
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ا عثماناانيفيييإرثييضدويوكلا يضديا امناانيتاإلمام يا ميطمسيجراسمي تيااسة ي محاوال

 ا امن

ييمحىتُىيوا وثاسقيالينةاُالا تاراخي  

( سّخر كل عمره فً تمّصً وتحّري الوثائك من منطمة طرابزون فً تركٌا الدكتور دمحم  نٌازي )بروفٌسور

وهً  سطنبول إفً  وثٌمة  فً إرشٌف الدولة العثمانٌةملٌون  82العثمانٌة الخاصة بالٌمن )توجد حوالً 

صفحة,  555خاصة بالحكم والوجود العثمانً بالٌمن(, كتب رواٌته التارٌخٌة المشهورة وهً عبارة عن 

ً عبارة عن رواٌات لولائع تارٌخٌة حمٌمٌة حدثت أثناء وبعد سموط الدولة سّماها " الٌمن آه من الٌمن ", وه

ولد استخرجها  من اإلرشٌف العثمانً, وهً أفضل رواٌة توثك  , األولىعمب الحرب العالمٌة  العثمانٌة

ٌن حكم بٌت حمٌد الدالجرائم حدثت فً ظل  تلن معظم , وضد العثمانٌٌن فً الٌمنالمتوكلٌٌن  لجرائم األئمة

ي فً السنوات األخٌرة أحمٌد الدٌن وبالذات أثناء حكم السلطان عبدالحمٌد الثانً,  بن دمحم خاصة االمام ٌحً

, كما رواها لً مترجم هذه الوثٌمة التارٌخٌة المؤرخ التركً ٌشار شرٌف من التركٌة لعهد الدولة العثمانٌة

دمحم نٌازي, علما بأن أعمال الترجمة لهذه الرواٌة  البروفٌسورالى العربٌة,  وهو صدٌك مشترن بٌنً وبٌن 

.بعدالتارٌخٌة  لم تنجز   

رديا ىيا امنيكانيبةببيمايتوايإبتداءيالبديمنيا تذكاريبأّنياالةبابيا حقاقا يا تييدفع تيبا عثمانااني لوصول

توةعيفييا ةاطرةي لا غازا يمثليبراطاناايوا برتغالياألوروبا يتزااديأطماعيا دولييعنا اهميمنيمعلوما تي

راضييوا جزريا امنا يوقديبابيا مندبيواألالحتالليابتداءيمنيا قرنيا ةادسيعشريوناتهميياالةتعمارا ي

ا امنا ييتعديا بوابا تيا جنوبا ياألراضييأنيكانيا عثماناونياعتبرونيبابيا مندبيهويبابيمك يا مكرم يكماي

معروفيفقدياكتي تيبراطاناايباحتالليهويراضييا حرمانيا شرايانيمك يا مكرم يوا مدان يا منّورة يوكمايأل

جنوبيا امنيواكتي تيا برتغاليباحتالليجزارةيةقطرىيثميانةحب تيمنهايبعديأراضييورهايمنياعدنيومايج

غربيووةطيوشمالييخاص يفيا مناطقيا كثاريمنييوصلوايوحمواينياعقوديمنياحتال ها ي كنيا عثمانا

.ا امنا يا امنيكمايحموايا كثاريمنيا جزر  

العثمانٌة, بعضا واألسر عاجٌب بالجٌش العثمانً وبالعوائل عمل األئمة األكل  ذلن لم ٌشفع للعثمانٌٌن حٌث 

مأساة  ألكبرمشعّر لها األبدان وهً جرائم مكتملة األركان ضد اإلنسانٌة, مّما سبّب تمن تلن الجرائم مّما 

و الحزٌنة التً تتناول  المشهورةسماع الكثٌر من األغانً األتران , وٌتداول تعّرض لها العثمانٌون بالٌمن

.لصص من تلن الجرائم التً حدثت لهم فً الٌمن  

ا نهض يا حضارا يبا امنيفيي"يوفً موسوعة المؤرخ الٌمنً االستاذ علً جارهللا الذٌب الهمدانً, باسم 

والشواهد الحمائك والصور  ٌوثك بالحٌثٌات  -موسوعة تحت الطبع  – "ا عثمانا يظليا خالف ياإلةالما 

فرد لها عدة كتابات إلعطائها ما تأن التعلٌمٌة والفنٌة وااللتصادٌة ومن ضخامتها تحتاج الى حجم النهضة 

وٌلّخص انجازات الدولة العثمانٌة بأربعة محاور; ,تستحك من اهتمام  

 المهددٌن للٌمن باالحتالل. .والمستعمرٌن ة وصد الغزا دحر العدوان  -1

حماٌة وتحصٌن المدن والجزر الٌمنٌة وذلن بإنشاء المبانً الضخمة والحصون والمالع المنٌعة،  -2

 والجزر الهامة المختلفة. فً الجبال والسواحل 



فً كٌان سٌاسً وأحد بعد أن كانت تتنازعه عدة سلطات وزعامات محلٌة  الٌمن كامالً  توحٌد -3

 طامحة ومتصارعة.

مجاالت التعلٌم والصحة والزراعة ولد شملت  ,إحداث نهضة فً المجاالت الحٌوٌة المختلفة -4

 واإلعالمالمضائٌة والشؤون والمحاكم واألنشطة العمرانٌة, والصناعة واإلدارة والتشرٌعات 

 –البرق والتلٌجراف -والمواصالت  والطرق واالتصاالت  -المطابع وغٌرها  -والثمافة والفنون  

 .ومتطلبات النهضة الحضارٌةأسس والجٌش واألمن وغٌرها من 

خاصة بعد الحرب  بسموط الدولة العثمانٌة وخروجها من الٌمن هلكن بالممابل ٌذكر المؤرخ الذٌب كٌف أنّ 

تم طمس الكثٌر من معالم تلن د  الحكم فٌها, الستالم ممالٌووصول اإلمام ٌحً حمٌد الدٌن األولى العالمٌة 

 , لعّل أبرز ما جاء فٌها;النهضة الحضارٌة

, الغزاة والمستعمرٌن ممابل تمكٌن سلطة اإلمامة وتمكٌن الٌمنٌة  األراضًمن تم التنازل عن الكثٌر  -1
حرّرها المائد العثمانً علً سعٌد أن بعد جنوب الٌمن وتركها للبرٌطانٌٌن أراضً  التخلً عنومن ضمنها 
ٌمنٌون, وفً شمال الشمال تم التخلً عن عسٌر لألدارسة وكذلن الربع الخالً فً الشرق.أبطال باشا ومعه   

ارٌتٌرٌا" والتً  "الساحل الشرلً ألفرٌمٌا من بالد الصومال وحتى نهاٌة بالد الدناكل  وأفرٌمٌا الٌمنٌة  -3
نهاٌة العهد العثمانً. كانت تتبع والٌة الٌمن الى  

ضد  وتسلٌط فئة واجتماعٌاوحتى ما تبمى من الٌمن تحت حكم األئمة، فمد تم تمزٌمه سٌاسٌاً، ومذهبٌاً،  -4
من باب سٌاسة " فّرق تسد".أخرى   
 بل وإغالق مبنى البرلمان فً كما كانت تتم من لبل، انتخاباتأي إجراء  متعطٌل الحٌاة النٌابٌة وعد -5

األخرى والتً كانت تنتخب األهالً لمعاونة السلطة  المجالس المنتخبة إلغاء كما تم أٌضاً صنعاء نهائٌا, 
م لشركة روسٌة ٨٢٩١الى سجن للنساء ثم تم تأجٌره عام فٌما بعد  تحول المبنىعلٌها,  واإلشراف  التنفٌذٌة

كما، ٌذكر أ.د حسٌن العمري -وبعدها ثم بٌعه لبعض أهالً صنعاء   ,"نالبردلا" الشّمة  لبٌع التنبان وطحن
.3::2الصادر بتارٌخ  الجرافً تحمٌمه لكتاب حولٌات العالمة فً   
وتحوٌلها الى غٌر ما أنشئت من  الدولة العثمانٌة, أنشأتهاإغالق المدارس والجامعات التً كانت لد  -6
ومولعها فً حً المٌدان   السٌنماء األهلٌة مبنى  هاحالٌا مكان-بصنعاءكهدم جامعة المعلمٌن العلٌا  ؛أجله

.بأمانة العاصمة صنعاء شمال جامع لبة البكٌرٌة   
حالٌا  -جامعة السلطان عبد الحمٌد للصنائع بصنعاء التً حولها اإلمام الى سجن عُرف بسجن الصنائع -7

- حالٌا هٌئة مكافحة الفساد -ذلن مبنى كلٌة البنات وك مخازن للخردة  ومنها ما تحول الى المتحف الحربً,   
بشعوب  ومنها ما تحول الى سكن عائلً كمبنى كلٌة اإلدارٌبن والمحاسبٌن "الرشٌدٌة" بحً خضٌر -8

صهاره.أوهبها اإلمام ألحد   
 "كمصنع الحدٌد والصلب ومصنع لطع الغٌار تولف الحٌاة الصناعٌة وتعطٌل المصانع المختلفة  -9

فً , طلمة بندلٌة ومدفعٌةألف ومصنع األسلحة والذخٌرة بباب الٌمن والذي كان ٌنتج من سبعة الى عشرة 
بباب الٌمن. حالٌا الورشة المركزٌة -الٌوم الواحد  

وإغالق المستشفٌات والصٌدلٌات العامة التً كانت تمدم  ،الخدمات الصحٌة والطبٌة للمواطنٌنتولف  -:
أكثر الذي كان ٌضم  ءق المستشفى العسكري العثمانً بصنعاكإغالللمواطنٌن على حساب الدولة,  خدماتها
سكن خاص به سّماه إلى ً ٌولد حّوله اإلمام ٌح الولتالطبٌة فً ذلن  أحدث األجهزةفٌه و سرٌراً  ٧٣٪من 

.والتوجٌه المعنوي الٌوم مبنى المتحف الوطنًهو دار السعادة و  
للرحالة  " رحل يا ىيصنعاءي–ا امني" سرد تفاصٌل هذا المستشفى من والع  الكتاب الوثائمً أوهنا  

صنعاء, هذا  –, إصدار الصندوق االجتماعً للتنمٌة 3122مارس األولى اإلٌطالً رٌنزو مانزونً الطبعة 
المستشفى;كتب ٌصف أشهر ومكث فً صنعاء عدة  2989-2988الرحالة  الذي زار الٌمن فً الفترة   



فً صنعاء ٌوجد مستشفى عسكري رائع )الخسنة خانه(  وهو عبارة عن مبنى رائع وضخم مصّمم على 
وعشرٌن صالة واسعة للمرضى ممّسمة بحسب  رولة عرٌضة جداً أٌتألف من طابمٌن له األوروبٌة الطرٌمة 

 لألمراضالحمى وصالة األمراض لذلن نجد صالة للمصابٌن بالزهري, وصالة للجراحة وصالة للمصابٌن ب
على مدار  - 2989نحن مازلنا فً عام تخٌّلوا و - البصرٌة, ٌعمل هذا المستشفى  لألمراضالمعدٌة وصالة 

 9مسٌحٌٌن  ٌرأسهم طبٌب عسكري تركً برتبة عمٌد كما ٌوجد أطباء  7ساعة فً الٌوم, وفٌه  35ال 
فٌها موظفون ٌونانٌون, وكذلن طباخون  صٌادلة وفنًٌ مختبرات وغرف  لألموات وٌوجد 21جراحٌٌن و 

 ومعاونو خدمة للنظافة والحراسة والتموٌن وغٌرها.
 ذكر اٌضا أن البرٌد بٌن صنعاء والحدٌدة كان ٌمضً بصفة منتظمة بإرسال ووصول خالل اسبوع.

ٌون الذٌن وتمنً, وكان ٌلتحك بها الصبٌة الصنعانإبتدائً التركٌة والممسمة الى لسمٌن وذكر وصفا للمدرسة 
أباؤهم أهمٌة وضرورة التعلٌم.أدرن   

 
 
 

باةميا نهض يا حضارا ييوأعودي مايورديفييكتابيا مؤرخيا يذياالةتاذيعلييا ذاب

ي:با امنيفييظليا خالف ياإلةالما يا عثمانا 

يا حصاديا مري حكمياألسم يا متوكلاان

العماللة فً مجال المواصالت والنمل كالمطارات والسكن  االلتصادٌةتولٌف المشارٌع   -2
ل الحركة وتدر على الٌمن خٌرات كثٌرة ومبالغ طائلة الحدٌدٌة, وغٌرها والتً كانت ستسهّ 

م وتم ذلن ٨٢٨٨لطار ودخل الى الٌمن عام أول المطارات الى الٌمن ولد سار  حٌث تم إدخال
إلى رجال الوالٌة فً الٌمن.. وظل المطار ٌعمل  شهده كبار, مهٌب بمدٌنة الحدٌدة احتفالفً 

ٌة نوبعد خروج اإلدارة العثماالحرب، أٌام  ما بعد الحرب العالمٌة األولى رغم تولف العمل 
عادت الشركة إلكمال العمل لكن اإلمام رفض السماح لتلن الشركة المنفذة بإكمال السكن 

دٌد الحدٌدة صنعاء والتً وصلت الى منطمة الحدٌدٌة وتم تعطٌلها نهائٌاً ومنها مشروع سكة ح
نس الكائنة خلف جبال مناخة من جهة الجنوب ورفض اإلمام السماح آبالد  باتجاهالحّجٌلة 

ستالمها للمبلغ كامالً من اإلدارة ا من رغمعلى الكمال المشروع إللشركة الفرنسٌة من 
ه من السكن الحدٌدٌة ؤإنشا متما العثمانٌة, بل وكانت الطامة الكبرى أن أمر اإلمام بملع 

دعامات   الخشب  واستخدامالحدٌد فؤوس ومفارس ومطارق ولٌود لألحرار  استخدامو
 وسموف للبٌوت.

فً حٌاتها الحدٌثة كان سٌعود  بذلن أكبر مشروع ألتصادي  والخالصة أن الٌمن خسرت 

 علٌها بالخٌر العمٌم.

مطبعة فً الجزٌرة العربٌة وتولٌف عمل إغالق المطابع التً دخلت الى الٌمن كأول  .3

بعد أن كانت تطبع الصحف والمجالت األسبوعٌة , ومنع حرٌة التعبٌر, الصحافة

والشهرٌة التً كانت تبث الوعً وتوزع الى مختلف النواحً والمحافظات وبل والى 

صحٌفة صنعاء الصادرة أو م ٨١٧٩البلدان الخارجٌة "كصحٌفة الٌمن الصادرة عام 

ولد تولفت جمٌعها فً بداٌة , منها موجودة الى الٌومأعداد تزال  م وال٨١٧٨عام 

 .لممالٌد األمور فً الٌمنً حمٌد الدٌن ٌٌح اإلمام  استالمم بعد ٩٣المرن 

على أعلى المستوٌات فً  وتأهٌلهتسرٌح الجٌش النظامً المحترف والذي تم تدرٌبه  .4

 .بمجامٌع جاهلة وغٌر مؤهلة تتبع مذهب اإلمامة وتنفذ أوامرها واستبداله حٌنه



تولف النظام المالً والمحاسبً وإغالق البنون وسحب مخزونها من الذهب والفضة  .5

فً اإلمام الخاصة، وتولف شبه تام للحٌاة التجارٌة المتعارف علٌها عالمٌا  الى خزائن

العثمانٌة المتداولة خاصة الورلٌة وإبطال بالعمالت  كما تم إلغاء العمل "ذلن الموت

 .نظام الشٌكات النمدٌة والسندات المالٌة وغٌره

والعمرانٌة العامة ، والتً كانت تموم بها  تولف العمل فً مختلف المجاالت اإلنشائٌة .6

كإنشاء الدوائر الحكومٌة وخانات الضٌافة  المطاعات المختلفة كافة  الدولة فً

 .واألسواق والجسور والطرق وغٌرهاالسلطانٌة والمدارس 

الذهن كٌف غابت كل هذه الحمائك والوثائك والولائع التً تحكً عن تارٌخ الدولة إلى ال الذي ٌتبادر ؤوالس

 لبعض الباحثٌن الذٌن شّوهوا تارٌخ العثمانٌٌن وطمسوا وغٌبّوا كثٌرا من هذه الحمائكالعثمانٌة فً الٌمن 

طمس كل جرائم الملكٌٌن ولام البعض بمراءة انتمائٌة لعدد محدود جدا من تلن الوثائك , كان الغرض منها 

ً المدامى وابرزهم واكثرهم  كثر دموٌة واستبدادا  االمام أحمد ابنه األ بعدهً حمٌد الدٌن ومن ٌاالمام ٌح تخلفا

فً بعض من تلن الدراسات ما جاء وأكثر , , (9198-9192ً حمٌد الدٌن اللذان حكما الٌمن فً الفترة )ٌٌح

لكل التمردات والحروب  وا إلنماذ الٌمن وتبرٌراً ءجاوأنهم تمجٌدا لالئمة من بٌت حمٌد الدٌن  االنتمائٌة 

وسفن الدماء والتً خاضوها ضد العثمانٌٌن, مع إغفال لكل اإلرث الحضاري الذي تركه العثمانٌون بعد 

تشوٌه متعّمد لحكم العثمانٌٌن  فً الٌمن إلٌها بطمسها وإلغائها وٌضاف  األئمةمغادرتهم الٌمن والذي لام 

 ستانة.اإللم ٌمدموا شٌئا ٌذكر سوى منافعهم ألشخاصهم ولدولتهم فً  وأنهم

منصفة باحثون عرب وأرمن علمانٌون ومسٌحٌون كثر الأعد  تلن الدراسات والبحوث المتحٌزة وغٌر 

عشرٌة وكلهم بحكم خالفاتهم الحضارٌة والدٌنٌة والمذهبٌة ثنً االوكذلن صفوٌون من الباحثٌن الشٌعة 

مخرجات تلن الدراسات مضللّة جاءت ولهذا لم ٌكونوا منصفٌن وال صادلٌن السابمة مع الدولة العثمانٌة 

ا التارٌخً هلراءتها لراءة انتمائٌة تخرجها عن سٌالأو  الحمائكد كبٌر فً طمس حإلى همت أسولد  ،ومزٌّفة

حد كبٌر فً  تضلٌل أجٌال من العرب والمسلمٌن الذٌن كانوا ومازالوا إلى همت أسولً للحمائك, وبالتالً 

 !!آلن عن تارٌخ االستعمار العثمانً فً البالد  العربٌةإلى اٌكتبون 

 



 

 



 

 

 



 

 


