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 نتيجة لوقوعهـا علـى   ،اشتهرت عدة مدن في العالم القديم كموانئ       
  .والتي تمر بها السفن المحملة ببضائع الشرق، ق المالحة البحريةطر

ــا       ــن تلــك المــوانئ التــي اشــتهرت قــديما كونه وعــدن هــي واحــدة م
ــدها التجــار    ــابين  محطــة يقــف عن ــد ومــصر فــي رحالتهــم م  وســواحل ، الهن

،  فهي مدينـة ومينـاء قـديم منـذ زمـن قـديم تميـزت بنـشاط تجـاري            ؛أفريقيا
  .سواقوكان سوقها من أشهر األ

 إليــه مــن  فيمــا وصــلتوقــد ســاعد الموقــع الــذي تتمتــع بــه المدينــة    
إلــى جانــب مــا ، فهــي تــتحكم بالمــدخل الجنــوبي للبحــر األحمــر ، مكانــة

، ها من القدرة على استقبال السفن التجارية على مـدار الـسنة     ؤتميز به مينا  
ح وبجزيرة صيرة من الريـا   ،ألنه محمي طبيعياً بجباله   آمن للسفن   مكان  فهو  

سـتقطب التجـار مـن    ا ف، أو فـي الـشتاء  ،الموسمية التي تهب عليه في الـصيف   
  .للتبادل التجاريلبيع والشراء ورائجا لالشرق والغرب فكان سوقا 

إلـى  ، كانت عدن محط أنظـار التجـار الـذين يمـرون بهـا فـي سـفرهم              و
 واالســتئثار بالــدخل الكبيــر  ،جانــب الطــامعين فــي الحــصول علــى المينــاء  

والرسوم التجارية المفروضة علـى  ، يه حكام عدن من الضرائب      الذي يجن 
سبب الـ هـو  هـذا  و، لسيطرة على حركة التجارة البحرية العالميـة      ول،التجار

ة علــى جعلهــا قــادرلرئيس فــي تحــصينها بالعديـد مــن المنــشآت الدفاعيـة   الـ 
  .الوقوف أمام هذه المحاوالت

نــة عــدن  يهــدف البحــث إلــى تــسليط الــضوء علــى جــزء مــن آثــار مدي    
  .التعريف بها وباإلحداث التاريخية التي دارت حولهاتوثيقها وو

بوابات- قالع- أبراج- سور بحري- أسوار-عدن  .  
1 

 ،كـان لـه الفـضل فـي تميزهـا     ، تمتعت بموقع استراتيجي هام، مدينة قديمة .... عدن  
الوســيط التجــاري للبــضائع  و، رفكانــت محطــة للتجــا ، لــيمنفــي اوشــهرتها دون مــدن أخــرى  

، سكن بها تجـار مـن كـل حـدب وصـوب          كما  ، وأفريقيا، والصين، والهند، القادمة من مصر  
، والقلـزم ، وجـدة ، والبصرة، وفارس، والحبشة، والزنج، والصين، والهند،  متاع السند  تفكان

  .هاوخزانة مال ملوك، كانت فرضة كل اليمن، ويعد سوقها من أشهر األسواق 
دخل الكبيـر  نظـراً للـ  ، حرصت الدول اليمنية على أن تكون عدن تحت سيطرتها وقد  

المبـالغ  والـذي يمثـل أكبـر    ، ؛ نتيجة لتحصيل الضرائب الجمركية  هائالذي يجنوه من مينا   
  .التي تصل إليهم من بقية الموانئ األخرى

مـة  نقإال أنـه كـان   ، وفي الوقت الذي كان الموقع مهما بالنـسبة الزدهـار وشـهرة عـدن            
الحركـة  على  و،يها أصبحت عرضة لغزوات الطامعين الراغبين في السيطرة عل       فلقد، عليها

  .ادره من أموال لمن يسيطر عليهتالتجارية وما 
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 نلتجــار الــذيلو، ولتجارتهــا، كـل ذلــك أدى إلــى ضــرورة تحــصين المدينــة حمايــة لهــا  
 فأصـبحت واحـدة   ، عليهـا ولجعلها قادرة على الصمود أمـام محـاوالت الـسيطرة         ، يتاجرون معها 
  .انمن أمنع البلد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .صناعيةطبيعية و:تمثلت التحصينات الموجودة في عدن بنوعين و
1.1 

الـشاهقة   أحيطت بصورة طبيعية بالجبال  ث فوهة بركان حي   علىأنشئت مدينة عدن    
أمـا الجهـة   ، والغربيـة ، وبيـة والجن،  الـشمالية مـن الجهـات   ، بـشكل حـدوة الحـصان     االرتفاع  
قد مثلـت هـذه الجبـال التحـصين     و،  تم استغاللها كميناء الجهة الشرقية فقد   وهي   الرابعة

  .الطبيعي الذي حل محل األسوار التي تحيط بالمدن 
2.1 

وحمايتهـا مـن أي غـزو    ، وهي التي قام ببنائها حكام عـدن علـى مـر العـصور لتحـصينها             
 والثكنـات ، والخنـادق ، واألبـراج ، والقـالع ، - موضـوع البحـث   -ومنها األسـوار  ، عرض له قد تت 

  .والبوابات
2 

ومكانتهـا التـي جعلتهـا مطمعـا لكـل      ، من خالل ما ذكرنا سابقا نجد أن لعدن أهميتها        
حتـى تكـون قـادرة    ،  لذلك كان من الضروري أن يـتم تحـصينها تحـصينا جيـدا           ؛الطامعين

  .  هجوم لالستيالء عليهاعلى صد أي
فكيف يمكن أن يتم تحصينها؟ من خالل دراستنا لهـا فهـي محـصنة طبيعيـا بالجبـال                

ي  الخطـورة فـ  تكمـن و.فلـيس لهـا منفـذ إال مـن الـساحل     ، التي تحيط بها مـن الجهـات الـثالث        
لـذلك وجـب علـى أهلهـا تحـصين هـذا المنفـذ لحمايـة            ،  الجهة الشرقية لهـا تجـاه الـساحل       

 ســور يمتــد علــى طــول الــساحل الــشرقي والــذي يمثــل نقطــة  وبنــاء،  أي هجــوممـدينتهم مــن 
  .الضعف للمدينة

ــام أهــالي عــدن    ــساحل   ق ــى طــول ال ــاء ســور عل ــدت    ، ببن ــل امت ــوا بــذلك ب ــم يكتف ول
علـى رؤوس الجبـال     ، واألبـراج ، والقـالع ، وتم بناء الحـصون   ، التحصينات لتشمل الجبال أيضا   

ومراقبة الـسفن  ، مدينةحراسة الل ،والبري،  البحريالمشرفة على مدخلها، المحيطة بعدن
ورغم شهرة ميناء عـدن القديمـة إال أنـه لـم تتـوفر لـدينا أيـة معلومـات عـن أول          ،  في الميناء 

  .بناء لتحصينات المدينة وسورها البحري 
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21 
الـذي قـام   ، ]1[)م990/هــ 380ت( هـو المقدسـي     ذكر بنـاء سـور بحـري للمدينـة         أول من 

فـي فتـرة   ، ]2[)م1021-819 / هــ 412-204(زيارة عدن في عهد الدولة الزيادية في اليمن    ب
 عامــاأقــام بهــا و ،]3[)م 981-904/هـــ371 -291( حكــم أبــى الجــيش إســحاق بــن إبــراهيم  

ومدوا من نحـو البحـر حائطـا مـن الجبـل      : "تي وجاء ذكره لسور عدن على النحو اآل     ، كامال
 قـد امتـد مـن     بحـري فالمقدسـي هنـا يؤكـد وجـود سـور     ، ]4["إلى الجبل فيه خمـسة أبـواب        

وربما كان هذا السور يعـود إلـى فتـرة أقـدم     ، ووصفه بأن له خمسة أبواب  ، الجبل إلى الجبل  
 لكن لم تتوفر لنا أية كتابـات تؤكـد وجـود سـور لعـدن قبـل           ؛بكثير من عهد المقدسي   

  .هذه الفترة
 618ر الـذي قـام بزيـارة عـدن ســنة      عـن هـذا الـسور بعـد المقدسـي ابــن المجـاو      وتحـدث 

ـــ ــأن بنــ      ]5[م1221/ه ــا ذكــره عــن ســور عــدن ب ــع ي ذكــر فيم ـــ569-460(  زري -1068/ ه
وذكر أن هناك حادثة كانت السبب في بنـاء هـذا   ،  هم أول من شاد سور عدن     ]6[)م1173
  .السور

 مـن المغـرب   ا قادمـ اانه قد أرسـى مركبـ  : " والحادثة  كما جاءت عند ابن المجاور هي       
وبـه شـمع   ،  فإذا هو بدار عاليـة ،فدار عدن، فنزل الناخودة من المركب،إلى عدن في الليل    

 لـك مـن حاجـة ؟ قـال     هـل : وقـال لـه    ، فدق الباب فنزل الخادم ففتح لـه      ،  وعود يبخر  ،يقد
فـصعد فـسلم كـل علـى     ، يـصعد : فقال لـه صـاحب الـدار    ، فأستأذن الخادم له  ،  نعم  : التاجر  

، إنـي قـدمت الليلـة مـن المغـرب     :  فقـال النـاخودة   .جـرى الحـديث  و، صاحبه مـن غيـر معرفـة    
. خوفـا مـن الـداعي   : ولـم ؟ قـال   : قـال  . وأريد من إنعام المولى أن أخفي عنده بعـض التحـف           

فنــزل . أنقــل جميــع مــا معــك إلــى الــدار الفالنيــة ، وال تخــف مــن الظــالمين، قبــلأوقــال لــه 
 الـصناديق إلـى الـدار إلـى أن أخلـوا      مـن كـب  فـصار البحـارون ينقلـون المتـاع مـن المر       ، التاجر

وقـال فـي   ، وجد صاحبه البارحة الداعي بعينه، فلما أصبح الناخودة. ثلثي ما في المركب   
 الـداعي  فأنفذ. وتشوش خاطره واسود ناظره ، وقعت تحت الميزابو ،خفت من المطر  : نفسه  
شـرح  او، وم طيـب قلبـك   اليـ ، وأنا الداعي مالك عدن   ، أنا صاحبك البارحة  : وقال له ، إليه

وهــذه ألــف دينــار ، عــشور مركبــك هبــةٍ منــي إليــك مــع الــدار التــي نزلــت فيهــا  . صــدرك
وال علـى وجـه   ، وحرام علي أخـذ شـيء منـك ال علـى وجـه الهبـة         ، تنفقها ما دمت في بالدنا    

لدخولك علينـا البارحـة منزلنـا    :  هذا كله ؟ قال     معال:فقال له الناخودة    . البيع والشراء   
  .]7[اتحصينهو، ألنه نبههم إلى أهمية الحفاظ على البلد،  الليلفي نصف

ــن ســـبأ          ــر محمـــد أبـ ــو األميـ ــريم أن الـــداعي هـ ــدكتور محمـــد كـ ــع الـ -535(ويرجـ
وهو ابن الداعي سبأ بن أبى السعود بن زريع مؤسس إمارة بنـي زريـع          ، )م  1153-1140/هـ548

  .]8[ أو ابنه عمران،في عدن
فقـد أمـر الـداعي أن يمـد سـور علـى       ، حادثة التـي أوردهـا  ونتيجة لل ، وحسب ابن المجاور  

رتدم بعضه علـى  أ،  لكنه كان سورا ضعيفا    ؛إلى جبل حقات  ، من الحصن األخضر  ، الساحل
وكـان  ، ومن ثـم أديـر عليـه سـور آخـر مـن القـصب       ، نتيجة الرتطام أمواج البحر عليه    ، بعض

  .]9[مشبكا
فــي عهــد ، والجـص ، مـن الحجــر ، وبعـد هــذا الـسور تــم تـسوير المدينــة بــسور آخـر قــوي    

علـى يـد عثمـان الزنجيلـي      ]10[)م1229-1173/هــ 626 -569(الدولـة األيوبيـة فـي الـيمن     
فقـد  ، ]11[م1174/هــ 570 سـنة ، اه بـن أيـوب علـى عـدن    تـوران شـ  وهو أول نائـب     ، التكريتي

وركـب  ، إلـى جبـل حقـات   ، مـن سـطح جبـل الخـضراء       ، قام الزنجيلي ببناء سور على الساحل     
 أحـدهما مـن جبـل    يمتـد  ،ولـم يكتـف بـذلك بـل أضـاف سـورين آخـرين       ، ستة أبوابعليه 
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مـن  ، علـى رؤوس الجبـال  الثـاني  ويمتـد  ، وركب عليه باب حقات. إلى آخر جبل العر  ، المنظر
   . ]12[إلى حصن التعكر، جبل الخضراء

 :األســوار بنــاءوابــن المجــاور فــي تحديــد فتــرة  ، وهنــا نجــد االخــتالف بــين المقدســي 
، )م1021-819/هــ 412 -204(قدسي يؤكد وجوده في فتـرة حكـم الدولـة الزياديـة           فالم

ربمـا  ول،  )م1173-1068/هــ 569 -460( وابن المجاور ينسب بنـاء أسـوار عـدن إلـى بنـي زريـع        
تعــرض قــد يكــون وهــي فتــرة ، كــان هــذا االخــتالف ناتجــا لطــول الفتــرة الزمنيــة بينهمــا 

، تالطم أمواج البحر عليه التي سـببت تآكـل الـسور   نتيجة ل، خاللها السور للتهدم والتآكل 
، عنــد ازديــاد الريــاح  درجــات أبــواب الــسورأعلــىن أمــواج البحــر كانــت تــصل إلــى أخاصــة و
بنـو   التـي قـد تكـون هـدمت الـسور الـذي بنـاه         نفـسها وهـي األسـباب    ،]13 [البحـر  واضطراب

  .زريع
، وموقعهـا منـه  ، د أبوابهكما تضطرب المعلومات عن بناء السور؛ فإنها تضطرب عن عد  و

ويتفــق  ، بينمــا ابـن المجــاور يـذكر أنهــا سـتة أبــواب   ، فالمقدسـي ذكــر بأنهـا خمــسة أبـواب   
 إضــافة إلــى اخــتالف ،]15[مــع ابــن المجــاور فــي عــدد األبــواب  ،]14[)هـــ 937ت ( بامخرمــة 
  .]16[ في الفترة الواقعة بين ابن المجاور وبامخرمةأسمائها

211 
 

بينمـا  ، عة فـابن المجـاور يـسميه الـصنا     -ن اختلفـا    إ و -يذكره ابـن المجـاور وبامخرمـة        
وإذا صــح مــا توقعــه األســتاذ عبــد اهللا محيــرز بــأن الــصحيح هــو  ، بامخرمــة ســماه بالــصباغة

  .فقد يكون في األمر تصحيفا، الصناعة
 

ربمـا كـان   لف، رج منه السيل عند نزول الغيـث  ابن المجاور وبامخرمة بأنه باب يخ      ذكر
  .يقع عند نهاية امتداد السائلة القادمة من صهاريج الطويلة إلى البحر

 
يـذكر  كمـا  ، بينما هو باب السيلة عنـد بامخرمـة  ، ذكر هذا األسم عند ابن المجاور    

رج منـه الـسيل   هو باب آخر يخـ و ،أنه يعرف بباب مكسور ألن السيل يكسره في كل دفعة      
  .أيضا 
 

وهــو البــاب الــذي تــدخل البــضائع عبــره مــن ، وبامخرمــة،  ابــن المجــاورنذكــره كــل مــ
 وقد ذكره الجرموزي فيما جاء عن إدخال بعض البضائع التي جلبتهـا       .الساحل إلى الفرضة  

اب الـساحل  وإنمـا أخرجوهـا مـن بـ    ، لم يسعها باب الفرضـة : " لهندية إلى ميناء عدن االسفن  
 .صغر حجما من باب الساحلأإذا فباب الفرضة .]17["
 

وأصـبح يعـرف ببـاب      ، والخـروج ، ذكره ابن المجـاور بأنـه كـان يبقـى مفتوحـا للـدخول             
وقـد يكـون هـو نفـسه حـسب      ، وأوسـعها ، كبر أبـواب الـسور  أوهو ، الساحل في أيام بامخرمة  

ــذي زار عــدن ســنة     ــسمية جــان دي الروك ال ـــ1119ت ــرئيس  1708/ه ــاب البحــري ال ، م بالب
ووصفه بأنه باب سميك للغاية وهو مليء بأوتاد من الحديد مـشدودة مـن الخلـف لمزيـد مـن        

  .]18["األمان بدثار معدني متناسب مع سائر األجزاء 
 

ويـذكر بامخرمـة بأنـه أصـبح يعـرف فـي أيامـه        ،ابن المجاور بأنه باب يبقى مغلقـا     ذكر  
   رب منــــوحدد موقعه بأنه يقع بالق، نه ال يفتح إال عند وجود شيء مهم أو ،لسرباسم باب ا
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   . أخرى لجبل المنظرةوهي تسمي، جبل النوبة قليال
لكن بـالرغم مـن اتفـاق كـل مـن ابـن        ؛  فالباب يقع في النهاية الجنوبية من السور      : إذاً  
ذا العدد لم يظـل علـى مـا هـو      وبامخرمة على عدد أبواب سور عدن البحري إال أن ه   ،المجاور
 وربما كان ذلك نتيجـة لعـدم مقـدرة حكـام عـدن فـي           ، فقد تناقصت أبواب السور    ،عليه

جود الجنود الذين يستطيعون الدفاع عن هذا العـدد  ووعدم ،بعض الفترات من ترميم السور   
  . قل منهاأ واقتصار األمر على عدد ،هاكان من األفضل إغالقف ،من البوابات

وأنهـا  ، ممتنـع ، م وصف جون جوردين عدن بأنها مكان حصين       1609/هـ1018في سنة   و
جعــل البــاب األكثــر تعرضــا مــن بينهــا للغــزو مــن    ،   أبــواب مغلقــةةمحاطــة بــسور ذي ثالثــ 

  .]20[" عند الطلب نزالقوهو سهل اإل، ]19[القلز
م عنــد زيــارة ولــستد لعــدن أن غطــت  1835/ هـــ 1251 ووصــلت الحــال بالــسور فــي ســنة  

فأصـبح مـن يريـد دخـول المدينـة يـستطيع أن       ، ووصلت إلى قمته  ، ال أجزاء كبيرة منه   الرم
التـي كانـت إحـداها    و، أو أن يدخل عبر إحدى بوابتيـه ، يختار أن يصعد عليه بتسلق الرمال     

 وأن العـشور  ،وربما كانـت هـي بـاب الـسر      ،ويذكر بأنها كانت دائما مغلقة      .]21[رباب العشو 
  .هي كلمة محرفة للسر 

 اوالـذي تحـدث عنهـ     ، وفرضـته ، بأبوابـه ،  البحري أين يقع سور عدن   .. تردد سؤال مهم    يو
والـذي أظهرتـه بعـض الرسـوم التـي رسـمت للمدينـة فـي            ، والرحالة، مجموعة من المؤرخين  

  ؟م 18 – 16 ينالفترة مابين القرن
وقام بكـبس  ، تهآوبقايا منش،  قام بدك السور كامال   )هينز( فالمعروف أن الكابتن    

  .]22[ومعسكرات لجنوده، ه إلى ثكناتوحولّ، موقعه
 فالمنشآت الموجودة على ساحل عدن حاليا هي عبارة عن منـشآت تـم إنـشاؤها علـى          :إذا

ــ 1256وبنــاء منــشآت أخــرى عليــه ســنة     ، بعــد كــبس الــساحل   ، أنقــاض ســور عــدن     /هـ
  . ]23[م1840

كـبس المتتاليـة    كثيرا نتيجـة لعمليـات ال   الشرقوعليه فقد تقدم موقع الساحل إلى       
  .للساحل
  كيف يمكننا معرفة الموقع التقريبي للسور ؟؟؟: إذا 

ن جبـل   أي مـ - نحو البحر حائطا مـن الجبـل إلـى الجبـل     افالمقدسي يذكر إنهم قد مدو  
فيذكر لنـا أن موقـع الـسور يقـع مـا      ، ويؤكد ذلك ابن المجاور -إلى جبل حقات  ، الخضراء

  . وجبل حقات،]٭[بين الصناعة
،  مـن لحـف جبـل الخـضراء    ابتداءً، نه يقع على الساحلأفيذكر ،  يأتي بامخرمة  وأخيرا

، ممتـدا مـن جبـل الخـضراء شـماال      ،  فالسور يقـع علـى سـاحل المدينـة          :إذا .إلى جبل حقات    
 الـسادس  ينومما يتوفر مـن الرسـوم التـي رسـمت للمدينـة فـي القـرن       . نحو جبل حقات جنوبا 

ي يظهر بها سور المدينة البحري فإننا نستطيع التأكـد      والت، ينعشر والسابع عشر الميالدي   
  .جبل حقاتإلى ، نه يبدأ من منتصف جبل الخضراءأمن 

وعلـى أسـاس أن أرضـية المدينـة يجـب أن تكـون منحـدرة مـن          ، وحسب أرضية المدينـة   
الجبال نحو الساحل فإننا نالحظ وجود ارتفاع نسبي ألرضـية جـزء معـين مـن المدينـة أمـام          

، والداخليـة سـابقا إلـى جبـل حقـات     ، ي المنطقة التـي بنـي عليهـا قـصر البـراق           وه، الساحل
 والرســم ؛فربمــا كــان هــذا موقعــا لجانــب مــن منــشآت الــسور التــي تــم البنــاء علــى أنقاضــه     

نـه  أيظهـر لنـا   ، م1845/هـ 1264  والذي يعود لسنة،البريطاني للساحل والمنشآت التي عليه   
  .ر أمام الساحلقد تم بناء بعض المباني على تل صغي
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وحسب المعطيات السابقة فقد قامت الباحثة بالبحـث علـى الجانـب الجنـوبي مـن جبـل        
شمال الموقع الذي قام الكابتن هينز ببناء ثكنات لجنوده عليه وهـو مـا يعـرف        ، الخضراء

توصلت الباحثة إلى وجـود جـدار ملتـصق بالجبـل يبلـغ حجـم مـا        حيث  حاليا بثانوية لطفي    
، م 9 كان االرتفاع األصلي لهـذا الجـدار يـصل إلـى     حيث، م ارتفاعا2 و،ضام عر3تبقى منه   

  .مونة على الجبلالويتضح ذلك من بقايا 
دفاعيــة كمــا يتــضح لنــا مــن الرســوم التــي رســمت لــسور عــدن أنــه عبــارة عــن منــشأة      

 يكتنـف ، علـى امتـداده  والمربعـة   ،دائريـة ال بمجموعة مـن األبـراج نـصف       تدعم، ضخمة
 وضـع عريضا بما فيـه الكفايـة ل    كان يحتوي على ممشى كما،  من الجانبين  بعضها أبوابه 

، ذي شـرفات مـسننة تحمـي المحـاربين الـواقفين خلفهـا          وللممشى جدار ساتر     ،مدافع عليه ال
: صفه دن بروكـــه بـــالقول يـــإذ، واألبـــراج مجموعـــة مـــن المزاغـــل، سوروكـــان يتخلـــل الـــ

 عليـه العديـد مـن المـدافع المعدنيـة      ،المدينـة مـزودة بـسور حـصين علـى الجانـب البحـري       "
 كمـــا كـــان ســـورا عـــالي  ،]24["والمـــدافع الحديديـــة ذات القنابـــل الحجريـــة  ، الـــصغيرة
ـــ ؛االرتفـــاع  تالل المدينــــة فــــي ســــنة  ويتــــضح ذلــــك خــــالل المحاولــــة البرتغاليـــة الحـ

 أمـا  ؛]25[نـة واقتحام المدي،فقد استخدموا الساللم للوصول إلى أعلى السور    ، م1513/هـ919
نتيجـة لـتحطم   ، لم يستطيعوا أن ينزلوا عنه بعد هـزيمتهم  ،  وصل منهم إلى أعلى السور  من

ونتيجـة لعـدم قـدرتهم علـى القفـز      .]26[ولحيازة أهل عدن على ما تبقى منها  ، بعض الساللم 
  .]27[فتحطمت أرجلهم، ومنهم من قام بالقفز، فمنهم من تزحلق نزوال بالحبال، لعلو السور

 إال أنهـا  ، وارتفاع أسوارها شيء مـن المبالغـة  ،روالي لمناعة المدينة  ولعل في وصف النه    
وطـراز حـصونها يـستعير    ، فإذا بأسـوارها أبعـد مـن الثريـا     " ، لمدى ارتفاعها اقد تعطينا تصور  
تناطح فـي العلـو   ، والهالل من أظفر أنملتها قالمة   ،كأن الغمامة لها عمامة   ، من الجوزاء حليا  

ال ينفـذ  ، والعيـوق ، والبـروق فـوق الـسها    ، وتفوت الرعود ،لشروقوالشهوق قرني الشمس عند ا    
  .]28["وال يطمث عذرة قالعها إنس وال جان ، فيها سهام الحدثان

حيـث تـذكر   ، ]٭٭["الباشـورة  " ومن العناصر الدفاعية التي احتـوى عليهـا الـسور كـان         
د حوصـروا فـي   المصادر التي تحدثت عن الحملة البرتغالية أن مجموعة مـن البرتغـاليين قـ     

 أن يرمى فيها قـصبا محترقـا إلرغـام مـن فيهـا علـى        يوقد أمر األمير مرجان الظافر    ، الباشورة
  )2: صورة(.]29[الخروج
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 بعـد المحاولـة المملوكيـة     ،في عهد الدولة الطاهرية   قد تعرض سور عدن للتخريب      و

، الجانب الجنوبي مـن الـسور   فقد خربت مدافعهم  ، م  1516/ هـ922للسيطرة على عدن سنة   
 عـامر بـن عبـد الوهـاب      يوأمر الـشيخ عبـد الملـك بـن عبـد الوهـاب شـقيق الملـك الطـاهر              

كمـا قـام الـصفي     .]30[م1516/هــ 922بعمارة ما تخرب من الـسور فعمـر عمـارة قويـة سـنة                
فكـان  ، م لترميم اسـتحكامات عـدن    1659/هـ1070أحمد بن الحسن بالنزول إلى عدن في        

ــا قــ  ــرميم ســور عــدن البحــري   أول م ــدوا   " ، ام بــه ت ــن ال ــا عمــر م ــأول م ــدا، رئف ر المتــصل ئال
  . ]31["نحوا من نصف ميل، مما يلي البحر، بالساحل

يـضيفان سـورين آخـرين    ، وبامخرمـة ، فإن كال مـن ابـن المجـاور     ، إلى جانب سور الساحل   
يمتـد مـن جبـل    وشمالي ، سور جنوبي يمتد من جبل المنظر إلى جبل العر       ، بناهما الزنجيلي 

  .]32[الخضراء على رؤوس الجبال إلى جبل التعكر
2.2 )  3: صورة(  

الـذي قـام ببنائـه عثمـان     سور الـ وهـو  
يحمــي المدينـــة مــن جانبهـــا   الزنجيلــي ل 
،  يمتـد مـن جبـل المنظـر شـرقا          ،الجنوبي

وقــد ركــب عليــه ، نحــو جبــل العــر غربــا
،  إلـى سـاحل   نـه ويخـرج م  ،]33[باب حقـات  

لـــيج حقـــات الـــذي كـــان يـــستخدم     وخ
ــاطي  ــرات التـــي  كمينـــاء احتيـ فـــي الفتـ

 يتم إنزال البـضائع   حيثتشتد بها الرياح    
ى المدينـــة عبـــر ويـــتم إدخالهـــا إلـــ،فيـــه

ــة  ــا الجنوبيـ ــغ .بوابتهـ ــدار   يبلـ ــرض جـ عـ
ــع  ،م0,70 الـــسور الجنـــوبي حـــوالي  يرتفـ

    .م1,20بحوالي 
 عـرض هـذا   ويتـراوح  ،جنوديتقدم الجهة الـشمالية مـن جـدار الـسور ممـشى خـاص بـال               و

 الجانـب الجنـوبي مـن    تـم تـسوية   تحـصين الـسور  لنـه  أويالحـظ  ، م 3 م إلـى 2 مـابين الممـشى  
 حتـى ال  ،أسفل الجدار من الجهة الجنوبيـة إلى جانب حفر خندق    ، الجبل أسفل جدار السور   

تــراوح بحيــث ت،  واقتحــام المدينــة مــن هــذا الجانــب ،يقــوم احــد بالتــسلق إلــى أعلــى الــسور 
  .م10 – 7ما بين  نقطة في السور إلى الخندق  أعلىسافة من الم

2.21 )  4: صورة( 
،  ضــــخمةوهـــي عبــــارة عـــن بوابــــة  

تتــسع كانــت  ،حفــرت فــي الجبــل نفــسه 
علوهــا جــسر بنــي   ي،لمــرور عربــة واحــدة 

على قنطرة يصل بين جانبي البوابـة مـن        
ــود   ــسهل حركـــــــة الجنـــــ األعلـــــــى تـــــ

لـــت آثـــار بقايـــا والزا، الموجـــودين عليهـــا
التــي كانــت توصــل بــين جــانبي الطريــق 
 مــن موجــودة فــي الجانــب الغربــيالبوابــة 
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بينما أزيل الجانـب الـشرقي منـه        ، الطريق
  .عند تحطيم البوابة وتوسعة الطريق
وقـد كانـت البوابـة محميـة بخنـدق يـتم الـسير          ، م3ويبلغ عرض مـا تبقـى مـن الجـسر           

 إنزاله ورفعه بحبال سميكة تشد بواسـطة    كان يتم  ]34[عليه فوق جسر خشبي متحرك    
ويــتم إغــالق البوابـة فــي الــساعة الـسادسة مــن مــساء كـل يــوم لمنــع عمليــات     ] 35[نجملـي 

وقـــد تـــم تحطـــيم البوابـــة وتوســـعتها مـــن قبـــل ســـلطات االســـتعمار  . ]36[تهريـــب البـــضائع
 – بـاب عـدن الـشمالي   والتوسـعة التـي شـملت   ، البريطاني وربما كانت هذه التوسعة متزامنة   

  . م12حاليا حيث يبلغ اتساع بوابة حقات –العقبة 
ه ليحمي المدينـة  ؤم بناتوقد  ،ويظهر هذا السور في بعض الرسوم التي رسمت للمدينة    

مـن  ،ر شـرقا من جبل المنظ امتدادهويبدأ ، مرتفعة من الجبلالمن الجنوب في المنطقة غير   
 ،ين الموجودين على الساحل قبالة جزيرة صـيرة   غرب منازل الصياد  جنوب  الجزء الذي يقع    

  .جنوب جبل العر في الجزء المرتفع من الجبل أعلى مقبرة القطيعإلى ليصل 
وقد عزز السور الجنوبي بحصن وأبراج وثكنة عسكرية الزالـت بقاياهـا شـامخة إلـى            

ال وهـو  أ، إلى جانب إن جبل المنظر كان موقعا ألحد أشهر القصور فـي المدينـة     ، يومنا هذا 
وهو القصر الذي يذكر ابن المجاور أن المعز إسماعيل بن طغتكين األيـوبي   ، قصر المنظر 
وأن سـالطين آل زريـع كـانوا    ، بينما يذكر بامخرمة أن المعز قد جدد بناءها ، هو من بناها 

 بــأن) هـــ732ت ( هــو الــرأي األرجــح حيــث يؤكــد الجنــدي ويظهــر أن هــذا ، يــسكنون فيهــا
  .وأنزله في المنظر، قد استقبل محمد بن سبأ الزريعي ] ٭٭٭[جرير المحمديبالل بن الوزير 
3.2 

ــذي   ــا وهــو ال ــم بن ــي   ه ؤت ــان الزنجيل ــل عثم ــن قب ــى م ــن   عل ــدءاً م ــال ب ــل رؤوس الجب الجب
إلـى  ،  بأنـه يبـدأ مـن حـصن الخـضراء          بامخرمـة كمـا ذكـر     ،  جبل التعكر وحتى  ، األخضر

  .]37[ رؤوس الجبالويؤكد أنه على، حصن التعكر
ومــن ، والـشمال الـشرقي  ، يـؤدي الـسور دورا فــي الـدفاع علـى المدينــة مـن الجانـب البــري      

المالحظ أن جبل الخضراء مرتفـع بحيـث ال يحتـاج لوجـود الـسور عليـه؛ إال أن وجـود بعـض                
نقاط الضعف المتمثلة بوجود  بعض المواقع المنخفضة في الجبل قد تشكل خطرا علـى            

  . جبت بناء السور في هذا الموقع المدينة استو
، والزالــت آثــار بقايــا الــسور واضــحة    

ألجــزاء ويتــراوح عــرض الــسور فــي هــذه ا 
ــابين  ــدمت أجــزاء   ، م1,50م و 1م ــد ته وق

ــي      ــث ال يوجــد ف ــسور بحي ــن ال ــرة م كبي
بعــض األمــاكن ســوى بعــض اآلثــار التــي   

 ) الـــدروب5:صـــورة  (. تــشير إلـــى موقعــه  
ــا   ــير إليهـ ــي اشـ ــدروب التـ ــمن وهـــذه الـ  ضـ

الحـــديث عـــن دخـــول الملـــك المجاهـــد  
 عليهـا فـي     واسـتيالئه ، الرسولي إلى عـدن   

أنه قد بات في حصن     :"م1328/هـ72عام  
وسـار إلـى   ، وفي الصباح نزل منه  . التعكر

  .]38["حصن الخضراء عبر الدرب 
واألبــراج علــى طولــه إلــى جانــب بــوابتين ، وقــد عــزز هــذا الــسور بمجموعــة مــن القــالع 

إلـى جانـب البوابـة الـشمالية التـي      ، منهمـا إلـى الـسور مـن داخـل المدينـة        منفصلتين يدخل   



  ھیفاء مكاوي.م..................  ............…..........................………… عدن أسوار مدینة

171 ............................................................... ............................. ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة  

وقــد انتبــه البوكريــك إلــى شــدة هــذه ، وبــاب العقبــة، وبــاب الــسقايين، عرفــت ببــاب البــر
التحــصينات خــالل الجولــة التفقديــة التــي قــام بهــا حــول شــبه جزيــرة عــدن قبــل أن يــشن   

  ) البرج6:صورة  ( .الهجوم على المدينة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.21 

وهي التي دخلت ضمن أمـالك العبـاس بـن       ، تعد البوابة الرئيسة لمدينة عدن من البر      
فلم  يكن مـن دخـول إلـى عـدن قبـل        ، ]39[وبين أخيه المسعود  ، المكرم في القسمة بينه   

إنشاء هذه البوابـة إال مـن الجانـب البحـري؛ أمـا بالنـسبة لمـن أراد الـدخول إليهـا بـرا فكـان                
  . أن يصعد فوق الجبال عليه

ونستدل علـى ذلـك   ، وكان هذا هو الحال حتى تم شق الباب في هذا الموقع من الجبل   
سـاحل يحـيط بـه جبـل لـم يكـن       :"بما ذكره الهمداني في سياق حديثة عن عـدن بـالقول        

  .]40["وصار لها طريق إلى البر ودربا، فقطع في الجبل باب بزبر الحديد، فيه طريق
ويـذكره الهمــداني  ، وجعــل لـه بابـا مــن الحديـد   ، جبــل مـدخال للمدينـة  شـق فـي ال  :  إذا

مقطـوع فـي   ] 41[هـو شـصر  :"  ووصـفه بـالقول  ،ضمن عجائب اليمن التـي لـيس فـي بلـد مثلهـا            
فلم يكـن لهـا طريـق إلـى البـر إال للرجـل لمـن        ، جبل كان محيطاً بموضع عدن من الساحل    

 حتـى سـلكته الـدواب والجمـال     فقطع في الجبـل بابـا بلـغ عـرض الجبـل           ، ركب ظهر الجبل  
  ].42["والمحامل والمحفات

 وقد شـق فـي هـذا الجبـل طريقـا عجيبـا وجعـل عليـه بابـا            : " وهو ما يؤكده المقدسي      
  .]43["حديدياً 

وتفيد بعض المصادر أن الملك الناصر الرسولي بـدأ بعمـارة بوابـة إضـافية لبـاب عـدن             
  . ]44[م و سمي بباب الزيادة1464/هـ 809في 

جاءت هذه التسمية لدى بامخرمة عند ذكره    ، ما عرف باب عدن أيضا بباب البرود      ك
  .]45[هـ858لدخول الملك الطاهري الظافر عامر بن طاهر في سنة 

ــرافقين     ــضباط المـ ــدن أحـــد الـ ــا زار عـ كمـ
لــسليمان باشــا األرنــاؤطي فــي هجومــه علــى عــدن 

 ،م في عهد الدولة الطاهريـة  1538/ هـ944سنة  
والمدينــة حــصينة : "  للمدينـة وجـاء فــي وصــفه 

، جدا واقعة فوق البحر تحيط بهـا جبـال شـاهقة        
ــا  ، وقــالع  خطــوة 300ودروب؛ إال مــن فتحــه طوله

، تـصل بــين البلــد والـساحل عليهــا بوابــات متينــة  
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ــصينة   ــورة  ( ].46["وقـــــــالع ودروب حـــــ  7: صـــــ
  )تحصينات باب البر

ولهـا  ، بجـدار قـوي حولهـا   والمدينـة محـصنة   : " قائال كما وصف جون جوردين البوابة  
ــصينة  ــات حـ ــة بوابـ ــشمالي  : ثالثـ ــب الـ ــي الجانـ ــدة فـ ــة  ، واحـ ــضبان حديديـ ــاجزين بقـ بحـ

مـسمرة بأضـخم مـا يوجـد     ، بينهما بابـان مـن الخـشب   ، ويرفع حسب الطلب  ، ينزل، متشابكة
  . ]47["من المسامير

ى وفي فترة حكم علي بن سليمان الطولقي مرت بعدن بعثـة تبـشيرية أثنـاء ذهابهـا إلـ      
وفي الناحية األخرى باب يـؤدي إلـى   :" وقد وصف كاتبها باب عدن البري بالقول        ، الحبشة

وتقـف عليـه ثالثـة    ، ويبلـغ عمقـه مائـة قامـة    ، ويبـدو أنـه حفـر باأليـدي فـي الـصخور          ، البر
-12يبلـغ ارتفاعهـا مـابين    ، وتقفـل فـي الليـل   ، بوابات تفتح الواحدة تلو األخرى فـي الـصباح   

، وابة عقد يمتد من صخرة إلـى أخـرى رتـب عليـه مائـة جنـدي لحراسـتها            وعلى الب ، ياردة14
  .]48["فال يدخل وال يخرج منها أحد بدون أمر رسمي 

أما في الفترة التي سبقت االحتالل البريطاني لعدن         
وبعـد  : " م بالتـالي    1835فقد وصف ولستد البوابـة سـنة      

ــق حجــري شــديد االنحــدار طولــه     قــدم 400صــعود طري
ويــرى ".  نقطــة حيــث تقــع فيهــا أول البوابــات  وصــلنا إلــى

فقـد كانـت    ، ولستد أن هذا الممر قد تم توسـيعه باليـد         
كمـا أنـه   ، آثار األزاميل واضحة علـى جدرانـه الـصخرية        

ــض ، رأى دعـــامتين مـــن الحجـــر علـــى جـــانبي الممـــر  وبعـ
وعلـى بعـد عـدة يـاردات     ، الخشب هي ما تبقـى مـن حـاجز     

لـى سـقفه قطعتـين    ع، وجد أن الممر قد سـد ببـرج مربـع     
ع بنـاء   ، والحراسة دائمة عليه  ، من سالح المدفعية   ويرجِ

ــراك  ــى األتـ ــرج إلـ ــى    ، البـ ــل إلـ ــه آيـ ــه بأنـ ــصف حالتـ ويـ
ــسقوط ــز فــي      ، ال ــن قبــل اإلنجلي ــتخدم البــرج م وقــد اس

  .بداية حكمهم لعدن
: 8صـورة (ولم يتبق مـن بـاب البـر إال الحـصن الموجـود علـى جـانبي البوابـة مـن األعلـى             

وجانـب مـن جبـل التعكـر وقـد كانـا       ، وهو الجزء الواقع على درب حـوش  ، )برحصن باب ال  
  .يتصالن فيما بينهما بجسر معلق

وهو عبارة عـن جـسر حجـري محمـول علـى قنطـرة              
 تحمـل ممـرا يكتنفـه جـداران       ، ذات عقد نصف دائري   

زودا بمزاغل مستطيلة الشكل رأسية عـددها        ، ساتران
واء المطل على س، اثنا عشر مزغال في كل من جانبيه     

، أو الجانــب المطـل علــى خـارج المدينــة  ، مدينـة عـدن  
وعلى جانبي كل جهـة منـه فتحتـان معقودتـان ، ربمـا           

ــار  وقـــد تـــم  ،كانـــت تـــستخدم لتـــصريف ميـــاه األمطـ
ــسر فـــي   ــيم الجـ ــعة ] 49[م1963 إبريـــل 17تحطـ لتوسـ

  )تفجير الباب: 9صورة( .الطريق المار أسفله
4.2 

ثـم إلـى راس   ، مـن أسـفل حـصن القفـل إلـى راس الجـارف  ومـن راس الجـارف        يمتد جنوبـا    
ويمثـل البـرزخ منطقـة    ، عبر البرزخ الذي يفصل شبه جزيـرة عـدن عـن البـر اليمنـي        ، العرق
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ضعف للمدينة إذ يمكن لمن يتسلل عبره إلى درب حوش أن يدخل إلى المدينـة مـن خلـف         
قليلــة االرتفــاع والتــي قــد  ، نــصوريبابهــا البــري؛ كمــا توجــد بعــض المواقــع فــي جبــل الم  

 يستغلها المهاجمون للدخول إلى المدينـة لـذلك وجـب تحـصين المدينـة مـن هـذا الموقـع               
  . هذا السور كتحصين بري متقدمفتم بناء

حيث توجـه إلـى عـدن    ،واستغله لدخول عدن  ، وقد أدرك الملك المؤيد ضعف الموقع     
  . ضعيفا متشعثاوتأملها فرأى في بعض نواحيها دربا ، برفقة أخيه

وســأل عــن الجبــل ، ويفيــد الخزرجــي أنــه طلــب صــيادا مــن الــذين يــصطادون قريبــا منــه  
والمسالك التي تـؤدي منـه إلـى بـاب عـدن وهـل هـي سـهلة أو ممتنعـة فأفـاد الـصياد أن فيـه                   

فجمـع لـه قـوة مـن ثـالث      ، وبإمكانـه إرشـادهم إليـه   ، طريقا يصل منه اإلنسان إلى باب عـدن      
وطلـب أن ال يظهـروا حتـى يـروا الملـك      ، لـه ووجههـم ليـسيروا مـع الـصياد      مائة من أجود رجا   

والهدف مـن هـذا أن تنـزل هـده القـوة وتفـاجئ عـساكر المدينـة مـن                ، أقرب منهم إلى الباب   
وخدع والـي  ، فنجحت الحملة، خلفهم بان يعتلوا قمة الجبل الذي يعلو الباب من درب حوش        

، وأطـل عليـه رجـال المؤيـد مـن عـل       ،  المجاورة عدن بأن ركز حراسة الباب دون قمم التالل       
ونــزل ، وهربــوا إلـى داخـل المدينـة   ، ففـوجئ عـسكر الـوالي   ، وصـاحوا بهـم مـن رأس الجبــل   

  .]50[وأمتلك المدينة، وفتحوا الباب له، رجال المؤيد
فقد كانت أولـى أهـداف  الكـابتن    ، والسور بحالته الحالية عبارة عن تحصين إنجليزي    

للمدينة أن يقيم تحصينات دفاعية مؤقتة تكـون قـادرة علـى صـد أي      هينس بعد احتالله    
ــاجئ  ــوم مفـ ــدرب        ، هجـ ــماه بالـ ــا أسـ ــاض مـ ــى أنقـ ــاعي علـ ــط دفـ ــريعة خـ ــصورة سـ ــأنجز بـ فـ

  .]52["درب الحريبي " ؛ حيث قام بحفر خندق على الخط القديم ]51[التركي
 ،ومعقـل ، وهكذا وقـع البـرزخ تحـت طـوق كبيـر مـن التحـصينات يعـززه خنـدق عميـق               

ويقــسم راس الجــارف هــذا  ، ومدججــة بالمــدافع، وحجــرات حــصينة، وحــصون بزوايــا بــارزة 
  .]53[واالتصاالت، وعبره حفر ممر تحت األرض لضمان اإلمدادات، الطوق إلى شطرين

والذي ال يـستبعد األسـتاذ عبـداهللا محيـرز أنـه قـد يكـون         ، عرف السور بدرب الحريبي   
صـاحب  ، هـا الـوزير صـالح بـن علـي الحريبـي اليمنـي        من أحد األعمال اإلنـشائية التـي قـام ب         

وجـاء فيهـا بأنـه قـد قـام بمجموعـة أعمـال            ، وقد ترجم له زبارة في كتابه     ، ]54[ةالحجري
وهـو مـا أعتمـد عليـه محيـرز      ، ]55[وعسكرية إلى جانب إدارته لبعض ثغور الـيمن       ، إنشائية

  . في استنتاجه ألصل التسمية
كابتن هينس بالدرب التركي اعتقادا مـنهم بأنـه قـد    وقد أسماه اإلنجليز ابتداء من ال   

  .]56[تم بناؤه من قبل األتراك
3 

، أشتهرت عدن نتيجـة لموقعهـا االسـتراتيجي كواحـدة مـن اهـم مـوانئ العـالم القـديم              
ذكرت في الثوراة وفي النقـوش القديمـة واسـمي        ، والزالت تحضي بأهميتها حتى يومنا هذا     

ووجـدت الـسفن الملجـأ بـين     ،  حرص التجـار علـى التجـارة فـي اسـواقها         ،خليج عدن تيمنا بها   
نظــراً للــدخل ، وحرصــت الــدويالت اليمنيــة علــى أن تكــون عــدن تحــت ســيطرتها  ، جبالهــا

والذي يمثـل أكبـر   ، الكبير الذي يجنوه من مينائها؛ نتيجة لتحصيل الضرائب الجمركية 
  .المبالغ التي تصل إليهم من بقية الموانئ األخرى

إال أنـه كـان نقمـة    ، في الوقت الذي كان الموقع مهما بالنـسبة الزدهـار وشـهرة عـدن            و
وعلى الحركـة  ، فلقد أصبحت عرضة لغزوات الطامعين الراغبين في السيطرة عليها       ، عليها

  .التجارية وما تدره من أموال لمن يسيطر عليها
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تجــار الــذين ولل، ولتجارتهــا، كــل ذلــك أدى إلــى ضــرورة تحــصين المدينــة حمايــة لهــا 
فأصـبحت واحـدة   ، ولجعلها قادرة على الصمود أمـام محـاوالت الـسيطرة عليهـا          ، يتاجرون معها 

  .من أمنع البلدان
4 

  . قديمةوأحياء وتاريخية أثرية عدن محمية تاريخية لما تحتويه من معالم إعالن - 1
 .بآثار مدينة عدن وتوثيقهااالهتمام  - 2
 .لميا يحفظ لها هويتها آثار المدينة ترميما عترميم - 3
 .وقف العبث في معالم المدينة تحت مسميات الحداثة والتحديث - 4
 . السياحة الداخلية والخارجيةآثار عدن وفتح المغلق منها أمامالتعريف ب - 5
   .األثريةحماية وحراسة المواقع المتخصصة لإنشاء شرطة اآلثار  - 6

 
 محمـد بـن أحمـد أبـي بكـر الـشامي المقدسـي المعـروف بالبـشاري، أحـسن            شـمس الـدين أبـي عبـداهللا    .المقدسي ]1[

  .94م، ص 1967 ،2ليدن، ط،  التقاسيم في معرفة األقاليم
 التاريخ العام لليمن التاريخ الـسياسي واالجتمـاعي واالقتـصادي والثقـافي منـذ بدايـة تـاريخ        . محمد يحي  .الحداد] 2[

  .97ص،صنعاء، م1,1986ط، شورات المدينةمن، 2ج، اليمن القديم وحتى العصر الراهن
  .99ص،  الجزء نفسه,نفسهالمرجع ، محمد يحي. الحداد] 3[
  .85ص ، المصدر نفسه. المقدسي] 4[
صفة بالد اليمن ومكة والحجاز المسماة تاريخ ، جمال الدين أبي الفتح يوسف بن يعقوب أبن أحمد     . ابن المجاور ] 5[

 .267ص، م1968، 2ط، صنعاء ، رات المدينة منشو، تصحيح لوفقرين ، المستبصر 

 – 1083هـــ م 627 – 467عــدن دراســة فــي أحوالهــا الــسياسية واالقتــصادية   ، محمــد كــريم إبــراهيم  . الــشمري] 6[
  .139ص، م2004 ، 2ط. عدن ، دار جامعة عدن للطباعة والنشر ، م 1229

  .128-127ص، المصدر السابق. ابن المجاور] 7[
مجلة التراث ، هـ 631-569إنجازات األيوبيين في تشجيع وحماية التجارة في ميناء عدن       ،  كريم محمد. إبراهيم] 8[

 .32هامش ، 44ص ،م1992مارس ، عدن ، مركز الدراسات والبحوث اليمني ،العدد الرابع ، 

  .128ص، المصدر السابق. ابن المجاور] 9[
  .191ص،المرجع السابق. الشمري] 10[
مركـز  ، العدد الخـامس  ، مجلة المنارة ، اإلنجازات العمرانية لنائبي بني أيوب في عدن ، يممحمد كر .ابراهيم] 11[

  .27ص ، م 1992يونيو ، عدن ، الدراسات والبحوث اليمني 
  .128ص، المصدر السابق. ابن المجاور] 12[
يـة المـستفيد فـي أخبـار     الفضل المزيد على بغ.  عبدالرحمن بن علي بن محمد بن عمر أبن الديبع     . ابن الديبع ] 13[

محمد .  بافقيه .310ص، م1983، صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمني ، تحقيق يوسف شلحد، مدينة زبيد
بافقيـه  " تاريخ حوادث السنين ووفاة العلماء العاملين والسادة المربيين واألولياء الصالحين المعروف بـ     ، بن عمر   
، جامعة عـدن  ، كلية اآلداب ،) غير منشورة ( رسالة ماجستير ، رابضه  دراسة وتحقيق أحمد صالح     ، "الشحري  

  .76ص، م2000
أبي محمد عبداهللا الطيب بن عبداهللا بن أحمد ، تاريخ ثغـر عـدن مـع نخـب مـن تـواريخ أبـن المجـاور              . بامخرمة  ] 14[

  .12ص، م1986 ، 2والجندي واألهدل ، منشورات المدينة، بيروت ، ط
  .128ص، المصدر السابق. ابن المجاور] 15[
  .12ص، المصدر السابق. بامخرمة. الصفحة نفسها، المصدر نفسه] 16[
مطبعـة جامعـة   ، صيرة أبحاث متعمقة عن بعض معالم عـدن االقتـصادية والعـسكرية      ، عبداهللا أحمد . محيرز] 17[

  .30ص، م1999 ، 1ط، عدن 
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ــسعيد   ، جــان. دي الروك ] 18[ ــسية إلــى العربيــة ال ــة فرن ــر  ، م 1713 -1711 و 1710 – 1708ة اول رحل ترجمــة مني
  .35ص، صنعاء، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة ، عربش 

، م1986، 28 ط , بيـروت , دار المشرق,المنجد في اللغة واألعالم. هو النحاس الذي ال يعمل فيه الحديد      : القلز  ] 19[
  .650ص 

  .73ص، بيروت، دار الكتاب العربي ، قدري قلعجي ترجمة ، اكتشاف جزيرة العرب ، جاكلين . بيرين ] 20[
]21 [ Wellsted.Lieutenant J. R. Travels in Arabia,Vol 2,Akademische 

 Druvk,U.Verlags znstant,Graz ,Austria,1978,P389.  

]22 [ Doe. Brian, Southern Arabia,Thames and Hudson, first published,Switzerland,  1971,P125. 
  .22ص، المرجع السابق. محيرز] 23[
 Ancient Capitals from Aden, Arabian studies, No 1.P176.     
ويقع بالقرب من جبل الخضراء ، يوضح األستاذ محيرز بأن الصناعة هو موقع على الميناء إلصالح السفن وبناءها ]  ٭ [

  .29ص ، صيرة . محيرز . قرب باب الصناعة  
 3ط، مركــز عبــادي للدراســات والنــشر . الــيمن فــي أوائــل القــرن الــسابع عــشر  . كبالنيــان . و آ. خ . ك .  بــراور ]24[

  .73ص،م1998,
ــديبع ]25[ ــن ال ــسابق ،  اب ــه. 345ص، المــصدر ال ــسابق . بافقي ــسو . دلبوكريــك. 88-87ص، المــصدر ال ــسجل ،أفون ال

، منـشورات المجمـع الثقـافي     ، عبـدالرحمن عبـداهللا الـشيخ   .ترجمـة د   ، الكامل ألعمال أفونـسو دلبـوكيرك       
  . م2000، أبوظبي 

  .المصدر السابق. دلبوكريك. 345ص، المصدر السابق.  ابن الديبع]26[
  .المصدر نفسه.  دلبوكريك]27[
تـاريخ الـيمن فـي    (البرق اليماني فـي الفـتح العثمـاني    . قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكي     . النهروالي]28[

منــشورات  ، 2ط،) جــري مــع توســع فــي أخبــار غــزوات الجراكــسه والعثمــانيين لــذلك القطــر     القــرن العاشــر اله
  .251ص،م1986، بيروت ، المدينة 

أو المدخل المنكسر هو عبارة عن تصميم خاص بمداخل األبنية الحربية والمدنية يقضي برفع جدار     : الباشورة ]٭[
كـان الغـرض منـه فـي     ، ارا مـن خـالل ممـرات ضـيقة    يواجه الداخل مباشرة ويفرض عليـه االنعطـاف يمينـا أو يـس        

األبنية الحربية إعاقة المهاجمين واسـتحالة دك البوابـات ومنـع اسـتخدام أدوات الحـصار األخـرى كالـساللم              
، 1ط، القــاهرة، مكتبــة مــدبولي، معجــم مــصطلحات العمــارة والفنــون اإلســالمية ، عاصــم محمــد. رزق. وغيرهــا

  .270ص ، م2000
دراسة وتحقيق محمد ، بي محمد عبداهللا الطيب بن عبداهللا بن أحمد،قالدة النحر في وفيات الدهر   أ. بامخرمة] 29[

  .769ص،م2003، جامعة صنعاء، كلية اآلداب ، )غير منشورة( رسالة ماجستير ، يسلم عبد النور 
  .779ص، المصدر نفسه. بامخرمة ] 30[
  .28ص،صيرة. محيرز] 31[
  .ص   ، ثغر عدن.بامخرمة. ص، سابقالمصدر ال. ابن المجاور] 32[
  .128ص، المصدر السابق. ابن المجاور. 14ص، ثغر عدن. بامخرمة] 33[

]34[ Doe. Brian, South Arabian Notes, No. 2, August, 1967, The 

 Department of Antiquities, Aden, p6. 
  .م15/4/2005بدالقادر مكاوي بتاريخ عبدالعزيز ع/ مقابلة شخصية اجرتها الباحثة مع المرحوم السيد]35[

]36[    Doe. Brian, Southern Arabia,Thames and Hudson, first  published,Switzerland,  1971, p125.   
  .154ص ، المرجع السابق . الشمري. م 1151 -139/هـ 546-534 كان وزيرا للداعي محمد بن سبا في الفترة  ]٭ [ 
  .14ص ، ثغر عدن .بامخرمة . 128ص، صدر السابقالم.  ابن المجاور]37[
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تـصحيح محمــد بـن علـي األكــوع    ، العقـود اللؤلؤيــة فـي تـاريخ الدولــة الرسـولية     ، علـي بــن الحـسن   . الخزرجـي  ]38[
  .48ص،2ج،م1983، 2ط، صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمني ، الحوالي 

 اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيـد وشـعراء ملوكهـا    تاريخ، نجم الدين عمارة بن علي اليمني      .  عمارة ]39[
، 3ط، صـنعاء ، المكتبـة اليمنيـة للنـشر والتوزيـع    ، تحقيق محمد بن علـي االكـوع الحـوالي       ، وأعيانها وأدبائها   

  .121ص ، ابن المجاور المصدر السابق.140ص،م1985
حقيق محمد بن علـي األكـوع الحـوالي ، مكتبـة     صفة جزيرة العرب، ت   ، الحسن بن أحمد بن يعقوب    . الهمداني ]40[

  .94ص، م1990اإلرشاد ، صنعاء ، 
  .386ص، المنجد . شصر فالنا بالرمح طعنه: شصر] 41[
  .307ص، الصفة. الهمداني] 42[
  .85ص، المصدر السابق. المقدسي ] 43[
 أكتـوبر  14مؤسسة ، نة عدندراسة تحليلية جغرافية وتاريخية لجانب من مدي     ،العقبة، عبداهللا أحمد .محيرز] 44[

  .120ص، ت. د ،عدن، للصحافة والطباعة والنشر
  .681ص،قالدة.بامخرمة] 45[
  .122ص، العقبة. محيرز] 46[
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه] 47[
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه] 48[
  .125ص، المرجع نفسه] 49[
  .239ص، 1ج،المصدر السابق. الخزرجي] 50[
دار جامعة عدن للطباعة ، ترجمة سعيد النوبان ومحمد علي باحشوان، تاريخ العربية السعيدة   .إل  .إف.باليفير ]51[

  .163ص،م1999 ، 1ط، عدن ، والنشر 
، صـنعاء ، مركز الدراسات والبحـوث اليمنـي  ، ترجمة أحمد المضواحي ، ملوك شبه الجزيرة  ،ف  .هارولد. يعقوب] 52[

  .43ص، م1983
  .22ص، لسابقالمرجع ا. باليفير ] 53[
  .78ص. العقبة. محيرز] 54[
، محمد بن محمد بن يحي بن عبداهللا بن أحمد بن إسماعيل بن الحسين بن أحمد زبارة الحسني الصنعاني. زبارة ] 55[

، ت.د ، صـنعاء ، مركز الدراسـات والبحـوث اليمنـي   ، هـ1357تقاريظ نشر العرف لنبالء اليمن بعد األلف إلى سنة     
  . 771ص

]56 [ Kour. Z. H, The History of Aden 1839 – 1872, p13-14. 
  
  


