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امللخص
يف الوقت الذي كان اؼبسلمون حيكمون سيطرهتم على اغبجاز ،كان اليمن دير حبالة من االضطراب السياسي
نتيجة الصراعات القبلية يف عدد من أقاليمو ،وقد انعكس ىذا اؼبوقف يف شؤون ىذه القبائل خالل اؼبرحلة
األخرية من حياة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وبشكل مباشر يف الفًتة الباكرة ػبليفتو ،بدأت القبائل اليمنية ىجراهتا إىل
األمصار اؼبفتوحة ،وشاركت يف القتال واالستقرار يف ىذه األقاليم اعبديدة ،لدرجة أهنم شكلوا األغلبية يف بعض
األقاليم .
وىناك نتيجتان رئيسيتان للهجرات اليمنية استلفتتا االنتباه :أوؽبا سبثل يف اإلسهام الكبري ؽبذه القبائل يف الفتوحات
الباكرة ويف اغبوادث الداخلية يف الدولة اإلسالمية خالل الفًتة األخرية من عصر اػبلفاء الراشدين على السواء ،
واثنيتهما أثر ىذه اؽبجرات على اؼبوقف السياسي ابليمن طوال القرنني األولني يف التاريخ اإلسالمي .
وأن السياسة العباسية خبصوص اختيار الوالة على اليمن مل تكن ترتكز دائما على تعيني رجل عسكري ابؼبنصب
ففي بعض اؼبناسبات كان الوالة اؼبعينون ال يتميزون خبرباهتم العسكرية ،ونتيجة إلخفاق اػبلفاء بشكل عام يف
إجياد وال متميز ابلكفاءة والقدرة على حفظ النظام يف اليمن فأهنم كانوا يلجؤون من حني آلخر إىل تقسيم والية
اليمن بني اثنني من الوالة .

1

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
 وكانت مهمتها األساسية اغبفاظ على أمن السلطات،واغبقيقة أن القوة العباسية يف اليمن كانت ضعيفة
،اإلسالمية ابؼبنطقة وكان إخفاقها عموما يف القيام هبذه اؼبهمة قد أدى إىل إرسال قوات مساعدة من بغداد
 ومن ذلك اغبني ظل إرسال التعزيزات إلطباد حركات التمرد،وىي سياسة بدأت يف أثناء عهد أيب جعفر اؼبنصور
.والعصيان يف اليمن ملمحا رئيسيا من مالمح سياسة العباسيني ذباه اؼبنطقة
. التمرد والعصيان يف اليمن، اػبالفة العباسية، العصر العباسي األول، اليمن:الكلمات املفتاحية

Abstract
At the time when the Muslims ruled their control of the Hijaz, Yemen was in a state of
political turmoil as a result of tribal conflicts in a number of its territories. This position was
reflected in the affairs of these tribes during the last phase of the life of the Prophet (peace be
upon him), and directly in the period In the early days of his successor, the Yemeni tribes
began their migrations into open marshes and participated in fighting and stability in these
new territories, to the extent that they formed the majority in some regions.
There are two main consequences of the Yemeni migrations: attention to the great
contribution of these tribes to the early conquests and the internal events in the Islamic state
during the last period of the Caliphs, and the impact of these migrations on the political
situation in Yemen during the first two centuries in Islamic history.
And that the Abbasid policy regarding the selection of governors in Yemen was not always
based on appointing a military man to the post. On some occasions, the appointed governors
were not characterized by their military expertise, and as a result of the failure of the caliphs
in general to find and distinguished efficiency and the ability to maintain order in Yemen,
they resorted from time to time Divided the state of Yemen between two governors.
In fact, the Abbasid power in Yemen was weak, and its main task was to maintain the security
of the Islamic authorities in the region and its overall failure to carry out this task led to the
dispatch of auxiliary forces from Baghdad, a policy that began during the reign of Abu Jaafar
al-Mansur, To put down the insurgency and disobedience in Yemen is a major feature of
Abbasid policy towards the region.
key words; Yemen, the first Abbasid period, the Abbasid Caliphate, rebellion and disobedience in
Yemen.

:املدخل
أن التاريخ السياسي لليمن وعالقتها مع اػبالفة العباسية مر بعدة مراحل وكان لكل مرحلة ظروفها ومشاكلها
وكانت العالقة بني اػبالفة اإلسالمية واليمن ابردة يف العقد األول من اػبالفة العباسي مع قيام اػبالفة العباسية
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سنة(193-132ىـ809-750/م) ،اكتسبت العالقات اليمنية مع اػبالفة اإلسالمية قدرا أكرب من الوضوح،
ففي أثناء ىذه الفًتة كانت األحداث السياسية ذبري بشكل جعل والة اؼبناطق يف عدة مناسبات يرون أن من
الضروري أن يطلبوا من اػبالفة إرسال تعزيزات عسكرية لكي ديكنهم إطباد التمرد والفوضى ،وبغض النظر عن
وجود النشاط السياسي يف اليمن  ،فإن البالد مل تكن قادرة على أن تعيش يف عزلة عن السلطة اإلسالمية اؼبركزية،
اليت قبحت على الدوام يف إطباد التمرد ىنا وىناك ،وعلى الرغم من االىتمام الذي ظهر ذباه الشؤون اليمنية من
جانب بعض ىؤالء اػبلفاء العباسيني  ،فإن اؼبنطقة غالبا ما بقيت يف حال من العزلة السياسية.
أمهية البحث :تكمن يف تبيان األمهية التارخيية واعبغرافية لليمن ،ومراحل التاريخ السياسي وظروفو ومشاكلو مع
الدولة العباسية.
أىداف البحث :ىو تغطية التاريخ السياسي لليمن وسياسة اػبالفة العباسية ذباىو اليمن يف العصر العباسي
األول والعالقة بني اليمن واػبالفة العباسية ودور اػبلفاء العباسيني اػبمسة األوائل يف تعني الوالة يف اليمن وظهور
حركات التمرد وسعي اؼبتمردين إىل االستقالل عن السلطة العباسية اؼبركزية .
ىيكل البحث :احتوى البحث إضافة إىل اؼبقدمة واػباسبة وقائمة اؼبصادر واؼبراجع النحو اآليت:
املبحث األول :مدخل اترخيي جغرايف عام.
املبحث الثاين :اؼبوقف السياسي يف اليمن وعالقتو مع اػبالفة اإلسالمية اؼبركزية يف أثناء فًتة حكم اػبلفاء
اػبمسة األوائل من العباسيني(193-132ىـ809-750/م).
املطلب األول :سياسة اػبالفة ذباه تعيني الوالة يف اليمن.
املطلب الثاين :اؼبوقف السياسي من خالفة أيب العباس حىت وفاة اػبليفة اؽبادي.
املطلب الثالث :أثناء خالفة ىارون الرشيد.
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املبحث األول :مدخل اترخيي جغرايف عام.
امتاز اليمن على غريه من الدول العربية جببالو الشاىقة وشدة اكبدار ىذه اعببال وغنائها  ،ومناعتها وصعوبة
اؼبواصالت فيها لشدة وعورهتا ،أن اعبغرافيون العرب األوائل خيتلفون يف تعريف حدود اليمن إذ يذكر األصمعي"
الشحر ،بل سبتد إىل ما وراء عُمان وتنتهي
أن حدودىا سبتد من عُمان إىل قبران مث تتبع حبر العرب حىت عدن و ِّ
عند بينونة"( ،)1ويقول" :ايقوت إن حدود اليمن تقع فيما وراء التثليث حىت صنعاء واؼبناطق اؼبوازية ؽبا حىت
حضرموت ،والشحر وعُمان حىت تصل إىل عدن أبني  ،وكذلك اؼبناطق اؼبتاطبة ؽبا دبا يف ذلك األراضي اؼبنخفضة

واؼبرتفعات"( )2ويسجل اؼبقدسي "أن اليمن كان يتكون من قسمني :األرض اؼبنخفضة واليت تسمى "هتامة" اليت
كانت سبتد حىت البحر وكانت قاعدهتا زبيد ،ابإلضافة إىل مدن أخرى مثل معقر ،وكدراء ،وصور  ،والشرجة ،
واألراضي اؼبرتفعة اؼبعروفة ابسم قبد اليت وصفها ابلربودة( ،")3ويكتب اؽبمداين" كان حيده البحر من الشرق
والغرب واعبنوب ،وكان شبة خط ما بني عُمان ويربين يفصل اليمن عن اليمامة ،وىذا اػبط كان يفصل اليمن عن
كنانة من أراضي هتامة الداخلية"( ،)4وأن من الصعب أن حيدد حدود اليمن خالل تلك الفًتة لعدة أسباب :أوال:
اليمن جزء من شبو اعبزيرة العربية وليست لو حدود مادية بينو وبني األقاليم األخرى( ،)5وخاصة على الناحية
الشمالية؛ اثنيا :أن حركة القبائل حول ىذه اغبدود وعربىا تتداخل مع بعضها البعض؛ اثلثا :عدم وجود دولة قوية
يف اليمن يف ذلك الوقت ديكنها فرض سيطرهتا على األقليم ورسم حدود اثبتة(. )6
وأن أصل تسمية اليَ َم ُن( ،)7منهم من يرى أن اظبها مشتق من اليُمن أي الربكة (.)8

( )1اغبموي البغدادي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت(ت626ىـ1229/م) ،معجم البلدان ،ربقيق :عبد لرضبن اؼبرعشلي ،دار إحياء الًتاث العريب(،بريوت ،د.
ت) ،ج  ،8ص.509
( )2اؼبصدر السابق نفسو ،والصفحة نفسها.
( )3اؼبسعودي ،أبو اغبسن علي بن اغبسني(ت346ىـ957/م) ،مروج الذىب ومعادن اعبوىر( ،ابريس1906 ،م) ،ص 69وما بعدىا.
()4

اؽبمداين ،اغبسن بن أضبد بن يعقوب(ت334ىـ945/م) ،صفة جزيرة العرب ،مطبعة بريل(،ليدن1884،م) ،ص.447

( )5اغبديثي ،نزار عبد اللطيف ،أىل اليمن يف صدر اإلسالم( ،بريوت1978،م) ،ص.37
( )6اؼبدعج ،عبد احملسن ،اليمن يف التاريخ اإلسالمي الباكر ،ترصبة قاسم عبده قاسم ،عني الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،ط( ،1مصر2009 ،م)،
ص.12
()7
ت
فالتأم ْ
تفرقت العرب فمن تَـيَ َام َن منهم ُظبيت اليمن ويقال إن الناس كثروا دبكة فلم ربملهم َ
(اليَ َم ُن :ابلتحريك إمنا ظبيت اليمن لتيَ ُامنهم إليها ،قال" :ابن عباس ّ
نظر ألن الكعبة مربّعة فال ديني ؽبا وال يسار فإذا كانت اليمن عن ديني
بنو دين إىل اليمن وىي أَدي ُن األرض فسميت بذلك .قلت قوؽبم تَ َ
يام َن الناس ّ
فسموا اليمن فيو ٌ
ديين وديان ـبففة واأللف عوض من ايء
قوم كانت عن يسار آخرين وكذلك اعبهات األربع إالّ أن يريد بذلك من يستقبل الركن اليماين فإنو أجلُّها  ،والنسبة إليهم ُّ
النسبة فال جيتمعان) ،اغبموي البغدادي ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،8ص.509
( )8ابن منظور ،دمحم بن مكرم بن علي ،لسان العرب ،ربقيق :أمني دمحم عبد الوىاب ،ودمحم الصادق العبيدي ،دار إحياء الًتاث العريب ،ط( ،1بريوت2010 ،م)،
ج ،7ص.344
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ومن أىم اعبزر اليمنية جزيرة(كمرن) احملاذية من الغرب للصليف واليت تبعد عنو بنحو ثالثة كيلومًتات ،وىي من
كربايت اعبزر اليمنية يف البحر األضبر ،وإىل الشمال الغريب واعبنويب من اعبزيرة تقع قريتا (مكرم) و(دين) ويسكنها
صيادو األظباك من أىل كمران وجزيرة(زقر) احملاذية لساحل بالد زبيد من الغرب ،واليت يبلغ ارتفاعها يف مشاؽبا
بنحو()624قدما عن سطح البحر ،وكبو ( )867قدما يف جنوهبا( ،)1وجزيرة(صرية) الواقعة ذباه مدينة عدن
وتربطها بعدن طريق بري يتسع لعربة واحدة  ،ويف وسطها جسر سبر من ربتو قوارب صيد السمك ،ويرتبط أتريخ
اعبزيرة بتأريخ عدن  ،ألهنا اؼبركز األمامي يف الدفاع عن ميناء صرية التابع لعدن ،وعلى مر الزمن شيدت اغبصون
واألبراج على قمة جبلها وسفحو لتسيطر على مساحة واسعة من البحر ،وعلى السفن الداخلة إىل اؼبيناء واػبارجة
منو ،ويف بعض فًتات اتريخ عدن كانت صرية صبركها  ،وكان فيها سجن غبكام عدن ،وقد لعبت اعبزيرة دورا
ىاما خالل الغزو الربتغايل واؼبصري والعثماين والربيطاين ،وشاىدت كثريا من اؼبآسي واالنتصارات ،وسبكن
الربيطانيون من االستيالء على عدن واستعمارىا يف عام ( )1839والسيطرة منها على اعبنوب ابسم اغبماية ،
وجزيرة(سقطره) من بالد مهرة إ حدى ؿبافظات (صبهورية اليمن الدديقراطية الشعبية) ،حيث تتكون بالد مهرة من
قسمني :القسم األول ويشمل جزيرة سقطرة ،وفيها كان مقر سلطان مهرة وعاصمتها (حديبو) ،أما القسم الثاين
فيقع داخل حضرموت فبا يلي الساحل حيث كان انئب السلطان يف العاصمة الساحلية(قشن) وجزيرة سقطرة
أ كرب اعبزر اليمنية يف خليج عدن والبحر العريب وتبعد كبو ثالشبائة ميل عن الساحل الغريب ،مساحتها
كبو( )1400ميل مربع ،ويف اعبزيرة ثالثة أماكن ديكن أن توصف أبهنا مدن وىي غري العاصمة حديبو وتدعى
سباريد وقصوب وقلنسية ،ويقع األول على الساحل الشمايل للجزيرة يف سهل عرضو أربعة أميال ،وللمدينة منظر
رائع جذاب دبنازؽبا اؼبشيدة بني النخيل  ،ويف ىذا اؼبكان كانت تقع العاصمة القددية اليت بقيت إطالىا واليت
كانت تسمى السوق ( ،مهرة) يف النسب ىو مهرة بن حيدان بن عمرو بن اغباف بن قضاعة من ولد اؽبميسع
ابن ضبري بن سبأ(.)2
وعشية ظهور اإلسالم مل تكن ىناك حكومة مركزية يف الـيمن ديكنهـا نشـر نفوذىـا السياسـي علـى الـبالد أبسـرىا ويف
ذل ــك الوق ــت ،كان ــت ال ــيمن تتم ــايز بوج ــود الكث ــري م ــن التجمع ــات القوي ــة ذات النف ــوذ وإىل جان ــب ى ــذه كان ــت
اعبماعات الفارسية قد برزت ابعتبارىا قـوة ذات نفـوذ يف عـدة مـدن دينيـة وىـؤالء الفـرس مـن نسـل القـوات الفارسـية
ال ــيت أرس ــلها كس ــرى األول ،اإلمرباط ــور الفارس ــي إىل ال ــيمن س ــنة( )575ؼبس ــاعدة س ــيف ب ــن ذي ي ــزن ،ال ــزعيم
( )1لقمان ،ضبزة علي  ،اتريخ اعبزر اليمنية  ،مكتبة اعبيل اعبديد(،صنعاء1972،م) ،ص.7
( )2اؼبرجع السابق نفسو ،ص.12
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اغبمريي ،يف نضالو ضـد االحـتالل اغببشـي( ، )1وكـان ىـؤالء النـاس يعرفـون تقليـدايً ابسـم األبنـاء ( ،)2وقبيـل انتشـار

اإلســالم يف الــيمن ،كــان األبنــاء منتش ـرين يف صبيــع أكبــاء الــبالد وكــانوا قــوة يف عــدن وصــنعاء( ، )3وربكمــت عــدة
ؾبموعات قبلية يف الوالايت اليمنية  ،وكانت أربع من ىذه اجملموعات تشكل أكرب القوى القبلية وكانـت ىـذه ىـي:
ضبري ،ومهدان  ،ومذحج ،وكنده وتعترب ضبري من بني صبيع القبائـل اليمنيـة الـيت سبتعـت أبكـرب سـلطة قبيـل اإلسـالم إذ
انتشــر نفوذىــا يف أكبــاء معظــم الــوالايت اليمنيــة ،مــن خــالل بطوهنــا وحلفائهــا علــى الس ـواء (، )4وقــد ظهــرت أىــم
ؾبموعــة قبليــة يف أرض ضبــري وكــان الزعمــاء اغبمرييــون حيتفظــون يف أرضــهم بســيادهتم مــع اغبكــم اؼبســتقل وعــادة مــا
()5

كان أولئك اغبكام حيملون لقباً يبدأ بكلمة(ذو)( أي سيد كذا) ،مثل (ذو الكـالع)( ،وذو عـني) ،و(ذي يـزن)

وكــان آخــرون حيملــون لقــب(قيــل)(حــاكم) مثــل ابــن عبــد كــالل( )6وقــد قبحــت عــدة ؾبموعــات ضبرييــة يف تشــكيل

ربالفات فيما بينها ،ودخلت كـل ؾبموعـة ربـت قيـادة أحـد البطـون اغبمرييـة الـيت ذبمعـت ربـت زعامـة السـميفع بـن
يعفر بن انكـور الـذي ازبـذ لقـب(ذو الكـالع)( ، )7ويف اؼبعـافر بـرز بنـو عبـد كـالل حكامـاً (أقيـال) ؽبـذا اإلقلـيم(،)8
أن ىــؤالء الزعمــاء اغبمرييــني بقـوا يف دبنــأى عــن صـراعات القــوة الــيت كانــت ذبــري فيمــا بــني بعــض القبائــل احملليــة يف
ذلك الوقـت وإن كـل ؾبموعـة ضبرييـة كانـت راضـية بنصـيبها ومـن مث عزفـت عـن التـدخل يف شـؤون القبائـل األخـرى
وعندما ىوجم األبناء من مذحج سنة(11ىـ632/م) ازبذ الزعماء اغبمرييون موقفا حيادايً(.)9

( )1اليعقويب ،أضبد بن يعقوب بن جعفر(ت284ىـ879/م) اتريخ اليعقويب (،النجف1932،م)،ج ،1ص.162
( )2األصفهاين ،أبو الفرج علي بن اغبسني(ت502ىـ1108/م) ،مقاتل الطالبني  ،ربقيق :أضبد صقر(،القاىرة1946،م)،ج ،17ص.313
( )3ابن حبيب ،دمحم بن حبيب بن أمية(ت245ىـ859/م) ،ـبتلف القبائل ومؤتلفها ،ترصبة وربقيق :إبراىيم االيباري ،دار الكتاب اؼبصرية(،جوتنجن18500،م)،
ص.266
( )4اؽبمداين ، ،اإلكليل ،ربقيق :االكوع(،بغداد1977،م) ،ج ،1ص.145
( )5اؼبربد ،أبو العباس دمحم بن يزيد(ت 285ىـ898 /م) ،الكامل يف اللغة واالدب (بريوت ،د.ت)،ج ،2ص373؛ ابن منظور ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج،15
ص.457
( )6اؽبمداين ،اإلكليل ،ص ،364-362ابن منظور ،اؼبصدر السابق نفسو،ج ،11ص.580
( )7اؽبمداين ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص.265
( )8اؼبصدر السابق نفسو ،ص 363ومابعدىا.
( )9اعبندي ،أبو عبد هللا هباء الدين(ت732ىـ1331/م) ،السلوك يف طبقات العلماء واؼبلوك ،ربقيق :االكوع(،صنعاء1983،م) ،ص 184ومابعدىا.
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املبحث الثاين :املوقف السياسي يف اليمن وعالقتو مع اخلالفة اإلسالمية املركزية يف أثناء فرتة
حكم اخللفاء اخلمسة األوائل من العباسيني(193-132ىـ909-050/م).
املطلب األول :سياسة اخلالفة جتاه تعيني الوالة يف اليمن.
بداية مل تكن للعباسيني سياسة خاصة فيما يتعلق بتعيني الوالة يف الـيمن ،فقـد كـان اؼبوظفـون ىنـاك يعينـون مـن قبـل
وايل اغبجــاز  ،ويبــدو أن اؼبنطقــة أبســرىا كانــت منطقــة غــري مهمــة نســبيا ،وعنــدما تــوىل أبــو العبــاس الســفاح  ،أول
اػبلفاء العباسيني (136-132ىـ754-750/م) كرسي اػبالفة  ،عني عمو داود بن علي بن عبد هللا بـن عبـاس
واليا على اغبجاز واليمن ،وازبذ ىذا األخري مكـة مقامـا لـو  ،وأرسـل انئبـو عمـر بـن عبـد اغبميـد بـن عبـد الـرضبن بـن
يزيــد العمـري إىل الــيمن( ،)1وقــد اســتمر ىــذا اؼبوقــف حــىت اغتيــال داود بــن علــي يف الســنة التاليــة (133ىــ751/م)
حيث عني أبو العباس السفاح شخصيا خالو دمحم بن يزيد بن عبد هللا بـن عبـد اؼبـدان اغبـارثي حاكمـا علـى الـيمن،
وعالقة الدم ىذه بني ابو العبـاس وابـن عبـد اؼبـدان سـاعدت عـددا مـن عائلـة األخـري علـى تـويل منصـب واليـة الـيمن
حـ ـ ـ ـواىل عش ـ ـ ــر س ـ ـ ــنوات( ،)2وعل ـ ـ ــى أي ـ ـ ــة ح ـ ـ ــال ظه ـ ـ ــر تغ ـ ـ ــري يف السياس ـ ـ ــة العباس ـ ـ ــية ذب ـ ـ ــاه تعيـ ـ ـ ـني والة ال ـ ـ ــيمن يف
سنة(142ىـ760/م) ،وؼبـا تـوىل اػبالفـة أبـو جعفـر اؼبنصـور (158-136ىــ775-753/م) قـام بتعيـني معـن بـن
زائــده الشــيباين واليــا علــى اؼبنطقــة ،لكــي يقضــي علــى االضــطراب السياســي ىنــاك( ،)3ومنــذ ذلــك اغبــني إذاً  ،ديكــن
القــول إن العباســيني بــدأوا يولــون قــدرا أكــرب مــن االىتمــام للشـؤون السياســية يف الــيمن وأن االضــطراب السياســي يف
الــيمن كــان العامــل الوحيــد وراء تغــري سياســة اػبالفــة ذبــاه الــبالد ،ومنــذ ذلــك الوقــت فصــاعدا كــان اػبلفــاء خيتــارون

( )1اب ـ ــن خي ـ ــاط ،خليف ـ ــة(ت240ىـ ـ ــ861/م) ،اتري ـ ــخ اب ـ ــن خي ـ ــاط ،ربقي ـ ــق :أك ـ ــرم العم ـ ــري(،بريوت1977،م) ،ص413؛ اب ـ ــن عب ـ ــد اجملي ـ ــد ،اتج ال ـ ــدين عب ـ ــد
الباقي(ت743ىـ1343/م) ،هبجة الزمن يف اتريخ اليمن ،طبعة مصطفى حجازي( ،بـريوت1965،م) ،ص18؛ اػبزرجـي ،علـي بـن اغبسـن(ت812ىــ1410/م)،
اتري ـ ــخ الكفاي ـ ــة واألع ـ ــالم ف ـ ــيمن ويل ال ـ ــيمن وس ـ ــكنها م ـ ــن مل ـ ــوك اإلس ـ ــالم  ،طبع ـ ــة راض ـ ــي دغفوس(مص ـ ــر1979،م ) ،ص 76؛ اب ـ ـن ال ـ ــديبع ،عب ـ ــد ال ـ ــرضبن ب ـ ــن
علي(ت944ىـ1537/م) ،درة العيون يف أخبار اليمن اؼبيمون( ،القاىرة1971،م) ،ج ،1ص.119
( )2ابن خياط  ،اؼبصدر السابق ،نفسو ص413؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص 76؛ اػبزرجي ،العسجد اؼبسبوك فيمن توىل اليمن من اؼبلوك  ،مكتبة اغبرم اؼبكي
ـبطوط رقم  ،47ورقة24؛ ابن الديبع ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،1ص119
( )3اؼبصدر السابق نفسو والصفحة نفسها؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص76؛ اػبزرجي ،اؼبصدر السابق نفسو والورقة نفسها؛ ابن الديبع ،اؼبصدر السابق نفسو،
ج ،1ص.119
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ال ــوالة علــى اؼبنطقــة حبــرص شــديد ،ونتيجــة ل ــذلك  ،فــإن ال ــوالة الــذين أخفق ـوا يف إطبــاد ـبتلــف االض ــطراابت
استبداؽبم يف سرعة آبخـرين أكثـر قـدرة علـى القيـام بـذلك( ،)1وىكـذا فـإن عـدد الـوالة علـى الـيمن يف أثنـاء اػبالفـة
العباسية الباكرة ومدة استمرار والايهتم قد تكون مؤشر عامـا علـى قبـاح السـلطة أو فشـلها فيمـا يتعلـق دبسـألة إطبـاد
االنتفاضات احمللية فالشـك يف أن بقـاء أحـد الـوالة مـدة طويلـة يف منصـبو كـان نتيجـة رضـاء اػبليفـة عـن قـدرة الـوايل
على اغبفاظ على النظام السياسي  ،إذ كانت إطباد والة اليمن غباالت العصيان والتمرد احمللية تلقـى اسـتقباال حـارا
مــن جانــب اػبلفــاء علــى حــني أن حقيقــة أهن ــم ارتكب ـوا مــذابح بشــعة يف بعــض ال ــوالايت اليمنيــة كانــت سب ــر م ــرور
الك ـرام( ،)2وأن السياســة العباســية خبصــوص الــوالة علــى الــيمن مل تكــن ترتكــز دائمــا علــى تعي ـني رجــل عســكري يف
اؼبنصــب ففــي بعــض اؼبناســبات كــان الــوالة اؼبعينــني ال يتميــزون خبــربهتم العســكرية وىنــاك مثــال ىــو دمحم بــن خالــد بــن
برمــك(183ى ــ799/م) الــذي اشــتهر بكرمــو فقــد عــرف ابســم (اػبــري) اختيــاره يف وقــت كــان اؼبوقــف السياســي
ىنــاك غــري مســتقر( ، )3فعلــى الــرغم مــن ؿباوالتــو لكســب اليمنيــني ابلقيــام دبشــروعات اجتماعيــة ومســاعدة الفقـراء ،
فإنو يف النهاية عجز عن السيطرة على البالد و استبدالو ،بعد سنة برجل عسكري(.)4
ونتيجة إلخفاق اػبلفاء بشكل عام يف إجياد وال يتميز ابلكفاءة والقدرة على حفظ النظام يف اليمن ،فإهنم كانوا
يلجؤون من حني آلخر إىل تقسيم والية اليمن بني اثنني من الوالة ففي عام (177ىـ793/م) عني ىارون
الرشيد ،خامس اػبلفاء العباسيني (193-170ىـ809-786/م)  ،كال من الربيع بن عبد هللا بن عبد اؼبدان،
والعباس بن سعد على اليمن وتوىل األول إمرة اعبيش وإمامة الصالة (على اغبرب والصالة)  ،وكان الثاين مسؤوال
( )1ابن خياط اؼبصدر السابق ،والصفحة نفسها؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص76؛ اػبزرجي  ،العسجد اؼبسبوك  ،ـبطوط ،نفس الورقة ؛ابن الديبع ،اؼبصدر السابق
نفسو  ،والصفحة نفسها.
( )2ابن عبد اجمليد ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص 19وما بعدىا؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية ،ص 80وما بعدىا.
( )3اعبندي ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص214؛ ابن عبد اجمليد ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص 22؛اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص 89وما بعدىا؛ أبو ـبرمة ،عبدهللا
الطيب ابن عبد هللا(ت947ىـ1540 /م) ،اتريخ ثغر عدن(،ليدن1950 ،م) ،ج ،2ص.214
( )4اعبندي ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص214؛ابن عبد اجمليد ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص22؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية ،ص ،89ابن الديبع  ،اؼبصدر السابق نفسو،
ج ،1ص131-129؛ األىدل ،دمحم بن علي(ت1371ىـ1950/م) ،نثر الدر اؼبكنون من فضائل اليمن اؼبيمون  ،ط( ،1مصر ،د.ت) ،ـبطوط ورقة 40أ؛ أبو
ـبرمة ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،2ص.214
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عن اعبباية( ،)1وىناك ابحث حديث

()2

يعلق على ىذه السياسة بقولو إن ىارون الرشيد قصد هبذا الفعل أن

يسهل على والتو يف اليمن القيام بواجبهم  ،بسب تزايد االضطراب السياسي يف اليمن وبطبيعة اغبال  ،فإن
تقسيم الواجبات على ىذا النحو  ،مع ؿباولتو فيما بعد ؼبضاعفة راتب واليو ىناك ،عبد هللا بن مصعب بن الزبري،
يكون برىاان واضحا على حرص ىارون الرشيد على مساندة أنشطة والتو يف اليمن(.)3
ونالحظ أن الوالة العباسيني يف اليمن كانوا يلقون الدعم واؼبساندة من جيش متمركز يف صنعاء( ،)4وىي حقيقة مل
يرد ؽبا ذكر يف مصادر فًتة اػبلفاء الراشدين واػبالفة األموية ( ،)5وىكذا ديكن استنتاج أن ىذا اعبيش كان قد
تكون يف أثناء عهد اػبالفة العباسية ودبا أن اؼبصادر ال تلقي أي ضوء على تكوين اعبيش فإننا ال ديكن أن نكون
متأكدين ما إذا كان اعبنود يرسلون من جانب اػبلفاء يف بغداد أو كان يتم ذبنيدىم من بني اليمنيني وردبا كان
اعبيش مؤلفا من كل من أعوان الوالة ومن اليمنيني احملليني على السواء( ،)6أما ما ىو واضح فهو أن القوة مل تكن
تضم بصفة رظبية أاي من سكان صنعاء نفسها  ،وردبا يكون الدليل على ىذا الصراع الذي نشب بني السكان
ىناك والقوات اغبكومية يف أثناء خالفة اؼبهدي  ،اثلث اػبلفاء العباسيني (169-158ىـ786-775/م)(،)7
وعلى أية حال  ،فحينما فشل ىذا اعبيش يف إطباد حركة الشغب  ،إرسال التعزيزات من بغداد كذلك أرسل
ىارون الرشيد قوات إىل ضباد الرببري ،حاكم اليمن(194-184ىـ810-800/م) حينما فشل األخري يف

( )1اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص87؛ ابن الديبع ،اؼبصدر السابق نفسو،ج ،1ص 128وما بعدىا.
( )2اػبزرجي ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص.87
( )3اؼبصدر السابق نفس ،ص88؛ ابن عبد اجمليد ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص.22
( )4اليعقويب ،كتاب البلدان ،طبعة دي جوجيى(،ليدن1967،م) ،ج ،3ص132؛ ابن خياط ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص440؛ ابن عبد اجمليد ،اؼبصدر السابق
نفسو ،ص20؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية ،ص.83
( )5ال تذكر اؼبصادر اليت يف متناولنا مثل ىذا اعبيش يف اليمن طوال فًتة اػبلفاء الراشدين واألمويني.
( )6بعض الوالة  ،خاصة أولئك الذين تعيينهم بغرض واضح ىو إطباد التمرد كانوا يف صحبة أتباعهم  .ويقول معن بن زائدة  ،مثال إنو خسر كثريين من أتباعو إابن
واليتو يف اليمن ،انظر الطربي ،أبو جعفر دمحم بن جرير(ت310ىـ922/م)  ،اتريخ الرسل واؼبلوك ،ربقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيم(،القاىرة1961،م) ،ج،3
ص.395
( )7اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص.83
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القضاء على التمرد الذي قام بو اؽبيصم بن عبد الصمد( ،)1واغبقيقة أن القوة العباسية يف اليمن كانت ضعيفة ،
وكانت مهمتها األساسية اغبفاظ على أمن اؼبنطقة  ،وكان إخفاقها عموما يف القيام هبذه اؼبهمة قد أدى إىل
إرسال قوات مساعدة من بغداد  ،وىي سياسة بدأت يف أثناء عهد أيب جعفر اؼبنصور وظل إرسال التعزيزات
إلطباد حركات التمرد والعصيان يف اليمن ملمحا رئيسيا من مالمح سياسة العباسيني ذباه اؼبنطقة( ،)2وبدأ
العباسيون يولون اؼبزيد من االىتمام لتعيني الوالة على اليمن وعلى الرغم من قباح اإلدارة العباسية يف إطباد
حركات التمرد ىناك يف أثناء فًتة حكم اػبلفاء اػبمسة األوائل  ،فإن خلفاءىم فشلوا سباما يف اغبفاظ على
السيطرة على اؼبنطقة ككل يف أثناء القرن اؽبجري الثالث  /التاسع اؼبيالدي(.)3

املطلب الثاين :املوقف السياسي من خالفة أيب العباس السفاح حىت وفاة اخلليفة اهلادي.
يف أثنــاء فــًتة حكــم اػبلفــاء العباســيني األوائــل (193-132ىــ809-750/م) مــرت الــيمن بعــدة انتفاضــات نــتج
عنه ــا االض ــطراب السياس ــي ابؼبنطق ــة وق ــد ش ــاركت معظ ــم القبائ ــل اليمني ــة ،إىل جان ــب بع ــض ال ــوالة العباس ــيني يف
حركــات التمــرد ىــذه  ،وبينمــا كانــت القبائــل تثــور ضــد الســلطة العباســية ىنــاك  ،كــان الــوالة اؼبتمــردون يســعون إىل
االستقالل عن السلطة العباسية اؼبركزية وكانت مثل ىذه االعتبارات ىي اليت تلـون غالبـا سياسـة اػبالفـة ذبـاه الـيمن
ويف أثنــاء خالفــة أيب العبــاس الســفاح (136-132ى ــ754-750/م) بقيــت بــالد الــيمن ىادئــة  ،ومل حيــدث أي
سبرد ضد العباسيني ،وأكدت اػبالفة نفوذىا على عدن بـدال مـن اعبنـد( )4بتعـني وايل علـى عـدن( ،)5وىـذا االىتمـام

( )1اػبزرجي اؼبصدر السابق نفسو الصفحة نفسها.
( )2ابن عبد اجمليد  ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص .20
( )3اؼبصدر السابق نفسو ،ص.21
(()4اعبَنَ ُد :من اؼبدن النجدية ابليمن من أرض السكاسك وبني اعبَنَ ُد وصنعاء شبانية وطبسون فرسخاً ،واعبند مسماة جبنَد بن شهران بطن من اؼبعافر ،وابعبند مسجد
بناه معاذ بن جبل هنع هللا يضر) ،ايقوت اغبموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا(626ىـ1225/م) ،معجم البلدان ،ربقيق :دمحم عبد الرضبن اؼبرعشلي ،دار إحياء الًتاث
العريب(،بريوت1996،م) ،ص.80
( )5ابن عبد اجمليد ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص19؛اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص76؛ ابن الديبع ،اؼبصدر السابق نفسو،ج ،1ص.120
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ابؼبناطق الساحلية يف اليمن للمرة األوىل يقودان إىل االعتقاد أبن اػبالفة العباسية قصـدت أن تفـرض السـيطرة علـى
اؼبؤاىن اليمنية اليت كانت تشكل سلسلة االتصاالت بني مؤاىن العراق ومؤاىن شرق أفريقيا واؽبند(.)1
وأن تويل يعرب بن قحطـان منصـب الواليـة يف صـنعاء يف أثنـاء عهـد أيب العبـاس السـفاح قـد جـدد الصـراعات احملليـة
بــني األبنــاء وخصــومهم مــن قحطــان الــذين كــانوا يســكنون صــنعاء( ، )2وىنــاك كاتــب حــديث ( )3ي ـربط بــني ذبديــد
العدوات واحتالل صـنعاء علـى يـدي أحـد عناصـر قحطـان ويـربر ىـذا الـزعم ابإلشـارة إىل وجـود عناصـر مـن اؼبضـرية
يف ىــذا اؼبنصــب خــالل الفــًتة الســابقة (133-11ىــ751-632/م) ( )4فــإن الكاتــب يقصــد أن علــي بــن الربيــع
بن عبد اؼبدان قام بتشجيع األعمال العدوانية وردبا كان األمر أن سـيطرة بعـض العناصـر القحطانيـة علـى السـلطة يف
صنعاء ،مثل سلطة اؼبوظفني العباسيني يف أثناء فًتة خالفة أيب العباس السفاح  ،قد شجع بعـض أقـارهبم يف اؼبدينـة
على إعادة أتكيد عدواهتم ذباه األبناء ىناك( ،)5وأن ما تـدل عليـو اؼبصـادر ،ىـو أن علـي بـن الربيـع كـان وراء ىـذا ،
الســيما وأن حكمــو يف األمــر كــان إىل جانــب األبنــاء بشــكل شــديد الوضــوح( ،)6وكــان موقــف القحطانيــة يف اؼبدينــة
ـبتلفا  ،ألهنـم كـانوا يتمتعـون بتأييـد القبائـل اليمنيـة األخـرى  ،وىكـذا كـان ىـؤالء القحطانيـة حيتـاجون فقـط إىل أقـل
ق ـدر مــن التشــجيع الســفزازا األبنــاء ومــن اؼبــرجح أن الــوالة القحطانيــة األوائــل يف الــيمن يف أثنــاء خالفــة أيب العبــاس
منحوا التشجيع الـالزم  ،ويف الوقـت الـذي تـوىل فيـو الـوايل القحطـاين الثالـث زمـام األمـور وىـو علـي بـن ربيـع كانـت
عداوة قحطان ذباه األبناء ابتت واضحة( ،)7وأن علي بن ربيع استطاع أن خيمد ىذه األزمة (.)8

( )1أوىل العباسيون اؼبزيد من العناية ابؼبنطقة الساحلية أكثر من غريىا من األقاليم اليمنية  ،ومن مث أسسوا أسرة بين زايد يف هتامة للحفاظ على مصاغبهم يف موانئ
ىذا اإلقليم.
()2

خاصة بنو شهاب  ،وهي قبيلة من حكير ،أنظر الهمداني ،المصدر السابق نفسه ،ج ،1ص.529

( )3اغبامد ،صاحل ،اتريخ حضرموت السياسي(،جدة 1968،م) ،ص.117
( )4كانت بعض العناصر القحطانية قد احتلت ىذا اؼبنصب يف ىذه الفًتة  ،مثل حبر بن ريسان اغبمريي والضحاك بن واصل السكساكي.
( )5كان ثالثة والة قحطانيون قد عينوا على التوايل غبكم اليمن يف أثناء خالفة أيب العباس السفاح .
( )6اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص 77وما بعدىا.
( )7السيما أنو يف ذلك الوقت طلبت قحطان يف صنعاء ملكية الرحبة وىي اعبزء الشمايل من سهل صنعاء ،انظر اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص 77ومابعدىا؛
اػبزرجي ،العسجد اؼبسبوك ،ـبطوط ورقة 25؛ ابن الديبع ،اؼبصدر السابق نفسو  ،ج ،1ص 120وما بعدىا.
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ويف أثناء خالفة أيب جعفـر اؼبنصـور(158-136ىــ775-754/م) دخلـت الـيمن مـرة أخـرى فـًتة مـن االضـطراب
السياسي ومل تكن انذبة عن أي سبرد ؿبلـي مـنظم ضـد اغبكـم العباسـي  ،وقـد بـدأ االضـطراب الفعلـي علـى مـدى مـا
يقرب من ست سنوات يف حكم أيب جعفر (142ىـ760/م) إذ إن الفًتة الباكرة من خالفتـو مل تشـهد االضـطراب
السياس ــي ،ف ــإن معرفتن ــا ابؼبوق ــف السياس ــي يف ال ــيمن إابن الس ــنوات الس ــت األوىل م ــن حك ــم أيب جعف ــر اؼبنص ــور
ؿبــدودة ،ألن اؼبصــادر اؼبتاحــة لــدينا التلقــي أي ضــوء علــى الظــروف الــيت فيهــا تعي ـني الــوالة علــى الــيمن وصــارت
األمــور واضــحة مــع تعي ـني معــن بــن زائــدة الشــيباين علــى الــيمن يف ســنة(142ى ــ760/م)،وىنــاك روايتــني ـبتلفتــني
خبصـوص ىــذا  ،الروايــة األوىل عــن تعــني معـن بــن زائــدة يف منصــب وايل الــيمن حفظهـا لنــا اليعقــويب( ")1الــذي خيــربان
أنو يف سـنة(142ىــ760/م) ،عنـدما انطلـق أبـو جعفـر اؼبنصـور يف رحلـة اغبـج ووصـل إىل البصـرة  ،جاءتـو األخبـار
أبن اليمنني كانوا يف حالة من التمرد والعصيان وأن واليو ىنـاك عبـد هللا بـن الربيـع قـد ىـرب ،وىكـذا أرسـل معـن بـن
زائــدة إىل الــيمن" ،وأتيت الروايــة الثانيــة مــن الطــربي(" )2الــذي يســجل أنــو يف ســنة(142ىــ760/م) سبــرد وايل الــيمن
وأعلن عصيانو  ،فبا جعل اػبليفة أاب جعفر اؼبنصور يرسل معن بن زائده إىل اليمن لكي يقبض على الـوايل ويصـادر
فبتلكاتـو" ومــن احملتمــل أن تكــون الروايــة الثانيــة األقــرب إىل الدقــة إذ إن اؼبصــادر تؤكــد أن عبــد هللا بــن عبــد اؼبــدان،
حاكم اليمن الذي حل ؿبلو معن بن زائده ،ذىب إىل أيب جعفـر اؼبنصـور يزكـي ابنـو ؼبنصـب الواليـة علـى الـيمن قبـل
تعيني معن يف سنة(142ىـ)( ،)3وكذلك ىرب عبـد هللا بـن اؼبـدان مـن الـيمن ألنـو فشـل يف إطبـاد التمـرد( ،)4ودبـا أن
ابنــو خلفــو يف اؼبنصــب فمــن احملتمــل أن يكــون االبــن قــد شــارك يف التمــرد وىــذا الفــرض يدعمــو الطــربي( ، )5والــذي
يسجل أنو عندما خرج معن بن زائده من ؾبلس اؼبنصور ؼبناقشة االتفاق حول(عهد الوالية) قابـل عبـد هللا بـن عبـد
( )8اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص 77ومابعدىا؛ اػبزرجي ،العسجد اؼبسبوك ،ـبطوط ورقة 25؛ ابن الديبع ،درة العيون  ،ج ،1ص 120وما بعدىا.
( )1اليعقويب  ،البلدان ،ج ،3ص.108
( )2الطربي ،اؼبصدر السابق ،نفسو ج ،3ص122؛ اغبامد ،اؼبرجع السابق نفسو ،ص.112
( )3اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص78؛ ابن الديبع  ،درة العيون ،ج ،1ص122؛ ابن عبد اجمليد ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص.19
( )4اليعقويب ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،3ص.395
( )5الطربي ،اؼبصدر السابق نفسو والصفحة نفسها.
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اؼبــدان  ،الــذي اســتغلو للعنايــة بولــده الــذي كــان قــد أعلــن العصــيان يف الــيمن ( ،)1وإذا كــان ىــذا االفـًتاض صــحيحا
فردبــا يكشــف عــن حقيقتــني تتعلقــان ابلتــاريخ السياســي للــيمن وعالقاهتــا ابػبالفــة  ،أوالمهــا إدراك اػبلفــاء لض ـرورة
اغبف ــاظ عل ــى نف ــوذىم يف ال ــيمن ،واغبقيق ــة الثاني ــة ى ــي مول ـد حرك ــات انفص ــالية متع ــددة رب ــرر نفس ــها م ــن اػبالف ــة
اإلســالمية اؼبركزيــة ،ولكــن مــن األمــور اؼبتناقضــة أن الــذين قادوىــا كــانوا ىــم مــوظفي ىــذه الســلطة أنفســهم ( )2عشــية
والية معـن بـن زائـده ،فإهنـا ال ربـدد منـاطق التمـرد ابسـتثناء صـنعاء حيـث كـان معـن قـد أرسـل مباشـرة ومـا إن وصـل
إىل ىناك حىت ابدر ابلقبض على الوايل اؼبتمرد وحل ؿبلو يف منصبو( ،)3وأن أحداث الشـغب الـيت حـدثت يف الـيمن
واليت أدت دبعن بن زائده إىل استخدام القوة العسـكرية  ،ويـذكر اؽبمـداين(" )4ابختصـار عـن مناوشـة جـرت يف إقلـيم
صــعده بــني معــن بــن زائــده وزعمــاء خــوالن  ،ويف اغبقيقــة أن النقــاش حــدث بــني مــوظفي اغبكومــة وشــيوخ القبائــل
ذوي النفوذ تشري إىل الـدافع السياسـي وراء اغبادثـة ،وإن األحـوال يف اعبـزء اعبنـويب مـن مرتفعـات الـيمن وحضـرموت
كانــت ـبتلفــة سبامــا فقــد كانــت ىــذه اؼبنــاطق يف حــال مــن االضــطراب إابن واليــة معــن بــن زائــده وأن معلوماتنــا عــن
أسباب ىذه األحداث ونتائجها طفيفـة بسـبب نـدرة اؼبعلومـات يف اؼبصـادر" ،وقـد حـدث سبـرد يف اعبـزء اعبنـويب مـن
مرتفعــات ال ــيمن يف إقلــيم اعبنــد  ،وســجلها اؼبؤرخ ــون اليمني ــون( ،)5ويتفــق صبيعــا عل ــى أن ســبب االنتفاضــة كان ـت
اؼبعاملــة اػبشــنة لســكان اؼبنطقــة مــن جانــب فبثــل معــن ىنــاك ،وعنــدما اغتــالوه  ،ىــاجم معــن اؼبنطقــة  ،وانــتقم ؼبــوت
انئبــو بقتــل ألفــني مــن الس ــكان( ،)6أمــا اؼبعلومــات اػباصــة حبادثــة حض ــرموت يف أثنــاء واليــة معــن فتــأيت يف ص ــورة
ـبتصرة فقط  ،وفضال عن ذاك فإن األسباب والنتائج غامضة أيضا وما ىو واضح ىو أن ىـذه اغبادثـة كانـت ذات
( )1اؼبصدر السابق نفسو والصفحة نفسها.
( )2كان ذلك أول سبرد نشب يف اليمن ربت قيادة والة عينتهم اػبالفة نفسها ألن اػبالفة أكدت نفوذىا يف اؼبنطقة سنة(11ىـ632/م).
( )3الطربي ،اؼبصدر السابق نفسو والصفحة نفسها.
( )4اؽبمداين ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،2ص.129
( )5ابن اجملاور ،يوسف بن يعقوب(ت690ىـ1303/م) ،صفة بالد اليمن (اتريخ اؼبستبصر)،طبعة لوفجرين( ،ليدن1951،م) ،ج ،2ص163؛اعبندي ،اؼبصدر
السابق ،نفسو ،ص 209وما بعدىا؛ ابن عبد اجمليد ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص 19وما بعدىا ؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص79؛ األىدل  ،اؼبصدر السابق
نفسو ،ـبطوط ورقة 39أ.
( )6ابن اجملاور ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،2ص163؛اعبندي ،اؼبصدر السابق ،نفسو ،ص 209وما بعدىا؛ ابن عبد اجمليد ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص 19وما
بعدىا؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص79؛ األىدل  ،اؼبصدر السابق نفسو ،ـبطوط ورقة 39أ.
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طبيعة أقسى من اغبادثة األوىل ،وكان السبب يف ىـذا أن اإلابضـني أنفسـهم مـع غـريىم مـن زعمـاء السـكان ابؼبنطقـة
 ،انصــروا ىــذا العصــيان( ،)1وىكــذا فــإن اؼب ــؤرخني اليمنيــني ،ودون ؿباولــة للقيــام بتحلي ــل شــامل  ،يش ــريون إىل أن
اغبضــارمة بشــكل عــام قــد اثروا ضــد اغبكــم العباســي( ،)2ومــن احملتمــل ،مــن الناحيــة العدديــة ،أن اغبضــارمة كــانوا
ميالني ذباه العصيان  ،ولكـن لـيس ابلقـدر الـذي يـدفعهم لالنضـمام إليـو ،ومـن انحيـة أخـرى فـإن بعـض اغبضـارمة مل
أيخــذوا موقفــا صــرحيا إىل جانــب اػبالفــة العباســية ووافق ـوا علــى أن يتصــرفوا ابعتبــارىم مــوظفي اػبالفــة ابؼبنطقــة(،)3
وتكمــن أمهيــة ىــذا العصــيان يف التــأثري الشــامل الــذي خلفتــو اجملــزرة ال ـيت ارتكبهــا معــن وقواتــو يف حضــرموت ،ربــت
ذريع ــة قه ــر العص ــاة  ،عل ــى اؼبس ــلمني يف صبي ــع أرج ــاء الوالي ــة( ،)4وق ــد أوردت مص ــادران دافع ــني وراء ى ــذه اجمل ــزرة :
ال ــدافع األول :يتمث ــل يف العص ــبية والقبلي ــة ب ــني قحط ــان ونـ ـزار( ،)5وال ــدافع الث ــاين :ى ــو االنتق ــام م ــن اإلابض ــية يف
حضــرموت( ،)6ومــا ديكــن افًتاضــو ىــو أن كــال مــن ىــذين الــدافعني دفــع القـوات العباســية لقتــل اغبضــارمة  ،ونتيجــة
ؽبــذا فــإن معــن بــن زائــدة قبــح يف إطبــاد اؼبتمــردين وقهــرىم يف حضــرموت  ،وبــذلك جلــب إىل اؼبنطقــة ركــودا سياســيا
قــدر لــو أن يســتمر علــى األقــل حــىت الشــطر الثــاين مــن القــرن الثالــث اؽبجــري /القــرن التاســع اؼبــيالدي( ،)7وبشــكل
عام ،أدت اؼبعاملة السيئة اليت لقيها اليمنيون من أيب جعفـر اؼبنصـور إىل أن يعمـل علـى أتمـني مـوطئ قـدم لنفسـو يف

( )1ليس ىناك ذكر يف اؼبصادر اؼبتاحة عن الدور احملدد لإلابضية يف ىذا التمرد  ،ولكن وفقا ؽبذه اؼبصادر فإهنم تعرضوا ؽبجوم من معن بن زائده وقتل عدد كبري من
قومهم ،وىو حادث جعل اػبليفة أاب جعفر اؼبنصور سعيدا  ،اؽبمداين ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،2ص373؛ اغبمريي ،نشوان بن سعيد(ت573ىـ1178/م)،
ملوك ضبري وأقيال اليمن(،بريوت1919،م) ،ص183؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص 80وما بعدىا ،فإن عمرو بن عبد هللا بن زايد وىو زعيم حضرمي صاحب
نفوذ يف اؼبنطقة قتل على يدى معن بن زائده.
( )2ابن عبد اجمليد ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص 19وما بعدىا؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص80؛ ابن الديبع ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.123
( )3أنظر ابن الكليب ،ىشام بن دمحم(ت204ىـ798/م)،كتاب األصنام ،طبعة زكي ابشا(،القاىرة1924،م) ،ـبطوط ورقة 28ب :الذي يقول إن إبراىيم بن جبلو
قد تعينو من قبل أيب جعفر اؼبنصور على حضرموت  ،الوايل الذي طرده عبد هللا بن حيىي طالب اغبق  ،من والية حضرموت حينما أعلن ىذا األخري سبرده.
( )4ابن عبد اجمليد ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص20؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص80؛ ابن الديبع ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،1ص ،123الذين يؤكدون أن طبسة
عشر ألفا من اغبضارمة قتلوا على أيدي القوات العباسية.
( )5أييت ىذا أساسا من خالل اؼبصادر غري احمللية ،اليعقويب ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،3ص119؛ اؼبسعودي ،علي بن اغبسني(ت346ىـ933/م) ،مروج الذىب
ومعادن اعبوىر( ،ابريس1952،م) ،ج ،6ص 45وما بعدىا؛ ابن حزم ،علي بن أضبد بن سعيد(ت384ىـ994/م) ،صبهرة أنساب العرب ،طبعة عبد السالم
ىارون(،القاىرة1971،م) ،ص.380
( )6ابن عبد اجمليد ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص20؛ اػبزرجي  ،اتريخ الكفاية  ،ص 80وما بعدىا.
( )7اؼبسعودي ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،6ص.193
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اؼبنطقــة  ،وسبثلــت إحــدى نتــائج ىــذه الســيطرة يف أنــو قبــح يف طــرد خصــومو الــذين كــانوا قــد ســعوا يف الســابق للجــوء
إىل الــيمن  ،وىكــذا عنــدما عبــأ اغبســن بــن دمحم ذو الــنفس الزكيــة إىل ىنــاك يف أعقــاب ثــورة أخيــو ضــد أيب جعف ــر
اؼبنصور سنة(145ىـ762/م) القبض عليو بسهولة من جانب السلطات العباسية(.)1
ومعرفتن ـ ــا ابلوض ـ ــع السياس ـ ــي يف ال ـ ــيمن أثن ـ ــاء خالف ـ ــة اؼبه ـ ــدي واؽب ـ ــادي ،اػبليفت ـ ــني الثال ـ ــث والراب ـ ــع م ـ ــن اػبلف ـ ــاء
العباسيني(169-158ىـ785-775/م)170-169(،ىـ786-785/م) ،غامضة بسـبب نقـا اؼبـادة العلميـة
 ،وعلى أية حال فإن منـوذج التعيـني والطـرد واالسـتبدال للـوالة يف الـيمن يف تلـك الفـًتة يقـودان إىل االعتقـاد أبنـو مـن
األرجح أن اؼبنطقة كانت سبر بفًتة من االضطراب السياسي( ،)2واؼبعلومات الوحيدة اليت حبوزتنا فيمـا يتعلـق ابلوضـع
السياسي يف اليمن آنذاك أتتينا عن طريق عـدة مـؤرخني دينيـني  ،وأن كـل مـا حـدث مـا بـني األىـايل احملليـني واعبـيش
العباسي يرد غامضـا( ،)3ومـن غـري احملتمـل أن اغبـادث كـان نتيجـة االنتفاضـة ضـد اػبالفـة واالفـًتاض األقـوى ىـو أن
الصدام وقع بني فريقني من السكان احملليني أنفسهم وأن اعبيش أكباز إىل أحـد اعبـانبني  ،ومثـل ىـذا الصـدام يكـون
قد حدث بني األبناء وخصـومهم القحطـانيني يف صـنعاء  ،وكـان القحطانيـة يتمتعـون دبسـاندة القـوات اغبكوميـة(.)4
ويبدو أن ىـذا االضـطراب كانـت لـو أصـداء يف والايت دينيـة أخـرى فبـا دعـا اػبليفـة اؼبهـدي إىل أن يـربط بـني الـيمن
واغبجاز عن طريق أتسيس اػبـدمات الربيديـة بـني اؼبنطقتـني يف سـنة(166ىــ782/م)( ،)5وأن ىـذا اإلجـراء مل يضـع
()6

هناية لال ضطراب اؼبدين الذي ازداد سواء يف أثناء خالفة اؽبادي(170-169ىـ768/م) .

( )1اؼبصدر السابق نفسو والصفحة نفسها.
( )2شغل منصب الوالية عشرة والة على التوايل يف اليمن على مدى إثنيت عشرة سنة.
( )3إدريس ،عماد الدين(ت714ىـ1314/م) ،كنز األخبار يف معرفة السري واألخبار ،ربقيق :عبد احملسن اؼبدعج ،عني للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية،
ط(،1مصر2010 ،م) ،ص 147؛ اػبزرجي ،العسجد اؼبسبوك ،ص.83
()4ان الصراع بني ىلتني اجملموعتني يف صنعاء  ،وان القحطانيني ردبا حصلوا على دعم من القوات ألن الصراع حدث يف أثناء والية عبد اػبالق الشيباين.
( )5الطربي ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،3ص.517
( )6اليعقويب ،اؼبصدر السابق ،نفسو ج ،3ص.137
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املطلب الثالث :يف أثناء خالفة ىارون الرشيد.
إن الصــورة الكليــة لتــاريخ الــيمن وعالقاهتــا مــع الســلطة اإلســالمية اؼبركزيــة صــارت واضــحة نســبيا مــع حكــم ىــارون
الرشــيد(193-170ىــ808-785/م) وقــد حظــت اؼبصــادر معلومــات معقولــة عــن ىــذه الفــًتة واؼبوقــف اليمــين يف
إثنائهــا ،مــع اىتمــام خــاص أبحــدث حركــة اؽبيصــم بــن عبــد الصــمد ضــد الســلطة العباســية ىنــاك ســنة (184ى ــ/
800م)( ،)1وقد شهدت اليمن يف السـنوات األربـع عشـرة األوىل مـن حكـم ىـارون الرشـيد فوضـى سياسـية مسـتمرة
وىي نتيجة للتحريض احمللي ومرياث مـن خالفـة اؼبنصـور وأن اىتمـام ىـارون الرشـيد اؼبسـتمر طـوال تلـك الفـًتة كـان
منصـبا علــى البحـث عــن وال قـادر علــى السـيطرة علــى اؼبنطقـة وقــد ابءت جهـوده ابلفشــل ( ،)2وعلـى الــرغم مــن أن
اؼبنطقــة شــهدت اضــطرااب سياســيا طـوال ىــذه الفــًتة فــإن اؼبصــادر ال ربــدد األســباب اعبذريــة لــال ضــطراب وردبــا كــان
مثل ىذا االضطراب قد اشتعل نتيجـة اغبقيقـة القائلـة أبنـو عشـية اعـتال ىـارون الرشـيد عـرش اػبالفـة  ،كـان اغبجـاز
ديثل النقطة احملورية للعلـويني اؼبناىضـني للحكـم العباسـي( ،)3وعلـى الـرغم مـن أنـو ال يوجـد دليـل واضـح علـى وجـود
نشاط علوي يف اليمن يف ذلك الوقت  ،فإنـو ال ديكـن اغبكـم علـى عـدم وجـود معارضـة علويـة سـرية ،وكـان ىـارون
الرش ــيد يعــرف سبامــا أن الوج ــود العل ــوي يف ال ــيمن يش ــكل هتديــدا للس ــلطة العباس ــية ىن ــاك وعنــدما ظبــع عــن قص ــد
الشافعي أن حيرض أحد العلويني على التمرد ضد العباسيني أمر يف اغبال واليو ىناك أبن يقـبض علـى الشـافعي وأن
يرســلو إىل الرقــة (، )4وىــي بلــدة علــى هنــر الفـرات  ،حيــث كــان قــد أقــام معســكره  ،وتلقــى اػبليفــة تقريـرا عــن عاملــو
( )1ابن حبيب ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص 488؛ اعبهشياري ،دمحم بن عبدوس(ت331ىـ943/م) ،كتاب الوزراء والكتاب(،القاىرة1938،م)،ص118؛ اؽبمداين،
اؼبصدر السابق ،نفسو ج ،10ص39؛ إدريس ،اؼبصدر السابق نفسو ،ـبطوط ،ورقة 175أ؛ ابن الديبع ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.131
( )2ابن حبيب ،اؼبصدر السابق نفسو  ،والصفحة نفسها؛ إدريس اؼبصدر السابق نفسو والصفحة نفسها.
( )3الدينوري ،أضبد بن داود(ت282ىـ895/م) ،األخبار الطوال ،ربقيق :عمر الطباع ،دار القلم،ط(، 1بريوت1995،م) ،ص365؛ عن األحداث العلوية يف
اغبجاز اثناء خالفة اؽبادي(170-169ىـ785-784/م) والسيما ثورة اغبسني بن علي  ،الذي قتل يف فخ ابلقرب من مكة اؼبكرمة سنة(169ىـ785/م) ،أنظر
اليعقويب ،اؼبصدر السابق نفسو،ج ،3ص137؛ الطربي ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،3ص 550وما بعدىا؛ األصفهاين ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص 442وما
بعدىا؛ ابن األثري ،أبو اغبسن علي بن دمحم(ت630ىـ1232/م) ،اللب يف هتذيب األنساب( ،القاىرة1957،م) ،ج ،5ص 74وما بعدىا.
( )4ابن أعثم الكويف ،أبو دمحم أضبد (ت314ىـ926/م) ،كتاب الفتوح(،حيدر أابد1968،م) ،ج ،8ص248؛ ابن ظبره ،عمر بن علي بن ظبره اعبعدي
(ت587ىـ1191/م) ،طبقات فقهاء اليمن ،طبعة فؤاد السيد(،القاىرة1957،م) ،ص 138وما بعدىا؛ اػبزرجي ،العسجد اؼبسبوك ،اؼبصدر السابق نفسو،
ـبطوط ،لوحة 111أ؛ األىدل ،اؼبصدر السابق نفسو ،ـبطوط ،ورقة 40أ.
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ىناك ،دمحم بن برمك  ،خيربه بعصيان اليمنيني وسبردىم( ،)1ولذلك قام ىارون الرشيد إبحـالل أحـد قادتـو العسـكريني
ؿب ـ ــل ال ـ ـوايل ال ـ ــذي خلع ـ ــو ،وك ـ ــان القائ ـ ــد العس ـ ــكري ضب ـ ــاد الربب ـ ــري ى ـ ــو ال ـ ــذي ت ـ ــوىل الوالي ـ ــة(،)2وم ـ ــع ت ـ ــويل ضب ـ ــاد
الواليــة(194-184ى ــ810-800/م) ،صــار اؼبوقــف السياســي ابؼبنطقــة أشــد وضــوحا فبــا كــان عليــو يف الشــطر
البــاكر مــن حكــم ىــارون الرشــيد وتتميــز ىــذه الفــًتة اعبديــدة ابنتفاضــتني داخليتــني ضــد ســلطة اػبالفــة ابؼبنطقــة ،
كانت األوىل سبرد اؽبيصم بن عبد الصـمد  ،وكانـت الثانيـة عصـيان أىـل هتامـة وال توجـد مصـادر زبـا حركـة التمـرد
الثانيـة( ،)3وكــان سبــرد بــن عبــد اؽبيصــم يف حقيقــة األمــر ىـو األخطــر بــني صبيــع حركــات التمــرد الــيت حــدثت يف الــيمن
أثنــاء حكــم اػبالفــة العباســية يف القــرن الثــاين اؽبجــري /الثــامن اؼبــيالدي ،فبــا ىــز األســس الــيت قامــت عليهــا اإلدارة
العباس ــية يف بغ ــداد  ،فق ــد نش ــبت يف جب ــل مس ــور مث امت ــد العص ــيان يف كاف ــة اؼبن ــاطق اجمل ــاورة ( ،)4وىن ــاك روايت ــان
ـبتلفتــان عــن التمــرد تقــدم إحــدامها ســنة(179ىــ774/م) علــى أهنــا بدايــة التمــرد( ،)5وال تــذكر الروايــة األخــرى أي
اتريـخ ؿبـدد  ،وتوكـد فقـط أهنـا بـدأت بعـد وصـول ضبـاد الرببـري إىل الـيمن يف سـنة (184ىــ800/م) وعنـدما وقـف
اؽبيصم ضد اؼبظامل اليت ارتكبها الوايل اعبديد (.)6

( )1اعبندي  ،اؼبصدر السابق ،نفسو ص214؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية ،ص90؛ أبو ـبرمة ،اؼبصدر السابق نفسو ،ح ،2ص 64وما بعدىا ،األىدل ،اؼبصدر
السابق نفسو ،ـبطوط  ،ورقة 40أ.
( )2اعبندي  ،اؼبصدر السابق ،نفسو ص214؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية ،ص90؛ أبو ـبرمة ،اؼبصدر السابق نفسو ،ح ،2ص 64وما بعدىا ،األىدل ،اؼبصدر

السابق نفسو ،ـبطوط  ،ورقة 40أ اؼبصدر السابق نفسو ،والصفحات نفسها.

( )3اػبزرجي  ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص90؛ أبو ـبرمة ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،2ص ،64وكلهم يقًتحون أن شعب هتامة اثر ضد دمحم بن برمك وايل
اليمن(184-183ىـ800-799/م)؛ األىدل  ،اؼبصدر السابق نفسو ،ـبطوط  ،ورقة 40أ؛
( )4اليعقويب ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،3ص 144الذي يقول إنو حدث يف اغبجاز أن عمر بن أيب خالد اغبمريى أعلن أتييده للهيصم ؛ اؽبمداين ،اؼبصدر السابق،
نفسو ج ،2ص،322أن اؽبيصم تقهقر إىل جبال العضد .
( )5اليعقويب  ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،3ص.144
( )6ىذه العبارة مسجلة على أيدي اؼبؤرخني اليمنيني؛ أنظر اؽبمداين ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،2ص322؛ اػبزرجي  ،العسجد اؼبسبوك ،ص91؛ ويسجل ؛
اػبزرجي ،اؼبصدر السابق ،نفسو ـبطوط  ،ورقة  ،28أنو كان يف أثناء والية أضبد بن إظباعيل اؽبامشي  ،على الرغم من أنو ال يعطي ؽبم اترخيا ؿبددا ؛ابن الديبع،
اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،1ص 132الذين يؤكدون أن اؽبيصم عارض ظلم ضباد واثر ضده ويسجل كل من الرازي اؼبصدر السابق نفسو ،ص108؛ إدريس اؼبصدر
السابق نفسو ،ـبطوط  ،ورقة 175أ ،أن ىذا التمرد حدث أثناء والية ضباد دون أن حيدد اترخيا معينا إ ال أن إدريس اؼبصدر السابق نفسو حيدد اتريخ(181ىـ/
797م) ابعتباره بداية التمرد  ،وىو أمر غري مقبول.
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ىــذه الروايــة الثانيــة ردبــا تكــون ىــي األكثــر مصــداقية  ،لســببني أوؽبمــا أنــو ال يــرد ذكــر للحادثــة يف اؼبصــادر قبــل واليــة
ضباد ،واثنيهما  ،أن ىارون الرشيد أرسل ضبـاد بغـرض واضـح ىـو إطبـاد التمـرد اليمـين  ،حيـث ال قبـد ذكـر ال سـم
اؽبيصـم وال سبــرده يف تعليمـات اػبليفــة ىــارون الرشـيد( ،)1فــإن اؼبصـادر احملليــة زبتلــف فيمـا بينهــا حـول األســباب الــيت
أدت إىل التمــرد( ،)2وال تقــدم أيــة تفاصــيل عــن اؼبعــارك الــيت جــرت بــني القـوات العباســية واؼبتمــردين ولكنهــا تؤكــد أن
ؿباول ـ ــة ضب ـ ــاد الربب ـ ــري األوىل إلطب ـ ــاد التم ـ ــرد ابءت ابلفش ـ ــل وأن الـ ـ ـوايل اض ـ ــطر إىل أن يكت ـ ــب إىل اػبليف ـ ــة طالب ـ ــا
التعزيزات( ،)3وتكمن قوة التمرد يف اؼبيزة اعبغرافية والزعامة النافذة فيمـا بيـنهم وابلتـايل فـإن ضبـاد عجـز عـن أن خيمـد
التمرد حىت قبح يف القبض على اؽبيصم ابغبيلة واػبـداع( ،)4أمـا ابلنسـبة للتمـرد الـذي وقـع يف هتامـة  ،فقـد إرسـال
ضباد الرببري إىل اؼبنطقة( ،)5بيد أنو ال يوجد ذكر عن مواجهة مباشرة بني متمردي هتامة وجـيش اػبالفـة  ،كمـا ال
يوج ــد أي مؤش ــر عل ــى اؼبوق ــف السياس ــي يف اإلقل ــيم يف أثن ــاء والي ــة ضب ــاد (1193-184ى ــ810-800/م)

()6

،ومــن انحيــة أخــرى تؤكــد اؼبصــادر علــى أن ضبــاد قهــر اؼبتمــردين وأجــربىم علــى دفــع اػب ـراج( ،)7وال يتــوفر شــيئا عــن
ىويــة اؼبتمــردين  ،وال األقــاليم واؼبنــاطق الــيت ينتمــون إليهــا وأن ىنــاك احتمــال أبن التمــرد الــذي قــاده اؽبيصــم والتمــرد

( )1اػبزرجي ،اتريخ الكفاية واإلعالم  ،ص90؛ أبو ـبرمة ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،2ص .64األىدل  ،اؼبصدر السابق نفسو ،ـبطوط ،ورقة 40أ.
( )2اؽبمداين ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،2ص ، 322مثال  ،يؤكد أن اؽبيصم اثر ضد ضباد بسب الصراع الشخصي ويسجل مؤرخون دينيون آخرون أنو وقف ضد
اؼبعاملة السيئة من جانب ضباد ذباه اليمنية ،أنظر اػبزرجي  ،اتريخ الكفاية  ،ص91؛ ابن الديبع ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.132
( )3إدريس ،اؼبصدر السابق نفسو ،ـبطوط ،ورقة 175أ ؛ اػبزرجي  ،نفس اؼبصدر السابق ،ص 91وما بعدىا ؛ ابن الديبع ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج،1
ص.132
( )4اؽبمداين ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،2ص ،322؛ إدريس  ،اؼبصدر السابق نفسو ،ـبطوط ،ورقة 175أ ،اػبزرجي ،العسجد اؼبسبوك ، ،ص 92وما بعدىا؛
الذين يذكرون أن اؽبيصم ىرب من ضباد إىل يبش ،وىي قرية يف هتامة حيث القبض عليو ؛ اليعقويب ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،3ص ،144يقول إن ضباد جرد
جيشا يقوده جراد الذي قبح يف القبض على اؽبيصم ؛ ووفقا للطربي  ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،3ص ،712يقول القبض على اؽبيصم يف سنة(191ىـ-806/
807م).
( )5اليعقويب ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،3ص ،144الطربي  ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،3ص712؛اؽبمداين ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،2ص322؛ إدريس ،
اؼبصدر السابق نفسو ،ـبطوط ،ورقة 175أ ،اػبزرجي ،العسجد اؼبسبوك ، ،ص. 92
( )6ابستثناء ىذا الوصف الغامض الذي يلقي قليال من الضوء على الغزوات العباسية يف ىذا اإلقليم ىذا اؽبجوم تصل إلينا أخباره من خالل رسالة أرسلها اليمنيون
إىل اػبليفة األمني ووزيره ،أنظر اعبندي ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص214؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص90؛ ابن الديبع  ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،1ص132؛
أبو ـبرمة  ،اؼبصدر السابق ،نفسو ج ،2ص.65
( )7اعبندي ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص214؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية  ،ص90؛ ابن الديبع  ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج ،1ص132؛ أبو ـبرمة  ،اؼبصدر السابق،
نفسو ج ،2ص.65
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الذي وقع يف هتامة كاان مـرتبطني ببعضـهما وأن نقـا اؼبعلومـات ال يتـيح لنـا اغبكـم بشـكل مؤكـد سبامـا  ،فـإن ىنـاك
ســببني وراء ىــذا االف ـًتاض  :أوؽبمــا اعب ـوار اعبغ ـرايف بــني اؼبنــاطق اؼبضــطربة :أي أراض عــك يف هتامــة وســور ،واثنيــا:
صــمت اؼبصــادر عــن أي معلومــات عــن (، )1سبــرد هتامــة وأتكيــدىا علــى سبــرد اؽبيصــم جيعلنــا نعتقــد أن التمــرد األخــري
كان قد احتوى التمـرد السـابق ربـت زعامتـو ،وبينمـا قبـح ضبـاد الرببـري يف إطبـاد العصـيان الـذي قـام بـو اؽبيصـم بعـد
القــبض عليــو يف ســنة(181ى ــ817-806/م) فقــد فشــل يف وضــع هنايــة للتمــرد يف هتامــة  ،وعــاد نشــاط اؼبتمــردين
للظهور على السطح يف فًتة أقل من عشر سنوات( ،)2وكانت أقبح اإلقبازات الـيت حققهـا ضبـاد الرببـري متمركـزة يف
(قبــد الــيمن) والســيما اؼبنطقــة الواقعــة إىل الشــمال مــن صــنعاء حيــث ســيطر علــى طــرق التجــارة الــيت كانــت ت ـربط
صنعاء ابليمامـة ومكـة( ،)3والشـك يف أن حجـم االىتمـام الـذي أولتـو اؼبصـادر يقـود إىل االعتقـاد أبن اؼبنطقـة كانـت
غــري آمنــة علــى مــدى فــًتة طويلــة قبــل واليــة ضبــاد وإذا مــا كــان ىــذا االىتمــام صــحيحا  ،فردبــا كــان بــدو اؼبنطقــة
أنفســهم الســبب يف االضــطراب إذ يســجل ال ـرازي" ،أن ضبــاد وضــع األع ـراب ربــت الســيطرة  ،وحــافظ علــى أمــن
الطــرق وخيــربان اؼبؤرخــون اليمنيــون أنــو نتيجــة لنشــاط ضبــاد العســكري  ،دخلــت الــيمن فــًتة مــن الراحــة االقتصــادية مل
تشهد مثلها من قبـل ،وانـو لـو مل يتخـذ مثـل ىـذا اؼبوقـف ضـد اؼبتمـردين ؼبـا صـار ىـذا اعبـزء مـن الـيمن آمنـا وأن مثـل
ىذا االىتمام بشؤون اليمن مـن جانـب اػبليفـة العباسـي يـدل علـى منـو التمـرد احمللـي وطبيعتـو االنتشـارية ضـد سـلطة
اػبليفة العباسي ىناك  ،ومن انحية أخـرى فـإن ىـذا التأكيـد يلقـي الضـوء علـى حقيقـة أن اإلدارة يف بغـداد يف ذلـك

( )1خاصة وأن األخري كان يتمتع بقيادة قوية.
( )2اندلع التمرد ابؼبنطقة عند بداية خالفة اؼبأمون (198ىـ813/م).
( )3تذكر اؼبصادر فقط أمن ىذه الطرق وىو ما يقودان إىل االعتقاد أن العباسيني قبحوا يف السيطرة على اؼبنطقة ،أنظر الرازي ،اؼبصدر السابق نفسو ،ص110؛
اعبندي ،اؼبصدر السابق ،نفسو ص214؛ اػبزرجي  ،اتريخ الكفاية ،ص91؛ أبو ـبرمة ،اؼبصدر السابق نفسو ،ج،2ص65؛ األىدل ،اؼبصدر السابق نفسو،
ـبطوط ،ورقة 40أ.
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الوقت كانت تبدى مزيدا من االىتمام ؼبصاغبها ابؼبنطقة وبكل اؼبعايري  ،فإن مثل ىـذه اغبمـالت الناجحـة الـيت قـام
هبا اغبكام العباسيون مل يكن فبكن أن تتكرر يف أثناء الفًتة اليت حكم فيها خلفاء ىارون الرشيد"(.)4

( )4الرازي ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر(ت606ىـ1209/م) ،اؼبطالب العالية من العلم اإلؽبي  ،ربقيق :أضبد حجازي السقا ،دار الكتب العلمية ،ط(،1بريوت،
1999م) ،ص109؛ اػبزرجي ،اتريخ الكفاية ،ص91؛ أبو ـبرمة ،اؼبصدر السابق ،نفسو ،ج ،2ص65؛ األىدل ،اؼبصدر السابق نفسو ،ـبطوط ،ورقة 40أ.
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اخلامتة
أن التاريخ السياسي لليمن وعالقتها مع اػبالفة العباسية مر بعدة مراحل وكان لكل مرحلة ظروفها ومشاكلها
وكانت العالقة بني السلطة اإلسالمية واليمن ابردة يف العقد األول من اػبالفة العباسية وقد توصلت الدراسة
اىل نتائج منها:
-1كشفت الدراسة طبيعة العالقات بني اػبالفة اإلسالمية واليمن يف العقد األول من اػبالفة العباسية .
 -2وضحت الدراسة ربسن العالقة بني اػبالفة اإلسالمية واليمن يف زمن اػبليفة ىارون الرشيد.
-3بينت الدراسة ظهور اؼبعارضة احمللية لسلطتها يف اليمن وؿباولة اػبالفة العباسية االحتفاظ بنفوذىا ىناك.
-4كشفت الدراسة عن قيام اؽبيصم بن عبد الصمد اغبمريي بثورة ضد اػبالفة العباسية.
 -5وضحت الدراسة مالمح سياسة اػبالفة يف اليمن يف ذلك الوقت واؼبتمثلة يف ؿباولتها أن ذبد إداريني
أكفاء غبكم اإلقليم.
 -6بينت الدراسة عمل اػبلفاء العباسيني اػبمسة األوائل على االحتفاظ ابلسيطرة على مراكز اإلدارة يف
اليمن.

املصادر واملراجع
أوال :املصادر.
ابن االثري ،أبو اغبسن علي بن دمحم(ت630ىـ1232/م).
 -1اللباب يف هتذيب األنساب(،القاىرة1957،م).
إدريس ،عماد الدين(ت714ىـ1314/م).
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 -2كنز األخيار يف معرفة السري واالخبار ،ربقيق :عبد احملسن مدعج اؼبدعج ،عني الدراسات والبحوث
اإلنسانية واالجتماعية (مصر2010،م).
االصفهاين ،أبو فرج علي بن اغبسني(ت502ىـ1108/م).
 -3مقاتل الطالبني ،ربقيق :أضبد صقر(،القاىرة1946،م).
ابن األعثم الكويف  ،أبو دمحم أضبد(ت314ىـ926/م).
-4كتاب الفتوح(،حيدر أابد1968،م).
االىدل ،دمحم بن علي(ت1371ىـ1950/م).
-5نثر الدر اؼبكنون من فضائل اليمن اؼبيمون(،مصر ،د .ت) ،ـبطوط.
اعبندي ،أبو عبد هللا هباء الدين(ت732ىـ1331/م).
 -6السلوك يف طبقات العلماء واؼبلوك ،طبعة األكوع(،صنعاء1983 ،م).
اعبهشياري ،دمحم بن عبدوس(ت331ىـ943/م).
-7كتاب الوزراء والكتاب (،القاىرة1938،م).
ابن حبيب ،دمحم بن حبيب بن أمية(ت245ىـ859/م).
-8ـبتلف القبائل وموتلفها  ،ترصبة وربقيق :إبراىيم االيباري ،دار الكتاب اؼبصرية(،جوتنجن1850،م).
ابن حزم ،علي بن أضبد بن سعيد(ت384ىـ994/م).
-9صبهرة أنساب العرب ،طبعة عبد السالم ىارون(،القاىرة1971 ،م).
اغبمريي ،نشوان بن سعد(ت573ىـ1178/م).
-10ملوك ضبري وأقيال اليمن(،بريوت1919 ،م).
اػبزرجي ،علي بن اغبسن(ت812ىـ1410/م).
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 -11العسجد اؼبسبوك فيمن توىل اليمن من اؼبلوك ،مكتبة اغبرم اؼبكي.
-12اتريخ الكفاية واالعالم فيمن وىل اليمن وسكنها من ملوك اإلسالم ،طبعة راضي
دغفوس(مصر1979،م).
ابن خياط ،خليفة(ت240ىـ861/م).
 -13اتريخ ابن خياط ،ربقيق :أكرم العمري(،بريوت1977 ،م).
ابن الديبع ،عبد الرضبن بن علي (ت944ىـ1537/م).
 -14درة العيون يف أخبار اليمن اؼبيمون(،القاىرة1971،م).
الدينوري ،أضبد بن داود(ت282ىـ895/م).
 -15األخبار الطوال ،ربقيق :عمر الطباع ،دار القلم(،بريوت1995،م).
الرازي ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر(ت606ىـ1209/م).
-16اؼبطالب العالية من العلم اإلؽبي ،ربقيق :أضبد حجازي السقا ،دار الكتب العلمية(،بريوت1999،م).
ابن ظبره ،عمر بن علي بن ظبره اعبعدي(ت587ىـ1191/م).
 -17طبقات فقهاء اليمن  ،ربقيق :فؤاد السيد(،القاىرة1957،م).
الطربي ،أبو جعفر دمحم بن جرير(ت310ىـ922/م).
 -18اتريخ الرسل واؼبلوك ،ربقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيم (،القاىرة1961،م).
ابن عبد اجمليد ،اتج الدين عبد الباقي(ت743ىـ1343/م).
 -19هبجة الزمن يف اتريخ اليمن ،طبعة مصطفى حجازي(،بريوت1965،م).
ابن الكليب ،ىشام بن دمحم(ت204ىـ798/م).
-20كتاب األصنام ،طبعة زكي ابشا(،القاىرة1924،م).
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ابن اجملاور ،يوسف بن يعقوب(ت690ىـ1303/م).
-21صفة بالد اليمن (اتريخ اؼبستبصر) ،طبعة لوفجرين (،ليدن1951،م).
أبو ـبرمة ،عبد هللا الطيب بن عبد هللا(ت947ىـ1540/م).
 -22اتريخ ثغر عدن (،ليدن1950 ،م).
اؼبسعودي ،علي بن اغبسني(ت346ىـ933/م).
-23مروج الذىب ومعادن اعبوىر(،ابريس1952،م).
ابن منظور ،صبال الدين دمحم بن مكرم(ت711ىـ1311/م).
-24لسان العرب ،دار صادر(،بريوت1956،م).
اؽبمداين ،اغبسن بن أضبد(ت356ىـ967/م).
 -25اإلكليل ،طبعة األكوع(،بغداد1977،م).
-26صفة جزيرة العرب ،مطبعة بريل(،ليدن1884،م).
ايقوت اغبموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا(ت626ىـ1225/م).
-27معجم البلدان ،ربقيق :دمحم عبد الرضبن اؼبرعشلي ،دار إحياء الًتاث العريب(،بريوت1996،م).
اليعقويب ،أضبد بن يعقوب بن جعفر(284ىـ879/م).
-28كتاب البلدان ،طبعة دي جوجيى(،ليدن1967،م).

اثنيا :املراجع.
بلفقية ،عبدوس علوي.
-29اتريخ اعبزر اليمنية ،مكتبة اعبيل اعبديد(،صنعاء1972،م).
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اغبامد ،صاحل.
-30اتريخ حضرموت السياسي(،جدة1968،م).
اغبديثي ،نزار عبد اللطيف.
 -31أىل اليمن يف صدر اإلسالم(،بريوت1978 ،م).
لقمان ،ضبزة علي.
 -32اتريخ اعبزر اليمنية ،مكتبة اعبيل اعبديد(،صنعاء1972،م).
اؼبدعج ،عبد احملسن.
 -33اليمن يف التاريخ اإلسالمي الباكر ،ترصبة :قاسم عبده قاسم ،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتماعية( ،مصر2009،م).
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