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م1994بيانات المديريات وفقا للتقسيم اإلداري لعام   
  :مديريات محافظة لحج 

 مديرية القبيطة
تقريباً ، تحيط بها مـن      )  كيلومتراً   45( تقع مديرية القبيطة شمال غرب مدينة الحوطة على بعد حوالي           

، وتـبن ، ومـن      الغرب مديرية طور الباحة ، ومن الجنوب مديرية تبن ، ومن الشرق مديريتا المسيمير               
الشمال أجزاء من أراضي محافظة تعز ، ومن أهم المواقع والمناطق األثرية والتاريخية والسياحية فـي                

 :المديرية هي 
تنتشر في مديرية القبيطة عدداً من المساجد التاريخية القديمة التي يعود بنائها            :  المساجد اإلسالمية    -1

ي في قرية الخله ، ومسجد األشعوب ، تتميز بطراز بناؤهـا            إلى عصر الدولة الرسولية منها مسجد الخل      
الذي ينتمي إلى الطراز المعماري اإلسالمي الذي اشتهرت به الدولة الرسولية تعتليها القباب ، وتحتـوي                
على أروقة مزخرفة بأشكال نباتية وهندسية متنوعة ، وهي بحاجة إلى التعريف بها وبمكوناتها المعمارية 

  .هتمام بها وإجراء الصيانة والترميم الالزمين إضافة إلى اال
  : حمام الحويمي الطبيعي العالجي -2
يوجد حمام الحويمي بمنطقة كرش التابعة لمديرية القبيطة ، ويقع على يسار خط الطريق الرئيسي التي                 

مـه النـاس    تقريبـاً ، يؤ   ) واحد كيلومتراً   ( تربط بين مدينة الراهدة ومدينة الحوطة ، على بعد حوالي           
لالستحمام بمياهه التي تحتوي على عناصر معدنيـة وكبريتيـة لالستـشفاء مـن األمـراض الجلديـة                  

  .والروماتيزم وغيرها 
 مديرية ردفان

تقع مديرية ردفان شرق شمال مدينـة       
ــى بعــد حــوالي   51( الحوطــة عل

، تحيط بها مـن الـشمال       ) كيلومتراً  
مديرية حبيل جبـر ، ومـن الغـرب         

ـ   سيمير ، ومـن الجنـوب      مديرية الم
مديرية تبن ، ومن الـشرق أراضـي        
محافظة أبين ، ومـن أهـم المواقـع         
والمنــاطق األثريــة والتاريخيــة   

 : والسياحية في المديرية هي 
 : - شـعب الـديوان      - الحبيلين   - 1

ـ   )  كيلومتراً   4( يقع شعب الديوان جنوب شرق مدينة الحبيلين ، على بعد حوالي             ة ، والمستوطنة القديم
 من الجهة الشرقية ، يعود تـاريخ        - التي تحمل االسم نفسه      -لشعب الحبيلين تقع أسفل القرية الحديثة       

المستوطنة القديمة إلى العصر اإلسالمي ، وتنقسم إلى ثالثة مواقع أثرية متجاورة تشكل في مجموعهـا                
  . مستوطنة من أهم المستوطنات اإلسالمية في المحافظة  
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ع في الشعب ، وتوجد من أسفل إلى أعلى الجبل مخلفات معمارية ملقاة على الـسطح ،                 يق: الموقع األول   
وهي عبارة عن أحجار جبلية ذات لون أبيض وأسود بعضها فوق بعض بشكل متراكم والـبعض اآلخـر                  
 متناثر وأحجامها كبيرة ، ويبدو أنها من مخلفات المنازل القديمة ، والموقع هذا ما هو إالَّ جزء مهدم من                  

القرية الكبيرة والقديمة ، وقد تهدم هذا الجزء بسبب التوسع العمراني الحـديث ، وفـي أسـفل القريـة                    
الحديثة التي أقيمت على أطالل المدينة القديمة استخدمت األحجار القديمة في بنـاء المبـاني الحديثـة ،                  

 األهالي حاليـاً األحجـار       ، ينقل منها   - أيضاً -وعلى جبل صغير يقع خلف القرية الحديثة تنتشر خرائب          
  .المهندمة القديمة لبناء بيوت حديثة لهم ؛ نتيجة للتوسع العمراني 

، بعض  )  منزالً   300( المواقع ، ويقع بأعلى القمة حيث تنتشر في أرجائها ما يقرب من             : الموقع الثاني   
ان الداخليـة لتلـك   هذه المنازل تتكون من غرفة واحدة والبعض اآلخر يتكون من غرفتين ، وفي الجـدر             

الغرف زوايا في أوساط جدار الغرفة تستخدم لتخزين المؤن كدواليب إلى جانب تلك النوافذ التي تـستخدم       
  .لإلضاءة وتوضع فيها المسرجة 

أمَّا المدينة نفسها فهي مقسمة في تخطيطها بشكل هندسي محكم حيث توجد بها شوارع منظمة وخاصـة                 
سطها والذي يقسمها إلى جزأين ، وتعتبر مستوطنة شعب الديوان مــن  الشارع الرئيسي الذي يقع في و   

المستوطنات الهامة نظراً لوجود عدد كبير من المنازل القائمة عدا المنازل المهدمـة والتخطـيط الفريـد                
  .للمدينة اإلسالمية القديمة 

رة تحتوي على ما يقارب     ويضم المقبرة وتقع في أسفل تلك الجبال في الوادي ، وهي مقب           : الموقع الثالث   
تقريباً متراصة بجوار بعضها ، ويتميز القبر الذي يبرز منه شاهد واحد بأنه قبر لذكر ، أما                 ) األلف قبر   ( 

  .القبر ذو الشاهدين فهو ألنثى 
لقد كانت مدينة شعب الديوان متقدمة كثيراً في الفنون اإلسالمية خاصة في صناعة الزجاج المزخـرف ،                 

دوات الزينة والمساحيق التي تستخدمها النساء ، وباإلضافة إلى األساور حيـث تنتـشر              وعلى األخص أ  
بقايا األساور الزجاجية بشكل كثيف في معظم أرجاء المدينة ، وخاصة األساور ذات اللون األسود ، وتلك                 

 تلك األساور   األساور التي تمت زخرفتها بطريقة مزج األلوان أو ذات األلوان المتعددة، ويالحظ أن أحجام             
قد تباينت في ألوانها وأحجامها فهناك أساور بإحجام كبيرة للنسوة ، وصغيرة للبنات وهي التي تـداخلت                 

  .  ألوانها ما بين البرتقالي واألحمر واألسود
  :  ينابيع الحمامات الطبيعية العالجية -2

هالي لالسـتحمام بمياههـا التـي       توجد بمديرية ردفان عدد من مواقع المياه الطبيعية الحارة ، يؤمها األ           
تحتوي على عناصر معدنية وكبريتية لالستشفاء من األمراض الجلدية والرومـاتيزم وغيرهـا ، ومنهـا                

 حمام الهجيرة في قرية الهجيـرة        -حمام الشرعة في قرية شرعة          -:ينابيع الحمامات الطبيعية التالية     
   حمام البدوي في الحبيلين -

 مديرية المقاطـرة
تقريباً ، تحيط بها من الغـرب مديريـة         )  كيلومتراً   83( تقع شمال غرب مدينة الحوطة على بعد حوالي         

المضاربة ، ومن الجنوب والشرق مديرية طور الباحة ، ومن الشمال أجزاء من أراضي محافظة تعـز ،                  
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، األكاحلـة ،    وهي السود ، الدهمشة ، الهويـشة ، الحليــلة           )  عزلة   24( وتشمل هذه المديرية على     
 ، ومكابرة الجبل ، المقاومة ، الزعيمة ، المـدجرة ، الـصوالحة ،               - أديم   -الزعازع ، مكابرة الوادي     

األشبوط ، النجيشة ، زريقة الشام ، زريقة اليمن ، حنيشة ، العبادلة ، االشـابهة ، انبـوة ، وقيحـة ،                       
  " . معبق " البعيمة ، كعاوش ومركز مديرية المقاطرة 

مناطقها حصينة ومن حصونها ذوات اآلثار القديمة قلعة العبد ، وحصن منيف ويأتي لسان اليمن               ومعظم  
على ذكر تلك المناطق ضمن بالد السكاسك وأوديتهم منهـا          " صفة جزيرة العرب    " في كتابه   " الهمداني  " 

  ".لمقاطرة قلعة ا"  وهي - بفتح السين المهملة وآخره نون -وادي أديم ومن قالعهم قلعة َسودان 
، وهـي منيعـة     )  كيلـومتراً    20(  ذبحان على بعد حوالي      -تقع شرق مدينة تُْرَبة     :  قلعة المقاطرة    -1

حصينة صعبة المرتقى وشديدة االرتفاع ، ومنها تبدأ سلسلة جبال السراة ، ونظراً ألهميتها اإلستراتيجية               
  . التاريخية الكبيرة فقد شهدت أحداثاً تاريخية عديدة عبر مختلف العصور 

يعتبر جبل أراف من أهم مواقع الغابات المدارية في اليمن ، توجد بها أشجار كثيفة :  غابة جبل أراف -2
ونباتات مختلفة ونادرة تصعب الدخول في بعض مناطقها نظـراً لكثافـة األشـجار  وتـداخل فروعهـا                   

بل أراف تعاني من التدهور واالنقراض      وأغصانها مما جعلها تتميز بمناظر طبيعية خالبة ، إالَّ أن غابة ج           
، نتيجة ما تتعرض له من سؤ استخدام للموارد البيولوجية حيث يتم االحتطاب وقطـع األشـجار بـشكل                   

  . عشوائي 
 مديرية يافع

تقريباً ، تحيط بهـا مـن       )  كيلومتراً   100( تقع مديرية يافع شرق شمال مدينة الحوطة على بعد حوالي           
ن ، وحبيل جبر ، ومن الجنوب أجزاء من أراضي محافظة أبين ، ومن الشرق أجزاء                الغرب مديريتا حالمي  

من أراضي محافظة البيضاء ، ومن الشمال أجزاء من أراضي محافظة الـضالع ، ومـن أهـم المواقـع       
 :والمناطق األثرية والتاريخية والسياحية في المديرية هي 

 ، ولكنها في السابق كانت تميز بيافع العليا، وهي من           تعرف يافع اليوم بهذا االسم    : - دهسم   - يافع   - 1
الشرق سلسلة الهضاب والجبال التي تبدأ من جنوب البيضاء ومكيراس ، وغرباً حتى الـضالع ، ومـن                  
الشمال أراضي البيضاء ورداع ، ومن الجنوب السهل الممتد من جنوب مكيراس حتى لحج وهـي التـي                  

، ) RES.3945(ل ذكر ألراضي يافع هو الذي جاء في نقش النصر           كانت تعرف بيافع السفلى ، يعتبر أو      
، حيث كـان    ) القرن السابع قبل الميالد     ( في  " كرب إل وتر بن ذمار علي       " الذي سجله المكرب السبئي     

، وقد كانت في بادي أمرها أراضي تابعة للدولة األوسانية ، تلـك       ) م  . س  . هـ  . د  ( يطلق عليها أسم    
في نقش النصر أنه قضى عليها ، ودمر مدنها وقراها          " كرب أيل وتر    " كر المكرب السبيئي    الدولة التي ذ  

أراضي يافع هي إحدى األراضي التي دمر مدنها وقراها ذلك المكرب الـسبئي ،  ) م  . س  . هـ  . د  ( ، و 
( ك حتـى  ثم انتقلت عقب ذلك إلى الدولة القتبانية التي ورثت تركة الدولة األوسانية ، وقـد ظلـت كـذل      

، تلـك   " ذي خـوالن    " ، و " بنـو معـاهر     " ، عندما بدأت تظهر فيها مقوالت       ) القرون الميالدية األولى    
المقوالت التي كانت تظهر أحياناً مستقلة وخاصة إثر أفول الدولة القتبانية ، وأحياناً أخرى تشكل ما يشبه                 

 أراضي البيضاء ورداع وكانت تـسمى       المملكة الصغيرة ، وهي التي كانت تضم إلى جـانب أراضي يافع          
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، وتقف إلى جانب الحضارمة ضد الدولة الـسبئية التـي         ) بنو معاهر ، وذي خوالن ، وردمان        ( بأذوائة  
العدو التقليدي للسبئيين ، وقد واصلت تلك األذوائة ذلك الـنهج           ) القرن السابع قبل الميالد     ( كانت وُمنذُ   

ي فترات الحقة إلى جانب الحميريين ضد الدولة الـسبئية ، وبعـد أن              الذي خطته الدولة القتبانية فتقف ف     
 ، وبعد أن تخلصوا من سبأ ، نجد تلك االذوائة وقادتها هم أركان              - الريدانيين   -قويت شوكة الحميريين    

  .حرب الدولة الحميرية الذين استطاعوا إخضاع حضرموت ومناطق المشرق 
   -:ومن أهم المدن األثرية هي 

وهي حاضرة مركز الحد ، وتقع في الطرف الشمالي من أراضي يافع وإلى الجنـوب            : نة بني بكر    مدي) أ(
من البيضاء ، وغرب مدينة مكيراس ، وهي أكبر مدينة في يافع ، تقع على سهل جبلي مـسطح يرتفـع                     

الـذرة تتخلله األودية الصغيرة التي  يزرع فيها القات و        )   متراً   2200( عن مستوى سطح البحر حوالي      
والفاكهة ، وهي مدينة جميلة تتناثر منازلها هنا وهناك ، ومعظم مباٍن المدينة مبنية باألحجـار وبـالنمط                  

، ) ستة أو سبعة أدوار     ( اليافعي المشهور ، ويتمثل بناء المنازل في يافع في عدة أدوار تصل أحياناً إلى               
وليس منزل أو بيت ، حيث      ) حصن  ( ه اسم   يطلق علي ) ثالثة أدوار   ( والمنزل المكـــون من أكثر من      

يستغل الدور األول عادة مسكن للماشية والحيوانات ، أمَّا بقية األدوار فتستخدم للحياة المعيشية ومعظـم                
العائالت اليافعية تتجه إلى رفع أدوار المنزل بدالً من بناء منزل آخر وبذلك فكل منزل يحتوي على أكثـر                   

س آسر تضم عادة األب واألم ، وأبنائهما وزوجات األبناء واألحفاد ، تتميز             من أسرتين وقد تصل إلى خم     
نوافذ كل دور بنمط معين حيث تكون متساوية المقاسات في الواجهة ، وهناك في أحد الجوانـب نافـذة                   
مرتفعة ويعرف من خاللها أن هذه الغرفة التي تحتوي على النافذة المرتفعة هي غرفة النوم ، وعادة أهل                  

فع يبنون سرير غرفة النوم بهيئة مصطبة مبنية باألحجار واألسمنت ، يمكن للنائم عليه إن يشاهد مـا                  يا
  . يدور في الخارج من خالل النافذة المرتفعة التي جعلت لهذا الغرض 

وهناك ظاهرة أخرى قد يلحظها الكثير من الغرباء والزوار لمدينة بني بكر وتـزداد دهـشتهم فيمـا إذا                   
مسير غرباً إلى وادي يهر ، وهي انتشار أبراج أسطوانية على طول الطريـق وهـي باسـقة                  واصلوا ال 

االرتفاع ومتقاربة كثيراً وما زالت قائمة البنيان إلى يومنا هذا ، ربما أنها كانت تستخدم لغـرض  نقـل                    
  .األخبار في حالة الحروب أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

في مركز الحد ، وتعتبر مدينة مقدسة ُحرم فيها القتال وأصبحت أرض             - أيضاً   -تقع  : مدينة خيلة   ) ب(
يحترمها رجال القبائل في يافع وغير يافع ، وال يمكن ألحد أن يصوب بندقيته أو يشهر خنجـره فيهـا ،                     

  .والمعروف أن كل من يلجأ إليها يكون آمناً على حياته ال يمكن ألحد أن يعتدي عليه مادام فيها 
تقع في أراضي قبيلة الخالقي من قبائل الموسطة في يافع ، وتعتبر ثاني أكبر مدينـة                : قة  مدينة خال ) ج(

  .بعد مدينة بني بكر 
تسمى هجر األبعوس نسبة إلى قبائل األبعوس في يافع ، وهي من أحدث مدن يافع من        : مدينة الهجر   ) د(

  . حيث العمارة والنشاط التجاري 
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ادي يهر ، تقع في وادي يهر الذي يعتبر من أجمل وديـان الـيمن               وهي عاصمة و  : مدينة قنداس   ) هـ(
حيث تكسوه الخضرة ، إضافة إلى طريقة ترتيب بناء القرى فيه بأسلوب مميـز يـشابه أسـلوب وادي                   

  .حضرموت 
تقع في منطقة الموسطة ، كانت عاصمة لسلطنة يافع العليا ، ويوجد فيهـا قـصر                : مدينة المحجبة   ) و(

  .  السلطان 
  :ا من أهم المواقع األثرية فأنها تقع شمال يافع وجنوب مدينتي البيضاء ورداع ، وهي أمَّ
، علـي   ) كيلـومتراً    20( تقع خربة هديم قطنان شمال شرق مدينة بني بكر على بعد            : هديم قطنان   - 1

 إالَّ أن جبلين صغيرين تحيط بهما أراضي زراعية خصبة شاسعة ، وقد أقيمت على الجبلين مباٍن المدينة ،      
، وقد كشف النقش    )  متراً   2.70( أحد الجبلين أقيم عليه بناء ضخم ورائع مازالت جدرانه قائمة بارتفاع            
ويعود تاريخه إلى ما قبـل      ) عم  ( الذي ُعثر عليه في هذا المبنى ، أن هذا المبنى هو معبد لإلله القتباني               

ث أن الطابق الـسفلي مـازال مـدفوناً تحـت           حي- دورين   -الميالد ، ويبدو أنه كان يتكون من طابقين         
األنقاض والذي يظهر منه جداره الجنوبي ، أمَّا تلك الخرائب المنتشرة في سطح الموقع ، فهـي للـدور                   
الثاني حيث تنتشر هنا وهناك أحجار المبنى المهندمة ، إضافة إلى بقايا أعمدة وتيجانها وقد استخرج من                 

جم أكبر من الحجم الطبيعي منحوت من حجر الرخام ، وإلـى جانبـه              هذه الخرائب تمثال لرأس إنسان بح     
بعض النقوش وهي محفوظة اآلن في مخزن اآلثار في مدينة بني بكر ، وهو عبارة عـن مبنـى بـشكل                 
غرفة مستطيلة حفظت فيه القطع األثرية التي تم جمعها من المواقع األثرية المجاورة لبني بكر ، إضـافة                  

 الشعبي ، ولكنه لألسف ال يفتح للزائرين ألنه لم يجهز كمتحف أو صالة عرض               إلى بعض قطع الموروث   
بل مخزن لتلك المعثورات ، أمَّا في الجبل الثاني من مستوطنة خربة هديم قطنان فتوجد بقايـا أساسـات                   

في معبده على الجبل اآلخر ، وإلـى جـوار هـذا       ) عم  ( لمباٍن يعتقد بأنها كانت تخص كهنة وخدم اإلله         
لجبل أقيم سد صغير يحجز المياه القادمة من الجبال الجنوبية للموقع ، والذي كان يروي تلك األراضـي                  ا

الزراعية الشاسعة ، وتعتبر خربة هديم قطنان نموذجاً نادراً للقرى اليمنية القديمة حيث إنها تمثل المعلم                
  ) . األراضي الزراعية – السد – المعبد –المساكن ( الوحيد الذي مازال يحتفظ بجميع معالمه 

، )  كيلـومتراً    13( تقع قرية صناع آل زين شمال مدينة بني بكر على بعد حوالي             :  صناع آل زين     -2
وتنقسم قرية صناع آل زين إلى قريتين صناع العليا ، وصناع السفلى ، ويقع الموقع األثري في صـناع                   

 في جبل البكرة تعود إلى فترة ما قبل اإلسالم          العليا حيث تنتشر العديد من المخربشات والرسوم الصخرية       
، حيث كتبت المخربشات بخط المسند ، واألهم من ذلك بقايا آثار سد القطار ، وهو سد قديم أسفل قريـة                     
صناع آل زين العليا على وادي يسمى وادي الغيل ومازال جداره قائماً ، إالَّ أن حوضه أصبح مليئاً تماماً                   

 كحقل زراعي ، وأعلى من هذا السد إلى الغرب في شعب هبران عثر على نقـش                 بالطين ويستخدم حالياً  
كبير كتب على صخرة كبيرة ملساء ، وفيه ُدون تاريخ إنشاء هذا السد والقيل الذي قام ببنائه ، ويعـود                    

مـة  ، وال ننسى أن النقش قد ذكر اسم المدينة التي كانت قائ           ) نهاية القرن الميالدي األول     ( تاريخه إلى   
" وهو االسـم الـذي ينطـق اآلن         " صنع  " إلى جوار السد والتي تقع خرائبها أسفل القرية الحديثة ، هو            

  .بمعنى أن اسم القرية الحالية هو نفس اسم المدينة األثرية "  صناع 



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 6

  المركز اإلداري لمحافظة لحج-مديرية تبن 
ال مـديريات ردفـان ، والمـسيمير ،         تقع مديرية تبن جنوب أراضي محافظة لحج ، تحيط بها من الشم            

والقبيطة ، ومن الغرب مديريتا طور الباحة ، والمقاطرة ، ومن الجنوب محافظة عدن ، ومـن الـشرق                   
  -:محافظة أبين ، ومن أهم المناطق والمواقع األثرية والتاريخية والسياحية في المديرية  هي 

نذُ بلوغه مخالف لحج بعد أن تصب فيه روافـد          تبدأ تسمية وادي تبن مُ     : - وادي لحج    -وادي تبن   ) أ(
متعددة في مسيرته ، وهو اسم يطلق على كثير من أجزائه ومنعطفاته في المرتفعات الشمالية ، ويطلـق                  

 بعد أن يتحد مع وادي ورزان فوق العند وقبل أن يتفرع إلـى              - الوادي األعظم    -عليه األهالي في لحج     
مال مدينة الحوطة ويطلق اسم حوض وادي لحـج أو الـدلتا علـى              فرعين تحت قرية الزايدة الواقعة ش     

األراضي الواقعة بين هذين الفرعين وهما الوادي الصغير ويعرف بـ ُعبر لزان أو وادي لزان ، ويمـر                  
 قبل أن يصب في ساحل أبين ، أو تتحول مياهـه            - شمال شرق الشيخ عثمان في عدن        -بمنطقة العماد   

بضعة ( يضانـات ، أما الوادي الكبير الذي يبدأ باالنفصال في منطقة على بعد إلى بحر عدن في حاالت الف
  .جنوب قرية الزايدة فيصب في بحر عدن بالقرب من الحسوة ) أميال 

مسار وادي تبن من منابعه في محافظة أب، حتى         " صفة جزيرة العرب    " في كتابه   " الهمداني  "  لقد حدد   
قع التي تقع في مساره من محافظة إب حتى ساحل عدن ، إضافة إلـى               ساحل عدن ، ذاكراً القرى والموا     

" فـي كتابـه   " عبد اهللا محيرز " الروافد التي تصب فيه أثناء سيره وتتحد معه ، ولكنه كما يقول األستاذ  
 أي شيء عن أي انفصال له يكون فـرعين          - وكذلك غيره من الكتاب المحدثين       -ال يذكر   " : (( العقبة  

" ال في الوقت الحاضر ، وال يجد الباحثون أية صعوبات في تحديـد المواقـع التـي ذكرهـا                    كما هو الح  
على وادي تبن من منابعه حتى يصل الرعارع ، ولكنهم يجدون صـعـوبـة بالغة في تحديد               " الهمداني  

 فور ،   مثل" الهمداني  " المستوطنات التي قامت عليه ما بين مدينة الرعارع ومدينة عدن ، والتي حددها              
القـرن  ( والغبراء قبل أن يصل إلى ساحل عدن ، بل ال يوجد أي أثر حالياً ألسماء مواقع ُعرفـت قبـل                     

عدا مدينة الرعارع ، وبني أيبة ، والعماد ، والرباك ، وإن ازدحم اآلن بأسماء لقـرى                 ) التاسع الهجري   
كتب التراث قبل ذلك القرن مطلقاً      صغيرة ومستوطنات كالفيوش والمحلة والمجحفة ، والتي ال تشير إليها           

، ويتميز حوض وادي لحج بتربته الخصبة ؛ حتى في أجزائه المتصحرة ؛ حيث يحتوي علـى رواسـب                   
  .غرينية جرفتها السيول من أعالي الجبال عبر قرون طويلة 

 حيـث أن    لقد مثل وادي لحج مسرحاً للعمليات الحربية ُمنذُ العصور المبكرة من تاريخ الحضارة اليمنية              
القرن الـسابع قبـل     ( في  " كرب إل وتر بن ذمار علي       " أول اجتياح لهذا الوادي قام به المكرب السبئي         

، الذي احرق ودمر وادي تـبن   ) RES.3945(كما جاء في نقش النصر ، النقش الموسوم بـ          ) الميالد  
لك األحـداث فـي الفتـرات       وقراه ، وهكذا ظل هذا الوادي مسرحاً لألحداث حتى العصر الحالي ، أدت ت             

إلى أعالي وادي لحـج     )  هجرية   923( المتأخرة إلى تحوالت سكانية حيث انتقلت قبائل من أبين في عام            
وسيطرت على قراه ، فاستقرت عشيرة الهياثم في بني إيبة العليا ، وأقامت أسرة آل أيوب وهي أسـرة                   

استقرت في الحمراء ، وبعدها استقر الوضـع        من العجالم من دثينة في مدينة الرعارع ، وهناك عائالت           
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في وادي لحج وامتزجت القبائل مع غيرها من يافع واألصابح وبقية القبائل الصغيرة األخرى ، وانتـشر                 
  . األمان واالستقرار الذي خلف سمات حضارية وفناً متميزاً لتلك الفترة 

عدن ، وهذه الميزة تبعد الغرابة عن تلك        ويتميز وادي لحج بتغيير مساراته من مدينة الرعارع إلى بحر            
المستوطنات التي اختفت ، والتي اختفت معها أسماؤها وأمتحت من ذاكرة البشر ، فال مبرر لبقاء قريـة                  
تعتمد على مصدر ماء تحول أو حّول عنها ، كما حدث لمدينة الرعارع مـثالً ، فمـا هـي إالَّ أن تهـزل      

غرابة أن يمتلئ حوض وادي لحج ما بين فرعيه بالمجاهيـل كمـا             وتصغر وتصبح أطالالً بعد حين ، وال        
يسميها األهالي هناك ، وهي التالل أو األكمات التي تظهر على سطحها شقافات من الفخار إذ ُيعتقد أنهـا                   
آثار لألقوام القديمة لعصور ما قبل اإلسالم ، وإلى جانب تلك المجاهيل األطالل والمـستوطنات الخرائـب                 

جمعات لمصانع اآلجر والزجاج ، وهي التي تغير حالها بعد تغير مجرى الوادي وبعده عنهـا ،                 األثرية وم 
، تقع في حوض وادي لحج أهم موارد المياه لعدن ُمنذُ القدم إذ             " عبد اهللا محيرز    " وعلى حد قول األستاذ     

" و " الـشيخ عثمـان   " لك تنتشر فيه اآلبار بكثافة من قرية العماد شرقاً إلى بير أحمد غربـاً ؛ بما في ذ       
، وتنتشر فـي هـذه المنطقـة المـزارع          " قرية الدرب   " و  " قرية الوهط   " و" بير فضل   " و  " بير ناصر   

والبساتين واألحراش الكثيفة من السمر والعوسج والعشر واألثل ، وقد نشأت مستوطنات اعتمدت علـى               
واآلجـر والزجـاج وتبـدو مخلفـات تلـك          هذه الموارد الطبيعية من ماء ووقود نباتية لصناعة الخزف          

، على سطح وجوانب األكمات " العماد " و " كود امسيلة  " الصناعات المنتشرة في المواقع الواقعة ما بين        
عدة ( دليالً على تلك األثار العريقة وتغطى عليها شقاف الفخار مما جعل مناظرها تميل إلى الحمرة لتمتد                 

  ).كيلومترات 
صراع تاريخية عدم فيها االستقرار ومنها فترة أفول الدولـة الطاهريـة وتقهقرهـا              ولكن سادت فترات    

ونشبت بدالً عنه الحروب التي من مخلفاتها استبدلت بعض مستوطنات بأخرى ، نتيجة انتقال الناس مـن            
قراهم المعرضة للنهب من القبائل الُمعادية إلى مواضع يطلق عليها األهالي اسم حوط ، بـسبب وجـود                  

رحة فيها ألولياء صالحين ، والحوطة مكان يقيم فيه الناس يتميز بحرمته ، إمَّا لوجود أضرحة فيه أو                  أض
لكثرة مدارس العلم فيه ، وقد كانت القبائل المعادية تتحرج من دخول هـذه الحـوط احترامـاً لألوليـاء                    

حوطة " شيرة غالب آل لحج إلى      انتقلت ع (( مثالً لذلك بقوله    " بامخرمة  " المقبورين فيها ، وذكر األستاذ      
 وقليل منهم انتقلوا إلى مدينة عدن وقرية        –،ـ وهي اآلن المركز اإلداري لمحافظة لحج        " الشيخ بلجفار   

الوهط ، وهكذا ظهر نظام الحوط في وادي لحج لضمان األمان واالستقرار ، وانتشرت في طول الـوادي                  
ذا االسم كالوهط والحمراء إال أن قراها تجاورهـا         وعرضه مثاوي شبيهة بها وهي وإن لم تكن تسمى به         

أضرحة ألولياء صالحين ومساجد مقامة حولها ، واكتسبت نفس الحرمة ، مثل حوطة سفيان أو حوطـة                 
 وادي لحج بالمستوطنات والقرى مثل جالجل ، وصبر ، والحمراء ، والمحلـة              - أيضاً   -بلجفار وازدحم   

  .وال يعرف تاريخ اختطاطها 
  :المواقع األثرية والتاريخية والسياحية في وادي تبن هي ومن أهم 

تقريباً على الضفة الغربية    )  كيلومتراً   21( تقع شمال مدينة الحوطة على بعد حوالي        :  دار العرائس    -1
 فـي   - األتراك   -لوادي تبن ، ويشتمل الموقع على خرائب لقصر عثماني بني في فترة تواجد العثمانيين               
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، وقد أقيم ذلك القصر على خرائب       ) متراً   16.5 × 40( لقصر على شكل مستطيل أبعاده      منطقة لحج ، وا   
موقع قديم يعود تاريخه إلى فترة ما قبل اإلسالم ، تظهر منه بقايا جدار في الجزء الشرقي من القـصر ،                     

لـى  ويتكون من خمسة صفوف بنيت بطريقة محكمه ، وبأحجار مهندمة ، يمتد ذلك الجدار من الـشمال إ               
، وأعلـى   )  متراً   4.35( يتعامد على جدار آخر شرقي طوله       )  متراً   7.5( الجنوب ، ويبلغ طوله حوالي      

، ويظهر أن هذه الجدران ما هي إالَّ بقايـا مبنـى قـديم              )  متراً   4,14( ارتفاع لبقايا ذلك الجدار حوالي      
د أن تكون طريقة واحدة في بنـاء        يحتمل أن يكون معبداً نظراً لطريقة أسلوب بناء الحجـارة ، وهي تكا           

جدران المعابد في مختلف أراضى الدولة القتبانية التي كان هذا الموقع أحد ممتلكاتها ، وقد عثـر علـى                   
نقش في هذا الموقع كتب بخط المسند ولكنه تالف لم يبق منه سوى بعض الحروف المسندية ؛ ونتيجـة                  

ل أن يكون موقع دار العرائس هو واحد من بقايـا مـدن             ألهميـة وادي تبن ُمنذُ العصور القديمة فيحتم      
  .الوادي إن لم يكن حاضرت

يقع كود امسيلة في الضفة الشرقية من الوادي الكبير وجنوبي مدينتا الحوطة والوهط             :  كود امسيلة    -2
 تقابل ، ولفظة كود تعني أكمة أو تل ، أمَّا امسيلة فهي السائلة وحرفي األلف والميم في لهجة منطقة لحج

، على كود   " هدية الزمن   " في كتابه     " أحمد بن فضل العبدلي     " أل التعريف ، وقد أطلق المؤرخ اللحجي        
صـفة بـالد    " في كتابـه    " بن المجاور   "  لتشابه أوصافه مع ما جاء على لسان         - اللخبة   -امسيلة اسم   

ارية أهمها تلك المعارك التـي دارت       ، واللَّخَبة اسم قد تكرر في عدة مناسبات في المصادر اإلخب          " اليمن  
" وعمه الملـك الظـاهر      )  هجرية   831 - 827"  ( عبداهللا بن أحمد بن إسماعيل      " بين الملك المنصور    
الربـع األول مـن القـرن       ( للسيطرة على مدينة عدن في      )  هجرية   842 - 831" ( يحيى بن إسماعيل    

أحياناً " الجندي  " وعن  " الخزرجي  " لك المعارك عن    ، وقد نقلت معظم المصادر أخبار ت      ) التاسع الهجري   
وتوحي تلك المصادر أن لهذا الموقع أهمية استراتيجية واقتصادية خاصة بالنسبة لمدينة عدن ، فقد كانت                
تقيم أو تعسكر فيه الجيوش الغازية استعداداً للزحف على مدينة عدن ، وتعود إليه حين تضطر الظروف                 

مخازن بالمؤن والغذاء وقيادة الجيش لتمد القوات المرابطـة حـول عـدن بـالمؤن     للتقهقر ، وفيه تقام     
أنـه  " بامخرمـة   " والغذاء ، إضافة إلى حماية الجيش من الخلف تحسباً ألي هجوم مباغت ، وال يـذكر                 

، ) فرسخين إالَّ ربـع     ( أنه يبعد عن مدينة عدن حوالي       " بن المجاور   " عرف هذا الموقع ولكنه نقل عن       
عن الموقع أنه كان قرية عامرة ينقل منها اآلجر والزجاج إلى مدينة عدن ، وكان بها                " بامخرمة  " تب  وك

 وكان يسكنها جماعة من األهــدوب ،        - السمسم   -دكاكين ومعاصر للزيت ، زيت الجلجل أو الجلجالن         
أبنـاء  " علـي   " و" عامر"والعقارب وغيرهم ، ولم تزل عامرة إلى أن استولى على مدينة عدن الشيخان              

 -، وكان قُطاع الطرق من الطوالق وغيرهم ينهبـون النـاس مـن أمـصادة                " طاهر بن داود    " الشيخ  
 ثم يأوون إليها وانتقل بعض أهلها إلى مدينـة          -وأمصادة اشتهرت كمأوى لقُطاع الطرق وشذاذ القبائل        

القـرن  ( في  " بامخرمة  " دركه  عدن وبعضهم إلى السيلة والوهط وغيرها ، ولعل الموقع اختفى قبل أن ي            
، وكود امسيلة اآلن عبارة عن مجموعة تالل تنتشر على سطحه الشقافات الفخارية ،              ) التاسع الهجري   

، وهي الموقع األثري القديم الـذي  - جمع مجهالة -واآلجر ، والزجاج ، وإلى جانبه الكثير من المجاهيل     
ارية تجعل سطحه ذو لوناً ُمحمراً ، ويطلق عليها االسم ، أما يمثل تل أو أكمة ، غالباً ما تعلوه شقافات فخ
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 اسم المشقافة ،    - أيضاً   -لكونها مجهولة التاريخ أو أنها منسوبة إلى الجاهلية لقـدمها ، ويطلق عليها             
  .والشقف قطعة الفخار ، وكذلك اسم العادية نسبة إلى قوم عاد

مدينة الرعارع هي عبارة  عن موقع أثـري          : -عارع   مدينة الر  -المستوطنات السكنية المندثرة      ) ب(
؛ على الـضفة الغربيـة للـوادي        ) ثالثة كيلومترات   ( قديم ، تقع شمال مدينة الحوطة على بعد حوالي          

، ترتفع عن   )  متراً   198 × 86( الصغير ، وهي عبارة عن أكمة أو تله مستطيلة الشكل تقريباً أبعادها               
، وارتفاعها هذا جعلها تشرف على بساتين النخيل المحيطة بها          )  مترات   8 - 5( سطح السهل فيما بين     

، وتنتشر على سطح تلك التله الشقافات الفخارية المصقولة ، وبقايا أواني زجاجية ملونـة ، وأسـاور                  
   . - أيضاً -زجاجية ملونة 

( السـتيطان الموقـع إلـى       وتدل بقايا المستوطنة التي كانت فيها مباٍن مبنية باآلجر ، يرجع آخر تأريخ              
التي عثر عليها في السطح " العمالت البرونزية  " من خالل   ) القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميالدي       

، وتشير معظم المصادر التاريخية اإلخبارية أن مدينة الرعارع كانت عاصمة مخالف لحج ، وكانت محور                
منتـصف القـرن    ( في  " آل بني زريع    " تصفية بين   شهرتها تلك الواقعة المشهورة المتمثلة في حرب ال       

" علي بن أبي الغـارات      " ، و " سبأ بن أبي السعود     " حيث دارت المعارك بين الداعي      ) السادس الهجري   
الذي كان يحكم ميناء ومدينة عدن وأراضي لحج ،         " أبو السعود   " ، فبعد أن توفى     " آل زريع   " وهما من   

، وهـو صـاحب     " علي بن أبي الغارات     " ثم أخوه   " محمد  " ثم ابنه   " سبأ  " خلفه في منطقة نفوذه ابنه      
فكان له حصن التعكـر علـى       " سبأ  " حصن الخضراء والمستولي على ميناء ومدينة عدن ، أمَّا الداعي           

ميناء ومدينة عدن ، وحصن الدملؤه ، وسامع ، ومطران ، وذبحان ، وأجزاء أخرى من المعافر وبعض                  
، وعمه  " سبأ بن أبي السعود     " نت أعماله كبيرة وواسعة وقد توترت العالقات بين الداعي          الجند ، وقد كا   

" علـي بـن أبـي الغـارات         " بسبب التصرفات السيئة التي حصلت من عمال          " علي بن أبي الغارات     " 
ـ            " سبأ  " واعتدائهم على عمال الداعي      " ان  وإفسادهم ، وقد أدى ذلك األمر إلى حروب بين الطرفين ، وك

يتخذ في هذا الوقت من مدينة الرعارع عاصمة له ، وبدأت الحروب ُمنذُ محاولـة               " علي بن أبي الغارات     
، وظلت هذه الحـروب فتـرة   " علي بن أبي الغارات " احتالل مدينة الرعارع لتأديب عمه " سبأ  " الداعي  

، والتي انتهت بانتصار الداعي     -ع   فتنة الرعار  -زمنية طويلة أطلقت عليها المصادر التاريخية اإلخبارية        
مهـدي  " الذي دخل مدينة الرعارع منتصراً ، ثم تعرضت مدينة الرعارع للنهب والتدمير من قبل               " سبأ  " 

الذي أغار على مخالف لحج مرتين متتاليتين ، قتل خاللهما الكثير مـن أهـل لحـج                 " بن علي الرعيني    
؛ ولكن تم إعادة عمارتها من جديد       )  هجرية   558( عام  وسبى نساءهم وأموالهم الجزيلة ، كان ذلك في         

قد تعرضـت   ) في الربع األول من القرن العاشر الهجري        (  في نهاية دولة الطاهريين      - أيضاً   -لنجدها  
 قد تغلغلوا في البالد ، وبـدءوا يقلـصون          - األتراك   -للتدمير ، فبعد أن شعر الطاهريون أن العثمانيون         

ة لدرجة أنهم اقتربوا من عاصمة الطاهريين المقرانة في مدينة رداع ؛ فما كان مـن                نفوذ الدولة الطاهري  
الطاهريين إالَّ أن وجهوا قبيلة الهياثم التي كانت تستوطن أبين إلى لحج لحفظ األمن فيها ولحمايتها مـن                  

بلـغ نائـب    العثمانيين ؛ وبالفعل توجهت قبيلة الهياثم إلى لحج ووصلت إلى جوار مدينة الرعـارع ، وا               
الطاهريين في مدينة الرعارع باألمر ، وعند وصولهم إلى لحج ، طلبوا منه أن يزودهم بالغذاء والمؤونة                 
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، ولكنه تخاذل ولم يصدق ذلك فهرب إلى مدينة عدن وعلى إثرها اجتاحت قبيلة الهياثم مدينة الرعـارع                  
إلـى  - أيـضاً    -ا بذلك بل توجهـوا      ؛ ولم يكتفو  " مجرب بن حيدره بن مسعود الهيثمي     " ونهبوها بقيادة   

مدينتي بني أيبة العليا والسفلى اللتان تقعان غرب مدينة الرعارع ، على الضفة الشرقية للوادي الكبيـر،                 
 التي حـرف اسـمها      -فنهبوهما ودمروهما فما كان من سكان مدينة الرعارع ، وسكان مدينة بني أيبة              

ى حوطتي سفيان وبلجفار ، وتدهورت مدينة الرعارع ، وكانـت            ، إالَّ أن هربوا إل     -) ميبة  ( أخيراً إلى   
القـرن الحـادي    ( هذه بداية النهاية لها حيث تحولت العاصمة إلى حوطة بلجفار ، ولم يعد لها ذكر بعد                 

الذي قام ببناه السيد    " عمر بن عبد اهللا المساوي      " ، ونقل منبر جامعها إلى جامع السيد        ) عشر الهجري   
، وكان نهاية جامعها يعني نهايتها كمدينـة        )  هجرية   1083( في مدينة الحوطة عام     " هللا  عمر بن عبدا  " 

   .    مستوطنة
بدأ تاريخ مدينة الحوطة كعاصمة ُمنذُ تدمير مدينة الرعـارع فـي            :  حوطة بلجفار  -مدينة الحوطة   ) ج(

صمة إلى حوطـة بلجفـار،   أواخر عهد الدولة الطاهرية ، وعندما دخل العثمانيون مدينة عدن تحولت العا   
" أحمد بن فضل    " ، إالَّ أن    ) القرن الحادي عشر الهجري     ( م يعد لها ذكر بعد      فتدهورت مدينة الرعارع ول   

عمال اإلمـام المتوكـل   " يرى أن أول من اتخذ مدينة الحوطة عاصمة للحج هم       " هدية الزمن   " في كتابه   
 "دار عبـد اهللا  " و " دار ُحمـادي   " ، ويؤكد على ذلك بأن لهم داريـن فيهمـا همـا             " واإلمام المنصور   

فضل بـن علـي     " المعروفان بموضعيهما إلى اآلن في مدينة الحوطة ،  ولما استقر فيها فيما بعد الشيخ                
أقرها عاصمة للحج وعاصمة لملكه ، وقد نقل عائلته من قرية المجحفة            )  هجرية   1145( عام  " العبدلي

مسجد السيد عمـر بـن      " إليها ، وكان فيها أحد عشر مسجداً وثالثون بئراً للشـرب ، وأشهر مساجدها              
، " مسجد الشيخ الحسين بن أحمد المـساوي        " ، و   " مسجد الدولة   " ، و   " عبد اهللا بن حسين المساوي      

وبه قبره  )  هجرية   892( عام  " حسين بن أحمد المساوي     " الذي يقع في حارة المساوي وقد بناه السيد         
 تقام له زيارة حولية في السابع عشر من         ، ويعتبر من أقدم أبنية مدينة الحوطة ، وهو رجل صالح كانت           

، وهو مسجد   " مسجد راجح   " ، و )  ميالدية   1967( ربيع ثاني ، إالَّ أنها توقفت عقب االستقالل في عام           
وهو مسجد قديم في حارة عبد اهللا ، وقد رمم مـن            " مسجد بليل   " حديث بني في وسط مدينة الحوطة ، و       

، ثم تلته ترميمات أخرى بمادة اإلسمنت أفقدته معالمه القديمـة  " بدلي عبد اهللا بن محسن الع " قبل األمير   
بني في  " الشيخ سعيد   " الذي يقع في حارة     " مسجد الشيخ سعيد    " وتاريخ بنائه غير معروف بالضبط ، و      

ولكن تـاريخ   " محمد أبوبكر السقاف  "، وهو مسجد بناه الشيخ      " مسجد قيضاء   " ، و )  هجرية   991( عام  
ر معروف ويحتوي في داخله على بعض القبور التي ال تحتوي شـواهدها علـى كتابـات عـن                   بنائه غي 

أصحابها ، وتشتهر مدينة الحوطة إلى جانب مساجدها بأضرحتها حيث توجد فيها العديد مـن األضـرحة                
، وهـو رجـل     "حوطة بلجفار "بلجفار الذي تنسب إليه     " مزاحم"لبعض الصالحين ، أهمها ضريح الصالح       

قام له زيارة حولية في شهر رجب ، وتلك الزيارة تعتبر من أعظم المناسبات الدينية الحولية فـي                  صالح ت 
لحج ، فالتجار ينتظرونها بفارغ الصبر كموسم للخير ؛ حيث تصل الوفود من كل صـوب مـن القـرى                    

ـ     ضاء الـدين  المجاورة ، وتروج سلعهم المتعددة ؛ لذلك صار صباح اليوم التالي للزيارة وعداً وأجـالً لق
فيقال إلى صبيحة رجب ؛ والمراد صبيحة اليوم التالي لزيارة رجب حيث تتم في اليوم األول طقوس دينية                  
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عند ضريح ، تبدو أشبه بتلك الطقوس التي تقيمها القبائل اآلن في أفريقيا يتخللها المشي علـى النـار ،                    
  . وطقوس سحرية غريبة ال مجال هنا لشرحها

  -:لمناطق األثرية والتاريخية والسياحية في مدينة الحوطة هي ومن أهم المواقع وا
السلطان عبد الكريم بن علي بـن عبـد اهللا          " أبرز معالم مدينة الحوطة حالياً قصر       :  قصر السلطان    -1

، يقع إلى اليمين من ساحة السوق ، الـذي ينتهـي إليـه              )  هجرية   1347( ، قام ببناءه عام     " العبدلي  
 ) Lحرف  ( ن مدخل مدينة الحوطة باتجاه عدن ، وهو عبارة عن قصر كبير بني بهيئة               الطريق القادم م  

 - أيضاً   -، وأمامه ساحة كبيرة تتوسطها نافورة ، وقد بني بطراز يشابه مباٍن الشرق األقصى ، ويشابه                 
 المكال ، الذي بناه في كريتر عدن ، كما يشابه قصر القعيطي في مدينة" السلطان عبد الكريم فضل " قصر 

، وهو من أجمل مباٍن مدينة الحوطة على اإلطالق ، ودوره الثالث           ) ثالثة أدوار   ( ويتكون هذا القصر من     
  . يشغل حالياً متحف مدينة الحوطة 

  ) : عمر بن عبداهللا المساوي (  المسـجد الجـامـع - 2
)  هجرية   1083( في عام   " اوي  السيد عمر بن عبداهللا المس    " يعتبر من أهم مساجد مدينة الحوطة ، بناه         

السلطان عبد الكريم فضل بن علـي محـسن   " ، ونقل منبره من جامع مدينة الرعارع ، ثم جدده ووسعه          
حتى صار من أجمل وأفخم مساجد اليمن ، يحتوي علـى قبـة متميـزة      )  هجرية   1348( عام  " العبدلي  

 ، استغل الـدور األول كمحـالت ،         -دورين   -بزخارفها الخارجية والداخلية الجميلة يتكون من طابقين        
يستخدم ريعها كوقف للجامع ، أمَّا الجامع ففي الدور الثاني وقد زخرفت واجهته الخارجية بطراز الفنون                

في جداره الجنوبي ، واآلخر في جداره الشرقي ، وقـد تـم             : اإلسالمية التقليدية ، وله مدخالن ، األول        
  . ترميماً كامالً )  يالدية  م1970( ترميمه أخيراً في عام 

" محمد بن محـسن     " وجدده أخوه   " السلطان أحمد محسن فضل     " بنى مسجد الدولة    :  مسجد الدولة    -3
، ويعتبر من أجمل المساجد في مدينة الحوطة ، والتخطيط الهندسي والمعمـاري             )  هجرية   1292( عام  

األقصى ، وقد دفن إلى جـوار المـسجد بانيـه           للمسجد متأثر بفنون العمارة اإلسالمية في بلدان الشرق         
القمنـدان  " ، كما دفن إلى جواره العديد من أمراء السلطنة ، أشـهرهم ،  " أحمد محسن فضل    " السلطان  

، ويقع هذا المسجد في قلب مدينة الحوطـة ، وتقع إلى جواره المنازل القديمـة  " أحمد بن فضل العبدلي    
  . السلطنة لعشائر السالطين التي كانت تحكم 

  - :- ضريح سفيان - حوطة سفيان -4
في مدينة الحوطة ، وتنسب الحوطة إليه فسميت حوطة سفيان ،           " الشيخ سفيان بن عبد اهللا      " يقع ضريح   

ويوجد داخله قبره ، تقام له زيارة سنوية في السابع عشر من ربيع األول ، ومشهده جميل ويقـال لـه                     
عالماً متفقهاً مشتغالً بالعلم ، تتلمذ على يده فقيه         "  سفيان بن عبد اهللا      الشيخ" اليمنًّى والحصرى ، وكان     

، أمَّا تاريخ وفاته فهو غير "الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم المروني المغربي "عالم اسمه   
ووفاته ، ولم تذكر تأريخ ميالده      ) القرن الثامن الهجري    ( معروف ؛ وتذكر بعض المصادر أنه عاش في         

" ، وقد تم هدم وتخريب ضريح " حوطة سفيان " حتى اآلن في    " الشيخ سفيان   " ، ومازال يسكن من نسل      
  .، ولم يبق منه سوى منارة المسجد )  ميالدية 1994( عام " الشيخ سفيان 
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، علـى   )  كيلـومتراً    20( تقع قرية صبر شمال مدينة عدن على بعد حـوالي           ":  لحج   -صبر" قرية   -د  
ريق اإلسفلتي الممتد من مدينة عدن إلى مدينة الحوطة ، وقد توافد العديد من العلماء األثـريين إلـى                   الط

بعد أن كشفت عنـه المـسوحات       ) القرن التاسع عشر الميالدي     ( ُمنذُ مطلع   "  لحج   -صبر  " موقع قرية   
لها المحافظات الجنوبية من أثناء احتال)  ميالدية  1932( الجوية التي قامت بها الدولة البريطانية في عام         

وقدم دراسات    ) L. Belhaven  -اإلنجليزي  ( ، وعلى إثر ذلك فقد زار هذا الموقع         - سابقاً   -الوطن  
عنه حيث أشار إلى أنه يتكون من مجموعة من التالل المتواصلة التي ال يمكن حـصرها والتـي تغطـي                    

 30( بدو كاألحمر ، وهي ترتفع عن السهل حوالي         سطحها شقافات الفخار ؛ مما أعطى لتلك التالل لوناً ي         
حفرة عميقة بلغ عمقها    )  ميالدية   1917( تقريباً ، ويذكر أن العثمانيين قد حفروا في عام          )  قدماً   34 -

في إحدى تلك التالل ولكن الفخار لم ينته بمعنى ؛ أن هذا الموقع يبدو أعمق مـن  ) أربعين قدماً   ( حوالي  
القـرنين  ( قدمه التاريخـي ، وأعطى حينذاك عمراً تقريبياً للموقع ، وهـو مـا بـين          ذلك ممَّا يدل على     

( وتـاله   ) W.F. Albright -األمريكـي  ( ، ثم زار الموقع بعد ذلك ) السادس والخامس قبل الميالد 
 ، واألهم من ذلك) عقد السبعينات من القرن العشرين الميالدي ( في مطلع  ) Brian Doe -اإلنجليزي 

( الدراسات واألبحاث التي قامت بها البعثة األثرية اليمنية األلمانية الروسية المـشتركة خـالل األعـوام                 
حيث قامت خالل تلك األعوام بحفريات أثرية مكثفة في قرية صبر كشفت عن             )  ميالدية   1998 - 1994

 - 1000( لية إلى ما بين     أهم موقع اثري في الجزيرة العربية حيث يعود تاريخه من خالل المعطيات األو            
  ) . عاماً قبل الميالد 1500

وموقع قرية صبر غني بمحتوياته األثرية أكثر من أي موقع آخر في اليمن وتتنوع المكتـشفات األثريـة                  
التي تم العثور عليها في الموقع ما بين أواني خزفية ودمى فخارية بأشكال بشرية وحيوانيـة ، والموقع                 

صانع إلنتاج الفخار ، أما الحضارة التي كانت تتبعهـا قريـة صـبر فهـي مـن                  كان عبارة عن مجمع م    
الحضارات الساحلية ، ويعتبر أكبر المواقع الحضارية الساحلية في الجزيرة العربية ، أما المنشآت التـي                
مازالت بقاياها قائمة فهي مباٍن مبنية من اللبن متواصلة ببعضها لدرجة يصعب معها معرفـة األجـزاء                 

ديمة من الحديثة ، وقد عثر على لقي أثرية عبارة عن أواني فخارية جميلة جداً أهمها تلك التي كانت                    الق
  .ا اإلضاءة بأشكال هندسية رائعةتستخدم غالباً كمسرجة حيث توضع داخلها فتيلة المسرجة لتخرج عبره

دي لحـج  إلـى الـشمال    تقع قرية الزيادي على الفرع الكبير مـن وا        " : الزيادي  "  قرية الهذابي    -هـ  
، وعندما قبر الرجل الصالح     " الهذابي  " الشرقي من مدينة الحوطة ، وكانت تلك القرية تسمى في السابق            

سماها أهل مخالف لحج الزيادي     )  هجرية   235( عام  " الشيخ علي بن عمر الزيادي الكناني القريضي        " 
  ). 1(، يسكنها المحامرة وبعض من المساودة وغيرهم 

تقع قرية المحلة على الفرع الكبير من وادي لحج ، جنوب غرب مدينـة الحوطـة ،                 : قرية المحلة    -و
" ، وهـو شـقيق      " الشيخ عبد اهللا بن الحـسن       " ، وفيها ضريح    "آل أبي سعد    " ، و " آل ثبتان   " يسكنها  

، ويلقـب   الذي يقع ضريحه في قرية القاضي التابعة لمديرية طـور الباحـة             " القاضي أحمد بن الحسن     
، تقام له زيارة في شهر جماد اآلخر من كل عام ، تتم خاللها              " الجوهري  " بـ  " الشيخ عبداهللا   " األهالي  

طقوس للزيارة منها مآدب األكل لمدة خمسة أيام يمولها أحد قاطني قرية المحلة تبركـاً بـذلك الـشيخ                   



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 13

ي قد تعرض للهدم مؤخراً ، إما جدرانه        الصالح ؛ إال أن تلك الزيارة توقفت ، كما أن سقف الضريح الخشب            
فما زالت قائمة ، وتظهر على الجدران من الداخل كتابات بخط الثلث وزخارف إسالمية قوامها تفريعـات                 
وأوراق نباتيـة ، وأشكال هندسية متداخلة ، لقد أقيم ذلك الضريح على تله مرتفعة قليالً عن السهل الذي               

  . وقدسية ، وكأنه حارس يحمي القرية أقيمت فيه القرية مما زاده هيبة 
، اشتهرت  " بير أحمد   " تقع قرية الوهط على الوادي الكبير من وادي لحج شمال           :  قرية الوهـــط    -ز

القرن ( بكثرة مساجدها وأضرحة الصالحين والعلماء المقبورين فيها ، ولم يرد ذكر اسم قرية الوهط قبل                
أنها كانت تحمل اسماً آخـر غيـر        " محيرز  " ة ، ويحتمل األستاذ     في المصادر التاريخي  ) التاسع الهجري   

  -:الوهط ومن أهم مساجدها وأضرحتها 
قام هذا الـشيخ الـصالح      " : عبد اهللا بن علي بن حسين بن علي         "  مسجد وضريح الشيخ الصالح      - 1 

مدون علـى ضـريحه     كما يفيد النص الكتابي ال    )  ميالدية   1037( ببناء المسجد أثناء حياته ، توفى عام        
المقام داخل المسجد ، ذلك الضريح الذي تقام له زيارة حولية في الرابع  عشر من شهر رجب ، من قبل                     
أهالي قرية الوهط والقرى المجاورة ، والمسجد عبارة عن مبنى مربع الشكل تقريباً ال يتسع لعدد كبيـر                  

  .من المصليين  
السيد علي بـن    " وهو أحد أحفاد الشيخ الصالح      " : ي  عمر بن عل  "  مسجد وضريح الشيخ الصالح      - 2 

وهو الشيخ الصالح الذي قدم مـن موطنـه األصـلي مـن تـريم      " أبي سكران بن عبد الرحمن السقاف     
( هذا المسجد في حياته ، وتوفى عام        " عمر بن علي    " حضرموت إلى قرية الوهط  ، بنى الشيخ الصالح          

 ضريحه الذي حفر في داخل المسجد ، وتقام له زيارة في يومي             وهو التاريخ المدون على   )  هجرية   899
الرابع عشر والخامس عشر من جماد األول من كل عام ، ويتميز هذا الضريح عن غيره مـن أضـرحة                    

  . قرية الوهط أن وفوداً كثيرة تقدم من منطقة أبين يومي الزيارة 
"  يحوي بداخله ضريحاً للشيخ الصالح       هو عبارة عن مسجد   " : علي بن زين    "  مسجد الشيخ الصالح     -3

في حياته ، ثم قام أهالي قريـة الـوهط ،           " علي بن زين    " ، وقد بنى هذا المسجد الشيخ       " علي بن زين    
  .ببناء الضريح للشيخ وقد هدم الضريح تماماً ولم يبق منه سوى المسجد الصغير 

، وهـو  " أحمد قيـدار  " المسجد الشيخ بنى هذا  " : أحمد يحيى قيدار  "  مسجد وضريح الشيخ الصالح      -4
االسم الذي يحمله هذا المسجد حتى اآلن كبقية مساجد قرية الوهط التي تحمل أسماء المشايخ الصالحين                
الذين قاموا ببنائها ، إالَّ أن تاريخ بناء هذا المسجد غير معروف ، إضافة إلى أن قبره الموجـود داخـل                     

   .المسجد لم يكتب عليه تأريخ وفاته 
على ضريح الشيخ   )  ميالدية   1935( بنى هذا المسجد في عام      " : الحبيشي  "  مسجد الشيخ الصالح     - 5
الذي ال ٌيعرف متى توفى ألن قبره ال يحتوي على أي كتابات تدون تاريخ وفاتـه ، وكـذلك                   " الحبيشي  " 

رة في يوم الرابع عشر من تقام له زيا" الشيخ الحبيشي "  يعرف عند األهالي بأنه ضريح – كامالً –اسمه 
  . شهر جماد األول من كل عام 
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تلك هي أهم مساجد وأضرحة قرية الوهط أو كما يطلق عليها مؤخراً مدينة الوهط التـي تـشتهر حاليـاً           
بصناعة الحلوى المحلية والتي تصنع بطريقه خاصة ، اشتهر بها أهل مدينة الوهط وتسمى تلك الحلـوى        

  .بالمضروب 
 باحـــةمديرية طور ال

 كيلومتراً  68( تقع مديرية طور الباحة وسط أراضي محافظة لحج غرب مدينة الحوطة على بعد حوالي                
تحيط بها مديريات محافظة لحج من كافة الجهات ، من الشرق مديرية القبيطة ، ومن الشمال مديريـة                  ) 

عبارة عن جبال جرداء تكثر     المقاطرة ، ومن الغرب مديرية المضاربة ، ومن الجنوب مديرية تبن ، وهي              
فيها األشجار الشوكية تتخللها أودية ضيقة ونحو الشرق من المديرية نجد سالسل متعاقبة تحاذي األودية               

، بينمـا   )  قـدماً    1000( المتعددة التي تنزح جنوباً نحو طوران وترتفع عن مستوى قاع األودية حوالي             
 4000( لقرب من مديرية المقاطرة ، يبلغ ارتفاعها بين         نجد مجموعات من الجبال العالية نحو الشمال با       

عن مستوى سطح البحر ، ومن أهمها سلسلة جبال حبؤه ، وجبـل رسـين ، والخـط                  )  قدماً   6000 -
الطويل لجبل ُجردد الذي يكون مجموعة جبلية تتجه متعرجة نحو الشرق ونحو الغرب إلى شمال المديرية                

اه التي تنساب من األودية جنوباً ، بينما تنساب مياه وادي الغيل وغيـره              ، والجبال تكوَّن نقطة تجمع المي     
  .التي في أراضى مديريتي القبيطة والمقاطرة غرباً نحو البحر األحمر 

سمي مركز مديرية طور الباحة أو كما كان يعـرف           : - سبت الصبيحة    -مركز مديرية طور الباحة     ) أ(
ة أنه كان يقام فيه سوق أسبوعي في يوم السبت ، أما اآلن فهو              سابقاً بسوق السبت ، وسبب هذه التسمي      

منتصف الـسبعينات مـن     ( مدينة تتوفر فيها معظم الخدمات ، بما فيها الطريق اإلسفلتي ، وقد عثر في               
( على مستوطنة أثرية تقع جنوب غرب مركز طور الباحة على بعـد حـوالي               ) القرن العشرين الميالدي    

 - في منطقة تسمى الخضيرة ، وهي منطقة سهلية مرتفعة قليالً عن سـطح الـوادي                 تقريباً)  متراً   800
 ، تنتشر فيها كمية كبيرة من األحجار المهندمة التي تعود إلى فترة ما قبل اإلسالم ، كمـا                   -وادي معادن   

اً مائة متر( هو واضح من أحجامها وطريقة نحتها ، وفي الجنوب الشرقي من منطقة الخضيرة وعلى بعد       
 إلى فترة ما قبل اإلسالم ، وتنتشر الشقافات الفخارية على معظم سـطح              - أيضاً   -وجدت مقابر تعود    ) 

 إلى فترة ما قبل اإلسالم ، ولم تتم دراسة هذا الموقع            - أيضاً   -الموقع ، وهي من ذلك النوع الذي يعود         
خـرى فـي معظـم األراضـي     حتى اآلن مما جعل تاريخه بالضبط غير معروف ،  وتنتشر مواقع أثرية أ       

المجاورة لهذا الموقع أهمها مخربشات ورسوم صخرية وجدت على صخرتين في اسفل وادي الفجـرة ،                
 والفجرة أي األقوام الفاجرة التي كانـت        -ويبدو من اسم وادي الفجرة أن موقعه يعود إلى فترات قديمة            

مخربشات إلى أن منطقة طـور الباحـة         ، وتشير تلك الرسوم الصخرية وال      -تقطن الوادي  قبل اإلسالم      
كانت مسكونة ُمنذُ عصور ما قبل التاريخ إلى فترة ظهور تلك الرسوم الصخرية والمخربشات ، وتوجـد                 

  :    في مديرية طور الباحة مواقع أثرية أخرى لكنها لم تنل حظها من الدراسة والبحث األثري وهي كاألتي 
  . ، حصن حويرب ، جبل رشاش ، وادي الفجرة القروضة ، حصن يارع ، العشة ، العنبرة

وتشير الدراسات األثرية التي تمت في مديرية طور الباحة ، أن هذه المنطقة كانت مستوطنة في عـصور    
ما قبل التاريخ ، حيث أمكن العثور على رؤوس سهام وفؤوس يدوية تعود إلى العصور المبكرة ، إضافة                  
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 متفرقة من أراضي المديرية ، وهي المساكن التي كانت تـستخدم            إلى وجود المساكن الدائرية في مواقع     
  .   في العصور الحجرية ، ومن ثم العصور البرونزية 

  مديرية المضاربة
تقريباً ، يحـيط بهـا مـن        )  كيلومتراً   90( تقع مديرية المضاربة غرب مدينة الحوطة على بعد حوالي          

لشرق مديريتا المقاطرة ، وطور الباحة ، ومن الجنوب         الشمال والغرب أراضي تتبع محافظة تعز ، ومن ا        
مديرية تبن ، وتضم الشريط الساحلي من باب المندب حتى رأس قعوة ، وعلى الـرغم مـن مـساحتها                    
الشاسعة إال أن أكثرها غير مأهولة بالسكان ألن القسم األكبر منها أراضي مترامية األطراف ليس فيهـا                 

عمل في ري الزراعة القليلة أو جبال جرداء تكثر فيها األشجار الـشوكية             سوى القليل من اآلبار التي تست     
تتخللها أودية ضيقة ، وفي الزاوية الجنوبية الغربية من أراضي المديرية نجد سلسلة الجبال المواجهـة                

إلى الداخل فـي خطـوط      ) عشرة أميال   ( للبحر األحمر متعرجة تسير مع خط الشاطئ مسافة تقترب من           
تعددة ، والجبال وعرة ، وتكاد أن تكون النباتات فيها معدومة ، والقمم الرئيسية فيها هي جبل                 متوازية م 

، وجبل أموصيد يرتفـع عـن مـستوى         )  متراً   865( سن سنفة يرتفع عن مستوى سطح البحر حوالي         
)  متراً   680( ، وجبل أمساس يرتفع عن مستوى سطح البحر حوالي          )  متراً   633( سطح البحر حوالي    

، ومن أهم المعالم والمواقع األثريـة       )  متراً   850( ، وجبل خرز يرتفع عن مستوى سطح البحر حوالي          
  :والسياحية في المديرية هي

تعتبر منطقة القبيسة أهم المواقع األثرية في المضاربة ، تقع شـمال غـرب مركـز                :  المضاربــة   -1
، الذي يقع في    " مسجد أبي األسرار    " تي يوجد فيها    ال" أبي األسرار   " المضاربة ، وأقرب قرية لها قرية       

وادي سهلي كبير على سطحه تنتشر بعض التالل المرتفعة ، تقع هذه التالل أمام   جبل الحيـدري أو أم                     
حيدري ، وتنتشر في تلك التالل األحجار الكبيرة المهندمة تشبه تماماً تلك التي عثر عليها في الخـضيرة                  

 ، التي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل اإلسالم ، وتؤكد تلك الشقافات الفخاريـة        جوار مركز طور الباحة   
 - أيضاً -العديدة المنتشرة على سطح الموقع ، وعلى قمة جبل أم حيدري ، وجود مستوطنة قديمة تعود            

 كمـا   إلى عصور ما قبل اإلسالم ، يميزها وجود أواني فخارية كبيرة كانت غالباً تستخدم لخزن الحبوب ،                
القرن الرابع (  شقافات فخارية إسالمية أهمها السيالدون ، والبروسلين اللذان ظهرا في - أيضاً -وجدت 

، مما يدل أن هذه المستوطنة قد استمر فيها االستيطان ُمنذُ عصور ما قبل اإلسالم إلـى                 ) عشر الميالدي   
لشمالية والشرقية بقايا تحصينات دفاعية     الفترات اإلسالمية المتأخرة ، كما وجدت في الجوانب الغربية وا         

تعود هـذه التحـصينات إلـى       ) خمسة مترات   ( تمثلت ببقايا أبراج مازالت جدران بعضها ترتفع حوالي         
العصور اإلسالمية المتأخرة ، والغريب أنه ال توجد على صخور هذا الجبل الرسوم الصخرية والمخربشات 

  . غم من أن صخوره صالحة للقيام بذلك  التي تعود إلى عصر ما قبل التاريخ بالر
يقع جبل خرز بالقرب من باب المندب ، ويرتفع عن مـستوى سـطح البحـر                :  حصن جبـل خـرز     -2

 ( -) القـرن الـسابع الهجـري       (( الرحالة العربي في  " بن المجاور   " ، وقد زاره    )  متراً   850( حوالي  
 ، حيث أشار أنه جبل شامخ في أعاله ، أي مرتفـع ،              ، وقدم له وصفاً متكامالً    )) الثالث عشر الميالدي    



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 16

وعلى قمته أو رأسه يقع حصن يسمى حصن الجاهلي ، وقـد أطلق عليـه هـذه التـسمية لقدمــه ،                    
  .ويستطيع الزائرون الصعود إلى الحصن 

هو عبارة عن بناء أقيم على جبل خرز ، ذلك الجبل الذي يمتـد فـي البحـر                  :  وصف حصن الجاهلي     -
صخري ، طوله حوالي فرسخ من اليابسة ، وفي ذلك الحصن بقايا للتحصينات الدفاعية تمثلت في                كلسان  

حـصن  : حصن الجاهلي ، ويسمى البرج الثاني       : برجين ما زالت أجزاء منهما قائمة يسمى البرج األول          
صـهاريج  آثار جدران انـدثرت ، و     " (( بن المجاور   " أزلي ، وإلى جانب هذين البرجين جاء على لسان          

، ونستفيد من هذه العبارة أن هنـاك بقايـا جـدران            )) خربت ودرج قلعت ، والجبل له تحصين طبيعي         
للمستوطنة التي كانت قائمة في رأس الجبل أو أماكن الحراسة في الجبل ، وهناك بقايا صهاريج حفـرت                  

ة ولكن أحجارها قلعت في الصخر لحفظ المياه ، وكان ُيصعد إلى رأس الجبل على طريق مرصوفة بالحجار
" ، ولم يكن لهذا الحصن سور يحيط به ألن طبيعته وفرت له حماية جعلته صعب المنال ذلك كما جاء عند             

  " . بن المجاور 
بئر يعـوم ،    : بئر عبدل مشرفة على المحجبة ،  والثانية         : وقد حفر اسفل هذا الحصن ثالثة آبار إحداها         

، ويطلق حالياً على هـذا      " بن المجاور   " فرت في وقت الحق كما يقول       بئر ثنية ، وهي آبار ح     : والثالثة  
 وهو أشهر حصون منطقة خرز ، ونعتقد        - حصن أمليسة    -الحصن تسمية أخرى غير حصن خرز وهي        

أن هذا الحصن قد أقيم لخدمة السفن ، حيث أن امتداد اللسان الصخري في البحر كان يوفر إلى جـواره                    
ن أثناء العواصف البحرية ، إضافة إلى كونه يقوم بمثابة فنار للسفن التي كانـت  مناطق بحرية آمنة للسف 

  .تتجه من باب المندب إلى عدن والعكس  
تعتبر شواطئ مديرية المضاربة بكراً لم تعبث بها يد اإلنسان بعـد فلـم              :  شواطئ مديرية المضاربة     -3

تقع عدد من مواقع الشواطئ الجميلـة والنقيـة         يطالها التلوث البيئي ، كما أن شواطئها نظيفة ونقية ، و          
  :على امتداد ساحل مديرية المضاربة ، وهي من الجنوب إلى الشمال المواقع التالية

عبارة عن لسان بحري ، يمتاز بنظافته وصفاء مياهه ، كما تتواجد به الحشائش              :  شاطئ رأس قعوة     -أ
  .البحرية 

محمي ، وهو هام لتغذية السالحف البحرية وتربيتهـا ،          عبارة عن خليج كبير     :  شاطئ خور عميرة     -ب
  .وتتواجد به الحشائش البحرية ، وعدد من أنواع المحار وكذلك مجموعة من الطحالب 

تقع ميناء رأس العارة إلى الشرق من باب المندب ، على البحر العربي ، وتمتـاز                :  رأس العــارة    -ج
ح منطقة استراحة للـسفن قـديماً ، كمـا أنـه بطبيعتهـا              بقربها من باب المندب مما جعلها على األرج       

الطبوغرافية كانت ملجئاً للسفن أثناء العواصف البحرية في بعض فصول السنة ، وذلك ال يعني أنـه لـم                   
بـن  " حيث ذكر لنـا     ) القرن الرابع أو الخامس الهجري      ( تكن تستخدم كميناء بل استخدمت كميناء ُمنذُ        

التي كانت تفرض على سنابيق الصيادين ، والمناطق التي كانـت تقـدم منهـا               مقدار العشور   " المجاور  
السفن والسنابيق ، ويذكر إضافة إلى العارة قرية يقال لها األخضرين ، وهي فوق العارة ، وتوجد فيهـا                   
بقايا عظام األسماك ، وإنها كانت مدينة عظيمة فلما خربت بناها الفرس ، ولكـن موقعهـا حاليـاً غيـر      

 ، وتقع تحت العارة وبها      - المنذرية   -" بن المجاور   "  ، حالها كحال القرية األخرى التي سماها         معروف
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آثار جامعين كبيرين ومساجد وطواحين الغالل وطواحين القرظ بين أشجار األراك ، وال شـك أن أهلهـا                  
  - أيضاً -عروفة ي قرية غير موه) أربع وخمسمائة هجرية ( كانوا دباغين ، ويذكر أنها خربت في عام 

 926( كما ورد اسم ميناء رأس العارة كواحدة من الموانئ التي كانت مقصداً للبرتغـاليين ، فـي عـام                    
الغليون " و  " الغراب  " ، منها ) عشرين سفينة   ( ، حيث جهز البرتغاليون في هذه العام أكثر من          ) هجرية  

افع والمؤونة ، وكانت وجهتهم مهاجمة مدينة       كبير يحمل المد  " قليوت  " وكان من ضمنها    " القليوت  " و" 
عدن إلى الجنوب من العارة ، غير أنه حدث ما جعلهم يتوجهون إلى رأس العارة ، وكانت رياح األزيـب                    
القوية ، هي التي جعلتهم يلجأون إلى رأس العارة ومنعتهم من مهاجمة مدينة عدن ، والجدير بالذكر هنا                  

في رأس العارة وهي القليوت الكبير ، فنقل منهـا البرتغـاليين بعـض        أن إحدى سفن البرتغاليين جنحت      
الحمولة إلى بقية مراكبهم وهي بعض األشياء الهامة والخفيفة ثم تركوا القليوت في رأس العارة ليغـرق                 
هناك ، وإذا قامت حفريات أثرية تحت الماء في هذه المنطقة لربما يمكن العثور عليها ، وقد جـرت فـي       

اسات وأبحاث أثرية ، كشفت عن العديد من المواقع المجاورة لـرأس العـارة ، حيـث أثبتـت                   العارة در 
، ) القـرن األول المـيالدي      ( الدراسات أن ميناء العارة قد استخدمت كميناء ُمنذُ العصور المبكرة ، ُمنذُ             

االسم القديم لها ،    ويبدو أن اسمها هذا ليس االسم القديم ، ولكن ال توجد نقوش قديمة في المنطقة ذكرت                 
وتكثر في منطقة العارة بقايا قبور تعود إلى فترة ما قبل اإلسالم ، وأخرى إلى الفترة اإلسالمية انتـشرت                   
في التالل السهلية في العارة ، كما تنتشر العديد من بقايا شقافات الفخار والقطـع الزجاجيـة المختلفـة                   

د أجراء بعض المجسات في موقع العارة تبين أن منطقـة           األشكال ، واألحجام واأللوان واالستخدام ، وبع      
العارة قد استوطنت ُمنذُ فترة ما قبل اإلسالم وقد استمر فيها االستيطان إلى الوقت الحاضر ، وتتواجد في                  

  .شواطئها حشائش بحرية وخيار البحر وتجمعات لهياكل الشعاب المرجانية وأنواع من الطحالب  
ن مناطق شعاب مرجانية هامة للسالحف وبيض السالحف البحرية المنقارية          عبارة ع :  شاطئ الحجف    -د

  .، وأنواع من السالحف الخضراء 
السقية هو اسم لقرية صغيرة قائمة شرق باب المندب على البحـر العربـي غيـر                : شاطئ السقية   -هـ

 خبت طـوران ،     مشهورة يعمل سكانها في الصيد ، وإلى الشمال توجد صحراء واسعة يطلق عليها محلياً             
فقط كاسم لقرية ، أمَّا وصف معالمها فهو غير معروف ، ويمتاز شاطئ السقية " بن المجاور " وقد ذكرها 

  .بنقائه ونظافته وأتساعه ، كما تتواجد في شاطئ السقية مجموعة من الحشائش البحرية ، وخيار البحر 
  : حمام أبي األسرار الطبيعي العالجي -4

امات الطبيعية ، يؤمه الناس لالستحمام بمياهه التي تحتوي علـى عناصـر معدنيـة               هو أحد مواقع الحم   
  .وكبريتية لالستشفاء من األمراض الجلدية والروماتيزم وغيرها 
 مديرية المسيمير
تقريباً ، يحيط بها من الغرب      )  كيلومتراً   54( تقع مديرية المسيمير شمال مدينة الحوطة على بعد حوالي          

طة ، ومن الجنوب مديرية تبن ، ومن الشرق مديرية ردفان ، ومن الشمال أجزاء من أراضي             مديرية القبي 
  :محافظة تعز ، ومن أهم المواقع والمناطق األثرية والتاريخية والسياحية في المديرية هي 
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يربط حصن الحصين بجبل مناع لوح خشبي كان يسير عليه األهـالي  وال تـزال                :  حصن جبل مناع     -1
الحصن قائمة وقد بنى بأسلوب هندسي متين وتقع قرية قيف شرق هذا الموقـع ومـن الجهـة                  أساسات  

ن تعود إلـى فتـرة مـا قبـل          الغربية قرية امريب على طريق مركز المسيمير ، ويقال أن بنى هذا الحص            
  .اإلسالم

هـذه القريـة    تقع قرية المكيديم في الجانب الغربي من جبل الدريب وقد بنيت بيوت             :  قرية المكيديم    -2
  .على أنقاض وأساسات مباٍن قديمة 

 مديرية حالمين
تقريباً ، يحيط بها مـن      )  كيلومتراً   72( تقع مديرية حالمين شمال شرق مدينة الحوطة على بعد حوالي            

الشرق والجنوب مديرية حبيل جبر ، ومن الغرب والشمال أراضي محافظة الضالع ، ومن أهم المواقـع                 
  :والتاريخية والسياحية في المديرية هي والمناطق األثرية 

تضم مجموعة من القرى هي النصيري ، واليافعي ، والُعمري ، تعتبر المنطقة مـن               :  جبل الدهالكة    -1
المناطق األثرية والتاريخية في مركز حبيل ريدة ، يحوي على آثار كثيرة مثل أطالل مباٍن قديمة وسـدود                  

لحبوب وصهاريج لخزن المياه ، تعود إلى فترة ما قبل اإلسالم ، كما             كبيرة وقديمة عددها أربعة ومدافن ل     
يوجد في المنطقة مسجد قديم مازال قائماً وتؤدى فيه العبادة ، طرازه المعماري يشابه المساجد التي بنيت               

  . في فترة الدولة الرسولية يقال أنه بني على أنقاض معبد قديم 
اقع األثرية في مديرية حالمين ، مركز حبيل ريـدة ، تتنـاثر             يعتبر جبل عرق من المو    :  جبل عرق    - 2

حول الموقع أساسات مباٍن مهدمة عبارة عن حصون عسكرية قديمة وأبراج حراسة ، كما تتواجـد فـي                  
  .الموقع عدد من السدود القديمة والمدافن والصهاريج على قمة الجبل 

رية الغنية بآثارها القديمة في مديرية حالمين ،        تعتبر منطقة بوران من المناطق األث     :  منطقة بوران    - 3
مركز حبيل ريدة توجد بها أساسات مباٍن ، وسدود ، وصهاريج ، ومدافن ، ومقابر قديمة تعود إلى فترة                   

  .ما قبل اإلسالم 
  : حمام مجحز الطبيعي العالجي -4

م بمياهه التـي تحتـوي      توجد بمديرية حالمين حمام مجحز في مركز حبيل ريدة ، يؤمه الناس لالستحما            
  .على عناصر معدنية وكبريتية لالستشفاء من األمراض الجلدية والروماتيزم وغيرها 

  مديرية حبيل جبر
تحيط بها من الشمال    )  كيلومتراً   64( تقع مديرية حبيل جبر شمال شرق مدينة الحوطة على بعد حوالي            

مديرية ردفان ، ومن الشرق أجزاء من أراضي        مديرية يافع ، ومن الغرب مديرية حالمين ، ومن الجنوب           
محافظة أبين ، وتعتبر مديرية حبيل جبر غنية بالمناطق األثرية والتي تحتاج إلى إجراء عملية حفريـات                 
شاملة تكشف النقاب عن الخلفية التاريخية لها ومن تلك المواقع على سبيل المثال وليس الحـصر جبـل                  

  . سبأ وقرية دواءه 
، ) عشرة كيلومترات   (  يقع جبل سبأ في مدينة ردفان ، ويبعد عن مركز الحبيلين حوالي              : جبل سبأ    - 1

عن مستوى سطح البحر ، توجـد       )  قدماً   3000( ويقترب من جبل تقيم ، وعلى قمته التي ترتفع حوالي           
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دل طريقـة   خرائب يعود تاريخها إلى فترات ما قبل اإلسالم ، حيث تنتشر األحجار الكبيرة المهندمة التي ت               
نحتها على أن تاريخها يرجع إلى عصر ما قبل اإلسالم ، وتنتشر هذه الخرائب من سفح الجبل حتى القمة                   
، وقد تناثرت هنا وهناك على إثر تهدم المباني التي كانت مشيدة في القمة ، وقد عثر في قمة الجبل على                     

هندسية رائعة ، فهنـاك مبـاٍن مربعـة         بقايا خرائب لمدينة كبيرة تتالصق مبانيها بعضها ببعض بطريقة          
الشكل وأخرى ذات أشكال دائرية وأخرى مستطيلة الشكل تتخللها الشوارع واألزقة الضيقة ، ويحيط بهذه               

تقريباً ، وله بوابة مبنية مـن األحجـار فـي الناحيـة             ) مترين  ( المدينة سور ترتفع بعض أجزائه إلى       
يحفها من الجانبين   ) ثالثة أمتار   ( تقريباً ، وعرضها    ) مترين  ( الشمالية ترتبط بالسور ، ويبلغ ارتفاعها       

  . برجان دفاعيان تهدمت بعض أجزائهما 
وتنتشر الشقافات الفخارية فوق مستوى سطح الموقع بشكل كثيف وبأنواع مختلفة األطوار ، فهناك فخار               

ية ؛ مما يوحي أن هذه المدينة قد        يعود تاريخه إلى ما قبل اإلسالم ، وهناك فخار يعود إلى الفترة اإلسالم            
، ) ِشعب الدم   ( استوطنت في فترات مختلفة ، وإلى جانب تلك المدينة وجدت مقبرة في الموضع المسمى               

وهو عبارة عن ِشعب صغير يتصل بالمدينة ، وأراضيه طينية ، تنتشر عليها كميات كبيرة مـن العظـام                   
رة في تلك األراضي الطينية والتي قـام األهـالي بنـبش            والجماجم البشرية ، إضافة إلى المقابر المحفو      

بعضها بحثاً عن الكنوز بالرغم من كونها مقابر إسالمية ، وقد تركزت المقابر في الجهة الشمالية من ذلك 
  .الشعب الذي يشرف على وادي صهيب 

جـول  ( سمى     ِمقبرة أخرى في موضع ي     - أيضاً   -وفي المنطقة الواقعة بين جبل سبأ وجبل جور توجَد          
 وفي كل االتجاهات إالَّ أن معظـم        – جول باعباد    –، وتنتشر المقابر في كل أرجاء هذه المنطقة         ) باعباد  

  .المقابر تشير اتجاهاتها إلى أنها مقابر إسالمية
تعتبر قرية دواءه ، وسلسلة جبال الكرهية من المناطق األثرية الهامة في مركز حبيل              :  قرية دواءه    - 2 

وذلك لما تحويه هذه المنطقة من أثار وأطالل مباٍن قديمة ، ومقابر ، وسـدود ، وبقايـا حـصون    جبر ،   
قديمة ، تعود إلى فترة ما قبل اإلسالم ، حيث تم العثور فيها على لقي أثرية منها تماثيل ثمينة ، جرفـت                      

  . بها السيول ومياه األمطار 
  

 :المصدر 

  .م 1996المسح السياحي  •

  
  


