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وترجمــة/  بحــث  ”األمنــاء” 
شايف محمد احلدي:

بعــد االنتهاء مــن ترســيم الحدود 
الضالع،  اليمنيَّة( شــال غرب  ـ  ة  )العدنيَّ
التي بدأت من شال غرب مشيخة الشعيب 
لنهر  ة  الجنوبيَّ الضفة  عند نقطة تقع عىل 
وادي َبَنا، من الجهة العليا يف مكان التقاء 
وادي عراعر من محاريث قرى سهم العردف 
ى رأس  بالشــعيب، املحاذي للوادي املُســمَّ
إِعالف الذي يرجع ملحاريث مخالف ُمَريس، 
حتى يصل الطرف الرشقي من جبل الجميمة 
)الحــد الفاصل بني أرايض أمــر الضالع 
وقضاء قعطبة(. ومن هــذه النقطة اتجه 
الحدودي يف خط مســتقيم شال  الخط 
رشق إىل الجوس األسود بذي طيبة مخرتًقا 
إىل  نزواًل  املثعارة،  ووادي  لحســون  وادي 
نقيل عدنة ورحاب الورد ونقيل الســويداء 
وصواًل إىل نجد ماود وجبــل َبرَْكان، ومن 
هذه النقطة يتجه الخط الحدودي يف خط 
مستقيم من الرشق نحو الغرب باتجاه لكمة 
الُكوربية ولكمة قاســم رساو شال لكمة 
لشعوب وزريع قعطبة، مروًرا بحبيل زريع 
وحبيل بدر ســناح حتى نجد األسلوم )تل 
صغر يقع عىل يسار مدخل مدينة قعطبة 
بجانب الجرس لسائلة سهدة ووادي شداد(، 
حتى يصــل حبول الرصميــي والعمودي 

والجردمي غريب قعطبة.
ومــن هــذه النقطــة الحدودية مير 

خط الحدود بشــكل مستقيم مخرتًقا وادي 
العبارى وحبيل جيدل من َحجر العليا مروًرا 
بالُجّب ونجد املنايــس وأكمة الرتاب وصواًل 
ة الويل عمر بن إســاعيل بن أحمد  إىل قبَّ
التاريخيَّــة، التــي تقع بني )الُجــّب وبتار 
ومحاريث املشاريح من أعال َحْجُر بن ذي 
هذه  ومن  الضالع(،  غــرب  الِحْمَري  ُرَعنْي 
النقطة يتجه الخط الحدودي من الشــال 
الغــريب إىل الجنوب مخرتًقــا ُقليعة العليا 

وُقليعة الســفىل باّتجاه بــالد فجرة الدكام 
َحجر الســفىل )عند نقطة التقاء غيل وادي 
ة جبل  ى قمَّ ُتَب( وصــواًل إىل نقطة ُتســمَّ
رسير ومنه إىل النقطة املســاة املنصورة 
ومن هذه النقطة يتجــه الخط إىل منطقة 
حيفة يف جهة طريق الُحشــا إىل أن يصل 
جبل فنانة ومن هــذه النقطة ينحدر الخط 
الحدودي إىل رأس حفاصة من بالد األحمدي.

وعنــد االنتهاء مــن ترســيم النقاط 

الحدودية، تــم االتفاق عــىل بروتوكوالت 
ترســيم الحــدود )امللحــق »أ«( مــن قبل 
والربيطانيني يف  العثانيــني  املفوضــني 
األعوام 1903 و 1904 و 1905م لإلشــارة 
إىل خط ترســيم الحدود الــذي حددوه من 
قبلهم لفصل أرايض القبائل التسع الجنوبية 
ة، كا  ملحمية عدن عن والية اليمن العثانيَّ
هو ُمبنّي باللون األزرق عىل الخرائط امللحقة 

)امللحق »ب«(.

االتفــاق عــىل توقيع  ولكــن بعــد 
بروتوكوالت ترســيم الحــدود، التي كانت 
ل نقطة يتم  إمارة الضالــع وملحقاتهــا أوَّ
ترســيم الحدود منها، تفاجأ األمرـ  شايف 
بن سيف بن عبدالهادي األمري، أمر إمارة 
الضالع وملحقاتهــا بقيام األتراك باالعتداء 
الشال  الفاصلة بني  الحدودية  النقاط  عىل 
الحجر  ُنُصب من  والجنوب ومنها خمســة 
اللجنة  أقرّتهــا  التي  املنحوت واالســمنت، 

كحدود  املشــرتكة  والربيطانية  الرتكيــة 
فاصلــة، والتي كان يطلــق عليها اللجنة 
الكولونيل  برئاســة  تركيــة(،  ـ  )األنجلو 
Colonen _  Rob�  روبرت ألكساندر وهاب

املفــوض   ،))ert Alexander Wahab
بك،  ـ مصطفى رمزي  والعقيد  الربيطاين، 

املفوض اليمني العثاين.
بابراق  الضالع  أمــر  قام حينها  وقد 
حكومة عدن الربيطانيــة بتلك الخروقات 
الرتكيــة عىل حــدود إمارتــه، ما جعل 
املقيــم الســيايس الربيطــاين يف عدن، 
يرســل برقية عاجلة إىل حكومة بومباي 
الربيطانيــة للنظــر يف تلــك الخروقات 
واالحتجاج لــدى الباب العايل الرتيك، وقد 
دونت هذه املراســالت يف أوراق وسجالت 
خاصة من مكتب الهند، تحت امللف املُعرِّف 
بـ)IOR/L/10/407(، وقد جاء يف نّصها:
إقامة عدن املؤرخة، 10 يناير 1914م.

الســيايس يف عدن إىل  املقيم  من - 
حكومة بومباي، خاص/ قسم.

أفــاد أمر الضالــع أن اليمنيني تحت 
قضاء قعطبة )الرتيك( تالعبوا بخمســة 
أعمدة حدودية يف حبيل الخرض، وحبيل بدر 
وحبيل الجردمي )من جهة قعطبة(، وكذلك 
إســاعيل وحبيل  الويل عمر  ة  قبَّ باتجاه 
الدكام  بتار غرب قعطبة من جهــة فجرة 
أنباء من مصادر  وبالد األحمدي، وهنــاك 
أُخرى تؤّكــد تدمر ركيزتني حدوديتني من 
أعمدة ترسيم الحدود األنجلو ـ تركية فقط.

كــا ورد أن رعايا قعطبــة )األتراك( 
قاموا باالنتقام ضّد ُســكان لكمة لشعوب 
الضالع  أمر  حاول  وقد  الضالع(،  )األمرية 
شــايف بن سيف، التســوية مع قائم مقام 
باءت  مفاوضاته  كل  لكــن  املحيل،  قعطبة 
بالفشل. وال يزال األمر مقلًقا، وتقوم اإلقامة 
االنتقامية  واألعــال  التطــورات  مبراقبة 
والحشودات العسكرية املتبادلة بني الطرفني 

عىل الحدود.

”األمناء” كتب/ أحمد مليكان:
كان اسم الشــحر يطلق عىل ساحل حرضموت 
بالنسبة لسكان  الســاحل  ويطلق عموما عىل جهة 
وادي حرضموت، وعرفت بعدة أساء مثال: )سمعون( 
نسبة إىل واٍد يسمى سمعون، وكان أهلها يرشبون من 
آباره وهي نسبة إىل اسم األشجار وسميت األشجار 
نسبة إىل القبائل التي كانت تسكنها من املهرة وكا 
سميت باسم )األحقاف( واألحقاف هي الرمال، إال أن 

اسم الشحر طغى مؤخرا عىل تلك األساء كلها.
وتقع مدينة الشحر عىل ساحل البحر العريب إىل 
الرشق من مدينة املكال إحدى مدن محافظات الجنوب.

مدينة الشــحر قدمية عرفــت يف القرن الثاين 
ميالدي عند املالحني اليونان، ما يؤكد أن موقع هذه 
املدينة قد استغل تقريبا يف النشاط التجاري الذي كان 
قامئا يف فرتة ما قبل اإلســالم، وبالتايل فقد اختط 
موقعها ليصبح فيا بعد مدينة بكل معانيها يف فرتة 
ما قبل اإلســالم وتجددت بعد تلك كمدينة وحارضة 

لساحل حرضموت منذ القرن الثالث الهجري.
وكانت مدينة الشحر متثل سوًقا تجارًيا هاًما ألن 
الســفن التي كانت تتجه من الهند إىل البحر األحمر 
وعدن والعكس كان ال بد لها من التوقف يف الشــحر 
ســواء للمتاجرة أو كمحطة ترانزيت وكانت الســلع 
البــز واللبان واملــر والصرب والدخن  التجارية مثل: 
والعنرب إال أنها اشتهرت كثرا باللبان الذي ينسب إليها 

)اللبان الشحري(.

الحمــالت  وتعتــرب 
مدينة  عــىل  العســكرية 
تلك  من  منوذجا  الشــحر 
الحمــالت التي توالت عىل 
انتهاء سيطرة  املدينة حتى 
الخطوط  عىل  الربتغاليني 
ويوجد  البحرية،  التجارية 
املياه  مواقع  الشــحر  يف 
طبيعيا  الحــارة  العالجية 
الديس والحامي  يف مراكز 
وقصيعر مثل حام صوبر 
وعني  وباحميد  ومعيــان 
وحام  والصيــق  محدث 
الروضة  ومعيــان  ثوبان 
وحام تبالة وحام حسن 
وجميع  القميع  ومعيــان 
العالجية  املواقــع  هــذه 
الطبيعيــة يؤمهــا الناس 
يوميــا عىل مدار الســنة 

لالستشفاء من األمراض.
وأبــرز معامل مدينة 
الشــحر هــي: ســور 
املدينــة القديم، قد دمره 
الربتغاليون سنة 929هـ 
للتدمر  املدينة  وتعرضت 

والنهب عدة مــرات متتالية ولذلــك مل يبق من 
معاملها األثريــة إال بقايا أطالل كســور املدينة 
وسدة العيدروس وبوابة العيدروس ودار البياين 

وقرص ابن عياش وقــرص عبود وحصن املصبح 
وغرها.

تاريخ

• تقع الشحر على ساحل البحر العربي إلى الشرق من مدينة المكال

• عرفت مدينة الشحر في القرن الثاني الميالدي عند المالحين اليونان

ة )1902 ــ 1904م(.. ة ـ اليمنيَّ يوميات ما بعد ترسيم احلدود العدنيَّ

كان اسمها يطلق على جهة الساحل بالنسبة لسكان وادي حضرموت..

ملاذا احتج اأمري ال�ضالع على تالعب الأتراك يف قعطبة؟

مدينة ال�ضحر بح�ضرموت.. تاريخ جوبي عريق


