣إفادة شفهية بتاريخ  ،من إفادة األخ طارق عبدهللا صرب  )١(

 روايـة عـن ، الشيخ عبدهللا حمود سـعد العـزب األشـموري،من إفادة حفيد الشهيد  )٢(

 واإلفـادة قـد ، وهو أحـد القـضاة يف مدينـة كحـالن عفـار، عن أحد الناج،أبيه

  .م٢٠١٧ ديسمرب بتاريخقدمها للجنة إنتاج الفيلم الخاص باملجزرة 

فيده محمد عـيل عـيل صـالح األشـموري املقدمـة للجنـة إنتـاج الفـيلم من إفادة ح  )٣(

  .م٢٠١٧ ديسمرب بتاريخالخاص باملجزرة 



 

  



١٩٣  

ِبتقديم إثبات بريطانيا لطلب  ،الحكم من ِّكنوه  لهم؛ والئه ِ
  و،إثباتا لجدارته بأن يكون رجلهم يف املنطقـة الحجيج فقتل

 ،املحمديــة واألمــة ســعود آل بــ رجعــة ُّخــط هنــاك يكــون ال
  .)١(والحقيقة أن هذا التعليل وجيه جدا

 ،حـبش  من بنـي،شاور قلعة  كان شيخ،العز  الشهيد عيل-٧٣
 .)٢(املحويت محافظة  من،مديرية الرجم

 ، عيال رسيح، بني ميمون،امليمو محمد عوضة عيل  الشهيد- ٧٤
ٌمبلـغ كبـ مـن  وبحوزتـه ، كان الشهيد تاجرا،محافظة عمران

 .)٣( و يعد منها يشء،)ماريا تريزا( الرياالت الفرانيس
ِ الشهيد عـيل مدينـة-٧٥ َمـزين( كـان ،َ  قريـة املجـدور بنـي )٤()ّ

                                                           
 عـن يرويهـا ،هــ١٤٣٩ شـوال ٢٠ بتـاريخ ،الهيال عباد ِّاملؤرخ األستاذ من إفادة األخ )١(

  .وهاس صالح عيل الشهيد أحفاد أحد ،وهاس يحيى الشاعر
 أرسل يل بـصورتها ،اج عبدهللا قائد صرب األشموري مذكرات الح،مصدر املعلومات )٢(

ُولده األستاذ طارق صرب بتاريخ   املنزل ذلك زار فيها أنه  تحدث،م٢٠١٧ ديسمرب ١٣ُ
  .ِوأخربه أوالده وأهله أنه قتل يف تلك املعركة

 ، يرويها عن أبيـه، حفيد الشهيد،امليمو عوضة صالح معيض من إفادة األخ حميد )٣(
 ،م٢٠١٧ يف شـهر ديـسمرب ،ه هذه للجنة إنتاج الفيلم الخـاص بـاملجزرةأدىل بإفادت

ُوعن اللجنة أخذت هذه املعلومات ْ. 
عيـة: ِّاملزين )٤(  ورغـم أن ،هـو مـن يتـصدى لخـدمات املجتمـع يف مناسـباتهم االجت

 إال أنـه يحظـى بامتيـازات ، ويعتربه من الطبقة الدنيا،املجتمع يغمطه بعض حقوقه
ة عية اقتصاد،كث  .ية وعسكرية واجت



  

  

 

١٩٤  

ل الشهيد عيل النرصة بنفقـ،قيس ِة أهلـه وكفـايتهم أيـام ُ تكفَّ

ؤنته كذلك يف سفر الحج مقابل تقـديم ،سفره إىل الحج  و

ُ لكنهم جميعـا استـشهدوا ،الخدمة له ولولده ولبغلته يف الحج

 .)١(يف تلك املجزرة
 ، مـن قريـة حلملـم العليـا، الشهيد عيل مصلح قاسم األشموري- ٧٦

  .)٢()عمران(عزلة األشمور 

 ، نارص بن عيل بن أحمد األحمـرالشهيد عيل بن نارش بن -٧٧
ت،من قرية ذو مطيعكان شيخا   ، حاشـد، من بالد العـصي

  .)٣(محافظة عمران

  .)٤( خوالن الطيال، بني جرب، الجبل، من نقعة،عيل يحيى الفقيه - ٧٨

 كان ، من مدينة ضوران آنس،الشهيد غالب محمد أحمد املتوكل - ٧٩

                                                           
 عـن رواية ،هـ١٤٣٩ شوال آخر بتاريخ ،النرصة مبخوت صالح محمد األستاذ إفادة من )١(

  .النرصة سعيد عيل مبخوت والده عن ،النرصة عيل مبخوت صالح الشهيد والده
 ثـم مـن ،م٢٠١٧ أكتـوبر ٣ إفادة شفهية بتاريخ ،من إفادة األخ طارق عبدهللا صرب )٢(

الشهيد يحيـى بـن صـالح عـيل مـصلح األشـموري للجنـة إنتـاج الفـيلم إفادة حفيد 
  .م٢٠١٧الخاص باملجزرة بتاريخ ديسمرب 

ّ إفـادة محـررة ،من إفادة السيد العالمة القاسم بن الحسن بـن القاسـم الـرساجي )٣(
  .م٢٠١٨ ديسمرب ٢٤بتاريخ 

إفـادة  ،هعباد الهيال عن محـسن محمـد أحمـد عـيل يحيـى الفقيـمن إفادة املؤرخ  )٤(
  .هـ١٤٣٩ ذي الحجة ٢٦بتاريخ محررة 



 

  



١٩٥  

 وكان يف الوقعـة قـد ، وله كلمة مسموعة فيها،من وجهاء املدينة

ِقاتل حتى استْشهد ًوقتَل عددا من الجنود السعودي ،ُ َ َوقد أخرب  ،َ َ ْ

ُبذلك رفيُقه أحمد املذا
)١( .  

 ، من أهايل قرية حلملـم األشـمور،د نارص عيل صربالشهيد قاي - ٨٠
 وكان برفقته ثالثة من أهايل قريته ، كان من وجهاء محله،عمران

ِعدا امرأة من بيت صـرب كانـت متزوجـة يف  ما ً،استشهدوا جميعا َ
 ، نجت وعـادت بعـد املجـزرة ببـضع شـهور، األشمور،قرية الزافن

ا حدث  وحفـر ً، وأن الشهيد كان مـسلحا،وأخربت أهايل الشهيد 
  .)٢( وقتل مجموعة منهم،جوم الغطغطهًله مرتسا عند 

 مـن ،الشهيد قاسم بن حس بن عيل بن عبدالرحمن الشامي - ٨١

 ، محافظـة إب، مديرية الـسدة، عزلة جبل الحبايل،ة الخربةقري
 وقـد كـان بجـواره أثنـاء استـشهاده ،وكان الشهيد مزارعا عاديـا

 نجـا مـن ،الرب بن عيل الشامي السيد محسن بن يحيى بن عبد

  .)٣( فأخرب باستشهاد قريبه املذكور، و يعد إال بعد سنة،القتل

                                                           
 رواية عن أخت الـشهيد فاطمـة محمـد أحمـد ،إفادة العقيد عبدالرحمن عيل املتوكلمن  )١(

  .هـ١٤٤٠ محرم ١٢ بتاريخ ، إفادة شفهية، الناجي من الوقعة عن أحمد املذا،املتوكل

 ٣ إفادة شفهية بتـاريخ ،)من ذرية الشهيد(من إفادة األخ طارق عبدهللا صرب قائد   )٢(

  .م٢٠١٧أكتوبر 

 ،عـن والـده النـاجي مـن املعركـة ،من إفادة األستاذ حسان محسن يحيـى الـشامي )٣(
  .هـ١٤٤٠ ذي الحجة ٢٢إفادة محررة بتاريخ 



  

  

 

١٩٦  

 ،عزلــة حبابــةقريـة وتـار، ، مـن  الـشهيد قاســم عبــده الوتــاري-٨٢
  . )١( محافظة عمران،مديرية ثالء

ــي-٨٣ ــسن الحي ــشهيد مح ــرة، ال ــرب، الهج ــي ج ــوالن، بن  ، خ
 .)٢(صنعاء محافظة

 بنـي عزلـة ،نعـام قرية  من،القاهرة سعد أحمد محسن  الشهيد- ٨٤

 كان عمـره ، محافظة صنعاء،الداخلية  الحيمة،ناحية العر ،عمرو

وكـان بحوزتـه  ، بالزراعـة والتجـارة كان يـشتغل،اتيف الخمسين

  .)٣( و يعد منها يشء، عند سفره للحج ريال فرانيس٤٠٠حوايل 

ع،الـشهيد محـسن عــيل صـالح الهزامـي - ٨٥  ، مــن قريـة اللــ
نية السفىل   .)٤( محافظة صنعاء، خوالن الطيال،الي

 مـن الحيمـة ، الشهيد محسن عيل عبـدهللا صـالح الحـو-٨٦
 وملـا ، عزلـة بـالد القبائـل،ْان رشق األنُقع قرية عز،الداخلية

                                                           
هــ نقـالً عـن حفيـد ١٤٣٩ ذي القعدة ٨من إفادة األستاذ عبدهللا بن عامر بتاريخ   )١(

  .عىل قناة رشد السلفية) تنومة(ًزينا عن مجزرة ًالشهيد الذي كان يؤدي موشحا ح

 روايـة عـن األخ ،م٢٠١٨ يوليـو ٤ بتـاريخ األربعـاء ،من إفادة األستاذ املؤرخ عباد الهيـال )٢(
  . خوالن، بني جرب، من أهايل قرية السهافة،محمد عيل عبدهللا النقيب

تم التواصـل بـه يف  ، من أقارب الشهيد،القاهرة أحسن عيل محمد أحمد بش من إفادة )٣(
 الذي تم التواصـل بـه ، وكذلك من إفادة والده أحمد محمد عيل القاهرة،م٢٠١٨ يوليو ٧

جزرة تنومة يف ديسمرب    .م٢٠١٧من قبل لجنة إنتاج الفيلم الوثائقي الخاص 
 إفـادة ، رواية عن السيد يحيى أحمـد محمـد مفـضل،من إفادة األستاذ عباد الهيال )٤(

  .م٢٠١٨ أكتوبر ٢٣محررة بتاريخ 



 

  



١٩٧  

 واسـمه ،ُوصل خرب املجزرة ذهب للبحـث عنـه أصـغر أبنائـه
 ولألسـف  ، ولكن  يكن قد تزوج، الذي كان قد بلغ،عيل

َيعد هو اآلخر ُ
)١(.  

 من مقـوارة ،) عاما٣٠ (،الشهيد محمد أحمد نارص الحداد -٨٧
  . )٢( محافظة صنعاء، حراز، صعفان،عجيب

عيل الفقيــه -٨٨  مــن قريــة بنــي أحمــد ،الــشهيد محمــد إســ
ة ، ذمار، الحدا،الشبطان  وكان الشهيد ضمن مجموعـة كبـ

ـــ،مــن حجــاج الحــدا ــدر عــددهم ب ُ يَق َُّ ــْشهد ، حاجــا٤٠ُ َ است ِ ُ
ٌ و ينج منهم إال واحد من قرية بني عكروت،ُجميعهم  وهو ،ُ

  .)٣(الذي أخرب باستشهادهم بعد أربعة أشهر من املجزرة

ء ،الشهيد محمد حس فايع - ٨٩ ً  اختياريـاًكـان حـاك ،أحد العل

  .)٤( وخلف أربعة من األوالد،يف بالد خوالن بن عامر

                                                           
 إفـادة ،الحـو محـسن محمـد يحيـى بـن أحمـد املهنـدس من إفادة حفيد الشهيد )١(

  .م٢٠١٧ نوفمرب ٢بتاريخ  محررة
من إفادة األستاذ عباد الهيال رواية عن السيد عيل بـن أحمـد بـن محمـد القـادري  )٢(

 ،ادريالـسيد عبـدهللا محمـد القـ عن ، حراز، صعفان، من قرية الزعالء،الشيذيل
  .م٢٠١٨ أكتوبر ١٦إفادة محررة بتاريخ 

عيل الفقيـه )٣(  ، إفـادة محـررة،من إفادة حفيد الشهيد حس عيل مصلح محمد إسـ
  .م٢٠١٨ أغسطس ٢٩بتاريخ 

 ٤ إفـادة شـفهية بتـاريخ ، من إفادة حفيده الـسيد حـسن فـايع محمـد حـس فـايع)٤(
  .م٢٠١٧أكتوبر 



  

  

 

١٩٨  

 قريـة ، من وادي مالحا،الشهيد محمد عيل سنان الجاميل -٩٠

  .)١( محافظة صنعاء، خوالن الطيال، بني شداد،السد

 مـن قريـة ،قبـاء من الن،ّالشهيد محمد قايد صالح الهجام -٩١

ً كـان مْقـدميا ، محافظة صنعاء، أرحب،بيت الهجام ّ ِ َ ) قائـدا(َ

َ وملـا قـرب ،من قادة جيش اإلمام يحيـى يف الـيمن األسـفل ُ
َ ويروى أن اإلمام قال لـه،موسم الحج استأذنه للحج أتريـد : ُْ

 ،الجنــة بيــد املــوىل عــز وجــل: ّالجنــة يــا هجــام؟ فقــال لــه
للحج يف تلك الـسنة ببندقيتـه  ثم سافر ،وسندخلها بالصميل

َّ وكان يف الطريق يتوىلَّ تأم الحجاج بأمر اإلمام ،وراحلته ُ َ
رتس يف مكـان حـص،يحيى ٍ وملا هجم القتلة يف تنومة  َ َ َ، 

ان بندقيته عىل املهاجم ِوأطلق ن َ ا،ُ َ وقتَل منهم كث  فل ،َ

ته أقسم أن لن يتفيدوا ما معه ّنفذت ذخ  ،يتـه فكـرس بندق،ُ
َ وقاتل بجنبيته حتـى استـْشهد،وطعن راحلته ِ ٌ وكـان لـه عبـد ،ُ

 ثـم ، فنجـا مـن القتـل،َّيرافقه قد اختفى يف شجرة وتسلقها

 ويقال بأن اإلمام يحيى قال عنـد ،عاد وأخرب بصنيع الشهيد

عه نبأ استشهاده َّلقد دخل الهجام الجنة بالصميل: "س َُ َّ  أي ،"ّ

                                                           
 إفـادة ،رواية عن األخ فيصل عبـدالعزيز عـيل حميـدمن إفادة األستاذ عباد الهيال  )١(

  .هـ١٤٤٠ شعبان ١٨محررة بتاريخ 



 

  



١٩٩  

ته   .)١(بقوة إرادته وعز

ــذار-٩٢ ــد محــسن األع ــشهيد محم ــرب، ال  ، خــوالن، بنــي ج
  .)٢(صنعاء محافظة

  )٣(... ،شداد أحمد عيل بن عيل محسن  الشهيد محمد-٩٣

 ، مـن أهـايل مدينـة صـنعاء، الشهيد محمد مصلح الوشـاح-٩٤
ُاستْشهد وعمره حوايل  ِ ُ حيث احتسب سـعيه يف عـام ، سنة٥٨ُ َ ِ ُ

ذ عمليـة بط،هـ١٢٩٨  تنِبـئ ،وليـة فدائيـة وكان الشهيد قد نفَّ

عن أصالة اليمني الكريم الذي يضع روحه يف خدمـة أرواح 

ُّ فقد تكفل هو ورفيق له بإعاقة تقدم املعتدين عـىل ،اآلخرين ٌ
 ،ُ ليتمكن ولو بعض الحجاج مـن النجـاة؛الحجاج ومشاغلتهم

ُوقاما بذلك حتى استشهدا رحمة الـلـه عليه
)٤(.  

                                                           
ً روايـة عـن النقيـب ، ويوسـف محمـد الهجـام،ّد الهجامي بكر قاوينمن إفادة األخ )١(

ــام  ــد الهج ــود أحم ــد حم ــا٦٠(عبدالحمي ــي ،) عام ــدهللا الحيف ــى عب ــسيد يحي  وال
 ٢٧ إفـادة محـررة بتـاريخ ،) عامـا٧٠( والشيخ محسن أبو هادي املـرا ،)عاما٩٧(

  .م٢٠١٩يوليو 
 روايـة عـن ،م٢٠١٨  يوليـو٤  بتـاريخ األربعـاء،من إفادة األستاذ املؤرخ عباد الهيال )٢(

  . خوالن، بني جرب، من أهايل قرية السهافة،األخ محمد عيل عبدهللا النقيب
ذا شـهيد  يذكر أن جده ه)Mohammed Shaddad(ُصادفت حسابا يف قوقل اسمه  )٣(

  .يف تلك املجزرة
  .من إفادة األخ الدكتور أحمد الوشاح عن آبائه )٤(



  

  

 

٢٠٠  

 ٤٥ (،ّ ميــرس النــواريالــشهيد محمــد مطــر عيــضة نــاجي -٩٥

 مديريـة ،ّ عزلـة ولـد نـوار، من قرية فرحة بن ميرس،)عاما

 ورجـَل خـ يف ، كـان مـن كبـار املـزارع، صعدة،حيدان

 وإقامـــة املـــربات ، ومواســـاة األقربـــاء،إطعـــام املـــساك

ية   . )١(الخ

َ الشهيد مقبل بـن مبخـوت الحلحـيل مـن-٩٦  بنـي ،قـيس بنـي َْ

 ومـن ،ا يف جيش اإلمام يف باجـل كان قيادي،حاشد ،رصيم

َ وملــا اســتأذن ســيف ،أبطــال معــارك التحريــر ضــد األتــراك

كيـف تريـد أن : مازحـه قـائالإنـه : يقالاإلسالم أحمد للحج 

 ،"تذهب للحج وتريـد الجنـة وأنـت الرجـل الغلـيظ الـشديد؟
عندخلها يا موالنا إن شاء هللا بعملنا ": فأجابه بلهجته املحلية

ة الجرمـل ،)٢("وبالصميل  وعـاد ،فرصف له شـيئا مـن ذخـ

 .  ثم سافر للحج،لزيارة أهله
ًويف تنومة عندما بدأ الهجوم لجأ إىل ربـوة وحفـر لـه مرتسـا 

ة حتى انتهـى مـا معـه منهـا،فيها  وكـان بكـل ، وقاتل بتلك الذخ

 ،)صـميله( وبــ، ثم قاتل بـسالحه األبـيض،طلقة يصيب بها مقاتال
                                                           

 إفـادة محـررة ،من إفادة حفيد الشهيد املجاهد محمـد يحيـى هـادي محمـد مطـر )١(
  .م٢٠١٨بتاريخ آخر أكتوبر 

  . ولرضب الخصوم،عصاة خشبية غليظة تتخذ للقتال: الصميل. سندخلها: عاندخلها أي )٢(



 

  



٢٠١  

 .حتى استشهد
 ، والجنبيـة،عض املنهوبات عادت بغلـة الـشهيدوعند إعادة ب

 يـدخل ":  قال، وملا رآها سيف اإلسالم،)١(والجرمل إىل اإلمام

 هـذا بطـل املعركـة ،" إال الـشيخ الحلحـيل،أحد الجنة بالـصميل

ة،الجهادية نى لو أنه زاد له من الذخ  وكانوا مـن أنـصار ، و

 ووالهـم عـىل ، فيها))٢(املراغة( وجعلهم ،اإلمام يف تلك املنطقة

  . )٣(قبض أعشار الزكوات فيها

َّ الشهيد منرص-٩٧ َ  ، كـان يـشتغل يف الزراعـة،اسَّوهـ األعجـم ُ

                                                           
 ، يف بنـي رصيـم، وهي يف طريق عودتهـا مـع املنهوبـات،ريف أن بغلة الشهيدومن الط )١(

 وهـي ، أملصت من يـد املـرافق وتحركـت إىل بيـت صـاحبها)الحلحل(رشقي قريتهم 

 ، وأخربوهم أنها ملـك الـشيخ الـشهيد، فعرفها أهل املحل، فظنوا أنها هاربة منهم،تصيح
ْ فـسلمت إىل أهلـه،مقبل بن مبخوت َ ِّ  حتـى ردهـ ،ا تـسليم الجرمـل والجنبيـة ورفـضو،ُ

 .اإلمام إىل أرسته
 .ٌ يكون لصاحبها قول فصٌل يف األحكام العرفية،املراغة هي املرجعية القبلية )٢(
 وهو األخ سم ابن الشيخ صادق بن مقبل بـن مقبـل ،من إفادة أحد أحفاد الشهيد )٣(

 باإلضـافة إىل ،هــ١٤٣٩ صـفر ٢٠  أمالهـا عـيل بتـاريخ، رواية عن والده،الحلحيل

 ومـن ،هــ١٤٣٩ األول ربيـع ١٠ بتـاريخ  كتبهـا،إفادة من األستاذ املؤرخ عباد الهيال

الحـاج  عـن روايـة ،هــ١٤٣٩عطشان بتاريخ آخر شـوال  زيد عبدالسالم إفادة األخ

 .سنة ٩٢ عمره ،يزيد عيال جبل من ،العبدي عايض يحيى



  

  

 

٢٠٢  

 .)١(وكان رفيقا للشهيد العالمة عيل بن صالح وهاس
ــف-٩٨ ــاج مني ــشهيد الح ــسعود، ال ــة م ــن قري ــة وادي ، م  عزل

 .)٢( محافظة صنعاء، مديرية سنحان،الفروات
هــ ١٣٢٠ من مواليـد ، أحسن عيل زيد رساج الشهيد نارص بن- ٩٩

  .)٣( مديرية شهارة، قرية الكراوي،من منطقة األهنوم

 مــن ،الــشهيد الــشيخ نــارص صــالح بــن صــالح املوســمي -١٠٠

  .)٤( كان شيخ قبيلة املواسمة، محافظة إب،القفر

ــروب -١٠١ ــو ح ــالح أب ــد ص ــادي أحم ــشهيد ه ــشاحذية،ال  ، ال
  .)٥(املحويت

 ،مــسورمديريــة  ،يــة الــسادة بنــي حــورمــن قر ،الوشـيل -١٠٢

                                                           
 يرويهـا عـن ،هــ١٤٣٩ شـوال ٢٠ بتـاريخ ،لهيالِّمن إفادة األخ األستاذ املؤرخ عباد ا )١(

  . أحد أحفاد الشهيد عيل صالح وهاس،الشاعر يحيى وهاس
 ٦ بتاريخ ، سنحان، من أهايل قرية مسعود،من إفادة الحاج أحمد مطهر املسعودي )٢(

  .هـ١٤٣٩ذي القعدة 
 ماجـد ومن إفـادة األخ ،م٢٠١٧  نوفمرب٤ بتاريخ بن عيل رساج عيل من إفادة األخ )٣(

  .م٢٠١٧ بتاريخ ديسمرب ،رساج حسن محمد
َّمن إفادة األستاذ عبـاد الهيـال روايـة عـن األخ عـيل مجاهـد سـعيد نـارص صـالح  )٤(

  .م٢٠١٨ أكتوبر ٢٢  إفادة محررة بتاريخ،املوسمي
  .م٢٠١٨ نوفمرب ٥ إفادة محررة بتاريخ ،من إفادة األستاذ عباد الهيال )٥(



 

  



٢٠٣  

 . )١(محافظة عمران
الشهيد يحيى بـن أحمـد بـن قاسـم بـن عبدالـلــه حميـد -١٠٣

 ولـد ، ابن سيف اإلسـالم أحمد بن قاسم حميد الدين،الدين

 وتتلمـذ عـىل ، وكان قد أقبل عـىل طلـب العلـم،هـ١٣١٦نحو 

 كالقـايض العالمـة الحـس بـن عـيل ،كبار املشائخ األعـالم

ه،العمري كان أرشف عىل النبوغ وهـو يف سـن " وقد ، وغ

َّ كلفه اإلمام يحيـى بأن يكـون ،ِّ وكان متدينا فاضال،"الشباب

  .)٢( الذي كان معجبا به،نائب أم الحج؛ ملكانته من والده

ــه ــارة يف الميت ــد زب ــؤرخ محم ــة امل ــسيد العالم ــره ال  ،)٣(ذك
  :قال حيث

ــد   ومات فيها من الـسادات آل حمي

 
ِالدين شهب العىل والعلم والعمـل  ِ ِ  

  يحيى بن أحمد سيف املسلم سليل قا 
  

ـلـــه نجــل عــيل  ِســم نجــل عبدال ِِ ٍ  

ـــده  ـــرشين ملول ـــد ع ـــف بع ـــن ني ٍم ٍ ِّ  
  

  ُثوى شهيدا شـهاب الفـضل والعمـل 

                                                            
  . من أهايل قرية الشهيد،)عاما ٦٥(حس الحوري الشيخ يحيى بن من إفادة  )١(
ة اإلمـام يحيــى بـن محمـد حميـد الـدين،مطهر )٢( ؛ ومـن ترجمـة ٤٢٨ ص،٢ ج، س

ة كتبها يل الدكتور العالمة أحمـد بـن عبـدامللك بـن أحمـد بـن قاسـم حميـد  قص
  .م٢٠١٧ يف عام ، ابن أخي الشهيد،الدين

 بقلـم ولـد املؤلـف مفتـي الـيمن – خ –عـرش نزهة النظر يف أعيان القـرن الرابـع  )٣(
 ،هــ١٤٠٤ فرغ من نـسخه يف شـوال ، السيد العالمة أحمد بن محمد زبارة،السابق

 .١٥٠ ص،٤ ج،)توجد منه نسخة مصورة يف املركز الوطني للوثائق(



  

  

 

٢٠٤  

ــوا ــن دفن ــشاه وم ــه تغ ـلـ ــة ال فرحم
)١(

ـاج عـن كمـل    ِبالعام هذا من الحج َ  

 نغـاش قريـة من النغايش بارق ديها أحمد يحيى  الشهيد-١٠٤  
 مـع قرابـه صـلة تربطـه ،عمـران محافظـة ،يزيد عيال جبل

 جميعا كانوا ولذلك األشموري؛ العزب عيل صالح عيل الشهيد
 .)٢(األشمور شهداء مع واحدة رفقة

عيل الـضحيا-١٠٥  مـن أهـايل ضـحيان ،الشهيد يحيـى إسـ
  .)٣( وهو مشهور فيها، ومن أعيانها،صعدة

لشهيد يحيى بن حس بن مطيـع بـن أحمـد بـن مطيـع ا -١٠٦
ت،من قرية ذو مطيعكان شيخا  ،األحمر  ، من بالد العـصي
  . )٤( محافظة عمران،حاشد

 مـن ،الشهيد يحيى بن صالح بن أحمد يحيى محمد املارعي - ١٠٧
  .)٥( محافظة حجة، مديرية املحابشة،رْجَ عزلة ح،قلعة بني أسد

                                                           
ِ بـل تركُـوا ،تم ترجيح أنه  يحظ أولئك الـشهداء حتى بدفن وحثيات مـن الـرتاب )١( ُ

ُّللسباع والط  . ثم سحبتهم السيول إىل ما شاءت،يورِّ
 ويروي ذلـك عـن ،م٢٠١٧ ديسمرب ١٦ أرسل بها بتاريخ ،من إفادة األخ طارق صرب )٢(

  . والذين هم أصهاره، يف عمران،َّاملعمرين من أهايل قرية نغاش
  .من إفادة السيد األستاذ محمد أحمد الحاكم حفظه الـلـه )٣(
ّ إفـادة محـررة ،قاسم بن الحـسن بـن القاسـم الـرساجيمن إفادة السيد العالمة ال )٤(

  .م٢٠١٨ ديسمرب ٢٤بتاريخ 
 عبـدهللا يحيـى  السيد أحمد زيد زيد املحطوري، رواية عن حفيد الشهيد، األخمن إفادة األخ )٥(

  .هـ١٤٤١شوال  إفادة بتاريخ ، رواية عن آبائه،عيل أحمد يحيى صالح املارعي



 

  



٢٠٥  

 ، مـن قريـة ضـحاي، العيـاالشهيد يحيى بـن عبـدهللا -١٠٨
  .)١( صعدة، مديرية حيدان،عزلة ولد نوار

َّالشهيد يحيى عيل محمد مجود -١٠٩ َ ُُ ُ يـدرس ، كـان عاملـا تقيـا،َُّ ِّ َ ُ
َيف قرية ذي العرت  وكـان ، ذمـار، آنس، مديرية جبل الرشق،َ

 )٢(من املجاهدين يف جيش الشيخ نص الـدين عـيل املقـداد
جره الناس ؤا ي، وكان كث الحج،آنذاكضد الوجود العث 

ة َّجـِ وذهب يف عام استـشهاده بح، لتقاه وزهده وعلمه؛للحج
يف تلـك  الذي كان قد تويف ،للشيخ نص الدين عيل املقداد

ْ وقد نجـا رفيقـه العالمـة محمـد بـن عبـدهللا طمـيح ،السنة َ ُ
  . )٣( وعاد وأخرب باستشهاده،اآلنيس

 ، مـن قريـة حلملـم الـسفىل،زب الشهيد يحيى محمـد العـ-١١٠
  .)٤( )عمران(عزلة األشمور 

                                                           
 رواية عـن والـده وأهـل ،) عاما٧٤(سم معجب العيا من إفادة السيد زيد عزي قا )١(

  .هـ١٤٤١ شوال ٦ إفادة شفهية بتاريخ ،قريته
 وطـار ،هــ عـىل االحـتالل العـث١٣٠٨ أعلن ثورته عام ، ذمار، شيخ مشايخ آنس)٢(

له النضالية يف أرجاء اليمن ينظـر . هــ١٣٤١ وامتـدت حياتـه حتـى عـام ،ذكر أع
  .٤٩٤ -٤٩٣ص ،١ ج، نزهة النظر،زبارة

َّ  من إفادة األخ خالد محمد عيل يحيى مجود)٣( َ  ، رواية عـن أبيـه الـذي ال يـزال حيـا،ُ
 ثـم مـشافهة ،هــ١٤٣٩ ذي الحجـة ١٣ إفادة محررة بتـاريخ ، عاما تقريبا٧٥وعمره 

  .هـ١٤٤١ شوال ٤بتاريخ 

  .م٢٠١٧ أكتوبر ٣ إفادة شفهية بتاريخ ،من إفادة األخ طارق عبدهللا صرب  )٤(



  

  

 

٢٠٦  

ــة -١١٣ ،١١٢ ،١١١ ــة الطويل ــايل مدين ــن أه ــرأة م ــالن وام  رج

ئهم حتى اآلن،)املحويت(   .  نتمكن من التعرف عىل أس

مديريـة  ، من قرية السادة بني حور،من بيت منرص رجل -١١٤
  .)١( محافظة عمران،مسور

  .)٢( محافظة عمران،خمرمدينة  من ،نفِبيت عأرسة رجل من  -١١٥

 مديريــة جبــل عيــال ، مــن قريــة ذرحــان،شــهيدان -١١٧ ،١١٦
  . )٣( أحده من بيت جعوان، محافظة عمران،يزيد

 ، شهيدان ه جد املنشد محمد بـن يحيـى الوتـاري-١١٩ ،١١٨
 ، مديريـة ثـال، عزلة حبابة، من أهايل قرية وتار،وخال أبيه

  .)٤(محافظة عمران

 

ا يف املـصادر التاريخيـة أن عـدد النــاج قليـٌل  ًشاع كثـ

                                                           
  .من أهايل قرية الشهيد)  عاما٦٥(من إفادة الشيخ يحيى بن حس الحوري  )١(
 رواية عن الحاج يحيـى ،من إفادة السيد العالمة القاسم بن الحسن بن القاسم الرساجي )٢(

  .م٢٠١٨ ديسمرب ٢٤ّ إفادة محررة بتاريخ ،َّ وكان من املعمرين،بن صالح القميل
 إفادة محررة ،اية عن الحاج صالح فرحان الذرحا رو،من إفادة األخ طارق صرب )٣(

  .م٢٠١٩ مايو ٢٢بتاريخ 
تنومة (من إفادة املنشد الحاج محمد بن يحيى الوتاري، ك ورد يف الفلم الوثائقي ) ٤(

  ).دماء منسية



 

  



٢٠٧  

 هــم مــن ،)٢( أشــخاص٧ أو ٦ أو ٥ إىل ،)١( مــن شخــصً،جــدا

ِتولوا اإلخبار والرواية لوقائع الحادثة األليمة َ َ َّ.  

َّلكن هذه املعلومة عند التحقيق العلمي ليـست سـوى شـائعة؛ 
ً أرقامـاَّقـدموا فيهـا ث َإذ هناك معلومات من املعايـش للحـد

ُّ ك أن عملية التتبع واالستقصاء البـسيطة ،َأك من ذلك بكث
ْواألولية التي أجراها الباحث أكَّدت أن عدد النـاج أك مـن  َ َّ

  .ذلك العدد الشائع ك سيأ

َأكَّدت جريدة القبلة وصول أم الحج إىل موسم ذلك العام 

 وكانـت ، مئـة وخمـسون شخـصابعد الوقعة ومعه من النـاج

نـ يف عـدد  ٍالجريدة قد أخربت بنجاة نحـو الـسبع أو الث ِ ْ َ
بــل تقــدم أن القــايض أحمــد الجــرايف ذكــر أن . )٣(ســابق لهــا

  .)٤( شخصا٢٨٠الناج ما يقارب الـ

بل ذلك البحث املخطوط ذو التفاصيل الدقيقة يعطينـا رقـ ال 

س مئــة هربــوا حــال خمــ" وهــو أن قريبــا مــن ،أســتبعد صــحته
                                                           

 .٥٠ ص،كشف االرتياب )١(
 ، اليمن املطامع السعودية يف،؛ والشهاري٢٢٧ ص، رحلة يف العربية السعيدة،العظم )٢(

 .٦٧ -٦٦ص
 .١ ص،٧٠٣؛ والعدد ٤ ص،٧٠٥ العدد ،جريدة القبلة )٣(
  . يف حامية كتاب ديوان املتنبي يف مكتبة بدر، تعليقة عىل املجزرة،الجرايف )٤(



  

  

 

٢٠٨  

 وعامـل الوقـت الفـارق بـ ، مستغل حالة الهجـوم،)١("الرماية

 وسدوان؛ إذ لعل أغلب أولئـك النــاج كـانوا مـن فرقتـي تـنومة

سدوان الذين تقفَّزوا مـن شـواهق الجبـال بحثـا عـن النجـاة يف 

  .عرصات تهامة

 

ُتقدم ذكر الشائعة بكون النــاج  ومـع ، بعـدد أصـابع اليـدَّ
 والذي يـوحي ،ِّذلك فهي تعكس الوجدان الشعبي املتملك للناس

عهم  ومن خالل ، وعظيم فظاعتها،بهول وقع املذبحة عىل أس
ٍّتتبع أويل تب أن هناك عددا أكرب م تذكره تلك الشائعة ُّ.  

ء بعـض النــاج وتـراجم بعـضهم و ة أولية بأس هذه قا

ت عىل م ً مرتبة أبجديا،علومات عنهمممن ع َّ:  

 مـن أهـل ،)هــ١٣٩٠ت(الحاج إبراهيم بـن أحمـد الحـشحوش - ١

رغ ب الدماء أثنـاء ، كان مالزما لكتاب هللا، صعدة،رحبان  ّ
  .)٢( ثم انسل بعد ذهاب املعتدين من مكان املجزرة،املجزرة

                                                           
  . ب-أ/ ١١٤ ،بحث مفيد )١(

 روايـة عـن ،هــ١٤٣٨ ، بتاريخ ذي الحجة،من إفادة السيد العالمة محمد قاسم الهاشمي )٢(

  . وسيدنا أحمد عبدالرزاق الحشحوش،يى حس عبدالرزاق الحشحوشالعالمة يح



 

  



٢٠٩  

 .)١( سنحان، من بيت حارض، الحاج أحسن الجشيمي الحارضي- ٢
ل ، جد بيت الفقيه يف مدينة الروضة، أحسن الفقيه الحاج- ٣  شـ

 لكنـه نجـا ، كان رفيق الشهيد عيل بن أحمد أبـو طالـب،صنعاء

ِبسبب أنه كان قد ذهب مـع آخـرين لجمـع الحطـب  يف وادي ،َ

َ ولكـنهم عنـد عـودتهم رأوا القتلـة ،ً إعدادا للغـداء ظهـرا،تنومة
تهم الشنعاء َوهم يرتكبون جر   . )٢( النجاةَّ فتسنى لهم،ِ

 مديريـة ، عزلـة حبابـة، من قرية وتار، أحمد حيدر الوتاري-٤

  .)٣( محافظة عمران،ثال

 مـن ،حورية املؤيـديبن قاسم  أحمد عبدهللا سيد العالمةال -٥

ء،هـ١٣٠٧ ولد ، صعدة،ّةهجرة فل  ، أخذ عن كث مـن العلـ
 والسيد العالمة الحـس بـن ،ومنهم اإلمام الحسن القاسمي

 ، والـسيد العالمـة عـيل بـن يحيـى العجـري، الحـومحمد
 حتـى صـار ،والسيد العالمة الكب محمد بن إبراهيم حورية

ا  ولــه كتيــب اســمه ، وال ســي يف اللغــة العربيــة،عاملــا كبــ

وهو من مشايخ الـسيد العالمـة الكبـ ) التقريب يف النحو(
                                                           

 رواية ،م٢٠١٧ ديسمرب ٢٨ كتبها إيل بتاريخ ،من إفادة القايض عبدالوهاب املحبيش )١(

  .عن الفقيه محمد عيل مرزاح مبخوت النجار الحارضي عن آبائه

  .و طالبمن إفادة العميد يف القوات الجوية السيد محمد حس حسن عيل أب )٢(

  ).تنومة دماء منسية(من إفادة املنشد الحاج محمد يحيى الوتاري لفلم ) ٣(



  

  

 

٢١٠  

د ببال) آلت الربيع( توىل القضاء يف ،عيل بن محمد العجري

عة يف أيام اإلمـام يحيـى حميـد الـدين َج  ثـم انتقـل إىل ،ُ

 وكان ،هـ١٣٥١رازح للتدريس بها حتى وفاته بها يف رمضان 

  .)١(أحد الناج من مجزرة تنومة

 بتظـاهره  مـن املجـزرة نجا، من ضوران آنس،أحمد املذا -٦

 وأخـرب باستـشهاد رفيقـه الـسيد غالـب ،باملوت بـ القـتىل

  .)٢(محمد املتوكل

 العالمـة الـشهيد برفقـة  كـان،سـني عبـدهللا  الحاج حسن-٧

ــسن ــرشقي ح ــزل إىل ،ال ــرم ن ــر املج ــعوره بخط ــد ش  عن

ثـم  ،معـه بالنجاة الرشقي ِرفيقه َإقناع محاولته  بعد،الساحل

 .)٣(ساملا  ورجع،مع أم الحج حج
ة، السيد حسن غمضان-٨ عية ، من أهايل صنعاء القد  كان 

                                                           
ُ ترجم له املؤرخ السيد العالمة محمد )١(  والـسيد ؛١٠٩ ص،١ج ،زبـارة يف نزهـة النظـرِّ

 -١٣٨ ص،١ ج، الطبعة الثانية،م املؤلف الزيديةالعالمة عبدالسالم الوجيه يف أعال
 الـسيد العالمـة حـس عـيل محمـد أحمـد بـن رة حفيده؛ وكتب يل إفادة محر١٣٩

 .هـ١٤٣٩ ذي الحجة ١٧ بتاريخ ،عبدهللا حورية املؤيدي
 رواية عـن أخـت الـشهيد فاطمـة محمـد ،ن إفادة العقيد عبدالرحمن عيل املتوكل م)٢(

 .هـ١٤٤٠ محرم ١٢ بتاريخ ، إفادة شفهية، نفسه عن أحمد املذا،أحمد املتوكل
عيل املـدامن إفادة الـ )٣(  روايـة عـن ،م٢٠١٧  ديـسمرب١٧ بتـاريخ ،سيد العالمـة أمـ إسـ

 . وهو حسن بن حسن سني،َ وعن ولد املرتجم له،شيخه العالمة محمد بن أحمد منيف



 

  



٢١١  

عيل حـسن مـرغم ال،زوج أمه ِسيد الشهيد عـيل إسـ   ونجـا،ْ

  .)١(الناج مع

 مـن ،الحرجـيحـس السيد العالمة العابد حس بن عبدالـلــه - ٩

ء صعدة  شـيخا ، عرفه الـشهيد الـدكتور عبـدالكريم جـدبان،عل

ا إرشـاد ذوي األلبـاب (ِّ وأورد اسمه يف هامش مقدمة كتيب ،كب

لـسيد العالمـة محمـد بـن  ل)إىل حقيقة أقـوال ابـن عبـدالوهاب

عيل األم    . عند ذكره عرضا لهذه املجزرة)هـ١١٨٢ت(إس

 إبــراهيم يحيــى أحمــد يحيــى عبــدهللا بــن  الــسيد حمــود-١٠

 ،الرضـمة مديريـة ،الذاري هجرة من السادة أهايل ،الذاري
 أخرى مـن مرة نجا ثم ،تنومة مجزرة من نجا ،إب محافظة

 ٩ يف ثــم تــويف ،جالطــرق وهــو يف طريقــه إىل الحــ قطــاع

  .)٢(تقريبا سنة ٨٨ وعمره ،م١٩٨٩ سبتمرب

 نجـا مـن املذبحـة ، مديرية حجـة، من جبل عيان، صالح رساج- ١١

ائه ب دماء القـتىل ٍ واسـتطاع  النجـاء أيـضا بـامرأة مـن ،بار

                                                           
 وأخيهـا الـدكتور ،من إفادة األخت أم زيد بنت أحمد عيل مـرغم حفيـدة الـشهيد مـرغم )١(

  . حفيد الشهيد مرغم أيضا،األعىل عضو مجلس القضاء ،محمد أحمد عيل مرغم
 أمـ عـام مـساعد ،من إفادة األستاذ يحيى عبدالعزيز يحيى عيل الدر الـذاري )٢(

ِ روى معلومـات النـاجي عـن ،سابق للجنة الوطنية اليمنية للرتبية والثقافة والعلـوم

  .هـ١٤٣٩ شوال ١٨ وأرسل بها إيل بتاريخ ،ولده األستاذ عبدالقوي حمود الذاري



  

  

 

٢١٢  

 وقــد ، نجــت هــي األخــرى مــن املذبحــة،قبيلــة خــوالن الطيــال

ــا ــوالن الطي ــا يف خ ــك إىل أهله ــد ذل ــلها بع ــأكرموه ،لأوص  ف

  . )١(جانبه  وأعزوا

 خـوالن ، مـن بنـي جـرب، صالح بن صالح بن عـيل الحيـي-١٢

 أمره والده الشهيد بالنجاء ، كان مرافقا ألبيه الشهيد،الطيال

 ولعله كان ب أولئك الذين نزلوا ،)٢(بنفسه قبل وصول القتلة

  .إىل الساحل

 ،وجتـهَّ حـج مـع ز، أصله من البيـضاء، الحاج صالح اليمني-١٣
 وملـا وقعـت املجـزرة لجـأت الزوجـة إىل ،التي كانت حـامال

 ويف اليـوم التــايل ، واختبـأت فيهــا،ِقريـة مجـاورة للحادثــة

ْ قد كُرست رجلـه، فوجدته جريحا،عادت لتبحث عن زوجها َ ِ، 
ْ حتى جـربت رجلـه،فبقيا يف تلك الناحية من عس َ ِ  والتـأم ،ُ

                                                           
 حيـث ، محافظـة حجـة، مـن مديريـة نجـرة،من إفادة األخ الحاج حمود عيل الراجعـي )١(

َعرف الناجي ُ وكان يحدثهم عن املجزرة،َ ثـم . هــ١٤٣٨بتـاريخ ذي القعـدة شفهية  إفادة ،ِّ
هــ كتـب حفيـد ١٤٣٩ ذي الحجـة ٢٨ بتـاريخ ،بعد انتشار الطبعة الثانية من هذا الكتـاب

 عـىل حـساب األسـتاذ سـم النمـر مـن أهـايل ،ح رساج عيل عبدهللا صال،هذا الناجي
ّإن جـده صـالحا كـان يـروي لهـم :  وقـال، ما يؤكد هذه املعلومات، يف الفيسبوك،نجرة

َتلك التفاصيل ك ذكر أعاله ِ ُ.  
 ، وهو محمد بن محمد بـن صـالح بـن صـالح بـن عـيل الحيـي،ناجيمن إفادة حفيد ال )٢(

 ، عن أبيه وعن عمته هايلة بنت صالح صالح الحيـييةروا ،هـ١٤٤٠ ربيع األول ١٧بتاريخ 
  . عن أبيه الناجي من املجزرةيرويان ذلكوه 



 

  



٢١٣  

ُجرحه  ثـم ،َ ولـده أحمـدُ وأثناء ذلك ولدت زوجه الحامـُل،ُْ

 ولكـن لـيس إىل ، ورجعـا إىل الـيمن،حجا يف العـام القابـل

 يف جبــل مــران يف ، بــل إىل قريــة بيــت الحــر،البيــضاء

 ، وعملوا يف مزارع ال هناك، واستقرت األرسة فيها،صعدة
ُوكــرب الولــد أحمــد حتــى أصــبح مــن امليــسورين يف منطقــة  ُ

 ثـم اسـتقر ،األغنيـاء وصار من التجار ، فملك املزارع،مران

 وال زال ، ولـه أوالد وأحفـاد هنـاك،يف مدينة ضحيان أيـضا

يــ  ونهــبهم ،يتــذكّر حكايــة والديــه لفظاعــة أولئــك التكف

 .)١(وسلبهم للحجاج املغدورين
ُ املتقدم ذكره، زوجة الحاج صالح اليمني البيضا-١٤ ِّ َ ُ.  

 ،إب-ر  مـن محـلِّ العرينـة عـ، السيد ضيف الـلـه املهدي-١٥
َوكان قد أفلـت مـن املجـرم يف املجـزرة بحيلـة اتخـذها َّ ٍ، 

ة ٍحيث رمى بنفسه ب دماء كثـ ِ َّ وامتـد بينهـا حتـى ابتعـد ،َ
ُ ثم تم مطاردته وآخـرين بعـد ذلـك مـن الجـيش ،عنه القتلة َّ َّ

ُ ثـم التقـاهم قطـاع ، فاختبأوا عـنهم،النجدي أصحاب اإلبل
و يرتكــوا عــىل  ، وســلبوهم ثيــابهم،طــرق يف الطريــق

 إىل أن وصـلوا ،ِأجسامهم شيئا من اللبـاس سـوى الـرساويل
                                                           

 روايـة ،هــ١٤٣٩ صفر ١  بتاريخ،الضحيا بن يحيى من إفادة األخ السيد عبدامللك )١(
  . ابن الناجي من املذبحة،عن الحاج أحمد بن صالح اليمني رحمه هللا



  

  

 

٢١٤  

ة ٍإىل قريــة صــغ  الــذي ، كــان بهــا ذلــك الرجــل الــصالح،ٍ

  .)١(أكرمهم وآمنهم حتى وصولهم إىل مركز حكومي

 ، حـراز، عزلـة الثلـث، قريـة عرجـز،عبدهللا أحمد الجوي - ١٦
  .)٢( محافظة صنعاء،مديرية مناخة

 ،هللا بن حس بن محمد شمس الدين الحرجـيالسيد عبد -١٧
املرافـق لـه  وكان ابنه ،ِتَلُ فظنوا أنه ق،تلطخت ثيابه بالدماء

ُقد ظن أنه ق  وملا عاد يبحث عنـه ،ّ وفر من مكان املجزرة،ِتلّ

 ثـم ،ّ وكانـت لـه جنبيـة خبأهـا يف مكـان هنـاك،وجده حيـا

 ، وما زالـت مـع ورثـتهم حتـى اليـوم، وهي مشهورة،وجدها
ُستقر ولده العالمة العابد حس الحرجي يف مدينة النظـ ا ّ

ــدالكريم ،يف رازح ــدكتور عب ــشهيد ال ــه ال ــذي عرف ــو ال  وه

  .)٣( وتم ترجمته سابقا،جدبان

السيد عبدالوهاب بن يحيى محمد عيل أحمد زين العابدين -١٨
 ، من قرية منصورة الذاري،)هـ١٣٨٠ت بعد(الذاري الخبا 

                                                           
  .عالمة عبدالرحمن بن حمود الوشيلمن إفادة السيد ال )١(
 إفادة ، من أهل حراز، رواية عن األخ عيل الحجازي،من إفادة األستاذ عباد الهيال )٢(

  .هـ١٤٤٠ صفر٢٤محررة بتاريخ 
 أرسـل بهـا ، رواية عن ورثة الناجي،من إفادة األستاذ عبدامللك بن يحيى الضحيا )٣(

 .هـ١٤٣٩ شوال ٢٠ إيل بتاريخ



 

  

  .)١(من محافظة إب

ر خـرصوف،عيل حـسن سـعدالحاج  - ١٩  بنـي ، مـن قريـة معـ

ِ عاد بخرب استشهاد الشهيد عيل النـرصة ، محافظة صنعاء،مطر

هم مـن الحجـاج،وولده وخادمه عيل مدينة   وقـد نجـا، وغ

سه ب الدماء والقتىل َ وملا فـر رمـى مالبـسه مـن ،بسبب انغ
طــاع  حتــى يــسلم مــن أذى ق،ة منهــارفوقــه إال مــا ســرت العــو

 .)٢( شأنه يف ذلك شأن كث من الحجاج الناج،الطرق
 مــن أهـايل مدينــة كحــالن ، الحـاج عــيل صـالح املرشــحي-٢٠

  .)٣( محافظة حجة،عفار

 وادي ، مـن قريـة بيـت رفيـق،عيل بن عبدهللا البـارقيالحاج  - ٢١

بأنـه :  يقـال، محافظة صـنعاء، الحيمة الداخلية، بالد القبائل،قبا

  .)٤( فعاد إىل بلده، حتى ذهب العدو،الشهداءاختبأ ب جثث 
                                                           

ة األســتاذ الفاضـل الــسيد عــيل بـن محمــد بــن يحيـى الــذاري؛ والــسيد العالمــة مـن إفــاد )١(
ــاريخ  ــذاري بت ــدر ال ــدالعزيز ال ــى عب ــادة األســتاذ يحي ــدالرحمن الوشــيل؛ ومــن إف عب

 .هـ١٤٣٩  شوال١٨
 روايـة عـن ،هــ١٤٣٩ بتاريخ آخر شـوال ،من إفادة األستاذ محمد صالح مبخوت النرصة )٢(

 . عن والده مبخوت عيل سعيد النرصة،يل النرصةوالده الشهيد صالح مبخوت ع
 مـن أهـايل ،من إفادة األستاذ الفاضل السيد عبـاس عـيل حفـظ الـدين الكحـال )٣(

العميـد أحمـد عـيل محمـد  وإفادة ،هـ١٤٣٨ بتاريخ ذي القعدة ،مدينة كحالن عفار
  .هـ١٤٤٠ محرم ٢٥ إفادة محررة بتاريخ ،عبدهللا بن عبدالكريم املضواحي

 = ومن ، حفيد أحد الشهداء،من إفادة املهندس أحمد بن يحيى محمد محسن الحو )٤(



٢١٥  



  

  

 

٢١٦  

من مدينـة  ، )شوتري(امللقب  ،الحاج عيل بن محمد بزدان -٢٢

رغ  ،محافظة عمران، حوث َّملا استْشهد أخوه الحاج صغ  ِ ُ
 ، وعـاد بعـد عنـاء ومـشقة،وانبطح ب القتىل، هو ب الدم

ا جرى للح  ،هروون الحادثـة عنـ وأهل حوث يـ،اجَّجُوأخرب 
َوقد تعمر َّ َ ت إال سنة َ   . )١(هـ١٣٩٩ و 

بيـت الحـرازي مـن أهـايل  ،الحاج األستاذ غالب الحـرازي -٢٣

دي الـرتًرفيقاوكيل رشيعة و كان ،آنس وهـو ،  للطبيب ح

  .الذي روى كيفية مقتل رفيقه ك تقدم

 مـن الـسادة ،الـشامي عـيل عبد الرب يحيى محسنالسيد  -٢٤
 مـن نجـا ، محافظـة إب، مديرية السدة،أهايل قرية الخربة

 ،وعاد إىل بلده بعد مرور سنة مـن املجـزرة ،مذبحة الحجاج
 ، وكان فقيهها وخطيبها وإمام مـسجدها،سكن قرية املقالحو

 .)٢(م١٩٥٩ عام تقريبا ثم تويف
 مـن بيـت ، الحـارضي،مصلح بن أحـسن الجـشيميالحاج  -٢٥

                                                           
  .م٢٠١٨  يوليو٢  أرسل باإلفادة بتاريخ الثالثاء،قرية مجاورة لهذا الناجي

 رواية عن والـده العالمـة ،من إفادة السيد العالمة قاسم بن الحسن بن القاسم الرساجي )١(
 الحـاج حـس بـن عـيل ناجيوعن ولد ال،  عليهالحسن بن القاسم الرساجي رحمة هللا

  .م٢٠١٨ ديسمرب ٢٤ إفادة محررة بتاريخ ،كث من أهل حوثعن  و،بزدان
 وحفيـده املـصمم محمـد حـسان الـشامي ،من إفادة ولده األسـتاذ حـسان الـشامي )٢(

  .هـ١٤٣٩ ذي القعدة ٦بتاريخ 



 

  



٢١٧  

 .)١( هو ووالده من املجزرة نجا، سنحان،حارض
الــسيد العالمــة   وهــو،أمــ الحــج الــي يف ذلــك العــام -٢٦

 من ذرية األمـ ، بن أحمد بن عبدالكريممحمد بن عبدهللا

 ،عبد الرب بن عيل بن شمس الدين ابن اإلمام رشف الدين
َ وأخذ العلم عن السيد العالمـة حـس بـن ،هـ١٣٠٩ولد سنة  َ

لعالمــة  وعــن الــسيد ا،محمــد أبــو طالــب يف الفقــه والنحــو

ــب ــو طال ــدالرحمن أب ــن عب ــصمد ب ــايض ،عبدال ــن الق  وع

هم،عبدالوهاب بن محمـد املجاهـد  وأخـذ القـراءات ، وغـ

ِالسبع عن السيد العالمة املْقـرئ يحيـى بـن محمـد الكبـيس ُ، 
ون يف العلوم  وكـان ، وتجويد القـرآن واملتـون،ُوتالميذه كث

 يف غايـة ،ج ثـم بيتـه وهـو متـزو،ته وهو أعزبَلِْزنَ مْنِ مكلٌّ

 وكــان كــريم ، تــنفح منهــاِدْوُ العــُ ورائحــة،النظــام والنظافــة

 يحب ، عظيم املروءة، صادق الـلـهجة، سخي النفس،األخالق

 ً،انـاَّ ويفصل ب املتنازع وأهل الرتكـات مج،معايل األمور
َّ ثم تع مدة ، واملخادر، وللقفلة،ثم تع عامال لعيال رسيح
 ،كمة االستئناف الـرشعية بـصنعاءمن الزمن يف عضوية مح

 وشـيع جنازتـه ،هــ١٣٩٣ وتـويف عـام ،وكان قـد حـج مـرارا
                                                           

 رواية ،م٢٠١٧ ديسمرب ٢٨  كتبها إيل بتاريخ،من إفادة القايض عبدالوهاب املحبيش )١(
  .عن الفقيه محمد عيل مرزاح مبخوت النجار الحارضي عن آبائه



  

  

 

٢١٨  

ء  ، وعامـة، وضـباط، وتجار،الناس بجميع طبقاتهم من عل
ُ و تـشهد صـنعاء ،َّوممن شـيعه الـرئيس إبـراهيم الحمـدي ْ َ

  .)١( ورثاه كث من الشعراء، من جنازتهربجنازًة أك

ْ طمـيح اآلنـيسالعالمة محمد بن عبـدهللا -٢٧ َ  مـن قريـة ذي ،ُ

وهـو الـذي أخـرب  ، ذمـار،آنـس ، مديرية جبل الـرشق،العرت

َّباستشهاد رفيقه العالمة يحيى عيل مجود َ
)٢(.  

 ، حـراز، عزلـة الثلـث، قريـة عرجـز،محمد عمر العرجزي -٢٨
  .)٣( محافظة صنعاء،مديرية مناخة

اهره  نجا بتظـ، رجٌل من آل الذويد من أهايل مدينة صعدة-٢٩

ــ الجثــث والــدماء ائــه ب  وهــو الــذي ســمع ،بــاملوت وار

 وأحـد قـادتهم يـسأل ،النجدي وهم يطوفـون بـ القـتىل

لـك قـرص يف :  قـال لـه،واحـد: كم قتلت؟ فإذا قال: جنوده

ْ وإذا قال أك برشه بقصور بعدد من قتل من حجـاج ،الجنة َ ِ ٍ

                                                           
  .٢٤٧ ص،٣ ج، - خ - ،؛ ونزهة النظر أيضا٥٨١ ص،٢ ج، نزهة النظر،زبارة )١(

َّمن إفادة األخ خالد محمد عيل يحيى مجود )٢( َ  ، روايـة عـن أبيـه الـذي ال يـزال حيـا،ُ
 ثـم مـشافهة ،هــ١٤٣٩ ذي الحجـة ١٣محررة بتـاريخ  إفادة ، عاما تقريبا٧٥وعمره 

  .هـ١٤٤١ شوال ٤بتاريخ 

 إفـادة ، من أهل حراز، رواية عن األخ عيل الحجازي،من إفادة األستاذ عباد الهيال )٣(

  .هـ١٤٤٠ صفر٢٤محررة بتاريخ 



 

  



٢١٩  

  .)١(بيت الـلـه الحرام

  .)٢(قرية القابل رجل من بيت الحرازي من -٣٠

 مــن آل ، صــعدة، رجــل مــن العبــدي مــن أهــايل رحبــان-٣١
  .)٣(... عدوان

 .)٤( ...، صعدة، من أهايل رحبان، رجل من العبدي أيضا-٣٢
 هـو والحـاج  نجـا، مـن صـنعاء، رجل مـن بيـت القريطـي-٣٣

  .)٥(أحسن الفقيه

ل  -٣٤   نجـا،حيـدان منطقـة مـن) صاحب إبل للكراء(َّرجل ج
 والنـاجي ، كان برفقة الشهيد حسن الـرشقي،بلده إىل ورجع

  .)٦( من أهايل املدان،حسن بن عبدهللا سني

 والتي أوصلها ، خوالن العالية، تلك املرأة من خوالن الطيال-٣٥

  .الحاج صالح رساج رحمه الـلـه

                                                           
 عـن أحـد النــاج ، من صعدة يرويها عن أبيـه،من إفادة األخ محمد أحمد سهيل )١(

  .يد بصعدةمن آل الذو
  .من إفادة العميد يف القوات الجوية السيد محمد حس حسن عيل أبو طالب )٢(
 .هـ١٤٣٨ ذي الحجة ٢١ بتاريخ ،من إفادة األخ األستاذ املؤرخ عبدالرقيب حجر )٣(
 .هـ١٤٣٨ ذي الحجة ٢١ بتاريخ ،من إفادة األخ األستاذ املؤرخ عبدالرقيب حجر )٤(
  .قوات الجوية السيد محمد حس حسن عيل أبو طالبمن إفادة العميد يف ال )٥(
عيل املـدا بتـاريخ  )٦(   روايـة،م٢٠١٧ ديـسمرب ٢٩من إفادة السيد العالمة أم إسـ

 .الرشقي مسعود بن حسنأ بن حسن الحاج وهو ،الرشقي الشهيد أخ ِابن عن



  

  

 

٢٢٠  

 التـي نجـت مـن حلملـم تلك املرأة من بنـي صـرب مـن قريـة - ٣٦

  .)١( إىل قريتها وأخربت باملجزرةشهوراملذبحة ووصلت بعد بضع 

 نجـا وأخـرب بعـد وصـوله ، خوالن الطيـال، رجل من بني شداد- ٣٧

  .)٢(باستشهاد الشهيد صالح بن عيل الحيي الجربي الخوال أيضا

 كـان ضـمن ، ذمار، من الحدا، رجل من قرية بني عكروت-٣٨

 وعـاد بعـد ، و ينج إال هـو مـنهم، حاجا من قبيلة الحدا٤٠

  .)٣( وأخرب باستشهاد رفاقه جميعا، أشهرأربعة

  .)٤( مديرية كحالن عفار، رجالن من قرية الكول-٤٠ ،٣٩

  .)٥( محافظة عمران، من خمر، رجل من بيت عنف-٤١

 مديريـة ،عزلـة ولـد نـوار ،فرحة بن ميـرس رجل من قرية -٤٢

                                                           
  .م٢٠١٧ أكتوبر ٣ إفادة شفهية بتاريخ ،من إفادة األخ طارق صرب )١(
 ، وهو محمد بن محمد بـن صـالح بـن صـالح بـن عـيل الحيـي،من إفادة حفيد الناجي )٢(

  . رواية عن أبيه وعن عمته هايلة بنت صالح صالح الحيي،هـ١٤٤٠ ربيع األول ١٧بتاريخ 
عيل الفقيـهاألخ من إفادة )٣(  حفيـد ،مـن أهـل الحـدا ، حس عيل مصلح محمد إس

  .م٢٠١٨ أغسطس ٢٩خ رة بتاريَّإفادة محر ،أحد شهداء تنومة
 عن أبيه رواية ،من إفادة العميد أحمد عيل محمد عبدهللا بن عبدالكريم املضواحي )٤(

ته   .هـ١٤٤٠ محرم ٢٥ إفادة محررة بتاريخ ،وجده وع
 رواية عن الحـاج يحيـى بـن ،السيد العالمة القاسم بن الحسن الرساجيمن إفادة  )٥(

  .م٢٠١٨يسمرب  د٢٤ إفادة محررة بتاريخ ،صالح القميل



 

  



٢٢١  

  .)١( محافظة صعدة،حيدان

ن  مــ،للــشهيد النقيــب محمــد قايــد صــالح الهجــامخــادم  -٤٣

  .)٢( محافظة صنعاء،أرحب

 ، مديريـة ثـال، حبابة، من قرية وتار، رجل من بيت البواب-٤٤
  .)٣(محافظة عمران

 

ِــا أن القــوم  يكونــوا قــد وصــلوا إىل أي مــن مواقيــت  ٍّ

ٍّ وال إىل إزاء أي منها،الحج َّ فإنه من املـرجح أنـه  يكـن قـد ،ِ

ِة واملعنتة آنذاك َّظروف السفر الشاقُ وال تساعد ،ٌّأحرم أي منهم ْ ُ

ٍأيا منهم عـىل التطـوع بـاإلحرام مـن أمكنـة سـابقة للميقـات ً ّ، 

َّوالذي يجوزه الفقه اإلسـالمي؛ لذا يرتجح أنهـم  يكونـوا قـد  ُ ِّ

  .أحرموا بعد

اعتدى علـيهم ": َ يبدو أن قول القايض األكوع،ًوبناء عىل هذا
                                                           

  .م٢٠١٨ إفادة محررة بتاريخ آخر أكتوبر ، محمد يحيى هادي محمد مطراألخمن إفادة  )١(
محـررة بتـاريخ  إفادة ، من أرحب، واألخ يوسف الهجام،األخ بكر الهجاممن إفادة  )٢(

  .م٢٠١٩ يوليو ٢٧

  .)تنومة دماء منسية(من إفادة املنشد الحاج محمد بن يحيى الوتاري لفلم ) ٣(



  

  

 

٢٢٢  

ِلهم وهـم محرمـونجيش امللك عبدالعزيز آل سعود فقت ْ  ومـا ،)١("ُ

ُّهـم مهلـون ُّكل"ذكره القايض عبـدالرحمن اإلريـا مـن أنهـم  ِ ُ

 وكذلك مناقشة الباحـث الـدكتور عبـدالرحمن ،"باإلحرام للحج

ُأ يكـن ارتـداء ": الوجيه لروايـة آل سـعود يف املذبحـة بقولـه

َأولئك الضحايا للباس الحج يف موسـم الحـج دافعـا للَقتلـة  

  .وااللتباس  كله نشأ عن الوهم،)٢("دوا من هوية ضحاياهميتأكَّ

يتبـ أن الــشهداء كـانوا أكـ .. ومن خالل هذا الفـصـل 

 وأن ، شـخص٥٠٠ وأن النـاج منهم حـوايل ، شهيد٣٠٠٠من 

َّوضع الـسلطة الـسابقة وعالقتهـا مـع نظـام آل سـعود أدى إىل 

ل توثيــق هــذه الحادثــة الحقــا َال يفــوت ُ وأنــه يجــب أن ،إهــ

  .اليمني هذا األمر مرة أخرى

                                                           
 .١٥٣١ ص،٣ ج، هجر العلم ومعاقله يف اليمن،األكوع )١(
  .١٢٦ ص، عس يف النزاع السعودي اليمني،الوجيه )٢(



 

  



٢٢٣  

 

 

ات لهـا أثـر  ترتب عىل تلك املجزرة نتائج وتطـورات ومتغـ

  : منها،يف التاريخ اليمني املعارص

ِكان مـن أهـم النتـائج واآلثـار هـو اشـتعال الغـضب الـشديد  - ِ ِّ

َّ كـ عـرب عـن ذلـك ، الحزن يف قلـوب اليمنيـِّواتقاد نار
ة اإلمام يحيـى ِصاحب س وملا وصـل هـذا الخـرب ":  إذ قال؛ُ

 ،"إىل هذه األقطـار قوبـل بالغـضب الـشديد والحـزن العـام
 وقـد ،َويصف نزيه العظم مشاعر اليمني إزاء هذه املذبحة

َّوحـدثني ":  فيقول،وصل اليمن بعد أربع سنوات من وقوعها

 بيـنهم أقـارب ،ٌا عن هذه الفاجعة كث من أهـل الـيمنأيض

ِالحجاج الـذين قتلـوا يف هـذه املجـزرة ُوجمـيعهم كـانوا " ،"ُ

َّيــرسدونها عــيل ِ وعالمــات التــأثر العميــق والحقــد الــشديد ،ُ ِ ُِ

  . )١("ظاهرٌة عىل أسارير وجوههم

                                                           
  .٢٢٧ ص، رحلة يف العربية السعيدة،العظم )١(



  

  

 

٢٢٤  

ِوقد عرب اليمنيون آنـذاك عـن اسـتعدادهم لالقتـصاص مـن  - َّ
 وكــانوا بــ الفــرتة ،ُّ كــانوا واســتعدوا لقتــالهمالقتلــة أيــن

ِواألخرى يسمعون اإلمام يحيـى مـن التحـريض واإلثـارة مـا  ْ ُ

 ،)١( ويرفعون بذلك عقائرهم وأصواتهم،"ُيث الحفيظة"كان 
ء والبلغاء الخطباء الرسائل والقصائد"و  ،"قال يف ذلك العل

جميع قبائـل  وحثوا اإلمام يحيـى و،وذكروا فيها هذه املصيبة

ع واملس لحرب هؤالء  الخوارج املعتدين عىل "اليمن باالجت

  . )٢("حجاج بيت الـلـه الحرام

ً مـضمخة بالـدم الـربيء- وصلت الرسالة النجدية الوهابيـة - َّ، 
نـي-ّمزينـة باألشـالء والـرؤوس املقطوفـة   ،ٍ إىل كـل بيـت 

َّوكان مفاد تلك الرسالة أن القتل أفضل طريقة محببـ ة لـدى ُ

ــاليمني ــتهم ب ــدي يف عالق ــيلة يف ،النج ــ وس ــه خ ٍ وأن ُ
ِ وأن عليهم أن يستعدوا ملثل ذلك  ،التعارف معهم من أول يوم ُّ ِ

ِّالسلوك املتوحش يف أقرب فرصـة  ، أو فليكونـوا عـىل حـذر،ِ
ـف اليمنيـون   الرسـالة بـيشء مـن البالهـة تلـكولألسـف تلقَّ

                                                           
 جواب من اإلمام ،١٠ ص،م١٩٣٤مايو / هـ١٣٥٣ ، محرم،١ العدد،٣٤ مج،مجلة املنار )١(

دى األوىل ٢٢ بتاريخ ،يحيـى عىل محمد رشيد رضا   .هـ١٣٥٢ ،ج

  .ب/ ١١٤ ، بحث مفيد،مجهول )٢(



 

  



٢٢٥  

م ٢٠١٥منـذ عـام لهـا ملثيعـودون بالنجـدي  وإذا ،والتهاون

 ولو كنا أخذنا بتنبيهات تلـك الرسـالة ،َّبأشد وأسوأ م كانوا

ة واستمعنا لجرسها املنذر ألعـددنا العـدة ِالخط ِ  ومـع ذلـك ،َ

  . واالنتصاف منهم اليوم،فالفرصة سانحة للرد عليهم

تنع اليمنيون عن الحج ألعوام- ِ وكان من الطبيعي أن  ّ
 بعد ،)١(

ِهم عىل ذلك النحو البشعأن تم استهداف ِ.  

ُ وكان من نتائجها توتر العالقات السياسية ب حكومة اإلمام - ُّ

 واشتعال ملـف عـس الـذي ،ِيحيـى وسلطان نجد ابن سعود

ِسيؤدي يف ما بعد مع جملة من األسباب األخرى إىل اشتعال 

َّالحرب ب الطرف َّ وظلت قضية املجزرة مطروحة يف كـل ،ِ

املفاوضات السعودية اليمنية الحقـا حتـى اشـتعال اللقاءات و

ــرب  ــائف،م١٩٣٤ح ــدة الط ــع معاه ــدورها ، وتوقي ــي ب  والت

ات سياسية جديدة   .ِّتجاهلت القضية ووأدتها تحت متغ

عيـة وإداريـة- ة يف أرضار ونتائج اجت ْ وتسببت هذه الجر َ ّ، 
ّفقد تقرحت أجفان كث من األوالد الذي تيتمـوا إثـر مقتـل  ُ ْ َ ّ

من الوظائف اإلدارية يف الدولة لفـرتة ٌوشغرت كث  ،آبائهم
                                                           

 .٢٢٨ ص، رحلة يف العربية السعيدة،العظم )١(



  

  

 

٢٢٦  

 وظل كثـ مـن أهـايل الـشهداء سـن يـأملون ،من الوقت

 فـانتظرت ، وليـسوا شـهداء، واعتـربوهم مفقـودين،عودتهم

 ، واألخــوات إخــوتهن، واألبنــاء آبــاءهم،الزوجــات أزواجهــم
ْوظلــت بعــض تركــات الــشهداء عــرشات الــسن  تْقــسم َ ُ ُ ْ َّ، 

 ك يف حالـة الـشهيد النـرصة ،ونشأت عنها مشكالت رشعية

َ ليرتتـب ، أوالَلُِت ق أيه،وولده  ،عـىل ذلـك تقـسيم املواريـثَّ
بخط اإلمام يحيـى  )١(وثيقةوتثبت  ،وتحديد الورثة الرشعي

ْحميد الدين أن محكمة االستئناف بصنعاء حكمـت  َ مـدة بعـد َ

 يف هـذه املجـزرة باعتبـار كـل املفقـودينوقوع املجزرة من 

ــه يجــوز تقــسيم مــواريثهم،مــو  ، وتــزويج نــسائهم، وعلي
ِوتعي موظف إداري يخلفون من استْشهد من املـوظف  ُ

لهم ومناصبهم   .عىل أع

 -  

َّظلت هذه القضية وموضوع اإلنصاف للمظلوم من حاكم 

ا للجانب اليمني َنجد مطلبا دا ْ ا كـان اإلمـام يحيــى قـد  وإذ،َ

 اسـتمر وأنه ،َ وطلب اإلنصاف منه،َّحكم ابن سعود بعد املجزرة
                                                           

  .الوثيقة ملحقة يف آخر هذا الكتاب )١(



 

  



٢٢٧  

ــب  ــإن الجان ــة؛ ف ــارات املخادع ــة ويف رصف العب طل َيف امل ِ ِ ْ َ
ِّاليمني ظلَّ يطرح هذه القضية يف مقدمة القـضايا التـي يجـب  َّ

رات الالحقـة ُّالبت فيها وحلها يف جميع اللقاءات واملؤ  فقـد ،ُّ

ُع اإلمام مسألة اغتيال الحجاج يف مقدمة الـرشوط عنـدما وض
  . )١(م١٩٢٣أرسل ابن سعود وفدا يف نفس عام 

ء دمـشق الـشام،َّوعند زيارة الشيخ كامل القصاب  ،ِ من عل
َ موفـدين عـىل اإلمـام مـن قبـل الجمعيـة ،ورفيقه حيـا بـك

ِ وطلـب الوفـاق ، التي كانت تسعى لتوحيد كلمة العـرب،العربية ِ

ُ رحـب اإلمـام بـالفكرة، اإلمـام وابـن سـعودب َ ولكنـه طلـب ،َّ
ِتقديم اإلنصاف املوعود بـه بـشأن العـدوان عـىل حجـاج بيـت  ِ َ

َّ وأنــه متــى تــم ذلــك وزال مــا يف ، وســدوانتـــنومةالـلـــه يف 

 ٍ ٍالنفوس من غيظ أمكن الرشوع يف االتفاق عـىل أسـاس متـ ُ ٍ

َجنـود "لية يف ذلـك ِّ محمـال املـسؤو،من االتحاد ونبـذ الـشقاق

 وعـىل ضـوء ، فرأيا أن جواب اإلمام هـو الـصواب،"ِأم نجد

ّذلك توجها إىل الرياض للقاء حاكمها
)٢(.  

                                                           
ــشهاري )١( ــيمن،ال ــسعودية يف ال ــدة املقطــم ؛٧٢ -٧١ ص، املطــامع ال  نقــال عــن جري

  .م١٩٢٦/ ١٠/٧ بتاريخ ،٢١١٣٦٣ عدد،املرصية

ة ا،مطهر )٢(  .٤٤٦ -٤٤٥ ص،٢ ج،إلمام يحيـى بن محمد حميد الدين س



  

  

 

٢٢٨  

ِ تش إىل سبق وعد عبـدالعزيزوكلمة اإلنصاف املوعود به ِ بـن   ْ

ــاد  َســعود وعــودا عــسلية أراد مــن خاللهــا كــسب الوقــت واالبتع ْ
  .الظريف واللحظي عن الحادثة

ء وأعـالم العـرب يف حـضور ونزوال  عند رغبة كث مـن زعـ

ر مكة برئاسة عبدالعزيز اليمن م  فقـد ،م١٩٢٦بن سـعود عـام َؤ

 غ أن املندوب اليمني السيد حس بن عبـدالقادر ،حرض اليمن

كان قد أنهى إىل عبدالعزيز أيضا رضورة البت يف قضية شـهداء 

  .)١(اقيات قبل إقامة أية عالقات أو عقد أية اتفتـنومة

ِهـ وفد إىل صنعاء وفـد مـن قبـل ابـن ١٣٤٥ ذي الحجة ٣ويف  ِ َ ٌ

ِ وأرادوا تقرير الحدود ب البلـدين،سعود َ
ٌ ثـم ذهـب وفـد يف ،)٢(

 ،)٣( وجـرت املفاوضـات،هـ من الـيمن إىل مكـة١٣٤٦العام التايل 
 ولكـن ،تــنومة وقـضية الحجـاج اليمنيـ يف ،حول قضية عس

 فعــاد إىل صــنعاء ،صــادقا يف املوضــوع يجــد الوفــد تجاوبــا "

َّوظلــت القــضية مفتوحــة  يبــت فيهــا بــيشء َ  يف حــ كانــت ،ُ

                                                           
ة ،مطهر )١(  مقدمة املحقـق الـدكتور ،٣١٨ ص،١ج ،الدين حميد محمد بن اإلمام يحيـى س

  .١٢٢ - ١٢١ ص، تاريخ العالقات اليمنية السعودية، نقال عن فتوح الحرتش،صالحية
 .٢٤٨ص ،املتقطف ،الجرايف )٢(
 .٢٥٠ -٢٤٩ ص، املقتطف،الجرايف )٣(



 

  



٢٢٩  

  .)١(" يف أطراف عس)عرو( وأهمها حادثة جبل ،َّاملشاكل تتجدد

 ،ُوملا حكم ابن سعود بأحقية الجانـب اليمنـي يف جبـل عـرو
ٍوتعلق بها الجانب الـسعودي عـىل أنـه أسـاس التفاقيـة شـاملة  ٍ ٌ َّ

ِرح اليمنيون مرة أخـرى موضـوع دفـع ديـات آالف الحجـاج ط ِ ِ َ َ
ولعل اإلمام كان يرمي من وراء التشديد عىل ديات . )٢(اليمني

ــا ــب عليه ــوي املرتت ــب املعن ــة إىل الجان ــاج املادي ــو ،الحج  وه

ظلوميتهمااالعرت  ومن ثم القـضاء عـىل رسـالة التـوحش ،ف 

هـا حتـى آخـر والقسوة التي أرص ابـن سـعود عـىل اإلخـالص ل

  .لحظات حياته

اســتمر اإلمــام يطــرح القــضية يف املحافــل الــسياسية ويف 

 بل حتى من خالل مراسـالته الثنائيـة ،املنابر اإلعالمية العربية

 ك هو الحـال يف رسـائله مـع محمـد ،مع الشخصيات املعتربة

  .)٣(رشيد رضا

ــن ســعود يف صــنعاء عــام  ت القــضية أمــام وفــد اب ــ ِوأث

ــا كــان يــستبطن ،م١٩٢٧/ هـــ١٣٤٦ ٍ ر ِّ ورد الوفــد بكــالم لــ
                                                           

  .٣٨٠ -٣٧٩ ص، اليمن عرب التاريخ،رشف الدين )١(

 .١٢٩ -١٢٨ ص، املطامع السعودية يف اليمن،الشهاري )٢(
  .١٠ ص،٣٤ مج،مجلة املنار )٣(



  

  

 

٢٣٠  

َ و يـرض ،ليس لـه بـه اطـالع"إن ابن سعود :  فقالوا،التنصل

  .)١(" وال بد أن تكون املخابرة فيها عىل ما تحبون،ا كان

ثم طرح املندوبون اليمنيون القضية يف مفاوضات صـنعاء يف 

 بـسبب ،همـة باعتبارها قضية م،م١٩٣٣يونيو / هـ ١٣٥٢ربيع األول 

 وطلبوا من الوفد السعودي الرفع بـشأنها إىل ، منها"تأثر القلوب"

  .)٢(َّ حيث كان اإلمام قد حكمه، استنجازا لحكمه،ملكهم ابن سعود

ِ وإبــداء كثــ مــن ،ٍوبعــد فــشل كثــ مــن جــوالت التفــاوض

طلة عن إصدار الحكـم فيهـا مـن قبـل ابـن سـعود  وبعـد أن ،امل

 وبـات مـسيطرا عـىل الحـرم ،صومهتفرغ ابن سعود من كل خ

َّ أبدى ما بيت مـن النيـة ، وتقوى مركزه الروحي واملايل،الرشيف
ُّيف التنصل عن تحمل أية مسؤولية تجـاه هـذه املجـزرة َّ حيـث رد ،ُّ

 م بـأن١٩٣٣ نـوفمرب ٧/ هــ١٣٥٢ رجـب ١٩ٍعىل برقية لإلمـام بتـاريخ 

  .)٣("علينا فيها وال حجة ،تعلمون براءتنا منها" "مسألة الحجاج"

                                                           
ــة الــسعودية،ســا )١( ــة ؛٤٠٤ ص، مراحــل العالقــات اليمني  نقــال عــن وزارة الخارجي

 .٧ ص، بيان عن العالقات،السعودية
ــة الــسعودية مراحــل العالقــات،ســا )٢( ــة ،٤١٣ ص، اليمني  نقــال عــن وزارة الخارجي

  .٤٨ -٤٧ ص، بيان عن العالقات،السعودية
ــة الــسعودية،ســا )٣( ــة ،٤٢١ ص، مراحــل العالقــات اليمني  نقــال عــن وزارة الخارجي

  .٧٥ ص، بيان عن العالقات،السعودية



 

  



٢٣١  

ر أبهــا يف ذي القعــدة  م ١٩٣٤مــارس / هـــ١٣٥٢ثــم يف مــؤ

 ومنهـا ، الوفد اليمني بوجهة نظره حول عـدد مـن القـضاياسك

ــاء" ــاج األبري ــة الحج ــصارحة ،"حادث ــرر م ــعود ك ــن س  إال أن اب

وقفه من حادثة الحجـاج  ،مـسألة منتهيـة" وهـو أنهـا ،اليمني 
َأمر بإعادة كافـة مـا وجـد مـع "نه  وأ،"وأن ابن سعود بريء منها ِ ُ

  وهـو،)١("وعندنا وثيقـة باسـتالم ذلـك":  واستدل بقوله،"الحجاج

ــش ــت إىل ،ي ــي أرجع ــات الت ــض املنهوب ــتالم بع ــك اس  إىل ص

 وإىل أن السعودي كـانوا يبيتـون التنـصل مـن تبعـات ،أصحابها

ة ورغـم ذلـك فـإن الوفـد اليمنـي اعتـرب أن مـسألة  ،هذه الجر

  .)٢(" ومن الواجب حلها،معلقة" ال زالت الحجاج

وهكــذا ظلــت قــضية الحجــاج مطروحــة طــوال املــسار 

 وأن ابن سعود كان ياليـن الجانـب اليمنـي يف أول ،التفاويض

ـــسيايس ،األمـــر ـــه مـــا إن قـــوي موقفـــه العـــسكري وال  لكن

ُّ وعندما قرر تنفيـذ توجهاتـه إزاء عـس ونجـران ،واالقتصادي
                                                           

ــة الــسعودية،ســا )١( ــة  نقــال عــن وزارة الخ،٤٤٨ ص، مراحــل العالقــات اليمني ارجي

  .١٤٤ ص، بيان عن العالقات،السعودية

ــة الــسعودية،ســا )٢( ــة ،٤٤٨ ص، مراحــل العالقــات اليمني  نقــال عــن وزارة الخارجي

  .١٤٦ ص، بيان عن العالقات،السعودية



  

  

 

٢٣٢  

العسكري كـشف عـن حقيقـة موقفـه وجيزان من خالل الخيار 

  .وخلع قناع الل إزاء أولئك الحجاج ومسألة تعويضهم

وقد يـستغرب القـارئ مـن موقـف ابـن سـعود املتـشدد يف 

 ال سي وهو الذي كـان ،مسألة تعويض الحجاج وتسليم دياتهم

َّسخي اليد لكل من هب ودب يف بالطه َّ وال سي بعد أن تفجر ،َّ
ـوياليف بـالده ليكالنفط   ،تمـل مـرشوع قــرن الــشـيـطـان 

ـا إىل الحفـاظ عـىل  والذي يبدو أن ابن سعود كان يـسعى دا

عي والنفيس من وراء هـذه املجـزرة؛  مكتسبه السيايس واالجت

ظهـر القـوي الـذي ال يرتاجـع عـن  فهو الـذي أراد الظهـور 

 يف الوقــت الــذي يظهــر اإلمــام يحيـــى يف موقــف ،قراراتــه

 أمام شـعبه ، الذي ليس بيده حيلة،ِّول املستعطيالضعيف واملتس

 ك أراد أن يبقى طابع التـوحش والقـسوة الـذي ،وأمام العا

ــ كــ هــو بــدون أن  حققتــه هــذه املجــزرة يف وعــي اليمني

ا سرتمم هذه النفسيات التي ،عنه يرتاجع  ومسألة التعويض ر

  . منكرسة أرادها

ِّ الوعي  وقتل الهمم عـن ،لنفوس وغزو ا،إنها اسرتاتيجية 

  .القيام بأي دور معارض له



 

  



٢٣٣  

ِّأدرك كث من اليمني خطورة هذا الكيان املتـوحش وأدركـوا -
 وكــان الجانــب الــشعبي ،ٍوجـوب مواجهتــه منــذ وقــت مبكـر

 وكان األوىل بالجانب الرسمي ممثال ،حارضا يف هذا الصدد

رس بحكومة اإلمام يحيـى االستجابة املوازية لتحدي هذا الج

َ والذي آذن بأن هذا الكيـان املـزروع يف صـدر األمـة ،ِّاملبكر

ُوعىل حرميها الرشيف كيان عدا شيطا يجب مواجهته  ُ ٌّ ٌ

ُ وتحريـر األرايض اليمنيـة املحتلـة يف ،ُوإزاحته عن الحجـاز
  . عس ونجران وجيزان من تحت قبضته املشؤومة

م ٢٠١٥ لقد أظهر العدوان الجاري عـىل الـيمن منـذ مـارس

خطــورة وحجــم خطــأ التهــاون والتقــاعس والتخــاذل عــن 

 الـذي وصـفته األدبيـات اإلســالمية بأنـه ،هذا الكيـان مواجهة

  .)قـرن الـشـيـطـان(

ّأدى التهاون إزاء ذلك الجرس الخط أن اليمني  يعدوا 
َّ ثم أدى التدخل والهيمنـة ،العدة الالزمة للمواجهة االسرتاتيجية

ــىل ــسعودية ع ــايف ال ــوي والثق ــسيايس والرتب ــيمن ال ــرار ال  ق

 ،والفكري إىل تغييب تلك املجزرة عن الواقع التعليمي والثقـايف
ــة وتـضييعها  وخلــق قــوى ،ِوسـاهم البــرتودوالر يف وأد الجر

 فـتم مـع ،ناعمة تدين بالوالء لهـذا الفكـر الـشيطا النجـدي



  

  

 

٢٣٤  

ن  فـإذا بنـا نـشهد أ،مرور الوقت تغييب الوعي بهذه الخطـورة

 ،فينا مـن يـدين بـالوالء لهـذا الكيـان أكـ مـن والئـه لوطنـه
  . وملظلوميته، وإلخوانه،ولبلده

 - 

بعد أن قوي مركز ابن سعود السيايس والعسكري واالقتـصادي 

بدأ بفرض خياراته بشأن عس وجيـزان ونجـران وشـأن الحجـاج 

ــالء ــالقوة واإلم ــ،ب ــشل املفاوض ــار ،ات وأدى إىل ف ــم إىل انفج  ث

ـا عـرف ،م١٩٣٤الحرب اليمنية السعودية يف عام  ِ والتي انتهت  ُ

َ التي أمىل رشوطها املنترص عـسكريا ،م١٩٣٤باتفاقية الطائف عام

 ومع ذلك فقد استطاع اإلمـام يحيــى ، وهو ابن سعود،يف املجمل

 ثـم بحـصافته أن ،بسبب انتصاره وتقدمه يف جبهة نجران وعس

ا من اإلمالءات التي كان يفرضـها الوضـع العـسكري يتفادى ك ث

  .والسيايس آنذاك

ا أقرت أن تلك املعاهدة ويف الواقع  ًواقعا مفروضا بشأن إ ً

 تلزمـه وأنـه ال ،املجزرةبـ وهو أن ال عالقة البن سعود ،الحجاج

أية تبعة؛ وبناء عىل ذلك كانت تلـك االتفاقيـة صـدى جافـا ملـا 

 وعـدم ذكرهـا ،هو التجاهل التـام لهـا و،كان يريده ابن سعود



 

  



٢٣٥  

  . ولو باإلشارة

ٍومع أن املعاهدة أفضت إىل نـوع مـن التطبيـع يف العالقـة 

ب اليمن والنظام السعودي؛ إال أنه بالعودة إىل نصوصها نجد 

ْمملكة قـرن الـشـيـطـان اليوم بحربها عىل اليمن قـد خالَفتهـا 

ضمونها تنكـيال مب،مخالفة رصيحة ينـا؛ األمـر الـذي ّ ونكلت 

ِيعني أنها أفرغتها من مضمونها امللزم لليمني يف الكـف عـن  ْ

  .ِاملطالبة باألرايض اليمنية املحتلة واستعادتها

وبناء عىل ذلك وعـىل أن تلـك املعاهـدة  تتنـاول املجـزرة 

بأي حل وأن والية أولياء الدم باقية فإنه رشعيا وقانونيـا يحـق 

 وأن يرفعـوا دعـاوى ، اليـوم لقـضيتهمألولياء الدم أن ينترصوا

حقوقهم املدنية من الديات والتعويضات أمام املحاكم الدوليـة 

 فمثـل هـذه الجـرائم ال تـسقط بتقـادم ،ضد نظام ابـن سـعود

ٌ وخ من ذلك كله فإن الجبهات املشتعلة ب اليمنيـ ،الزمن
 ، والتنكيـل بهـم،وب هذا النظام هي خ ميـدان ملحـاكمتهم

 وليـست جـرائم اليـوم وال ،قتصاص من القتلة أبنـاء القتلـةواال

يـث ال  ح،ضحاياه وهم بعرشات اآلالف بأقل شـأنا مـن أولئـك

ِّزال الدم متدفقا ُ ً نازفاحُ والجر،َّ   ً. ومتجدداحارا ُ والحزن،ِ



  

  

 

٢٣٦  

 -  

ا أن معاهدة الطائف  ٍم  تحمـْل أي حـلٍّ أو إنـصاف ١٩٣٤و َّ ِ

ْ بـل طـوت القـضية ووأدتهـا سياسـيا تحـت ،تـنومةداء قضية لشه َ َ ِ َ
 وشــعر اليمنيــون عنــدها ،وطــأة االنتــصار العــسكري البــن ســعود

نيـة طاملـا أملـوا ،بالغيظ والحنق واإلحباط  وملسوا خسارة أراض 

َّيف عودتها لبلدها األم؛ لهذا فقد تحـرك الجانـب الـشعبي اليمنـي 
ي الساعة السابعة والنصف صـباح  فف،ألخذ الثأر والقصاص بنفسه

م انـربى ١٩٣٥ مـارس ١٧/ هــ١٣٥٣ ذي الحجـة ١٠يـوم األضـحى 

ثالثة رجال من قرية بيت حارض السنحانية لالقتصاص مـن ابـن 

َ حين كان يطوف طواف اإلفاضة يف الحرم امل،سعود َ . 
َّأولئك الفدائيون الثالثة هم مـن أرسة بيـت الهجـام مـن بيـت 

مـذكِّرات َّبالذكر أنـه وصـلت إىل يـدي  جدير ،حارض يف سنحان

 كتبهــا ،)١(منــسوبة إىل الفــدا الــشهيد صــالح بــن عــيل الهجــام

َ وتــضمنت نــسب أرستــه آل الهجــام منــذ القــرن العــارش ،لنفــسه ْ َ َّ
ورد فيهــا سلــسلة نــسبه و ، وإنجــازات أرستــه العــسكرية،الهجــري

                                                           
ة )١( ة وخطــ   تخــُل مــن أخطــاء منهجيــة تــضعف قيمتهــا ،تــضمنت معلومــات مثــ

 .ٍحذر شديد ولهذا تم التعامل مع معلوماتها ب؛التأريخية



 

  



٢٣٧  

 بن صالح بن عيل بن حزام بن صالح بن عيل بن حس: كالتايل

صالح بن عيل بن صالح بن قائد بن هادي بـن قائـد بـن هـادي 

َّ وذكر فيها أن عمه صالح بن حزام الهجـام ،الهجام امللقب النجار
قائد صف سنحان وبالد الروس يف حرب التحريـر ضـد األتـراك 

به بـ   .)القائد املنترص(وأن اإلمام يحيى لقَّ

  :وهذه تراجم أولئك الفدائي

ــ- ١ ــان ،ن عــيل حــزام الهجــام النقيــب عــيل ب ــذي عرفــه بي َّ وال
 مـارس ٢٠/ هــ١٣٥٣ ذي الحجـة ١٥الخارجية السعودية بتـاريخ 

 ،ضابط برتبة نقيب يف الجـيش املتـوكيل الـي": م بأنه١٩٣٥
 شــوال ١٠ صــادر مــن جــوازات صــنعاء بتــاريخ ٩٨رقــم جــواز 

ُ يعلـم ":  بين وصـفه بيـان الحكومـة اليمنيـة بأنـه،"هـ١٣٥٣
  ." للحج إال يف وقت متأخربنيته

الشهيد صالح بـن عـيل املنسوبة إىل ذكرات امل وم ورد يف 

أنـه كـان يلقـب : الهجام عن أخيه الشهيد عيل بن عيل الهجـام

 وأنه كـان قـد التحـق باإلمـام يحيـى حميـد ،بنقيب املجاهدين

َّم وتـدرب عـىل ١٩٠٥/ هــ ١٣٢٣الدين يف قفلـة عـذر يف عـام 
َمــام رتبــة نقيــب ومنحــه اإل،األســلحة ُ ثــم تعــ قائــد بلــك،ُ ُ

)١( 

                                                           
  . وهو اسم وحدة من وحدات الجيش،مصطلح تر )١(



  

  

 

٢٣٨  

 وشارك يف حروب اإلمـام ،م١٩١١/ هـ١٣٢٩الحارضي يف عام 

ِّ ثم ع قائدا للمعـسكر ،ضد األتراك حتى خروجهم من اليمن ُ
 وكان هو وأخوه كاتـب املـذكرات صـالح عـيل ،الجنو لصنعاء

 وآخـرون مـن بيـت ، ومبخوت بن مبخوت حس النجار،حزام

 ،َبطـال معركـة التحريـر ضـد األتـراك حـول صـنعاء أ-حارض 
 ومنح كال منهم رتبـة ،)أسود النرص(ُفأطلق عليهم اإلمام يحيى 

  . ومنح القائد عيل بن عيل لقب نقيب النقباء،نقيب

 وصـفه بيـان الخارجيـة ، أما ثانيه فهو صالح بن عيل الهجام- ٢

 صــادر مــن جــوازات ٣٤ رقــم جــوازه ،مــزارع"الــسعودية بأنــه 

:  أما الرواية اليمنيـة فتقـول عنـه،"هـ١٣٥٣نعاء بتاريخ شوال ص

ِشقيق الضابط عيل قـدم إىل الـيمن بعـد أن كـان مغرتبـا يف "

 وكان اإلرصار منه عىل أخيـه ، ثم التقى بأخيه،جيبو لسنوات

  . "الضابط عيل بالعزم إىل مكة ألداء فريضه الحج

للعلـم ": قـائالًكتب وصيته وتش املذكرات املنسوبة إليه أنه 

 قـايض  وما ندري مـا هللا،نحن ذاهبون ملا يريض هللا ورسوله

 وإن ، إن قدر لنا النرص فمـن هللا الكـريم الفـرج، فيه)قاض(

َّ وال مــرد ،قــدر لنــا الــشهادة فهــي الفــوز مــن هللا لنــا بالجنــة
فهـذا مكتـوب ومقـدر لنـا مـن هللا ":  وقـال،"لقضائه ومشيئته

يف سبيله مع أهل بيت رسول هللا مـن الحكيم العدل أن نجاهد 



 

  



٢٣٩  

ٌ وهـذا متـوارث فينـا منـارصتهم منـذ ،أقام العدل واتبع الحـق َ
انـا مطلقـا وقويـا ،القدم ـان بـا إ  فهذه وصيتي لكم باإل

ه ورشه الئكته وكتبه ورسله والقدر خ  وتربية األبنـاء عـىل ،َو

 هللا أشـهد أن ال إلـه إال: ِ وبعـد مـا ذكـر،مبادئ الدين الحنيف

 وحبيبه من ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،وحده ال رشيك له

  .)١("إلخ... خلقه 

أمــا الثالــث فهــو مبخــوت بــن مبخــوت بــن حــس النجــار -٣

 ال تذكر عنه الرواية السعودية ، وهو من نفس األرسة،الهجام

 أما الرواية اليمنية ،سوى أنه حصل عىل جواز سفر من جدة

 وأنـه ،لجـيش قبـل وقـت غـ قـصّفار من ا": فتقول عنه

 أمـا ،"سافر اىل أخيـه املقـيم بالحجـاز واغـرتب يف الجـوار

رفيقه النقيب صـالح الهجـام فتـذكر أنـه املذكرات املنسوبة ل

 وإن  يكـن لـه ،َكان رشيكهم يف الجهاد مع اإلمـام يحيـى

  .نفس الحضور الذي كان لهم

مـساعد بـن ":  وتـسميه،وتضيف الرواية السعودية لهم رابعـا -٤

 رقـم جـواز ، عسكري يف الجيش املتوكيل الـي،عىل سعد

ــاريخ ٦٣ ــي بت ــج ال ــ الح ــن أم ــادر م ــدة ٥ ص  ذو القع
                                                           

  . وقد قمت بتصحيحها،عىل أخطاء نحوية ولغوية قليلةاملنسوبة اشتملت املذكرات  )١(



  

  

 

٢٤٠  

 وكـذلك ال ،ِ بين ال تعرف عنه الرواية اليمنية شيئا،"هـ١٣٥٣

 املنـسوبة إىل النقيـب صـالح يوجد له ذكر يف تلك املـذكِّرات

 وأمكنــه ،وقــت الحــق ولعلــه التحــق باملجموعــة يف ،الهجــام

ا  يكـن لـه ،الفرار من قبضة السعودي بعد الحادثة  ور

  .عالقة بالحادثة أصال

َروى السيد عيل املرنـة أنـه يف ذلـك الحـج صـادف أن لقـي  َ َّ ِ

 وأنهم قبيل الحادثة طلبوا ،أولئك الفدائي من أهل بيت حارض

م إليهم َّيـا ابـن الجـدين:  فقالوا لـه،منه االنض
ليـوم يـوم  ا،)١(

ُّ وكانوا قد أرصوا عىل النزول لطواف اإلفاضة بعد رمي ،)٢(النقاء
َ لعلهــم يجــدون ابــن ســعود،الجمــرة مبــارشة  ،ُّ فيقتــصون منــه،َّ

 وكـان خلفـه ابنـه ،وبالفعل فإنهم ما إن رأوه يطوف حول الحرم

 ولعله النقيـب صـالح بـن عـيل ، حتى هجم أولهم،سعود وحرسه

 وأخـرج جنبيتـه ،رضي والحـارض الـلــهأنـا الحـا: الهجام قـائال

 ، ثـم لحـق بـه اآلخـران،َّالحادة وهي تلمع وهجم عىل ابن سعود
                                                           

 الرسـول محمـد صـىل الـلــه عليـه وآلـه ، ويقصد بالجدين،لعلها كلمة ثناء وتشجيع )١(

  . واإلمام عيل بن أ طالب عليه السالم،وسلم

هو االقتصاص، وهي عبارة تش إىل دوافـع الفـدائي يف االقتـصاص مـن : النقاء) ٢(

، وال سي حجاج تنومة ه بحق اليمني   .ابن سعود عىل جرا



 

  



٢٤١  

غ أن سعود بن عبدالعزيز كان قد اتقـى الطعنـات نيابـة عـن 

 وبحسب الرواية السعودية فقـد أصـيب ويل العهـد سـعود ،)١(أبيه

ي ،بطعنة يف كتفه  وأفـادت مقتـل رشطـي يـدعى أحمـد العـس

  . ويدعى مجدوع بن هيثان،مقتل رشطي آخر طعنا أيضا و،طعنا

كــان "إن املهــاجم األول : ويقـول بيــان الخارجيــة الـسعودية

ِ وهو يصيح بصوت مرتفع،منتضيا خنجره  وبكالم غـ مفهـوم ،ٍ

 ولعل السعودي  يفهموا تلك العبارة التي طـارت يف ،"اما

؛ إذ قال،اآلفاق أنـا الحـارضي (:  والتي أطلقها البطل السنحا

ٍ ويبدو أن الفدا أطلق أيضا عبـارات أخـرى،)والحارض هللا َّ، 
فلـ كـان ": وصفها الزركيل يف سياق كالمه عن الحادثة بقوله

يل )عبدالعزيز( ِّ عند باب الكعبة برز رجـل مـن فجـوة يف شـ ٍ

ا الِبزة عيل  ّحجر إس ْ  وصـاح صـيحات ، وقد سل خنجـرا،ِ

ٌووعيد وسبابٌ فيها تهديد ،َمنكرة ً وقفز منقضا عىل امللـك مـن ،ٌ

 وأنـه ، وذكر أن سعود ألقى نفسه عىل أبيه يقيه الطعـن،"ورائه

 وكـذلك كـان ، وأن حراس امللك أردوه قتـيال،دفع املهاجم بيده

                                                           
 ١٣ بتـاريخ ،بعض هذه الرواية سمعتها من القايض عيل أبـو الرجـال حفظـه الـلــه )١(

 وبعضها ،قوع الحادثة وهو يرويها عن السيد عيل املرنة يف كيفية و،م٢٠١٧سبتمرب 

 .مشهور عىل ألسنة اليمني



  

  

 

٢٤٢  

ْ غ أنه بقيت للثالث بقيـة حيـاة،املهاجم الثا والثالث  قبـل ،َ

ــ ــم مــن خالل ــا تحقــق له ــه ر ــاز علي ــه أو اإلجه ــة موت ه هوي

 ورسعان ما تلقى ابن سعود برقية من اإلمام يحيـى ،املهاجم

  .)١( ويتربأ من الحادثة،يستنكر ما حصل

َويبدو أن ابن سعود تفهم مـدى الغـيظ والحنـق الـذي كـان  َّ
غــضبه  وأن هــذه زفــرة مــن زفــرات ،يجتــاح املجتمــع اليمنــي

 وأنه أخذ الـدور عـىل عاتقـه؛ لـذا فإنـه حـ أشـارت ،وغيظه

بع االتهام إىل اإلمام يحيـى يف تـدب هـذا الحـادث كـان أصا

َّعبدالعزيز أول مـن تـصدى لهـذه التهمـة  ثـم أشـارت أصـابع ،َ

  .)٢(االتهام إىل ولده سيف اإلسـالم أحمد

وقــد أثبــت التحقيــق أن املهــاجم البــن ســعود  يكونــوا 

 بـل كـانوا يطلبـون الثـأر ،مدفوع من طرف حكومـة الـيمن

ِ؛ ولهذا رسعان ما أغفلت الحادثةلبعض أقاربهم ْ  وتبـادل أبنـاء ،ُ

  . )٣( وذهب اليمنيون إىل مكة للحج،البلدين الزيارة

                                                           
ــار)١( ــة املن ــج، مجل ــدد ،٣٤ م ــة ،٩ الع ـــ١٣٥٣ ذو الحج ــل /  ه  ؛١٢ -٩ ص،م١٩٣٥إبري

  .١٨٠ -١٧٩ ص، الوجيز،والزركيل

 .٢٢٢ -٢٢١ ص،٢ ج، اإلمام الشهيد،حميد الدين )٢(
  .١٨٩ - ١٨٨ Philby: Saudi Arabia, p:  نقال عن؛٤٣٢ ص، تكوين اليمن الحديث،سا )٣(



 

  



٢٤٣  

 أن كـالً مـن محمـد بـن )١(وتؤكد إفادة أحد أقارب الفدائي

 أخـوي مبخـوت بـن ، وصالح بن مبخوت النجار،مبخوت النجار

بقيـا  و، وألقي القبض عليهً،مبخوت النجار كانا يف الحج أيضا

 ووصـال  رساحهـَِقْلُطوملا أ، سبع سن تحت التعذيب واالعتقال

ئة ريال فرانيسإىل سيف اإلسالم أحمد لكنـه ،  كافأ كالً منه 

َحرم ذوي الشهيد النقيب عيل بن عيل الهجام من تلـك املكافـأة 
ــائالً ــه": ق ــه وال علي ــب ال ل ــه ؛"النقي ــه موقع ــسبب ترك ــك ب  وذل

  .به إىل الحج بدون إذن الحكومةالعسكري يف باقم وذها

 بـل ،ٌإن هذا أمر هام يش إىل عدم علم الحكومـة اليمنيـة

ا أزمـع عليـه الفـدائيون الثالثـة،وحتى سيف اإلسالم أحمد  ، 
  .ويش إىل صدق الرواية الرسمية اليمنية

ورغم أن املشهور عىل ألسنة الناس أن الحامل لهم هو الثـأر 

 تـش إليـهولئك الفدائي الثالثة ك  غ أن تاريخ أ،للشهداء

هم ووعـيهم عـن ِأحـدهم املنـسوبة إىل ُذكرات امل طبيعـة تفكـ

يف  ووعـيهم بعالقـة ابـن سـعود بربيطانيـا ،األممي واإلسالمي

                                                           
 نقـالً ،م٢٠١٧ ديـسمرب ٢٨  بتـاريخ،من إفادة القايض عبدالوهاب يحيـى املحبـيش  )١(

 وجـده مـرزاح بـن ،عن الفقيه محمد عيل مـرزاح بـن مبخـوت النجـار الحـارضي

  . سنحان،مبخوت أخو الشهيد مبخوت بن مبخوت من أهايل بيت حارض



  

  

 

٢٤٤  

ِّإىل إقامة دولـة يهوديـة يف فلـسط يـرجح أن الـدافع السعي 

ــعبي ــع ش ــم داف ــالمي،له ــدين، إس ــن ال ــق م ــة ، ينطل  والحمي

 والتـي ، وهذا ما أشارت إليه وصية أحدهم، والعربية،اإلسالمية

 ، والتـي هـي مجـزرة تنومـة، وأن كل تلـك األسـباب،مر ذكرها

 وعالقــة ابــن ســعود املواليــة ،وغــضبهم مــن اتفاقيــة الطــائف

 -لربيطانيا ومخططاتها يف جعل فلسط وطنـا قوميـا لليهـود 

القضاء كانت كلها مجتمعة متظافرة قد دفعتهم إىل اتخاذ قرار 

  .   وبتلك الطريقة،عىل ابن سعود غيلة

وإذا كـان لنـا اعـرتاض عــىل طريقـة االقتـصاص مـن ابــن 

 فـإن لنـا ألـف ، وكونهـا يف البيـت الحـرام، وهي الغيلـة،سعود

اعـرتاض عــىل مجـازر ابــن سـعود يف الحجــاز ونجـد والــيمن 

 ، ومقززة، ووحشية، ومعظمها نفذ بطرق غادرة،والعراق والشام
 عىل أن هـؤالء تحركـوا بـإرادة ، كل معا اإلنسانيةوبعيدة عن

 وهو وجيشه ووراث مملكته نفذوا أسـوأ ، وبطريقة نادرة،شعبية

  .املجازر بطرق وحشية وغادرة ورسمية منظمة

ُ عىل إثر تلـك القـضية منـع الحجـاج اليمنيـون مـن دخـولهم -

  . إىل اململكة)الخناجر الشعبية(بالجنا 



 

  



٢٤٥  

قات النسبي الذي حققته معاهدة الطائف  ورغم استقرار العال-

ب البلدين إال أن محاوالت التـدخل يف الـشأن اليمنـي قـد 

 ولكن مع تعاظم قوة آل سـعود ،بدأت منذ أواخر العهد املل

ــم ــة واســتقرار حكمه ــي ،املالي ــل االضــطراب اليمن  يف مقاب

ــ والجمهــوري  فقــد أتــاح لهــم ،املــستمر يف العهــدين املل

 وعندما دعمت امللكي ، والهيمنة بشكل أكربالفرصة للتدخل

 ولكن لجعـل ،يف الحرب األهلية يف الستينات ليس حبا فيهم

اليمن سـاحة ملعـارك الـدفاع األماميـة يف مواجهـة الهجـوم 

 الذي كان يجاهر بسعيه الحثيـث لتغيـ األنظمـة ،النارصي

َّامللكية يف املنطقة برمتها  ،ِّ ويف مقـدمتها النظـام الـسعودي،ُ
ْحتى إذا وجدت يف القوى الجمهورية مـن يعطيهـا املـساحة  َ َْ َ َ
ْالكافية يف الهيمنة عىل القـرار اليمنـي وأمنـت مـن خطـورة  َ ِ

  .مرص النارصية ركضت حلفاءها امللكي بعيدا عن اليمن

من خالل تلك القوى يف املعسكر الجمهوري أمسكت بزمـام 

عــي والفكــري  ، والثقــايفالقــرار الــسيادي والــسيايس واالجت
َّوحركت قوافل الدعاة الوهابي الذين ينتمون إىل ذات الفكـر 

ِ والـذين أوكـل إلـيهم ،الذي نّفذ املجزرة الوحشية بحق الحجاج ْ ُ

 وإغـراق الـيمن الـشافعي ،تغي ثقافة وفكـر املجتمـع اليمنـي



  

  

 

٢٤٦  

ية تدعو إىل  جموعات أفكار متطرفة وتكف ِّوالزيدي املعتدل  ٍ ِ ِ

ر خلـق ،ٍة بحق كلِّ مخالف لهـا  يف الـرأيالقتل والوحشي َ فـأ
ِّقاعــدة تــشكل عنــرصا هامــا يف القــوى الناعمــة التــي باتــت  ٍ

ْسك بها يف اليمن؛ وهو األمـر الـذي يفـرس وجـود  َالسعودية  ِّ ُ ِ ُ

العميلة التي نراهـا اليـوم تقاتـل يف صـف املنافقة هذه القوى 

يـة،العدوان  التـي تظهـر  ويفرس هذه املظاهر الوحشية التكف

  . يف معسكر العدوان ب الح واآلخر

ٍأطرت السعودية عمالءها يف كيـان ارتزاقـي سـمي باللجنـة  َ ِ َ َّ

ء مـسؤول هـا أسـ َالخاصة ضمت يف قوا  ، وشـيوخ قبائـل،َّ
ــسكري ــادة ع ء ، ووزراء،وق ــ ــ ،وعل ــحفي،ومثقف  ، وص

ي،ّوكُتابا  اوا عـصُّ وظلـ،ٍ حصلوا عىل مرتبات شـهرية، وأكاد

 وتؤثر يف قراراته ،من خاللهم تدير اليمن ،السعودية السحرية

عية والثقافية والفكرية،املختلفة   .  وتوجهاته السياسية واالجت

َعىل أن فريق السعودية الحاكم يف اليمن كان يظهـر بـأك  ْ َ
ــسلطوية ــسياسية ال ــه ال ــسبب قدرات ــي ب ــه الطبيع ــن حجم  ،م

 وسـيطرته عـىل القـرار الرتبـوي ،وإمكاناته املاليـة واإلعالميـة

ــايف واإلعالمــي ــ ،والثق ــرا خادعــا وغ ــسه مظه ــأعطى لنف  ف

م أنه ٢٠١٤ سبتمرب ٢١َّ رسعان ما تب يف أحداث ثورة ،حقيقي
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 عنـدما اتخـذ املجتمـع اليمنـي ،أقل وأضعف من ذلـك الظـاهر

  واعتـز برتاثـه العريـق،الذي استفاق فاستعاد ثقافته التاريخية

 وأخذ قراره بالثورة والتـصدي لهـذا املـرشوع ،انيةوهويته اإل

  . ِّالوها األمري املدمر يف اليمن

ِ يؤمن النجديون يوما من األيام يف أحقية اليمني بحياة 
ــة ــة ،حــرة كر  وبــوطن قــوي يــستفيد مــن إمكاناتــه الطبيعي

ة أمام أي مرشوع وطنـي  ا حجر ع واملكتسبة؛ ولهذا ظلوا دا

 ولهـذا افتعلـوا ؛ بعيد أن فيه مصلحة األمة وقوتهـايلوح ولو من

ا من األحداث التخريبية  ومنهـا اغتيـال الـرئيس إبـراهيم ،كث

 ثـم الحـروب التـي ، عـىل صـعدة إىل الحروب الست،الحمدي

نشأت باسم القبائل والـسلفي وآل األحمـر وحجـور والرضـمة 

لها  والتي كشفت وثائق ويكليكس أنها كانت ك،والجوف وعمران

 .مدفوعة الثمن من السعودية
ا ملا انهزم وكالؤها يف ثورة  م شـاءت ٢٠١٤ سبتمرب ٢١وأخ

 وأن ينكــشف ،الــسعودية أن تظهــر كأصــيل يف هــذه الحــروب

ارس يف الرس إىل شكل واضح  َعدوانها عىل اليمن الذي كان 
 فختمت هذه العالقة الظاملة ب اليمن ،ال يقبل املواربة والسرت

ا به بدأتونظامها   فك عرفهـا اليمنيـون مـن أول ،الفتنوي 

ـربرات  ِيوم عىل إثـر مجـزرة داميـة ختمتهـا بعـدوان قـذر و ٍ ٍ
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عية،شيطانية تضليلية الً، ومجازر إبادة ج   طالـت الـيمن شـ

  ً.ووسطاً  وغرباً ورشقاًوجنوبا

وهنا ال مجال للـيمن إال املواجهـة واملنازلـة حتـى االنتـصار 

 وهــو مــا عمــل عليــه الجــيش ،تــصاص لــشهدائهلكرامتــه واالق

ِّ كـ تبـرش بـه ،األربعـةواللجان الـشعبية خـالل هـذه األعـوام 

ة ِ تظهر ميَل موازين القوى لـصالح الـيمن كلـ ،ٌمؤرشات كث ْ ُ

ــسكرية ــدرات الع ــام يف الق ــو األم ــدمنا نح ــطفاف ،ُتق ِ واالص

 ُّ بين معسكر العدوان يصاب يومـا إثـر آخـر بـالتخبط،الشعبي

ُّوالتمزق والتشتت وضـبابية الرؤيـة ـا يعنـي الفـشَل املحـت،ُّ  ،مَّ 
َوبات الجميع يرتقب إعالن العدوان فشله َ ة بذاتها،َّ   . وهو الهز

غــ أن األمــر املهــم هــو أن أحفــاد الــشهداء يف تنومــة  

 فانطلقوا كاألسود يواجهون العـدوان الـذي ، دماء ذويهماينسو

ال أدل عىل ذلك مـن حمـل الرجـل و، عرفوه منذ قتل أجدادهم

بندقيته للجهـاد يف كـل ) صالح مبخوت عيل النرصة(السبعيني 

م شـهيدا يف تخـوم ،ًجبهة مواجها للعدوان ً حتـى وافـاه الحـ

ًمقـدما بـذلك رسـالة قويـة ، هــ١٤٣٧شوال /٢٥جبال عس يف 

أن ال خيار لنا سوى االقتصاص من قتلـة : مفادها، لكل األجيال

  ً. بل وأطفالنا أيضا،ادناآبائنا وأجد
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ً  وتحريـضا، وأىس عـىل الــشهداءًفاض األدب اليمني حزنـا

ــم ــصاف له هم ،باالنت ــ ــابي يف تكف ــد الوه ــدا لعقائ  وتفني

ُ وتفاعــل األدب بنوعيــه الرســمي الفــصيح والــشعبي ،للمــسلم َ
ٌ وهو تنوع يش لتنوع املتف،الحميني ً اعل مـع القـضية رسـمياُّ

ثـل ذلـك األدب أصـدق تعبـ عـ كـان يـدور يف ً،وشعبيا ٍ و َ ُ ِّ
ات  الوســط العلــ والوســط الرســمي والــشعبي مــن تفــس

ٍللحادثة وتوجهات إزاءها ُّ.  

 

  : معارصة للحدثَ قصائدخمسب يدي الباحث 

ـــا ـــ أوله ـــدهللا ال ـــن عب ـــسيد العالمـــة الحـــسن ب ضحيا لل

خبيثـات " وقد أبدى يف قصيدته حزنه الـشديد عـىل ،)هـ١٣٥٢ت(

ن طعـم الـشُّ "،نجمت يف عـرصه" مكروه ْيـص  واعتـرب ،"ُهد مـراِّ

نازلـة عظمـى تعمهـم " و،"طعنة يف أديم املسلم"حادثة املجزرة 

أحاطـت بـه " وقد ،"وافد البيت العتيق مجندال" حيث غدا ،"جميعا
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ّثـم وجـه دعوتـه إىل اإلمـام يحيـى حميـد  ،"تلك الجموع بأرسها
ــه ــأن يفــرغ قلب ــيس ، صــدره لهــذه القــضيةَعِّ ويوســ،ِّالــدين ب  ول

ة( و،)ملحان(لـ يطلـق نـداء الجهـاد يف  وأن  ،)بني قـيس( و،)ر

  . ألخذ الثأر من هؤالء القتلة،"ِعباد هللا من كلِّ وجهة"

 )هــ١٣٦٤ت(للسيد العالمة يحيى بـن عـيل الـذاري وثانيتها 
لذي كان بعدها ال يأىس إذا جـاءه املـوت إال عـىل أمـرين  وا

 وه قتال ،َبوده أن يفعله قبل موتهكان  و،ْيفعله يف حياته
 ،)١( وقتـال آل سـعود الوهـابي،الصهاينة يف فلسط املحتلـة

ــق ــزن عمي ــصيدته إىل ح ــار يف ق ــاح ،أش ــارم اجت ــضب ع  وغ
 ووصــف ،ة وذكــر مكــان وقــوع املجــزر،اليمنيــ بــشكل عــام

ً واعتربها صدا عـن ،مرتكبيها بأنهم الخوارج الناكثون املارقون ّ
ِ و يُفته وصف مشاهد بشعة من املجزرة،البيت الحرام َ ُ ُ  حيـث ،ْ

 وعاد ليـذكِّر بالـسبب وهـو أن ،تركوا الحجاج للوحوش والطيور
يـون مـن حثالـة أهـل النهـروان  وقـد ،ُاملجرم خـوارج تكف

  .ام عيل باعتبار هؤالء الحجاج من أنصارهأرادوا الثأر من اإلم

َّ بـ أن مـشكلة هـؤالء ،وبين اعترب فيهـا الحجـاج شـهداء
 ولكن مشكلتهم هي أنهـم ضـد النبـي ،القتلة ليست يف الحجاج

روا قدره صىل الـلــه عليـه  صىل الـلـه عليه وآله وسلم حيث حقَّ

                                                           
 .حيى الذاريمن إفادة حفيده األستاذ عيل بن محمد بن ي )١(
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ـروا أمتـه،وآله وسلم ُددهم بالقتـاُ ثـم انطلـق يهـ، وكفَّ ٍل بحـرب ِّ
 والتفـت إىل أبنـاء ،تشيب الرأس؛ ذلك أنهم أخبث الناس فرقـة

ً مـذكِّرا ، وأخذ الثأر مـنهم،ِّالشعب يحرضهم عىل قتال املعتدين
 ودعاهم واملسلم جميعـا ،إياهم أن ال يقبلوا الدنية يف دينهم

 أويل األمـر عـىل َّثَ وحـ،من كل قطر للتحرك يف هـذه املهمـة
 وأن ،ن رب العامل قد أقام عليهم الحجـة وأ،قيادة هذه املهمة

 وخـتم بالتحـذير الحكـيم ،بهمالناس ال يستطيعون التحرك إال 
  .أنهم إن ناموا عن تلك القضية فلن يفلحوا بعدها أبدا

 قصيدة القايض العالمة يحيى بـن محمـد اإلريـا والثالثة

 فوصف فيها املجزرة بأنهـا جنايـة عـىل اإلســالم ،)هـ١٣٦٢ت(

 وألقـى يف ، وأنهـا نتيجـة جهلهـم باإلســالم،ة أهل الكفركجناي

ِالقصيدة باملسؤولية عىل ابن سعود نفسه ٍ َّ واعتربها غـدرا ضـد ،ِ ِ

 ورأى أن السبب هو انطالق القتلة من أن الحج ،ِوفد بيت الـلـه

 وبيـن ،ٌ وهـو جحـد آليـات الكتـاب، وأن الحجـاج كفـار،بدعة

هم لأل َ أكـد أن ديـن ،مة كلَّ باطلِّأوضح أنهم ينمقون يف تكف
 ،الـشهداء هو دين النبي محمـد صـىل الـلــه عليـه وآلـه وسـلم
ُمبينــا أن ســبب قــتلهم للحجــاج هــو اعتقــادهم حــلَّ دمــائهم ِّ، 

َّ ووبخهــم عــىل نهــبهم أمــوال ،َّوحــذرهم مــن تكفــ املــسلم
ّ وهـددهم بـأن اإلمـام يحيــى سيـسوق إلـيهم جنـودا ،الحجاج

  . خراباتجعل معمور الرياض
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قــصيدة القــايض العالمــة محمــد أحمــد الحجــري والرابعــة 

 أهو ، فقد سأل فيها تقريرا عن سببية قتل الحجاج)هـ١٣٨٠ت(

 ثم دعا ألخـذ الثـأر ، أم االغرتار بحلم الـلـه،الكفر بدين الـلـه

َ وحـث اإلمـام بـأن يـصول صـولة ،بلغة مشبوبة وقوية وعاصفة
ش مـن آل هاشـم وأشـياعهم ِّ وأن يس القادة والجيـو،حيدرية

ا منهــا لقمــع أولئــك ،مــن قبائــل الــيمن املختلفــة ً معــددا كثــ ِّ
 ماليـة )معونة(ِ واقرتح خطة عملية عىل اإلمام بفرض ،املعتدين

 مذكِّرا أن ، وللخيل أن تغزو،عىل البالد؛ إذ آن لألموال أن تتبدد

ٍّالـشهداء قتلوا وهم مـا بـ قانـت وملـب ٍ ِ ِو يغفـل الـ. ُ ِ ْ ُشاعر ُ
َمطالبته الـشعوب اإلســالمية بالـدفاع عـن ديـنهم ضـد هـؤالء 

ً وطالبهم بشن الغارات معتربا،املعتدين ِ ِّ َ املعتدين خوارج وكـالب َ َ
ٍ وحـثهم بخطـاب ، وأن الـلـه وعد املجاهدين لهم بالنرص،النار َّ

ز يستنهض الهمم   .ِّ ويحرك النخوة،محفِّ

ُالخبـا الـذاري للسيد العالمة أحمـد بـن يحيـى والخامسة 

س ومـضمون  وهي عىل قـرصها ال تخـرج عـن نفـ،)م١٩٧٧ت(

  . وهذه هي القصائد،القصائد السابقة
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 -
)١(

 

ـا ـــن بوقتنــ ـــروه نجم ـات مك ــ َخبيث ْ َ َ ٍ ُ  
  

هد يف نفـسه مـرا   ن طعـم الـشُّ َّيص ُ ُِ ْ َ ََ ْ ِّ  
ـا تـرىُوكيف يطيب الع   ـال م   ُيُش والح

  
ــرضا   ــع وال ــروه والنف ــُل املك ــن يعق َّلم ُ َ َّ َ ْ َ ِ  

ـــملهم   ـــرق َش ـــت هللا ف ـيار بي ــ ْوس ُُ ُ ْ َُ ُِّ ِ ِ ْ َّ  
  

ـــرى   ـــدها يْف ـــة جل ـــه مهتوك َوحرمت ُْ َ َُ ُْ ِ ٌ ُ ُْ ُ  
ـثلكم   ــ ـــُل وم ـــد األثي ـا املج ــ ـام بن ــ ْين ُُ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ ُ  

  
ـان     ـيظ مـن ك ْإذا جد يْشفي غ َ ََ ْ َ ِ َّ   ّمغـرباَ

ـــة    ـــف وهـــذا طعن ٌفكي ََ ـــمْ ِك   ْيف أد

  

ــــم طــــرا   ــــى تعمك ــــة عظم ّونازل ُ ْ ٌُ ُ َُّ ََ ُ  

ــت العتيــق مجنــدال   ــدا وافــد البي َغ ُْ َ ُ ِ ْ َ  
  

ــربا   ــه ق ــرتم ل ْقتــيال بــأرض مــا حَف َ ْ ُ ْ َ ٍ  
ـا   هــ ـــسباع وغ ـناف ال ـيال ألصــ   ِأكــ

  
ـــرا   ـــه إذا كَ ـــرت علي ـــرة ك ـــىل غ َّع َّ َّْ ِ  

ـا   ــوع بأرسهـ ــك الجم ــه تل ُأحاطــت ب ْ ُُ ْ َ  
  

َفقل يا لها مـن وقعـة تْقـ   ٍ َِ ْ َ ْصم الظهـراْ َّ ُ ِ  
َّوقــل يــا لهــا مــن وقعــة مــا أشــدها   ٍ َِ ْ َ ْ  

  
ـا غـــدرا   ـا صـــدما وأقبحهــ ْوأعظمهــ َْ َ َ ْ ً َ َ َ  

ــــده   ــــه ووف ــــت اإلل ــــة بي َمحارب ْ َِ ْ َ ُ  
  

َ كُْفــرا   ـارب البيـت العتيـق أ َومـن ح َ َ َ ْ َ  
ـا   ـــ ــــؤمن رفعته ــــك أمــــ امل ُإلي ْ َ َ َ  

  

ــدرا   ــع لهــا ص ـا ووس ـا قلبـ ــرغ لهـ ْفف َ ْ ِّ َ َ ً ْ ِّ  

  
                                                           

اسـتوطن روحـان مـن بنـي  ثـم ،صعدة مولده بضحيان ، أديب، شاعر، فقيه،عا )١(

 -٢٤٢ ص،١ ج،نزهة النظرترجم له املؤرخ زبارة يف  ،هـ١٣٥٢ ومات بها سنة ،شبح

  .٣٦٧ ترجمة رقم ،٣٢٦ ص،١ج ، واملحقق الوجيه يف أعالم املؤلف الزيدية،٢٤٤

ن مديريـة املـدانوالقصيدة كتبها أثناء بقائه يف   محافظـة ، األهنـوم،هجـرة علـ

ْ ووجدت بخط السيد العالمة عيل بن محمد املنصور،عمران َ ِ َّ وأرسـل بـصورتها إىل ،ُ
ُولده السيد العالمة محمد بن عيل املنصور حفظه هللا   عـن هــ١٤٤٠ محرم ٣بتاريخ َ

  .طريق ولده األخ يحيى بن محمد املنصور



  

  

 

٢٥٤  

َودع عنك  ْ ًلحاناِم(َ ْودع عنـك ) ْ ـة(َ ًر َ ْ َ(  

  

ـا أمـرا) ٍبني قيس(ْد عن ِوح   ْودبـر له ِّ ََ ْ َ  

ـاد هللا مـــن كـــلِّ وجهـــة   ـاد عبــ ٍونــ َِ ْ ِ ْ َ ِ  
  

َّهلمــوا إىل مــا يكــسب العــز والفخــرا   ِ ُِ ْ ُ ُّ ُ  
ـبهم   ك ربــــك جنـــ ـا والَّ ـــ َوقــــر  ْ ُّ َّ َ  

  
ــا يــرشح الــصدرا   ْوجــانبهم تظَفــر  َّ ُ َ ْ َ ْ ْ َ  

ـــالد    ـــر ب ْوأم ـــي(ِّ ـــدها) املكرم   ونج
  

ـا الغـــرا   عتنــ ّبكـــلِّ ســـمي مـــن ج ُ ٍّ ِ َ  
ِومن ربع    ْْ َ ِوربـع ) ٍخـوالن(ِ ْ ْسـحارهم(َ ِ ِ َ(  

  
َتلك الربـوع التـي تـربى) ِهمدانها(و   ْ ُ ُ  

ِّثـم مـن حـي ) ٍبكيـل(ِّوحي    َ ْ ٍحاشـد(ِ ِ(  
  

َكــرام املــساعي مــن يعــاديهم يعــرى   ْ ُ ْ َُ ِ ِ ْ  
ــن    ْوم ــذحج(ِ ٍم ِ ْ ــم ) َ ـايم(ث ـا) ِالتهـ   ِّكلهـ

  

ـادتن(و   ـا ذكْــرا) اِسـ ِأبقــى لهــم ربنـ ُّ  

  

 



 

  



٢٥٥  

 - 
)١(

 

ـالهمالن ـاض بــ ٍأال مـــن لطـــرف فــ ْ ْ َ  
  

ــر قــان   ــدمع عــىل الخــدين أحم ِب ّ ٍ  
ها    ـع   ّومـــن لحـــشاشات تلظـــى ســ

  
ـان   ـاش بالغليــ ِومـــن لفـــؤاد جــ ٍ  

ـــه   ـــشامخات لهول ـــر ال ـــب تخ ُلخط ُّ ِ ٍ ْ َ  
  

ـاص يف    ــ ـاخ بق ــ ـبالد وداٍأن   الــ
ـنومةوادي (ــا كــان يف       ضــحوًة)تــ

  
ـاج يف ســدوان   ـا حــل بالحجـ ِومـ َ َ ُ  

  مــن املــارق النــاكث عــن الهــدى  

  

ـأثورة وقــــران   ـنة مـــ ِوعــــن ســـ َ ُ ٍ  

ــن ســعود   ــن اب ٍم ِ ــه)٢(ِ ِ والخــوارج قوم ِ  
  

ــدان   ــه ي ِعــىل غــ مــا جــرم جنت ْ َ ٍ ْ ُ ِ  
ـتار صـدوا وفـوده   َعن البيت ذي األس ُّ  

  
ـاتوا بطــرق   ِوبـ ْ َ الغــي يف جــوالنُ ِّ  

ـــــم    ـــــة له ـــــوا إّالً وال ذم   ّو يرقب
  

ـان   ــ ـــة وأم ـــن حرم ـا م ــ   وال واجب
ـادروا   ـلبا وغـــ ـتال وســـ ُأحلـــوهم قـــ ُ ُّ  

  
ـان   ِجــسومهم رصعــى تــرى بعيـ َ ُ ُ ُ َ  

ـا   ــ ه ـــالة وط ـــُش الف ـــهم وح ُتنوُش ُ ُ  
  

ـان   ــ ـــذا أذن ـــسمع ب ـــرك  ت ُلعم ُ ْ َ ُ  
                                                             

 دار يف موجــود ،الــذاري عــيل بــن يحيــى العالمــة وأشــعار رســائل فيــه مجمــوع )١(
 وذكـر ، والقصيدة منقولة من خط قائلهـا،أ/١١٥ ق،٣٠٢١برقم ،اليمنية املخطوطات

 ،الـدراري املسمى عقـود ديوان الشاعر  وينظر؛ بيتا٣٩فيه أن عدد أبيات القصيدة 
 ، وينظـر األكـوع؛٣٩ -٣٨ص ، لدى حفيده األستاذ عيل بن محمد الذاري،مخطوط

والـشاعر .  بيتا فقـط٣٨وهي يف الديوان ودروب الحج . ١٦٠ -١٥٩ ص،دروب الحج
 وكان ، واملجاهد الذي صال وجال عىل األتراك، والشاعر البليغ،هو العالمة املحقق

 ترجم له زبارة ،هـ١٤٤٠ وأوفده عىل رشيف مكة سنة ،أحد رجال دولة اإلمام يحيى
  .٦٧٨ -٦٧٧ ص،٢ ج،يف نزهة النظر

.  ووضع بدال عنها نقطا تدل عـىل املحـذوف)ابن سعود(القايض األكوع كلمة حذف  )٢(

  .١٥٩ ص،دروب الحج



  

  

 

٢٥٦  

ــالم ثــوب حــداده ـبِس اإلسـ ِلــذا لـ ِ َ  

  

ــــه    ـادت حال ـاح ونـــ ُونـــ ــــسانْ   بل

  
ـــق ـــت العتي ـبكهم البي ــ ُلي ُ ِ ِ
)١(

ـــة   ٌ وطيب

  

ن   ـــ ـــف والعل ـــزم والتعري ِوزم َ َ ُ ُ
)٢(

  

ـــد   ـــن ي ـــشاعر ع ـــك امل ـبكهم تل ــ ٍوت ُِ ُ ِ  
  

ـثقالن   ــــالك والـــ ـبكهم األم ـــ ِوت ُ ُ ِ ِ  
ـــروان   ـــل النه ـــة أه ِحثال ُ ُ

ـــذكّروا )٣(    ت
  

ـنان   ــ ـارم وس ــ ـيف ص ــ ـــع س ٍمواق ٍ َ  
ُلحيــــدرة رب الفــــضائل والعـــــىل   ِّ ٍ  

  
ـــ   ـــلَّ ذي م ـــروق ض ـــلِّ م َبك   َيالنٍ

ْورامــوا لــصدر الكفــر رشحــا بفعلهــم   ً ْ  
  

ـان   ُوما انفك صـدر الكْفـر يف خَفَق ُ ْ ّ  
ــ شــهادة   ـاج خ ــرز الحجـ ــد أح َلق ْ  

  

ِوفــازوا بحــور يف الجنــان حــسان   ِ ِ ٍِ  

ـار   ـــ ــــالب الن ُوآب ك َ
ــــة)٤(   ّ رش خليق

  
ـــسعى بهـــم قـــدمان   ـَقر ت َإىل ســ ْ ٍ  

ــشيطان مــنهم قيــادهم   ــك ال ــد مل ْلق ُْ َ ُ  
  

ـــ   ـــم يف غي ـاض به ــ ِّوخ ـانْ ــ   ِه بعن
ـــي محمـــد    ـــروا قـــدر النب ٍهـــم حَق ِّ َ ُْ ُ  

  
ـان   ـا ببيـ ْنبــي الهــدى مــن جاءنـ َ ِّ  

ـام النبيئـــ الكـــرام ومـــن لـــه   ْختــ َ ُ  
  

ـان   ــه رب العـرش أرفـع ش ـل ِلدى ال َُ ِ ِّ  
ـا   ـال وذخرنـــ ـيلتنا يف كــــل حـــ ُوســ ٍ ُ  

  
َشــفيع الــورى إن ضــاق كــلُّ جنــان   ُ  

ـــه   ـــرش خـــ جزائ ـــه الع َجـــزاه إل ْ ِ ْ ُ  

  

ـــه ال   ـــّىل علي ـــلَّ أوانِوص ــه ك ــ   ِـل

  

                                                           
  . البيت الحرام: يف دروب الحج )١(
ن. عرفات: التعريف )٢( ر منها الحجاج من وإىل عرفات: والعل   .أماكن معلمة 
لخـوراج يف َالنهروان مكان دارت فيه رحى معركة هزم اإلمـام عـيل عليـه الـسالم ا )٣(

 .صدر اإلسـالم
 .الخوارج ك ورد وصفهم يف أحاديث الرسول صىل الـلـه عليه وآله وسلم: كالب النار )٤(



 

  



٢٥٧  

ـا ـا تهافتــــ ُوأمتـــــه قـــــد كّفروهــــ َ َّ ُ  

  

ـــراءة   ـنآن)١(ج ــ ـــر وذي َش َ ذي كُْف ٍ  

ـاس فرقـــة   ـا أخبـــث النــ ًرويـــدكُم يــ ْ ِ َ ُ َ َ  
  

ـيات عــوان   ــشيب الناصـ ــرب ت ِلح َ ُ ُ ٍ ْ ِ  
  

ـتيل ِورضب ببيض يج َ ْ َ ٍ ٍ ْ
)٢(

ـام حـدها   ُّ اله

  

ــف لــدان   ِوطعــن ِبــسمر يف األكُ ِ ِّ ٍ ْ ُ ٍ ْ َ
)٣(

  

ٍمَقــذفبأيــدي بنــي اإلســـالم كــلِّ    ِّ ُ
)٤(

  

  

ــ هــدان   ــور ألخــذ الثــأر غ ِغي ٍِ ِ
)٥(

  

ــمروا   ــي ش ــدين الحنيف ــي ال ـا بن ِّفهيـ ِّ  
  

ـا بـــال ريـــب   ٍرساعــ َ َ وال بِتـــوا)٦(ِ َ  
ْتنــادوا   َ

ٍ ألخــذ الثــأر مــن كــل وجهــة)٧( ْ ِ  
  

ــة جــان   ــت فــيكم جناي ــد عظم ِفق ُِ ُْ ُ ْ َ  
ـــــة   ـانكم بدني ــــ ٍأترضـــــون يف أدي ْ  

  

ـــوان   َأترضـــون يف أعراضـــكم بِه ْ  

ـنو   ــ ـارةّوش ــ ـــد غ ـارةً بع ــ ـيهم غ ــ ٍا عل َ ْ  
  

ـان   ـتالً بكـــلِّ مكــ ُوحـــسوهم قــ ُ ُّ ُ  
ـــق    ـــد فيل ـا بع ـيهم فيلقــ ــ ٍوســـوقوا إل ْ ْ  

  
ـان   ـابق لرهـــ ِوكــــلَّ جــــواد ســـ ِ ٍ ٍ)٨(  

ـــدفع   ـــد وم ـــد أع ـــالح ق ـــلَّ س ٍوك ٍَ ْ َّ ِ ُ  
  

ـاء   ـا)٩(إلعفـ ــدم مبـ ـأفات وه ِ شـ ْ َ ٍ  
  

                                                           
 .وجرأة ذي كفر: يف مجموع أشعار العالمة الذاري )١(
ْوسمر لدان. وما أثبت من الديوان أصح. يختيل: يف دروب الحج )٢(  .أي رماح سمر لينة: ُ
ة * ورضب يزيل الهام عن مستقرها : الذاري لعالمةا أشعار يف مجموع )٣( بأيـدي كـ

 .يف الوغى وطعان
  .صفة من صفات األسد: ِّمقذف )٤(

  .غ ذي هوادة )٥(

 . بال ريث: الذاري العالمة أشعار يف مجموع )٦(
  .تراموا: الذاري العالمة أشعار يف مجموع )٧(
  . وحصانوكل كراع وافر: الذاري العالمة أشعار يف مجموع )٨(
 .إلفناء شأفات: يف دروب الحج )٩(



  

  

 

٢٥٨  

ُدعــوتكم مــن كــلِّ قطــر و أقــْل ُْ ٍ ُ ُْ ُ ْ  

  

ــــالن   ـا لُف ـــ ــــالن ال وي ـا لف ـــ ِأي ٍَ َ  

  
ٍهــززت بهــا أعطــاف كــلِّ مجــرب ِّ َ ُ ْ َ
)١(

  

  

َمقالــة  
)٢(

ِ مــشحوذ الغــرار ِ)٣(
ــا    

ـا   ــــص مؤنبـــ ـا أخ ـــ ــــي منه ًولكنن ِّ ُّ ُ  
  

أويل  
)٤(

ُ أمــركم مــن نــازح ومــدا ٍْ ِ ْ ِ  

ـيهم(   ــــ ـامل عل ــــ   فحجـــــة رب الع
  

ـا أرشق القمــــران   ــــدة مـــ   )٥()مؤكَّ
ّ النــاس إال بالــرساة)٦(فــ   ُ

ْ تقــودهم)٧( ُ ُ  
  

ـارات    ـاٍإلدراك ثـــ   ِونيــــل أمـــ
ـــدتم    ـــذه وقع ـــن ه ـتم ع ــ ْ ُ ـــنئ  ُل ُُ ْ ُ ْ ِ  

  
ــ   ــ الع ــَل ب َلقــد حي ِ ِْ ــزوانْ َ والن َ

)٨(  
  

 

                                                           
  .كل سميدع: الذاري العالمة أشعار يف مجموع )١(
َْقول: الذاري العالمة أشعار يف مجموع )٢( َ.  
 .حد السيف: الغرار )٣(
 .ذوي: الذاري العالمة أشعار يف مجموع )٤(
 .الذاري العالمة أشعار هذا البيت زيادة من مجموع )٥(
  .وما: الذاري العالمة أشعار يف مجموع )٦(
  .القادة: الرساة )٧(

ْالع )٨( ر: َ  ويقـال ،وهو مثل أول من قاله صخر بن عمرو السلمي أخو الخنساء. الح

والحقيقـة التـي ال بـد مـن االعـرتاف بهـا أن الـسيد . للرجل يحال بينه وب مراده

د عـن االقتـصاص َّالذاري رحمه الـلـه لخص بتكثيف شديد مآالت التخـاذل والقعـو

 وهـا نحـن اليـوم ، ولألسف فقد مـىض الـيمن يف ذلـك الطريـق،من أولئك القتلة

 واإلعـداد ملواجهتهـا تربويـا ،نتعرض ملجازر جديـدة كـان باإلمكـان االسـتعداد لهـا

  .وثقافيا وسياسيا وعسكريا



 

  



٢٥٩  

 -
)١(

 

ـعود َجنيت عىل اإلسـالم يا ابن س َ)٢(  
  

  جنايـــة ذي كفـــر بـــه وجحـــود  
ـا رشع أحمـد    ٍجناية من  يـدر م ُ ِ ْ َ  

  
  ِوال فــاز مــن عــذب الهــدى بــورود  

ــالم بغيـــة هدمـــه   ِبقاصـــمة اإلســ َ  
  

ــويض ركــن مــن عــاله مــشيد   ِوتق َ ٍ ِ  
ــوة   ــدر عن ـلـــه تغ ــت ال ــد بي ُأيف وف ِ ِ  

  
ِوهم يف حمى اإلسـالم خ وفـود   ُ  

ــة   ٍأتغــدر هــذا الغــدر يف خــ فتي ِ َ  

  

ــــع وســــجود   ـتلهم مــــن ركَّ ٍوتقـــ ُ  

هم   ْوقــد أمنــوا يف حجهــم ومــس ِْ ِّ َ  
  

ـــد   ـــدفتغ ـــ حمي ـــدر غ ِرهم والغ ُ ُ ُ  
ــه   ــلَّ جالل ــرحمن ج ــي ال ـا تتق ُأمـ َ  

  
ـــدود   ـــداء ح ـاء واعت ــ ـــسفك دم ِب ِ ٍ ِ  

ـاح مـن   ـاذا الـذي قـد أب ْفب لنا م ِ ْ ِّ  
  

ــهيد   ــلَّ ش ــالم ك ــي اإلسـ ـاء بن ِدمـ ِ  
ٌأتـــزعم أن القـــصد للحـــج بدعـــة    َ ُ ُ  

  
ِوأن وجـــوب الحـــج غـــ ســـديد   ُ َ  

ـا   ـاب جميعهــ ـات الكتــ َوتجحـــد آيــ ِ ِ ُ  
  

ـــزعم أن    ـــدُوت ـــ مفي ـنص غ ــ ِال ُ َّ  
                                                             

 وأورد منها بيت يف هجر العلـم ،١٦٢ -١٦١ ص، دروب الحج،القصيدة لدى األكوع )١(
 ،ِ لكن فلتت من قلمه كلمة كـان ينبغـي أن ال تفلـت،٧٦ ص،١ ج،معاقله يف اليمنو

ـا٢٧٠٠وقتل ... وملا اعتدى جيش امللك عبدالعزيز آل سعود ": وهي قوله  ، حاج 
 فأشـاع اإلمـام يحيــى أن هـذا مـن ،وهم عزل يف طريقهم إىل مكة املكرمة للحج

. "...نيت عىل اإلسـالم يا ابـن سـعود ج: َ فقال املرتجم له،عمل الخارجي ابن سعود
والـشاعر هـو .  ذلك أنه اتهـم النجـدي بـأنهم خـوارج؛وكأنه يريد التربير للشاعر

 ولـه كتـاب ، وأحد رجال دولة اإلمام يحيى حميد الدين، والحافظ،القايض العالمة
ه،)تحفة الذاكرين رشح عدة الحصن الحص(  وترجم له العالمة زبـارة يف ، وغ

  .٦٩٩ -٦٩٠ ص،٢ ج، النظرنزهة

  . وأشار بالنقط إىل محل الحذف)يا ابن سعود(: حذف القايض األكوع كلمة )٢(



  

  

 

٢٦٠  

ًأم الكفــر للحجــاج قــد كنــت مثبِتــا َ ُ ِ  

  

ــــد   ــــديك بعي ـان ل ـــ ــــزور وبهت ِب ٍ ٍ  

ـا   ــن لــيس عاملـ ــلَّ م ــذا ك ــضلُّ به ًت ْ َ ِ ُ  
  

ــــد   ـام بلي ــــي يف األنـــ ِوكــــلَّ غب ِ ٍّ  
هم كـــلَّ باطـــل   ٍتنمـــق يف تكفـــ ْ ِ ُ ِّ  

  
ـــه وشـــهود   ـــم ب ـــال عل ـــم ب ِوحك ٍ ٍ  

ــــه   ــــد ال يخلطون ـنهم التوحي ُوديـــ ُ ُ  
  

ـال ســـوء يف   ٍبأفعــ ـــة ســـودِ ِ الربي ِ  
ــه وحــده    ـلـ ـنهم أن يعبــدوا ال ُوديـ ُ ُ ُ  

  
ـــود   ـــه وجح ـــال رشك ب ـاىل ب ــ ِتع ٍ  

ٍوذلكمـــو ديـــن النبـــي محمــــد   ِّ ُ ُ ُ  
  

ــه بــرشود   ِومــن  يكــن عــن هديِ َ  
ـا   ـاكن القـرب ميت   ِّوما اعتقدوا يف س

  

ـتم مـن عقائـد تـودي   ُك قـد زعم َ ْ  

كم كـلَّ مـسلم   ٍدعوا الزور يف تكف ِ ْ ُ ْ َ  
  

ـا   ِل ال اعتـــذار حقـــودِبــشبه خيــ ِ ٍ)١(  
ـــوال جـــرم محـــرم   ـبكم األم ــ ٌونه ٌ َُّ ْ ُ َ  

  
ـــود   ـار رش وق ــ ـــو للن ُ ـــه رص ِب َّ  

ـا     ْفمن ذا الذي يف دينكم قـد أباحه
  

ـارف وتليــــد   ِآلخــــذها مــــن طـــ ٍِ  
ــدى    ــوا اله   َّأال فــارجعوا للحــق واتبِع

  
ـإن جـــزاء البغـــي غـــ بعيـــد   ِفــ ُ ِ  

ـا   ــ ـأن إلهن ــ ـــم ب ـــوا عـــىل عل   ٍوكون
  

  ِكـلِّ الربيـة مـوديِلذي البغي مـن   
  َوأن أمــ املــؤمن الــذي ســ  

  

ـغن وكـلِّ حـسود   ِعىل رغـم ذي ض ٍ ِ  

ــصابة   ــسلم ع ــود امل ــن جن ــه م ٌل ِ  
  

ـاء أي أســـود   ِأســـود لـــدى الهيجــ ُّ ِ ٌ  
ُوال بـــد فـــورا أن يـــسوق إليكمـــو   َّ ُ  

  
ــود   ــر جن ـال إث ــن األبطـ ــودا م ِجن َ ْ  

  بالقعــا) ِالريــاض(ُويــصبح معمــور   
  

ـاحبه يف األرض    ــ ـــدُوص ِرش طري َّ  
  

                                                           
  .واعتذار حقود:  وأظنها،كذا )١(



 

  



٢٦١  

 -
)١(

 

بـسم الـلــه املـستعان عـىل : كتب رحمه الـلـه قصيدة بعنوان

ِمن صد عن حرم الـلـه َ َ   :َّ واستحلَّ ما حرم الـلـه،َّ
ـا أخبـث العـدى ــه ي ـل ِأكفرا بـدين ال َ ً  

  
ه كأسا   ــل ًسقيت ضيوف ال َ   َّ من الردىَ

ٍوأغمدت سيف البغي يف كـلِّ مـسلم    ِْ َ َ َ ْ  
  

ـاب مقـصدا   ٍمـصلٍّ مـزك مـؤمن ط ٍّ  
ــــُل اإللــــه وحلمــــه   هي ُأغــــرك  ُ ِ َّ  

  
َجهلت وآثرت الـضالل عـىل الهـدى   ْ َ ْ ِ  

ــى   ــن بغ ـال مل ــْل بالنكـ ـا رب عج ْفيـ َ ِ ِّ ِّ  
  

ـا قاصـم العـدى(ـب   َيا حي يا قهار ي ُ ُّ(  
ـنهم   ــد مـ ـأر للوف ـاجالً بالثـ ــذ عـ ُوخ ِ ْ  

  

ل تفــردا   ـالك ـا مــن بـ َّبحولــك يـ ِ ِْ َ  

ـــه   ـــد أمـــ املـــؤمن وكـــن ل ْوأي َ َ ْ ِّ  
  

ـيح تعمــدا   ا عــىل مــن للقبـ َّنــص ِ ْ َ ً  
ــة   ًإمــام الــورى صــْل صــولة حيدري ً ُ َ  

  
ـــددا   ـامل مب ــ ـــزب الظ ـادر ح ــ َّتغ َ ُ  

ـار الحـرب مـن آل هاشـم    ٍوس نج ِ َ ْ ِّ  
  

ــردا   َّوأشــياعهم واقمــع بهــم مــن  ْ َ ْ ْْ َ  
ـاحي    َّوضـــم جنــ ـيالن إنهـــمُ ْآل غــ َ ِ  

  
ُ للحــرب تخــشاهم العــدى)٢(ٌمرازبــة   ُ ِ  

م مــن بكيــل وحاشــد   ٍوكــلَّ هــ ٍ ٍ  
  

  ُال يفرقون من الردى )٣(أسود الرشى  
                                                             

 وهـو أحـد رجـال دولـة اإلمـام ،١٦٤ -١٦٣ ص، دروب الحـج،القصيدة لدى األكوع )١(
ه،)مساجد صنعاء( وله ،يحيى ثم ابنه اإلمام أحمد لوفـد اليمنـي  كان ضمن ا، وغ

ينظـر . هــ١٣٨٠الذين سقطت بهم الطائرة يف طريقهم من روسيا إىل الص عام 
  .٥٤٣ -٥٤١ ص،٢ ج، نزهة النظر،زبارة

  . وهو الفارس الشجاع،جمع مرزبان )٢(

 .أشداء شجعان )٣(



  

  

 

٢٦٢  

ٍكأرحب ركن الحرب يف كـلِّ مـوطن ِِ َ  

  

ـــة رسمـــدا   ـفيان أنـــصار األ ِوســ َ  

ـام ورازح   ــ ـال ي ــ ـــوالن واألبط ٍوخ ٍ َ)١(  
  

ــدا   ِونهــم وأهنــوم ومــن طــاب محت ْ َ ٍ ٍ  
ُك همــدان بــن زيــد هــم هــمأولئــ   ُ ٍ ُ ُ  

  
َلهم همـم ال ترتـيض األفـق مقعـدا   ْ ٌ ِْ ُ  

ــذحجا    ــسالة م ـاب الب ـنس أربـ ًوال تـ ِ َ ِ َ َ  
  

ـارثي والحــــدا   ـالهم كالحـــ ـــ َوأقي ُ َ  
ـاء امللــــوك وقيفــــة   ًوحمــــ أبنـــ َ َ  

  
ـبالد ومـن بـدا   ْومن حـلَّ أمـصار ال َْ َِ َ  

ـــم   ـاعر إنه ــ ـــك واألش ـان ع ــ ْوفتي َ ٍّ َ  
  

ــصوارم و   ــن بال ـابيُش طع ــدىٍأحـ   ُامل
ْوعــ عــىل كــلِّ الــبالد    ــة(ِّ   )٢()ًمعون

  

  َّفقـــــد آن لألمـــــوال أن تتبـــــددا  

ٍوللخيـــل أن تغـــزو وكـــلِّ نجيبـــة   ِ  
  

  )٣(ّمن النوق أن تسمد سـمودا معـددا  
ــــى   ـال إىل مت ـــ ــــد للقت   ٍّوكــــل مع

  
ــــردا   ـا دون ذا أن يج ـــ ــــه م َّفغايت َ ُ  

ــه    ــج بيت ــن ح ــه ع ـلـ ــد ال ــع وف ن ِّأ َ ُ َ ْ َ  
  

ـــب ال   ـتلهم كل ــ ُويق ْ ـــداُ ـيم تعم ــ ُّجح ِ  
ـــــه   ـــــي وحزب ـــــذبح أوالد النب َوي َ َِّ َ ُ ْ  

  
ــذيب والنــرس والحــدا   ِويطــرحهم لل َّ ْ ُ  

ه –وهم    ــل   ٍ ما ب قانـت– يا دفاع ال
  

ِملب ومن أمىس لذي العرش ساجدا   ْ َ ٍُّ َ  
ــالم قومــوا بهمــة   ـا ملــة اإلسـ ٍفيـ َّ َ  

  

ـنكم ترقـون مجـدا وسـؤددا   ُعىل دي ً َ ْ ِ  

ـارةً بعـــد غـــ   ـيهم غــ ـنوا علــ ْوشــ   ٍارةُّ
  

َّتحــوزون فخــرا يف الزمــان مخلــدا   ً  
  

                                                           
  . ولعله ك أثبته، وهو غ مستقيم،وخوالن األبطال يام ورازح: يف دروب الحج )١(

 .ِّ أو متيرس)بالغ(َّلية تؤخذ من كل غرام غرامة ما )٢(
 َرأسـه رفع و إذا عال: يقال سمد: والسمود.  ولعله لرضورة الشعر)تسمد(كذا بإسكان  )٣(

 .َصدره َونصب
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ـار يف قـول أحمــد ٍأليـسوا كـالب الن ِ َ  

  

ِوأنتم عىل الربهان   ْ
  ِ من سامع الندا)١(

ــه   ـلـــه إن ــن غــارة ال ــوا م ــال تيأس   ف
  

َّسينــرصكُم نــرصا عزيــزا مؤيــدا   ْ ُ  
ـــالً   ـا معج ــ ـا قريب ـنحكم فتحــ ــ َّو ًُ ً ُ َ ْ  

  
َويورثكم أرض الـذي ضـلَّ واعتـدى   ْ ُ ُ ِ ُ  

ْقومكم عىل    ُ ــه–ِ ـل ـارة ال    جهـرًة-  يا غ
  

ــدا   ِفهــل فــيكم مــن بــاذل نفــسه ف َ ٍ ِ ُ  
ـاميم   ــستم لهـ َأل ْ ُ

ــكم)٢( ـار وبأس ْ الفخـ ُ ِ  
  

ـار للحـق جاحـدا   ِّشديد عىل من ص ْ َ ٌ  
ـاءهم   ـتم إبـ ــد علمـ ــن ق ـاؤكُم م ْوآبـ ْ ُْ َ ُ ْ ِ ْ ْ َ  

  
ـا خـال فخـرهم سـدى   َفكلُّ فخار م ُ ْ َ ٍ  

ـارهم   ــذوةُ نـ ــه ج ـلـ ــد ال ْوأنــتم بحم ِْ ِ ُ  

  

ـا   َّ حبــذا نهــرفيـ
ِ الحميــة مــوردا)٣( َ  

ـأركُم    ـيكم إن أخــذتم بثــ ْســالم علــ ْ ْ ٌِ ُ  
  

ــداء غيظــا   ــو األع ًوجرعتم َ َّ
ــدا)٤(   َّ مؤب

ِوال زلتمـــو للمجـــد أهـــال ومعقـــالً   ُ ْ  
  

ـعدا   ــل أسـ ــت األص ـا ثاب ــز ركنـ   ِوللع
  

                                                           
 ولعــل الــصواب ، مــن غــ رضورة، بــدون تنــوين،ِعــىل برهــان: يف دروب الحــج )١(

 .أثبته ما
ُجمع لهموم )٢(  .خيل وهو الجواد من الناس ومن ال،ُ
 . لتناسبها مع السياق،نار الحمية:  ولعل األصح،كذا )٣(
  . والصواب ما أثبت،غيضا: يف دروب الحج )٤(
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 -
)١(

 

ـأرق ٌّهــــم ّعهــــدت ـا َّفـــ   أجفـــ
  

ان   ـــ ـــوافح ن ِفـــصحر أحـــشا ل ُ ّ  
ـــن أ ٍآلت   ـــو م ـــد ِنح ـــئ ٍنج ٍمنب ِّ  

  
ــأمر   ــنان كــلُّ قــىض قــد مهــول ٍب   وس

ٍتــساقط وفــد هللا تحــت صــوارم   ُ َ َ  

  

ـان   ــ ـــي وجـــور وبهت ِلقـــوم أويل بغ ٍ ٍ ٍ  

ـاؤهم   ــج دمـ ـاهم رصعــى  ُّوألقـ َ ْ َ ُ ُ  
  

ـان   ـا لطــ ورسحـ ْوأشــالهمو نهبـ ِ ٍ ْ َ  
ـــ   ـالةأال مبل ــ ـاظ رس ــ ـــَل الحف   ٌغ أه

  
ـا    ـان )٢(.... يـــصيخ لهــ ــ   لـــب وإ

ـا   ـاد مناديــ ـا يف كـــل نــ ُويغـــدو بهــ ٍ  
  

ـــران   ـاة أق ــ ـات يف مواف ــ   أويل عرف
ــ   ـاء حمـ ال ِمن العـرب األفـذاذ أبن َ َ  

  
ِكــرام شــجى بــاغي ضــالل وخــوان   َّ ٍ  

ان عصبة ومن   ـــاليم يف اإل   ن الذي
  

ـانـن    ـامهم يف ملحـد ذات بره   )٣(أي
ـي   ـأن حجـ ــدوا وأوردوابـ ــت ص ُج البي ُِّ ْ ُ ُ َ  

  

ـعيف    ٍموارد هلك مـن ض ْ ُ ـان وذيَ    ش

ُأيــرىض بوفــد هللا تــودى نفوســهم   َ ُ  
  

ِعىل غ جـرم غـ ظلـم وعـدوان   ُ ٍ ِ  
  

                                                           
ُالقصيدة أرسل بها إيل أحد أحفاده عىل الفيسبوك )١( َّ وذكـر أن جـده ،ُ ضلَّ اسمه عني،َّ

قائل هذه األبيـات عـارص اإلمـام يحيـى حميـد الـدين وطـال بـه العمـر إىل سـنة 
 وقـد تـرجم لـه ، وكان ييل األوقاف، محافظة إب،وهو من أهايل الرضمة ،م١٩٧٧

  .١٨٣ -١٨٢ ص،١ ج،العالمة زبارة يف نزهة النظر

  .الفراغ يف أصل القصيدة )٢(

  .كذا) ٣(



 

  



٢٦٥  

 -
)١(

 

ـادوا ـــ ـيوفك أب ـــ َض ــــت َ ــــق تح   ْالنف
  

   !!ْالفلــــق بــــرب أعــــوذ: فقلــــت 

ُوعــــدت  ـا ُفقلــــت لنفــــيس ْ   :لهـــ
  

ــــُل لهــــم  ــــك مث ـي ذل ـبق فـــ   ْســـ
  بــــىل :قلــــت ؟"َتنومــــة "أتعنــــي  

  
ـا  ْمــن أمـ ـاهم ِ   !؟ ْالــشفق ّتبــدى دمـ

ــــراق "وأهــــُل   ــــك" الع ــــى "وتل   "من
  

  ْاحـرتق ذا كـم" الرتك "و" الفرس "كذا 
ـا   ــــ ـــــصدى ّومل ـــــم ّت ـــــق له   ٌمنط

  
ـامل مــــن    ْالطبــــق ليجلــــو العـــ

ـال ّتبــــدى     ًســــدى البعــــ عقـــ
  

ـــول  ـــض :يق ـــد بهـــم اءالق ْعلـــق ق َ  
ـيس   ـــ ـات رئ ـــ ــــو الوالي ــــضا يتل   الق

  
ـــك  ـاض "وتل ــ ـــول" الري   ْصـــدق: تق

ـاك" مــــــسيلمة"   ـاده هـــــ   أحفـــــ
  

  ْالنــــسق يجيــــد ّمفــــدى ٌمليــــك 
ــــشقراء   ــــديُ ف ــــصليب ُته ــــه ال   ل

  
ــــساقيه وأخــــرى  ـأس ت ـــ ــــرق َك   ْالع

ـآل   ـاُة" ٍنحــــوس "فـــ   الــــورى بغـــ
  

ـامن لـــــضيفك عـــــداة    ْخلـــــق يــــ
ـأنقرة"   ـا تـــــــشت" فــــــ   َحالهــــــ

  
ــران "و  ــدعو" طه ــىل ت ــن ع ْم ــرق َ ْم َ َ  

ـاوة "و   ـبس" جـــ   ِالحــــداد َثــــوب تلـــ
  

ـنعاء "و  ــــدو" صـــ ـا يب ـــ ــــق عليه   ْالقل
  

                                                           
أنشأ الشاعر قصيدته ح وقعت حادثة تدافع الحجاج يف أحد أنفاق منى يف حج   )١(

 فأسـفر عـن مقتـل ،ظام تهوية النفقم بسبب تعطل أو تعطيل ن١٩٩٠/ هـ ١٤١٠عام 

  .حاجا فقط١٤٢٦ّ بين حدد آل سعود عددهم بـ ،اآلالف من الحجاج



  

  

 

٢٦٦  

ـاحفظ إلهـــي ـاء فــ   الـــضيوف دمــ

  
ـــسوء العـــصبة مـــن  ـــق ِأهـــل ال   النف

ــــت   ـيظ فأن ـــ ــــت الحف ــــويل وأن   ال
  

ـيمن وأنــــت    ْاألحــــق أنــــت املهـــ
ـــــد وأرفـــــق   ـت إليـــــك بعب   اشــــ

  
ـال  ـادك بحـــ ـنهم عبـــ   ْنطــــق عـــ

  
 م١٩٩٠



 

  



٢٦٧  

 -
)١( 

 

ـا جرثومـــــه ـــــدري بأنهــــ ْهـــــو ي ُ  
  

  ْوهــــــي أدرى بهــــــذه املعلومــــــه 

ـا زال أعمــــــى  ـان مـــــ   َوألن املكـــــ
  

  "ْتنومــه" يُقــْل مــا الــذي جــرى يف  
ــــرن   ــــف ق ــــه أل ــــرن كأن ــــر ق ٍم ْ ْ َُّ ٌ  

  
  ْقــال مــا قــال عــن ســكوت الحكومــه 

  
ـاذا،ْقتلـــــوهم ـا ملــــ   ْ وأمعنــــوا يف الخــــصومه،ْقتلــــوهم    وقـــــد عرفنــــ

ـا ـا وقرنــــ ًوألن الـــــشيطان رأســــ ً َ َّ  
  

ـــــه  ـــــة املهزوم ـــــساوم بالدول ْ ي ْ ِ  
ـا و   ًبقـــــي الجـــــرح نازفــــ ـابُ ــــ   قين

  
ـــــــه  ـــــــة املظلوم ـــــــه كاليتيم ْمع َ َ  

ـاذا   ـال ملــــ ـاذا؟ وال مجــــ   ثـــــم مــــ
  

ـا املـــــسمومه  ـا حرابِهــــ   ْيف بقايــــ
ـا حــــ أي رأس   ٍمــــر قــــرن ومـــ ُّ ٌ ّ  

  
ـا امللط  ــ ـــى وجوهه ـــف غط َكي ـــهَّ ْوم َ  

ـــــة تحـــــ   ـا الثالث ــــ ـــــك آالفن ُتل ُ  
  

ـــــة املفهومـــــه  ـتح باللهج ــــ ْوس َ  
ـنبَقى   ـبىل ســـــ ـام حـــــ ْوألن األيـــــ َ َ  

  
ــكيمه  ــوى ش ـان أق ــم الطغيـ ــن رغ   ْنح

ـعبا   ـــ ـنة هللا ش ـــ ــــن س ـنأ م ـــ   ًوس
  

ـام واملنظومــــــه  ـــــ ــــــه النظ ْبيدي ََ ُْ ِ  
ـا مناســــك حــــج   ـأ بنـــ ٍّيــــوم تـــ ُ  

  
  ْغــــــ مغلوبــــــة وال مهــــــضومه 

  
                                                           

القـصيدة جـاءت : "كتب الشاعر رحمه هللا يف آخـر هـذه القـصيدة بخطـه الجميـل )١(
لألستاذ القـدير حمـود " مجزرة الحجاج الكربى يف تنومة وسدوان"ًاحتفاءا بكتاب 

ٌّم عن املجلس الزيدي اإلسالمي وهو هـام ٢٠١٧يف أكتوبر عبدهللا األهنومي صدر 
  ". ٌومفيد للغاية



  

  

 

٢٦٨  

ـيال إىل الهزيــــع املــــ ـا رحـــ َّدمىيـــ َ  

  
ومــه  ـاة مــن د ـا يف الحيـ ــك مـ   ْفي

ــــرتى   ـات ت ــــون بالقيامـــ   نحــــن آت
  

ــــــصومه  ـا املع ـــــ ــــــدينا دماؤه ْول َ  
ـا ألي   ـات  نُقلهـــ ـا مــــىض فـــ ٍّمـــ ْ  

  
ـان حتــــى باآلهــــة املكتومــــه    ْكـــ

ـا   ـــ ي ــــوح ال ــــح وض ـا واض ـــ َّحقُّن َ ٌ  
  

ــــــه  ــــــة ملغوم ـيبقى غواص ـــــ ْوس َ ً ّ  
ـا أتــت مــن فــراغ" ِأرسة القــرن"     ٍمـ

  
ــــــة امل  ـاوى واملل ـــــ ــــــهبالفت   ْذموم

ت    ـــص ـام"ب ـــدوي" الحاخــ ـا ت ــ ِّفيه َ ُ  
  

  ْمهؤوِ املعابــــــد املــــــشوبخــــــور 
ــــيشء إذا    ــــسنا ل ـا ل ـــ ــــ أن   ٍغ

  
ـــــه  ـــــصواعق املحموم ـــــق كال ْننطل ْ  

ـــدود   ـــف الح ـال خل ــ ـــدأنا: ُق ـا ب ــ   إن
  

ـا محـــسومه  ـا غـــدت بهــ   ْوخياراتنــ
ـا إىل القريــــب املفــــدى   ـا حنينـــ   َّيـــ

  
ـا يف الـــدوح إال نجومـــه  ـا ملحنــ ْمــ ََّ ْ  

ـا سنمــــيضُهــــي أقــــدار   ـــ   نا ومنه
  

ـــــه  ـا واألموم ــــ ـــــوات كله ْيف األب َ ُِّ ّ  
ـا   ـــ ــــ بأن ـال البع ـاذا؟ قـــ ــــم مـــ   ث

  
ــــشومه  ـا خي ـــ ـا خالله ـــ ــــد خزمن ْق َ ْ َ  

ـــوم   ـــف ي ـــديك يف أل ـاذا ل ــ ـــم م   ٍث
  

ـا"حـــول     ْيف الجبهـــة املدعومـــه" أبهــ
ـا   ـــ ـا خالي ـــ ــــول إن ــــوم يق ــــف ي ٍأل ُ  

  
ـــــه  جـــــدها محكوم ْمعجـــــزات  َ  

  
  م ٢٠١٧نوفمرب  -صنعاء

  
 



 

  



٢٦٩  

 

ْيا هللا العون بك يـا وثيـق (يف األدب الشعبي تشتهر قصيدة  ْ

ِّ وهي مبنية عىل هيئة شعر املوشـحات متألفـة يف كـل ،)ْالحبال

ِدور من أربعة أشطار  يف ،َّ ويتبـدل فيهـا الـروي يف كـل مـرة،ٍ

ط األربعـة قفـٌل مـن شـطرين  ،ٍّ بـروي واحـد،َح يتبع األس
  . فل يف كل األقفالويتكرر الشطر األخ من الق

 ،ها والتعـديل والتغيـويبدو أن هذه القصيدة قد تم اإلضافة في
فقد كان الناس يف جهات حجة يتداولونها يف املناسـبات وال سـي 

 وهنـا ،)ابن عـامر(:  وتقول يف بعض أبياتها إن قائلها،يف األعراس

عـيل بـن أحمـد (يف صنعاء وجدت نسخة أخرى يـذكر قائلهـا أنـه 

 ،ً املـضمون أيـضاكثـ مـن  تتشابه واألوىل يف الشكل ويف ،)جبل
 حتـى يف ، عن أصل آخر الختالف بينها نقلتتالقصيدولعل كلتا 

  .األبيات التي أوردتها كلتا القصيدت

وبعد صدور الطبعة األوىل من هـذا الكتـاب والتـي  نبـت 

ّهوية قائل القصيدة وصل إيل العديـد مـن الرسـائل حول فيها 
أن يؤكــدون  )١(املهتمــ بــاألدبٍالتوضــيحات مــن عــدد مــن و

                                                           
 واألخ األسـتاذ ، أسـتاذ األدب والنقـد بجامعـة ذمـار،منهم الدكتور عبـدهللا صـالح  )١(

ه،صالح نارص الغريس   . وغ



  

  

 

٢٧٠  

القصيدة من إنشاء الشاعر الشعبي الكب الشيخ ناجي محـسن 

وهـو  ،من جهران آنس ، من قرية ضاف األثرية،عامر الجربي

  .شاعر اإلمام يحيى وخصمه يف بعض األحيان

مجملها تعب عن السخط الشعبي تجـاه تلـك يف القصيدة و

ــشاعتها وو،املجــزرة ــاد ضــد ،صــف لب ــا ودعــوة للجه  ،مرتكبيه

 والطلـب مـنه ،باإلمام وبولـده سـيف اإلسـالم أحمـدوإشادة 

 وذكـر ،روا يف الـدينـَّلغارة مرسعة نحو أهل نجد الذين قد غي

و  العدد ذوو أسلحة من   يف مقابل حجـاج ال )الخيار(أنهم كث

ل عـىل  والقتـا، وتكرار الدعوة إىل الحـرب،يعرفون تلك الديار

 ، وأ النـرص، وأنـه قـد الح نجـم الـسعادة،الدين وأخذ الثـأر

والدعاء لإلمام الذي حمى الدين من اإلنجليـز ومـن أصـحاب 

  .عبدالعزيز



 

  



٢٧١  
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ــذنوب    ـلـــه ادعــوك يــا غــافرا لل ُّيــا ال ْ ُ ْ
  

ِّ كاشــف الــرض مــ   ْن عبــده والكــروبُ ْ ِ ْ  
ــذنوب    ــد عــايص وراجــي ملحــو ال ْعب ِ ْ ْ ْ  

  
ــوب   ــي علينــا يت ـا إله ــواك يـ ــن س ْ م ْ ْ َ  

ــع الفعــال    ــذنب وامحــي جمي ْإغفــر ال ِ  
  

ـال   ـا وثيـق الحب ــه العـون بـك ي ـل ْ يا ال ِْ َ َ َ  
ـال    ــلِّ حـ ــد يف ك ــك الحم ــي ل ـا إله ْيـ َُ ْ  

  
ـا لـه زوال   ْ حمد دائم مـدى الـدهر م ْ ِْ ْ ْ  

ْمجــري املــزن   ْ ُ ــسحاب الثقــال َ ــ ال ْ ب ِ  
  

ــوال   ــم الن ــز ث ــك الع ــرك ل ــلَّ أم ْ ج َ ّْ ِ َ  

ـا   ـا لطيفــ ــ ـا ذا الجـــالل ًي ــ ـــت ي ْ تباركْ ْ  
  

ـال   ـا وثيـق الحب ــه العـون بـك ي ـل ْ يا ال ِْ َ َ َ  
  ْيــا ســالمي عــال املــام إمــام الهــدى  

   
ــدا   ــد ب ــوره ق ــن ن ــصباح م ــم م ْ نج ِ ْ ْ ْ  

ْمــا نغــم طــائر الــسعد وطــ الهــدى    ْ َ َ  
  

ـابع مـــن بـــداْ تــشمل الكـــّل      والتـ
ل    ــ ــت الرســول الك ــويص زوج بن ْوال ِ ْ ْ  

  
ـال   ـا وثيـق الحب ــه العـون بـك ي ـل ْ يا ال ِْ َ َ ْ  

ـيمن    ـار نحـــو الــ ْبلـــغ الخـــط واَالخبــ ْ ْ ّ ِ ِّ  

  
ــي الــوطن   ــر محي ــد وايل األم ْ لحم َ ٍ َِ ْ  

ــسنن    ـاء ال ــق وقـ ــدين والح ـارص ال ْنـ ْْ ِ  

  
ــن   ْغــارةٌ مــرسعه بــالجيوْش مــن  ْ ْ  

يلِّ العـ   ـا(ْروض جيْش  َّمنه ـال )ِ   ْوالجب
   

ـال   ـا وثيـق الحب ــه العـون بـك ي ـل ْيا ال ِْ َ َ ْ  
ـاب    ـا ويل الرقـــ ـارة مــــرسعه يـــ ْغـــ ّ ْ ٍ  

  
ـاز الكـالب   ْغابت الـشام وارض الحج َ ْ ْْ ِ  

  
                                                           

عيل محمد عجالن النعمي )١(  ، من القزعـة مديريـة املفتـاح،القصيدة لدى السيد إس
َ ويطلق عىل هـذا الـشكل مـن ، كان ينشدها يف األعراس واملناسبات،حجةمحافظة  ْ ُ

 وقـد ، وذكرت القصيدة أن مـن قالهـا هـو ابـن عـامر،)ْالَقول(الشعر الشعبي اسم 

 .تأكد لدينا أنها للشيخ ناجي محسن عامر الجربي



  

  

 

٢٧٢  

ـاب  ـيبه وشـ ـاج شـ ــوق حجـ ــدوا ف ْاعت ْ ْ  
  

ـلـــه تنومــه وســاق الغــراب   ْال ســقى ال ِ ْ  

ـال    ـال أشــــد القتـــ ـاتلوهم بأبطـــ ْقـــ ّْ ْ  
  

ــه العـ   ـل ـاليا ال ـا وثيـق الحب ْون بـك ي ِْ َ َ ْ  
وا   َّأهــل نجــدا يف الــدين قــد غــ ْ ًِ  

   
وا   ــ ــد س ـان ق ـا كـ ــل مـ ــغ ك ــد بل َّق ْ ْْ ْ َ  

ــــربوا    ــــل تع ـاس بالباط ـــ ـا الن ـــ   َّأيه
  

ـان قــد أبــدعوا   ـا كـ وا كــل مـ   ْغــ
ـال    ــ ـتنكروا ذا الفع ــه واســ ــ ـل ــه ال ــ ـل   ْال

  
ـال   ـا وثيـق الحب ــه العـون بـك ي ـل ْيا ال ِْ َ َ َ  

ْكيــف يــا رب تعطــي      خــصيم الحجــاز ْ

  
ــرباز   ـلـــه بــالرباز ال   التقــاهم عــدو ال

ـاز     ـبع الـــذئب لحــ وعجـــزا وبــ   أشـ

  
ـاز   ـاز النجــ ـادي لهـــم بالنجــ   ثـــم ينــ

ـــالل    ـــرام ح ـــج ح ـــل ح ـاتلوا ك ــ ْق ٍ ٍّ  

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

ــول    ــة والقت ــك جيف ـاقت األرض ل ْضـ ًْ ْ ِ  

  
ـبيه الــسيول   ـنهم يف العــوارض شـ ْكـ ْ ُّ  

  ْدف الرواحـــْل وفـــوق الـــذلول مـــر  

  
  ْيــا لهــم مــن مظــا تــشيب العقــول  

ـال    ــ ـــسايله  والرم ـــد وال ـــألوا الحي ْام ْ ْ َ  

  
ـال   ـا وثيـق الحب ــه العـون بـك ي ـل ْيا ال ِْ َ َ َ  

ـار    ْلمـــــت االف متـــــسلح للخيــــ ْ ِّْ ْ ََ َّْ َ  
  

ـــديار   ـامل ال ــ ـــدو ذي ع ـــن الب   وم
ـــديار   ـابي ال ــ ـــد ذي غ   وعـــىل الوف

  
ـاهم بتلــك ال   ـا معـ ـارْمـ ــق اختبـ ْطري ِ  

ـال    ــــ ـــــسلح للقت ْال وال قـــــوم مت ِّ ْ  
  

ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  
ـــدا    ـــسلم وح ـــن امل ـــج م ـــل ح ّك ٍّ  

  
ـأنهم الـــــشهدا   ــه بــــ ـلــــ   ُكتـــــب ال

ـنهم مــن الــسعدا    ـار مـ ْوالــشقي صـ ْ ْ  

  
ـــدا   ـــد الي ـــد  ـــى محم ـــوم يلق ُّي ْ  

ـال    ــه كــــلَّ الفعـــ ـلـــ ْحــــو لــــه ال ُ  

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

ـــودود    ـــت ال وات أن ـــس ـــه ال ـا إل ــ ْي َْ  

  
ٍاجعَل اصـحاب نجـد كـ قـوم هـود   َ َ ْ  

  



 

  



٢٧٣  

ـــود  ـــل فرعـــون يع ـــم مث ا له ـــ ْوكب ْ ِ ْ ً  
  

ـئس الـــورود   ـارا وبــ ْيـــورد القـــوم نــ ً َ ِ  

ـال    ــ ـالهم والرج ــ ــه أطف ــ ـل ـــك ال ْأهل َُ  

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

ـافرين   ـاه ٍإن قــــوم مــــن الكـــ    البغـــ
  

ـاه   ـــ وه الطغ ـثل ســــ ـــ ــــوا م   َّيفعل
ـــه    ـيف اإلل ــ ـــزب وض ـــود وح ْيف وف ٌٌ  

  
ـاه   ــه شـــمَل القـــرود البغــ ـلــ ْفـــرق ال ِ  

ــم    ــوى له ـار مث ــل النـ ــي اجع ـا إله ًيـ َ ِ  
  ْواملجال 

ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  
ــردي    ــُل ال ـيك فع ـا رب يرضـ ــف يـ ْكي َ  

  
ـافر املعتـــدي   ـادك مـــن الكــ ْيف عبــ َ  

ــم   ــدي َوه ــم واف ــدك وك ْ اضــياف عن ْ َْ ْ  

  
ــدي   ــك قاص ــه ويف طاعت ـارق اهل ْفـ َ ْ َ  

حــو الفعــال    ْقــوم ملبــ يف البيــت  ِ َ ْ  

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

ــــه    ــــة الحالي ــــوم يف امليت ــــم ق ْنع ٌ َ ْ ِ  

  
ـــــه   ـــــة عالي ـــــسرتيح يف جن ْم ٍ ْ  

ـا جاريــــه    ْعنــــد رضــــوان واعيانهـــ ْ ْ  

  
ــــــه   ـا داني ارهـــــ ْوقطــــــوف وأ ٌ  

ل    ــوين الكــ ــ ح ــن الع ــور م ْوح ٌ  

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

ــه يعجــــْل بإيــــصالهم    ـــ ـل ْنــــسأل ال ِّ  
  

ــــم   ـا له ـــ ــــه واحن ــــالد قريب َْىل ب ْ ٍ  
ـالهم    ـيهم بحـــــــرب إلقبــــــ ــــــ ْنلقِّ ٍُ ِ ْ  

  
ــــن امــــوالهم   ـايم م ـــ ــــشّل الغن ْن ِْ َ ْ َ  

ـال    ْثـــم نعـــدي لفـــود الخيـــول والبغــ ْ ِ ْ َّ  
  

ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  
ـا نريــد    ـا مـ ـام يــدي لنـ ــىل اإلمـ ْوع ِّ  

  
ـــد   ـــه جدي ـادق ومون ــ ـات البن ــ ْحالي ْ ْ  

ــد    ـام عبدالحمي ــن ايـ ــيل م ـاغ أص ْصـ َّ ْ َْ  
  

ـاد   ــ ـــه والبع ـــغ يف املقرب ـــه البل ْذي ل ْ ُْ ْ  
ـال    ْوالــسالح الجرامــل حــس القفـ ِ َِ ِ  

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

ـا معـــه  ِّوالـــرصف يـــد   ـا مــ   ْي لنــ
  

ـفرا وبيـــضا مـــن النايعـــه     ْحـــب صــ
  



  

  

 

٢٧٤  

ـــه  ـــه مع ـــْل ورصف ـــال يقات ـــل ك ْالْج ْ ْ  
  

ْيقــسم القــرش مــرصوف بــ اربعــه   َ  

ـال    ــ ـــد ري ـــوم واح ـــه يف الي ْوالعريف ْ  
  

ه يا   ــل ْبـك َالعون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ)١(
  

م    ـلـــه خــصيم احمــد ِبــن الــ ْقهــر ال ِّْ ْ ْ َ ْ  
  

ـــىل   ـايل إىل اع ــ ـــى للمع ـامْورق ــ   ْ مق
ـام    ـا يرتــضيه األنـ ْكاشــف الــرض مـ ِ  

  
ـام   ـاز كـــلَّ الفـــضائْل فـــوق األنــ ْحــ َ  

ـال    ــه مثـ ـاس جمع ــه النـ ــوا ل ـا يكون ْمـ ْ ُْ َ ْ  
  

ـال   ـا وثيـق الحب ــه العـون بـك ي ـل ْيا ال ِْ َ َ َ  
ـاد    ــوم الجهـ ـتح ي ــرص والفـ ــد الن ْأحم ْ  

  
  أحمــد املــوت يقــيض عــىل مــن أراد  

  ْكل واذي مـن الجـوف عرضـه شـداد   
  

ـــم    ـادَّث ــ ـــوم الجه ـاس ي ــ ْأذن يف الن َ ِ َ ْ ِّ  

ــه مثــال    ــد وال ل ْمــا يف النــاس كاحم ْ ْ َ ْ ْ ْ َ  
  

ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  
ـا      أحمــد الليــث مــشهور يــوم الحظـ

  
ـا   ــه الرضـ ــرع من ــْل والف ــد األص   ْأحم

ـا    ْأحمــد البــدر مــن نــوره قــد أضـ ْ  
  

ـــىض   ـــن جـــده املرت ـال م ــ ـــه فع ِول ِّ ْْ  
ل قد حوى املجـد و   ـتص فيـه الكـ   ْاخ

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

اعر املعتنـــي    ـامر الـــشَّ ـال ابـــن عــ ْقــ ْ ْ  
  

وات الطْفتنــــي   ـا بــــديع الــــس َيـــ ََ ْ  
ـا قالـــه ملَقنـــي    ْواعـــف عنـــي ملــ ُّ ُ  

  
ـــــي   ـا رب دليتن ــــ ـــــ ي َوإىل الخ ْ َّ  

ــشعال    ـار ال ـنم ونـ ــن جهـ ــي م ْواحمن ْ  
  

ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  
ــ   ــق تك ـاث الخالئ ـا غيـ ُيـ ْن  رؤوف ْ ْ  

  
ـا رب مـــ يخـــوف   ّأمـــن العبـــد يــ ِ ِّ  

ـا والوقــوف    ــذر يــوم اللقـ ــل الع ْواقب َِ َ  
  

جــدت أنــت الــرحيم العطــوف   ْو ْ ْ ّ  
ـا ذا الجـــالل    ــ ـــت ي ـــي تبارك ـا إله ــ   ْي

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

                                                             
  .ًأظهر الشاعر يف هذه األبيات نفسا غ الئق )١(



 

  



٢٧٥  

ُِّشــبوا الحــرب يــا اهــل التقــى عجلــو َْ   ا ُّ
  

  ْوافعلــــوا الخــــ  ذي تفعلــــوا  

ـامع اعقلـــوا    ـا ســ ـاس يــ   كافـــة النــ
  

ـــوا   ـــق اقبل ـــل ش ـــن ك ـات م ــ َالقران ْ  
ـال    ـا الرجـ ـنكم يـ ـاتلوهم عــىل ديـ ْقـ ِّ ْ ِْ  

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

ـلوا العـــزم يف الـــساعة الحاظيـــه    ُْشــ َ ُّ  
  

ـيه   ـأر بالحجـــة املاضــ ْوخـــذوا الثــ ِ  
ـيه ْمـــن يجاهـــد ف     ْفـــي عيـــشة راضــ

  
ـيه   ـا كانـــت القاضــ ـا ليتهــ ْثـــم يــ ِ  

ل      ْنأخـــذ األجـــر بالفائـــدة والكـــ
  

ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  
ـــْل   ـاد األج ــ ـــسعاده وع ـــم ال    ْالح نج

  
ـــْل   ـــوق األم ـــرص ف ــه بالن ــ ـل   وأ ال

ــه إذا اللـــسن زل    ــ ـل ـتغفر ال ْلكـــن اســ ّ ِّْ ِْ ْ َ َ  
  

ــ   ك وس ــ ـا يل بغ ـا رب مـ ــث يـ َحي   ْلْ
ـال    ــذري يقـ ـاد ع ــي إذا عـ ْفــاعف عن ُ  

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

ــز    ــرصا عزي ــرص اإلمــام ن   ْأســألك تن
  

ــالم مـن االْنكليـز   ْذي حمى دين اإلس ِ َ  
ْومــن الكفــر واصــحاب عبــدالعزيز    ْ ْ  

  
ــز   ــصبح اال هزي ــداه مــا ت ــل اع ِواجع ْ َ ْ ْ ِ  

ْوجميــع مــا معــاهم يــص بيــت مــال    ْ ْ ْ  
  

ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  
ـا جميـــع العـــوا مـــن املـــسلم    ْيــ َْ  

  
ـبوا الحـــرب لكـــن بذمـــه وديـــن   ْشــ ْ َ ُّ  

ـامل      ْواجمعوا القوم واعـدوا عـىل الظ
  

ـامل   ــ ـــوح يف الع ـــىل ن ـــالم ع   ْوس
ـال    ـيق ح ْذي دعا دعوة الحـق مـن ض ِ ْ  

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

ـــرسه أي   ـــن مي ـــد م ـاس ال ب ــ ـا الن ــ   ّه
  

ه   ِ ـــس ـــول يف الت ـا أق ــ ْأســـمعو مل َّ ْ  
ـاد حــق واجــب عــىل الكفــره    ْالجهـ ْ ّ ْ  

  
ـــوا فهـــم الفجـــرة     ُقـــد عـــصوا وبغ

ـال    ـا يقـ ــه يف أمــره مـ ـلـ ْوقــىض ال ِ  
  

ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  
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ـالغرور  ـاس ال تفرحـــوا بــ ـا النــ   ْأيهــ
  

ـــه   ـــز يف املرتب ـا الع ــ ْإ ـــرسورّ   ْ وال

ـــشور    ـــوم الن ـــوم نلقـــى محمـــد بي   ْي
  

ـات وكـم لـه قـصور   ْكم لـه مـن كرام ْْ ُُ ْ  
ـاهر البيـــت مـــن كلمتـــه الغـــزال    ْطــ َُّ ْ َ ْ َ  

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

ـأموالكم    ـاس بــ ـا النــ ْجاهـــدوا أيهــ ْ  
  

ـالكم   ــم بـ ــصلح لك ـنفس ي ــذلوا الـ ْواب ْ ْ ُ ْ  
ـلح احـــ   ــه ذي أصــ ــ ـل ْواتقـــوا ال َ َ ْ ْوالكم َ ُ َ  

  
ـالكم   ـــ ــــوا عــــىل خــــ أفع وت ْو ْ  

ــضالل    ــده االَّ ال ـا بع ــق مـ ــوا الح ْقول ُ َ ّ َ  
  

ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  
ـلـــه اليــوم يــا مــن يــدك قــادره    ْيــا ال ْ ْ َ  

  
ـاظره   ـا نـــ ـا ربنـــ ـان يـــ ْولــــك اعيـــ ْ ْ َ  

ـاهره    ـا بــــرسي وبالظـــ   أنــــت عـــ
  

ـا طالـــب املغفـــره     ظنـــي الخـــ أنــ
ــ   ــف عن ـال واع ــذري يقـ ـاد ع   ْي إذا عـ

  
ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

  ْالـــصالة تبلـــغ الطهـــر ثـــم الـــسالم   
  

ـــغ احمـــد وآلـــه نجـــوم الظـــالم   ْتبل ْ ْ َ ْ ْ َ  
م    ْعــد مــا الح يف الجــو طــ الحــ ّ  

  
ـابع الكـــــرام     ْوعــــىل اآلل والتـــ

ــزن ســال    ــّل بــارق ومــا امل ــع ك ْمــا مل ْ  
  

ــه يا   ـل ْبـك َالعـون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  
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ـــــــــ ...  ....   ـاب املب ــــــــ   بالكت
  

ــ   ــو أم ــل ذي ه ــه جربي ــزل في   ن
ـل   ـاتم املرســـ ــــه إىل خـــ ــــغ ب   بل

   
   أمــرت بــالحج فــرض علينــا يقــ  

ـال    ـــــ ـاك باالمتث ـــــ   فلهــــــذا أجبن

  

ه العون    ــل ـالَ يا ال ـا وثيـق الحب ْبك ي ِْ َ َ  

ــ      ٍكيــف يــا رب تعطــي خــصيم مب
  

ـا املـــؤمن   ـافنات يقاتـــْل بهــ   ٍ صــ
ــ    ــسعود اللع ــن ال ــرجس إب   ْوهــو ال

  
   وهــو كــان عنــدك مــن املنظــرين  

ـال    ــد هللا وقـ ـا عاه ـ ـا  ْال وال اوفـ ْ َ ْْ  
  

ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  
هـــل الناصـــ   ـا  ــ ـا ربن ــ ـــف ي   بي كي

  
   ذي قطع ب أمـرك وقـول النبـي  

ـارب البيــت والواصــل الراغبــي      حـ
  

ــواجبي   ــذل ال ــن يب ــل م ــع ك    ومن
ـال      هـــو الخـــصم واملعتـــدي ال محــ

  

ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  

ـا   ـاد ْكيــف ْمــسلم يـ   ْالــرسور  عـ
  

ـا     النـــسور بطـــون يف  وحجاجنــ
  املغــول  يف بهــم ملحــق ذاك مــن  

  
ــواءك   ـا  س ــن يـ ــك م ــصبور علي   ال

ـالغوث   ـا بــك فـ   الــسؤال  ُمجيــب يـ
  

ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  
ـارَة كيف يا   ــه غ ـل ـا ال   ْالعقـول  ْاهـَل ي

  
ـا   ــ ـــوم  حجاجن ـاروا ْالي ــ ـــول س   ْقت

  
                                                           

 بعناية": وكتب كاتبها يف آخرها ما نصه. الوهاب الهنديالقصيدة بحوزة العقيد عبد )١(

 يف الثلـوث يـوم رقمهـا وكـان، إسحاق حمود بن حمود والدين اإلسـالم ضياء األخ

م وكان، هـ١٣٤٢ محرم شهر  نـسأل، ١٣٤٢ سنة ّمحرم ٢٣ الربوع يوم رقمها من الت

 ."...  أحمد يحيى:  كاتبها.الختام وللمؤمن لنا يحسن الـلـه
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ـاروا   ْالـــسهول  َبتلـــك مقاتيـــْل ســ

  

ـا   ــ َ غرب َ ـــساك ُ ـاذا ْم ــ ـــول وم   ْنق

ــف   ــف ســال الْ عــاد َكي   ْالحــالل  وكي
  

ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  
  ْالقـصيد  يف جبـْل ْأحمـد ْعـيل ْيقول  

  
ـــسيت   ـاهر  أم ــ ـــيل ْس ـــد وعق   ْبلي

  ْالعبيــد  جميــع ْأغــضب ْعلــم ِمــن  
  

ـابن   ـيس جبــل  فـ ـاده لـ   يريـــد عـ
  واســ بــروس النبــال  الــشهادة دون  

  
ـا وثيـق الح   ه العون بك ي ــل ِ يا ال َ ْ َ ـالَ   ْب

ـاز   ِضاقت األرض من قتلة اهل الحج ْ ْ ِ ْ  
  

ـاهم عـــدو اإللـــه للـــرباز      التقــ
ــذيب لحــ وعجــزا وبــاز      واشــبع ال

  

ـاز   ـاز النجـ ــول النجـ ـادى يق ــم نـ    ث

ـــالل    ـــه ح ـــج وقتل ـــل ح ـاتلوا ك ــ   ٍّق
  

ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  
  ملــت علــيهم الــف متــسلحة بــالخيول   

  
ـانهم    ِ ك   يف العـوارض مثـل الــسيولِّ

ــذلول    ــوق ال ــل وف ــردف الرواح   م
  

ــشل العقــول   ــول الــصواهل ت    والخي
ـال    ــ ـــسايله والرم ـــد وال ـــت الحي ْإمل ْ ِ َ ْ  

  
ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  

ـار    ـا والبحـ   ِّجمعــوا قــوم مــن برهـ
  

ـار   ــدين يف القفـ ــداوه يل عام    والب
ـار وعىل الوفـد ذي هـم غـريب      دي

  

ـار   ـبالد اختب    أذي ما معاهم بتلك ال

ـال    ــــ ـــــسلحه للقت ْال وال قـــــوم مت ْ ْ  
  

ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  
ْاحمـد حـس ْعـيل ْيقول   َ ـا ْ   رشـود  ي

  
ـاهر  أمـــسيت     الكبـــود حـــزين ســ

ـا   ـاروا اليــــوم حجاجنـــ   فيــــود  ســـ
  

ـنهم املوت  شاهد   ـأرض م   النجـود ب
ـاروا   ـال  مقطـــعً الحومـــ ســ   وصــ

  
ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  

ـــل يف أمـــسيت   ْ اللي ـا ــ   ْحـــزين  ب
  

ــل الخــد عــىل  ودمعــي   ــزن مث   ْال
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ـايق والقلـــب   ْالحنـــ  وفيـــه ضــ

  

ـا   ــ  يـ ــ ع ـا اب ــل ُبكـ ــ ك   ح

ـاك ٍبنجـــد مـــن عـــىل   ـال  وتــ   ْالرمــ
  

ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  
ــود  يف الــذي الجــن بكــت قــد     ْالحي

  
ـــت   ْ وبِكي َ ـاش ْ ــ ـــلِّ ٍوح ـــردود بك   ْال

ْثــــم بكيــــت   ـار َ   زرود  وادي ْأطيـــ
  

ـال َ مــن   ْافعـ ْ   الــسعود عبــدالعزيز ْ
ـاغي     الـــضالل  ابـــن الكلـــب َالبــ

  
ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  

ـاج كيـــف   ُقتلوهمـــو ْحجــ َوحـــدا  ُّ ُ  
  

ــه  كتـــب   ـلــ ْلهـــم ْال   شـــهدا ْمُأنهـــ ُ
ـــشقي   ـاروا وال ــ ـنهم ص ــ ـعدا  ّم ــ   ُس

  

ــوم   ــى  وي ــد نلق ــد محم ــدا ّوم   الي

ــه   ــي ل ح ــم  ــه ُث ـلـ ــلَّ ْال ـال  ك   الفعـ
  

ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  
ـا طـــو ألــف     املـــسلم  لحجاجنــ

  
ـا   ـــ ــــر  ولربن ـامل يف األم ـــ   الظ

ـــل   ــه قات ــ ـل ـــدا ْال ـامل  يفً نج ــ   الع
  

ـا دارهـم يف لكلا  يصبحوا     ج
َرشد   ــه ّ ـــ ـل ــــم ال عه ـال  إج ـــ   بالوب

  
ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  

ـا   وات إلـــه يــ   الـــودود  َأنـــت ْالـــس
  

ْاصحاب  اجعل   َ   هـود قـوم ك ٍنجد ْ
ا     يعـــود  ْفرعــون مثــل لهــمً وكبــ

  

ـئس القوم أورد  ذي   ـار ب   الـورود الن

ـــك   ــه أهل ــ ـل ـالهم ْال ــ ـال  أطف   والرجــ
  

ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  
ــال ردي    ـا رب فع ـيك يـ ــف يرضـ   ْفكي

  
   يف عبــادك مــن البــاغي املعتــدي   

ْوهــم ضــيفان عنــدك وكــم وافــدي    ْ  
  

ْ فارق اهله ويف طاعتـك قاصـدي   ْ ِ ْ َ  
ــذا الفعــال    ــك به   ْواحــرتم ســعي بيت

  
ـا   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ِ يا ال َ ْ َ   ْلَ

  والــيمن  شــامها مــن االســـالم فــأين  
  

  الـسنن رشوح يعـرف كان من  أين  
  



  

  

 

٢٨٠  

  طـــود املحـــن  يعـــدون قـــوم أيـــن

  

  الــزمن وهجــم املهــاري أهــل  أيــن  

ــن   ـبيان أي ــوا ذي صـ ــصال  يطعن   بالن
  

ه  يا   ــل ْبك َالعون ال ـا َ ـال  َوثيـق ي ْالحب ِ  
ـا   ـاس أيه ـان مـن الن   ســالح  حامـل ك

  
َ حاموا     الـرزاح العقول اهل يا الدين ُ

ــد جاهــدوا     الح  النــرص ِقــد هــذا بع
  

ه  ارجعوا   ــل ـيد حب ويف ال   املـالح س
ــه عـىل توكّـل ومن   ـل ـال ال   الـسؤال  ن

  
ه  يا   ــل ْبك َالعون ال ـا َ ـال  َوثيـق ي ْالحب ِ  

ـا   ـاس أيهــ ــ ـا الن ـــه  هـــذه مــ   الخا
  

ــــه   ــــذا  القيام ـا ب ـــ   هــــقا وقتن
ــ املــسلم عــىل والحــوايم     ه حا

  

ـات     متالحمــه الــدين يف  والجنايـ

ـاس مــن وكثــ   ـال  عنــده النــ   مقــ
  

ه  يا   ــل ـا بك العون ال ـال وثيـق ي   الحب
ـام   ْواسألك تنـرص امل   ْ نـرصا عزيـز )١(َ

  
   ذي حمى دين االسالم من اإلنقليز  

ــدالعزيز    ــر واصــحاب عب ــن الكف   وم
  

ـا تـصبح االَّ هزيـز   ِ واجعل اعداه م ْ ِ  
ـال وجميع ما م   ـاهم يـص بيـت م   ع

  
ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  

ـا جميــع العــوا مــن املــسلم      يـ
  

ــن   ــة ودي ــن بذم    شــبوا الحــرب لك
  واجمعــوا قــوم تعــدو عــىل البــاغي   

  

ـامل      وســالم عــىل نــوح يف العـ

ـال    ـيق ح   ذي دعا دعوة الحق من ض
  

ـا وثيـق ا   ه العون بك ي ــل َ يا ال ْ َ ـالَ ْلحب ِ  
  ما ظهر يل من ابن السعود إيـش بـه   

  
   مظهــر الــدين والكفــر يف مذهبــه  

ــــه    ــــي كذِب ـا النب ـــ ــــرب  أم َّق ْ  
  

ـــــه   ـــــه واجب ـــــذا أرى لعنت    فبه
ـال    ــو محـ ــد ه ــف فق ـا نوق ْوان قلنـ ِّْ ِ  

  
ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  

                                                             
 .أي اإلمام )١(



 

  



٢٨١  

ـا للحـــرب آلـــه وزاد  ـان معنــ   لـــو كــ

  

ــع   ـادق م ــه والبنـ ـاد)١( الجبخان    وجـ

ـاد    ـان نـــسافر بأنفـــسنا للجهــ   لكــ
  

ـاد      ونحمي الـدين طاعـة لـرب العب
ل    ــول والجــ ــد الخي ــدي لفي ــم نع   ث

  
ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  

ـام    ــد وقلنــا قيـ ــن إذا نوينــا نجاه   لك
  

ـام    ــر اإلمـ ـنهم وأم ــد عـ ـا البع    ردنـ
ـام    ــم النظـ ـا رهــائن واس ــث فيهـ   حي

  
ــت ورصف الطعــام     ّ واملعاشــات قل

ــال    ــاس يش بيــت م   ال وال بــه مــع الن
  

ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  
ـا اال الغـروم    ـاد له ـا ع   سافر القلب م

  

   وعىل هللا قـصد الـسبيل والقـدوم  

ــدوم    ــز ي ــهادة وع ــن ش ـا م ـا لهـ   ٍّيـ
  

ـاح ال اشـد بـ النجـوم      لو يل جن
ــد   ــوال واقطــع البع ــوم املراحــل ط    ي

  
ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  

  فمــن يريــد الــشهادة يجاهــد بــالش   
  

ـاش    ـــ ــــل املع ــــب اال ذره وق    يطل
ـاش      ثم يريض بها هللا ومن عاش ع

  
ــه والش   ــع النــاس اىل نجــد ليل    وم

ـا والــــزوال    ـار اللقـــ   وخــــذوها نهـــ
  

ـا وثيـق ال   ه العون بك ي ــل َ يا ال ْ َ ـالَ ْحب ِ  
ـاظم املعتنــي      يقــول بــن جبــل النـ

  

ـــي    وات الطْفتن ـــس ـــديع ال ـا ب ــ   َ ي

ــي    ــه ملقن ــا قــال ب ــي    ُواعــف عن
  

ــــي   ـا رب دليتن ـــ ــــ ي   َ وإىل الخ
  واحمنــي مــن جهــنم ويــوم الــشعال   

  
ـال   ـا وثيـق الحب ه العون بك ي ــل ْ يا ال ِْ َ َ َ  

ـا   ــه ي ـل ـا اليـوم ال ـادره  يـدك مـن ي   ق
  

ـــك   ـان  ول ــ ـــ أعي ـا اي ــ ـاظره ربن ــ   ن
ـــت   ـا أن ــ ـــرسي ع ـاهره  ّب ــ   وبالظ

  
ُاطلــب َفيــك الخــ  ظنــي     املغفــره ْ

                                                             
ة: ووجاد. مخزن لعدة وأدوات الحرب: الجبخانة )١(  .أي كث



  

  

 

٢٨٢  

ــي فــاعف ــد إذا ّعن ــو ق   ثقــال  ذن

  

ه  يا   ــل ْبك َالعون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  

ـا     اربعـــ  بعـــد اثنـــ وتاريخهــ
  

ــة   ــل الحج ــم َ داخ ـاليق ذا العل   بـ
  املسلم  يف كان الحجاز أهل بأرض  

  
ـافرين و   ــوا الكـ ــراش مل ـبط الق   ضـ

  والـضالل  الكـذب أهل القوم واعتدوا  
  

ه  يا   ــل ْبك َالعون ال ـا َ ـال َوثيـق ي ْالحب ِ  
ــصالة   ــغ وال ــر تبل ــم الطه ــسالم  ث   ال

  
ــغ   ــد  تبل ــه أحم ــوم وآل ــالم نج   الظ

ــ   م  طــ الجــو يف نــاح كل   الحــ
  

  الكــرام والتــابع الــصحب  وعــىل  
ــع   ــل وامل ـارق ك ـا بـ ــ ومـ ـال  زنامل   سـ

  

ه  يا   ــل ْبك َالعون ال ـا َ ـال  َوثيـق ي ْالحب ِ  

  
 



 

  



٢٨٣  

 -
)١(

 

ِوهي قصيدة رائعة تعكس رأي عموم الناس تجاه تلك املجـزرة َ ِ، 
ــهدائها ــىل ش ــاهم ع ــزنهم وأس ــدى ح ــتعدادهم ،وم ــدى اس  وم

لـه،لالقتصاص من املجرم أمـا قائلهـا  ، ونظـرتهم لإلمـام وع

ةفقد تب  وهو الـشيخ صـالح ، أنه عامل اإلمام عىل الجب بر

  :تقول القصيدة ،)٢(جميل الجنا العمرا
ــدعنا ــذي )٣(ب ــه بال ــم ل ـاهر ْاس   ْقـ

    
  
  

ـا للــــس ْ ورافــــع ـا واحنـــ   رجينـــ
ـــق   ـــد ْخل ـيا للعب ـــه   مـــن أشــ   ْفواك

  
  
  

ـا   ومـــــذنبينا مخطئـــــ  وإحنــــ
  

                                                           
 وهـو ، نسخة منها حصلت عليها من السيد العالمـة يحيـى محمـد جحـاف،هذه القصيدة )١(

 مديريـة ، من أهايل بيت قـدم،ّصورها من أصل موجود لدى األخ محمد يحيى قحطان
 ذكـر كاتبهـا يف ،ٍاسـبات بلحـن شـجي كان والده ينشدها يف املن، محافظة حجة،رشس

 الذين قتلهم غـزاة الدولـة ،قيلت من شاعر مجهول يف شهداء ساق الغراب"نهايتها أنها 
 وذكـر أنـه ، وإمام اليمن يحيى حميد الدين،السعودية يف عهد امللك عبدالعزيز آل سعود

 األخ  ونــسخة أخــرى اكتتبهــا يل،)قحطــان( وقــد ســميتها نــسخة ،" ... ٢٤كتبهــا بتــاريخ 
األستاذ عبدالسالم زيد عطشان مـن بنـي حـشيش مـن حفـظ الحـاج املعمـر يحيـى بـن 

 وقد حاولت خلق مواءمـة بـ النـسخت مـع ،)العبدي( وسميتها نسخة ،عايض العبدي
 .التنبيه عىل االختالف يف الهامش

ك أكد ذلك حفيده الشيخ صالح عيل صـالح جميـل الجنـا للجنـة إنتـاج الفـيلم   )٢(
ً وأكد ذلك أيضا الـشيخ الحـاج يحيـى بـن ،م٢٠١٧لخاص باملجزرة بتاريخ ديسمرب ا

 سـنة مـن خـالل إيـراده ألبيـات ٩٢ عمـره ، عمـران ،عايض العبدي من بنـي عبـد
  .إضافية يف القصيدة تخرب بهوية قائلها

  .ونبدع: )قحطان(يف نسخة   )٣(



  

  

 

٢٨٤  

  )١(ْمحمـــد  طـــه ْبالرســـول ِّواثنـــي

  

ـام   ـلينا ااألنبيــــــ  ختـــــ   واملرســـــ

ـاد     عمـــه  إبـــن هـــو ْالحيـــدره وعــ
  

ــم   ــى  فك ــن أفن ـيش م ـا الجـ   اللعينـ
ـا بالـــسيف رضب     يـــرسا  ثـــم نــ

  

ــك الفقــار ذا يــا  وقــال     ثخينــا مال

ــة ويف   ــسكن الجن ـاهم  يف ون   رضـ
  

ـات   ــ ـلينا هـــي الحـــور  بن   بالواصــ
ـا أال   ــي يـ ـا ِملقن ــك مـ ــس ل ّتهج

)٢(  

  

ـــق   ـــد هللا  وخل ـــم ق ـــدينا ه   راق

ــ   ـال يل وبوج ــس وقـ ـا الح   ع يضـ
  

ــــوم  وشــــد   ـا الن ـا َّواداهـــ ـــ   ين
  ْشــهادات  ســاروا يل الحجــاج عــىل  

  

ـاق  ويف   ــراب سـ ــن الغ ـا ح   الحنينـ

   )٣(بالــــدبارة أخــــذهم هللا عــــدو  
  

ـــم   ـــل يف  وه ـا وادي جي ــ   طارحين
ـا   ـيبه عـــىل غبنـــي فيــ ـبان  شــ   وشــ

  
ـاروا   ــ ـبالد يف  وس   مـــستغربينا الــ

ــن وال   ــه وال بكف ــرب ب ــوحمف ق   )٤( ت
  

ــــن   ـار يف  ولك ـــ ــــدلينا القف   مجن
ـا أال   ـــ ْشــــد واعــــزم  رســــويل ي ّ  

  
ــا     )٥(طلــوع الفجــر واعــزم يف البحين

ـــْل   َاوص ـنعاء ْ ــ ـــسعادةَ ص   وال دار ال
  

ـام املــــسلمينا     )٦(أيل ذي فيــــه إمـــ
  

                                                           
  .وصىل هللا عىل الطاهر محمد: )العبدي(يف نسخة   )١(
  .ْتنهجر: )قحطان(يف نسخة   )٢(
  .بالدهايات: )قحطان(يف نسخة   )٣(
  .ًوال كفنا وال يش قرب مفتوح: )العبدي( يف نسخة )٤(
  .يبلغها إىل من يقربونا.. أال يا من رسول هذي الكتابات : )قحطان(يف نسخة   )٥(
َاوصْل: )قحطان(يف نسخة  )٦( وهـو  ،..! وهـو شـق الجبـل.. َصنعاء وانشد مـن محـيل  ْ

  .)العبدي(خلط ب هذا البيت وبيت آخر يتوضح يف نسخة 



 

  



٢٨٥  

  جيوشــكوأنــرش رايتــك واجمــع 

  

ــــــشلينا   ــــــع متشل   )١(ويف أول ربي

ـــم   ـــالمي ِّوبلغه ـــع س ـات  ْم ــ   ْتحي
  

ـــح   ـــسك  وري ـــل امل ـا ٍأله ــ   أجمعين
ـــسلم   ـــك ِّي ـــك ل   َّتحـــ  ال ْمعاش

  

ـام     الـــسنينا مثـــل عنـــدنا  وااليــ

ـام ِأرض ومن     االقـدام  وحـث الطع
  

ـا َيف العلــــوم ذا  وتلقــــى     الجبينـــ
ْاخــرضْ وطــ   َ   ينــادي  بــا وصــوته ْ

  

ـا ِّرب عنـــد مـــن ْ ملـــك     العاملينــ

ــزم   ــرم وزم ــركن والح ــم  وال   االزح
  

  مـــــستنكرينا الـــــس  مالئكـــــة  
م   ــ ــه ح ــْل ْمك ـا تُق ــد يـ ــي  فق   قلب

  

ـا   ـا مثـــل اهمــيل دمـــع  ويـ   الزنينــ

ـا   ـي الحــج مــن ٌعهــد لنـ    )٢(الـ
  

ـا الـــسنه هـــذي  ويف   ـا زد مــ   رأينــ
ـا تقـل عرفات جبل     قيفـي  شـمس ي

  

ـاد   ــل  وعـ ـاز اه ـا الحجـ   )٣(ِّمتنخرينـ

ـأين   ــل ِفـ ــول اه ــل العق ــر  وأه   ٍفك
  

ـا  يقولــــون   ـام يـــ   ااملــــسلمين إمـــ
ـنحان  ْوأرض ٍوخوالن ْحاشد وأين     س

  
ـالوا   ـــ ــــر يف  وق ِخم ـا َ ـــ    ِّمتجمعين

  ْســفيان  ثــم ْوهمــدان ْأرحــب وأيــن  
  

ـاروا   ـعينا هللا حمــى يف  وسـ مــ    اـل
ـا   ـــ ـا تبخــــل ال مــــوالي في ـــ     علين

  
ـــوت   ـال  بي ــ ـا امل ــ ـا ُكُلوه ــ   الفارغين

ل مــع   ــ ــم ْصــايات الع   ْجيخــان  ث
  

ـانوا   ـــ ـازل يف  وك ـــ ــــدي املن   ناقاع
  

                                                           
  .)العبدي(البيت زيادة من نسخة   )١(

  .لنا عهدة من الحيق الي: )العبدي(يف نسخة   )٢(

  . وعاد اهل اليمن متأخرينا...   .. جبل عرفات يقل يا غ: )العبدي(يف نسخة   )٣(



  

  

 

٢٨٦  

ـاس تحـت جحـره   ويقرا غيب وكرب

  

ـا     )١(وللراتــــب مقــــرر كــــل حينـــ

ــش ضــعيفوال جــاهم      ويــب  ي
  

ـا  يقولــون     )٢(مــستعذرينا خبــ يـ
ــوي    ــه قــالواوال جــاهم ق   ادخــْل  ل

  

  )٣(وهــوالك الــشهود هــم حاصــلينا   

ــاهر   ـا امـسيت س   لفظـت القـول وان
  

ــسني فطينــا   ــل ل   )٤(أنــا صــالح جمي
َاوصْل عمـرا   ـأل عـن محـيلْ   ن واس

  

ـا   ــ ـــل دوره زبين ـــق الجب ـــو ش   وه

ـان   ــ ـاظر روس االرك ــ ـــه املن   أيل في
  

  وديوانـــــه عجيـــــب للـــــسامرينا  
ـتم   ــ ـــصالة ونخ ـــىل بال ـــد ع     محم

  

ـام   ـا  ختـــــ ـلينا األنبيـــــ   واملرســـــ

  

                                                           
  .)العبدي(هذا البيت إضافة من نسخة   )١(

  .الخ..يجيهم الضعيف: )قحطان(يف نسخة   )٢(

  .ودعواك والشهود محرضينا.. وإن جاء الغني قالوا له ادخل : )قحطان(يف نسخة   )٣(

  . وفيه ترصيح بهوية قائل القصيدة،)العبدي(هذا البيت والبيتان بعده من نسخة   )٤(



 

  



٢٨٧  

 

  :التايلَّتوصل الباحث بعد التطواف يف هذا البحث إىل 

 يتوهمه ك ليس اليمن ضد السعودية نم اليوم يحدث أن ما -

  بـل ،طارئـة عدائية ٍرغبة أو ،ّاستجد ٍعدوان نتيجة البعض

 عـىل يعتدون وهم إال يعرف اليمنيون النجدي من أول يوم

ثـم  ،مجازرهم يف مجزرة تنومـة إليه ِّويوجهون ،الشعب هذا

 بــالحرب وحينــا ،الهيمنــة أو ،البــاردة بــالحرب حينــا بعــدها

  .ِّاملروعة واملجازر ،الساخنة

َم كانت أهـم وأخطـر فـرتة ١٩٢٣م إىل ١٩١٨من عام  أن الفرتة -  َّ
َ وأن ابن سعود كـان حليـف بريطانيـا ،املعارصريخ اليمن اتيف 

 وأنه كان الحاكم العر الوحيد الـذي يقـبض إعاناتـه ،َّاملفضل

 الربيطانيـة باإلضـافة إىل اإلمرباطوريةيرادات الشهرية من اإل

ــ ــذخائراألس ــوان ،لحة وال ــر اإلخ ــس هج ــن أس ــو م ــه ه َ وأن َِّ

ي ومنها هجرة الغطغط ُالتكف تـورط أتباعهـا يف قتـل التي  ،ُ

  . وسدوانحجاج تنومة

ِوقعت املجـزرُة يف ظهـر يـوم  - هــ ١٣٤١ ذي القعـدة ١٧األحـد َ



  

  

 

٢٨٨  

 وكان الحجاج قـد نزلـوا عـىل ثـالث ،م١٩٢٣  يوليو١املوافق 

 ، والثانية والثالثة يف سدوان،ةتـنوم الفرقة األوىل يف ،فرق
كانـت واملاديـة وأن جملة من األسباب الـسياسية والعقائديـة 

ٍّ وأنها مجزرة دبر أمرها بليل شيطا مشؤوم،وراء الحادث ٍ ُ ِّ ُ، 
كنـه اتخـاذ قـرار  ُوأن ابن سعود وحده هو الشخص الـذي 

ٍ وأن هنــاك دالئــَل وأمــارات ،بــذلك الحجــم وتلــك الخطــورة

 وأن تظـاهره بـالرباءة ،ِّ العقل املدبر لتلـك املجـزرةِّترجح أنه

  .منها كان مشهدا من مشاهد مرسحية قرن الشيطان

َطة الـشيطانية النجديـة إيجـاد طـرف ثالـث يتـوىلَّ اقتضت الخ - 
ٍ ي َ عىل الحجاج يتحمـل يف الظـاهر وزر ُّضَقَْناملجزرة يف كم ْ ِ

 ،ة فيهـا وتب أن سلوكات داعش والقاعدة كانت حـارض،قتلهم
ْفعدد من ذبحـتهم سـكاك اإلخـوان الوهـابي كـانوا حـوايل  َ

 وأن عدد الـشهداء أكـ ، وقتلوا النساء والكهول، شهيدتسع مئة

 ، ينتمـون ملختلـف فئـات وأمـاكن الـيمن،شـهيدثالثة آالف من 
 ،وأنه  ينج منهم إال من تظاهر باملوت وانغمـس بـ الـدماء

خمـس مئـة  وهـم حـوايل ،الهجـومأو أمكنه الفرار عند بدايـة 

 منهم بقيادة أم الحـج صـمموا ًشخصامئة وخمسون  ،شخص

 ،عىل مواصلة السفر للحـج يف ذلـك العـام عـن طريـق تهامـة
  .وعاد البقية إىل اليمن



 

  



٢٨٩  

ُوضعت تلك املجزرة اإلمام يحيـى يف وضـع صـعب ال يحـسد  - َ ْ ُ ٍ

ة  وترجح للباحـث أن خيـار املواجهـة الـسلمية الـسياسي،عليه

َ وأنـه بـذلك حـرم ،والقضائية الذي سلكه كان رهانـا خـارسا ِ ُ
ِمــن رشف التــصدي العــسكري ألخطــر مــرشوع منتحــل  ٍ ِ ِ َ

ــك الطــامحون ،لإلســالم ــسؤولية أولئ ــى مــن امل ــ ال يعَف ُ ك
َالـذين فـضلوا حكـم املنـافقون ِ وأولئك املرتزقـة ،واملتمردون ْ

 إىل ّ والـذين فـر بعـضهم،اإلنجليز عىل حكم اإلمـام يحيــى

  .ابن سعود ملساعدتهم ضده

؛ ولـذلك -  ِ أشعلت تلك املجزرة الغضب الشديد يف قلـوب اليمنيـ َ َ
ِعربوا رسميا وشـعبيا عـن اسـتعدادهم لالقتـصاص مـن القتلـة  َّ

طلـة ،أين كـانوا يف اإلنـصاف مـن ابـن سـعود ّ كـ أدت امل

ِملف عس ونجران وجيـزان إىل تـوتر العالقـات باإلضافة إىل  ُّ

  .م١٩٣٤ِ ثم إىل اشتعال حرب ،سياسية ب الطرفال

 أن قــضية الحجــاج ظلــت مطروحــة طــوال املــسار َّبــَت -

 وأن ،التفاويض ب اإلمام يحيـى وابـن سـعود قبـل الحـرب

 لكنه مـا إن ،األخ كان يالين الجانب اليمني يف أول األمر

قوي موقُفه العـسكري والـسيايس واالقتـصادي حتـى كـشف 

 ،موقفه الرافض لتعويض الحجاج أو دفع ديـاتهمعن حقيقة 



  

  

 

٢٩٠  

ولعل ذلك كان إلبقاء طابع التـوحش والقـسوة الـذي حققتـه 

 وإلظهــار اإلمــام يحيــى أيــضا ،املجــزرة يف وعــي اليمنيــ

ِّظهر الضعيف املتسول   . أك من أي دافع مادي آخر،ِ

ا أقرت  -  بشأن تعويض الحجـاج َّوظهر أن معاهدة الطائف إ

 وهـو أن ال عالقـة البـن ، بـالقوة العـسكريةًفروضـا مًواقعا

لزمه أية تبعة؛ ولهذا  تتناول ت وأنه ال ،سعود بهذه املجزرة

  .املجزرة بأي ذكر

وظهر أن محاولـة االقتـصاص مـن قبـل الفـدائي مـن آل  - 

ا شعبيا  واإلحبـاط  عن الـسخطً عفوياًالحارضي كانت تعب

  . والشعور بالغ الشديد

   : الباحث بـوعليه يويص

ٍإجراء مزيد من الدراسـات حـول العالقـة بـ الـيمن والنظـام  - 

ــك املجــزرة،النجــدي ــائق حــول تل ــد مــن الحق ــشف املزي  ، وك
 وتوثيــق الروايــات الــشفهية ، مــن خــالل الوثــائق،وتــداعياتها

 وأن يكـون ، وتراجم شـهداء املجـزرة والنـاج منهـا،واملتناثرة

ِبعد مفهوم قرن الشيطان وعال ْ   .ِقة دول االستكبار حارضا فيهاُ

ل املنـاهج الرتبويـة عـىل مظلوميـة تلـك املجـزرة ومجـازر  -  اشت

 مقرونـة بـذكر االنتـصارات ،العدوان السعودي األمـري القـائم



 

  



٢٩١  

  .التي حققها اليمنيون من الجيش واللجان الشعبية

أن تكون مجزرة تنومة ومجازر هـذا العـدوان القـائم ضـمن  -

 وإثـارة الـسخط والتحـريض ،عبئة الجهاديةمفردات حملة الت

ــدين ــد املعت ــا أداؤه ،ض ــا يلزمن ــىل رقابن ــا ع ــا دين ْ واعتباره َ

  .باالنتصار الفاعل عىل هذا العدو الغاشم

أن تتوىل الدولة تهيئة الظروف املختلفة لرفع الـدعاوى القـضائية  - 

 بشأن ضـحايا مجـزرة تنومـة ،ضد املعتدين أمام املحاكم الدولية

 ، مثلها مثل جـرائم العـدوان القـائم اليـوم،تهم ودياتهموتعويضا
ــصادف  ــي ت ــة األوىل الت ــذكرى املئوي ــل ال ــدة / ١٧وجع ذي القع

ل ١٤٤١ هـ محطة هامة تقدم فيهـا الدراسـات واألبحـاث واألعـ

  .الفنية حول هذه املجزرة وتداعياتها

ــق  - ــتم التوثي ــة -أن ي ــاييس املوثوقي ــا ملق ــومي وطبق ــشكل ي ب

 لكـل أحـداث وجـرائم هـذا -ة والتاريخيةلحقوقيالقانونية وا

 وحفظ ذلك وأرشـفته يف ،العدوان السعودي األمري القائم

 ، وعىل شبكة النـت،املؤسسات الرسمية واألهلية ذات العالقة
ك الباحث من الوصول إليها واإلفادة منها   .و

ــة  - ــة يف أي ــهداء تنوم ــضات ش ــوع تعوي ــاد طــرح موض ِأن يع ِ ُ َ

 باعتبـاره ال زال ،د تنشأ ب اليمن والـسعوديمفاوضات ق



  

  

 

٢٩٢  

 مـع مالحظـة أن ،ملفا مفتوحا  تحـسمه معاهـدة الطـائف

ا ما يرتتب عليـه مـن  األهم فيه ليس هو الجانب املادي وإ

 ورفـع ، وإزهـاق الباطـل،الجانب املعنوي مـن إحقـاق الحـق

ت الذاكرة الوطنية،الظالمة التاريخية   . وغ ذلك، و

ــاأن  -   ،يراعــى يف أيــة عالقــة مــستقبلية بــ الــيمن اإل
د أنـه  ْــونظـام نجـد الـشيطا بع  وعليــه ،)قـرن الـشيطان(ُ

ء وشـعوب األمـة اإلسـالمية  فيجب التعاون مـع جميـع علـ

 واستمرار اإلعـداد للمنازلـة الـشاملة حتـى ،املترضرين منه

 ومساعدة شعب الجزيرة العربية يف اختيار نظامه ،إسقاطه

ا عـىل اإلنـسانية العا َّدل؛ ألن بقاءه شكل ويشكل خطرا قا

  ً. وعىل شعب الجزيرة وأهل اليمن خصوصاً،عموما



 

  



٢٩٣  

 

 هدايـة املستبـرصين ،)هــ١٣٦٢ت( يحيى بن محمد ،اإلريا -١

 مطبعــة ،م١٩٧٧/ هـــ١٣٩٧ ط،بـرشح عــدة الحــصن الحــص

لرحمن  مقدمة ولد املؤلف الرئيس األسـبق عبـدا، دمشق،العلم

  .م١٩٧٦ التي كتبها يف عام ،بن يحيى اإلريا

  إفــادة مــصورة،العــزب ســعد حمــود عبــدهللا ،األشــموري -٢

 بتــأريخ ،بــاملجزرة الخــاص الفــيلم إنتــاج بهــا للجنــة أدىل

 .م٢٠١٧ ديسمرب
 ،مــذكرات عــن حياتــه ،صــرب قائــد  عبــدهللا،األشــموري -٣

 ١٣ بتـاريخ صـرب طـارق ُاألسـتاذ ُولـده بصورتها َّيلإ أرسل

  .م٢٠١٧ ديسمرب
 بهـا أدىل ،مـصورة  إفـادة، عيل راجح سـعد فـارع،األشموري - ٤

  .م٢٠١٧ ديسمرب شهر يف ،باملجزرة الخاص الفيلم إنتاج للجنة
  أدىل بهـا، إفادة مصورة،مصلح عيل صالح  يحيى،األشموري -٥

 .م٢٠١٧ ديسمرب بتاريخ باملجزرة الخاص الفيلم إنتاج للجنة
عيل بــن عــيل،األكــوع - ٦ دروب الحــج طريــق الحــاج  ، إســ



  

  

 

٢٩٤  

/ هـــ١٤٣٣ ،١ ط، منــازل الحــاج اليمنــي إىل مكــة،اليمنــي

 . صنعاء، الجيل الجديد نارشون،م٢٠١٢
عيل بن عيل،األكوع -٧  ، هجر العلم ومعاقله يف الـيمن، إس

وت، دار الفكر املعارص،م١٩٩٥/ هـ١٤١٦ ،١ط  . ب
 األضـحى عيـد مراسم(  مقالة بعنوان، محمد صالح،البخيتي -٨

 ،)وحــارضا ماضــيا مدنــه راســم مقارنــة الــيمن يــفر يف
ــحيفة ــورة ص ــددين،الث ــم  يف الع ــم،١٥٠٣٨ رق  ،١٥٠٣٩  ورق
 .)هـ١٤٢٦ الحجة ذي ١٤ ،١٣ (م٢٠٠٦ يناير ١٤ - ١٣ بتاريخ 

 هللا يـا: قـصيدة ،الجـربي عـامر محـسن  ناجي،الجربي - ٩

 الـسيد نسخة من مصورة نسخة ،الحبال وثيق يا بك العون

عيل   .النعمي نعجال محمد إس
يا هللا العون بك يا وثيق :  قصيدة، عيل أحمد حس،جبل -١٠

 وكان رقمها ، كتبت بعناية حمود بن حمود إسحاق،الحبال

م مـن ، هــ١٣٤٢يوم الثلوث يف شـهر محـرم   وكـان الـت

 ،بخط يحيـى أحمـد١٣٤٢ّ محرم سنة ٢٣رقمها يوم الربوع 
 .والصحيح أن أصل القصيدة للشاعر ناجي الجربي

 ، الكنـــا األندلـــيس، محمـــد بـــن أحمـــد،ن جبـــابـــ -١١
وت، دار صادر، رحلة ابن جب،)هـ٦١٤ت(  . ب



 

  



٢٩٥  

 درر نحــور ،)هـــ١٢٤٣ت(لطــف هللا بــن أحمــد  ،جحــاف -١٢

ة اإلمام املنصور عيل وأعالم دولتـه امليـام،الع  ، بس
ــح  مكتبــة ،م٢٠٠٤/ هـــ١٤٢٥ ،١ ط،إبــراهيم املقحفــي: ت

 . صنعاء،اإلرشاد
 تعليقة ،)هـ١٣٩٧ت بعد(بن أحمد بن محمد  أحمد ،الجرايف -١٣

 عـىل حاميـة كتـاب ـه١٣٤٢ كتبها بتاريخ محرم ،عن املجزرة

 . موجود يف مكتبة مركز بدر العلمي،ديوان املتنبي
ــدالكريم،الجــرايف -١٤ ـــه عب ــاريخ ، عبدالـل ــن ت ــف م  املقتط

 . مؤسسة دار الكتاب الحديث،م١٩٨٤ ،٢ ط،اليمن
 ١٢/ ـهــ١٣٤١ ،ي القعــدة ذ٢٧ ،٧٠٣ العــدد ،جريــدة القبلــة -١٥

/ هــ١٣٤١ ذي الحجة ٥ الخميس ،٧٠٥ والعدد ،م١٩٢٣ يوليو

 .م١٩٢٣ يوليو ١٩
 يف( قـصيدة) معـارص لإلمـام يحيـى( صالح جميل ،الجنا -١٦

 محمد يحيى العالمة السيد من عليها حصلت ،)مجندلينا القفار

 يحيـى محمـد األخ لـدى موجـود أصـل مـن ّصـورها ،جحاف

 بنـي ،سـتاذ عبدالـسالم زيـد عطـشان وأخرى من األ،قحطان

 .ض العبدي العمراي نقلها عن حفظ الحاج يحيى عا،حشيش



  

  

 

٢٩٦  

ــارضي -١٧ ــام ،الح ــيل الهج ــالح ع ـــ١٣٥٣ت( ص ــذكِّ،)ه رات  م

 مـشاركاتهم وبعـض ،عن نـسب أرستـه تتحدث ،منسوبة إليه

 .َّ نسخة مصورة لدي،التاريخية
 إفادة أمالهـا عـيل بتـاريخ ، محمد أحمد الحاكم،الحاكم -١٨

 .هـ١٤٣٧ي القعدة ذ
 إسهام اإلخـوان يف توحيـد اململكـة العربيـة ، جون،حبيب -١٩

 .م١٩٩٦ ط، ترجمة عبدالـلـه بن مصلح النفيعي،السعودية
 ذي ٢١ بتـاريخ ، إفـادة شـفهية، عبدالرقيب مطهـر،حجر -٢٠

 .هـ١٤٣٨الحجة 
 عـن روايـة ،مقبـل بـن مقبـل بن بن صادق  سم،الحلحيل -٢١

 .هـ١٤٣٩ صفر ٢٠ بتاريخ إفادة شفهية ،والده
دي -٢٢ دي،ح  ، إفـادة مكتوبـة، عبدالـلــه بـن أحمـد بـن حـ

 . هـ١٤٣٧بتاريخ 
 أحمد بن عبدامللك بن أحمـد بـن قاسـم حميـد ،حميد الدين -٢٣

ة لعمه الشهيد يحيى بن أحمد بن قاسم،الدين  ، ترجمة قص
 .م٢٠١٧كتبتها عنه يف عام 

 اإلمـام الـشهيد ، أحمد بن محمـد بـن الحـس،حميد الدين -٢٤

 . دار املعارف،حيى حميد الديني



 

  



٢٩٧  

 بتـاريخ إفادة محررة ،محسن محمد يحيى بن  أحمد،الحو -٢٥

 .م٢٠١٨  يوليو٢  وأخرى بتاريخ،م٢٠١٧ نوفمرب ٢
 .رةَّإفادة محر، ) عاما٦٥ (الشيخ يحيى بن حس الحوري،  - ٢٦
، إفـادة عـيلمحمد بن محمد بن صـالح بـن صـالح بـن الحيي،  -٢٧

 .هـ١٤٤٠  ربيع األول١٧، بتاريخ مكتوبة
عيل  عيل،الخالد -٢٨  . هـ١٤٤٠ محرم ٣٠بتاريخ شفهية إفادة  ،إس
 صفحات من تاريخ الجزيرة العربية ، محمد عوض،الخطيب -٢٩

 . مركز الغدير للدراسات اإلسـالمية،الحديث
 البيــان يف تــاريخ جــازان ، عبدالواحــد محمــد راغــب،دالل -٣٠

 . القاهرة،م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ ،١ ط،وعس ونجران
 مطالعات يف املؤلفات التاريخية ،الواحد محمد راغب عبد،دالل -٣١

 . القاهرة،م١٩٩٦/ هـ١٤١٧ ،١ ط،)دراسة نقدية(اليمنية 
 ١٨شـفهية بتـاريخ  إفـادة ، عيل بن محمد بن يحيـى،الذاري -٣٢

 .هـ١٤٣٦شعبان 
ديـوان ( عقود الـدراري ،)هـ١٣٦٤ت( يحيى بن عيل ،الذاري -٣٣

 .د الذاري مخطوط لدى حفيده األستاذ عيل بن محم،)شعره
إفـادة محـررة  ،الـدر عيل يحيى عبدالعزيز يحيى ،الذاري -٣٤

  .هـ١٤٣٩ شوال ١٨ بتاريخ



  

  

 

٢٩٨  

ــود عــيل،الراجعــي -٣٥ ــدة ، حم ــه يف ذي القع ــا عن ــادة شــفهية كتبته  إف

 .هـ١٤٣٨
 كتبتها عنـه بتـاريخ ، رواية شفهية، عيل بن أحمد،أبو الرجال -٣٦

 .م٢٠١٧ سبتمرب١٣
ع فريـق إنتـاج  إفـادة مـصورة مـ، قطيفة زمـام بـدر،ردمان -٣٧

  .م٢٠١٧الفيلم الخاص باملجزرة بتاريخ ديسمرب 
 دار ،م١٩٨٨ ،٦ ط، تــاريخ نجــد الحــديث، أمــ،الريحــا -٣٨

وت،الجيل  . ب
 ، دار الجيــل،م١٩٨٧ ،٨ ط، ملــوك العــرب، أمــ،الريحــا -٣٩

وت  .ب
 نزهـة النظـر ،)هـ١٣٨٠ت( محمد بن محمد بن يحيى ،زبارة -٤٠

 بخط ولده الـسيد العالمـة ،٣ ج،يف رجال القرن الرابع عرش

  رمضان١١ انتهى منه يف ،أحمد بن محمد زبارة رحمه الـلـه
نــسخة (هـــ ١٤٠٤  انتهــى مــن رقمهــا يف شــوال،٤ ج،هـــ١٤٠٤

 ).خطية يف املركز الوطني للمعلومات
 نزهة النظر يف رجـال ،)هـ١٣٨٠ت( محمد بن محمد بن يحيى ،زبارة -٤١

 . صنعاء،تبة اإلرشاد مك،م٢٠١٠/هـ١٤٣١ ،١ ط،القرن الرابع عرش
 شوال ٧، إفادة شفهية بتاريخ بن يحيى قاسم بن عيل بن أحمد زبيدة، - ٤٢



 

  



٢٩٩  

 .هـ، بواسطة ابنه بش قاسم زبيدة١٤٤١
ة امللـك عبـد العزيـز، خ الدين،الزركيل -٤٣  ، الـوجيز يف سـ

وت- دار العلم للمالي،م١٩٨٨ ،٥ط  .ب
 عــس يف عهــد امللــك ، محمــد بــن عبدالـلـــه،آل زلفــة -٤٤

 . الرياض،م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ ،١ ط،بدالعزيزع
 الـيمن واإلمـام ، تكوين اليمن الحديث، سيد مصطفى،سا -٤٥

 . دار األم، القاهرة،م١٩٩٣ ،٤ ط،يحيى
 مراحـل العالقـات اليمنيـة الـسعودية ، سـيد مـصطفى،سا -٤٦

ــة،)م١٩٣٤-١٧٥٤/ هـــ١٣٥٣-١١٥٨( ــة وحــوارات تاريخي  ، خلفي
 .ة القاهر، مكتبة مدبويل،م٢٠٠٣ ،١ط

 . م٢٠١٧ نوفمرب ٤ بتاريخ ، إفادة شفهية، عيل بن عيل،رساج -٤٧
 بتـاريخ ، إفـادة محـررة،رساج حـسن محمد  ماجد،رساج -٤٨

 .م٢٠١٧ديسمرب 
دة محررة بتاريخ  إفا،القاسم بن الحسن بن القاسم ،الرساجي -٤٩

 .تلميذه املهندس أسامة جحافحررها  ،م٢٠١٨ ديسمرب ٢٤
يف عـام حـررة م إفـادة ، من صـعدة، محمد أحمد،سهيل - ٥٠

 .م٢٠١٤
 أصـول املـذهب ،)هــ١٤١٠ت( الحـس بـن أحمـد ،السياغي -٥١



  

  

 

٣٠٠  

 .هـ١٤٠٣ ط،الزيدي اليمني وقواعده
 بتاريخ ، إفادة شفهية، حسان محسن يحيى عبدالرب،الشامي -٥٢

 .هـ١٤٣٩رجب 
 أغـسطس ٢٣الشامي، رشف محمد أحمد، إفـادة محـررة بتـاريخ  -٥٣

 . من الوثائقٍم، مشفوعة بعدد٢٠١٨
 ٦ بتاريخ ، إفادة محررة،د حسان محسن يحيى محم،الشامي - ٥٤

 .هـ١٤٣٩ذي القعدة 
 سـبتمرب ٢٤، إفادة محررة بتاريخ حاتم محسن محمد عيلرشاح،  -٥٥

  .م٢٠١٨

ــدين -٥٦ ــس،رشف ال ــد ح ــاريخ، أحم ــرب الت ــيمن ع  ،٢ ط، ال
 . القاهرة، مطبعة السنة املحمدية،م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤

عـىل  تعليقـة ،)هــ١٣٩٣ت( محمد بـن عبـدهللا ،رشف الدين -٥٧

 موجـود يف مكتبـة ولـده الـسيد ،كتاب تاريخ اليمن للواسعي

 .عبدالخالق رشف الدين
من مسورة نهـم، إفـادة شـفهية ، عبدهللا محمد أحمد مهديالرشيف،  -٥٨

 .هـ١٤٤٠ صفر ٧بتاريخ 
حي -٥٩  ،٣ ط، الـيمن اإلنـسان والحـضارة، عبدالـلـه عبدالوهاب،الش

وت، منشورات املدينة،١٩٨٥ -  هـ١٤٠٦  . ب



 

  



٣٠١  

 .هـ١٤٣٩إفادة شفهية بتاريخ شوال  ،عبدهللا عيل  فهد،لةشمي -٦٠
 إفـادة مـصورة أدىل بهـا ،مـصلح أحمـد حس أحمد  عيل،الصايدي -٦١

  .م٢٠١٧ ديسمرب بتأريخ ،باملجزرة الخاص الفيلم إنتاج للجنة
 ٨، إفادة محـررة بتـاريخ عبدهللا محمد أحمد عيل أحمد أحمدصبيح،  - ٦٢

 .هـ١٤٤١شوال 
 ،م٢٠١٧  أكتـوبر٣ بتـاريخ محـررة إفـادة ،قائـد طارق عبدهللا ،صرب -٦٣

 ،م٢٠١٧ ديـسمرب ١٦ وثالثـة بتـاريخ ،م٢٠١٧  ديـسمرب١٣ وأخرى بتاريخ
، هــ١٤٣٩ شـوال ٢٠ وخامـسة بتـاريخ ،م٢٠١٧ديسمرب  ١٧ورابعة بتاريخ 

 .م٢٠١٩ مايو ٢٢هـ، وسابعة بتاريخ ١٤٤٠ محرم ٢٢وسادسة بتاريخ 
 عـرب مواقـع ،م٢٠١٨ ينـاير رسالة محـررة بتـاريخ ، حس،الصعفا -٦٤

عي  .التواصل االجت
 ، الجزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية، نجدة فتحي،صفوة -٦٥

وت- دار الساقي ،م٢٠٠٧ ،١ط  . ب
ّ رسالة تعقيبية أرسل بها إيل عـرب حـائط ،)دكتور( عبدهللا ،صالح -٦٦

يـا هللا ( حـول قائـل قـصيدة ،م٢٠١٧ أكتوبر ٢٤الفيسبوك بتاريخ 

 الشاعر ناجي محسن عـامر الجـربي ،)يا وثيق الحبالالعون بك 

 .وترجمته



  

  

 

٣٠٢  

 صـفر ١  إفادة محررة بتاريخ،بن يحيى  عبدامللك،الضحيا -٦٧

   .هـ١٤٣٩ شوال ٢٠ وأخرى بتاريخ،هـ١٤٣٩

 إفـادة شـفهية ، محمد حس حسن عيل القـايض،أبو طالب -٦٨

 .هـ١٤٣٩بتاريخ شعبان 
ــاريخ ، إفــادة شــفهية، عبــدهللا،بــن عــامر -٦٩  القعــدة  ذي٨ بت

 .هـ١٤٣٩
ــاميل -٧٠ ــ،الع ــسن األم ــن ، مح ــد ب ــاع محم ــاب يف أتب ــشف االرتي  ك

 . مؤسسة دار الكتاب اإلسـالمي،م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨ ،٢ ط،عبدالوهاب
 بلـوغ املـرام رشح مـسك ،)هــ١٣٢٩ت( حس بـن أحمـد ،العريش -٧١

 مكتبـة الثقافـة ،الختام يف من توىل ملـك الـيمن مـن ملـك وإمـام

 ووصـل فيـه ،تاب ابتدأ تأليفه القايض العريش والك، القاهرة،الدينية

 ثـم أكمـل حوادثـه األب أنـستاس الكـرميل ،م١٩٠٠إىل حوادث عام 

 .م١٩٣٩ املوافق ،هـ١٣٥٨وانتهى فيه إىل عام 
ي، -٧٢ ، روايـة عـن ادق عيل مصلح محمد حـس عـيل درهـم صالعر

 .هـ١٤٤٠ محرم ١٢أبيه عن جده، إفادة محررة بتاريخ 
 ،هــ١٤٣٩ إفادة محررة بتاريخ آخر شـوال ،زيد  عبدالسالم،عطشان - ٧٣

  .العبدي عايض الحاج يحيى عن محفوظات
/ هـ١٤٠٧ ،٢ ط، رحلة يف العربية السعيدة، نزيه مؤيد،العظم -٧٤



 

  



٣٠٣  

وت، منشورات املدينة،م١٩٨٦  . ب
ر،  - ٧٥ ، إفـادة عـيلحـس هـالل، ، وعـيل عبـدهللا أحمـد حـسنع

 .م٢٠١٨ أكتوبر ١شفهية، بتاريخ 
، زيد -٧٦  ٦، إفـادة شـفهية بتـاريخ  عزي قاسم معجب العياالعيا

 .هـ١٤٤١شوال 
 ٦، إفادة محـررة بتـاريخ فايز محمد عبدهللا صالح أحمدالغيثي،  -٧٧

 .هـ١٤٤١شوال 
 .م٢٠١٧  أكتوبر٤ بتاريخ ، إفادة شفهية، حسن فايع محمد حس،فايع - ٧٨
 أثــر الــدعوة الوهابيــة يف اإلصــالح ، محمــد حامــد،الفقــي -٧٩

هاالديني والعمران   .هـ١٣٥٤ ط،يف جزيرة العرب وغ
عيل الفقيه، إفـادة محـررة الفقيه،  -٨٠ حس عيل مصلح محمد إس

 .م٢٠١٨ أغسطس ٢٩بتاريخ 
 إفادة مصورة للجنة إنتاج الفـيلم ، أحمد محمد عيل،القاهرة -٨١

جزرة تنومة يف ديسمرب   .م٢٠١٧الوثائقي الخاص 
بتـاريخ  إفادة شفهية ،أحسن عيل محمد أحمد  بش،القاهرة -٨٢

 .م٢٠١٨ يوليو ٧
 بتاريخ ذي ، إفادة شفهية، عباس عيل حفظ الدين،الكحال -٨٣



  

  

 

٣٠٤  

 .هـ١٤٣٨القعدة 
، إفادة شفهية، بتـاريخ  الضوراالعقيد عبدالرحمن عيلاملتوكل،  -٨٤

 .هـ١٤٤٠ محرم ١٢
ــار -٨٥ ــة املن ــدد ،٣٣ مــج،مجل ــوفمرب / هـــ١٣٥٢  شــعبان ،٧ الع ن

ــج١٩٣٣ ــدد،٣٤م؛ و م ـــ١٣٥٣ ، محــرم،١ الع ــاي/ ه م؛ ١٩٣٤و م

 العـدد ،٣٤م؛ ومـج١٩٣٤يونيو / هـ١٣٥٣ صفر ،٢ العدد،٣٤ومج

 .م١٩٣٥إبريل /  هـ١٣٥٣ ذو الحجة ،٩
 ، بحـث مفيـد،)لعله للعالمة يحيى بن عيل الـذاري (،مجهول -٨٦

ضمن مجموع فيـه رسـائل وأشـعار العالمـة يحيـى بـن عـيل 

 .٣٠٢١ برقم، موجود يف دار املخطوطات اليمنية،الذاري
 ٢٨  بتـاريخ،إفـادة محـررة ،دالوهاب بـن يحيـى عب،املحبيش -٨٧

 .م٢٠١٧ديسمرب 
 .هـ١٤٤١ شوال ١٦املحطوري، أحمد زيد زيد، إفادة محررة بتاريخ  - ٨٨
عيل  أم،املدا -٨٩  .م٢٠١٧  ديسمرب٢٩ إفادة محررة بتاريخ ،إس
 .هـ١٤٣٩ بتاريخ شعبان ، إفادة شفهية، أم زيد أحمد عيل،مرغم -٩٠
 .هـ١٤٣٩ بتاريخ شعبان ،شفهية إفادة ، محمد أحمد عيل،مرغم -٩١
ــسعودي - ٩٢ ــر،امل ــد مطه ــاريخ ، أحم ــفهية بت ــادة ش ــدة٦ إف  ، ذي القع

  .هـ١٤٣٩



 

  



٣٠٥  

ــضواحي،  -٩٣ ــدالكريم امل ــن عب ــدهللا ب ــد عب ــد عــيل محم ــد (أحم عمي

 .هـ١٤٤٠ محرم ٢٥، إفادة محررة بتاريخ )متقاعد
ة اإلمـام يحيــى بـن ،)هـ١٣٦٦ت( عبد الكريم بن أحمد ،مطهر -٩٤  سـ

ة إمام األمة،نمحمد حميد الدي ة كتيبة الحكمة من س  تحقيق ، املس

ن– دار البش ،م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ ،١ ط،محمد عيىس صالحية  .َّ ع
 :  عىل الرابط،  عىل النتتـنومةمنتديات  -٩٥

  http://www.tanomah.net/vb/showthread.php?t = ١٢١٢٢. 

 قـصيدة الـسيد العالمـة الحـسن ، عيل بن محمد،املنصور -٩٦

 أرسل بصورتها حفيـده األخ يحيـى ،بن عبدهللا الضحيا

بن محمد بن عيل بن محمد املنـصور بـأمر والـده الـسيد 

  .هـ١٤٤٠ محرم ٣بتاريخ  ،العالمة محمد املنصور
إفـادة  ،مد أحمد بن عبدهللا حوريـة حس عيل مح،املؤيدي -٩٧

 .هـ١٤٣٩ ذي الحجة ١٧بتاريخ محررة 
 ، التحــف رشح الزلــف، مجــد الــدين بــن محمــد،املؤيــدي -٩٨

ــــ١٤١٤  ،١ط ـــة ،م١٩٩٤/ه ـــت للرعاي ـــل البي ـــسة أه  مؤس
عية  . صنعاء،االجت

 إفادة مصورة للجنة ،عوضة صالح معيض  حميد،امليمو -٩٩



  

  

 

٣٠٦  

 .م٢٠١٧ ديسمرب شهر يف ،باملجزرة الخاص الفيلم إنتاج
 آخـر إفادة شفهية بتاريخ ،مبخوت لحصا  محمد،ةْرصُّالن - ١٠٠

 .هـ١٤٣٩ شوال
النواري، محمد يحيى هادي محمد مطر، إفـادة محـررة  -١٠١

   .م٢٠١٨بتاريخ آخر أكتوبر 

ـــاجري -١٠٢ ـــف،اله ـــيمن، يوس ـــع ال ـــسعودية تبتل  ،١ ط، ال
 .لندن ،م١٩٨٨

 كتبتها عنه بتاريخ ، إفادة شفهية، محمد قاسم،الهاشمي -١٠٣
 .هـ١٤٣٨ ،ذي الحجة

ــ ،الهجــام - ١٠٤  إفــادة ،يوســف محمــد ،الهجــام و،دبكــر قاي

 .م٢٠١٩ يوليو ٢٧محررة بتاريخ 
 املوافق ،األربعاء ة بتاريخَرَّرَحُإفادة م ، عباد عيل،الهيال -١٠٥

 ،هــ١٤٣٩ األول ربيـع ١٠  وإفادة ثانية بتاريخ،٢٠١٨  يوليو٤
 يوليـو ٢٢  ورابعـة بتـاريخ،هــ١٤٣٩ شـوال ٢٠ وثالثة بتاريخ

 وسادسـة ،هــ١٤٣٩حجـة  ذي ال٢٦  وخامسة بتاريخ،م٢٠١٨

 ،م٢٠١٨ أكتـوبر ٩  وسابعة بتـاريخ،م٢٠١٨ أكتوبر ٤ بتاريخ
 أكتـوبر ٢١ وتاسعة بتاريخ ،م٢٠١٨ أكتوبر ١٦امنة بتاريخ وث

ادي عـرشة  وحـ،م٢٠١٨ أكتـوبر ٢٢ وعارشة بتاريخ ،م٢٠١٨

 نـوفمرب ٥ا عـرشة بتـاريخ  وثـ،م٢٠١٨ أكتـوبر ٢٣بتاريخ 



 

  



٣٠٧  

ورابــع  ،هـــ١٤٤٠عبان  شــ١٨ وثالــث عــرشة بتــاريخ ،م٢٠١٨

 .هـ١٤٤٠ صفر ٢٤عرشة بتاريخ 
 تـاريخ ،)هــ١٣٧٩ت( عبـد الواسـع بـن يحيـى ،الواسعي -١٠٦

اليمن املسمى فرجة الهموم والحـزن يف حـوادث وتـاريخ 
 . القاهرة، املطبعة السلفية،هـ١٣٤٦ ط،اليمن

تنومـة دمـاء ( إفـادة لفلـم ، محمـد بـن يحيـى،الوتاري - ١٠٧

 ).منسية
 عــس يف النــزاع ،د حمــود عبــدالرحمن محمــ،الوجيــه -١٠٨

 ).بدون بيانات (،السعودي اليمني
 ، أعــالم املــؤلف الزيديــة، عبدالــسالم عبــاس،الوجيــه -١٠٩

ـــ١٤٣٩ ،٢ط ــيل ،م٢٠١٨/ ه ــن ع ــد ب ــام زي ــسة اإلم  مؤس

 .صنعاء ،الثقافية
 بتـاريخ ،محـررة إفـادة ، عبدالرحمن بن حمـود،الوشيل -١١٠

 .م٢٠١٥يونيو ٢ املوافق -هـ ١٤٣٦ شعبان١٤
 إفــادة ،عبــدهللا عبــدهللا عــيل محمــد محمــد ،الوشــيل -١١١

  .م٢٠١٧ديسمرب  ٢٧بتاريخ محررة 
١١٢- Ingrams, Docreen, and Ingrams, Leila, RECORDS OF 

YEMEN, ١٩٦٠-١٧٩٨, VOLUME ١٩٢٣-١٩١٤ ,٦, E ١٩٩٣.  



  

  

 

٣٠٨  

 

 خارطة اليمن والحجاز ونجد



 

  



٣٠٩  

 
 

 

َِخط س  اج داخل عس املحتلةَّجُ الحْ
 



  

  

 

٣١٠  

 

  وسدوان يف منطقة عسخريطة تنومة



 

  



٣١١  

 

 ملوقعي تنومة الجبيل وبارق الساحيلمن قوقل إيرثصورة 



  

  

 

٣١٢  

 

ُصورة الفدائي من آل الحارضي بعد أن تم قتلهم وصلبهم ْ َُ ْ َُّ 
 
 
 
 



 

  



٣١٣  

وثيقة سؤال إىل اإلمام يحيى وجوابه وختمه بشأن الحكم عىل 

  )١(املفقودين يف تنومة
                                                           

 محافظة ، السدة من أهايل، الوثيقة موجودة مع األستاذ رشف محمد أحمد الشامي)١(
  . من ورثة الشهيد يف تنومة السيد العالمة عبدهللا حسن الشامي،إب



  

  

 

٣١٤  

k  
  ٥--------------------------------------------------------------------------إهداء

  ٦--------------------------------------------------------------------------شكـر

  ٧------------------------------------------------------------مقدمة الطبعة الثالثة

  ١٨-----------------------------------------------------------مقدمة الطبعة الثانية

  ٢١-----------------------------------------------------------مقدمة الطبعة األوىل

  ٢١---------------------------------------------------سـبب اختـيار هـذا الـموضـوع

  ٢٧----------------------------------------------------------------أهميـتـه وأهدافه

  ٣٠--------------------------------------------------------------الدراسات السابـقـة

  ٣٢---------------------------------------------------------------------منهج البحث

  ٣٣---------------------------------------------------------------------هيكل البحث

  ٣٤-------------------------------------------------------------------مصادر البحث

  ٣٨---------------------------------------------------عن الحجاج والنجدي.. كلمة 

----------- 

  ٤٧----------------------------------------------------------------------اليمن: أوال

  ٥٣--------------------------------------------------------------------الحجاز: ثانيا

  ٥٦--------------------------------------------------------- وما جاورهاجيزان: ثالثا

  ٥٨---------------------------------------------------------------------عس: رابعا

  ٥٩---------------------------------------------------------------------نجد: ًخامسا

  ٦٨---------------------------------------------------------:نـجد قـرن الـشـيـطـان

---------------------- 

  ٧٤--------------------------------------------------------زمان وقوع املجزرة:  أوالً

  ٧٨--------------------------------------------------------------مكان املجزرة: ًثانيا



 

  



٣١٥  

  ٧٩-----------------------------------------------------أسباب ارتكـاب املجزرة: ًثالثا

  ٨٠------------- -------------------------------- --------------------------------  أسباب سياسية- ١

دـي- ٢   ٨٩----------- -------------------------------- -------------------------------- ة أسباب عقاـئ

  ٩٤--------------- -------------------------------- -------------------------------- السبب املادي - ٣

  ٩٧------------ -------------------------------- --------------------------------  السبب العسكري- ٤

------------------------------------------- 

  ١٠٠--------------------------------------------مقاربة تأريخية.. وقائع املجزرة : أوالً

  ١١٥--------------------------------------------------------الـروايـة النـجـدية: ًثانيا

  ١٢١-----------------------------------منـاقـشة الدكتور الوجيه للرواية النجدية: ًثالثا

  ١٢٣-------------------------------------------مناقشة إضافية للرواية النجدية: ًرابعا

  ١٣٤--------------------------------------ر للمجزرةِّابن سعود هو العقل املدب: ًخامسا

--------------------------------- 

َمـوقـف ابن سعود املـعلن: أوال ْ ُ--------------------------------------------------١٤٤  

  ١٤٨----------------------------------------------وملاذا؟.. موقف اإلمام يحيـى : ًثانيا

  ١٥٨---------------------------------------موقف البـلـدان العربية واإلسـالمـية: لثاثا

ء املسلم: ًرابعا   ١٥٩---------------------------------------------وذج ملوقـف عل

-------------------------------------- 

  ١٦٢-------------------------------------------------------------------الـشهداء: أوال

ء وتراجم قليل منهم   ١٦٧--------------------------------------------------------أس

  ٢٠٦------------------------------------------------------------------النـاجون: ثانيا

ء وتراجم قليل منهم   ٢٠٨--------------------------------------------------------ٍأس

؟   ٢٢١-------------------------------------------------------------هل كانوا محرم

-------------- 

  ٢٢٦----------------------------------------------------- تنومة واملفاوضات اليمنية - 



  

  

 

٣١٦  

  ٢٣٤----------------------------------------------------- معاهدة الطائف واملجزرة - 

  ٢٣٦----------------------------------------------------حركة آل الحارضي الشعبية - 

------------------------------------ 

  ٢٤٩---------------------------------------------------------الـشعـر الفصيـح: أوال

د العالمـة الحسن بن عبدهللا الضحيا - ١ ـيدة السـي   ٢٥٣------------------------ ):هـ١٣٥٢ت(  قص

ذاري  - ٢ ـيى بن عيل اـل ح د العالمـة ـي ـيدة السـي   ٢٥٥------------------------------ ):هـ١٣٦٤ت( قص

ى بن مـحـمد اإلريا - ٣ ــي ح ـعـالمة ـي ـايض ال   ٢٥٩---------------------- ):هـ١٣٦٢ت(  قصيدة الق

عـالمـة املؤرخ محـمد بن أحمد الحجري - ٤ ـاضـي اـل ـيدة الق   ٢٦١--------------- ):هـ١٣٨٠ت (  قـص

ـيدة- ٥ المـة أحمد بن يحيى بن محمد الخبا الذاري    قـص ـع   ٢٦٤---------- ):هـ١٩٧٧ت( السيد اـل

  ٢٦٥------------------------------- لألستاذ العالمة عبدالحفيظ الخزان) أبادوا ضيوفك(  قصيدة - ٦

  ٢٦٧---------------- )هـ١٤٤١ت رمضان( لألستاذ حسن عبدهللا الرشيف  )ْأرسة الَقرن(   قصيدة  - ٧

  ٢٦٩----------------------------------------------------------األدب الشعبي: ثانيا

  ٢٧١-----------------  نسخة ابن عامر–) يا هللا العون بك يا وثيق الحبال(  مختارات من قصيدة - ١

ه العون بك يا وثيق الحبال(  مختارات من قصيدة - ٢ ــل   ٢٧٧------------------  ابن جبلنسخة - )يا ال

  ٢٨٣------------------------------- -------------------------------- يف القفار مجندلينا:   قصيدة- ٣

ة   ٢٨٧--------------------------------------------االستنتاجات والتوصيات:  الخا

  ٢٩٣-------------------------------------------------------------املصادر واملراجع

  ٣٠٨--------------------------------------------------------------------امللحقات
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