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تقرير تاريخي

باســم  كتــب/  "األمنــاء" 
عبداهلل  حميد:

املؤرخ محمود  بن نارص الشيبي 
قد كلف نفسه مبهمة وطنية، وهي 
كمقدمة  مستهله  ويف  كتاب،  إعداد 
يتحدث عن مراحل مختلفة بالتاريخ 
سبتمرب   26 ثوريت  منذ  الســيايس 
ســنة  أكتوبر   14 وثــورة  1962م 
تنتهجان  ثورتــان  1963م، وهــي 
متقاربة  وهــي  وطنيني،  ميثاقني 
الشــال  نهوض  لهدف  األهــداف 
األهداف  هذه  ضمن  ومن  والجنوب، 

تحقيق التنمية وبناء اقتصاد قوي.
قائال:  املؤرخ يف كتابه  وأشــار 
الجنوب  )يف  اليمــن  عــاش  "لقد 
وباردة  مســلحة  حروبا  والشال( 
وتوتًرا وتصعيــًدا منذ البداية األوىل 
للثورتني بهــدف الدعوة للنضال إىل 
اليمنية ســنة 1990م، وما  الوحدة 
قبلها هي حروب نتجت منها الجمود 
والركود والتأخري يف مجاالت الحياة 

باعتبارها حربا ضد الشعبني".
ويف فصول كتابــه وأصل رصد 
تدوين الوقائع واألحداث إىل مراحل 
إىل سنة 1990م ثم إىل سنة 1994م 
ثم إىل سنة 2007م ومن سنة 2015م 
إىل 2018م أطلق عىل مسمى الكتاب 
واحتال  اليمنية"،  الوحدة  "حروب 

تغيري هذا املسمى.
وأشار يف كتابة إىل أن األحداث 
كثرية جــدًا وأن رصدهــا ما هو إال 
اليشء القليل جــدًا، وهذا ما وصل 
إليه ليضــاف كتكملــة يف مجمل 
ما ســيكتبه املؤرخــون واملهتمون 
وكل  والتوثيق  والرصــد  والباحثون 
كتابه  والسياسة يف  اإلعالم  وسائل 
عمل   وهو  إليــه.  املشــار  للمراحل 
فريق  إىل  بحاجــة  كان  متشــعب 
عمل ليقوم تحت رعاية جهة داعمة 
مبختلــف الوســائل لتنفيذ مهمته 
الذاتية،  بطريقته  هي  التي  الوطنية 
الكتاب وجدت  ومن خالل مطالعتي 
للتاريخ  منصفًا  يتحدث  صياغته  أن 
بني الشــال والجنــوب، وبني هذا 
وذاك ومن اكتســابه الرتاكمي ومن 
ذاكرته شاهدًا عىل التاريخ وبصفته 
مراقبــا وليس مقربــا من أصحاب 

القرار.
صحيفة  وعرب  مني  القارئ  أيها 
من  مقتطفــا  نقــدم  "األمنــاء" 
أعده  الــذي  كتابه  أو  مخطوطتــه 
املؤرخ الشيبي يحوي أكرث من )700( 
صفحة وإليكم أقوم بنرش مقتطفات 

ووثائق وصور ومصادر مأخوذة من 
أو املخطوطة مبا يوافق  الكتاب  هذا 
هواي السيايس وأدعو إىل مساعدة 
هذا املبــدع واملجتهــد يف املراجعة 

واإلخراج.

الشوارع األشهر يف اجلزير العربية
ويظهر يف الصــور مناطق يف 
كل من )اليمن الشــالية – الجنوب 
العريب - اململكة العربية السعودية - 

اإلمارات العربية املتحدة ديب(.

املقارنة بني الشمال واجلنوب
لقــد كان اهتــام بريطانيــا 
باملســتعمرة يف عــدن وإهــال 
الجنــوب وكانــت  املحميــات يف 
الشال مغلقة ويف عزلة عن العامل 
الخارجــي، وكان ومــن الســكان 
ال يعرفــون أنه يف عــامل آخر غري 
اليمن، ويف الســنوات األوىل للقرن 
العرشين ونتيجــة الفقرة والتخلف 
قد هاجر أعداد من الشــاليني إىل 
1947م  عام  ويف  ومحمياتها،  عدن 
تقريبًا لقد أوفد اإلمام بعض الشباب 
إىل العــراق عن طريــق عدن ومن 
أصبح  الذي  السالل  عبدالله  ضمنهم 
اليمنية  رئيس الجمهوريــة العربية 
سنة 1962م حينها كانت عدن بندر 
ميناء حر ومدينة راقية فيها العمران 
الراقي وطرقاته املســفلتة ومعامل 
الصناعة والحدائق واألندية والثقافة 
والصحافــة  واإلذاعــة  املتقدمــة 
والكهرباء  املاء  وشبكة  والتلفزيون 
واالتصال واملالهي وحديقة الحيوان 
والطريان املدنية والعسكرية واملطار 
واملرافئ والخدمات العامة والخاصة 

سكة الحديد.
كانت عدن مدينة التجارة واإلدارة 
الربملانية  والتجربــة  والصحافــة 
والبلدية وعوامل الرقي الذي تفتقرها 
وألول  السالل  عبدالله  وقال  الشال 
الســينا يف حياته يف  يدخل  مرة 
الشاشة  وقال ونحن نشــاهد  عدن 
حينها  قادمة  الخيول  مشــهد  رأينا 
انبطحنا أسفل الكرايس قال ظنًا منا 

أن الخيول سرتفس املشاهدين.
وملا كان التبــادل التجاري كانت 
الصناعية  البضائع  تستورد  الشال 
عرب ميناء عدن وكانت الشال تحاول 
التقليدي  التجــاري  التبادل  تصدير 
)اليدوي( مثل السمن البلدي والجنب 
التقليدية  والعسل والزبدة والبضائع 
املغذيــة األخرى إىل عــدن كان يتم 

عودتها ألســباب أنها مصابة بوباء 
الشاعر  قال  وكا  املعدية،  األمراض 

عبدالله الربدوين يف قصيدته:
ُث َعـْن َصْنَعاَء َيا أََبِتي؟  َماَذا أَُحدِّ

لُّ َوالَجَرُب ** َملِيحٌة َعاِشَقاَها: السِّ
أتذكر يف الســتينيات كان تجار 
الشــال يأتون إىل عــدن أو لحج 
أو مديريات  وغريها من محميــات 
الجنوب ليســتأجرون سيارات لنقل 
بضائعهم من الجنوب إىل الشــال 
يف زمن كان الشــاليون يفتقرون 
الناس  وكانــت  الســيارات  امتالك 
القادمة تلبــس الجلود وتأكل الخبز 
اليابــس املســمى )الُقــرم( وعند 
دخولهم إىل عدن ترصف لهم املالبس 
يف منــرب"Namper  6 "  فيا بني 
دارســعد والشــيخ عثان وحالقة 
شــعرهم وتطهريهم بالديتول لقتل 
من  وكان  القمــل  مثــل  الحرشات 
هذا  قالــوا  األرض  رأســه  يطأطئ 

شايل أو من حك شعره.
الثانية بعد  نشري إىل عدن كانت 
ما بني  العربية تطورًا وتقدمًا  مرص 
مستشفى  فيها  بني  العربية  البلدان 
امللكة ال مثيل لها يف الرشق األوسط 
وكانت الشــال ما قبل عام 1970م 
أهلهــا يهاجــرون إىل عدن لغرض 
الحصــول عىل فرص كســب عمل 
واملقاولني  والتجــار  املقاولني  عند 
العدنيــني واألجانب كانوا عااًل يف 
املطاعم ورعيان عند الرعية وما بعد 
السعودية  إىل  الهجرة  1970م  سنة 
العودة إىل  ثم بعــد وحــدة 1990 
الهجرة إىل العاصمة الجنوبية عدن.

حقائق
وملعرفــة تلك الحقائق، شــاهد 
فيلــًا وثائقًيــا للــرويس فيتايل 
اإلسالمي  العريب  التاريخ  بروفسور 

أول بعثة تلفزيونية لليمن.
ومزيدا من ذلك شــاهد حلقات 
الفنان أيــوب طارش العبيس )قناة 
اليمن اليــوم( حلقات األرض الجزء 
الثــاين يف يوليــو 2018م، وتابع 
الكاتــب نجيب يابــي يف صحيفة 
العــدد 1410 ص16  الغــد(  )عدن 
)شــاهد  2017م  نوفمرب   5 مؤرخ  

عىل التاريخ(.
وقد أشــار الكاتب نجيب اليابي 
عن الشخصية البارزة محسن العيني 
)شــايل( أول وزيــر خارجية يف 
الشال صاحب كتاب خمسون عامًا 
يف الرمــال املتحركة ومرتجم كتاب 
للطبيبة  باليمــن(  طبية  يف  )كنت 
الفرنسية كوردي فايان عام 1960م.

مقتطفات من تاريخ حروب الوحدة اليمنية )احللقة الأوىل(..

¿ كانت عدن مدينة راقية ومتطورة والثانية بعد م�صر
¿ كان ال�صمال مغلًقا وفي عزلة عن العالم الخارجي

¿ ماذا قال عبداهلل ال�صالل عند دخوله لأول مرة ال�صينما بعدن؟
الجنوب اإلى ال�صمال¿ تج��ار ال�ص��مال كان��وا ياأت��ون للجنوب ل�ص��تئجار �ص��يارات لنق��ل ب�صائعهم من 

مقارنة بين ال�شمال والجنوب قبل الوحدة


