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  م1994بيانات المديريات وفقاً للتقسيم اإلداري لعام 
  :مديريات محافظة حجة 

   المركز اإلداري للمحافظة–مديرية حجة 
  :مدينة حجة 

  : قلعة القاهرة -1
القـرن  (  التاريخ األول للقلعة إلـى بدايـة       قلعة القاهرة من أبرز المواقع السياحية في المحافظة ، ويرجع         

أثناء فترة حكم الدولة الصليحية ، ولكن تاريخ البناء على وصفه الحالي يعود إلى               ) الحادي عشر الميالدي  
خالل الحكم العثماني األول لليمن ، وتطل قلعة القاهرة على مدينة حجـة             ) القرن السادس عشر الميالدي     ( 

لى جانب حـصن    من الناحية الشرقية ، وهي حارسها وحاميها المنيع عبر التاريخ ، وتشكل قلعة القاهرة إ              
نعمان وحصن الجاهلي وحصن الظفير سلسلة تحصينات دفاعية متكاملة لحماية مدينـة حجـة والمنـاطق                
المحيطة بها باإلضافة إلى حماية وتأمين طرق تجارة البن آنذاك الذي كان ينتج في منـاطق بنـي العـوام                    

م تعبئته ونقلـه عبـر منـاطق    والعة والشغادرة ونجرة وبني قيس ومسور وكحالن والمحابشة وبالتالي يت        
  .السهل الساحلي إلى مينائي ميدي واللحية لتصديره إلى الخارج 

وكما اكتسبت قلعة القـاهرة أهميـة       
تاريخية خالل الحكم العثماني كانـت      
أيضاً مقراً ألحفاد دولة اإلمام القاسم      
وتواصلت أهميتهـا حتـى العـصر       

أواخر العقد الرابع من    ( الحديث إلى   
عندما حولها اإلمام   ) عشرين  القرن ال 

إلـى  " أحمد بن يحي حميد الـدين      " 
سجن كبير لقادة حركة المعارضـة      
ضد طغيان الحكم اإلمامي الكهنوتي     
ألحرار اليمنيين ورغم بشاعة سجن     

قلعة القاهرة الذي قضى فيه أبرز قادة المعارضة سنوات طويلة إال أنه كان بالنـسبة للمناضـلين مـصدراً                   
  .ار على الخالص من الظلم لزيادة اإلصر

يتكون مبنى القلعة الرئيسي من ثالثة طوابق القسم الداخلي للقلعة وتبدو التأثيرات المعمارية الفنية التركية               
  .واضحة على تقاسيم المبنى وأسلوب الزخرفة 

ى هيئة  ، وتبدو عل   ) ٢ م 700( وتبلغ مساحة المبنى ومرافق القلعة األخرى عند مستوى قمة الجبل حوالي            
شكل شبه المستطيل ، وفي الساحة الواقعة أمام المبنى الرئيسي للقلعة كان يتم تنفيذ اإلعدام ألبرز رجـال                  

  .اليمن من قادة المعارضة للحكم اإلمامي الظالم 
  -: قصر سعدان -2
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( ة  الذي تم إنشاؤه سـن    " قصر جمهوري   " تضم مدينة حجة قصر سعدان التاريخي الذي تم استغالله حالياً           
، كما هو مبين في أحد جدرانه ، ويعتبر نموذجاً فذاً للفن المعماري اليمني األصـيل وتحفـة                  )   هـ   1350

  .فنية جديرة باالهتمام ، ويتكون القصر من ستة أدوار ويتبعه العديد من المرافق الخدمية 
  -: حصن نعمان -3

  .الذي يستخدم حالياً كمقر لالتصاالت )  هجرية 1374( حصن نعمان التاريخي الذي يعود تاريخه إلى سنة 
  -: جامع المطهر -4

، وتـوفي   )  هـجرية   675( الذي تولى أمور المنطقة سنة      " المطهر بن يحيى    " تنسب تسمية الجامع إلى     
هـ ـ القـرن   675( ، ويرجع تاريخ الجامع إلى بداية تولي المطهر أمور المنطقة سنة )  هـ 695( سنة 

، وكان يتبع الجامع عدد من المرافق مثل برك المياه وأماكن تدريس القرآن وعلوم              ) ي  الثالث عشر الميالد  
الشريعة وتحتوي جدران الجامع الداخلية على زخارف فنية جصية جميلة قوامها كتابات قرآنيـة زخـارف                

يضم رفـاة   نباتية وأشكال هندسية ، كما يوجد داخل الجامع تابوت خشبي مليئ بالزخارف الفنية النباتية ،                
  .المطهر ، وبجوار القبر يوجد ـ أيضاً ـ عـدد من القبور رفاة لحاشية وأسرة المطهر 

  -: حيود الصياني -5
وقـد كانـت الكهـوف    " جيو مائية  " الموقع عبارة عن كهف قديم تكون عبر الزمن نظراً لتفاعالت طبيعية            

 من الظواهر الطبيعية القوية مثـل األمطـار         العصور القديمة هي المساكن البدائية كان يحتمي فيها اإلنسان        
الغزيرة ، وحرارة الشمس القوية وغيرها باإلضافة إلى الهروب من الحيوانات المفترسة فقد كان اإلنـسان                
األول يجد الكهوف مالذه اآلمن ؛ ولذلك يالحظ تدخل يد اإلنسان في تكييف قنوات المياه وتوجيه مـساراتها                  

إلى وجود بقايا آثار مرابط الحيوانات األليفة التي كـان يـستخدمها اإلنـسان ،               إلى باطن الكهف باإلضافة     
ونظراً لتسرب المياه من سطح وجوانب الكهف تكونت أشكال كلسية جميلة تمثل أعمدة صاعدة على هيئـة                 

  .إنسان ومنها على هيئة أواٍن متنوعة 
 مديرية مبين

ـ    تقريباً ، ويعود تاريخها إلـى  )  كيلو متر 10(  حوالي تبعد عن مدينة حجة ـ المركز اإلداري للمحافظة 
دة على قمـم جبالهـا الـشاهقة        ما قبل العصر اإلسالمي ، ويوجد فيها مواقع أثرية وحصون تاريخية مشي           

   حصن الظفير-3   حصن الناصرة -2   حصن الجاهلي -1: ومنها
جبال شاهقة االرتفاع ، وتطل على قرى       تعتبر تلك الحصون من المعالم اإلسالمية البارزة ، وتقع على ربوة            

جميلة ومدرجات زراعية غاية في الجمال والروعة ، شيدت في العصر اإلسالمي وتمركز فيها العثمـانيين                
  " .أحمد فيضي باشا " بقيادة 

تحتوي على عدد من المباني المبنية بأحجار متماسكة صلدة ، وما زالت مأهولة بالسكان وبعض المبـاني                 
تقريباً ، كما توجـد فيهـا   )  متر 300 ـ  200( يوجد بها عدد من الكهوف يصل عمقها ما بين مهجورة ، 

مزارات دينية ومساجد تاريخية يعود تاريخ بناء بعضها إلى فترات مبكرة في التاريخ اإلسـالمي والـبعض                 
  .اآلخر إلى الفترة األولى للحكم العثماني لليمن 
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 مديرية كحالن عفار
يقع إلى الشرق من مدينة حجة ويفصل بينهما وادي شرس ، ومن جبال كحالن جبل  - :حصن كحالن عفار

عفار وقيدان وهو إلى الشمال الغربي من كحالن وفي جبل كحالن عفار آثار قديمة وأهمها حصن كحـالن                  
عن مستوى سطح البحر ، يمكن الوصول إلى موقع الحصن من الطريـق             )  متر   2500( عفار الذي يرتفع    

لتي عند منعطف طريق الخذالي المسفلت المؤدية إلى قرية عفار المجاورة للحصن الواقع على امتداد               اإلسف
 ـ من صهاريج مياه ومدافن  رئيسية المؤدية إلى مرافق الحصنصخري منيع ، ويتم الوصول إلى بوابته ال

 ويطل على عدد مـن  الحبوب ـ ، ويتوسط تلك المرافق المبنى الرئيسي للحصن المكون من ثالثة أدوار ، 
الوديان السحيقة ، ويعود تاريخ المرافق واألسوار إلى فترة الحكم العثماني الثاني للـيمن ، أمَّـا المبنـى                   

حيث كان بمثابة قـصٍر للراحـة       ) عقد الخمسينات من القرن العشرين      ( الرئيسي فيعود تاريخه إلى مطلع      
   ."أحمد بن يحيى بن حميد الدين " واالستجمام لإلمام 

  مديرية المدان
يحيى بـن   " يعتبر من أحصن حصون اليمن من حيث التصميم ، قام ببنائه األمام المتوكل              :  حصن المدان     

، فهو يقع على قمة جبل المدان ويطـل         ) القرن الرابع عشر الهجري     ( في مطلع   "  محمد بن حميد الدين     
، يتصل بمدينة   ) كيلو متر   ( داد ما يقرب من   على كافة االتجاهات ويوجد بداخله نفق نحت في الصخور بامت         

المدان ـ مركز المديرية ـ أقيمت عليه المدرجات الزراعية، ويشابه قصر دار الحجر  في وادي ضهر من   
  .حيث تصميمه 

الحصن مكون من مبنى يتألف من خمسة أدوار يحيط به سور شاهق مزدوج البناء ، يوجد في وسطه ممر                   
تنقل الحراس واألمتعة واألسلحة وتوجد فيه أربعة أبراج حراسة في زوايـاه ذات             في أعلى السور يستخدم ل    

  .تصميم معماري رائع ، ويعتبر تحفة في الجمال وفي ساحته حقول زراعية وبرك مياه 
  وشحة مديرية

شـماالً ،  )  كـم  255( تبعد مديرية وشحة عن مدينة حجة ـ المركز اإلداري للمحافظة ـ بمسافة حوالي   
 2500( ز مديرية وشحة بطبيعتها الجغرافية المكونة من الجبال الشاهقة حيث يصل ارتفاعها حوالي              وتمتا
عن مستوى سطح البحر ، وتطل على مناطق طبيعية خالبة بمناظرها الجميلة ، وفي مديرية وشـحة                 ) متر  

سوق األربعـاء   ال تزال صناعة األواني الحجرية من الحرض موجودة بسبب توفر مناجم الحرض ، ويعتبر               
الواقع على سفح الموشح أحد األسواق الشعبية اليمنية التي تعرض المنتجات المحلية والسلع التي يحتاجها               

  .أبناء المديرية الذين يتوافدون عليه من كافة المناطق 
الت ويعد حصن الموشح أحد الدال    " يحيى بن محمد حميد الدين      " قام ببنائه األمام المتوكل     :  حصن الموشح   

يحيى بن محمد بن    " البارزة في فن العمارة الحربية اليمنية ، وهو الحصن الذي انطلق منه األمام المتوكل                 
  .في محاربة العثمانيين " حميد الدين 

وشيد الحصن على قمة جبل وشحة في منطقة وعرة وهو عبارة عن بناء حجري بالطراز المعمار اليمنـي                  
مدخليين أحدهما في الركن الشمالي الغربي واآلخـر فـي الـركن الجنـوبي              الفريد ، يتم الصعود إليه عبر       

الشرقي ، ويؤدي المدخل الجنوبي الشرقي إلى ساحة مكشوفة تحتوي على مبنى يتألف مـن سـتة أدوار                  
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إضافة إلى عدد من المرافق مثل برك المياه ومدافن الحبوب والكهوف الواسعة وجميعها محفورة ومنقورة               
شحة ، كما يوجد بجانب الساحة مسجد صغير ، ويعتبر حصن وشحة من المعاقل الحربيـة                في باطن جبل و   

  .المتميزة من حيث الموقع والتخطيط المعماري 
 مديرية مستباء

شـماالً ،  )  كـم  162( تبعد مديرية مستباء عن مدينة حجة ـ المركز اإلداري للمحافظة ـ بمسافة حوالي   
يه يقام السوق الشعبي األسبوعي ، وهو يتكون من عدد من الحوانيت            ومركزها اإلداري سوق الخميس ، وف     

التي أقيمت على أبنية قديمة تمثل السوق القديم الذي ورد ذكره في مصادر تاريخية منها معجـم البلـدان                   
( للحجري ، ومعجم البلدان للمقحفي ، ومازالت بعض أثار السوق القديم ظاهرة ، كما يوجد علـى مقربـة                    

  : تقريباً قلعة المدورة ) متر 700
تقع على هضبة تطل على وادي حيران ، يتم الوصول إليها بواسطة طريق فرعيـة غيـر                 :  قلعة المدورة   

معبدة ، وهي عبارة عن بقايا أساسات مباني أصابها التلف وتعرضت للهدم والتخريب بفعل اإلهمال ، وقـد                  
مها في بناء منازلهم الحديثة ، كما يوجد بالقرب مـن           قام األهالي بإزالة أحجارها وأخشابها وإعادة استخدا      

ساحتها مسجد صغير يكون من بيت الصالة ، وهو عبارة عن قاعة مـستطيلة الـشكل جـدرانها مـشيدة                    
باألحجار ومبطنة من الداخل بالطين والنورة المحلية ، وله سقف خشبي محلى ، وفي وسط جداره الجنوبي                 

فجـوة  " قابل فتحة المدخل على الجدار الشمالي حنينة معقودة مدببة          توجد فتحة باب صغير خشبي محلى ي      
ويجاور بيت الصالة بقايا أبنية مهدمة منها بركة مياه مستديرة الشكل محفورة ومبنية باألحجار              " المحراب  

  .ومكسية من الداخل والخارج بمادة القضاض 
 رمديرية بكيل المي

تقريبـاً ، وقـد   )  كم 220( المركز اإلداري للمحافظة ـ حوالي  عد مديرية بكيل المير عن مدينة حجة ـ  تب
ذكرت بعض المصادر التاريخية اإلسالمية أن القرامطة تمركزوا فيها ، ويوجد بهـا حمـام الجمـة أحـد                   
الحمامات الطبيعية المنتشرة في محافظة حجة ويتكون من ثالثة ينابيع ، ويعتبر من المـصحات العالجيـة                 

ي ، إال أن خدماته مازالت بدائية ، فهو بحاجة إلى االهتمام والرعاية ، كمـا يوجـد فـي                    التي يؤمها األهال  
المديرية سوق شعبي أسبوعي يقام يوم األحد من كل أسبوع ، تعرض فيه المنتجات الزراعيـة ومنتجـات                  

  :لتالية الصناعات الحرفية التي تشتهر بها المديرية ، ومن أهم المعالم التاريخية واألثرية المعالم ا
 على جبل العاللي المطل على وادي تعشر من الجهة الشمالية الشرقية      ) :أبنية مهجورة   ( قرية العاللي    -1

توجد قرية كبيرة مهجورة أبنيتها مهدمة وتتألف من أبنية بعضها مستطيلة الشكل والبعض اآلخر إسطوانية               
افي المتميز وطريقة عمارتها الفنيـة فقـد        وتتكون من عدة طوابق مشيدة باألحجار وتمتاز بموقعها الجغر        

وجدت الساللم المدرجة التي كانت تقام داخل أبنية الواجهات في بعض األبنية وهو جانب معماري يـستحق                 
  .االهتمام 

فوق جبل شعار المطل على وادي تعشر من الجهة الشمالية الشرقية وأعلى           ) : جبل شعار   ( حصن المحرق   
  . بناء مهدم يتألف من قلعة تجاورها عدد من ملحقاتها عن  عبارة قمة من قرية العاللي وهو
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 مديرية كشر
( مديرية كشر أحد مديريات محافظة حجة وتبعد عن مدينة حجة ـ المركز اإلداري للمحافظة ـ حـوالي      

عن مستوى سطح   )  متر   2500( شماالً ، وكشر عبارة عن جبل في حجور يبلغ ارتفاعه حوالي            )  كم   165
 ، وتنتشر في مديرية كشر العديد من المعالم األثرية والتاريخية ، كالمساجد والمقابر األثرية اإلسالمية     البحر

، والحصون التاريخية الهامة التي لعبت دوراً بارزاً في مـسرح االحـدات التاريخيـة لمختلـف العـصور                   
الطبيـة والحيوانـات المفترسـة ،     الطبيعية   والدويالت ، كما يوجد في المديرية األشجار الكثيفة واألعشاب        

  : ويمكننا استعراض بعضاً من تلك المعالم على النحو األتي 
يعتبر من األبنية التاريخية التي يعود تاريخ تشيدها إلى الفترة األولى لحكـم العثمـانيين                :حصن كشر   -1

  ." يحيى بن محمد بن حميد الدين " اليمن ، وأهتم بإعادة ترميمها األمام المتوكل 
 من خالل شاهد القبر الذي عثر عليه فريق المسح السياحي في المديرية ، يمكن االسـتدالل                 : المصنعة   -2

  ) .القرن التاسع الهجري ( على أن المصنعة تعود وجودها إلى ما قبل 
 الكتب التاريخية تحدثت عن السوق على أنه من األسواق اليمنية القديمة ؛ وبـذلك فـأن                 : سوق عاهم    -3

  .اني قد تهدمت ، وبقى السوق مهجوراً ولكن تم تجديده في فترة التواجد العثماني في اليمن المب
شاهد "  الشاهد التاريخي الذي عثر عليه فريق المسح السياحي في المديرية هو             : قصر ومسجد القرن     -4

  ) . هـ 1022( من حجر البلق على ضريح يعود تاريخه إلى سنة " قبر 
بارة عن مقبرة دائرية استخدمت لدفن الموتى يوجد فيها عدد مـن المقـابر المميـزة                ع: مقبرة القرن    -5

( وتتكون من حفر مستطيلة في باطن األرض تعلوها أبنية حجرية مستطيلة الشكل ويزيد ارتفاعاتهـا عـن        
، مكسية من الخارج بمادة القضاض ، وقد عثر فريق المسح السياحي في المديرية على أحـد هـذه                   )متر  
تقريباً ، وقد نفذت علـى      )  سم   20 × 30( شاهد عبارة عن حجر مستطيل من البلق أملس أبعاده          : قبور  ال

الوجهة الخارجية له كتابات محفورة حفراً بارزاً بخط النسخ تحتوي على عدة سطور وذلـك علـى النحـو             
  :األتي

، يليه في الـسطر الثـاني       ) يم  بسم اهللا الرحمن الرح   : ( يتوسط السطر األول    ) أية الكرسي   : (  اإلطار   -
ثم أسم وألقاب صاحب الضريح وتاريخ وفاتـه ،         ) إلى آخر الصورة    .. قل هو اهللا أحد     : ( والثالث صورة   

  :وعلى النحو األتي 
تـوفى إلـى    " جواد بن شراح بن محمد بن علي بن عثمان          " …  ضريح الشيخ األجل األكمل رفيع القدر        -

  . رحمه اهللا ) إثنين وعشرين وألف هجرية (  األول من سنة رحمة اهللا تعالى في شهر ربيع
  .يرجع بناء الحصن إلى فترة التواجد العثماني في اليمن :  حصن مزرع -6

 قمة جبل مزرع المطل على وادي الغارب وقد شيد على تبه صغيرة مسالكها وعرة ، ويمكن الوصـول            يعلو
إليه فقط بواسطة طريق واحدة في الجهة الجنوبية ، ويتألف الحصن من حاجز جـداري مـستدير الـشكل                   

فاعيـة  مرتفع ، يفتح في ضلعه الجنوبي مدخل واسع تعلوه غرفة حراسة وتجاوره من الجـانبين أبـراج د              
ـ بـاب ـ   " خوخة " للحماية والمدخل يغلق بباب بمصراعين من الخشب فتحة في وسط المصراع األيمن 

صغيرة للدخول ، تؤدي إلى فناء مكشوف فتحة عليه عدد من الحجرات الواقعة في الجهة الغربية والشمالية 



   اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 6

قين ، يتم الدخول إليه بواسطة ، وفي الجهة الشرقية يوجد بناء مستطيل الشكل بجوار السور يتكون من طاب            
مدخل يطل على الفناء ويتم الصعود إليه بواسطة عدد من الدرج ، وفي الزاوية الـشمالية الـشرقية بنـاء         
إسطواني يتكون من طابقين ، الحصن يمتاز بموقعه المشرف على معظم المناطق المجاورة له مع الـتحكم                 

لفنية الالئقة التي أمتاز بها ، إضافة إلى ذلـك فقـد كـان              بجميع المنافذ إلى جانب الخصائص المعمارية وا      
  .يحتوي على مدفع عثماني قديم 

 يتوسط الحنية الغربية الواقعة في الجدار الشمالي لبيت الصالة من الداخل شاهد             : مسجد -قرية القفلة    -7
)  سـم    30( ه  تقريباً وسـمك  )  سم   30 × 40( قبر يتكون من لوح مستطيل الشكل من حجر البلق أبعاده           

  :تقريباً الواجهة األولى منه نفذت عليه كتابة بخط النسخ بطريقة الحفر البارز تتكون من 
إال أن أوليـاء اهللا ال خـوف        : ( األيمن واألسفل واأليسر من اللوح شريط كتابي يتضمن اآلية          :  اإلطار   -

ة الدنيا وفي اآلخرة ال تبديل لكلمـة        عليهم وال هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحيا           
  .، صدق اهللا العظيم ، مع زهرات على جانبي وفوق وأسفل اإلطار ) اهللا ذلك هو الفوز العظيم 

  ) ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا : (  اإلطار األعلى -
ن صـالح   شرف الدين الحسن بن شمس الدين ب      " السيد الفاضل   : ( تسعة أسطر مكتوب عليها     :  الوسط   -

بن سليمان بن علي بن صالح بن أحمد بن محمد بن جعفر قاسم بن سوان بن علي بن محمد بن إبراهيم بن       
محمد بن سوان بن علي بن األمير جعفر بن اإلمام القسم بن علي بن عبداهللا بن محمد بن القسم بن إبراهيم               

تـوفي  ) لوات اهللا عليهم أجمعين     بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ص             
  .رحمه اهللا رحمة األبرار ) سبع وخمسين وألف سنة ( رحمه اهللا في شهر القعدة سنة 

علي بن ناصر بن محمد بـن مفـدى بـن           "  الحصن يعود إلى الشيخ        -) :حصن  (  قصبة قرية القفلة     -8
  . وقد قتل وهو يحارب االدارسة " صالح بن جعفر 

من خالل الفن المعماري المميز الموجود على أبنية هذا الجبل فأنه يعود إلـى فتـرة                -: غابة جبل ثمام     -9
  .حكم الدولة الصليحية 

 مديرية كحالن الشرف
، وهـي  )  كـم  160( مديرية كحالن الشرف تبعد عن مدينة حجة ـ المركز اإلداري للمحافظة ـ حوالي    

بة حيث تشاهد القرى وكأنها قناديل معلقة في السماء         عبارة عن سلسلة جبلية تمتاز بمناظرها الجميلة الخال       
عـن مـستوى سـطح األرض ،        )  متر   2500( نظراً الرتفاع جبالها الشاهقة والتي يصل ارتفاعها حوالي         

الذي بني في قرية مدوم فـي     " أروى بنت أحمد الصليحي     " مسجد السيدة   : وتشتهر بعدة مواقع أثرية منها      
  .ن الشرف الذي يعتبر من أهم ما يميز مديرية كحالن الشرف عهدها ، إضافة إلى حصن كحال

يرجع تاريخه إلى فترة حكم الصليحيين وقد أمـرت ببنـاءه           : مسجد السيدة أروى بنت أحمد الصليحي        -1
بعد توليها مقاليد الحكم في الدولة الصليحية ، وهو جامع أثري قـديم             " أروى بنت أحمد الصليحي     " السيدة  

ة في نفوس األهالي المجاورين له وقد قبر فيه أحد األولياء وله ضريح ال زال قائماً إلـى                  وله مكانة عظيم  
اآلن ، ويعتبر من أقدم الجوامع في مديرية كحالن الشرف وقد تخرج منه عدد كبير مـن العلمـاء لوجـود          
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ف على طالب   مدرسة تابعة للجامع كان يتوافدون إليها من مناطق عديدة للتعليم إلى عهد قريب وكان يصر              
  .    العلم هوالء من وقف هذا المسجد فله أراضي زراعية موقوفة 

(  يرجع تاريخ بناؤه إلى الفترة الثانية لحكم العثمانيين اليمن أي في حـوالي               -: حصن كحالن الشرف     -2
وقد استخدم هذا الحصن كموقع عسكري ونقطة مراقبة ، وقد تـم ترميمـه              ) القرن السابع عشر الميالدي     

، وهو حصن قديم وأثري بطابعه المعماري الجيد وقد كـان           )  م   1987( رات عديدة كان آخرها في عام       م
يستخدمه األمام مركز للحكومة حيث توجد فيه حجرات مخصصة للحاكم وحجرات أخرى مخصصة لنائـب               

   .األمام ، وبعد قيام الثورة استولت عليها الفلول المرتزقة كمعقل لمقاومة الثورة المجيدة
  مديرية الشاهل

( تقع مديرية الشاهل في الشمال الغربي من مدينة حجة ـ المركز اإلداري للمحافظة ـ وتبعد عنها حوالي   
، ومركزها اإلداري مدينة الشاهل التي تعتبر من أهم وأجمل المدن في اليمن فهي من هجر العلم                 )  كم   155

قة والشريع وتشتهر هذه المديرية بالمواقع والمعـالم        فقد تخرج منها الكثير من العلماء المشهورين في الف        
  :الدينية منها 

، كما هو مكتوب فـي      )  هـ   1046(  من شهر رجب سنة      15تم بناء هذا المسجد يوم      :  مسجد العابد    -1
نصه التأسيسي على حجر الرخام اسم ونسب صاحب الضريح وتاريخ بناء المسجد والحجر الرخام تم جلبه                

علي بن الحسين العابد الذي ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين علـي بـن أبـي                " بناه السيد   من صعدة ، وقد     
  .رضي اهللا عنه " طالب 

، كما يوجد به    ) القرن السادس الهجري    ( يرجع تاريخ بناء هذا المسجد إلى       :  مسجد وضريح الشرفي     -2
هو بناء أثري متميز ويوجد به      و" يحيى بن أحمد بن محمد بن صالح بن محمد بن صالح            " ضريح للعالمة   

  .زخارف فنية رائعة وكتابات على أشرطة زخرفية آليات قرآنية وأخرى تدل على تاريخ بناءه 
ويعتبر المسجد هجرة علم فيوجد به مدرسة علمية تخرج منها الكثير من العلماء األفذاذ ، ويوجد بجـواره                  

ء الذين كانوا يدرسون بالمسجد وبعض طـالب  ضريح باني المسجد وبجواره ـ أيضاً ـ قبور بعض العلما  
  .العلم المهاجرين إليه ، كما يوجد به بركة ماء كبيرة وسقاية ماء 

   :المناطق السهلية في محافظة حجـة
الطور قرية من بـالد بنـي   "  تشمل بني قيس وهي إلى الغرب من مدينة حجة ومركزها مديرية الطورـ              -

ـ حيث مسيل وادي العة ويحيط بها من الـشرق          " كز بني قيس    قيس في تهامة على وادي مور وهي مر       
  .جبال حجة وشماالً حجور وجنوباً حيث النويرة وغرباً الواعظات من تهامة

  
  

  مديرية عبس
تقريباً وإلى الشرق من    )  كم   50( مركزها مدينة عبس والمنطقة من عبس إلى البحر سهلية وتمتد بمسافة            

اب مديرية حجور ويحيط بها من الجنوب الواعظـات مـن  تهامـة              عبس سلسلة من الهضاب تتصل بهض     
  .وشماالً ميدي وحرض وشرقاً حجور وغرباً شواطئ البحر األحمر 
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  .  ومن أوديتها الشهيرة وادي القور ووادي بوحل وتصب إلى البحر في موسم األمطار -
ا المدن والقرى المنتشرة على      وتضم األطراف السهلية في محافظة حجة عدداً من المقومات السياحية منه          

جانبي الطريق اإلسفلتي الذي يربط حجة وميدي وحرض وبعضها بمحاذاة وادي مور وجميعها قرى ومدن               
صغيرة جميلة تتميز بأنماط معمارية مختلفة عما هو سائد في مناطق المرتفعات الجبلية اختالفاً كلياً ، فمادة                 

ارة عن عشش بيضاوية الشكل والتكوينـات الداخليـة لهـذه     البناء للمساكن هي القش والقصب ، وهي عب       
العشش ملفتة للنظر من حيث المجهود الفني الذي يبذل لزخرفتها بألوان متعددة ونماذج مختارة ، وأجمـل                 

  .تلك القرى المنتشرة في المناطق السهلية توجد في مديرية عبس 
وادي خيران ، وادي حرض ، ومساقط مياههـا         وأهم األودية في المناطق السهلية عموماً هي وادي حبل ،           

من منحدرات جبال وشحة ، ومن أودية عاهم ، أودية خوالن بني عامر ، وتصب مياهها في مدينة ميـدي                    
والمناطق الشمالية لها ، وتسقي منطقة الموسم ، وأهم المزروعات في المناطق السهلية التبـغ والتمـور                 

  .مالي المساحة الكلية لمحافظة حجةمن إج% ) 48.9( ية نسبة وتشكل المناطق السهل.وأنواع الخضروات 
 مديرية ميـدي

تقع إلى الغرب من محافظة حجة ، ومركزها مدينة ميدي التي ازدهرت خالل فترة تجارة البن اليمني خالل                  
، حيث توسع العمران فيها     ) القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميالدية           ( 
  .نذاك نظراً لتوسع نشاط الحركة التجارية في ميناء ميدي قديماً آ

وأهم المعالم األثرية والتاريخية في مديرية ميدي تتمثل باألجزاء القديمة من مدينة ميدي بمبانيها العتيقـة                
 التي هي اآلن بحاجة ماسة إلى عمليات صيانة وترميم نظراً لعوامل اإلهمال لها من قبل اإلنسان وعوامـل                 

  .التعرية الطبيعية عبر الزمن ، باإلضافة إلى القالع التاريخية 
وتتميز مديرية ميدي عن بقية مديريات المحافظة بمقوماتها السياحية المتمثلة بالشواطئ الناعمة والنقيـة              
التي تشكل في حالة تهيئتها مواقع هامة ألقامة منتجعات سياحية على الشواطئ إلى جانب العديد من الجزر                 

لمتناثرة في عرض البحر والتي ال زالت بكراً حتى اآلن ، وتعتبر فرصـاً اسـتثمارية مـستقبلية لتنـشيط                    ا
سياحـة الغوص في األعماق والتمتع بالشعاب المرجانية المختلفة األشكال واألنواع باإلضافة إلى مـشاهدة              

لم أثرية وبديعة ، وأهم تلك المعالم    األحياء المائية العديدة وكل مكونات عالم ما تحت الماء ، فهي تحفل بمعا            
  -:ما يلي 

خالل فترة الحكم   ) القرن السادس عشر الميالدي     (  يرجع تاريخ بناء القلعة إلى بداية        -: قلعة القماحية    -1
العثماني األول وشيدها العثمانيون لغرض حماية الساحل ومراقبة المياه اإلقليمية المحيطة بمدينة ميـدي ،               

( ورين ، وقوام بنائها الطوب اآلجر ومساحتها على هيئة مربع طــول واجهتها حوالي              وهي مكونة من د   
تقريباً ، ويحيط بها سور من جميع الجهات تتخلله األبراج الدفاعية المزودة بالنوافذ من جميـع                )  متراً   40

  .الجهات لتسهيل عمليات القنص والدفاع عن القلعة 
، ) متران ونـصف    ( وارتفاعها    ) ثالثة مترات   ( لجهة الشرقية بعرض    البوابـة الرئيسية للقلعة تقع في ا     

ويلي البوابة الرئيسية بهو كبير يقوم على ثمانية عقود جميلة ، وعلى جانبيها يوجد سلم يؤدي إلى الـدور                   
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وفي السور الداخلي المحيط بمبنى القلعـة توجد مرافق عديدة تابعة للقلعـة مثـل               .الثاني ثم إلى السطح     
  .ازن الُمؤن والعتاد مخ

بعد خروج األتراك بترميمهـا وصـيانتها       " يحيى بن حميد الدين     " ونظراً ألهميتها العسكرية فقد قام اإلمام       
  .وإعادة بناء ما تهدم من مرافقها 

وقد قامت القلعة بأدوار تاريخية كبيرة في حماية مدينة ميدي ومينائها التاريخي آنذاك ، وتعد اليـوم مـن                   
  .معالم التاريخية في ميدي  أبرز ال

، وسـميت باسـم     ) القرن السادس عشر الميالدي     (  يرجع تاريخ القلعة إلى مطلع       -: قلعة اإلدريسي    -2
الذي قام ببنائها في موقع استراتيجي يطل على ميـاه البحـر            " محمد علي اإلدريسي    " اإلدريسي نسبة إلى    

اه اإلقليمية باإلضافة إلى المبنى الرئيسي للقلعة الذي يقـوم          األحمر ، وهي بمثابة أبراج دفاعية لمراقبة المي       
  .وقوام البناء في القلعة الطوب ـ الياجور ـ ومطلية بالجص ) خمسين متراً مربعاً ( على مساحة 

 تقع غرب مدينة ميدي ، وتعتبر من الجزر اليمنية الهامة ، وذلـك ألشـرافها                -" :ذو حراب   "  جزيرة   -3
( ، وتبعد عن الساحل اليمني حـوالي         ) ٢ كم 4.56( في البحر األحمر ، وتبلغ مساحتها       على الممر المائي    

، وهي جزيرة محاطة بالشعاب المرجانية مما يكسبها ميـزة سـياحية            )   كم    84( يعادل  )  ميالً  بحرياً     49
وفيرة واألحياء  هامة لممارسة سياحية الغوص باإلضافة إلى أن الجزيرة من أهم المصائد الغنية باألسماك ال             

  .المائية األخرى التي تشكل ميزة أخرى لممارسة سياحة الغوص في الجزيرة  
وتبعد عـن الـساحل اليمنـي        ) ٢ كم 7.6( تقع غرب مدينة ميدي ، وتبلغ مساحتها        :  جزيرة بكـالن    -4

حطـة لتحليـة    ، وهذه الجزيرة مأهولة بالسكان ويوجد فيها م       )  كم   34( يعادل  )  ميالً بحرياً    20( حوالي  
  .   المياه وأغلب سكانها يشتغلون بصيد األسماك  

هذا باإلضافة إلى العديد من الجزر األخرى التي تشكل في مجملها فرص حقيقيـة لالسـتثمار فـي مجـال                    
  .السياحة البحرية المتنوعة 

 مديرية حرض
حرض بـن   " اريون إلى   تقع شمال شرق مدينة حجة وإلى الشرق من ميناء ميدي التاريخي ، ينسبها اإلخب             

، وحرض اسم لواٍد ، وكانت مسرحاً ألحداث تاريخية كبيرة          " عمرو بن مالك بن يحيى بن خوالن بن همدان          
، فقد عثر تحت أنقاضها على آثار قديمة متنوعة ، ولعبت هذه المديرية أدواراً تاريخية هامة عبر مختلـف                   

  .العصور التاريخية القديمة والحديثة والمعاصرة 
يوجد فيها العديد من المواقع األثرية والتاريخية مثل المقابر القديمة في موقع أم الغرف في وادي الشعاب                 و

ومقبرة المصلة في وادي حرض ، وهذه المقابر بحاجة إلى دراسة ميدانية بأسلوب علمي من قبـل فريـق                   
 تساهم في كشف المزيد من      متخصص بعلم القبور القديمة ليمكن الوصول إلى معرفة خلفيتها بصورة علمية          

  .المعلومات لما توصل إليه اليمنيون القدماء في هذا الجانب 
  : في مديرية حرض ومن المواقع األثرية 
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يرجع تاريخه إلى نهاية فترة الحكم العثماني األول لليمن ، وهو عبارة عن بقايا قصر يبلغ :  قصر القفل    -1
 60 × 120( ، وتبلغ أبعاد المبنى حـوالي       )  غرفة   20( عدد  ويحتوي على حوالي    )   متراً   20( ارتفاعه  

  ) .متر 
تقريباً ، ويتبع القصر مرافق لخـزن       )  متر   100( وعرضه  )  متر   200( ويحيط بالقصر سور يبلغ طوله      

  .المياه ومخازن أخرى للُمؤن وغيرها 
خالل فترة الحكم العثماني    ) القرن السادس عشر الميالدي     (  يرجع تاريخ الحصن إلى      -: حصن العاللي    -2

  :األول ، وهو عبارة عن موقع مكون من قسمين 
 3 × 4( مساحة كل غرفـة     )  غرفة   16( عبارة عن مبنى دائري كبير يحتوي على عدد         :  القسم األول    -

  ) مترات 
 )  مترات 6( عبارة عن أربعة أبراج مراقبة شيدت بشكل مربع ، يبلغ طول الضلع حوالي            :  القسم الثاني    -

، كما يوجد في الموقع مباٍن على هيئة غرف مستقلة ، ويبدو أن الموقع كان عبارة عن مـساكن حاميـة                     
  .عسكرية لحماية الساحل المحاذي للبحر ، ويالحظ بقايا أجزاء من  السور الذي كان يحيط بالموقع 

حجفان في قرية بنـي     موقع الخرابة في وادي فج حرض وموقع        باإلضافة إلى ما سبق من المواقع األثرية        
  .هالل وحصن الحميد بن منصور في وادي حرض 

  
  :المصدر 
 .م1996المسح السياحي  •


