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  م1994بيانات المديريات وفقاً للتقسيم اإلداري لعام 
  :مديريات محافظة حضرموت 

 مديرية المكال

  : مدينة المكال -أ
، وقد أقيمت   )  كم 1080(تقع مدينة المكال على ساحل البحر العربي إلى الشرق من عدن ، وتبعد عنها بنحو                

 وتاريخها بدأ في مطلـع القرن الخامس الهجـري         في منطقة سهلية بين البحر والجبل ، وظهور هذه المدينة         
)  ميالديـة  1035(ـ الحادي عشر الميالدي ، إذ بدأ تأسيسها أو بمعنى آخر االستقرار في موقعها في السنة                 

عندما بدأت تتوارد أخبارها في المصادر اإلخبارية ، ويرجع المؤرخ الحضرمي صالح الحامد أن هذه المدينة                
، وجعلها مدينـة حـصينة إذ قـام ببنـاء           ) هـ670(ا الملك المظفر الرسولي بعد سنة       هي المدينة التي بناه   

في المصادر التاريخية ، ولم     " الخيمة  " الحصون حولها واألسوار الضخمة المنيعة ، وكانت  تسمى قديماً بـ            
دادت شـهرتها   ، ثم از  ) هـ1115(إال عند إنشاء اإلمارة الكسادية في سنة        ) المكالء  (تعرف باسمها الحالي    

، وأقام بها السلطان واتخذها مقراً      ) م1915( ومكانتها عندما اتخذتها السلطنة القعيطية حاضرة لها في سنة          
للحكم ، وتمتاز المكال بطابعها المعماري المميز بروعة مآذنها ومبانيها البيضاء التي ترتفع إلى أربعة طوابق                

المباني تدريجياً متسلقة الجبل الذي يقف وراءهـا شـامخاً ،           مشرفة على حافة شاطئ البحر ، ثم ترتفع هذه          
ويعرف بقارة المكال ، وقد حبتها الطبيعة بشواطئ رملية فضية ناعمة محاطة بالبساتين الخضراء المريحـة                

  .للناظرين 
  :ومن أشهر معالم المدينة 

  . قصر السلطان القعيطي -
  . حصن الغويزي -
  . المكتبة السلطانية -
  :لسلطان القعيطي  قصر ا-1

يقع هذا القصر فوق لسان يمتـد       
على الساحل عند بدايـة مـدخل       
المكال الرئيسي والذي كان يعرف     

، أقـيم   ) بدع السدة   ( قديما  بـ    
) م  1925( هذا القصر في سـنة      

في عهد السلطان غالب بن عوض القعيطي ، ويتكون من ثالثة أدوار  يحيط به سور بمساحة كبيرة وبنـاؤه                    
 بطابع العمارة الهندية الذي كان شائعا في ذلك الوقت ، فهناك مثالً قصر الباع في غيل باوزير ، وقصر                    متأثر

السلطان عبد الكريم فضل في حوطة لحج ، وقصره اآلخر في كريتر عدن ، وحاليا تم استغالل القصر كمتحف                   
  .يضم قطعاً أثرية إضافة إلى مخلفات سالطين الدولة القعيطية 
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  :ت متحف المكال ـ مكونا
ينقسم المتحف إلى قسمين من حيث      

  :لعرض المتحفي ا
 ويضم كثيراً   : قسم اآلثار القديمة     -أ

ــوش  ــة والنق ــع األثري ــن القط م
والعمالت القديمة التي يعود تأريخها     
إلى عصور ما قبل اإلسالم ، وهـي        
التي عثر عليها من مواقع مختلفـة       
من محافظة حضرموت ، ومنها قطع 

ر عليهـا أثنـاء حفريـات       أثرية عث 
البعثة األثرية اليمنية الفرنسية فـي      

مدينة شبوة القديمة ، وقطع أثرية ُعثر عليها وجلبت من حفريات البعثة األثرية اليمنيـة الـسوفيتية أثنـاء                   
  . مسوحاتها األثرية في مستوطنات وادي حضرموت القديمة والمهرة 

 على جناح السلطان القعيطي الذي يستقبل فيـه الوفـود ،            يحتوي هذا القسم  :  القسم الخاص بالسلطان     -ب
ويعقد فيه االجتماعات الخاصة بمجلس إدارة الدولة ، وقاعة العرش ، وهي تحتوى على نماذج من التحـف                  

ــة   ــت متعلق ــادرة وأدوات كان الن
ــا   ــسلطان ومعظمه ــصية ال بشخ
مصنوعة من الفضة مثـل كرسـي       
العرش ، ومنهـا تحـف مطـرزة        

  .بالذهب وغيرها 
يقـع حـصن    :  حصن الغويزي    -2

الغويزي أمام مدخل مدينـة المكـال       
الشمالي الشرقي ، وقد أقـيم علـى        
صخرة تشرف على الوادي والطريق     
المؤدي إلى مدخل المدينة الـشمالي      
الشرقي ، ويعود تاريخ إنشائه إلـى       

في عهد الـسالطين    ) م1716(سنة  
آل الكسادي ، وكان الهـدف مـن        

ت العـسكرية   إنشائه مراقبة الغـارا   
القادمة من اتجاه الشمال خاصة تلك الغارات التي كانت  تشنها السلطنة الكثيرية التي اتخذت حينها من مدينة                  
سيئون حاضرة لها ، ثم الغارت التي كانت  تشنها السلطنة القعيطية التي كانت تتخذ من الشحر حاضرة لها ،                    

دالً عن الشحر العاصمة األولى ، ويتكون الحصن من دورين          وبعد استيالئها على المكال اتخذتها كعاصمة لها ب       
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 20( ـ طابقين ـ  باإلضافة إلى بناء جدران فوق الدور الثاني إال أنه ذو سقف مكشوف يصل ارتفاعه إلـى   
الـشمالية ، ويبلـغ     ، يتم الصعود إليه عبر درج مرصوفة تصل إلى بوابته التي أقيمت فـي الجهـة                 ) متراً  

، وقوامه من مواد البناء المحلية وبالطابع التقليـدي ، وأساسـاته األرضـية مبنيـة                ) متر   1.20(اتساعها  
باألحجار المهندمة أو غير مهندمة وبقية المبنى باللبن المخلوط بالتبن ، وسقوفه أقيمت على جذوع النخيل ،                 

وقد طليت مؤخراً جدرانه الخارجيـة      
  . بمادة الجص 

 ،  يتكون الدور األول من عدة غـرف      
وعلى جدرانه الخارجية نوافـذ عـدة       
منشورية الشكل من جميع االتجاهـات    
، والدور الثاني يتميز بنوافذه المتسعة      
، أما سطح الحصن فمحـاط بحـاجز        

عـن  )  متـر  1.50(يصل ارتفاعه إلى    

)  متراً 30(مستوى السطح ، وعلى بعد      
باتجاه الشمال الشرقي من الحصن يوجد      

 بهيئـة  صهريج للماء ـ خزان ـ أقـيم   
مبنى ، يرتفـع عـن مـستوى األرض         

تحيط به قناتا ميـاه مـن       )  متر   1.20(
الجهتــين الجنوبيــة والغربيــة مبنيــة 
باألحجار والقضاض كان الغرض منهـا      
تزويد الحصن بالمياه ، وإلى الغرب من       
الحصن توجد بنايـة أنـشئت مـؤخراً        
بالمقارنة مع تاريخ بناء الحصن شيدت      

ة باألحجار المهندمة أو غير المهندمة ، كما شيدت بعض أجزائها بأحجار أكبر حجماً              باللبن فوق أساسات مبني   
من أحجار الحصن ، وقد طليت جدرانها بالجص ، وربما أن هذه البناية هي حصن دفاعي آخر إلـى جانـب                     

  .حصن الغويزى الذي كان بمثابة حراسة لبوابة مدينة المكال التي اندثرت مؤخراً 
تقع المكتبة في وسط مدينة المكال ، وقد أقيمت فوق سـقف مـسجد ُعمـر ، وكـان            : انية  المكتبة السلط -3

في عهد السلطان القعيطي صالح بن غالب القعيطي الذي زودها بالكتـب والمراجـع              ) م1941(تأسيسها سنة   
ـ               ، ) م1967(نة  والدوريات التي اقتناها من الهند والمكتوبة باللغات األجنبية والعربية ، وبعد االستقالل في س

أضيف إليها مجموعة الكتب والمطبوعات التي كانت بمكتبة الجماهير ، وتم تغيير اسمها بعد ذلك من المكتبة                 
السلطانية إلى المكتبة الشعبية ثم تحولت هذه المكتبة فيما بعد تحت إشراف المركز اليمني لألبحاث الثقافيـة                 

أصبحت تحت إشراف مكتب الهيئـة العامـة    ) م1990(ركة عام   واآلثار والمتاحف ، وبعد الوحدة اليمنية المبا      
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لآلثار والمخطوطات والمتاحف فرع المكال ، تحتوي حالياً على ما يزيد عن أثني عشر ألف كتاب تتوزع فـي                   
شتى نواحي العلوم والمعارف بمجاالتها المختلفة ، أما المخطوطات التي كانت من ضمن ممتلكات المكتبة فقد                

   . مكتبة األحقاف في تريم  تم نقلها إلى
، )  كيلـومتر  43(يقع غيل باوزير إلى الشمال الشرقي من مدينة المكال ويبعد عنها نحو              : غيل باوزير    -ب  

وهو أرض واسعة فيها ينابيع ماء غزيرة جارية عليها كثيراً من أشجار النخيل  وأكثر ما يزرع عليها التبـغ                    
موت خاصة وفي اليمن عامة ، وينسب الغيل إلـى الـشيخ عبـد              وهو من أجود األنواع المشهورة في حضر      

الرحيم باوزير مـولى الدعامـة بـن ُعمر صـاحـب الغيل األسفل المسمى بغيل عمر، وغيـل باسـودان،                
وأول من بنى بالغيل األسفل الشيخ عمر بن محمد بن سـالم            )  هجرية 743(وكان هذا الغيل موجوداً قبل سنة       

  وكان أمرالغيل آلل باوزير والعواثبة المذحّجيين ، ينتمون إليهم بالخدمة وينـدبون              ،) هـ716(باوزير سنة   
عنهم ، وفي أوائل القرن التاسع الهجري استولت على بعض أجزاء من الغيل فرقة من العواثبة يقال لهم آل                   

أو شبهها ظلت حتى    ، فانتزعوا من آل باكثير بعضاً من سلطتهم على الغيل وكونوا لهم دويلة              "  باعمر" عمر  
  .قضى عليها السلطان عوض بن عمر القعيطي في مطلع القرن العشرين الميالدي

ثم سكن في الغيل إلى جانبهم جماعة من يافع يطلق عليهم آل همام وسيطروا بدورهم على بعض من الغيل ،                    
ي الغيل يطلق عليه    حصناً ف ) م  977-هـ922" (أبو طويرق الكثيري    " بنى السلطان بدر    ) هـ943(وفي سنة   

ثم انتقل أمر الغيل إلى القعيطيين بعد سيطرة القعيطيين عليه وهكذا ظل يتبـع الـسلطنة                ) حصن الغيل   (اسم  
م خلفت السلطنة القعطية موقعين مـن       1967القعيطية حتى االستقالل الوطني من االحتالل البريطاني في سنة          

  :مأثرها هما 
     ـ حصن السلطان 

      ـ قصر الباغ
     ـ عين الحومة

     ـ حصن العوالق 
  : حصن السلطان -1

يقع حصن السلطان في مدينـة غيـل        
باوزير في الشمال الشرقي من المكال      

ويقـع فـي    )  كم 43(وتبعد عنها نحو  
وسط المدينـة بدأ بناؤه فـي سـنة         

أثناء حكم األمير منـصر     ) هـ1284(
ارة عن مبنى مكون من أربعة أدوار ، وفي كل دور من            ، وهو عب  ) حاكم الغيل (ابن عبداهللا  بن عمر القعيطي       

فقد تم بناء نصفه فقط وترك النصف األخر        )  الرابع(أدواره يحتوى على عدد من الغرف ماعدا الدور األخير          
منه ، ويتوسط مبنى الحصن صحن مكشوف وقد استخدم هذا المبنى كمقر لحاكم الغيل وسكن ألهله ويمتد من               

 إلى الجهة الشرقية من سور المدينة إلى جوار المسجد الجامع كان يستخدم كطريق              الحصن خندق سري يصل   
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أمن يمكن للحاكم أن يهرب من خالله إلى خارج المدينة في حاالت الخطر وهذا ما نجده كان شائعاً في بعض                    
   .مدن اليمن القديم مثل براقش ومقولة 

عليم المتوسط سميت بوسطي غيل بـاوزير كانـت   تم تحويل مبنى الحصن إلى مدرسة للت ) م1944(وفي سنة   
المدرسة الوحيدة بالسلطنة القعيطية آنذاك وقد اشتملت على قسم داخلي للطالب القادمين إليها من عموم قرى     

ومدن السلطنة القعيطية آنذاك وحفلت هذه المدرسة بالكثير من األنشطة كالرياضـة  والزراعـة والـصحافة                  
والثقافة وغيرها إلزكاء روح التنافس بين الطالب تم تقسيمهم إلى ثالث فرق هي             والمسرح والرسم والفنون    

ولم يكن التنافس بين هذه الفرق في األنشطة فقط بل          ... فريق الوادي ، وفريق األحقاف ، وفريق الينبوع         : 
تحتفل المدرسة وكذلك في التحصيل العلمي والمعلومات العامة فكانت هناك األمسيات المختلفة وكل عام كانت  

بعيدها السنوي الذي يحضره السلطان شخصياً ، كما تم زرع المساحة الخلفية للحصن لتشكل حديقة جميلـة                 
تحيط بالمدرسة من ثالث اتجاهات ، وكانت تتبع المدرسة مالعب لكرة السلة والطائرة والتنس وملعب مشجر                

مبنى اليوم قد تهدم الجزء الغربـي منـه لعـدم           لكره القدم وظلت حتى أواخر الخمسينات من هذا القرن ، وال          
وفي هذه السنة وفي أثناء حرب      ) م1994(صيانته في الفترة الممتدة من مرحلة االستقالل الوطني وحتى سنه           

الردة واالنفصال والدفاع عن الوحدة اليمنية المباركة أحرق الجزء الشرقي ممـا أدى إلـى تهـدم وسـقوط                   
  .الطوابق العليا 

  :اغ  قصر الب-2
يقع غرب مدينة غيل باوزير شيده السلطان عمر بن عوض القعيطي في العقد األخير من القرن التاسع عشر                  
الميالدي ليتخذه سكنا صيفياً له واألفراد عائلته السلطانية ، ونمط بنائه متأثراً  بـالنمط الهنـدي المعـروف                   

بد الكريم فضل في الحوطة لحج وغيرها من ويشابه قصر السلطان القعيطي في المكال ، وكذا قصر السلطان ع
القصور التي بنيت بتأثير العمارة الهندية فهذا القصر مكون من دورين يحتويان على العديد من الغرف ، وقد                  
أقيم وسط حديقة رائعة الجمال كانت تضم العديد من األشجار المتنوعة التي جلبت بعضها مـن أرض الهنـد                   

ت من أشجار النارجيل وأشجار النخيل  والجوافـة والبيـدان وشـجرة الزينـة               واألشجار المزروعة فيها كان   
التي يزيد عمر بعضها أكثر من مائة عام وهي شـجرة ذات رائحـة عطريـة                ) ذقن الباشا   ( المعروفة باسم   

خاصة في الليل ، كما كان القصر يحتوي على مسبح كبير يتم تزويده بالماء من البئر المحفورة في حديقـة                    
ر، وفي الناحية الغربية من السور المحيط بالقصر شيد مبنى خاصاً بخدم السلطان ، أما حالـة القـصر                   القص

  .اليوم فيرثى لها  
  : عين الحومة -3

في اتجاه الشمال الشرقي وتقع ضـمن قريـة         )  كم 46.5(تقع الحومة في غيل باوزير وتبعد عن المكال نحو          
زم ، ويذكر المؤرخون أن القارة أقدم من الغيل  وأن الـشيخ عبـد               القارة التي تقع شمال الغيل في غربي الح       

الرحيم باوزير كان يجلب منها لبناء مسجده بالغيل في منتصف القرن الثامن الهجري ، وفـي قريـة القـارة      
جامع منسوب للسيد علي بن عبداهللا المغربي يقال أنه بناه في القرن الثامن الهجري ، والحومة التي تقع في                   

تقريباً وتـشتهر   )  متراً   40( القارة هي عبارة عن حوض مائي طبيعي دائري الشكل تقريباً يبلغ قطرها              قرية
المنطقة التي تقع بها الحومة بأنها عبارة عن صبخات تكثر فيها المياه يتم استغاللها لألغراض الزراعية وقد                 
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مدى مهارة تصميمها وكيف جعلـت      تم إقامة شبكة ري في منطقة جبلية وعرة بطريقة هندسية بديعة تعكس             
الحاجة إلى المياه تبدع في اختراع قنوات ري في مناطق صخرية وعرة ، وتصل تلك الشبكة من القنوات إلى                   

  .األراضي الزراعية الشاسعة  المجاورة لقرية القارة 
  : حصن العوالق -4

فـي شـمالها    )  كـم  43(نحو    يقع حصن العوالق في قرية الحزم صداع على غيل باوزير ويبعد عن المكال              
الشرقي ، وقرية الحزم وصداع أرض واسعة من أعمال غيل باوزير بدأ ظهورها في النصف الثاني من القرن                  
الثالث عشر الهجري عندما اتفق الثالثة األمراء عمر بن عوض القيعيطي، وعبداهللا بـن علـي العـولقي ،                   

 صفوف الجيش في حكومة حيدر أباد في الهند ، على           وغالب بن محسن الكثيري ، أثناء ما كانوا يخدمون في         
تكوين دول لهم بحضرموت وكان األمير عبداهللا بن علي العولقي كثير المال ، كريم النفس ، شجاع القلـب ،                    
فبدأ يرسل إلى حضرموت بكثير من األموال لمواصلة العلويين ولبناء المساجد والسقايا ، كمـا بـدأ بـشراء                  

رة المعروفة هناك لبناء حصنه عليها وهو المعروف بحصن صداع  الـذي يقـول فيـه                 الحزم ، واختار القا   
  :شاعرهم 

  بناك العولقي مايعَّوْل  بالْخَساَرةُ  الم ألفين يا حصن فوق قارة س
وكانت لألمير العولقي عدة مراكب شراعية في البحر تعمل على نقل ما يحتاجه من الهند ويحضرها إلى قرية                  

انت نفقاته على الحزم وصداع قد بلغت ثماني ألف روبية ، ونتيجة للصراعات التي كانـت                الحزم وصداع وك  
قائمة في حينها بين السالطين القعيطين من جانب ، والحلف الثالثـي آلل بـاكثير وآلل الكـسادي ولألميـر                    

علـى غيـل    العولقي من جانب آخر فقد استطاع السالطين القعيطيون من هزيمة ذلك الحلف واستولوا بذلك               
ـ 1214(، وبعد وفاة األمير عبداهللا العولقي في سنة         ) هـ1293(باوزير وعلى الحزم والصداع في سنة        ) هـ

خلفه أبنه الذي ظل يحارب الدولة القعيطية الستعادة الحزم وصداع ولكنه عاد خائباً وقد بلغت خسائره مبالغ                 
آل القعيطي إال أن نقلوا بوابة حصن صـداع         ضخمة واستقر في حيدر أباد في باكستان الهند ، وما كان من             

، كما دمروا ) هـ1294(إلى حيدر أباد  ووضعوها في الطريق الواسعة فمات غبناً في سنة            ) حصن العولقي   (
  .الحصن بالمنجنيق 

وحصن العولقي أقيم على قارة تحدها من الشمال قرية صداع ومن الغرب قرية حباير وتنتشر حوله واحـات                  
عة ، وكان الحصن بهيئة قلعة ضخمة يحيط بها سوران أحدهما داخل اآلخـر األول يـضم فـي                   النخيل الشاس 

أركانه أبراجاً دفاعية دائرية كبيرة مشيدة باألحجار ويحتوي الثاني على أبراج دفاعية قائمـة علـى قواعـد                  
الق النار ، وهناك    دائرية مشيدة باألحجار ومطلية بالجص تضم ثالثة منها باستثناء البرج الشرقي مزاغل إلط            

تحصين ثالث يتصل مباشرة بالركن الغربي للتحصين األول ويمتد بنفس اتجاهه ، وبشكل عام فأن بناء القلعة                 
  .غير منتظم الشكل ، كما أن سمك الجدران مختلفة ، وأحجام األبراج متباينة والمسافات بينها غير متساوية 

توطنة شيدت مبانيها باللبن ، تنتشر عليها شـقافات فخاريـة           وإلى الغرب والجنوب من القلعة تمتد أطالل مس       
السادس عشر والثـامن    ( مختلفة األنواع  وكسر من خزف البورسلين يعود تأريخها إلى الفترة بين القرنين              

   ) .عشر للميالد 
  مديرية ســيئون
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  قـصر   (: مدينـة سـيئون   -أ

   )  سئيون-الكثيري
ــة ســيئون عاصــمة وادي  مدين

، تقـع فـي الجانـب       حضرموت  
الغربي للوادي ، وتبعد عن مدينة      

، ويبـدأ مـن     )  مـيالً  12(شبام  
الحد الغربـي للـوادي ،      ) العقاد(

)  مـيالً  22(وتبعد عن مدينة تريم     
ربما أن أقدم ذكر لمدينة سـيئون       
هو ما جـاء فـي مطلع القـرن       

ذمار على يهبر "  يعود إلى عهد الملك ، الذي )   Ir . 37(الرابع الميالدي حيث يذكر لنا النقش الموسوم بـ 
الذي حكم في مطلع القرن الرابـع المـيالدي أن قــوات            " ملك سبأ وذي ريدان وحضـرمـوت ويمنـات       

" ثـم   "  مريمـة   " و" سيئون  " و" رطغتم" و  "  شبام    "  وحاصرت  "  وادي حضرموت   " سبئيـة اجتاحـت   
، وقـد   " تـريم   " و  "  عراهل  

 كانـت    هدمت ستين ألف عمود   
تحمل العنـب ، ويعطينـا هـذا        
النقش معلومـات هامـة إذ أن       
مدينة سيئون قد كانت قائمة في      
القرن الرابع الميالدي ، وكانت     
لها أسوار وأبراج دفاعية وهذا     
يجعلنا نقول إنها قد ظهرت قبل      

ذلك بعدة قرون ، أمـا تهـديم         
السبئيين ألعمدة العنب فيؤكـد     

ي رخاء اقتصادي النتشار زراعة العنب في مساحات واسـعة فـي ظـل              أن منطقة حضرموت كانت تعيش ف     
  .ظروف مناخية متغيرة تماماً عن ما هو سائد في ظروفنا الراهنة 

أما عن تاريخ مدينة سيئون في الفترة اإلسالمية فقد ظهرت كقرية في عهد الخلفاء الراشدين ، وكانت تتبـع                   
تحولت إدارياً إلى تبعيـة     ) هـ129( الدولة األموية ، وفي سنة       إدارياً مدينة تريم ، وظل األمر كذلك في عهد        

مدينة شبام التي كانت في حينها عاصمة لألباخيين ، وهكذا ظلت تارة تابعة لشبام وتارة تابعة لتريم ، وكانت                   
بنو حـارثة ، ولكن لـم تحتـل        )  هجرية   593(تقوم فيها في بعـض السنين ثورات حيث حكمها في سنـة           

-922(عندما أصبحت عاصمة للوادي في عهد بدر أبي طـويرق           )  هجرية   922( ال فـي سـنـة    مكانتها إ 
حيث وجدت وحدة إدارية أو بمعنى آخر سلطنة امتدت من عين با معبد غرباً إلى مدينة ظفار                 )  هجرية   977
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ـ                    يئون شرقاً ، وفي القرن الثاني عشر الهجري  تغلبت يافع على مدن حضرموت واستولى آل كثير علـى س
عاصمة للدولة الكثيرية ، وكـان حـصنها المعـروف          ) هـ1273( وقامت فيها الدولة الكثيرية وأعلنت في       

، وبعـد  " غالب بن محسن الكثيـري  " مقراً للسلطان الكثيري ) قصر السلطان ـ قصر الثورة (بحصن الويل 
 سيئون عاصمة المديرية الشمالية     االستقالل من االستعمار البريطاني انتهت الدولة الكثيرية ، وأصبحت مدينة         

كانت : في المحافظة الخامسة حضرموت ، ذلك من حيث تاريخ المدينة أما عن تطورها المعماري فهو كالتالي               
في القرن السابع الهجري قرية صغيرة محصورة في ناحية شهارة ـ السحيل ثم تتطورت بعد ذلك  لتـشمل   

، وكان يمتد السور    ) هـ922(لسلطان بدر أبي طويرق في سنة       مباٍن أخرى ، وقد أقيم حولها سور في عهد ا         
من السحيل إلى ما بعد الحصن الدويل فينعطف حتى يكون أمام المقبرة الحالية فيتجه غرباً حتى الجبل القبلي                  
، وكانت البوابة ـ التي يطلق عليها باللهجة الحضرمية السدة ـ القديمة في موضع المقهى المحاذي للتربة   

   ) . هـجرية1347(بل  للصيدلية الوطنية حالياً ، وقد ظل هذا السور إلى سنة المقا
أما بالنسبة للمباني فقد كانت في القرن السابع الهجري محصورة في شهارة ـ السحيل حـتى القرن الثامن  

ـ                 قــرن  الهجري ، وقد خطت مقبرة المدينة في القرن السابع خارج المدينة في الناحية الشرقية ، وفـي ال
وكان ال ) مسجد طه(واقتطع أرضاً بعيدة عن المدينة وأسس فيها مسجداً " طه بن عمر  " الـتـاسـع  جـاء    

مما يدل على أنه ال توجد أية مباٍن حتى جثمة ، وكان            ) جثمة  (يوجد أي أثر للعمران ، ثم اقتطع األرض إلى          
 ، أما في القرن العاشـر الهجـري فقـد    )ساحة حنبل (العمران محصوراً في شهارة ـ السيل ثم في الوسط  

وفـي  ) هـ977-922(تطورت المدينة على إثر اتخاذها عاصمة للسلطنة الكثيرية في عهد بدر أبي طويرق              
اختط عـلي بن عبد اهللا السقاف قطعة أرض في الناحية القبلية وبنى بها مـسجداً وكانـت                 ) هـ1120(سنة  

ال تـزيــد   ) عبـد اهللا بـاكثير      ( العاشر الهجري هو مسجد      أرضاً صحراء ، وكان جامع المدينة في القرن       
، وعندما اختط  أبـوبكر بـن سـالم          ) هـ1310(، وتطورت العمران في سنة      )  قدماً   60×50(مساحته عن   

الصبان  قطعة أرض صحراوية في وادي جثمة وبنى بها مسجداً ، وكان آخر بيت هو بيته في اتجـاه وادي                     
، ثم بنى جامع سيئون فـي القـرن   ) هـ1327(سقاف داره والزاوية في سنة جثمة واختط هادي بن حسن ال    

الرابع عشر الهجري عقب تطور المدينة ليستوعب ذلك التطور ، وفي القرن الرابع عشر أعيد بناء مـسجد                  
مـسجد الجـامع             : طه كجامع لصالة الجمعة وأصبحت في سيئون أربعة مساجد تؤدى فيهـا الجمعـة هـي                 

  .مسجد باسالم            مسجد القرن          مسجد طه
في عهد السلطان منصور بن غالب باكثير بدأ تحرش القبائـل المجـاورة             :  اختطاط سور سيئون الحديث      -

ـ 1350(بالمدينة مما اضطر السلطان إلى اختطاط سور ليحمي المدينة ، وابتدأ العمل فيـه فـي سـنة                    ) هـ
في خط مستقيم حتى بير زوية واتجه بعد        ) حصن الفلس   (مل السور من    ، وكانت بداية ع   ) م1931(الموافق  

، ) سدات  (ذلك إلى الغرب حتى مسجد الحداد ، ثم انعطف إلى الجبل القبلي ، وجعل لهذا السور ثالث بوابات                   
  .كانت تغلق من مغيب الشمس حتى الصباح 
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  :ومواضع تلك البوابات كالتالي 
  . الشرقية وهي التي تقع عند بير زوية وهي البوابة: ـ البوابة األولى

ويطلق عليها سدة كالبة ، وكانت تقع في الموضع الذي يوجد فيه البريد والبرق ومدرسة               : ـ البوابة الثانية    
  .جيل الثورة 

  .وهي البوابة القبلية ـ الشمالية ـ وهي عند مسجد الحداد : ـ البوابة الثالثة 
  :  سيئون معالم قديمة أبرزها اآلتي، ولمدينة) هـ1356(أبواب في أواخر وكانت  تغلق تلك البوابات بواسطة 

عندما جاء ذكره لدى المؤرخين أن السلطان       ) هـ616(وفيها حصن قديم  ورد ذكره في عام         : ـ قارة العر  1
في عهد السلطان بدر بـن      ) هـ855( عبد اهللا بن راشد القحطاني سجن وقتل فيه ، ثم جدد هذا الحصن عام               

  .  اهللا بن علي الكثيري ، الذي اتخذه كسجن للسالطين عبد
ومن مميزات  )  هـ   603( حصن قديم ورد ذكره في بادئ األمر عند المؤرخين في عام            : ـ حصن الفلس    2

  -:مدينة سيئون عن بقية مدن الوادي ما يلي 
  . موقعها يتوسط وادي حضرموت تقريباً ، وتقع بين مدينتي شبام وتريم -
  . تع بمناخ معتدل ، فجوها في لياٍل الصيف يمتاز باالعتدال  تتم-
  .العمراني مستقبالً ما وفر لها إمكانية التوسع ، م) الطويلة ( اتساع ساحة رقعتها الجغرافية لذلك تسمى بـ-
  : حوطة سلطانة -1

 نسبة إلى  امرأة     ، وسميت سلطانة  )  كم 8(هي عبارة عن قرية تقع شرق مدينة سيئون ، وتبعد عنها حوالي             
، وهي من أشهر ذوي الجاه والذكر فـي أواخـر            ) هـ847 -780(كانت  تدعي سلطانة بنت علي الزبيدية        

القرن الثامن  والنصف األول من القرن التاسع الهجري ، عرفت بالتصوف والزهد والصالح والشهرة لـدى                 
بنـات جنـسها ووطنهـا ، ويحـق للمـرأة      الناس ، و كانت امرأة عظيمة الحال جليلـة القـدر بين أبناء و        

الحضرمية أن تفخر بوجود مثلها بحضرموت وأن تتباهى بها، كان للعارفة سلطانة أخوان صـالحان ، همـا                  
عمر ومحمد ترك ثالثتهم طريق العوام ـ العامة ـ  وجنحوا إلى التصوف ، فاجتهـدوا فـي العبـادة حـق       

وصلحائهم ، وفي طليعتهم الشيخ عبـد الـرحمن الـسقاف           االجتهاد في ذلك العصر الحافل بعظماء الرجال          
باعلوي ، والشيخ محمد بن عبد اهللا باعباد حتى  صار األخوة الثالثة من الـصلحاء الزاهـدين المعـروفين                    
بالصالح واالجتهاد في العبادة ، ثم ارتفع شأن الشيخة سلطانة حتى علت شهرتها وغمـرت ذكـر أخويهـا                   

  . صارا فيما يظهر من أخبارهما يجالنها إجالل التالميذ لشيخهم الصالحين عمر ومحمد اللذين
ذات : " وهكذا تدرجت تلك المرأة  الصالحة وارتقت مراتباً عظيمة حتى صارت كما يـقـول مؤرخ آل باعباد              

، انتشر جاهها في كل النـواحي حتـى         " أحوال وكرامات ومكاشفات خارقة وأسرار جليلة وبراهين مشهودة         
ضر والبوادي ويكفيها أن اإلمام الكبير الشيخ عبد الرحمن السقاف با علوي وابنيه اإلمامين أبا بكر غمر الحوا

وعمر المحضار كانوا يزورنها ، وأن الشيخ معروف بن محمد باعباد وغيره من األولياء الـصالحين كـانوا                  
ضريحها بعد وفاتها ، وقد كـان       يقصدون لزيارتها ، ومنهم من كانوا يتبركون بزيارتها في حياتها ، وبزيارة             

، وفيها ضريحها ،    ) مريمة  (من بالد حضرموت ، وهي بلدة شرقي بلدة           ) العر(موطن سلطانة الزبيدية بلدة     
رباطاً بدعم من شيخها الشيخ محمد بن عبـداهللا باعبـاد ، وللـشيخة              )  العر(وعندما عظم شأنها بنت ببلدة      
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السقاف في تريم ، أما ضريحها في العر فتعلوه قبة ومشهد تقام            سلطانة أشعار صوفية ينشد منها في حضرة        
، ويوافق شهر سبتمبر ، وتبدأ الزيارة الدينية بعد         ) نجم سعد الخباء    (له الزيارة سنوياً في االثنين الثاني من        

الً من صالة الفجر ويقام إلى جانب الزيارة سوق تجاري ، ومؤخراً جرت العادة أن تطول الزيارة إلى يومين بد   
  .يوم واحدة فقط 

  : مريمة -2
، وتقع على  مرتفـع  صـخري         )  كيلو مترات  2(تقع مريمة إلى الشرق من مدينة سيئون وتبعد عنها بنحو           

، ويـطلـق عليها بعض سكان سيئـون اســم ـ البيـضاء ـ ،     )  متراً 30(يرتفع عن سطح البحر قرابة 
دت القلعة باللبن في أساسات حجريـة ، وعلـى أركانهـا     شي" قلعة مريمة   " أو  " حصن مريمة   "وفي  مريمة    

أقيمت منشآت  دفاعية تمثلت بأبراج إسطوانية الشكل كانت  تتصل بالسير، ولم يبق من مبانيهـا الداخليـة                   
خلف األسوار سوى بعض األساسات الحجرية للجدران الطينية المطلية بمادة الجص ، وفي بعـض األجـزاء                 

 بالحصير وجذوع  النخيل ، و في جدران القلعة الخارجية  بقايـا ميازيـب مطليـة               القائمة يالحظ أنها سقفت   
  .بالجص 

وفي شرق القلعة توجد أطالل القرية شيدت أبنيتها باللبن فوق أسس من الحجر ينتشر البعض منهـا علـى                   
طـابقين  ، وبعض مبانيها مكونة مـن       )  متراً 100 × 400(السفح  الشرقي للمرتفع ، وتقدر مساحتها بنحو         

طليت جدرانها بالطين والجص بشكل فني متميز ، وهي مسقوفة بجذوع النخيل ، وبشكل عـام تـضم هـذه                    
المربعـة  " والنوافـذ     " المباني عناصر معمارية مختلفة كالمداخل التي تعلوها عقـود بـأقواس مقرنـصة              
ني ألحد أبنية القريـة ،      والمستطيلة بهيئة مثلث مكون من ستة فصوص لوحظت واحدة منها في الطابق  الثا             

وهناك أيضاً كوات صماء بشكل رؤوس سهام اتخذت على ما يبدو كحليات معمارية ، أما مقبرة القرية فتقـع                   
إلى الغرب منها ، وفي الجانب الغربي للمقبرة توجد بئر طويت جدرانه بحجارة غير مهندمة ، وفي جانبهـا                   

ة والقرية إلى بين القرنين السادس والثـامن الهجـريين ،           دكة للسقاية فيها حوض صغير ، يعود تاريخ القلع        
كـسجن  ) هــ   977-922(وقد استخدمت القلعة في عهد السلطان بدر أبي طويرق سلطان الدولة الكثيرية             

  ) .هـ984(للمنشقين عليه من أبناء عمومته بقيادة  محمد عبداهللا بن عمرو محمد الكثيري سنة 
  :) قصر السلطان(  الحصن الدويل-3

يقع الحصن الدويل وسط مدينة سيئون تقريباً ، وهو من أبرز معالم المدينة وحـضرموت قاطبـة ، ويعتبـر                    
  .واحداً من أروع التحف المعمارية في اليمن 

مما جعله يـشرف    )  متراً   35( أقيم هذا القصر على ربوة ترتفع عن مستوى سطح األرض المجاورة قرابة             
  .التجاري على سوق المدينة ومركز نشاطها 

 أبي  –بدأ ظهور هذا الحصن كمقر للسلطان في عهد السلطان بدر بن عبداهللا بن جعفر الكثيري المشهور بـ                  
، وذلك يعني أن هذا الحصن كان موجوداً من قبل ظهور السلطان أبي طـويرق               ) هـ977-922 ( –طويرق  

لمـسجد قـام بتجديـد الحـصن ،         الذي اتخذ الحصن كمقر سلطاني وأضاف له مسجداً ، وإلى جانب بنائه ل            
والسلطان أبو طويرق الذي برز في فترة صراعات  دامية كانت تكتنف معظم أراضي حضرموت اسـتطاع أن                  

  . يحتل معظم تلك األراضي ، ومن ضمنها الشحر  
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وصل غالب بـن    ) هـ1272(، جدد عمر بن جعفر الكثيري عمارة الحصن ، وفي عام            ) هـ1125(وفي عام   
 إلى سيئون و اتخذها عاصمة له ، واتخذ الحصن الدويل مـقـراً لحكمه وقام بتجديد عمارته                محسن الكثيري 

، كما واصل حفيده علـي بـن        ) هـ1345(وتوسعاته ثم أكمل عمارته ابنه المنصور بن غالب في حدود عام            
وهـي  ) قر الع(منصور بن غالب بن محسن الكثيري طالء الحصن بالنورة ، وإضافة بعض الزيادات  وتمهيد           

الطلعة التي تصعد إلى الحصن ، وبناء السدة  والغرفة الكبيرة في الواجهة وما حولها ، وذلك بـين عـامي                     
، وال يزال على ذلك الحال حتى اآلن ، حيث استغل مؤخراً جزء منه كمتحف افتتح عـام                  ) هـ1355-1357(
قة من وادي حضرموت إلى جانب تلـك        اآلثار القديمة التي جمعت من مواقع متفر      : وتشمل قاعاته   ) م1983(

اآلثار التي استخرجت من حفريات موقع ريبون ، وهناك قاعة خاصة بالموروث الـشعبي وأخـرى خاصـة                  
بالوثائق القديمة منها الخاصة بالدولة الكثيرية التي اتخذت في فترة من فتراتها المتأخرة سيئون عاصمة لها                

رة الثقافة ، وبني في واجهة القصر الجنوبية الشرقية مسرح          ، كما خصص جزء من القصر كإدارة لفرع وزا        
  ) . مشاهد5000(يتسع ألكثر من ) م1982(مفتوح في عام 

  : قرية بور -4
هي عبارة عن بقايا أطالل صغيرة تقع على الضفة الشمالية لوادي حضرموت الرئيسي شـمال شرق مدينـة                 

  ) .  كم12(سيئون وتبعد عنها بحوالي 
رية بور إلى القرن الثالث الهجري ، وأهم معالمها مسجد عبداهللا بن المهاجر أحمـد بن عيسى                يعود تاريخ ق  

جد قبيلة آل أبى علوي ، ويسمى المسجد العلوي ويقع مدخله الذي شيد فوق أنقاض مسجد أخر أقـدم منـه                     
 األعمـدة   زمناً في الضلع الشرقي ، ويضم في جهته الغربية بيت الصالة وتقوم عليه ثالثـة صـفوف مـن                  

اإلسطوانية وسقفه مزين بمصندقات خشبية مزخرفة ، وضعت بشكل غير متناسق مما يشير إلى احتمال أنـه                 
أعيد استخدامها من المسجد القديم ، وعلى المصندقات الخشبية زخارف إسالمية بديعة وكتابـات اسـتخدمت            

اره تنتشر أجـزاء مـن مـسارج        فيها ألوان مختلفة ، وجدت في هذا المسجد  بعض المخطوطات ، وإلى جو             
  .حجرية و شقافات فخارية وأجزاء من المبنى القديم عليها زخارف بديعة  

، واحدة من قرى السليل  الخارجـة عـن نفـوذ            ) هـ723(كانت  قرية بور في عهد الدولة الكثيرية األولى          
جح الوساطات الكثيرة للوصول     الكثيريين فقد رفضت قبيلة آل بانجار التسليم وكانت  تستوطن القرية ، ولم تن             

إلى حل سلمي كي  تصبح  تحت النفوذ الكثيري إال أن هجم الكثيريون على القرية بور واستولوا عليها بعـد                     
  . ، بعد ذلك هجرت القرية ولم يبق منها سوى األطالل ) هـ723(أن قتلوا جماعة من آل با نجار سنة 

   " :قبر المهاجرأحمد بن عيسى "  شعب أحمد -5
كان يعرف هذا الشعب الذي يقع اآلن على مشارف مدينة سيئون الشرقية ، بشعب الحسّيسة الشرقي ، وكان                  

ـ 345(يعرف أيضاً بشعب آل مخدم ، و منذ أن قبر فيه المهاجر أحمد بن عيسى في سنة                   أصبح يحمـل   )  ه
  .اسم شعب أحمد 

ى بكر العيدروس بعد أربعة قرون ونصف تقريبـاً        وقد كان قبره مخفياً إلى أن كشف عنه اإلمام عبد اهللا بن أب            
ـ 865-811(حـيـث كـان يـلقب اإلمام عبد اهللا بن أبى بكر العيدروس بسلطان األولياء              ، وأقيمـت   ) هـ
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على قبر أحمد بن عيسي قبة وبناء معروف على تـل فـي جانب الجبل ، وله درج مجصص طويل االرتفاع                   
  .د من القبر أقيم مسجد وبئر ، موضع القبر عند سفح الجبل وعلى بع

نسبه يعود إلى اإلمام علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه ، أحمـد              :  اإلمام أحمد بن عيسى الحسني العلوي        -
بن عيسى بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بـن أبـي                     

ضي اهللا عنهم أجمعين ،  وقد حاول البعض التـشكيك فـي    ر) ص(طالب ، وهو ابن الزهراء بنت رسول اهللا         
، ) رضـى اهللا عنـه      ( نسبه إال أنه ثبت بما ال يدع مجاالً للشك في أنه من ذرية الحسين بن علي أبي طالب                   

وحكايته  تبدأ من أرض العراق فقد كان معروفاً هناك بأنه من أعلى العلويين ـ نسبة إلى علي بن أبي طالب  
 ـ همة ، وأمضاهم عزيمة ، وأصلبهم عوداً وأوسعهم تفكيراً ، وأشدهم نشاطاً ، عالوة إلي ما  رضى اهللا عنه

تحلى به من الفضل والمزايا  العالية ، إلى ماله من العلم واألدب وسعة العارضة في الوعظ واإلرشاد يضاف                   
لألحداث التي كانت تـدور فـي       إلى ذلك جاهه الكبير وماله الوفير ، ونفوذ كلمته في بني أبيه ، ولكن نتيجة                

وأقام بالمدينـة ، ونتيجـة      ) هـ317(العراق قرر أن يرحل عنها إلى المدينة المنورة فرحل من العراق سنة             
لمهاجمة أبي طاهر القرمطي لمكة ، واألحداث التي جرت بعد ذلك ، قرر اإلمام أحمد أن يرحل عـن المدينـة                   

 من بني عمومته ورحل بعدها إلى اليمن التي كانت في حينهـا             فحج البيت الحرام  بأهله وبنيه ، ومن صحبه        
سالمة من الفتن والمحن ، فاتجه نحو اليمن يصحبه أهله وابنه عبد اهللا واثنان من بني عمه ، أحـدهما جـد     

بن جعفر الصادق  والثاني جد بني قديم ، ومعه كثير           …  بني األهدل محمد بن سليمان بن عبداهللا بن عيسى          
  .والموالي ، وقد توطن جد بني األهدل بوادي  سهام ، أما جد بني قديم فنزل بوادي  سردد من الخدم 

أما اإلمام أحمد فلم يزل مستمراً في رحلته متنقالً في بلدان اليمن حتى بلغ حضرموت فألقى بها  عصا السير                    
 وهي على مرحلتين من تريم  هو ومن صحبه من األهل والبنين والموالي ، وأول بلدة أقام بها بلدة الهجرين ،              

تقع بين صقع الكسر ووادي  دوعن ، أقاموا  بها برهة من الزمن واستقروا  فيها واشـترى اإلمـام بـألف                       
    .                  وخمسمائة دينار نخيالً  

ـ    )شويها  (إال أنه رأى أن الرحيل عنها خيراً ، فذهب يبتغى عنها بدالً ووهب  مواله                 تراه ذلك العقار الذي اش
بالهجرين ، و لما بلغ قارة جشير أقام بها ، غير أنها لم تطب له اإلقامة بها فذهب عنها متنقالً إلى الحسّيسة                      
وهي قرية على نصف مرحلة من تريم ، معروفة باسمها إلى اليوم ، واستوطنها  واشـترى أكثـر أراضـي                     

، ومـن   ) حفيد اإلمام أحمد بـن عيـسى        وتقع أعلى مدينة بور إلى جوار البئر العلوية التي حفرها           (صوح  
الحسّيسة بدأ ينشر الدعوة اإلسالمية في محيط يتبع فرقة األباضية من الخوارج ، واستطاع بعلمـه وطالقـة                  

لسانه وبماله الوفير ، أن يكسب اتباعاً كثيرين وما هي إال سنوات غير طويلة حتـى صـارت لـه بـوادي                       
العلويين بحضرموت حتى أنتشر ذكرهم وعظم أمرهم وشدت لهـم          حضرموت الكلمة النافذة ، ورسخت أقدام       

الرحال ، ووفد عليهم الناس من أصقاع حضرموت زرافات لالستهداء بهديهم واالقتباس من نورهم ، وظهرت 
مكارمهم وفضائلهم ومحاسن أخالقهم  وفاضت منهم البركات ، وهو أب ألكبر قبيلة حضرمية اليوم آل أبـي                  

متفرقين في أنحاء المعمورة ، وال يزالون       ) م1968حتى عام   (ادها بأكثر من سبعين ألفاً      علوي يقدر عدد أفر   
بين الناس ملحوظين بعين اإلكرام محفوظي النسب ، مرعيي الشرف وساهموا في النهوض بالحياة األدبيـة                

  .والثقافية في أنحاء حضرموت ومهاجرها 
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  : قرية الغرفة -6
غربي سيئون على الطريق الممتدة بينها وبين شبام ، أسست فـي        ) لو مترات  كي 8(تقع قرية الغرفة على بعد      

، على يد شخص من آل باعباد ، الذين تفرقوا عقب اندثار قرية العباد التي كانت فـي وادي                   ) هـ701(عام  
رخية بفعل السيول ، يدعى عبداهللا بن محمد باعباد كمركز روحي خاص بآل باعباد ، وعرفـت بالغرفـة أي                    

، وبنى عبداهللا بن محمد باعباد في موضع        )  هجرية 721(ة ، وقد توفى عبداهللا بن محمد باعباد في سنة           الجن
بسفح الحول داراً ، هي أول دار بنيت بالغرفة ، ثم بنى الناس بعده وسكنوها بعد ذلك ، وشهدت الغرفة حركة                     

تصوف ، وبنيت بها عدة مـساجد       علمية نشطة بعد أن أمها عدد من العلماء حيث كانت واحدة من مدارس ال             
  ).  هـ834(والمسجد الجامع الذي بنى في سنة ) هـ 827(أقدمها مسجد باجريدان الذي بني في سنة 

، مع سـالطين الـسلطنة      ) عبيد صالح بن عبدات     ( وقد ارتبط تاريخ الغرفة الحديث بصراع حاكمها وتائرها         
، إلى الوقوف مع السلطنة الكثيرية وضرب الغرفـة          )  م 1940(الكثيرية مما اضطر بريطانيا في إبريل سنة        

  .بالطائرات الحربية
  : قارة العناهجة -7

، ووادي تاربة   )  كيلو متر  22(تقع قارة العناهجة في وادي  تاربة ، جنوب شرق سيئون وتبعد عنها بحوالي               
رية العناهجة فوق   هو واحد من فروع وادي حضرموت الكبير وتمتد أطالل تلك القارة شرق وجنوب شرق  ق               

عدد من المرتفعات الصخرية وكذلك الوادي الكائن بينها بامتداد الجنوب، وترتفع في بعض أجزائهـا قرابـة                 
، وتتضمن العديـد مـن   )  متراً 150× 350(عن مستوى السهل المجاور، تبلغ أبعاد المستوطنة نحو   ) م40(

ي الجانب الجنوبي الشرقي ، شيدت بـاللبن المخلـوط           المساجد  والكثير من األبنية ، أهمها القلعة الواقعة ف         
بالقش على أساس من كتل األحجار ، وقد طُليت بعض الجدران بالجص وأخرى ُملطت بالطين فـي الـداخل                   
والخارج ، هذا وتضم  بعض األبنية أكثر من طابق واحد ، وفيها مجاري  لتصريف الميـاه مـصنوعة مـن                      

مغلقة  بقطع األحجار ، وربما      ) سم5(، وعمقها   ) سم9(ة الجوانب عرضها    الفخار بهيئه أنابيب مضلعة  قائم     
استعمل هذه النوع من المجاري  الفخارية كميازيب لتصريف مياه أسطح المنازل في موسم األمطار ، وتشمل                 

و أبنية المستوطنة على مظاهر معمارية متنوعة تتجلى في المداخل ذات العقود المدببة والمحدبة والمثلثـة أ               
الشبابيك والكوى الطولية  والمربعة والمعينة ، وتضم عقوداً مدببة ومقوسة أو بهيئة رؤوس سهام وغيرها                

  .من العناصر المعمارية 
وتضم المستوطنة أكثر من ستة مساجد تختلف مساحاتها وتتشابه مـن حيث األسـلوب البنـائي تقريبـاً ،                  

، يبلـغ   ) متراً  17,30×15.50(مستطيل الشكل أبعاده    وأهمها مسجد يقع في شمال المستوطنة ، وهو مسجد          
، له مدخالن األول فـي      )  سم   80(، ماعدا جدار القبلة فأن سمكه يبلغ        )  سم 40(سمك جدرانه المبنية باللبن     

، وله فناء يحيط بـه فـي الجـانبين           )  سم   1,75(الجهة الشرقية ، واآلخر في الجهة الشمالية يبلغ عرضه          
بجانب هذا المسجد من جهة الجنوب مسجد آخر صغير يعتقد بأنه كان مخصصاً للنساء ،               الشرقي والجنوبي و  

وإلى جنوب المسجد األول وشمال مسجد النساء  توجد الحمامات ، وإلى جوارها بئر كانت تستخدم مياههـا                  
  .للوضوء وهي مشتركة للمسجدين 
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وهو نفس تأريخ بناء المـسجد ،       ) هـ673(وكان في المسجد األول منبر من خشب السدر يعود تأريخه إلى            
نقله أهالي قرية العناهجة إلى مسجد شيدوه حديثاً ، وبعد ذلك نقل إلى متحف سيئون للعرض المتحفي يبلـغ                   

 25-22(، وتتألف من أربعة درجات تتراوح ارتفاعاتها بين           )  سم 73(وعرضه  ) م1.40(ارتفاع هذا المنبر    
  :فلى كتابة تتألف من سطرين تقرأ كالتالي ، وتظهر على واجهة الدرجة الس) سم 

  غريب ... هذا ما عمل سعد بن عبد 
  عبد صالح غفر اهللا لهما ولجميع المسلمين 

  : على مسند المنبر تقرأ كالتالي وهناك كتابة تالفة أخرى تتألف من أربعة سطور تظهر
    ......         ...            ...  

غفر اهللا لهمـا     ،   سالم أمر تشييد المشهد في سنة ثلث وسبعين وست مئه         محمد وأحمد وحسين بن علي بن       
  ولوالديهما ولجميع  المسلمين 

وهذا المنبر مزخرف في أجزاء متفرقة منه بزخارف هندسية مختلفة  وإلى الجنوب من أطالل قارة العناهجة                 
ابات غائرة يعود تأريخ أقد مها إلى تقريباً توجد المقبرة ، وفيها شواهد قبور محفورة بكت)  متر 100(بمسافة    

، بمعنى أن االستيطان في القارة بـدأ مـع مطلع القرن السابع الهجري تقريباً ، وُهجـرت                ) هـ1037(سنة  
  . في القرن الحادي عشر الهجري تقريباً 

اعيـة الحـصينة    أطالل قارة العناهجة هي عبارة عن قرية إسالمية متكاملة ، ابتداءاً بالمباني  الدينية ثم الدف               
وأخيراً السكينة ، يمكن للزائر أن يطوف فيها بكل سهولة ، وأن يتخيل  كيف  كانت  هذه القرية في يوم من                       

  .األيام مليئة بالحركة والحيوية  عندما كانت  مسكونة
  : خلع راشد -8

، )   هجرية    414(تقع هذه الحوطة غرب سيئون ، وتنسب إلى الشيخ أحمد بن زين الحبشي الذي توفى عام                 
 -400(ودفن في الحوطة ، كانت تعرف الحوطة بـ خلع راشد ، حيث أسست في عهـد دويلـة آل راشـد                      

التي كانت تتخذ من مدينة تريم عاصمة لها ، ويذكر أن مؤسس الحوطة هو السلطان عبـداهللا بـن               ) هـ700
دل والـصالح ، وأنتقـل   مكان أشهر سالطين آل راشد ، أتصف بالعلم والع   ) هـ616-593(راشد بن شجعنه    

  ) . هجرية 1080( في عام ) البها ( إليها الشيخ العالمة أحمد بن زين الحبشي بنى بها مسجده  بمنطقة 
وسط وادي حضرموت الرئيسي وتتوسط     ) السليل  ( وتعتبر الحوطة ذات أهمية جغرافية كونها تتوسط منطقة         

وادي بن علي إلى جانب أهميتها الجغرافية تعتبر اليوم         أيضاً الطريق بين سيئون وشبام إضافة إلى ارتباطها ب        
  .مركزاُ تجارياً هاما لمنطقة السليل األمر الذي ترتب عليه التوسع العمراني المضطر للحوطة  

   : مدينة تريم -ب
تريم من أهم المدن في مديرية سيئون ، وتقع شمال شرق مدينة سيئون في وادي حضرموت حيث يبدأ وادي                   

 يعود أقدم ذكر لمدينة تريم إلى مطلع القرن الرابع الميالدي  عندما حاصرها السبئيون كما جاء في                  المسيلة ، 
، ثم ظهرت في مطلع العصر اإلسالمي كعاصمة لوادي حضرموت حيث كان  ) Ir. 31( النقش الموسوم بـ 

 حين وآخر تتبادل مع شـبام       عامل الخلفاء الراشدين ، وكانت بين     ) لبيد بن زياد األباضي     ( يقيم فيها العامل    
عندما جاء الزياديون إلى حضرموت وأصبحت بذلك خاضعة لهـم ، قـام             ) هـ203(زعامة الوادي إلى عام     
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الحسين بن سالمة ببناء الجوامع في تريم ، وكذلك في شبام وقد اشتهرت هذه المدينة بكثرة مساجدها حيـث                   
 كبير نسبياً إذا ما قورن بحجمها وعدد سكانها ثم أخذ           وصل عددها إلى ثالثمائة وستون مسجداً ، وهذا العدد        

هذا العدد بالتناقص بسبب ظهور المساجد الكبيرة التي تستوعب أعداداً غفيرة من المصلين فتهـدم بعـضها                 
وتوسع البعض األخر مما أدى إلى تقلص العدد ليصل في الوقت الحاضر إلى مائة مسجد تقريباً ال تزال عامرة 

 كانت مساجد تريم الكثيرة في معظمها مصليات أو مساجد صغيرة  ثـم تـداخلت ببعـضها أو                   بالمصلين  لقد  
توسعت وتحولت إلى مساجد كبيرة أو جوامع تقام  فيها صالة الجمعة والجماعة وفي أثناء عملية التوسيع أو                  

لمـسجد  الترميم  أدخلت على بعضها تحسينات وأعيد تصميمها على شكل هندسي بديع ومثال علـى ذلـك ا                 
 – 375(الجامع المقام في قلب مدينة تريم والذي يرجع تاريخ  بنائه إلى ما قبل ألف عـام ، أي مـا بـين                        

وقد بنـي  ) هـ375(، إذ يروى أنه بني في عهد الحسين بن سالمة الذي ولي الحكم في اليمن عام     ) هـ402
كان يبني مـسجداً بـين كـل        هذا المسجد ضمن مساجد أخرى بناها في أماكن أخرى ، حيث عرف عنه أنه               

مرحلتين ، والحسين بن سالمة هو أحد موالي دولة بني زياد ، وكانت عمارة هذا المسجد قد تجـددت عـدة                     
، أي بعد حوالي قرنين من بنائه ، أما التجديد الثـاني  ) هـ581(مرات منذ أنشأه ، إذ كان أول تجديد له عام        

، ثم  ) هـ960(التجديد األول ، وجدد للمرة الثالثة في عام         أي بعد أربع سنوات من      ) هـ585(فكان في عام    
ـ 1392(تم توسيعه عدة مرات الحقة ، حتى صار على ما هو عليه اليوم بعد توسيعه األخير في عام                    ، ) هـ

، وتحمل سقفه ستون دعامـة إسـطوانية ،         )  قدماً مربعاً    19110( تـصـل مساحـة الـجـامع اليوم إلى      
، وللمسجد ثمانية أبواب ، وتزينه المنارة التي بنيت في منتصف الجدار الـشرقي              ) ة بوص 16(قطر الواحدة   

األرضـي  ) الدور(، ويقع الجامع في الطابق الثاني ، أما الطابق األول           )  قدماً 115(للمسجد ، ويبلغ ارتفاعها     
  .مكتبة األحقاف، وأطلق عليها اسم كمكتبة تضم معظم المخطوطات ) م1972(فقد أفتتح في ديسمبر من عام 

في تريم توجد مساجد أخرى ال تقل عنه جماالً وسعة وحسن تصميم مثل مسجد              " الجامع"وإلى جانب المسجد    
بن علوي وهو من أشهر مساجد تريم وأكثرها زواراً بالمصليين وهو مسجد قديم أسسه اإلمام علي بن علوي      

صورة ، أعيد ترميمه عدة مرات ثم بنيت له         ، بني من الطين والنورة على أجمل        ) هـ530(في  حوالي عام     
منارة في آخر بوابة ذات شكل جميل ، وطول المسجد من جهة المشرق إلى الغرب إثنـان وثالثـون ذراعـاً               
ونصف وربع الذراع ، وطول الرواق القبلي أربعة عشر ذراعاً ونصف ، وطول الصحن ثمانية عشر ذراعـاً                  

  . وب سبعة عشر ذراعاً وربع تقريباً وربع ، وعرضه من جهة الشمال إلى الجن
ومن مساجد تريم الشهير مسجد المحضار الذي بناه عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف ، وهـو مقـصد          
زوار تريم لما يمتاز به من فن هندسي جميل في عمارته ، خاصة منارته الشامخة التي يبلغ ارتفاعها حوالي                   

، ) هـ1333(لها درج للصعود إلى أعالها ، وكان بناؤها في حوالي           ، وهي مربعة الشكل وبداخ    )  قدماً 175(
والغريب فيها أو الشي المدهش أنها بالرغم من ارتفاعها الشاهق إال أنها مبنية من اللبن ـ الطين ـ وجذوع    

، وتنفيـذ   ) هـ1334(النخيل ، وهذه المئذنة من تصميم الشاعر واألديب أبوبكر بن شهاب المتوفي في عام               
معلم عوض سلمان عفيف التريمي الذي سبق له أن بنى قبة الحبشي بسيئون ، ونعود إلى مكتبة األحقـاف                   ال

التي سبق أن ذكرنا  بأنها تحتل الدور األرضي من مبنى جامع تريم ، فهي مكتبة دعت الحاجة إلى إقامتهـا                      
م كانـت تتمتـع بمركـز علمـي         نظراً لكثرة المخطوطات في مدينة تريم  والمدن المجاورة ، وذلك لكون تري            
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مرموق في وادي حضرموت منذ القرن الرابع الهجري ، واشتهرت بوجود المكتبـات واألربطـة والمعاهـد                 
والزوايا العلمية ، وكثرة العلماء اإلجالء ، وكانت  بها مجموعة من العائالت الشهيرة التـي شـغفت بجمـع                  

العلوم ومن شتى المصادر من بقـاع األرض، كمـا          وشراء المخطوطات والكتب في مختلف ألوان المعرفة و       
توجد عائالت و شخصيات من العلماء في مدن أخرى بالوادي ملكت هي األخرى مكتبات خاصة ولكنها جعلتها 

، " م  1970عـام   " وقفاً على طلبة العلم والعلماء ، وبعد أن وضعت بعثة مصرية مختـصة بالمخطوطـات                  
ولكـن  ) م1970(األحقاف بتريم  التي أنشئت في شهر ديسمبر من عـام            دراسة لتجميع  مخطوطاً في مكتبة       

( كتاباً مخطوطاً في شـتى المعـارف والعلـوم          ) 5300(هذه الدراسة لم تنشر ، وتضم المكتبة اليوم حوالي          
التفـسير ، الفـقه ، الحديث ، الصرف ، اللغـة ، األدب ، التاريخ ، السيرة النبوية ، الطب ، الرياضـيات ،                      

، ونتيجة ألن إنشاء مكتبة األحقاف كان بطريقة جمع المكتبات الخاصة           ) فلك ، وغيرها من المعارف والعلوم     ال
مكتبة الكاف  بتريم ، مكتبة آل بن يحي ، مكتبة الربـاط ،             : نجد أن هذه المكتبة تتكون من عدة مكتبات هي          

 كل مكتبة اسم صاحبها كتخليد لـذكراه  مكتبة بن سهل ، مكتـبـة الحسيني، آل الجنيد ، وغير ذلك ، وحملت  
وكل مكتبة لها فهرست خاص بها ، إال أنه مؤخراً تم فهرست المكتبة بطريقة حديثة وتحوي المكتبـة تحفـاً                    

  .نادرة من المخطوطات القيمة إما لندرتها أو لقدم نسخها وجودته ، أو مخطوطات أصلية تعتبر النسخ األم 
  : حصن العـر -1

، وهو عبارة عن أطالل لحـصن  )  كم71( في تريم وفي شرق سيئون ، ويبعد عنها بنحو     يقع حصن الـعـر  
، يعود تأريخه إلى فترة مـا قبـل         )  قدماً 50(أثري  يقع على تلة صخرية  ترتفع عن مستوى الوادي بقرابة           

  .اإلسالم ، واستمر أيضاً حتى الفترة اإلسالمية 
ع على عدد من القطع األثرية الحجريـة القديمة المزخرفة ، منها           بالنسبة لفترة ما قبل اإلسالم فيحتوي الموق      

قطع حجرية عليها نحت بارز لزخرفة نباتية متداخلة قوامها تفريعات وأوراق وعناقيد عنب ، وهناك قطعتان                
حجريتان عليها رسوم لوعول ، منظراً رسم عليه رجل ، ومناظر صيد حيث تبدو على إحداها ، منظر لرجـل                    

وة جواد ويصوب بيده اليمني رمحاً طويالً باتجاه أسد واقفاً على رجليه ، كما توجد أجـزاء مـن                   يمتطى صه 
أعمدة حجرية مزخرفه ـ أيضاً ـ ، ومعظم تلك القطع األثرية هي عبارة عن بقايا لديكور أحد المعابد القديمة   

وادي حـضرموت علـى وجـه       يعتقد بأنه واحداً من معابد اإلله سين حيث تنتشر في المنطقة الشرقية مـن               
  ".سين"الخصوص معابد لإلله 

ويتم الصعود إلى الحصن الذي أقيم على موقع المعبد السابق من الجهة الجنوبية الشرقية ، عبر ممر صخري     
متعرج ، وعليه توجد بقايا أساسات  وجدران  لمباني خاصة جدران األسوار ، وبعض المنشآت  في الحصن                   

يج للماء ، وبئر آال أنه من غير المعروف تماماً تاريخ إنشاء وبناء هـذا الحـصن                 داخل ، وهناك أيضاً صهر    
  . وكذلك متى تم هجرة ـ أيضاً ـ لكن ال يعرف بالضبط متى تم بناء هذا الحصن وكذلك متى تم هجره 
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  : قرية قســم -2
الضفة الشمالية لـوادي    ، هي بلدة كبيرة نسبياً على       )  كم 56(قرية قسم تقع إلى شرق سيئون ، وتبعد عنها          

، وتقع القرية على الطريق المرصوف بالحجـارة        )  كم   20(حضرموت شرقي مدينة تريم تبعد عنها بحوالي        
الذي يربط بين المناطق الشرقية حتى قبر هود وتنتشر في الطريق حواليها القالع ، والحصون األثرية علـى                  

  . من القرى التقليدية على ضفة الوادي الشمالية الجبال وكذلك أفران صناعة النورة التقليدية ، وعدد
ومنطقة قسم زراعية خصبة تحفها أشجار النخيل ، وتزرع فيها مختلف المحاصيل الزراعية ، وتمتاز بـصفة                 

الذي يشبه قـصر    ) قيس بن يماني    ( خاصة بقصورها المبنية باللبن وهي قصور جميلة البنيان أبرزها قصر           
صر ـ بن إبراهيم السقاف ـ الذي استخدمت في تزيينه زخارف إسالمية رائعة ،   السلطان بسيئون ، وكذلك ق

  .وأبوابه ونوافذه محالة بالزخارف مما جعل المبنى بشكل عام تحفة معمارية فريدة
  : عينات -3

شـرقي  )  كيلـومتراً  16(وتقع على بعد )  كيلو متراً 52( تقع قرية عينات شرق سيئون ، وتبعد عنها بنحو       
  . تريم مدينة

يعود تاريخ هذه القرية إلى النصف األخير من القرن السادس عشر الميالدي حيث ارتبط بها الشيخ أبوبكر بن             
سالم أحمد الذي يعود إليه وإلى أوالده بناء قبابها السبع الشهيرة التي تتوسط مقبرة البلدة وقد كان الـشيخ                   

 في النزاع بين القبائل، وكانت قرية عينات بـذلك ذات           أحد أبرز الشخصيات الدينية واالجتماعية ، وكان حكماً       
  .دور هام في األحداث السياسية واالجتماعية بالمنطقة 

أما معالم القرية اآلن فهي تلك السبع القباب التي تزين مقبرتها وهى قباب مبنية باللبن مطلية مـن الـداخل                    
  .قليدي للعمارة السائد في قرى الواديوالخارج بالنورة البيضاء ومباني القرية يسودها الطابع الت

  : حصن النجير -4
شرقاً وهو حالياً عبارة    )  كيلومتراً   40(يقع حصن النجير إلى الجنوب الشرقي من مدينة سيئون على بعد نحو           

من شرقي تريم ، ولم يبق مـن معالمـه سـوى            )  كيلومتر 15(عن خرائب واقعة على قمة جبل يبعد حوالي         
ت أجزاؤها العلوية ، وهذه الخرائب هي بقايا حصن ورد ذكره لدى اإلخباريين في العام               بضعة جدران قد تهدم   
  .الحادي عشر للهجرة 

وكان لهذا الحصن ثالث طرق يتم الصعود عليها من أسفل الوادي إلى أعلى قمة الجبل لتـؤدي إلـي داخـل                     
  .الحصن

  : قبر النبي هود -5
ويقع علي سفح جبل إلى جهة الشرق مـن         )  كم 140(مسافة  يقع قبر النبي هود شمال شرق مدينة سيئون ب        

وكذلك ) 69 - 65(بئر برهوت ، فقد جاء ذكر النبي هود في القرآن الكريم في سورة األعراف في اآليات من          
بأنه نبي من أنبياء اهللا أرسله إلى قومه وهم في األحقاف وهم في سورة هود قوم عاد وقد اعتبر الكثير مـن      

سابين أن األحقاف هي المقصود بها حضرموت وقد تواترت الروايات في موضعها على وجـه               المؤرخين والن 
عـبـد القادر محمد الصبان الروايات التاريخيـة       /الدقة في حضرموت وموضع القبر فيها وقد جمع األستاذ          

  :عن وفاة هود وقبره نوردها على النحو التالي 
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قبر إسماعيل فانـه تحت المزيـاب بـين        :  األنبياء إال ثالثة     ما يعلم موضع قبر نبي من     :  يقول الواقدي    -1
الركن والبيت وقبر هود فانه في حقف من الرمل تحت جبل من جبال اليمن عليه شجرة تندي وموضعه أشـد                    

  .فان هذه قبورهم بحق ) " ص( وقبر رسول اهللا " األرض حراً 
ي الذي أتى اإلمـام علـى بـن أبـي طالـب                          يروي لنا الهمداني قصة الرجل الحضرم     :  يقول الهمداني    -2
إذا جهلتها فما أعلم غيرها ؟      : أعالم أنت بحضرموت ؟ قال      : يسأله ذات يوم فقال له علي       ) رضي اهللا عنه    ( 

نعم خرجت  : كأنك تسأل عن قبر هود ؟ قال علي هللا درك ما أخطأت قال              : أتعرف موقع األحقاف ؟ قال      : قال  
 الشباب في أغلمة من الحي ونحن نريد أن نأتي قبره لبعد صيته فينا وكثرة من ينكره فسرنا                  وأنا في عنفوان  

في وادي األحقاف أياماً وفينا رجل قد عرف الموضع حتى انتهينا إلى كثيب أحمر فيه كهوف مشرقة فـانتهي             
 دون اآلخـر وبينهمـا   بنا ذلك الرجل إلى كهف منها فدخلناه فأمضي فيه فانتهينا إلى حجرين قد طبق أحدهما       

خلل يدخل فيه النحيف متجانباَ فدخلته فرأيت رجالً على سرير شديد األدمة طويل الوجه كث اللحية قد يـبس                   
أنـا هـود    " على سريره وإذا مسست شيئاً من جسده أصبته صلباً لم يتغير ورأيت عند رأسه كتابة بالعربية                 

في كتابه المفصل في تاريخ العرب القديم وزعم : جواد على يقول "  الذي أمنت باهللا وأسفت على عاد لكفرها      
الرواة أن هوداً ارتحل هـو ومن معه من المؤمنيين بعد النكبة التي حلت بقومه الكافرين من أرض عاد إلى                   
الشحر فلما مات دفن بحضرموت ويدعى الرواة ، أنه قبر في واٍد يقال له وادي برهوت غير بعيد عـن بئـر                      

  .قع في الوادي الرئيسي للسبعة األودية برهوت التي ت
قد رأيت على مقربة من مدينة ظفار اليمن بموضع يقال له األحقاف بنية فيها قبـر                :  بطوطـة   يقول ابن  -3

وقد شارك المؤرخون المحدثون حول الموضوع      ) صلى اهللا عليه وسلم     ( مكتوب عليه هذا قبر هود بن عابر        
  :بإسهاب ومن تلك اإلسهامات 

   .1تاريخ حضرموت ج " صالح الحامد في كتابه / ل مؤرخ حضرموت الكبير األستاذ يقو
من أشهر وأبرز المآثر القديمة بحضرموت  قبر هود عليه السالم الواقع بالقرب من وادي برهـوت شـرق                   

على سفح الجبل في الشعب المعروف بشعب هود وكونه بحـضرموت والمنقـول             )  أميال 10(فغمة بنحو من    
يبلغ في صحة تعـين     ) ص( تر خلفاً عن سلٍف وعلى كل حال فال يوجد قبر للنبي من األنبياء غير نبينا                المتوا

قبره ما بلغ منه قبر النبي هود ، فقد كاد أن يتفق المؤرخون على أنه بحضرموت وفي القرآن الكريم ما يدل                     
ألحقـاف ال خـالف فيـه شـرقي     وموضـع ا " واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاف  " على ذلك  قال تعالي      

  .حضرموت 
زيارات وعادات زيارة   " الصبان في كتابه    / تلك هي أهم الروايات التاريخية قبر النبي هود كما ذكرها األستاذ            

  " نبي اهللا هود 
 المهتمون باألنساب اليمنية القديمة يعتبرون النبي هود األب لقحطان الذي تفرعت منه الجذور اليمنية على                -

ف أسمائها لذلك يقتضي األمر أن يكون موضوع قبر النبي هود هـو نفـسه المعـروف باسـمه فـي                     أختال
حضرموت بالفعل وذلك إلجماع اإلخباريين عليه ، ونضيف إلى أولئك اإلخباريين ما ذكره قتادة بـن دعامـة                  

ـ 118(البصري الذي توفي في عام        علـى   أن األحقاف واالسم الذي يطلق على وادي حضرموت ويطلق        )  ه
مدينة الشحر مدينة عاد وهم قوم النبي هود ، وكان قتادة عالماً بأيام العرب وأنسابهم والقبر أتخذ منذ القـدم                   
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طابع جذاب منذ عصور ما قبل اإلسالم فقد كانت تقام عنده أحد أشهر أسواق العرب في الجاهلية وهذا السوق            
 وكان يقام بعد حصاد خريف التمر حيـث تـتم           في سفح الجبل الذي يسمي هود في أسفل مسيلة وادي عدم ،           

زيارة قبر النبي هود ، وهي زيارة ترتكز على عادات وطقوس دينية متميزة استمرت حتى وقتنـا الحاضـر                   
حيث تقام سنوياً في شهر شعبان وقبل التعرض لطبيعتها سوف نبدأ أوالً بوادي برهوت ثم القبـر وعـادات                   

  .وطقوس زيارته 
جاء عند بعض الرواة أن برهوت كانت بئراً بحضرموت وأن فيها أرواحـاً   : ر برهوت وادي برهوت ـ بئ  -أ

والحقيقة يوجد واٍد يقال له وادي برهوت نسبت إليه البئر ويحتمل صالح الحامد في كتابه تاريخ حـضرموت                  
الـذين  أن تكون برهوت اسم ألرض واسعة ، فقد جاء في أخبار التبابعة ذكر أرض برهوت ، والتبابعة هـم                    

  .حكموا اليمن في القرنيين الرابع والخامس الميالديين 
أما اآلن يوجد وادي برهوت حامالً االسم نفسه وبه الجب أو المغارة التي يقال أنها بئر برهـوت وبجوارهـا                    
يوجد ضريح النبي هود عليه السالم وقد ذكره الشعراء المخضرمون الجاهليون ،  قول كليب بن أسد بن كلب                   

ي ولعله كان من سكان وادي برهوت وفد إلى رسول صلى اهللا عليه وسلم ومعه هدية أمه ثوب مـن     الحضرم
  :نسيج يدها ليسلم ويقدمه إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال يخاطبه 

  أتيتَ ياخير من يحفى وينتعُل    من وشْي بْرهوت تهوي لي غذافرة 
  ثواب اهللا يارجُلأرجوا بذاك     شهرين أعملها نصاً على وجــل 

وجاءت مآثر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وعن أمير المؤمنيين علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه في شأن                    
بئر برهوت وأن بها أرواحاً وقد روى الهروي عن األمام علي رضي اهللا عنه وأخرجه الطبراني في معجمـه                   

والروايات  كلها تدل على     "  في األرض برهوت     قال شر بئر  " عن ابن عباس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم          
أنها كانت بئراً وهي الموجودة أالن على شكل كهف أو مغارة وتوصف بأن لها صوتاً ، وأن لها رائحة نتنة ،                     
ونقل أبن هشام من أخبار يعرب بن قحطان أنه أتاه أٍت فقال له يا يعرب هال جعلت نقباً في الجبل األغر مـن                       

 األرض فإنه معدن عقيان وانقر شرقية فانه معدن لجين ففعل ، ثـم إنـه يـستخرج                  أرض برهوت في غربي   
  .الجوهر من العقيق فكثر اللجين والعقيان في أرض اليمن 

كان موضع القبر متوعرا غير ممهد ، وفي القـرن التاسـع            : النبي هود وعادات وطقوس زيارته       قبر   -ب  
ـ 879 –هـ  87( شير المتوفى سنة  الهجري قام الشيخ الفقيه حكم بن عبداهللا باق        بعمارة المشهد عمـارة    )  ه

تامة وبناه بالحجر والنورة ، وأقام عليه قبة ومهد محيطه من جهة الغرب وذلك ليقابـل الزائـرين وجهـه                    
ويجلسوا مستقرين ، ثم أضيفت العمارة بعد ذلك فقد بنى السيد الشريف الفاضل أبو بكر بن محمد بلفقيه قبة                   

، وقد تعددت العمارة ـ أيضاً ـ    )  هـ1097( الحجرة المتصدعة في نحو نصف القبر عام ضخمة على جانب
حتى العصر الحاضر ، فقد مهد السيد علوي بن عبداهللا الكاف الدرج المعروف اليوم ، وبنـى حـول  القبـر                      

، فتهيأ هناك موضع بناءاً من الحجر ،  وردمه وسوَّاه " الناقة " موضعاً واسعاً ، وبنى حول الصخرة المسماة     
  .واسع يتسع لجموع الزوار ، وطلى ذلك كله بالنورة ، أصـلـح ذلك كـله بكل إحكام 

وقد كان منذ عهد غير قريب موسم لزيارة النبي هود يجتمع حوله الناس منـذ عصر ما قبل اإلسالم ، فقـد                     
ذكـر أن ذا القـرنيين زاره       : نقل األستاذ الحامد عن كتاب السعادة والخبر في مناقـب آل باقـشير إذ قـال                 
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بحضرموت ، وقال ذكر ابن هشام أن النبي سليمان بن داوود زاره ـ أيضاً ـ وأنها سارت به الـريح إلـى     
  .األحقاف ليزور قبر هود عليه السالم ورآه ثم أنصرف ومر على البحر حتى بلغ عدن 

هناك بعض المستشرقين يرون أن هذا      وعن جواد علي كما جاء في كتابه المفصل في تاريخ العرب القديم أن              
المكان الذي فيه قبر هود هو الموضع الذي ذكره الكتاب والذي زعموا فيه الرومان أن قبيلتـين مـن قبائـل     
جزيرة اقريطس كريت ارتحلتا عن الجزيرة التي تقع في البحر األبيض المتوسط لتتجه إلى موضع قبر النبـي             

  .لعربية ، فكانت من أقواهما وسكنتا على مقربة من موضع القبر هود الذي كان يضم مئات من القبائل ا
ـ 355(جاء عند الهمداني المتوفى في      :   زيارة القبر بعد اإلسالم      - أن قبر هـود كـان يـزوره أهـل          )  ه

وفي القرن السابع الهجري في عهد الـشيخ عبـداهللا    . حضرموت و أهل المهرة في كل وقت أي في كل عام            
ان في زيارة الموسم يذهبون فيه مع الشيخ عبداهللا وذلك بعد فراغ الناس من أشـغال جنـي                  باعباد القديم  ك   

التمر وتعبئته وكانوا يعتمدون على توقيت غير األشهر القمرية في هذا الموسم ، وأول مـن جعـل موسـم                    
قيـت زيـارة   إذ جعل تو)  هـ992(الزيارة على الشهر القمري هو الكبير أبو بكر سالم العلوي المتوفى سنة      

قبر النبي هود في شعبان وجعل المبيت هناك ليلة النصف من شعبان ، إذ كان هو يقيم هنـاك مـن الليلـة                       
الحادية عشر منه وقيل أن أول من رتب الزيارة في ذلك الحين هو شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن ذلـك                     

زيارة في عهد اإلمام عبداهللا بن أبي بكـر         من حيث التوقيت ، أما من حيث طريقة الزيارة فقد انتقلت كيفية ال            
من الكيفية الفقهية إلى الطريقة الـصوفية التـي ال          ) م  1460-1408هـ  الموافق    865-811( العيدروس  

  .تقتصر على السالم والترحم بل تتناول التوسل واالستمداد والتبرك بالمزار له 
بدأ بحث الوعاظ للناس في المساجد منـذ جمـادى           يجري أوالً اإلعداد للزيارة وت     : عادات وطقوس الزيارة     -

الثانية على زيارة  نبي اهللا هود ويقولون إنه ال والية تعقد لولي بحضرموت إال بجوار وفي حضرة نبـي اهللا                     
هود ، ويستمر إعالم الناس في مجالس الوعظ األسبوعية  والليلية وتتلى القصائد المحبذة للزيادة كقولهم من             

  :بن علوي الحداد قصيدة عبداهللا 
  ياوجيه إنها هبتّ رياُح السعوِد 

  واومض البرق في الداجي من اقصى النجوِد
  ذكرتني ليال قد خلت حول هوِد  

  شعب قبر النبْي المرسْل وفي العهوِد 
  ياليالي الرضا عودي ليخضَّر عودي 

  باللقا والتداني بعد طول الصدوِد 
   الـتـهـويـــدة

ين من شهر رجب تقرأ في المساجد والجوامع قصة اإلسراء والمعراج كما هـو فـي                في ليلة السابع والعشر   
معظم مناطق اليمن وبعض المناطق اإلسالمية وعند االنتهاء تكون التهويدة ، وفي آخر يوم أربعاء من شهر                 

ند كل  رجب تقرأ قصة المولد بتريم وعند االنتهاء تكون التهويدة وهى تسجيعات تحث على زيارة قبر هود وع                
  " هود يا هود " آخر تسجيعة تغنّى لفظة الجاللة ثم يقول الجميع بأصوات مرتفعة   

  وقل ال إله إال اهللا   يا غافل أذكـــر اهللا 
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  موجود في الكون اهللا        اهللا    اهللا    اهللا 
  يا هود يا نبي اهللا         

  وحنّت عليه الجمال    ياللي كلّمة الغزال 
  ل        شفيع الخلق عند اهللا رسول اهللا مولى بال

  ياهود يا نبي اهللا         
 ـ  20(وبعد االنتهاء من التهويدة يصطف الناس صفوفاً وتبدأ األراجيز في مجاميع كل مجموعة تتكون مـن  

أو نشاد يتغنّى بالقصائد ، والمجموعة تردد الترجيع الذي لقّـنهم           ) أي حادي   ( ويتوسطهم شالل   )  شخصاً 50
ويستمر الحادي يتلو أهازيجه والجميـع      " يا نبي اهللا جئنا إليك      " و" يا زائرين النبي    " اجيز األعالم   إُياه من أر  

ويعتبرهـا  ) أي الدعوة إلى الزيارة     ( وتعتبر هذه الليلة إشهاراً     " يا نبي اهللا جئنا إليك      " يرددون بعد كل بيت     
   " .يا ليلة السعد عودي" الحاضرون والمرتجون ليلة سعد فيرددون 

بكسر الخاء وسكون الباء وكسر الراء وسكون الهاء هكذا تنطق منذ يوم السابع والعشرين فـي                : الـِخـْبِرة
رجب ومما قبله وكل مجموعة من الناس تكون لنفسها ملتقى وتربط بعضها في بعض لتتهيأ للمسير وترتبط                 

 الخبره ولوازمها وما تحتـاج إليـه ويـنظّم          ولكل خبره رئيس ينظّم أعمال    " الِخْبِره  " ، ويقال لهذا االرتباط       
  .األعمال والواجبات لكل الرفقة 

يختلف يوم الرحيل فأهل علوي يرحلون من بلدهم قبل أهل حـدراء ، وعلـوي مـن                  : الرحيل إلى قبر هود   
سيئون وغرب وحدراء من تريم وشرق ، والتسمية منبعثة من علو الوادي وانحداره ،  فأهل شبام وسيئون                  

  .ان غرب شبام يكون رحيلهم قبل أهل تريم ومن بعدهم ومن ك
أي ( قبل الرحيل يتفق مع أهل الجمال ، وتعرض الجمال بتريم في محل بارز وساحات كبيرة ويتقرر الجعـل                   

وهو الدالل يقوم بالعملّية برباط األجير والمؤجر وللفـصل والفـّصال           " الفّصال  " ويقوم بالجعل   ) أجر الجمل   
وحالياً يستخدم كثير   " بط وعادات ، وتخّضب الجمال والحمير بالحنّاء وتكتب عليها التعويذات ،            التزامات وروا 

  " .من الناس وسائل النقل الحديثة 
تدريب النوق على الركض قبل العرض تقوم البادية من المناهيل وغيرهم بتدريب الجمال على الركض لتحوز                

  .مال المهرية بالسرعة قصب السبق عند السباق  ،  ولقد اشتهرت الج
لكل جمل أو ناقة سرج يتفنن الزوار في السروج كما يتفننون فـي خـرج البهيمـة ـ وهـو       الـّســـرج

بالنسبة ألهل علوي فان الميعاد المحدد للرحيل هو يوم الرابع أو الخامس             الحقيبة يوم المسير أو يوم الرحيل     
 أو التاسع  والحديث عـن التحديـد لأليـام هـو قبـل      لشهر شعبان وبالنسبة لحدراء يوم السابع من الشهر       

السيارات ،  وتقسم األيام إلى مراحل وعند الصباح الباكر يتوافد الجميع إلى الساحة الكبيرة ويمشي الجميـع                  
وتخرج العّدة والخابة ـ أي األلعاب الشعبّية ـ   " كجزء من الزيارة " أوالً لزيارة األضرحة الموجودة بكل بلد 

ويمشي المناصب والسادات والمشائخ قبل أهل العّدة        .ف أنواعها ، يقوم بهذا أهل الحوف والعمال         على اختال 
والخابة وتزغرد النساء ، وتتم الزيارة األولى للمشاهد واألضرحة الموجودة بالبلدة ، ولكل بلدة مـن بلـدان                  

وعنـد   .ب بالحفاوة واإلكرام حضرموت مناصب وسادات ومشائخ يتزّعمون القوم ويتقّدمونهم ، وينطلق الرك         
ولكل بلدة   .كل ضريح من األضرحة والمزارات التي هي على الطريق يقف الركب جميعاً ليزور ذلك الضريح                
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منصب أو مناصب على اتفاق بينهم في الحط والترحال ، وقبل تحّرك الركب ينادي المنادي ليقول إن الـسادة                   
ع كذا والمبيت بموضع كذا والرحيل مـن المكان أو البلدة ساعة           والمشائخ فالن وفالن يقولون األبراد بموض     

  .كذا ، وهناك ضوابط ولوازم يحتّم العـرف والتقاليد بأتباعهم لها ، فال يمكن تخطّي األمر 
من القبائل المجاز لهم الخفـارة لقـّوة        " سّير  " ال يمكن أن يتحّرك الركب إال ومعه خفير          الخفارة أو السّيارة  

لتهم كالمهرة والمناهيل وغيرهم ، فكل ركب بلدة لها خفراء يسيرون جنباّ إلى جنب مع أّول الركب                 شكيمة قبي 
وآخره ، والخفير يتقّيد بالمواعيد التي يحددها المنصب للركب ، وإذا تعّدى أحـد القبائـل علـى أي محـاط                     

 على القبيلة كلهـا ، فالقبيلـة        بالخفارة من الركب فان الخفير وقبيلته مسؤولون عن تلطيخ الدم ويعتبر عاراً           
  ) .ذلك هو واقع معاش قبل الثورة ( يجير أدناها وللخفراء مناطق محددة ، 

ويرحـل  " الخـدور   " قبل الزيارة يرحل العمال المندوبون إلصالح المنـازل و           : بعثات العاملين قبل الزيارة   
خرب من المساجد أو المآثر حـول القبـر         المشائخ آل باعّباد قبل مسير الركب ليمّهدوا الطريق ويصلحوا ما           

  .باعتبار أن لهم اليد الطولى في هذه الزيارة ومنذ أيام الشيخ عبداهللا القديم 
تعتبر أيام الزيارة أيام عطلة عن العمل بالنـسبة للمـزارعين والعمـال ، فـالفالحون                 : أيام العطلة السنوّية  

راحة لهم ، وهم يعّدون أنفسهم بالتمتّع بهـذه األيـام وفـي             يعتبرون أيام الزيارة ثمانية أيام ، وهي أيام است        
  :شعارهم الشعبية في هذه المناسبة ما يأتي 

  يا فرحة القلب ال قالوا دخْل شهر هوْد         
  ثمانية أيام في راحه ونحـنـا قعـوْد        

سم معروف لدى   وشهر هود هو شهر شعبان ، ولتقدير الزيارة سّمي الشهر وأطلق عليه شهر هود ، وهذا اال                
   .العمال والفالحين ولدى كثير من الشرائح االجتماعية األخرى ومشهوراً  أكثر من شهر شعبان 

استعمل الناس للزيارة قبل السيارات وسائل النقل المعهود من جمال عليها السرج أو الـشــدخ                المواصالت
  .الّزوادأو راحلة للزاد ويقال له راحلة أو الهودج ليحمل عدداً أكثر ، وخصصت كل خبره ـ أي رفقة ـ جمالً 

يستعملها األثرياء ـ وهي عبارة عن  " فالميانة " واستعملت الحمير والبغال كما استعمل اآلدمي لنقل اآلدمي ، 
 - أربعة مـن الرجـال بالتنـاوب       هودج مستطيل يكون الراكب في وسطه ويمكن للراكب أن ينام فيه ويحمله           

من الناس ويتولّى أحدهم الغناء ويرددون الترجيع ، وللميانة أشـعار خاصـة             مجموعة  " للميانة  " ويخصص  
  .ونغم خاص إلى حركة السير المتعجلة أقرب ، وأغلب الزوار من العمال يمشون على األقدام 

تعتبر بلـدة تريم وأهل تريم هم األصل في الزيارة كما تعتبر الوقفة بدخلة آل الشيخ أبو بكر بن :  المراحل
، ولذا فإن عوائد الزيارة وترتيبها مرتبط بأهل تريم ويأتي دور سيئون وأهل سيئون في المرتبة الثالثة سالم 

وأهل تريم يقّسمون المراحل إلى أربعة مراحل  .حتى أنهم ليس لهم زيارة خاصة بهم إال في الوقت المتأخر 
  .ى الشعب وفي كل مرحلة عرض وسباق للجمال ودخلة وألعاب وأناشيد حتى يصلون إل

   عوائد أثناء المسير
منذ أن يتحّرك الركب فهو يعيش عوائد وتقاليد وأغاني وأناشيد منها ما هو مستحسن ومنها مـا هـو غيـر              

   .مستحسن 
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عند بدء السير من مرحلة إلى أخرى يتجّمع الذين يسيرون على األقدام ليرتجزوا أهازيجهم وأغلبها توسالت                
  .مع الركّاب ببعضهم البعض ليأخذوا في األهازيج أيضاً باألولياء من األموات ، ويجت

  :الُوِعيلة والعبيب
وٌيعْبعبـون  "  الُوِعيلة هو الذي لم يقم بزيارة هود من قبل هذه الزيارة ، وهذا يلقي من الجمهور شماتة                ـ  

  "عليه 
نـسان ويكـاد يبكـي      كهدير الجمل على الناقة وتخرج من بعض الشفاة لَعاب وتفل يؤذي اإل           :   ـ والَعْبَعبة   

   .ت مزعجة ويتضارب معهم فتراهم يلفّون حوله بأصوا
لكن المناصب يقولون الضحكة في هود كالتسبيحة في غيرها ، وهؤالء السذّج يريدون أن يـضحكوا النـاس                  
على العويلة ، وعلى العويلة عندما يصل قبر هود وتشاهد عيناه القبر عليه رأس غنم كفدية تعطـى للخبـرة        

  . منه وإال فالويل له إن حرم الخبرة حقّها هدية 
لكل بلدة أو قرية من قرى حضرموت غالباً لقب تلقّب به على غير رضى به ، وعندما يمـر أي                     :األلـقـاب

ركب يردد بصوته في ترديد جماعي لقب تلك البلدة أو القرية ليثير حفيظتها ومن الناس من يتنـّدر عنـدما                    
  .ضب ويقوم للمضاربة يسمع لقب بلدته ومنهم من يغ

وهي مدّونة من خمسائمة بيت حوت ألقـاب        "  الميدان في ألقاب البلدان     " ولقد نظم عبداهللا بن عمر بن يحي        
  .المدن بالتسلسل الجغرافي مبتدأ من سيحوت حتى وصل إلى المكال 

 هود وتكون دخول شعب هود يبيت الركب في فغمة أو يبحر وهي على أميال من شعب :عـادات الـزيــارة
هذه أخر مرحلة إلى الشعب وتكون فيها السمرات بالمغاني واألهازيج  ، وفي الصباح يرحل القـوم ، وعنـد                    
دخولهم للجبل تكون الدخالت بالزوامل والخابات ويتقّدم المناصب ويصل كل منصب إلى خـدره وينـادي إن                 

  .الزيارة ستكون الساعة كذا ليخرج الجميع إلى النهر 
نيت في شعب هود مدينة كاملة من البيوت وخطَطت بها أسواق وأماكن للبيع والشراء ، ويملك هذه                  ُ :الخَدور

المدينة األثرياء والتّجار ، ولكل قبيل خدر ـ أي بناية ـ والخَدر ينطقها الحضارم بالفتح ويعنون بها البيت ،   
ألرضّية من المشائخ آل باعّبـاد فهـم        وتستعمل فقط أيام الزيارة ثم تبقى خالية وتعطى تراخيص البناء على ا           

  .الذين يمنحون الترخيص واإلذن بالبناء ويصرفون ما يحصلون عليه على الترميمات في القبر والمسجد 
  الغسل في النهر

تتوافد كل مجموعة زوار من بلد إلى النهر وإلى الناحية التي يقف فيها الحبيب المنصب ، وكل بلـد يتقـّدم                     
  . أو شيخ ويبدأ ون في نزع ثيابهم للغسل إال ما يستر العورة ويغتسلون في النهر زوارها منصب وحبيب 
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ـَقـيـا تتزاحم الزوار على المنصب أو الحبيب أو الشيخ وهو يسقيهم بيده من النهر تبّركاً به وهـو                  :الـس
  .يرمز إلى الشرب من الكوثر يوم القيامة 

 والسقي يتأّهب الجميع ألداء مراسيم الزيارة ، وقبـل          عندما ينتهي الغسل   :الـركـوع عـنـد الـحـصـاة  
التحّرك يركع كل زائر ركعتين أمام حصاة تعرف بحصاة عمر ـ أي عـمـر المحضار ـ نـقـيـب العلويين 

  .وضوء ويتوّجهون إلى بئر التسلوم، يركع الجميع ركعتي سنّة ال) م1487 هـ الموافق 893(المتوفى سـنة 
 الجميع أمام بئر التسليمة والمعروفة اآلن والتي يقال عنهـا أنهـا ملتقـى أرواح                يقف :الـتـسـلـيـمـة

األنبياء والرسل واألولياء الصالحين ، كما إن بر هوت ملتقى أرواح الكفّار ، كان األخيـار واألشـرار كلّهـم               
الب إال من ينتمي    بحضرمـوت ، يقف الجميع ويتقّدم الحبيب أو المنصب أو الشيخ ، وال يقوم بالتسليم في الغ               

، ثم يقـول الـسالم      ) صلى اهللا عليه وسلّم     ( إلى العلويين فيبتدئ بالسالم على الرسل واألنبياء مبتدأ بمحمد          
عليك وعلى جبريل وعلى أدم إلى أخر السالم على األنبياء والمرسلين والمالئكة ، ثم يتوّجه الجميع إلى زيارة     

  .القبر
 عند بئر التسلوم يتوّجه الجميع في زجل دعائي إلى القبر ويقفون بتجاهلـه              بعد التسليمة  :أمـام الـقـبـر 

ويسلّمون ومثل التسليمة األولى وهم قيام ، ثم بعد انتهاء التسليم يجلسون ويقرأ ون سورة هود ثـم ترتّـب                    
  :دون الفاتحة ،  يرتّبها الحبيب المنصب ويستمد ويسأل ويتوّسل ويطالب بتحقيق المطالب ثم يخرجون ويرد

  ياسّيد الرسـل ما نقول     إن قيل زرتم بما رجعتم 
  وأجتمع الفرع واألصول   قولوا رجـعـنا بكل خير 

الناقة المتحّجرة يزعم العوام إن ناقة هود تمخّضت ثم صارت حجراً وقد بنـي حـول الـصخرة                   :الـنـاقـة
  .ع الجموع وطلي بالنورة المسّماة الناقة بناء من الحجر وردم وسّوي فتهيأ هناك موضع للزوار يس

أنه أصلح ذلك بكل إحكام علوي بن عبداهللا الكاف وصرف على تلك البناية واإلصالح              : ويقول األستاذ الحامد    
  .ماال يستهان به يقدر بنحو خمسة آالف من الرياالت 

جـرة ـ  أي   بعد االنتهاء من الزيارة األولى عـنـد الضريح يخرج الجميع إلى عـنـد الصخرة الناقة المتح
التي صارت حجراً ـ وتقرأ قصة المولد النبوي في هذا المحل ثم يقف المذكر وتنشد القصائد الوعظية وترتل  

  .الفاتحة 
ومحل الناقة وأمام الضريح من األماكن والمحالّت المقّدسة والتي تطلب فيهـا قـضاء الحاجـات واسـتنزال                  

  . ويرجع الناس إلى خدورهم البركات ودفع الكربات ، ثم تنقضي الزيارة األولى
يقضي الزائرون أيام الزيارة وهي أربعة أيام وأوقات الزيارة اليومّية تبتدئ قبـل الفجـر                :أيـــام الزيارة 

وتمتد إلى طلوع الشمس ، وفي هذا الوقت تقرأ سورة هود ثم يحدو الحداة بالمأخذ وهي عبارة عن توّسالت                   
جميع الترجيع ويذكر المذكر وال يتعّدى تذكيره الترغيب للزيارة وذكـر          وطلبات من النبي هود لزّواره ويردد ال      
  .الموت ومحّبة أهل الفضل وما إلى ذلك 

ثم ينفّض الجمع بعد طلوع الشمس ويعود المناصب إلى بيوتهم وفي المساء يأتي دور الزيارة اليومّية الثانية                 
، وبمثل الزيارة األولى وتنتهي بـصالة العـشاء   وتبتدئ بصالة المغرب عند القبر ثم يقرأ الجميع سورة هود         

  .عند القبر يعود المناصب 
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تقام في ليالي الزيارة ألعاب شعبّية ورقصات الشبواني والخابة ، فكل بلدة تقـوم               :السمرات واأللعاب الشعبية  
  .بألعابها وأمام بيت منصبها وحتى الليل 

وفد ولكل بلد دخلة وزيارة لنفـسه تـشتمل علـى           تفد وفود الزّوار إلى شعب هود ولكل         :الــدخـــالت
  .الصفات التي حددناها 

أّما بالنسبة لكل بلد غير تريم فلها دخلة واحدة فقط ، أما تريم فإن لكل بيت من بيوت العلويين دخلة وزيـارة                      
تقّدم واحدة  الخ ، وهكذا وفق نظام خاص فال ت       ... غالباً ، دخلة آل بلفقيه ، دخلة آل الحّداد ، دخلة آل شهاب              

  .على األخرى فااللتزام والربط موجود 
يقام السباق بين الجمال قبل الدخول إلى الشعب ، وألهل تريم في هذا الـسباق القـدح           :سباق الجمال والنوق  

المعلى فأنهم يقومون بالسباق ويتكرر السباق مرات قبل الوصول إلى الِشعب وعند الوصول وعند الرجـوع                
  .من الزيارة 

تكون الوقفة يوم الحادي عشر بزيارة آل الشيخ أبوبكر بن سالم وزيارة آل شهاب ، ففي اليوم                  :ـفـةالـوق
الحادي عشر تكتمل وفود الزائرين ومن أدرك الوقفة فقد أدرك الزيارة والوقفة يوم الحادي عشر من شعبان                 

  .صباحاً 
تمع الناس مـن كـل الـزوار ، ويكـون           ويدخل آل الشيخ أبوبكر بن سالم بالطبالة واألهازيج والطبول ويج         

لزيارتهم ودخلتهم زجل عظيم ، وتعتبر دخلتهم الدخلة العظمى وهي في مراسيمها ال تختلف عن األطر المقّيد                 
  .بها نظام الزيارة كما ذكرنا إنما تمتاز بالطبالة والطبول والبيارق وكثرة الناس 

لة آل الشيخ فالمرتبـة األولـى ألل الـشيخ أبـوبكر            وتأتي دخلة آل شهاب بالنسبة لكثرة المشاركين بعد دخ        
والمرتبة الثانية آلل شهاب ، لقد ذكر اإلخباريون أن الشيخ أبوبكر بن سالم هو الذي أعاد ربط أيام الزيـارة                    
بالتوقيت القمري في شعبان وذكر بعضهم أن الذي أعاد ربط الزيارة بالتوقيت القمري هو شهاب الدين أحمد                 

  .السقاف ولهذا االعتبار كان لزيارة آل الشيخ وآل شهاب ميزة كمؤسسين في األطر الجديدة بن عبد الرحمن 
  دخالت القبائل أو زيارات القبائل

تطلق لفظة القبائل على حملة السالح وللقبائل نصيب في زيارة هود فقد كان المهرة يزورون القبر هم وأهل                  
صلى اهللا عليـه    ( وحـيـث قبر هـود النبي     : " عرب  حضرموت كما ذكر ذلك الهمداني في صفـة جزيرة ال        

وقبره في الكثيب األحمر ثم منه في كهف مشرف في أسفل وادي األحقاف وهو واٍد يأخذ مـن بلـد                    ) وسلم  
، ويقـول كتـاب   " حضرموت إلى بلد مهرة مسيرة أيام وأهل حضرموت يزورنه هم وأهل مهرة في كل وقت         

تقام تحت ظل الجبل الذي عليه قبر هود وكان التجار تتخفر فيها ببنـي              شحر مهرة   " شحر" المّحبر إن سوق    
  .محارب بن هرب من مهرة 

وفي عصر يوم الحادي عشر من شعبان تكون دخلة القبائل المناهيل يتقدمهم ويزور بهم منـصب آل حامـد                   
 والمولد عنـد الناقـة ،       وتكون الزيارة بالمراسيم المحددة من الغسل في النهر والتسليمة والزيارة أمام القبر           

  .وتمتاز بإطالق العيارات النارّية من البنادق وإقامة النصع وإطالق العـيارات حتى يصاب النصع
  .يوم العاشر
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يعتبر يوم العاشر عيد الزوار بالشعب فينحرون األغنام ويأكلون ألذّ المأكوالت ويتفنّنون في الطهـي للطعـام                 
  .ا وفي أجناس الطعام من الهريسة وغيره

تبتدئ النفرة األولى في عصر يوم الحادي عشر من شعبان فينفـر ويرحـل آل                :عادات ما بعد الزيارة النفرة    
علوي وآل سيئون ومن كان غربي سيئون ، أما مواكب أهل تريم فتبتدئ في النفر يوم الثاني عشر شـعبان                    

اق اإلبل وفي كل مرحلة من المراحل وتتّجه إلى عصم وعصراً يتّجه الجميع أهل تريم إلى السوم حيث يقام سب           
  .يقام سباق اإلبل 

وقد كان أهل شهاب وأل الشيخ يجلسون في الشعب إلى ليلة النصف من شعبان ليقرأو دعـاء شـعبان فـي                     
الشعب بهود لكنه حصل اختالف بينهم على قراءة الدعاء مما أّدى إلى حسم الخالف بتحديد انتهـاء الزيـارة          

 منهم دعاء شعبان في قريته أو مدينته ، ويكتمل النفر يوم الثاني عشر من شـعبان                 قبل النصف وأن يقرأ كل    
  وتنتهي الزيارة يوم الثاني عشر والثالث عشر شعبان 

يتجمع الزوار يوم الثالث عشر شعبان كّل أمام مدينته أو قريته ويعتبر ذلك اليوم               :يوم الثالث عشر من شعبان    
غنام ويحلقون رؤوسهم ففي تريم يتّجه الجميع إلى المسيلة ويسمي ذلـك            يوم التطّيب فيذبحون وينحرون األ    

اليوم يوم الحجيل نسبة إلى سفح الجبل ، وفي سيئون يتجّمعون في القرن ويخرج الـصبيان إلـى اسـتقبال                    
  .آبائهم ويعطون الهدايا من الكعك واأللعاب 

زرنا وقد رجعنا : " ة والخابة بأنواعها وتردد في عصر يوم الثالث عشر تبدأ الدخالت باأللعاب الشعبي الدخالت
ويردد الجميع هذا الترجيع ويتقّدم المناصب والحبائب والمـشائخ وتـدقّ الطبـول وتقـام                " .عسى القبول   

  .الرقصات الشعبية ويزغرد النساء ، ويقام في تريم سباق أخير لإلبل عند مدخل تريم 
ي ويبتدئ إيصال المناصب إلى بيوتهم كل منصب توصله خابة          وعند علب المجف بتريم ينتهي التجّمع الجماع      

  .حافته إلى بيته والجميع إلى بيوتهم 
وفي سيئون ينتهي التجّمع في ساحة طه حيث يرتّل المنصب قرأة الفاتحة تحت قرع الطبول الشعبّية ثم يبتدئ                  

  . لنساءاأهل الحافة بإيصال المناصب إلى بيوتهم بالعّدة واأللعاب والخابة وزغردة 
تعتبر صناعة الخزف بتريم صناعة وطنّية أّدت دوراً فعاالً في فترة من الزمن فمنها يصــنع                :صناع الخزف 

، الخزاب ، المصب ، الكعدة ، الفناجين ، والكؤوس وغير ذلك            " الزيار  " وأوعية حفظ الماء    " البرم  " القدور  
  .من األدوات البيتّية والمنزلّية وأدوات حفظ التمر 

وفي أيام الزيارة وقبلها يستعد صنّاع الخزف آل باني وغيرهم بصناعة ألعاب األطفال مـن الخـزف ، مثـل                    
الجمال والنوق والحصين والخيول والحمير ، كل ذلك يصنعه الصنّاع من الخزف ليكون هدّية لألطفـال مـن                  

  .آبائهم الذين زاروا هوداً 
جيرانه هدايا الزيارة من بقّية الكعك ومـن المـساويك والفحـيط            يقّدم الزائر إلى أهله وأقاربه و      :هدايا هود 

  .والجلجل والثياب وغير ذلك مما تفرضه العادات ويتكلّف اإلنسان ذلك فوق مصاريف الزيارة 
عصر يوم الرابع عشر ليلة الخامس عشر يقـرأ دعـاء شـعبان المـشهور ، وتـزار المـشاهد              :الشعبانية

عبية بين الحويف والخابة ويجتّمعون جميعاً في مكان معّين وقد يحصل احتكاك            واألضرحة، ثم تقام األلعاب الش    
  .وبالشعبانية تنتهي عوائد ومراسيم الزيارة  .بين الحويف المتنازعة 
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  : وادي سنا -ج 
، وتنتشر المواقع األثرية في وادي سنا خاصة في         )  كيلو متر  167(يقع شرق مدينة سيئون وتبعد عنه بنحو        

التقائه بوادي حضرموت الرئيسي ، على أنها منطقة ذات كثافة عمرانية عالية في فترة مـا قبـل                  أسفله عند   
اإلسالم ومن أهم مواقع وادي سنا ، حصن الكيس وباقطفة ، وهما موقعان أثريان يعود تاريخهما إلى فترة ما              

  :قبل اإلسالم وسنتعرض لهما كالتالي 
الضفة الغربية للوادي ، ويشرف على وادي حضرموت مـن          يقع اسفل وادي سنا ، على       : حصن الكيس   -1

بميل واحد تقريباً ويقع غربي البلدة على قمة الجبل الجنوبي المشرف           ) سنا  ( جهة الجنوب ، ويبعد عن بلدة       
  ) . قدم100(على الطريق الرئيسية ، الذي يرتفــع عن مستوى األرض بحوالي 

، في عـام     )  AUDOUIN.Rريمي أدون   ( الفرنسي  كشف عن موقع حصن الكيس اآلثري ، المستشرق         
، وهو موقع يعود تاريخه إلى فترة ما قبل اإلسالم ، ويحتوي على معبد قديم يتم الوصـول إليـه                    )  م 1978(

، حيث يتم الوصول إلى سور الموقع الذي لم يبـق           )  متراً 60(عبر طريق مرصوف بهيئة درج طوله حوالي        
  .بية ، والجهة الغربيةمنه سوى أجزاء في الجهة الجنو

أما في وسطه فهناك بنائين متجاورين ، وهما يمثالن المعبد فاألول وهو الشمالي مربع الشكل طـول ضـلعه                 
، كان سقفه محموالً على اثنا عشر عموداً ، يتم الدخول إلى المبنى من خالل بابه الواقع في ضلعه                   )  م 5.27(

المبنى األول وهو مستطيل الشكل له مدخل على ضلعه الشمالي          الغربي ، أما المبنى اآلخر فيقع جنوب غرب         
يتم الوصول إليه عبر درج عند الركن الشمالي الغربي للمبنى ، يحتوى في داخله على سـتة أعمـدة كانـت                      
تحمل السقف ، أم بالنسبة لمالحق المعبد فقد كانت مرتبطة بإجراء السور ، وتقع فـي الجهتـين الجنوبيـة                    

  .والغربية 
وقع عموماً يبدو مدمراً ألن األهالي نقلوا حجارة مبانيه إلى بلدة سنا إلعادة استخدامها في مبانيهم الحديثة                 الم

  .، يعود تاريخ هذا المعبد إلى القرن الخامس قبل الميالد تقريباً 
 تقع باقطفة على قمة جبل يشرف على الضفة الشمالية لوادي حضرموت ويقابل جبل مقشع في               : باقطفة   -2

تقريباً ، والطريق إلى هذا الموقـع صـعبة         )  أميال 8(بنحو  ) سنا  (الضفة الجنوبية للوادي ، ويبعد عن بلدة        
فالسيارات ال تصل إليه ، حيث تمر الطريق عبر أخاديد متعددة تشرف على ماء المسيلة الجاري ، ثـم يـتم                     

  .الصعود إلى الجبل مشياً على األقدام 
تاريخه إلى فترة ما قبل اإلسالم ، تم اكتشاف أساسيات لعشرة مباني يعتقد أنها              وفى موقع باقطفة الذي يعود      

كانت عبارة عن منازل ، وإلى جانبها معبد مرتفع نسبياً عنها ، وهذا المعبد هو آثار هذا الموقع الذي اكتشفه                    
من التنقيب ، وهذا المعبد نال حظه ) م1978(في عام )  ـ ريمي أدون ) Audouin . Rالمستشرق الفرنسي

، ويعتبر معبد باقطفة الذي يخص اإللـه الحـضرمي         )  م 1979(من قبل البعثة اآلثرية اليمنية الفرنسية عام        
، واحداً من أهم المعابد لكونه احتفظ بكل معالمه ، حيث لم تصل إليه األيادي العابثة كبقيـة                  ) سين(الرئيسي  

الوحيد الذي احتوى على منشآت لممارسته الطقوس وهـي         المعابد في المواقع اآلثرية األخرى ، وهو المعبد         
، ) سـين (جديداً تذكر اسم اإلله     )  نقشاً 86(في موضعها وما زالت بحالة جيدة ، ومن كنوز هذا المعبد هناك             

  .كما جاء في تلك النقوش ) حلسم(واسم المعبد 
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صوف بهيئة درج يبلـغ طولهـا       يتم الوصول إلى المعبد عبر طريق من الجهة الجنوبية مر         : تخطيط المعبد    -
، ثم تنكسر الطريق الممتدة إلى اليمين لتصل إلى فنـاء المعبـد ، وبعـدها                ) م3.10(، وعرضها   ) م16.60(

تنكسر إلى الشمال لتصل إلى بوابة المعبد ، تقع البوابة في الجهة الجنوبية للمعبد ذي الشكل المربع تقريبـاً                   
  .اً بسور شبه منحرف ، وكان هذا المعبد محاط) م6.80 ×6.70(

 × 1.60(وتقع منطقة قدس األقداس في الجهة الشمالية ، منتصف الجدار الـشمالي للمعبــد ، أبعــادها                  
وقد وجد فيها األثاث الشعائري الذي كان يخصص للطقوس ، وهي عبارة عـن مائـدة مـذابح                  ) متراً  1,90

  .ومباخر مائدة قرابين حجرية 
، وهناك مجموعة من النقوش التـي وضـعها         ) سين  ( لقرابين والنذور لإلله    وفي هذه المنطقة كانت تقدم ا     

، وتـذكر أنـواع     ) سـين   ( مسجلوها عند هذه المنطقة تذكر أن أصحابها وضعوا أنفسهم في حماية اإللـه              
  ).سين ( القرابين والنذور التي قدموها لإلله 

  مدينة شبام
تقع إلى الغرب من مدينة سيئون ، على بعد         

صف وادي حـضرموت    في منت )  كم 19(نحو  
  .عند أضيق أجزائه

بداء ظهـور اسـم هـذه       :  تاريخ المدينة    -
المدينة في فترة ما قبل اإلسالم ، حيـث ورد   
ذكرها في مجموعة مـن النقـوش اليمنيـة         

 ) )IR.31القديمة ، منها النقش الموسوم ب     
ذمـار علـي    " ، الذي يعود إلى عهد الملك       
حضرموت ويمنات  يهبر ملك سبأ وذي ريدان و     

، الذي حكم في مطلع القرن الرابع الميالدي        " 
، وذكر هذا الـنقش أن قـوات ذلـك الملـك            
حاصرت مدن حضرموت وفي مقدمتها مدينـة       
شبام ، وعملية محاصرة المدينة تدل على أنها        
كانت  ذات نظام دفاعي قوي يعكـس مهـارة          
سكانها في تصميم أنظمة دفاعية فعالة منهـا        

رتفعة المنيعة واألبـراج الدفاعيـة      األسوار الم 
، الذي أرسل إليهـا أحـد       ) ص(وغيرها ، كما ظهرت هذه المدينة في عهد الرسول الكريم محمد رسول اهللا              

ٌعماله وهو زياد أبن لبيد األنصاري ، وقد ظل هذا الوالي إلى عهد خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضـي                    
ت  مدينة شبام هي حاضرة وادي حضرموت وكان يقيم فيهـا عامـل   اهللا عنه ، وفي العصر األموي أيضاً كان    

اتخذ المدينة عبداهللا أبن يحي الكندي كعاصمة لدولته التي كانت تسيطر أيضاً ) هـ129( األمويين ، وفي سنة 
على مدينة سيئون وغيرها من مدن وقرى الوادي ، وفي القرن الثاني الهجري هدم المدينة جـيش عطيـة                   
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ل عمه القائد العباسي ، وفي القرن الثالث جرفت السيول الجرارة أجزاء كثيرة من المدينة خاصة                انتقاما لمقت 
المباني التي كانت  قائمة في أطراف المدينة ، أما في القرن الرابع الهجري فقد أقيمت المدينة القديمة عقـب                    

ديمة ، ويصل ارتفاع هذا التل  إلى        على تل مرتفع من الوادي على أنقاض المدينة الق        تخريب السيول لمبانيها    
من مستوى سطح الوادي ، واصبح هذا التل المحيط بالمدينة ، يحول دون ارتفاع منسوب ميـاه                 )  متراً 30(

تقريباً ، تحيط بها مزارع األهالي وبعض اآلبار الجوفيـة ،  )  آلف قدم960(السيول إليها على رقعة مساحتها  
وازي لها ، مباني صغيرة وفي أطراف الوادي مثل ذلك ، واصبح الوادي             وكانت  تواجهها في سفح الجبل الم      

الحالي ممراً للسيول منذ ذلك العهد ، والمنفذ الرئيسي لحركة القوافـل العـابرة مـن شـرق وغـرب وادي                 
حضرموت مارة بمدينة شبام التي أصبحت مركزاً للتجارة ومنها يتم تسيير القوافل شرقاً وغرباً وإليها تجلب                

   .ضائع من أنحاء حضرموت وغيرها الب
وفي منتصف القرن الخامس الميالدي قامت عليها سلطنة آل الدغار ، وهي السلطنة التي أنشأها الدغار بـن                  

سالطين تريم فـي ذلـك      " آل راشد   " هم أبناء عمومة    "  وآل الدغار )  " هـ460(أحمد بن النعمان في سنة      
) هـ614(على يد قبيلة نهد ، وفي سنة )  هـ605( دغار في سنة العصر ، وقد تم القضاء على سلطنة آل ال

استولى على المدينة ابن مهدي ضمن مدن الوادي األخرى مثل سيئون وغيرها ثم عادت قبيلـة نهـد ثانيـة           
ـ 635(، وفي سـنـة    ) هـ  613( واحتلت المدينة في سنة      استولى آل إقبال على المدينة إلـى جانـب         )  ه

    .مدينتي سيئون وتريم
، ومؤسـس  ) هـ1066 – 781( وقد دخلت هذه المدينة ضمن نطاق أراضى الدولة الكثيرية األولى من سنة    

ينة ظفار ـ سلطنة ٌعمـان   هذه الدولة على بن عمر الكثيري الذي استولى على أراضى وادي حضرموت ومد
 ، حيث احتلت جيوشه بقيادة      ـالشقيقة

أحمد بـن حـسن بـالد حـضرموت         
م حتى أوائل القرن    واستمرت سيطرته 

( الثاني عشر الهجري ، وفـي سـنة         
، جمع بـدر بـن محمـد        ) هـ1117

الكثيري ، ستة آلف مقاتل من يـافع        
ليعيد ملكـه ويخـرج جـيش اإلمـام         
والمتوكل إسماعيل بن القاسم وتغلبت     
قبائل يافع علـى مـدن حـضرموت        
وتغلبت علـى هـذه المدينـة قبيلـة         
الموسطة اليافعـة  ، وفـي النـصف         

ير من القرن الثاني عشر الهجري      األخ
زحف إلى حضرموت حـسن وهبـه       
المكرمي األباضي بأربعة آالف جندي     
من جهة ٌعمان وأقام مـدة محاصـراً        
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شبام ثم رحل عنها بعد أن هلك من رجاله العدد الكثير واضطر إلى المصالحة بعد أربعين يوماً ، وفي سـنة                     
 بن عمر بن جعفر الكثيري وحاول إعادة دولة آل كثيـر            قدم من جاءوا من الهند جعفر بن علي       ) هـ1218(

وزحزحة يافع عن البالد وناصره جماعة من السادة آل العطاس وآل البار وآل الحبشي والسيد أحمد بن عمر                  
بن سميط ، فاستولى على شبام بعد أن دحر قبائل يافع عنها ثم استولى على وادي عهـد ودوعـن وحـورة               

ع في سيئون سنة كاملة ثم أنقلب عنها خائباً وحاول االستيالء على تريم أيضاً فلم               والكسر وحاصرت قبائل ياف   
يفلح ، وبوفاته انحصرت سلطة أبنائه وخلفائه من آل كثير في شبام فقط ، يجاذبهم السيطرة فيها بعض قبائل                   

في مدينة شـبام    الموسطة اليافعة وعلى أنقاض هذه األمارة الصغيرة قامت دويلة آل عيسي بن بدر الكثيري               
ـ 1274(، الذين كان أخرهم منصور بن عمر الذي قتلته قبائل يافع في مدينة شـبام                ) هـ1239(سنة   ، ) هـ

وبقتله دخلت شبام تحت سلطة السلطنة القعيطية ، وقد حاول الجمعدار غالب بن محسن الكثيري الذي وصـل   
التي كانـت أراضـيها     ( طنة القعيطي   ليشرف على التطورات الحربية بين سل     ) هـ1272(من الهند في سنة     

وسلطنتهم الكثيرية ، وقد قام بتوجيه حمالت حربية قوية جداً الحـتالل         ) تضم ساحل حضرموت ومدينة شبام      
تحـت حكـم الـسلطنة      ) م1967(مدينة شبام فلم يفلح وهكذا ظلت هذه المدينة إلى فترة االستقالل في سنة              

  .القعيطية  
ذكر الهمداني في القرن الرابع الهجري أن شبام هي مدينة الجميع الكبيـرة وبهـا               لقد  :  معالم مدينة شبام     -

ثالثون مسجداً ، وطبقاً للصورة التي رسمها لنا معظم المؤرخين الذين جاءا بعد الهمداني ، أن المدينة كانت                   
دة شأنها شأن   تطل على الوادي الكبير ، ذات بوابة ضخمة هي مدخل المدينة وأسوارها حصينة ذات أبراج ع               

المدن الحصينة والبد للمدينة من أبواب أخرى في حال امتالء الوادي بمياه الـسيول ، فموقعهـا التجـاري                   
والجغرافي يحتم عليها استقبال القوافل القادمة من المهرة وٌعمان من جهة المشرق واألخرى القادمـة مـن                 

ا الهمداني وهي بذلك وفي أوج ازدهارها محفوفة        الجهة الغربية فهي ملتقى القوافل ومدينة الجميع كما ذكره        
من حولها وداخلها بأشجار النخيل وأنواع الثمار المعروفة في عهدها وفيها عيون وآبار عذبـة واعتمادهـا                 
األساسي كان عليها وعلى مياه األمطار والسدود ولم تكن المباني على ما نراه اليوم من ارتفـاع شـاهق ،                    

ورين أو ثالثة وتوالت على المدينة أحداث كثيـرة ، وتهـدمت معظـم معالمهـا ،                 وإنما كانت  مكونة من د     
وتقلصت مساحتها حتى انحصرت فوق أكمة ضيقة المساحة كما هي عليها اآلن وأصبحت معروفه في موقعها                
المرتفع منذ أوائل القرن الرابع الهجري وانتشرت في المدينة منذ بداية القرن السادس الهجـري المـساجد                 

  .لزوايا الصغيرة ولم تزل تجدد حتى يومنا هذا واصبح معظمها محصوراً داخل األسوار وا
وفى حكم ابن مهدي جدد أسوارها العتيقة وشيد حولها خندقاً وبنى حصنها المعروف بالحصن النجدي وهـو                 

ا هو  وشكل المدينة الحالي مع أسوارها وحصونه     ) هـ618(عبارة عن قصر عظيم متعدد الطبقات وذلك سنة         
مما تبقى من تجديد ابن مهدي في بداية القرن السابع الهجري مع ما ادخله بعض السالطين أثنـاء حكمهـم                    
للمدينة فمنهم سالطين آل كثير وسالطين يافع من آل القعيطي ، فأنشئت بعض األبراج في أجزاء من السور                  

 السور المحيط محكمـاً مـن جميـع         وكان) الكوت  ( ويسمـون األبراج بـ    ) الـدور  ( الذي يسميه األهالي    
جهاته وعرضه متسعا لجري أثنين أو ثالثة خيول فيه ،  ولقد بدأ نجم المدينة يظهر عندما ابتكـر المعمـار                     
اليمني الشكل الهندسي الجميل لبيوت المدينة العالية ، ففي العقد الثاني من القرن العاشـر الهجـري سـاد                   
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وانتقلـت  ) هـ  977-922(م السلطان بدر آبو طويرق الكثيري       االستقرار النسبي وادي حضرموت تحت حك     
القبائل المجاورة إلى المدن الحضرمية ، فكان نصيب المدينة النصيب األكبر من النازحين ، فبـدأت تـضيق                  
بأهلها ومساحة المدينة محدودة ، والبناء خارج األسوار مهدد بالهدم ، وبجرف السيول ومعـرض للغـارات                 

ينة من حين آلخر ،  فلم يكن أمام المهندس المعماري إال التطلع إلى أعلى فوجدوا في الفضاء التي تجتاح المد
فوقهم خير مجال ، فأقاموا البناء الشامخ من أربعة وخمسة أدوار وتوجوا  كل ذلك بطـابق سـادس يعلـوه                   

قالدة أخرى مـن    سقف مسطح مكلل ومطلي بالنورة ، كتاج ابيض جميل يزين أعالي كل منزل في المدينة ، و                
النورة والنقوش ملقاة على واجهات جميع المنازل المترابطة ، ولم يكن البناء معقداً قط ، فإنما هـو بمـواد                    
بسيطة ـ طين ، تبن ، وماء وجذوع نخيل ، وأخشاب السدر ، وحرارة شمس استوائية لتجفيـف اللـبن ـ     

مل األسقف وتعين على تماسك البنيـان تـسمى   وقواعد المباني قوية ، وهناك اعمدة مستقيمة في المنازل تح   
  .باللهجة المحلية ـ األسهم ـ ونوافذ جميلة وأبواب فريدة كلها مزخرفة بنقوش بديعة غاية في اإلتقان 

تسمو المنازل وترتفع إلى أعلى شاهقة نحو السماء ، في أطوال متوازية وزوايا متناسقة ، تبلغ أطوالها فـي     
معدل ثابت يتراوح بين ثالثة وعشرون إلى أربعة وعشرون متراً ، كلها مـن الطـين والخـشب ، ال تتـأثر                      

مائة منـزل متجـاور متعاضـد    بالعواصف واألمطار مصقول أعالها ، متقن أسفلها ،  بلغ عدد منازلهم خمس           
بعضها ببعض تتخللها األزقة ويتوسطها المسجد الجامع بمئذنته العالية التي تقل عن ارتفاع المنازل ، يقابـل                 

  .كل ذلك قصر الحكم والحصن النجدي وبوابات المدينة ومنازل الجنود 
م والتجارة ومدينة الوادي وكنـز      هذه هي مدينة شبام التاريخية مدينة السحر والجمال مدينة الخيال مهد العل           

من كنوزه التي يفتخر بها كل يمني ، ويعتز بما وصل إليه تفكير أجداده من إثراء فن البناء المعمـاري فـي                      
  .وادي حضرموت 

  :لم مدينة شبام المعالم التالية ومن معا
  : مسجد الحارة -1

 القلعة ويتكون هذا المسجد مـن طـابقين ،    يقع في الركن الشمالي الغربي من السور القديم للمدينة وتجاوره         
حيث تقع المدرسة التابعة للمسجد في الطابق العلوي ، وقد سقط سقفه مؤخراً ، وهـو اآلن هيكـل يحـتفظ                     
بأبوابه ونوافذه وأعمدته وله محرابين جميلين في جدار القبلة أحدهما في الطابق األرضي والثاني في الطابق                

  .العلوي الذي استخدم كمدرسة 
  : جامع هارون الرشيد -2

، حيث بناه أحد والة هارون الرشيد أو أبنه المـأمون           ) هـ200(يقع هذا المسجد في قلب المدينة ، بني عام          
الذي كان ينتمي إلى أصل حضرمي ، بني الجامع القديم من الحجارة المزخرفة بنقوش هندسية رائعـة ولـه                   

خرفتها المشبكة ، ويعتبر الجامع واسعاً في المساحة عن بقية منارة تبدو قديمة من حيث طابعها المعماري وز      
مساجد البالد وتوجد به الكتابات العربية واألدعية الدينية ، وقد أعيد ترميم المسجد أكثر من مرة ولكن علـى                   
نفس األسس القديمة ، ويتضح ذلك من األجزاء الواضحة في اصل البناء القديم في الجانب األيمن من المدخل                  

  .لرئيسي للجامع ، ويوجد به منبر قديم عليه بعض الكتابات التي تؤكد فترته الزمنية   ا
  : مقبرة شبام -3
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، وقد أجريت فيها دراسة مـن  ) جرب هيثم(في موضع يسمى )  متر400(تقع المقبرة غرب المدينة على بعد    
  .قبل برنامج اليونسكو لحماية مدينة شبام حضرموت 

، بها مسجدان ومبنى على قبر الـولي القـديم ،           )  ألف متر مربع   180(ة تقدر بنحو    تقع المقبرة على مساح   
شاهد غطت تواريخها الفترة الممتدة مـن       ) 106(، منها   )  شاهداً 121(وتقدر عدد شواهد القبور المكتوبة ب       

لمدينة يدفن فيها   القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الميالدي ، وهذه المقبرة ال زالت هي المقبرة الرئيسية ل               
  .الموتى حتى اليوم ، وتمتاز بمهارة تنظيم وتخطيط وضع القبور

  :جوجة -4
في أراضى زراعية كبيرة والمستوطنة تغطي      )  كيلو متر  4(تقع إلى جنوب غرب مدينة شبام وتبعد عنها نحو          

 متفرقة قائمـة    إضافة إلى مباني  )  متر 100×200(أغلب أجزائها كثبان رملية تتضح منها مساحة تقرب من          
  .عند أطراف قرية جوجة الحديثة التي تقع األطالل القديمة عند الركن الشمالي الشرقي منها 

وجوجة منطقة بداء االستقرار فيها في عصور ما قبل اإلسالم حيث عثرت فيهـا البعثـة األثريـة اليمنيـة                    
) سـين (له الحـضرمي القـديم      على معبدين قديمين األول يخص اإل     ) م1979-78(الفرنسية فيما بين عامي     

  .،  ولكن لم يتم التنقيب فيهما إلى اآلن ) عثتر(واآلخر لإلله 
واستمر االستيطان فيها إلى فترة العصور اإلسالمية وتبقى من هذه الفترة الموقع المعروف بأطالل جوجـة ،                 

 بالجص مـن الـداخل      مباني هذا الموقع مشيدة باللبن فوق أساسات حجرية غير مهندمة وطليت تلك المباني            
والخارج ، ويالحظ فيها نفس الخصائص المعمارية الموجودة في مباني قارة الضاهجة مما يعطينا الحـق أن                 

  .نقول بأنها قد استوطنت في الفترة الممتدة فيما بين القرن السادس والحادي عشر الهجري 
ليت أيضاً جدرانه بمـادة الجـص   وفي الجزء الجنوبي للموقع هناك مسجد مشيد باللبن فوق أساس حجري ط   

ولكن بطريقة فنية ، وقد تراكمت الرمال على بعض من أجزاءه يقع مدخل المـسجد فـي ضـلعه الـشرقي                     
وينفذ منها إلى بيت الصالة     ) هـ4.90×8,95(، ينفذ منه إلى الساحة وهي بابعاد        )  متراً 1.25(واتساعه يبلغ   

،  يقوم فيه صفين من اعمدة إسطوانية محـيط          )  متراً   3.75×8.95(في الضلع الغربي ، حيث تبلغ مساحته        
تحمل عقوداً مدببة تستند عليها ستة قباب دائرية صغيرة تشكل سقف رواق القبلة ، وفـي                ) م1.85(كل منها   

جانبي المصلى الشمالية والجنوبية توجد كوتان متقابلتان تبدوان بهيئة رأس سهم عرض قاعـدة كل منهـما               
( ، وفي الضلع الشرقي له نافذة عقدها نصف دائري وعرض قـاعـدتها            )  سم 80(عهما  وارتفا)  سم   40( 

أما محراب المسجد فهو مغطى بالرمال تتوضح على أحد جانبيه كـوة            )  سم   75( وارتفـاعـهـا  )  سم   50
  .ذات عقد مدبب مع زخرفة بهيئة فروع نباتية 

 × 6.80(يعتقد أنه كان خاصـاً بالنـساء ، ابعـاده        ويجاور الجانب الشمالي لهـذا المسجد بقايا مصلى آخر         
، ثم بواسطة مدخل صـغير آخـر        )  متر 1(،  يدخل إليه من الساحة عن طريق مدخل اتساعه           )  متراً   4.55

حيث بيت الصالة التي تعلوه ست قباب دائرية صغيرة متـساقطة تحملهـا             )  سم   75( باتجاه اليسار اتساعه    
، وتقومان في وسـط     )  متر   2(  دعامات اثنتان منها دائرية محيط كل منها         عقود مدببة ومستندة على أربعة    

المصلى ، واآلخريتان مضلعتان ترتبطان مباشرة بجداره الشمالي أما محراب هذا المصلى فتغطيـه الرمـال                
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ويظهران عقده مثلث ومدبب وعند الركن الشمالي الشرقي للمسجد األول تقع الحمامات إضافة إلى بئر إلـى                 
   .) متراً 20(وعمقها ويزيد على )  متراً 1.05(ارها طويت بأحجار غير مهندمة يبلغ قطر فوهتها جو

  وادي دوعـــن
يعتبر وادي دوعن واحداً من أكبر األودية الجنوبية التي تصب شماالً إلى وادي حضرموت الرئيسي، وينقسم                

ول ـ ليـسر ـ ووادي دوعـن األيمـن      إلى قسمين وادي دوعن األيسر والذي ينطق باللهجة الحضرمية يق
واللذان يلتقيان ليصبا في وادي دوعن ، الذي يصب في الوادي الرئيسي ، وفي هذا الوادي تنتشر الكثير من                   
المواقع اآلثرية الهامة أهمها مدينة ريبون اآلثرية والقزة باإلضافة إلى القرى السياحية الجميلة المتناثرة على        

  .ضفتيي الوادي 
   :في حريضة ) سين(اإلله  معبد -1

غربي )  كيلو مترات    5( يقع على بعد    
مدينـة حريـضة ـ المركـز اإلداري     
لمديرية دوعن ـ في مدخل وادي عمد  
، إلى الجنوب الـشرقي مـن مدينـة         

 كيلـو   95(سيئون ويبعد عنها نحـو      
   ) .متراً 

فـي سـنة    ) سين(اكتشف معبد اإلله    
، بواسطة البعثـة األثريـة      ) م1937(

ومن خالل النقوش التي عثر عليها أثنـاء  )   DR.Gertrude Caton - Thompson(يكية برئاسة األمر
، وعثر فيـه علـى      ) سين(الخاص باإلله   ) مثيم  ( الحفريات في بقايا المعبد ، عرف اسمه القديم وهو معبد           

كاملة باإلضـافة   أجزاء من مذابح حجرية كانت تستخدم للطقوس الدينية وعلى أجزاء من مباخر ، ومباخر مت              
   .إلى كميات كبيرة من النقوش المكتملة والمجزأة 

وإلى جانب احتواء أطالل المدينة علـى       
، توجد بقايا آثـار لثالثـة       ) سين(معبد  

) ذات حميم   ( معابد أخرى األول لإللهة     
) حول( ثاني لإلله الحضرمي القديم     ، وال 

، ) المقـة   ( ، والثالث لإللـه الـسبئي       
) المقة( وجود معبد لإلله     ببويبدو أن س  

، في هذا الموقع ، هو استيطان بعـض         
أسر أو عائالت سبئية فيه علـى آثـر         
الحروب التي قام بها المكـرب الـسبئي        
كرب ايل وتر بن ذمار علي في القـرن         

وإلى جانب  ، )RES . 3945(  السابع قبل الميالد ، كما جاء في نقشه المشهور بنقش النصر الموسوم بـ 
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 مقابر فريدة من نوعها ، تحتوي بداخلها –  Dr.G.Caton thompsonبد اكتشفت  البعثة األمريكية المعا
  .على الكثير من األثاث الجنائزي ، التي كانت تدفن مع المتوفي اعتقاداً بأنه سوف يبعث في يوماً ما  

  : مدينة ريبون اآلثرية - 2
 كيلـو  94(لغربي من مدينة سيئون ، على بعد نحـو   تـقـع أطـالل وخـرائـب مدينة ريبون إلى الجنوب ا       

اسفل وادي دوعن ، وتعتبر من أقدم المدن التاريخية في وادي حضرموت وتشكل أطاللها وخرائبها عدة                ) متر
   .تالل آثرية وأعداد كثيرة من شبكات الري المتفرقة في عدة أماكن 

ة إلى ما قبل القرن السابع قبل الميالد وأستمر فيها    ، يعود تاريخ هذه المدين    )  هكتار   10( تزيد مساحتها على    
االستيطان حتى القرون الميالدية األولى ، جرت في خرائب هذه المدينة حفريات وأبحاث ودراسات أثرية من                

قبل البعثة اآلثرية اليمنية السوفيتية     
، ) م  1988-83( في الفترة مـن     

وتوصلت إلى أن سكان المدينة كانوا      
ــوا ال زراعــة ، وتربيــة قــد زاول

الحيوانات ، وبنوا مجمعات سـكنية      
جميلة خاصة للسكن ، وأبنية أخرى      
خاصة ألنشطتهم الدينية كالمعابـد ،      
وقد كانت كل األراضـي المحيطـة       
بالمدينـة مغطـاة بـشبكات الـري     
والقنوات والسدود وأحواض المياه    

مدينة والتي تمت فيها الحفريات اآلثرية هي       ، وتدل كلها على ازدهار بلغ أوجه ، ومن أهم المعالم الخاصة بال            
  :كاألتي 

  )  .ذات حميم (  معبد اإللهة -
  ) .سين (  معبد اإلله -
   . شبكات وقنوات الري -
  ) : ذات حميم (معبد اإللهة -أ

يتكون هذا المعبد من مجمع تعبدي يضم أربعة مباني ، بنيت أساساتها من األحجار وجدرانها مـن الهياكـل                   
 التي ملئت فراغاتها باللبن لتصبح الجدران قوية ، ويعتبر اللبن ـ الطين ـ المادة الرئيسية للبنـاء    الخشبية

في حضرموت منذ ما قبل القرن السابع قبل الميالد ، وجدران هذا المعبد أقيمت بهذه المادة ، ويتميز بخفتـه                    
  . هامة في بناء الجدران والسقوف مكانةوقوة تماسكه ، ولم يكن اللبن فقط المادة الوحيدة ، بل كان لألخشاب

وفي هذا المجمع التعبدي ُعثر أثناء التنقيب على بقايا هياكل خشبية وساعدت النيران التي التهمـت المعبـد                  
على حـفـظ تصاميم هياكل األخشاب واستعملت أعمـدة خشبية ذات مقاطع دائرية ومـستطيلة ومربعـة ،                

ناء الحجرية أعمدة قصيرة متوازية تفصل بينها فواصل غير كبيرة ،           وكان المعماريون يضعون على أسس الب     
وعليها توضع عوارض خشبية طويلة ومع هذه العوارض توضع أعمدة خشبية مقاطعها دائريـة وأقطارهـا                
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،  وتربطها في أسفل وفي أعلى عوارض خشبية والتي بدورها مثبتة بأعمدة طويلة وبهـذا                )  سم 12(حوالي  
وقد تم عمل نموذج تخيلي للكيفية التي كان بهـا           .بي التي تستند عليه جدران اللبن الني        يشكل الهيكل الخش  

  .هذا المجمع التعبدي الذي يكاد أن تكون معالمه اليوم مطموسة 
وقد عثرت البعثة اآلثرية أثناء التنقيب في هذا المعبد على الكثير من النقوش وجدت متناثرة داخـل مبـاني                   

الجدران التي غطيت بقطع حجرية مصقولة منحوتة بشكل جميل ومتقن ، وملصقة واحدة             المعبد ، في واجهة     
جنب األخرى ، بطريقة متناسقة ، وعليها حفرت النقوش المكرسة لإللهة التي يتحدث فيها أصـحابها عـن                  

  .تقديم القرابين للمعبد ، ويضعون أنفسهم وأوالدهم وما يملكون تحت حمايتها 
   لقرابين التى يقدمها هؤالء لإللهة ؟فما هي يا ترى نوع ا

يحتمل أن األحجار ـ المنحوتة والمصقولة ـ التي تغطي الجدران ، وقد عملت على حساب المتعبدين لهـذه    
اإللهة في هذه المدينة وخصوصاً العائالت الغنية وبعض األسر ذات الوجاهة ، ومن بين كتّاب هذه النقـوش                  

لهذا فأن تقديم األحجار المصقولة للزينة الجدارية للمعبـد كانـت تعـد             يبدن بصورة خاصة نساء كثيرات ، و      
فالن الفالني قـدم  ـ  ( تضحية لإللهة وتـقديم قربـانـاً لها ، لـذا فالنقوش التـي كـتـب عـلـيـهـا 

، ولم يوضح ذلك الشخص ماذا قدم بالضبط ، فهي ال تدعوا للدهشة ألنـه فـي   ) ضحى ـ لإللهة ذات حميم  
 قدم مبلغاً من المال لتجهيز جزء من الحجارة للزينة الجدارية للمعبد ، وهو الجزء الذي كتـب عليـه                    الواقع

إهداؤه ، وهكذا كان ما يقدمه المتعبدون عبارة عن تجهيزات معمارية ومواد بناء وغيره ، أمـا المتعبـدين                   
 الجدار باألحجار المصقولة للزينـة      األغنياء والوجهاء ، فقد قدموا مبالغ مالية سخية لتغطية أجزاء كبيرة من           

   .الجدارية 
، متحدياً للزمن لفترة تزيد عن ستة قرون        ) ذات حميم   ( ومن خالل معطيات النقوش ، فقد وقف معبد اإللهة          

ــدم   ــرض لله ــل أن يتع قب
والتخريب وعلى امتداد هـذه     
الحقبة الزمنية أعيـد بنـاؤه      
ــاع   ــر قط ــه وتغيي وترميم

يـة  الحجارة التي تزين جدران   
مراراً وتكـراراً ، والنقـوش      
التي تعود إلى الفترة المتأخرة     
والتي قدمت معطيـات أكثـر      
تفصيالً في محتواها، كالنقش    

ث م  (الذي قدمه شخص يدعى   
وهو نقش وجد   ) أ ك هـ م و    

في جدران المعبد الداخلية ، وفي مثل هذه النقوش المتأخرة ، تتحدث عن تقديم قرابين لتحقيق ما وعـد بـه             
  .ص اإللهة ، أو ألجل تقديم اعتذار لما أرتكبه الشخص من أخطاء أو ذنوب الشخ
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وقد تعرض هذا المعبد للخراب بنيران الحروب ، وكثيراً من النقوش حملت معها آثار الحريـق ، واحترقـت                   
  . أعداد كثيرة منها 

  :ذو ميفعن ) سين( معبد اإلله -ب 
عن مركزها ، وهو معبد المدينة الرئيـسي ، ويتكـون           )  متر  كيلو 2( يقع المعبد في غربي المدينة على بعد        

مجمع المعبد من معبدين على سفح أحد جوانب الوادي ، أكبرهم بني على مصطبة حجرية تبلـغ مـساحتها                   
، أما األخر فقد بني إلى الشمال من األول وفي اسفل الجبل توجـد              )  أمتار 9(، وارتفاعاتها   )  متراً   48×28(

  .ية وطينية من المحتمل أنها كانت ملحقة بالمعبد أطالل بنايات حجر
   :ـ مكونات المعبد 

 متراً  28( بني سور المعبد من الحجر ، وهو ذو تخطيط غير منتظم ، طول جدار السور الشرقي                 : ـ السور   
ر من طول الجدار الجنوبي ، ثم ينقطع بسبب تهدمه ، ويظه          )  متراً 20(، ويمكن تتبع    )  أمتار 9( وارتفاعه  ) 

 13(عند سفح الجبل في الركن الجنوبي الغربي ، أما الجدار الشمالي فأنه يصعد موازياً مع درج صغير بطول             
تقريباً ، ثم ينتهي عند صالة المدخل حيث يتصل بالسلم الرئيسي ، أما الجهة الغربيـة فيـشكل الجبـل          ) متراً

ل السقف الذي يغطي جزاًء من البهو ،        جزءاً من السور وقد بني جدار من اللبن والخشب مالصق لـه ويحم           
شديدة االنحدار في الجنوب والشرق ، لهذا فقد ردمت  )  متراً تقريباً    48×28(أن المساحة التي يشملها السور      

هذه المنطقة لبناء مساحة البهو المقدس وعند التنظيف اسفل الجدار الشرقي وجـدت كميـة مـن األحجـار                   
وش والمساند المزينة أعالها بالزخارف الهندسية والحيوانيـة ، وال زالـت            المشغولة جيداً ، وكذلك كسر النق     

ماثلة عند أساس هذا الجدار بعض هذه األلواح الحجرية ، وخاصة في الجانب الشمالي وكذا بجانب الدرج مما 
طلي يدل على أن جدران السور الخارجي كانت مزينة باأللواح الحجرية الزخرفية والنقوش ، كما أن بعضها م                

  .باللون األحمر القاني 
علـى منحـدر   )  متـراً  1,45( وعرضه )  متراً 40(يستند السلم الذي طوله  ) : الطريق الصاعد   ( ـ السلم   

الجبل ويمتد من اسفل الوادي في خط مستقيم نحو األعلى ، وينتهي عند المدخل الرئيسي أي عنـد قواعـد                    
  .األعمدة التي ال زالت ثالثة منها في مكانها 

، ولكن في األسفل نجد أن الـدرج        ) بعضها تم قلعه    ( أن درج ومصاطب السلم أصبحت غير واضحة المعالم         
بنيت باألحجار المكتوبة وأن تقنيتها غير جيدة ، ويوجد في اسفل السور الشمالي َسلم آخر مبني بالحجـارة                  

 السلم جدار صغير مبني مـن       المنحوتة ومزين بالنقوش ، يتكون من درجتين بعد كل مصطبة ،  ويستند على             
  .الحجر ، وأن نهاية هذا السلم الذي يتصل بالسلم الرئيسي لم يتم إظهار الجزء األعلى منها بعد 

عبارة عن ساحة مبلطة بألواح حجرية وتوجد بها حفر لغرض تثبيـت            ) : قٌدس األقداس   ( ـ البهو المقدس    
جانب الشمالي والجنوبي فنجد أن األعمدة وضعت علـى         األعمدة الخشبية وذلك من الجهة الغربية ، أما في ال         

، وقد ُعثر في سطح هذه القواعد علـى آثـار           )  سم   11 × 22× 22( قواعد حجرية مقاساتها في المتوسط      
والقواعـد  ) التجويفات  ( ، وهذه الحفر    ) سم 17×17 سم ، و   18 × 18( األعمدة الخشبية المحروقة بمقاس       

 التي تحمل السقف الذي يغطي جوانب البهو وخالل التنقيبات تم رفـع بعـض               كانت  تحمل األعمدة الخشبية    
النقوش والمساند والقطع الحجرية الديكورية والمذابح والمباخر والفخار ، وفي الجانب الغربي يوجد مقعـد                
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حمل مبني من الحجر ، وتوجد في مقدمته بعدة أماكن منه كتابة ت           )   سم 47( وارتفاع  )  متراً   17.70( بطول  
والذي يعتقد بأنه الشخص باني هذا الجدار أو الممول لذلك ، ويعلو المقعد جدار من الخشب                ) ق ث م    ( اسم  

واللبن وال زالت البقايا الخشبية المحروقة في أماكنها ، وفي الجانب الجنوبي عند نهاية المقعد توجد قاعـدة                  
مقعد تم العثور على بناء بـشكل حـوض صـغير    تحمل مسنداً مكسوراً من األعلى ، وعند الجانب الشمالي لل     

، عليه كتابات في المقدمة ومن األعلى ، عند التنظيف لم           )  سم 47( ، وارتفاع   )   متراً   1.90×2.25(مقاس  
يتم العثور فيه على دالئل استخدامه كحوض ، ويعتقد بأنه أستخدم مكاناً لحرق البخـور ، وقـد بنـي علـى       

  .األساسي األرضية في وقت متأخر للبناء 
من المواد الطقوسية التي وجدت في المعبد ، المذابح ، ومنها تلك التـي ينتمـي                : ـ المعثورات الطقوسية    

 ميزابها برأس ثور ، وكذلك المباخر ، أما بالنسبة للنقوش التي تم العثور عليها فتقدر بستمائة نقش هي في                  
ـ  ) سين  ( الغالب نقوش نذورية موجهة إلى اإلله        ه الرئيسي لحضرموت ، وهـي مختـصرة جـداً          ،  اإللـ

، أما المساند التي كانـت      ) فالن بن فالن من األسرة الفالنية وهب لسين نفسه وأوالده وممتلكاته            : ( كاألتي
تزخرف بالوعول ورؤوس الثيران والرموز المقدسة والديكور الهندسي فإن محتواها أكثر تفصيالً ، فباإلضافة   

والده وما يملك فهي تعبر ـ أيضاً ـ عن الشكر لإلله في التوفيـق والخـالص مـن      إلى نذر الكاتب نفسه وأ
  .مصيبة ، وشكر للرحمة اإللهية ، ويعود تاريخ هذه المساند إلى القرنين األول والثاني الميالدي 

ه ، الذي يتحدث عن بناء المعبد ويعود تاريخ       ) 14/87/1ريبون  ( وأهم نقوش المعبد هو النقش الموسوم بـ        
إلى القرن الخامس قبل الميالد ، وبذلك فأن المعبد ظل قائماً في الفترة الممتدة من القرن الخامس قبل الميالد                   

   .وحتى القرون الميالدية الثالثة األولى 
 -: شبكات وقنوات الري     –ج  

كانت  مدينـة ريبـون فـي        
ــة  ــزاً لمنطق ــي مرك الماض
زراعية كبيرة ممتدة في وسط     

حاطـة  مدخل وادي دوعن وم   
ــن   ــعة م ــساحات واس بم
األراضي الزراعية ، وتقـدر     
المساحة العامة لألراضي التي    
كانت تزرع في فترة ازدهـار      

ــوالي   ــة بح  1500(المدين
، وكانـت المـساحة     ) هكتار

وكانت  تروى بواسطة شبكة ري معقدة تبدأ بقناة من مجـرى            )  هكتار   750(الواقعة إلى جنوب المدينة تبلغ      
، حيث تجتمع إليها مياه الـسيول       )  كيلو متر  5,5(ناة الرئيسية ويصل طولها إلى قرابة       وادي دوعن وهى الق   

  .فتوجهها هذه القناة إلى الشبكات الموزعة للمياه ، والقنوات الصغيرة ، ثم إلى األراضي المزروعة  
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دود اكتشفت على   أما األراضي التي كانت إلى شمال المدينة فكانت تروى بواسطة مياه السدود وبقايا هذه الس              
إلى الجنوب من قرية المشهد ، وهى مبنية من جدران حجرية قوية ، يصل عرضها فـي          )  كيلو متر  1.5(بعد  

تحجز مياه الوادي، وكانت لها فتحـات فـي جزئهـا         )  متر   4( وارتفاعها أكثر من    )  أمتار   5( األساس إلى   
ة للوادي امتدت القناة الرئيسية الموصلة للميـاه        األعلى إلخراج المياه الفائضة ، وعلى امتداد الضفة الشرقي        

إلى األراضي الواقعة إلى شمال قرية المشهد ، وهناك بعض األراضي غير الكبيرة المحيطة بضفتي الـوادي                 
  .التي كانت تروى بواسطة أحواض المياه ، التي شيدت لحفظ وتجميع مياه األمطار من صخور الوادي

  : قرية الـقــزة -3
األسفل من وادي الغبرة ، أحد روافد وادي دوعن ، إلى الجنوب الغربي مـن مدينة سيئون ، على                  في الجزء   
، عندما وجدت البعثة    ) م1984(، تكاد أن تكون هذه القرية غير معروفة حتى عام           )  كيلو متر  102(بعد نحو   

بيل ، على مغارة وجدت فيها      اآلثرية اليمنية السوفيتية ، بالقرب منها ، وبالقرب من نبع الماء المسمى بشرح            
آثار من العصر الحجري ، التي تعطينا صورة عن الماضي السحيق لحضرموت ، إذ تعطينـا هـذه المغـارة                    

) الباليوليت  ( برهاناً مادياً على استيطان اإلنسان لحضرموت في المرحلة المبكرة من العصر الحجري القديم              
ة المتعددة ، واألدوات الحجرية بنفس الشكل والحالة ذاتها بمثل          ، فقد احتفظت هذه المغارة بطبقاتها الحضاري      

ما خلفها اإلنسان األول ، وكذلك اكتشفت بقايا مواقده ، وهذا يدل على أن المغارة اسـتعملت لفتـرة زمنيـة                     
طويلة كمسكن ، والمهم جداً  أنه بالقرب من هذه المغارة تم اكتشاف طبقات مترسبة محتويـة علـى بقايـا                     

 قديمة وكذلك عظام مختلفة من بينها عظام حيوانات ضخمة ، جميعها تظهر للعيان مطبوعة ومتحجرة                نباتات
على الصخور المترسبة ، ودراسة هذه المغارة سوف تقدم لنا معلومات هامة عن الحياة البيئيـة القديمـة ،                   

لمتـوفرة تعتبـر األولـى      واكتشاف هذه المغارة يعد بصورة خاصة اكتشافاً ثميناً ، فهي بحسب المعلومات ا            
  .والوحيدة من المعالم اآلثرية من نوعها في شبة الجزيرة العربية

   : مدينة الـهـجـريـن  – 4
تقع مدينة الهجرين إلـى الجنـوب       
الغربي من مدينة سيئون على بعـد       

، فـي وادي    )  كيلو متر  100( نحو  
دوعن يرجع تاريخها إلى مـا قبـل        
اإلسالم ، وتعتبر من أجمـل مـدن        
وادي دوعن ، أقيمت على مرتقـع       
صخري يشرف على مدخلي الوادي     
األيمن واأليسر ، مبانيهـا قوامهـا       
الطين يتداخل لونها مع لون صخور      

المرتفعات ُدورها عالية متراصة ومتقاربة من بعضها ، كونت بينها أزقة ضيقة للمشاة، وتشتهر هذه المدينة                
الجامع ، مسجد الخربة ، مسجد مكارم ، مسجد الشيخ          :"  ي  بكثرة مساجدها إذ تحتوى على عشرة مسجداً ه       
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طه بن عفيف ، مسجد با نواظير ، مسجد با يحيى ، مسجد با حسين ، مسجد المسمر ، مسجد القرن ، مسجد 
  .، تحيطها المناظر الطبيعية الخالبة لغابات النخيل  "  فاطمة الزهراء ، مسجد عمر 

  : ـ المشـهـد 5
، وهي قرية صـغيرة     )  كيلو متر  90(لى الجنوب الغربي من مدينة سيئون ، على بعد نحو           تقع قرية المشهد إ   

عن خط اإلسفلت ، أول من حل وأستقر بها         )  كيلو مترات  5(على الطريق المؤدي إلى دوعن ، وتبعد حوالي         
طرق ،  ، بعد ما كانت  تستخدم كمأوى لقطاع ال        )  هـ  1160(األديب على بن حسن العطاس وارتبطت باسمه        

 8والمشهد تعنى أو تقابل الضريح نسبة إلى قبر العطاس ، وتقام زيارة دينية له سنوياً في الفترة الممتدة من                    
) ص( ربيع أول ، الذي يصادف مولد الرسول األعظم محمـد            12 منه وتصل أوجها يوم      16ربيع أول وحتى    

ل من السكان ، وابرز معالم القريـة قبـاب          ، يسكن فيها عدد قلي    )  منزالً 20-15(وهذه القرية تتكون ما بين      
العطاس الثالث كل واحدة منها عبارة عن ضريح مربع تقريباً تقوم عليه قبة غير مرتفعة ، وفي داخل هـذا                    

المزخرفة ، بزخارف نباتية متداخلة ومتكـررة       ) التابوت  ( الضريح القبر الذي نصبت عليه التركيبة الخشبية        
  . مسجداً صغيراً إلى جوارها وسقاية ماء ـ صهريج مغلق لخزن المياه ـ وإلى جانب هذه القباب هناك

  : صــيـــف -6
، تقع في خاصرة وادي دوعن       )  كيلو متر  123(هي قرية صغيرة تقع إلى جنوب غرب سيئون على بعد نحو            

دوعن وقد كانت   ، وبعد تجاوزها بثالثة كيلو متر يتفرع الوادي إلى شقين األيمن واأليسر ، ولذا تسمى مفتاح                 
  " .آل العمودي  " المركز اإلداري لمديرية دوعن ، وأهم معالمها مسجدها الجامع وقلعة 

  : قـيـدون -7
، وكانـت   )   كيلوا متر   321( هي قرية قديمة في وادي دوعن إلى الجنوب الغربي عن سيئون على بعد نحو             

د إلـى القـرن العاشـر الهجـري ، بنـاه            ، ويوجد فيها صهريج ماء كبير يعو      " العمودي  " مركز دويلة آل    
  .السـلـطـان عـامــر بن عبد الوهاب 

  : قرية قرن ماجد -8
 كيلوا  143(هي قرية صغيرة فـي الوادي  ، تبعـد عن سيئون في الجهـة الجنوبيـة الغربيـة حـوالـي                

ن ماجد إلـى وجـود      ، تقع بجانب المرتفعات الشرقية لمدخل وادي دوعن األيمن وترجع تسميتها بقر           ) متراً  
  .القلعة اآلثرية الجميلة على حافة الجبل المطل عليها 

   بضعة-9
 كيلـوا   140(هـي قرية صغيرة في الوادي ، وتبعـد عـن سيئون في الجهة الجنوبية الغربية على بعد نحو               

 تقام فيها   في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميالدي      " آلل العمودي   " ، كانت المركز السياسي     ) متراً  
من شهر ذي الحجة مـن      ) 22-18(زيارة حولية مرتبطة بذكرى الشيخ الجليل معروف باجمال خالل الفترة             

  .كل عام هجري 
  :هــــدون -10
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 147( هي قريـة صغيرة في الـوادي ، وتبـعـد عـن سيئـون فـي الجهـة الجنوبيـة الغربية نحــو                
يح هادون عليه السالم بن النبي هود عليه السالم ، تقـام لـه              ، وأهـم مـعـالـمـهـا ضر   ) كيلوا متراً     

  .من شهر شعبان من كل عام  )16-15(زيارة حولية ، يومي 
  مديرية القطن

هي المركز اإلداري لمديرية القطن تشتهر بزراعة       )  كم 42(تقع إلى الغرب من سيئون بمسافة        :مدينة القطن   
ينة القطن سوق تجاري سنوي يبدأ منتصف شهر جمادي الثـاني           القمح وأنواع الحبوب األخرى ويقام في مد      

  .ويستمر أسبوعاً وأرتبط هذا السوق منذ القدم بالزيارة الحولية لقبر العالمة عمر بن عبداهللا الهدار 
  .وأهم المعالم التاريخية في هذه المديرية العجالنية وحورة وهينين وقبر النبي صالح 

   العجالنية -1
، وإلى الغرب مـن     )  كيلو متر  64(النية إلى الجنوب الغربي من مدينة سيئون وتبعد عنها نحو         تقع قرية العج  

تقريباً في وسط وادي حضرموت الرئيسي ويطلق عليه فـي هـذا            )  كيلو متر  20(مدينة القطن على بعد نحو      
  .وسمي الكسر ألنه يكسر ماء السيول القادمة إليه ) الكسر ( الموضع 

الذي تلتقي عنده الطرق المتجهة إلى غرب وادى حضرموت ، أقيمـت علـى   ) المخينيق ( بالقرب من ملتقى  
  .مرتفع جبلي يشرف على مسيال الفارحة ، الذي يسير فيه سيل وادي العين في طريقه إلى الباطنة 

ى وقرية العجالنية قرية قديمة الذكر في التاريخ ذكرها الهمداني في القرن الثالث الهجري بأنها إحـدى قـر                 
الكسر ، ونتيجة للمعارك العنيفة التي حدثت على مر العصور في منطقة الكسر شيدت في قرية العجالنية قلعة                  
دفاعية في عهد السلطنة الكثيرية األولى في القرن العاشر الهجري ، يعتقد أن القعيطيين هم الذين دمروهـا                  

ية تقليدية اتخذت األسلوب المعماري السائد      مباني هذه القر   .عقب استيالئهم على القرية في القرن الماضي          
  .في وادي حضرموت 

  :حــورة -2
وإلى الجنوب الغربي من مدينة     )  كيلو متر  27(مدينة تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة القطن على بعد نحو            

  ) . كيلو متر72(سيئون وتعبد عنها نحو 
ها من حصون حمير، بمعنى أن تاريخ ظهورها كـان          ورد ذكر هذه المدينة عند الهمداني في كتابه اإلكليل بأن         

  .في فترة ما قبل اإلسالم ثم استمر فيها االستيطان إلى يومنا هذا 
شهدت هذه المدينة كبقية مدن وقرى الكسر، الكثير من األحداث التاريخية المتمثلة بالمعارك الحربية أتخـذها                

كزاً سياسياً وعسكرياً في القرن العاشر الهجري       مر) هـ  977-922(السلطان الكثيري الشهير بدر بوطويرق      
  .، إثناء فترة إخضاعه لدوعن وضمها ألراضي سلطنته التي كانت تتخذ من سيئون حاضرة لها 

وأشهر ما خلف فيها السلطان الكثيري حصن مازالت أثاره قائمة إلى اليوم ، وال يعرف متى تم تهـديم هـذا                     
ام الشيخ عمر عبداهللا باوزير سداً في الوادي المجاور، ليسقي أشجار           الحصن ، وفي القرن العاشر الهجري أق      

  .النخيل الكثيفة المزروعة في أراضي مدينة حورة 
  :قبر نبي اهللا صالح -3
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 63( الذي يقع في وسط وادي سر ، يبـعـد عـن سـيئون نحـو            ) عسنب  ( يقع قبر النبي صالح في شعب       
  .نها في الجهة الشمالية الغربية م) كيلو متر 

وعن نبي اهللا صالح نقل بعض اإلخباريين أنه بعد أن أهلك اهللا ثمود جاء إلى أرض حضرموت ، ولمـا قـدم                      
إليها حضره المـوت فسميت حضرموت وهو النبي الذي بعثه اهللا إلـى قومـه ثـمـود ـ ثمود كانت مـن   

 أن رحل مع مؤمني قومه الـذين  عاد ـ ولكن قومه لم يؤمنون ، فأهلكهم اهللا ، فما كان من النبي صالح إال 
والبقية الباقيـة مـنهم ، فربمـا أن         ) في حضرموت ( أمنوا به ، عن الحجر إلى حضرموت بجوار ديار عاد           

نفوسهم قد نزعت لمجاورة إخوانهم وأن بعدوا ، توخياً لجوار من تصلهم بهـم أواصـر القرابـة النـسبية                    
ح من المؤمنيين أربعة آالف ، وعندما خـرج بهـم إلـى             والذين كانوا مع النبي صال     .وتجمعهم رابطة الدم    

في حضرموت ، ويذكر اإلخباريين أن القبر الذي قبر         ) حضورا  ( حضرموت بنى األربعة اآلالف مدينة يقال لها      
  .فيه النبي صالح في حضرموت يقع في تلة جبل ، والبئر بسفحه 

 ، وهو عبارة عن بناء  مستطيل طوله         وقبر النبي صالح قبر مشهور ومعروف في حضرموت يقصده الزوار         
كقبر النبي هود عليه السالم تقريباً ، ويقع على سفح جبل في شعب عسنب ، وعليه حائط وحوله                  )  قدماً 30(

خدود ومنازل مبنية من الحجر مطلية بالكلس  زاهية منيرة يشعر الزائر حوله باألنس والروحنة وحوله بئـر                  
  .يبون من هذا الموضع يستقي منها الزوار والسكان القر

  :  قرية هينين -4
، وهو وادي كبير يصب في وادي حضرموت الرئيسي         ) وادي هينين   ( تقع قرية هينين في واد يحمل اسمها        

في الجهة الـشمالية الغربيـة منهـا ،     )  كيلومتراً   62(من جهة الشمال ، وتبعد هذه القرية عن سيئون نحو           
، ـ والكسر هي المنطقـة الوسـطى التـي تقـع  منتـصف وادي        ) الكسر( وتعتبر واحدة من أشهر قرى 

حضرموت الرئيسي وسميت بهذا االسم ألنها منطقة انكسار مياه السيول ويشمل المنطقة الممتدة بين قريـة                
  .الهجرين والقطن 

وقد شهدت منطقة الكسر منذ العصور الغابرة معارك عسكرية ضارية كانت في طليعتها الحرب التـي شـنها                  
في نهاية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الميالدي كمـا          " شعرم اوتر ملك سبأ وذي ريدان       " لملك السبئي   ا

، وذلك ألن منطقة الكسر تمثل المدخل الذي يتجه إليه الغزاة مـن   )  )Ir. .32جاء في النقش الموسوم بـ 
  .الطريق الغربية للوصول إلى وادي حضرموت 

قد دمر مدينة أطلق عليهـا      " شعرم اوتر ملك سبأ وذي ريدان       " ن قائد جيش الملك     وقد ذكر النقش السابق أ    
( يطلق اليـوم علـى مـسيال        ) صوأرن  ( وهذه المدينة قد اندثرت ولكن االسم       ) ص و أ ر ن      ( النقش اسم   

ق  والعادية غالباً يطل   -تتفرع مـن مسيال وادي دوعن ، وهـناك أطـالل قريـة العـاديـة           ) سائلـة ماء   
 ، التي تقع إلـى      -كاسم على المواقع األثرية التي يعود تاريخها إلى فترة ما قبل اإلسالم نسبة إلى قوم عاد                 

في فترة ما قبل اإلسالم ، ثم أنـتـقـل        ) صوأرن(الجنوب من هينين يعتقد أنها المدينة التي كان يطلق عليها         
  .لقرن الثالث الميالدي إلى اليومد االسم منذ اويؤكد ذلك استمرار وجو) صوأرن ( االسـم ليطلق على مسيال 

وكانت أخر معركة عسكرية ضخمة حدثت في منطقة الكسر في فترة توسع نفوذ اإلمام المتوكل إسماعيل في                 
، حيث استخدم السلطان الكثيري في حينها قرية هينين كقاعـدة لـه             )  هجرية 1070(وادي حضرموت سنة    



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

  42

مام المتوكل إسماعيل بن القاسم ، في بادئ هجومها علـى مـدن وقـرى    وهي القرية التي دخلتها جيوش األ  
وادي حضرموت ويعتقد أن القلعة القائمة بمدخل القرية ، هي إحدى المنشآت الدفاعية التي أقامها الكثيريون                

-922( في القرن العاشر الهجري إثناء المعارك الحربية التي كانت  دائرة بين السلـطـان بـدر بوطويرق                
الكثيري وقبائل نهد ، وهى القلعة أيضاً التي دافعت عن المدينة فيما بعد إثناء اقتحام قوات اإلمـام                  ) هـ977

  .المتوكل لقرية هينين ، تلك القرية التي كانت  تعتبر عاصمة الكسر في كثير من العصور التاريخية 
( ين ، فقد ذكر الدباغ فـي كتابـه        في فلسط ) حنين  ( وهناك من المؤرخين من يربط بين قرية هينين ، وبقاع           

أن المهاجرين الحضارمة الذين قدموا إلى فلسطين في فترة الفتوح اإلسالمية قد اسـتقروا        ) : تاريخ فلسطين   
  ).حنين ( ا بعد ليصبحثم ُحرف االسم فيم على البقاع التي استقروا فيها ،)هينين ( في فلسطين وأطلقوا اسم 

  وادي رخية
شـماالً ،   ) العبر  ( جنوباً ووادي   ) عمد( قصى الغرب لوادي حضرموت ، موازياً لوادي        يقع وادي رخية في أ    

وهو واٍد منعزل نـسبياً عـن     )  كيلو متر  90(ويعتبر من أكبر الوديان وأطولها ، حيث يصل طوله إلى حوالي            
سبعتين ، ويعود   المراكز الرئيسية لحضرموت ، وساكنيه يميلون إلى الحياة البدوية لقرب الوادي من رملة ال             

االستيطان في هذا الوادي إلى فترات مبكرة من تاريخ البشرية ، إذ أسفرت المسوحات األثرية التي قامت بها                  
، عن مقابر فريدة من نوعها      ) م1984- 83(البعثة األثرية اليمنية السوفيتية في هذا الوادي فيما بين عامي           

والثاني قبل الميالد وكشفت ـ أيضاً ـ عن مدينة قديمـة يعـود     يعود تاريخها إلى الفترة بين األلفين الثالث 
تاريخها إلى فترة ما قبل اإلسالم ، أما الفترة اإلسالمية فهناك في سفوح الجبال وفي المرتفعـات الـصخرية                   

  . لضفتي الوادي تنشر قالع وحصون إسالمية 
، أثناء المسح األثـري     ) م1984(ي عام   اكتشفت البعثة األثرية اليمنية السوفيتية ف     -: مقابر وادي رخية     -1

لوادي رخية في سفوح الجبال ، والمرتفعات الصخرية لضفتي الوادي على مقابر قديمة يعود تاريخهـا إلـى                  
الفترة بين األلفيين الثالث والثاني قبل الميالد ، وهي مقابر فريدة من نوعها والوحيدة على مستوى الجزيـرة         

ف عنها في الجزيرة العربية ، وهى عبارة عن مدافن مكونة من عشرات المباني        العربية ، بل وأقدم مقابر كش     
القبورية الحجرية ، حيث يبنى القبر بهيئة بناء إسطواني غير مرتفع ومغطى من أعلى بشكل قبـة والجثـة                   
تدفن فيه بشكل منحنى والرؤوس موجهة إلى جهة الشمال الشرقي ولم تدفن معها مواد جنائزية ، والغريـب                  
في هذه القبور أن البناء اإلسطواني للقبر يكون متبوعاً عـادة بشكل يشبه الذيل وهو من األحجـار الكبيـرة                   
المستـديـرة أو البيضـاويـــة وال يعرف السبب في وجود هذا الذيل الحجري ، وقد أقيمت هذه المقـابر                 

  . ـ أيضاً ـ في مناطق بعيدة عن المستوطنات القديمة وعن األراضي الزراعية القديمة
، مدينة قديمـة يعـود      ) م1984(اكتشفت أيضاً البعثة األثرية اليمنية السوفيتية في عام         :  موقع بير حمد     -2

تاريخها إلى فترة ما قبل اإلسالم ، وتقع في المكان الذي يتصل فيه وادي حضرموت برملة السبعتين ، وتعتبر                 
وت ، ومن خالل المسح الطبوغرافي للمدينة اتضح أن         أضخم مدينة قديمة في المشارف الغربية لوادي حضرم       

المدينة تتخذ مخططاً عمرانياً بشكل مثلث ممتد يتجه برأسه إلى جهة الشمال الغربي ، وتشمل المدينة علـى                  
بقايا مباني شيدت باللبن ـ غير المحروق ـ ، وإلى جانب هذه المباني تبرز أنقاض ثمانية مبـاني كبيـرة ،     

، الذي يقع   ) سين  ( األولية للبعثة األثرية اليمنية السوفيتية أنقاض معبد اإلله الحضرمي          وأظهرت الحفريات   
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، كما وجـدت بعض النقوش التي      ) ذات حميم   ( ، وإلى جانبه أنقاض معبد لإلله       )  متراً 10×8(على مساحة   
  .ة حجرية ، وعثر على تمثال برونزي صغير ومبخر) ذات حميم(سـجل فيها أصحابها تقربهـم لإلله 

، والـشئ الملفـت للنظـر       )  هكتـار  600(وهذه المدينة تحيط بها أراضي زراعية قديمة تقدر مساحتها بـ           
منظومة الري التي كانت تروي هذه األراضي الزراعية ، إذ أنها جمعت بين عدة أنماط مـن قنـوات الـري                     

  .المعروفة في اليمن القديم 
 الحصون على الصخور المرتفعة قريبة من شعاب الجيالن وهـى           تمتد هذه :  القالع والحصون اإلسالمية     -3

بعدد من الجدران المتقاربة مع األبراج وتؤدي إلى أبواب الحصون والقـالع طـرق              ) كالً على حده    ( محاطة  
صغيرة متعرجة ترى بوضوح ويمكن التخلص منها أثناء حدوث هجوم على الحصن أو القلعة ومداخل القالع                

عة بها فتحات لتصويب األسلحة تجاه أي قوات مهاجمة ، وسط القلعة عبارة عن أبـراج                محصنة بأبراج مرب  
ذات أربعة أو خمسة طوابق يمكن منها مراقبة المناطق الشاسعة المحيطة بالقلعة ، وداخل القلعـة نفـسها ،                  

منهـا  ، وتقع في موضع غير بعيد عن مدخل وادي رخية و          ) قرن موشح   ( ومن أهم قالع وادي رخية قلعة       
يمكن مراقبة الطريق القادمة من عقبة خشمان ، وشيدت على منحدر صخري يرتفع عن سطح الوادي بنحـو             

، ولم يبق منها سوى بقايا أساسات المباني والسور ، كانت محاطة بثالثة أسـوار متتاليـة فـي                   )  متراً 40(
فطبيعة الـصخور شـديدة االنحـدار       الجهات الثالث التي يسهل الوصول منها إلى القلعة ، أما الجهة الرابعة             

  .وفرت لها حماية طبيعية ، وفي وسط القلعة البرج الذي أقيم في أعلى مكان مرتفع في الصخور 
يعمل معظم سكان وادي رخية حالياً في تربية المواشي ، خاصة األغنام والماعز ويتخذ نمط حياتهم الطـابع                  

بعد مواسم األمطار في الجيالن المحيطـة والـصحراء         البدوي يتنقلون للرعي خاصة عند اخضرار المناطق        
  .المجاورة للوادي 

  مـشـغـة
تقع مستوطنة مشغة على الضفة الغربية لوادي عدم ، وإلى جنوبها تقع مستوطنة سونة ، يبعد                 : مشغة -1

 ، وإلى جواره تقـع قريـة    ) ساه  ( ، ويقع على الطريق إلى      )  كيلو متر  40(موقع مشغة عن سيئون بحوالي      
  .الردود 

تحتل مستوطنة مشغة مساحة كبيرة بالمقارنة مع مستوطنة سونة ، التي تعاصرها في تاريخ ظهورها حوالي                
  .القرن الخامس قبل الميالد 

وتتميز مستوطنة مشغة باحتفاظها بثالثة مباني من مبانيها القديمة نستطيع من خالل دراسة طريقة البنـاء ،                 
باني ، حيث أقيم المبنى على قاعدة حجرية مرتفعة ، والجدران مبنية باللبن             أن نتعرف إلى نوع مميز من الم      

المرتكز على دعامات خشبية تم أقامتها بطريقة هندسية فريدة ، حيث تقـام أوالً المبـاني                ) غير المحروق   ( 
  .بالدعامات الخشبية ثم تقام الجدران باللبن والدعامات الطولية واألفقية تختفي داخل الجدران 

إلى الجنوب والغرب من الثالثة المباني السابقة اإلشارة لها ، توجد بقايا أساسات لمباني متفرقـة ، ويوجـد                   
مبنى في الشمال الغربي من الثالثة المباني ، يقع على تلة منفصلة عن الجبل الذي تقع علـى سـفحه تلـك                      

حفريات أثرية في هذه المـستوطنة فـي        المباني ، وقد استنتجت البعثة اآلثرية اليمنية الفرنسية التي أجرت           
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، أن تلك المباني الثالثة قد أقيمت ربما ألغراض دفاعية ، وللمراقبة ، ألن موقعها الذي                ) م1979-78( عامي
  .أقيمت عليه يعتبر موقعاً استراتيجياً بالنسبة لوادي عدم 

   :ســـونة -2
ية الردود وجنوب مستوطنة مشغة تبعد عن       تقع مستوطنة سونة على الضفة الشرقية لوادي عدم ، بجوار قر          

ساه ( تقريباً ، ويتم الوصول إليها عبر وادي عدم على الطريق المؤديـة إلى             )  كيلو متر  44(سيئون بحوالي   
، وسونة مستوطنة يعود تاريخها إلى فترة ما قبل اإلسالم ، فقد أجريت فيها حفريات آثرية من قبل البعثـة                    ) 

،  كشفت الحفريات عن معبـد هـام مـن معابـد اإللـه               ) م1979-78(ية في عامي      اآلثرية اليمنية الفرنس  
، وعثر في إثناء الحفرية على عدد من النقـوش ،           ) مشوار  ( ، أطلقت عليه اسم     ) سين  ( الحضرمي القديم   

إضافة إلى مذبح حجري كان يستخدم لألغراض الطقوسية في هذا المعبد ، كما ٌعثر على رسوم لوعول على                  
 أحجار المعبد ، يقع هذا المعبد على سفح الجبل ، كما وجدت أيضاً أساسات يعتقد أنها كانـت لمبـاني                     بعض

  .شرف على وادي عدم من سطح الجبل سكنية بلغ عددها تسع مباني ، تقع تلك المباني إلى غرب المعبد ، وت
   :قـريـة عـنـدل -3

)  كيلو متر  90( من مدينة سيئون وتبعد عنها نحو        تقع قرية عندل في مخرج وادي عمد ، إلى الجنوب الغربي          
، أقيمت هذه القرية الجميلة على سفح جبل في ضفة وادي عمد الشمالية ، وهى ذات منازل تقليديـة مبنيـة                     
باللبن وفيها عدد من المساجد  الموزعة في أزقة وشوارع القرية ، ويشير المؤرخون إلى أن أمروء القـيس           

  :ه ، حيث قال قد قصدها في إحدى قصائد
  ولم أشهد الغارات يوماً بعندل   كأني لم ألهو بدمون ليلة 

، الذين كانوا ينعمون بجاههم ونفوذهم في وادي عمد ، لذلك كانت تقع على              " آل باجابر " وهي قرية المشايخ    
ـ                  يم أمـور   عاتقهم حل الخالفات التي كانت تنشب بين الحين واآلخر بين القبائل ، إلى جانب اشتغالهم في تنظ

  .الري والسقاية في الوادي
  وادي العين

، ويخترق هذا الوادي الطريق     )  كيلو متر  100(يقع إلى الجنوب الغربي من مدينة سيئون ، ويبعد عنها نحو            
اإلسفلتي الذي يربط المكال بوادي حضرموت ، وأجريت دراسة آثرية ومسوحات من قبـل البعثـة اآلثريـة                  

، وتم التوصل من خاللها ، إلى أن هناك مواقع آثرية وتجمعات سكانية             ) م1984(اليمنية السوفيتية في سنة     
قديمة ومعابد ومنشآت ري كبيرة ، ظهرت تقريباً في أن واحد مع مدينة ريبون في الفترة التي سبقت القـرن                    

ن المواقع اآلثرية   السابع قبل الميالد تقريباً ، وقامت البعثة بالبحث الواسع والشامل للمواقع اآلثرية ، ويبدو أ              
  ".وادي دوعن ، ووادي عمد " كثيفة في هذا الوادي ، وال تقل عن الواديين المجاورين له 

، إلى الجنوب من قرية عندل ، وخرائب لمدينة كبيرة قرب           ) سين  ( وقد اكتشف معبداً لإلله الحضرمي القديم       
، وهناك خرائب تقع إلى الجنوب من قرية ، ممتدة على سفح جبل الوادي   )  متر 500×70(أبعادها  ) مرواح  ( 
، وإلى الجنوب والغرب منهـا ال  ) سين ( ، والتي يحتمل أنها تحتوي بين أنقاضها على معبد لإلله       ) نفالت  ( 

  .زالت هناك بقايا منشآت الري شاخصة إلى وقتنا الحاضر 
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 140×  200( كبيرة أبعادها    وهناك خرائب تقع في الطرف الجنوبي لقرية السفيل ، وهي خرائب لمدينة غير            
، وقد وجدت في أنقاضه قرابين حجرية       ) سين  ( ،  يقع في وسطها مبنى ضخم يعتقد أنه خاص باإلله            ) متراً

  .ومذابح كانت تستخدم لألغراض الطقوسية التعبدية 
ي صـخور   ، اكتشفت مقابر كهفية ف    ) Iالسفيل  ( وإلى الشرق من هذا الوقع الذي اصبح يرمز إليه علمياً بـ            

الضفة اليمني لوادي العين ، ربما أنها خاصة بالمدينة التي كانت قائمة في الطرف الجنوبي لقريـة الـسفيل                   
، هنـاك   )  كيلو متـر   2(عـلى بـعـد نـحـو    ) 1السفيل    ( ، وإلى جنوب    ) Iالسفيل  ( التي يرمز إليها بـ     

، حيث عثر فيـه     ) عثترم  ( نت معبداً لإللهة    أيضاً خرائب لمستوطنة أخرى ، ويبدو أن إحدى بقايا بناياتها كا          
  ) .عثترم ( على نقش بخط المسند يذكر تقديمه لإللهة 

وقد وجدت في خرائب هذه المستوطنة على أنواع جيدة من كسر الفخار التي لٌونت بعضها باللون األحمـر ،                   
  . لنعامة على واحدة منها وبعضها باللون األسود ، وبعضها عليها رسوم ألشكال حيوانية ، خاصة هناك رسم
،  ٌعثر بين بقايا ) القف ( واخيراً هناك في أقصى جنوب وادي العين خرائب لمستوطنة قديمة وهى مستوطنة   

، وفي أنقاض هذا المعبد ٌعثر على مبخرة حجرية ، وعلـى مـذبح حجـري                ) سين(بناياتها على معبداً لإلله     
  .بناءاً على ما أمره به اإلله ) سين(ونقشاً يذكر فيه مسجله تقديم نذراً لإلله 

وإلى جانب الدراسة اآلثرية للوادي قامت أيضاً البعثة بدراسة اثنوغرافية لسكان الـوادي حـديثاً، وخرجـت                 
  :بنتائج أهمها 

 يقع وادي العين في منطقة متحضرة وساكنيه في الغالب تميل حياتهم إلـى التحـضر أكثـر منهـا إلـى                      -
 في وادي رخية ، وتشابه حياة ساكنيه حياة ساكني وادي دوعن والكسر وعـمـد ،        البــداوة كما هو الحال   

، والمجموعة الكبيرة لسكان الوادي على مـا قيـل          ) القطن ، شبام ، سيئون      ( وكذلك في المراكز األساسية     
ها اتحاد  يضم- بـدو رحـل   -ألعضاء البعثة األثـرية اليمنية السوفيتية ، تنتمي أصولهم التاريخيــة إلى           

، وقد نزلوا مــن  الجبالن واحتفظوا بروابطهم الوثيقية مع أهاليهم  ،             ) العواثبة  ( قبلي معروف تحت اسم     
أما سكان الجزء السفلي من الوادي فغالبيتهم نزحـوا إلى هنا من وادي حضرموت الرئيسي  ، وكـان وادي                   

، هـم   " آل بـاوزير    " جتمع المختلفة فقــد كـان       العين في الماضي القريب يقدم لنا مثاالً جيداً لشرائح الم         
الشريحة األعلى مقاماً ولذلك فقد كانوا هم الوحيدون الذين يقومون بحـل النزاعات التي كانت تحدث ، بينما                 

  .مجموعـة العواثبة هـم الشريحة األقـل مقاماً ، إلى جانب النازحين من وادي حضرموت الرئيسي 
الزراعة بالدرجة األولى ، ومن ثم تربية الماشية بالدرجـة الثانيـة ، ومعظـم               يعتمد سكان وادي العين على      

ثرواتهم الحيوانية من األبقار ، أما الحيوانات الصغيرة فهي قليلة بعكس الحال فـي وادي رخيـة ، وتتـوفر                    
  .بالوادي مصادر المياه التي هيأت لزراعة أراضي الوادي التي تكثر فيه زراعة النخيل 

تتاح الطريق اإلسفلتي الذي يربط وادي حضرموت بالساحل دوراً اقتصادياً هاماً في حياة سـاكني               وقد لعب اف  
الوادي ، وسهل لهم التواصل التجاري مع مدن الساحل ، ومــدن وقــرى الــوادي الرئيـسي ـ وادي      

  .حضرموت ـ في الداخل 
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  مديرية الشحر
  : مدينة الشحر -أ

 62(ساحل البحر العربي إلى الشرق من مدينة المكال ، وتبعد عنها بنحو             تقع مدينة الشحر على     :   الموقع -
  ) . كم
الشحر كان اسم يطلق على ساحل حضرموت ويطلق عموماً على جهة الساحل بالنـسبة لـسكان            :  التسمية -

، وعلى جهة الساحل أقيمت فيها بلدان كثيرة تمتد إلى أقصى الحدود             ) حضرموت الداخل (وادي حضرموت أو    
لشرقية في الجوف ، ومن أشهر مدن الساحل مدينة األسماء التي عرفت بـعـد ذلك وحتى اآلن باسم مدينة                  ا

نسبة إلى واٍد يسمى سمعون كان أهلها ) سمعون : ( الشحر ، كما عرفت بعدة أسماء أخرى منها ـ مثالً ـ   
لى القبائل التي كانت تـسكنها      ، وسميت األشجار نسبة إ    ) األشجار(يشربون من آباره ، وهي نسبة إلى واسم         

، واألحقاف هي الرمـال ومفردهـا       ) األحقاف(وكما سميت باسم    )  الشحرا(من المهرة والذين كانوا يسمون      
  .حقف ، إال أن اسم الشحر طغى مؤخراً على تلك األسماء  كلها 

ـ      " ويقول محمد بن عبد القادر بامطرف في كتابه          أن الـشحر   " : ايع  الرفيق النافع على دروب منظومتي باط
المقام فيها قبل أن تعرف بالشحر ، كان المالحون اليونـانيون الـذين وفــدوا    ) السوق(قـد عـرفت باسم  

 Alasa (إلـيـهـا فـي القـرن الثاني الميالدي يسمونها فــي خـرائطهم باسـم الـسوق أو المركـز      

Emporium  (  وكلمة األسعا حرفت فيما بعد إلى كلمة ، ) وهو اسم للسوق تعرف بـه الـشحر   ، ) سعاد
        . حتى اليوم 

ـ      مدينة الشحر قديمة ، شأنها شأن مدن الي       : ـ الشحر في التاريخ      دم ذكـر   من القديمة ، ويحتمل أن يكون أق
من المـؤرخين فهـم يقـصدون       ) الشحر  ( ، بينما الذين ذكروا اسم      )  هجرية   334( لها جاء عند الهمداني     

ذلك فمدينة الشحر كانت  قائمة قبل ظهور الهمداني هذا ما جاء عند المـؤرخين ،                الساحل وليس المدينة ، ول    
أما تاريخها من خالل الدراسات األثرية التي أجرتها البعثة األثرية الفرنسية في المدينة في جوار دار البيـاني            

 132(اسـية فـي سـنة       فالمخلفات األثرية تؤكد أن المدينة كانت  قائمة في العصر العباسي وبدء الدولة العب             
بمعنى أن تأسيس المدينة ربما كان في مطلع القرن الثالث الهجري كأقرب تاريخ ممكن ، وربمـا أن                  ) هجرية

موقعها قد استغل في عصور ما قبل اإلسالم ألنها تقع فيما بين ميناء سمهرم إلى شرقها ومينـاء قنـا فـي                      
طته سلع اللبان والبخور والتوابل من ميناء سـمهرم         غربها ، وهذا الخط التجاري الهام الذي كان ينقل بواس         

إلى ميناء قنا في تلك الفترة ، وقد سبق أن أشار محمد عبد القادر بامطرف إلى أن هذه المدينة قد ُعرفت في                      
القرن الثاني الميالدي عند المالحين اليونان مما يؤكد أن موقع هذه المدينة قد استغل تقريبـاً فـي النـشاط                    

ذي كان قائماً في فترة ما قبل اإلسالم ، وبالتالي فقد اختط موقعها ليصبح فيما بعـد مدينـة بكـل                     التجاري ال 
معانيها في فترة ما قبل اإلسالم وتجددت بعد ذلك كمدينة وحاضرة لساحل حضرموت منــذ القـرن الثالـث                   

تتجه من الهند إلـى البحـر   الهجري ، ومدينة الشحر كانت  تمثل سوقاً تجارياً هاماً ، ألن السفن التي كانت         
، وكانت   " كمحطة ترانزيت   " األحمر وعدن والعكس كان البد لها من التوقف في الشحر سواًء للمتاجرة ، أو               

ـُمـر والصـبر والـدخن ـ العنبـر الـدخني ـ ، إالَّ أنهـا       : السلع التجارية الرائجة فيها  البز واللبان وال
  :، وقد قال أحد الشعراء ) اللبان الشحري ( ا اشتهرت كثيراً باللبان الذي ينسب إليه
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                    أذهب إلى الشحر ودع ُعماناً                     إن لم تجد تمراً تجد لُباناً 
وقد كانت مدينة الشحر مسورة حيث يحيط بها سور من الجهات البرية منها تحاشياً ألي هجوم يقع عليها من                  

لكن تم تدميرها من قبل البرتغاليين الذين سيطروا على الطرق التجارية البريـة بـين               القبائل المجاورة لها و   
الهند والبحر األحمر للفترة الممتدة من مطلع القرن السادس عشر إلى النصف األول من القرن السابع عـشر        

بي الغربـي مـن     الميالدي وظلوا خالل فترة سيطرتهم على الطرق التجارية البحرية وكذلك على اإلقليم الجنو            
الهند والخليج العربي يوجهون جهودهم للسيطرة على تجارة الهند والخطوط التجارية البحرية المرتبطة بها ،               
وتمثلت جهودهم تلك بالقرصنة على السفن التي كانت تعبر على الخطوط التجارية المارة من الهند إلى عدن                  

 على الخطوط التجارية البحرية المرتبطة بـالموانئ ،     إلى جانب تنظيم حمالت عسكرية على الموانئ التي تقع        
ويكفي أن نذكر حادثة من الحمالت العسكرية علـى مدينـة           , وكانت  الشحر واحدة من تلك الموانئ البحرية         

الشحر تعتبر نموذجاً من تلك الحمالت التي توالت على المدينة حتى انتهاء سيطرة البرتغاليين على الخطـوط                 
  .ةالتجارية البحري

قدم البرتغاليون إلى ميناء الشحر في حوالي تسع سفن ونزلوا إلى )  ميالدية1522 هجرية  ـ  929(ففي عام 
المدينة من فجر يوم الجمعة فنشب قتال شديد بينهم وبين األهالي إال أن البرتغاليين تغلبوا في النهاية علـيهم                   

، وغادروها بعد أربعة أيام ، وقد توالت حمالتهـم          وقتل عدد كبير من أهل الشحر ونهبت المدينة نهباً فظيعاً           
على المدينة وعلى السفن والمراكب التي كانت ترسوا على مينائها، حيث كان البرتغاليون يعتمدون على نهب                

فـي  " فان دون بروكة    " السفن ومن ثم إحراقها ، وبعد نهاية سيطرة البرتغاليين وصل إلى الشحر الهولندي              
لب من سلطان الشحر إذناً للهولنديين بالمتاجرة في المدينة فأذن لهم بذلك ، وقد وصـف              ، ليط ) م1613(عام  

راسية علـى المينـاء ،      )  مركباً 14(بروكة ميناء الشحر بأنها ميناء حضرموت الرئيسية ، وأنه شاهد نحو            
 ومـن الخلـيج     وهناك أيضاً سفن كثيرة قد وصلت أثناء إقامته بالمدينة قادمة من الهند ومن شرق أفريقيـا               

  .العربي 
  :ر من القرن السادس الهجري كانت ـ الدول التي تعاقبت على الشح

، ) هـ611(التي بدأت من النصف األول من القرن السادس الهجري وانتهت في سنة             :  دولة آل إقبال     -أوالً  
وره من قبل عمر بن     عندما سيطر األيوبيين على المدينة ، وجعلوا ابن فارس عامالً لهم عليها ولكن حدثت ث              

الذي حاول توحيد حضرموت تحت قيادته وطرد آل فارس من الشحر وفي سـنة              ) هـ615( مهدي في سنة    
استطاع سالطين آل إقبال استعادة الشحر عاصمة أجدادهم وآبائهم بقيادة السلطان عبد الرحمن بن              ) هـ621(

لمظفر الرسولي أن يستولوا على الشحر ،       استطاع الرسوليون أثناء حكم ا    ) هـ670(راشد إقبال ، وفي سنة      
 861(وبعدهم سيطرت على الشحر آل أبي دجانة إلـى سـنة            )  هجرية 836(وظلت تحت سلطتهم حتى سنة      

ـ 883(، عندما كان يسيطر عليها الطاهريون ، وقد استمرت سلطتهم عليها إلى سنة              ) هـ ، فقد حـدث    )  ه
حد من آل أبي دجانة السيطرة على المدينة وطرد عامـل           أن استطاع وا  ) هـ866(خالل هذه الفترة في سنة      

الطاهريين منها األمر الذي دعى السلطان الطاهري إلى تجهيز حملة لمهاجمة آل أبي دجانة ، وبالفعل طـرد                  
آل أبي دجانة عن المدينة  وألزم الكثيريين بمساعدة نائب الطاهريين بالمدينة ومن هنا بدأ تدخل الكثيريين في         

تمكن آل أبي دجانة بقيادة أسعد بن مبارك با دجانة االستيالء على المدينة          ) هـ883(حر ، ففي سنة     أمور الش 
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إلى أن استطاع آل الكثيري استعادة المدينة في عهد سلطانهم جعفر           ) هـ901(ومكثت تحت سلطته إلى سنة      
 أن يدحر البرتغاليين في     )هـ977-922(بن عبد اهللا الكثيري ، واستطاع السلطان الكثيري  بدر أبو طويرق             

بعد أن أعلن الجهاد بتعبئة أبناء وطنه في معركة فاصلة ، واستطاع أن يأسر الكثيـر مـنهم                  ) هـ929(سنة  
وأرسلهم إلى السلطنة العثمانية التي كان الكثيري يعلن والءه لها وهو الوالء الذي دعى السلطان العثماني أن                 

 السلطان بدر أبو طويرق الكثيري وحلل الشرف ألمرائه بواسـطة           خلعه الوالية إلى  ) هـ936(يرسل في عام    
القائد مصطفى بيرم الذي كان يقود حملة تركية كان هدفها  القضاء على سلطة البرتغاليين في الهنـد، وقـد                    
ظلت المدينة تحت سلطة الكثيريين حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري إلى أن سيطرت عليها قبيلـة مـن                   

بريك وكونت دويلة مستقلة فيها ، ثم استعادها الكثيريون على يد غالب بن محسن الكثيري ، في                 يافع هم آل    
، واستطاع االستيالء عليها ، وظلت بعـدها تابعـة للـسلطنة القعيطيـة حتـى                ) هـ1283(ذي الحجة سنة    

  ) .م1967(االستقالل الوطني من االستعمار اإلنجليزي عام 
هــ ، كمـا     929ذكرنا أن سور المدينة القديم قد دمره البرتغاليون في سنة           سبق أن   :ـ معالم مدينة الشحر     

تعرضت المدينة للتدمير والنهب عدة مرات متتالية ، لذلك لم يبق من معالمها القديمة إال بقايا معالم قليلة من                   
  -:أهمها 

  . سور المدينة -
  )  .بوابة العيدروس (  سدة العيدروس -
  . دار البياني  -
  .ابن عياش   قصر -
  . قصر عبود  -
  .  حصن المصبح وغيرها  -
  :  سور المدينة -1

يعود تاريخ بناء آخر سور للمدينة إلى عهد السلطنة القعيطية واستمر بناؤه عـشرين عامـا خـالل الفتـرة           
، وكان يحيط بالمدينة من جهاتها الثالث ، ومفتوح من الجهة المطلة على البحـر ،                )  ميالدية 1868-1888(

ويصل سـمكه   )  متر 5.7(، ويبلغ ارتفاعه    )  قدماً 10.297(ومحيطه يصل إلى    )  كم   3,3( يبلغ طوله حوالي    
شيدت بأطرافه وزواياه ست قالع دفاعية ضخمة ترتبط بالسور ، ومن تلك القـالع اثنتـان                )  متر 1.20(إلى  

مـن الـشاطئ واثنتـان      ) ياردة   400( أقيمتا على األطراف الجنوبية للسور الممتدة إلى مياه البحر بمسافة           
أقيمتا على الشاطئ داخل السور تقع إحداهما إلى شرق المدينة واألخرى إلى غربها ، أما االثنتان الباقيتـان                  
فقد أقيمت واحدة على الزاوية الشمالية الغربية واألخرى في شمال المدينة إلى الشرق من البوابة الـشمالية                 

  .تقريباً )  متر 200(بمسافة 
دت على السور أربعة وثالثون برجـاً دفاعياً تسمى باللهجة الحضرمية ـ كـوت وجمعها أكـوات ـ ،    وشي

وأضيفت إلى تحصينات السور قلعة دفاعية في الثالثينات من هذا القرن ، أقيمت على الـسور فـي الجهـة                    
  .الشرقية 
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ـ   دة الخـور ـ سـدة باللهجـة     وللسور بوابتان رئيسيتان ، األولى في الجهة الغربية منه ويطلق عليهـا س
الحضرمية تعني البوابة ـ واألخرى في الجهة الشمالية يطلق عليها سدة العيدروس ، كما فتحت في الـسور   
إضافة إلى البوابتين الرئيستين ست بوابات فرعية صغيرة وزعت على محيط السور ترتبط بـالقالع الـست                 

 1.7( قدمان ونصف يحمي السائر فيه جدار بارتفاع        الدفاعية الضخمة التي سبق ذكرها من خالل ممر سعته          
، كما شيدت أجزاء السور المقامة على مجرى وادي سمعون الذي يخترق المدينة من األحجار والجص                ) متر

  .  بهيئة بوابات تعلوها مغلقة بأعمدة حديدية 
 الزاوية الشمالية الغربيـة     وقد تهدمت القالع الست الخارجية ولم يبق لها أي أثر ماعدا قلعة واحدة هي قلعة              

مع الممر والبرج المقابل لهـا بالـسور ، وهـذه األجـزاء              ) أساساتها  ( فالجزء المتبقي منها هو قاعدتها      
مطمورة اليوم بالرمال ، كما تهدمت معظم أجزاء السور ولم يبق منه سوى جزء صغير إلـى الـشرق مـن                     

ضاً بعض األبراج الدفاعية مازالت قائمـة وبعـضها قـد           البوابة الشمالية وهو اآلن آيل للسقوط ، وهناك أي        
  .اندثرت ، أما الجزء المبني بالحجارة على مجرى وادي سمعون فمازال قائماً 

  :بوابة العيدروس +  البوابة الغربية -2
ن هدمت أجزاء منها ومازالت فتحة البوابة والمدخل قائمين إضافة إلى غرفتي          ) : سدة الخور   ( البوابة الغربية   

  .عن يمين الداخل و يساره ورواقيين إلى جانبها 
وتمثل هذه البوابة نموذجاً فريداً لبوابات المدن اليمنية اإلسالمية ، وقد           ) : سدة العيدروس   ( البوابة الشمالية   

  . سميت سدة العيدروس نسبة إلى مسجد العيدروس القريب منها ، يتكون مبنى هذه البوابة من ثالث أدوار 
، )  متـر  4.50(وارتفاعه  )  متر 2.50(يشتمل على المدخل الذي يصل اتساعـه إلى حوالي         : األرضي  فالدور  

، )  متـرات  3×1.5(يغلق هذا المدخل باب خشبي سميك ذو مصراعين متساويين ، أبعاد كل واحـد منهمـا                 
عليه باب  غطيت واجهتيها بصفائح حديدية مثبتة بمسامير ضخمة ، وفي أحد المصراعين مدخل صغير يغلق               

كان مخصصاً للمشاة  ويوجد جناحان مبنيان إلى يمين ويسار المدخل ، يتكون كل واحد منهما مـن غـرف                    
  .  تصعد إلى الدور الثاني والثالثوأروقة إضافة إلى الساللم التي

يحتوي على غرفة واسعة تقع على سقف البوابة في وسط المبنى ، وفي الجناحين المحيطـين                : الدور الثاني   
ها أربع غرف وحمامان ، في كل جناح غرفتين وحمام ، وكان جناحا هذا الدور مرتبطين بمدخل يصل إلـى                    ب

  .سطح السور الذي انفصل فيما بعد عن البوابة بسبب اندثاره 
أقيمت فيه غرفتان للمراقبة في زاويتيه الغربية والشرقية إضافة إلـى جـدار يـدور حــول                 : الدور الثالث   

، ومبنى البوابة عموماً قوامه اللبن والحجارة والنـورة ـ الجـص ـ ،     )  متر1,50(تفاع سـقف المبنى بار
والزال حتى اليوم مجصصاً بالنورة ، ويبدو بذلك تحفة معمارية رائعة ، ويستغل مبنى البوابة اليوم كـإدارة                  

  .لإلعالم ، ومكتب لهيئة اآلثار والمتاحف والمخطوطات 
  : دار البياني -3

حد القصور القديمة بالمدينة ، ويقع في أقدم أحيائها في حي القرية على حافتهـا ، ويقـع علـى                    هو أطالل أ  
تقريباً ، وال يعرف بالتحديد متى تم إنشاء هذه الدار، فالبعثة األثرية            )  متر 100(شاطئ البحر على بعد مسافة      

قع تعود إلى الفتـرة العباسـية       الفرنسية التي قامت بحفريات في موقع القصر أشارت إلى أن تاريخ هذا المو            
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 كما عرفنا من خالل األحداث التاريخية أن المدينة قد تعرضت كثيـراً             –، ولكن   ) هـ132(التي تبدأ في سنة     
 ربما أنه أحرق في أحد تلك األحداث ـ والموقع اليوم هو عبارة عن تل  ترابـي كبيـر ،    –للتدمير والنهب 

مرتفعة من الرماد والفحم تؤكد بالفعل أن المبنى قد تعرض للحريق           وجود طبقات   .. ويالحظ من خالل طبقاته     
، وقد استغل سطح هذا التل الترابي في الدولة القعيطية بإقامة موقع دفاعي عليه ، فنصب في وسطه مدفعان                   

  .، وبني إلى جوارهما مبني صغير ، وقد ظل المدفعان منصوبين إلى عقد الخمسينات من هذا القرن 
  عياش حصن بن -4

 1888-1868(حصن بن عياش يقع في الجهة الجنوبية من سوق المدينة ويطل عليه ، يرجع تاريخه إلـى                  
، ويطلـق  ) م1888هــ ـ   1306(، شيده عبد اهللا بن عمر القعيطي ، وتوفي قبل أن يتم بناؤه في ) ميالدية
ها في موضع الحـصن ،      نسبة إلى أسرة ابن عياش التي كان يقع أحد بقايا قصور          ) حصن ابن عياش  (عليه  

وقد بني هذا الحصن من الحجارة واستخدمت مادة النورة لربطها ، ويذكر بعض من عاصـروا البنـاء مـن                    
األهالي أن عجين النورة مزج بالسكر األحمر المذاب في الماء حتى يعطي للنورة قوتها وصالبتها ، ولعمليـة              

والجمال لعجن النورة بالسكر المـذاب فـي المـاء ،           المزج هذه أقيمت ثالثة عشرة دائرة تعمل فيها الخيول          
  .ومازالت آثار تلك الدوائر واضحة المعالم في ساحة السوق اليوم أمام الحصن 

، يتم الصعود   )  متر 3.50(وقد أقيم الحصن على مصطبة مرتفعة عن سطح ساحة السوق يصل ارتفاعها إلى              
سعة ، وفي هذه الجهة يوجـد المـدخالن الرئيـسيان           إليها عبر طريق في الجهة الشمالية على هيئة درج مت         

  .للحصن المكون من دورين 
  .ويتكون من غرف صغيرة ودهاليز وأروقة :   الدور األول -
لم يكتمل  بناؤه حيث رفعت جدرانه إلى ارتفاع بلغ مترين في جهتيه الجنوبية والغربيـة ،                 :  الدور الثاني      -

ما غرف حديثة مختلفة في نمط بنائها واستخدمت كفصول دراسية حيـث            أما الجهتان األخريتان فقد بنيت فيه     
استغل الدور األول كمدرسة ، ولهذا الغرض فقد استحدثت في الجدران لتقسيم غـرف المبنـى إلـى غـرف                    

  .دراسية 
   قصر عبود- 5

أقامـه  ) م1768-هـ1182(يشرف هذا القصر على ساحة السوق الرئيسية للمدينة ، وقد أقيم بناؤه في عام               
أحد أمراء آل بريك حكام الشحر الذين جاءوا إليها محتلين من أراضيهم في يافع  شمال شـرق لحـج ، ثـم                
أضاف إليها السلطان عبد اهللا بن القعيطي طابقين ـ دورين ـ أخريين على واجهتيه الشمالية والشرقية  في   

)  م1891هــ ـ   1309(ر في عـام  ثم بنى هذا السلطان الواجهة الجنوبية للقص) م1878هـ ـ  1296(عام 
وأضاف إليه السالطين القعيطيون في عقد العشرينات والثالثينات من هذا القرن عدة غرف في الدور الثالـث                 
منها غرفتان هامتان واحدة منها استخدمت كغرفة نوم للسلطان واألخرى مع مرافقهـا خاصـة بالمستـشار                 

لجنوبي من اليمن ـ ، وقد استغلت األجزاء األخرى من القصر  البريطاني ـ إبان االحتالل البريطاني للشطر ا 
في عهد السلطنة القعيطية كمقرات إلدارة حاكم الشحر ، منها المحكمة الشرعية ، والدوائر المالية والبريـد                 
واألمن ، والمبنى اليوم قد اندثرت معظم أجزائه والبقية آيلة للسقوط خاصة جزء ه الشرقي الذي يستغل اآلن                  

  .ر لبعض الدوائر الحكومية كمق
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   حصن المصبح-6
يقع هذا الحصن على الجهة الجنوبية من سوق المدينة وسط ساحة تحيط بها مباٍن التحاد نساء اليمن وإدارة                  
الثقافة والسياحة ودور السينما وقصر ابن عياش ، أما بالنسبة لتاريخ بنائه فهو غير معروف تماماً ، وكذلك                  

مل أنه بنى في العهد الرسولي حيث يذكر المؤخرون أن الملك المظفـر الرسـولي أقـام                 فترة اندثاره ، ويحت   
بعدما استولى عليها وضمها إلى سلطته ، ويحتمل أنه ظل قائماً           ) هـ670(بالشحر القالع والحصون في سنة      

ة أطلق عليه   بعد ذلك حتى القرن العاشر الهجري عندما كانت  المدينة تحت سلطة الكثيريين ، وفي هذه الفتر                
اسم حصن البالد وحصن المصبح ، والمصبح من اللفظة أصبح ويصبح وهو كناية عن قدوم القوافل واألقوام                 

عندما هجمـوا علـى     ) هـ929(الزائرة لحاكم المدينة آنذاك ، ويحتمل أنه دمر من قبل البرتغاليين في سنة              
 في مطلع القرن العشرين الميالدي أقيم علـى  المدينة وتعرضت للنهب والتدمير ، وفي عهد السلطنة القعيطية       

أنقاض القصر ثكنة عسكرية للجنود ومسجد لتأدية الصالة فيه ، وعلى قمته الجنوبية بنيـت منـصة ليرفـع                   
عليها العلم الوطني للسلطنة القعيطية ، وهي مازالت قائمة حتى الوقت الحالي ، وتبدو أنقاض القصر اليـوم                  

رتفع عن مستوى سطح األرض حوالي ستة أمتار تقريبـاً مبنيـاً بالحجـارة              عبارة عن هيكل نصف دائري ي     
والجص ، وعلى بعض الجدران القائمة على يمين ذلك الهيكل أحدها يرتفع خمسة أمتار وسمكه متران وهـو             

  . جزء من المبنى القديم 
رضة التي تـتحكم فـي      تقع ميناء المدينة في الجهة الجنوبية على الساحل بجانب مسيال سمعون ، وفيها الف             

  .الجمارك والمكوس وتحديد أنواع البضائع الداخلة والخارجة من المدينة  
  :  جبل ضبضب -7

وعلى قمة هذا الجبل  توجد آثـار لبقايـا مبـاني            )  كم 4(يقع إلى الشمال الشرقي من الشحر ، على بعد نحو         
صن سـوى بعـض األساسـات لمبانيـه         الحصن ، يعود تاريخها إلى الفترة اإلسالمية ولم يتبق من هذا الح           

وصهريج كبير كان يحتفظ بمياه األمطار ، وفي أسفل الجبل  توجد مغارة وقبر إسالمي ، ووجود تلك المغارة                    
في هذا الجبل والقبر إلى جانبها جعلت األهالي ينسجون الكثير من األساطير حولها ـ وبأنها كانت مقبرة لقوم 

ا الحصن على هذا الجبل كان الغرض منه المراقبة البحرية إضـافة إلـى   ـ ، ويحتمل أن وجود مثل هذعاد  
  .استخدامه كفنار ليرشد السفن  والمراكب في البحر  

  : وادي عسد -8
، كما يقع إلى الشمال مـن       )  كم 202(يقع وادي عسد إلى الشمال الشرقي من مدينة المكال ، ويبعد عنها نحو            

  تمر القوافل التجارية للوصول إلى وادي حـضرموت مـن سـواحل               مدينة الشحر ، وعبر هذا الوادي كانت      
 وجـدت   -أيضاً–الشحر ، وعلى ضفاف سواحل الشحر تنتشر القرى الصغيرة وأشجار النخيل ، وعلى جباله               

عدداً من الحصون التي كانت على األرجح تقوم على حماية الطريق التجارية من أهمها حصن شقبون الـذي                  
المطل على قرى الوادي والمرتفعات وسهوله الشمالية ، يتم الـصعود إلـى هـذا           ) الَعلََك(ُبني على قمة جبل     

، وهي طريق ممهدة تمتد من أسفل الجبل        ) ضبق الهزاول ( الحصن عبر طريق من الجانب الغربي من القرية         
اعيان أما  إلى أعاله حيث تصل إلى أسوار الحصن  ، وفي سور الحصن بنيت  بوابة ضخمة يكتنفها برجان دف                  

في ساحة الحصن الداخلية فهناك بقايا أساسات و جدران وبعض أجزاء من سقف لمبنى في صخر الجبل كان                  
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ـ وهو الممر التي تجتازه القوافل   ) تَعوِّص  ( يستخدم لحفظ مياه األمطار ، وفي الجهة التي تشرف على ممر            
  .ير القوافل التجارية قديماً للوصول إلى وادي حضرموت ـ أقيم برج مرتفع لمراقبة وحماية س

  : قرية تبالة -9
تقع تبالة شمال مدينة الشحر ، وتبعد عنها نحو ستة كيلومترات ، وفي هذه القرية استقرت إحدى الفـصائل                    
اليافعية التي استقدمها من يافع السلطان بدر بن محمد الكثيري لمساعدته وتعزيز سلطته ضد المناهضين من                

، وهذه الفصيلة يطلق عليها آل الشيخ علي بـن هر هـرة ، وقـد               )  ميالدية 1705(ه  أبناء عمومته في سن   
  . استقروا في شرق الجبل الذي تقع عليه قلعـة ابن الشيخ في قريـة صغيرة  

  : من أهم معالم قرية  تبالة -
  . قلعة ابن الشيخ علي  -
  ) .حصن القعيطي( حصن تبالة -
  . كوت الحذاف -
أقيمت هذه القلعة على قمة جبل عالي االرتفاع  يشرف على وادي عرف ، وعلـى                : علي   قلعة ابن الشيخ  ) أ

طريق القوافل السائرة من الشحر إلى وادي حضرموت وبأسفل الجبل من جهة الشرق توجد قرية آل الـشيخ                 
 علي بن هر هرة ، وتتكون هذه القلعة من مبنى مكون من دورين  مبني بالحجارة واللبن والجص، تهـدمت                   

معظم أجزائها اليوم ولم يبـق منها سـوى بعض الجدران واألساسات ، وإلى جانب هذه القلعة توجد آثـار                  
  . مسجد القلعة وبقايا أساسات لمباني قرية صغيرة 

أقيم الحصن على مرتفع بسيط في قرية تبالة ، وأسـفل هـذا المرتفـع               ): حصن القعيطي   ( حصن تبالة    -ب
ه كبريتية ساخنة ، واحدة منها يسيل ماؤها إلى مدينة الـشحر ، أمـا البقيـة                 وبجانبه تنبع خمسة عيون ميا    

، وينسب إلى ) م1875هـ ـ  1292(فتسقى مزارع المدينة ، وقـد بـنـي حصن القعـيـطـي في سنـة 
القعيطي ألن السالطين القعطيين هم الذين قاموا ببنائه ، وجعلوه سكناً لحاكم  قرية تبالـة ونائـب الـسلطان                  

عيطي فيها ، والحصن مازال قائماً وبحالة جيدة ، فهو يتكون من دورين مبنيان بالحجارة واللـبن وتعـود                   الق
شهرته إلى أبوابه ونوافذه التي أخذت من حصن الحزم ـ حصن العوالق بالصداع فـي غيـل بـاوزير ـ ،      

م من الشحر إلـى وادي      وركبت فيه ، وأجمل ما فيه بوابته الرئيسية ، يشرف هذا الحصن على الطريق القاد              
حضرموت وعلى غيل با وزير ، كما يشرف على مساحات واسعة من األراضي والطرق شمال الشحر وعلى                 

  .الشاطئ ومدينة الشحر نفسها 
يقع كوت الحذاف على قمة جبل يطل على مجرى وادي عرف على الطريق التي تـربط                :  كوت الحذاف    -جـ

جة الحضرمية تعني ـ حصن أو برج  حراسة ويكاد يكـون مـصطلح    باله" كوت " بين الشحر وتبالة ولفظة 
" برج هو األقرب ـ ، أما الحذاف فهي مأخوذة من اسم قلعة قديمة كانت قائمة على هذا الجبل كانت تـسمى   

، والتي لم يبق منها سوى بعض األساسات لمبانيها التي اندثرت ، وكوت الحـذاف ـ بـرج    " قلعة الحذاف 
قائماً كغيره من األبراج التي كانت  تنتشر على طول الطريق المؤدي إلى تبالة من الـشحر  الحذاف ـ الزال  

والممتد  فيما وراء تبالة إلى وادي حضرموت ، وكانت مهمة هذه األبراج هي حراسة الطريق ، وكانت تتبع                   
ارس البرج الـذي    نظاماً خاصاً في إيصال معلوماتها حيث كانت  تُعلم بحدوث خطر على الطريق بأن يطلق ح               
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يشعر بالخطر أو يعلم به ، ثالث طلقات نارية ، فيطلق بعده حارس البرج الذي يليه ثالث طلقات أيضاً وهكذا                    
دواليك إلى أن يصل الخبر عن حدوث خطر إلى حراس بوابة الشحر الشمالية  فتبلغ  بدورها حاكم المدينـة                    

  .ول الطريق الذي يقوم بتجهيز نجدة سريعة إلى موضع الخطر على ط
  :مواقع الحمامات العالجية الطبيعية ) 10

-: يوجد في مديرية الشحر من مواقع المياه العالجية الحارة طبيعياً في مراكز الديس والحامي وقصيعر مثل                 
 - حمام تبالـة  - معيان الروضة -  حمام ثوبان - الصيق  - عين محدث - معيان با حميد   -حمام صويبر   
ن القميع  ، وجميع هذه المواقع العالجية الطبيعةً يؤمها الناس يومياً على مـدار العـام                  معيا -معيان حسن   

لالستشفاء من األمراض ، ولكنها تستغل بطرق تقليدية عشوائية مع عدم توفر أي وسائل خدمية طبية حديثة                 
وى اقتـصادية  ؛ ولذلك فهي بحاجة إلى دراسات علمية لمكوناتها وعناصرها و ـ أيضاً ـ إلى دراسات جـد   

  .الستثمار ما يمكن منها بطرق حديثة طبياً وتجهيز مرافق خدمات سياحية مالئمة 
  :موقع شاطئ شرمة ) 11

، )  كـم  130(يقع شاطئ شرمة بمديرية الشحر في مركز الديس الشرقية ، ويبعد عـن مدينة المكال بمسافة                
  . ويعد من أجمل وأنقى الشواطئ السياحية  في محافظة حضرموت 

  -:ويتكون الموقع من اآلتي 
وهو عبارة عن حوض بحري عميق ، والمرتفعات الـصخرية مـن الـشرق والـشمال                :  الشاطئ الغزي    -أ

  . ثالي لهواة الغوص وممارسة الصيدوالجنوب تشكل له حماية طبيعية ، ويعتبر المكان الم
)  متراً   70( لشـرقي بعرض   الـذي يفصل بين أطـراف الحوض والمنحـدر ا      :  الشريط الرملي األبيض     -ب

  . تقريباً ، وهو المكان المالئم لتكاثر السالحف )  متر500(تقريباً وطول 
تقريباً من الحوض المائي ، وكل مكونات شاطئ )  كم2(وتقع أمام الشاطئ الغربي على مسافة    :  الجزيرة   -ج

وتـشكل فرصـاً حقيقيـة أمـام        شرمة الساحرة بحاجة إلى دراسات وتهيئة بالمرافق الخدمية الـسياحية ،            
  .االستثمارات المحلية واألجنبية 

  :  الـحـامـي -ب 
ـ              ويسكنها حوالي  )  كلم   22( تقع الحامي على ساحل البحر العربي إلى الشرق من مدينة الشحر وتبعد عنها ب

  .عشرة آالف نسمة 
عدة أحياء تحميها سلسلة مـن  يمتد العمران بها قبالة الساحل من الغرب إلى الشرق حيث تتوزع مبانيه على      

الهضاب من الشمال بني عليها عدة أكوات ـ نوب ـ  للحراسة كان اثنان منها عند مدخل المدينة من الشرق   
والغرب يتوسط المدينة مركز السلطة المحلية ـ الحصن والفرضة القديمة والسوق ـ ويحيط بها من الشمال   

ضار التي ترويها قنوات محفورة في األرض تستمد ماؤهـا          مجموعة من بساتين النخيل وحقول الحبوب والخ      
  .من عشرين عيناً اغلبها ذات مياه معدنية ساخنة 

والقليل في التجارة ، هذا إلى جانب       ) كموظفين  ( يعمل سكانها في صيد األسماك والزارعة والخدمات العامة         
ئيسية إلى قبل نصف قـرن هـي العمـل          االغتراب إلى دول الجزيرة العربية وشرق أفريقيا وكانت المهنة الر         

  .كبحارة على السفن الشراعية التجارية 
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تعتبر الحامي بموقعها الساحلي اليوم هي أخر مستوطن أنتقل إليه السكان وذلك في بداية القرن الثامن عشر                 
الكسادي تقريباً بواسطة األمير سالم بن أحمد       ) م  1706( الميالدي بعد تأسيس المسجد الجامع في حدود عام         

) كمـزار ( ، وكان هذا الموقع قبل ذلك مرسي لمراكب الصيادين وأحراش لتجفيف األسماك كما عرف أيـضاً                 
  .تتزود فيه السفن الشراعية العابرة بمياه الشرب وعرف كذلك باسم الظهار 

 بـعـد وكان الموقع السابق له في الحامي ـ المحمية ـ على شمال شرق الظهار والحامي الحالية تقع على  
الشمالي ) جحي المقد (وسميت بالمحمية نظراً ألنها ال تشاهد من عرض البحر الختفاء موقعها بالتالل             )  كم 3(

من الشمال الشرقي وتسمى اليوم بالبالد ـ الفوقية ـ وهـي المنطقـة التـي شـهدت       ) القارة ( الغربي  و
حولها المزارع وأحراش النخيل والزالـت      المناوشات البرتغالية في القرن السادس عشر الميالدي ، وتنتشر          

بعض مبانيها قائمة تـستخدم     )  باشحري( و مـعــيـان   ) باحامي  ( إلى اليوم تسقى مزارعها من معيان       
كأحراش والباقي أنقاض أثرية تنشر على سطحها كسر الفخار المحلـى و البـورسـلـيـن الـصـيـنـي              

وهذه المنطقة ) م16-13(حسب المختصين ـ إلى القرون بأنـواعـه وكذلك كسر الزجاج والذي يـعـود ـ 
مذكورة في كثير من السجالت الغربية البحرية والمخطوطات اليمنية التي تحدثت عن الغزو البرتغـالي كمـا                 

بـالد  ( في إحدى منظوميته اإلرشادية بالحـامي المحتميـة  و بــ             ) 1805عام  ( وصفها المـالح بالطابع    
  ) :الكسادي 
                         اطلع ونـادي              سمك بالد الكسـادي          

                                   األشم جـادي              الحامي المحتـميـة 
                                   خذ من خبارة              هلب طرح في ظهارة 

   سعاره               وال تـقصد الساقيـة                                  تعرف
، في كتابه الشهداء السبعة بـأن       ) م1985(المتوفى في سنة    ) محمد عبد القادر با مطرف      ( ويشير المرحوم   

وهو اليوم أنقاض تقع شمال ) عطار ( أهل الحامي انتقلوا إلى الحامي القديمة ـ البالد الفوقية ـ من موقع   
  .غرب الحامي الحالية 

)  كـم  2(أما الموقع االستيطاني األول واألقدم ألجـداد أهـل الحامي فيقع شمال البالد الفوقية ويبعد عنهـا                
ـ   وهضابها وكهوفها الجبليـة حيـث يعتبـر هـذا المـأوى مـن       ) شعب الليه ( تقريباً في الموقع المسمى ب

، وكل المواقع   ) الثانية قبل الميالد     –الثالثة  (مستوطنات العصر البرونزي في اليمن ويؤرخ تقريباً بين األلف          
الثالثة األخيرة بحاجة إلى دراسة ومسح متعمق ليتسنى التعرف على تواريخها وحياة سكانها فـي التـاريخ                 

  .القديم 
تشتهر الحامي بفرضتها ـ الميناء ـ القديمة وبأبنائها الذين مارسوا النشاط البحري وكانت  فـي القـرون     

إنجاب مشاهير المالحين ـ الربانية ـ كما عرف سكانها عبر تاريخهم الطويل بـروح    الثالث الماضية تمتاز ب
 الـشهداء   –المغامرة البحرية ، وكانت هذه البلدة مثار اهتمام رجال البحر من العرب  كما يـذكر بـامطرف                   
لماضي بأكثر السبعة ـ حيث كان سكانها يملكون أسطوالً بحرياً تجارياً من السفن الشراعية يقدر في القرن ا 

  .من خمسين سفينة عابرة للمحيطات 
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كما يعتبر بحارتها ومالحوها في طليعة المالحين اليمنيين ممارسة وانضباطاً وتمتعاً باللياقة البحرية وقد برز               
والمالح عوض أحمـد بـن      ) م1766ولد عام   (منهم مشاهير البحارة الربانية أمثال الشيخ سعيد سالم باطابع          

-1852(والمالح محمد عوض عبيد     ) م1942-1864(والمالح عمر عبيد با صالح      ) م1914-1846(عروة  
  ) .م1981توفي عام ( والمالح محمد عبداهللا باعباد ) م1938

ويشير بامطرف أيضاً بان ربانية الحامي كانوا يسيرون الخط التجاري القديم بين الـشحر والهنـد والخلـيج                  
م دوراً ال ينكر أيام اشتداد القرصنة البحرية البرتغالية وهم الـذين            العربي وشرق وجنوب أفريقيا كما كان له      

شاركوا في نقل النجدة العسكرية التي بعث بها السلطان محمد عبداهللا الكثيري إلى األمير مرجـان الظـافري                  
ام الحامي ع ) ظهار(وقد دمرت السفن البرتغالية     ) م1516(للمشاركة في الدفاع عن عدن ضد البرتغاليين عام         

واحرقوا بعض سفنهم الراسية واضروا المحاصيل الزراعية وذلـك تمهيـداً لغـزو الـشحر فـي                 ) م1522(
  ) .م25/3/1523(

الصيفة ( وتشتهر الحامي أيضاً بصيد السمك بأنواعه وتجفيفه في مواسم معينة واستخراج زيـــت السمك              
ما كان يصدر كل عـام      ) 1947ي ، عام    صالح البكر ( الذي يصدر إلى عدن والكويت وشرق أفريقيا ويقدر         ) 
  ) .  ألف صفيحة100 - 75(

ويعمل أغلب السكان بالطبع بصيد األسماك والزراعة ويعرف أبناء الحامي في السابق بـأنهم ذوي الحـرف                 
  .األربع أي أن أبن الحامي مالح يحري وصياد ماهر وفالح وتاجر صغير 

ة الساخنة وهي كثيـرة ومتعـددة االسـتخدام يستـشفي بهـا             وتعرف الحامي أيضاً بعيونها المعدنية العالجي     
  .المصابون بأمراض الجلد وآالم الروماتيزم وأمراض أخرى كثيرة 

وحفاظاً على التراث البحري المتراكم منذ مئات السنين وعرفاناً بأدوار أولئك األوائل وألبرار شهرة الحـامي                
، ) م1991(صاء التراث البحري والشعبي فـي عـام         في هذا المضمار تداعى بعض الشباب إلنشاء لجنة إلح        

كانت تحمل فكرة إنشاء متحفاً يضم نماذج ومواد من ذلك التراث وجمع المواد واألجهزة والمقتنيات األخـرى                
ومن المهـام  ) م 92-9-28( الـخـاصـة بالسـفـن الشراعية وقد وضع حجر األساس لمشروع المتحف          

وتسجيل هذا التراث وإظهاره بصورة تعكس مظاهر التنوع الثقافي ونـشر           األخرى لهذه اللجنة حفظ وتوثيق      
الوعي بالتراث لدى فئات المجتمع وال براز ما سبق قامت اللجنة باقتناء سفينة لتكون جزاًء من المتحف بعد                  

 ( ترميمها كما تصدر هذه اللجنة أيضاً نشرة ثقافية دورية تعنى بشئون التراث البحري والشعبي تعرف باسم               
  ) .الساعية 

الشعبية المشهورة وأغـاني وأراجيـز      ) الرقصات(وتوجد في الحامي فرقة شعبية فنية تختص بأداء األلعاب          
  .السفر البحري والرقصات األخرى 

والحامي معروفة بتعاون وتكاثف أبنائها منذ القدم ويظهر ذلك في إقامة وإنشاء المدارس ومشاريع الكهرباء               
  .قد توسعت أحياء المدينة وتم تحديث مساكنها مواكبة لتطور أنماط الحياة الحديثة  والماء والمجاري ، و
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  جزيرة سقطرى  
( شمال خط االستواء وخطي طـول        ) 12.24ْ – 12.18ْ( شرق خليج عدن بين خطي عرض       : الموقــع  

رب نقطـة فـي     من رأس فرتك بمحافظة المهرة كأق     )  كم   380( شرق جر ينتش وتبعد      ) 54.33ْ – 53.19ْ
  ) . ميال553ً( كما تبـعـد عـن محافـظـة عدن بحـوالـي )  ميال300ً(الساحل اليمني 

تتوزع تضاريس الجزيرة بين جبـال وسـهول        : التضاريس
  :وهضاب وأودية وخلجان وذلك كما يلي 

تشغل هـذه الهـضبة معظـم مـساحة         : الهضبة الوسطى   
ج فـي   الجزيرة وتطل على السهول الساحلية بشكل متـدر       

إلـى قـسمين    ) دي عـزرو    ( االنخفاض ويقـسمها وادي     
  .لهضبة الشرقية والهضبة الغربية رئيسين هما ا

   
وتتوزع في  ) سهل حديبو   : ( السهول الساحلية الشمالية     -

  :مناطق متفرقة مثل 
 وسـهول وادي درباعـه ووادي       – سهول رأس مـذهن      -

  .طوعن 
  . سهول حديبو -
وتتوزع إلى  ) وجد  سهل ن : ( ية   السهول الساحلية الجنوب   -

  :اآلتي 
  . سهل وادي ديعزرهو –سهول وادي ديفعرهو  •
السهول من   السهل الساحلي الجنوبي لجبال قطرية وهو ما يسمى بسهل نوجد وسهل قعرة، وتمتد هذه                •

جنوب رأس مومي في شرق الجزيرة حتى رأس شوعب غرباً ، وتغطي هذه السهول التربـة الغنيـة                  
  .راعة بينما تنتشر الكثبان الرملية الناعمة قرب الساحل الصالحة للز

تتوزع الجبال في جهات متفرقة من سطح الهضبة الوسطى ، وأهمها سلسلة جبال حجهر ،                -: الجبــال   -
، وتمتد هذه السلسلة من الجبال من الـشمال الـشرقي إلـى             )  مترات 1505(وأعلى قمة فيها يبلغ ارتفاعها      

تقريباً ، ويزداد ارتفاعها في الوسط والشرق وتضيق وتنخفض في الغرب ،   )  كم 24(فة  الجنوب الغربي  لمسا   
، وجبـال   )  متـراً  640(كما توجد عــدد من الجبال األخرى أهمها جبال فالج إلى الشرق ، أعلى قمة فيها                

رتفاعهـا  ، وجبال كدح في الجنوب حيـث يـبــلغ ا        )  متراً 978(قولهل إلى الجنوب الغربي أعلى قمة فيها        
، وهناك أيضاً جبل طيد بعـة  )  متراً 560(ب أيضـاً يبلـغ ارتفاعهـا ، وجبال قطرية في الجنو)  متراً 699(

،  باإلضافة إلـى     )  متراً 1394(، وجبل زوله وجبل عيفة وجبل خيرها الذي يرتفع          )  متراً 550(الذي يرتفع   
، وجبـل قيـرخ     )  متـراً  778(بارتفـاع   ، وجـبـل فـادهن يعلـو      )  متر 800(جبل قاطن الذي يرتفــع       

  ) .  مترا660ً (بارتـفــاع
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يوجد في جزيرة سوقطرة عدد كبير من األودية ، وتتخذ مسارات واتجاهات عدة بحسب تأثيرات               :األوديـة   -
  :السطح وهي كما يلي 

ـ              -أ ز بأحواضـها  الوديان التي تصب شمال الجزيرة في البحر الواقعة إلى الشرق من مدينة حـديبو ، وتتمي
  تقريباً ، )  كم7( الصغيرة وقصر مجاريها حيث ال تتعدى مسافة 

 وادي  – وادي دانجهـن     -: وهي ذات تصريف كبير نظراً الستمرار جريان المياه فيها على مدار العام مثـل               
  .  وادي طوعق–ي درابعة  واد– وادي دنية –حشرة 

 – وادي دوعهر -: ى الشمال من جبل فادهن مطلو مثل  الوديان التي تصب في الشمال الغربي الواقعة إل     -ب
           .  وادي فرحة – وادي ديمجت –جعلعل  وادي –وادي عامدهن 

 الوديان التي تصب جنوب الجزيرة والواقعة إلى الشرق من جبل قرية وهي وديان ذات مجـاري طويلـة     -ج
غزارة األمطار الصيفية التـي تـسقط علـى     وأحواض متسعة وذات تصريف أكبر من األودية الشمالية نظراً ل         

السفوح الجنوبية وخاصة في سهل نوجد مما أدى إلى توفر المياه فيها باإلضافة إلى عدم تعرض هذا السهل                  
  . للرياح الشديدة حيث خلق ظروفاً مواتية لظهور نشاط زراعي محدودة  

 وادي – وادي عسرة ـ شبهون  –شي  وادي ري– وادي تريفرز – وادي ستريو -:مثل :  وديان الجنوب -د
ــه  ــرة –فاق ــه – وادي آي  وادي – وادي زنقات

 – وادي ديـشتان     – وادي ديفعرهـو     –ديعزرهو  
وتنتهي هذه الوديـان عنـد حافـة         .وادي مطيف   

الساحلي الجنـوبي ،    الهضبة ، وتصب في السهل      
 –الوديان التي تصل مصباتها إلى البحر فهـي         أما  

 هذا باإلضافة إلـى      وادي عسهم ،   –وادي سهوب   
األودية الفرعية الواقعة بـين مجموعـة الجبـال         

  .وتصب وسط الجزيرة 
   : الرؤوس والخلجان -
 يوجد في الجزيرة عدد من الروؤس الصخرية حيث يمتد بعضها إلى مياه البحر مثل الروؤس الواقعة في                  -أ  

 رأس – رأس عـدهو  –ركاتن  رأس بو- رأس مذهن  – رأس ديدم – رأس مومي –الشمال والشرق أهمها   
 رأس حمـوهر ،     – رأس سـماري     – رأس بشارة    – رأس عند    – رأس قرقمة    – رأس حوالف    –دي حمري   

 رأس شـوعب ، أمـا       – رأس حمرهـو     -رأس بادوه   : باإلضافة  إلى الروؤس الواقعة غرب الجزيرة مثل         
  . رأس ينن– قاش  رأس– رأس زاحق – رأس مطيف –الروؤس الواقعة جنوب الجزيرة فهي رأس شحن 

 توجد مجموعة قليلة من الخلجان في الجزيرة وأهميتها تكمن باستغاللها كموانئ طبيعية وبالذات أثنـاء                -ب
تعرض أجزاء من الجزيرة للرياح القوية التي تضرب سهل حديبو واألجزاء الشرقية والغربية ابتدأ من مطلع                

  :ذاً آمناً لها في خلجان الجزيرة وهي شهر يونيو حتى أواخر سبتمبر ؛ ولذلك تجد السفن مال
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 خليج بتدرفقه في الشرق بين رأس       -
   .مومي ورأس ديدم 

 خليج عنبه تماريدا في الشمال بين       -
  .رأس قرقمه ورأس عند 

 خليج بندر قلنـسيه فـي الغـرب         -
  .بينرأس حمرهو ورأس بادوه 

 خليج شربرب في الغرب بين رأس       -
  .بادوه ورأس شوعب 

 في الجنوب بـين رأس       خليج أرسل  -
  .مومي ورأس شحن 

يـسـود الجـزيــرة    : المنـــاخ  
مئوية ودرجات الحرارة  الصغرى     ) 28ْ-26ْ(مـنـاخ بحري حار حيث درجة الحرارة العظمى تتراوح بين          

مئوية حيث يكون معدل درجـات      ) 27ْ – 29ْ(مئوية والمتوسط الحراري السنوي ما بين       ) 23ْ - 19ْ(بين  
ويعتبر شهري يونيو ويوليو أكثر ارتفاعاً لدرجة الحـرارة         ) ْم30(ولشهر يوليو     ) م24ْ( يناير   الحرارة لشهر 

  .وأقل الشهور حرارة هما شهري ديسمبر ، يناير ، كما تقل معدالت درجة الحرارة كثيراُ في المناطق الجبلية 
   .في شهر يناير% 70في شهر أغسطس و % 55 معدل الرطوبة النسبية تتراوح بين -
 تتعرض الجزيرة لرياح شديدة جنوبية غربية تصل ذروتها في مطلع شهر يونيو حتى أواخر شهر أغسطس     -

ثم تبدأ باالنخفاض التدريجي لتصل في بداية أكتوبر  إلى سرعة عادية عندما تتحول إلى رياح شمالية شرقية                  
ي شهري يونيـو ، يوليـو ، أغـسطس          ، أمَّا الرياح  الجنوبية الغربية ف      )  عقد   10(عندما تقل سرعتها إلى     

، وقد تصل في بعض األجزاء من الجزيرة إلى أكثر مـن            )  عقدة   50 – 40( فتكون سرعتها قوية تصل إلى      
  .، ويرافقها حالة اضطراب شديد للبحر )  عقدة 55(

  :تنقسم الجزيرة إدارياً إلى مديريتين هي : التقسيم اإلداري 
  ية وعبد الكوري مديرية قلنس-2 – مديرية حديبو -1
لـسنة  ) 23(م ألحقت الجزيرة إدارياً بعدن ، وبموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم   1967 نوفمبر   30في  ( 

  ) .م ألحقت إدارياً بمحافظة حضرموت 1999
كانت جزيرة سوقطرة منذ بداية األلف األول قبل الميالد أحد المراكز الهامة إلنتاج السلع المقدسـة ؛ ولـذلك                   

ت شهرتها وأهميتها كمصدر إلنتاج تلك السلع التي كانت تستخدم في الطقوس التعبدية لديانات العـالم                اكتسب
  .القديم حيث ساد االعتقاد بأن األرض التي تنتج السلع المقدسة آنذاك أرض مباركـة من اآللهة 
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ارتباطها بسلطان المهـرة  وارتبطت الجزيرة في التاريخ القديم بمملكة حضرموت أمَّا في العصر الحديث فكان           
   .حتى قيام الثورة اليمنية 

ونظراً ألهمية الدور الذي لعبته     
الجزيــرة فــي إنتــاج الــسلع 
المقدسة والنفائس من مختلـف     
الطيوب واللؤلؤ فقد كـان لهـا       
حــضور فــي كتــب الرحالــة 
ــدماء ،   ــرافيين القـ والجغـ
واستمرت أخبارها تتواتر عبـر     

  .مختلف العصور التاريخية 
ــي م ــشافات وف ــة االستك رحل

الجغرافية كانت الجزيرة مطمعاً    
، ثم احتلها البريطانيون حيـث      ) م1507(للغزاة حيث احتلها البرتغاليون في مطلع القرن السادس عشر عام           

  ) .م1839(شكلت الجزيرة قاعدة خلفية الحتاللهم لمدينة عدن عام 
كن بعد تحقيق الوحـدة اليمنيـة المباركـة         وتعرضت جزيرة سوقطرة لسنوات طويلة من العزلة واإلهمال ول        

استعادت مجدها التاريخي وتواصلها الحضاري لما تمثله من أهميـة للـيمن سـواًء مـن ناحيـة موقعهـا                    
االستراتيجي في نهاية خليج عدن وإشرافها على الطريق المالحي باتجاه القرن األفريقـي وغـرب المحـيط                 

  .رة باإلضافة إلى اعتبارها من أهم مناطق التنوع البيولوجي الهندي أو لما تكتنزه من ثروات طبيعية كبي
  مديرية حديبــو 

تعتبر المركز اإلداري لجزيرة سوقطرة وتقع في السهل الشمالي للجزيرة تطل عليها سلسلة جبال حجهر مـن             
  .الناحية الشمالية 

فيها المياه على مـدار العـام ،        كما يحيط بها غابات كثيفة من أشجار النخيل على امتداد الوديان التي تجري              
  .وتتوفر في مدينة حديبو بعض الخدمات المتواضعة 

ويتبع مديرية حديبو عدد من القرى أهمها قرية قاضب الواقعة على الطريق من مطار موري الذي تم تجهيزه                  
  .حديثاً بخدمات متطورة وتهيئته الستقبال الطائرات الكبيرة بمختلف أنواعها 

  :ة وعبد الكوري ـ مديرية قلنسي
مركزها مدينة قلنسية الواقعة في الشريط الساحلي الغربي لجزيرة سوقطرة وتعتبر التجمع الحضري الثـاني               

  .بعد حديبو 
، ومنازل المدينة مكونة مـن دور       ) م1507( ويرجع تسمية قلنسية إلى فترة االحتالل البرتغالي للجزيرة عام        

  .مما يضفي على المدينة طابعاً جميالً واحد فقط ، ويغلب عليها اللون األبيض 
ويحيط بمدينة قلنسية عدد من الشواطئ الجميلة والتجمعات القروية التي تعتمد في نـشاطها علـى الـصيد                  

  .والرعي، كما تعتبر هذه المديرية نقطة استقبال سفن الصيد القادمة من محافظة حضرموت 
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  أرخبيـل سوقطرة
 – سـمحة    –عبد الكـوري    (لصغيرة تقع في الجانب الغربي منها وهي        يتبع جزيرة سقطرى عدد من الجزر ا      

، وتعتبر جزيرة عبد الكوري أكبرها مساحة وأكثرها كثافة بالـسكان ،          )  صيال   – فرعون   – كراعيل   –درسة  
شمال غرب جزيرة سوقطرة ، وتكوينات السطح فيها تشبه جزيـرة سـوقطرة ،              )  ميل   200(وتقع على بعد    

الجنوبي لجزيرة عبد الكوري مرسى صغير يسمى بندر صالح، وأعلى قمـة فيهـا يبلـغ                ويوجد في الشاطئ    
من الصخور البركانية وسكان الجزيرة يعملون بصيد األسـماك والغـوص حيـث أن              )  قدماً 1750(ارتفاعها  

  .الجزيرة غنية بمصائد اللؤلؤ ، وجميع جزر األرخبيل تشكل أهم مناطق التنوع البيولوجي 
   :ذب السياحي في جزيرة سوقطرةـ مقومات الج

تحظى جزيرة سوقطرة باهتمام كبير من قبل حكومة لالستفادة من مخزونها المتنوع ومن خصائصها الطبيعية               
المتنوعة ومزاياها االقتصادية ، وتشكل مقومات الجذب السياحي في الجزيرة جزءاً من هـذا اإلطـار العـام                  

متحفاً للتاريخ الطبيعي بما تحتويه من تنوع بيولـوجي نـادر مـع    والتي تتحدد بصفة عامة باعتبار الجزيرة  
االستفادة من جهود واهتمام عالميين بالحفاظ على جزيرة سوقطرة كجوهرة طبيعية ، ومن ذلك ما تحظى به                 

  .من قبل منظمة اليونسكو والهيئات الدولية لحماية البيئة  
  ى الجزيرة كمحمية طبيعية في إطار برنامج  االهتمام األول ينحصر في برامج تنموية للحفاظ عل-

  .اإلنسان ومحيطه الحيوي وترشيح سوقطرة كمحمية طبيعية تحظى باهتمام إقليمي وعالمي لخدمة البشرية 
  .في الجزيرة واألرخبيل التابع لها ) حماية التنوع البيولوجي (  االهتمام الثاني ينحصر في مشروع -

تجنباً ألحداث أي تدهور فـي      ) م  1996(في إبريل من عام     ) 96(زراء رقم   ولهذا كان قرار رئيس مجلس الو     
البيئة الطبيعية للجزيرة في ظل زيادة وتيرة النمو االقتصادي والسكاني في الجزيرة خـالل الفتـرة الحاليـة                  

والمستقبلية حيث يستدعي على المـدى      
الزمني المتوسط تنفيذ مشروعات حماية     

بيئياً بما يكفل   األنواع والمواقع الحساسة    
استدامة التنمية بشكل متوازن في ظـل       

صـعبة للحفـاظ علـى منـاطق         معادلة
وبهـذه المعادلـة     .المحميات الطبيعية   

يشكل اإلنسان المقيم فـي الجزيـرة أو        
الوافد إليها أهم عنـصر حيـث يعطـي         
بعــداً خاصاً ألهميـة التكامـل بـين        
عناصر الحياة المختلفة ، وبذلك يمكـن       

ي مستوى حضاري جيد إذا ما أجاد التعامل المتوازن  بين مطالبه الحياتية وصيانة طبيعة وبيئـة                 أن يعيش ف  
الجزيرة من الدمار، ألنه من خالل معادلة التوازن يمكن تحقيق منافع كثيرة للسياحة فـي بالدنـا وللعلـوم                    

ومن هـذا    .ة في الجزيرة    اإلنسانية في إبقاء مظاهر التنوع البيولوجي كعامل أساسي الستمرار حياة مزدهر          
       -:المدخل يمكن إيجاز مقومات الجذب السياحي بما يلي 
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تتميز جزيرة سوقطرة بغطاٍء نباتي وفير حيث تصل األنواع النباتية فيها إلى حـوالي              : الغطاء النباتي    -:أوالً  
ج الكثير من األمـراض ،      نباتياً بينها مجموعة من النباتات يستفاد منها في الطب الشعبي وعال          )  نوعاً   750(

ومن هذه النباتات أشجار الصبر السوقطري وأشجار اللبان والمر ودم األخوين باإلضافة إلى نباتـات طبيـة                 
أخرى شائعة االستعمال في الجزيرة مثل الجراز واأليفوربيا وغيرها ، كما يوجد في الجزيرة نباتـات نـادرة                  

باإلضافة إلى غابات أشجار النخيل الكثيفة المنتشرة في        " ألمته  ا" أخرى ومما يلفت نظر الزائر انتشار شجرة        
أماكن كثيرة أهمها ضفاف الوديان الجارية فيها المياه على مدار العام حيث تشكل بساطاً سندسياً أخضر مـع                  

  .زرقة البحر المحيط بالجزيرة لوحة فنية رائعة
شكل أحد معالم بيئة التنوع في الطبيعة ومشاهدة        طيور سوقطرة متعددة األنواع بحيث ت     : الطيـــور  : ثانياً  

أنواع الطيور ليس باألمر الصعب فهي تطير بالقرب من الزائر وفوق األشجار وفي ميـاه البحـر المحيطـة                   
  .بالجزيرة وفي الوديان ويسمع الزائر أصواتها الجميلة والمتنوعة أينما تحرك 

تراحة في مكان ما وتناول الطعام ورمى بمخلفاتـه فإنـه           وهناك نوع الطيور يحل بجانب الزائر إذا قرر االس        
بالمنظف " سرعان ما يلتهم تلك المخلفات ولذلك يطـلـق األهـالـي عـلـى هـذا النـوع مـن الطـيور              

  " .البلدية " أو " 
مـا  منها تتكاثر في الجزيرة ك    )  نوعاً 30( من  أنواع  الطيور و     )  نوعاً   105( ويعتقد أنه يوجد في الجزيرة      

  .تحتوي الجزيرة على نسبة عالية من الطيور المستوطنة 
وتعمل جمعية حماية الطيور باليمن إلى اإلسراع بأجراء الدراسات والتغطية المسحية للجزيرة لتسهيل وضـع               
الخرائط عن توزيع الطيور ومواقع تكاثرها بالعالقة مع بيئاتها الطبيعية كما تعمل على تحديـد المزيـد مـن                   

  .لهامة للطيور في الجزيرة من أجل حمايتها المواقع ا
تنتشر الكثير من الكهوف والمغارات الجبلية في مواقع عديدة من جزيرة سوقطرة            :الكهوف والمغارات   : ثالثاً  

  .والجزر التابعة لها وتعتبر أحد إنماط السكن لإلنسان السوقطرى 
حيث عملت  " جيومائية  "  منها تفاعلت عوامل     وتشكلت تلك المغارات بفعل عوامل التعرية الطبيعية وفي بعض        

المياه على إذابة الكلس وشكلت أعمدة كلسية معلقة من أعلى سطوح الكهوف باإلضافة إلى أعمـدة كلـسية                  
صاعدة من قاع الكهوف إلى األعلى ، ومعظم تلك الكهوف والمغارات مأهولة بالسكان ، ومنهـا يمارسـون                  

في سهل نوجد حيث تعتبـر أكبرهـا حجمـاً ،           " دي جب   " ا عموماً مغارة    حياتهم الطبيعية المعتادة ، وأهمه    
ويتسع لعدد من األسر ، كما يمكن للسيارة التي تقل الزوار الوصول إلى جوف المغارة والتحرك بداخله دخوالً                 

  ) . كيلو متراً 75( وخروجاً دون عناء ، وتبعد مغارة دي جب عن مركز حديبو بمسافة 
ولها خصائص فريدة مـن حيـث كثبـان         )  ميل 300(تمتد شواطئ الجزيرة مسافة     : اطئ  الشـــو: رابعاً  

  .رمالها البيضاء النقية حيث تبدو للزائر كأنها أكوام من محصول القطن ومعظمها مظللة بأشجار النخيل 
ع مثلى  تطل على مياه البحر الخالي من عوامل التلوث حيث تشاهد أنواع األسماك تسبح فيها ، وجميعها مواق                

لالستجمام والغوص بعد توفر خدمات البنية األساسية في الجزيرة وتهيئة تلك الشواطئ بالخدمات السياحية ،               
كما تحتوي مياه الشواطئ على أحياء مائية عديدة ونادرة منها السالحف المتنوعة األشكال مثـل الـسالحف                 
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ؤلؤ الذي اشتهرت به جزيـرة سـوقطرة منـذ          باإلضافة إلى الشعب المرجانية والل     .الخضراء الكبيرة الحجم    
  .العصور التاريخية القديمة 

يوجد في جزيرة سوقطرة عدد من شالالت المياه الغزيرة تنتشر في مواقع مختلفة أهمها              : الشالالت  : خامساً  
فقط ، وكذلك شالالت حالة ، ومـومي ،         )  كم   6(في حديبو حيث يبعد عن المركز بمسافة        " دنجهن  " شالالت  

  .قعرة وعيهفت ومعظم تلك الشالالت تنبع من أعالي الجبال على مدار العام و
إن تنشيط الحركة السياحية إلى جزيرة سوقطرة بحاجة إلى توفير خدمات البنية األساسـية              : وبصورة عامة   

في عموم مناطق الجذب السياحي وبالتالي توفير الخدمات السياحية المساعدة في إطـار الخطـة المتكاملـة                 
 .لحماية مناطق المحميات الطبيعية 

 :المصدر 
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