ماذا تعرف عن تاريخ عدن؟
نشر موقع الجنوب برس وعلى صفحته في الفيسبوك أن الﺪﻛﺘﻮر سلﻄﺎن بﻦ مﺤﻤﺪ الﻘﺎسﻤي ذﻛر ان إحﺘﻼﻝ
عﺪن قﺼﺔ ﺩبلﻮمﺎسﻴﺔ نُفِﺬَﺕ مﻦ ﺧﻼﻝ فﻮﻫﺔ بﻨﺪقﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮ مﻦ أﻫلﻨﺎ ﻻ يﻌﺮفﻮن الﻜﺜﻴﺮ عﻦ تﺎريﺦ عﺪن ،وبﻌﺾ
مﺜﻘفي أﻫلﻨﺎ يﺮﻛﺰون على تﺎريﺦ عﺪن مﻨﺬ اﻻحﺘﻼﻝ الﺒﺮيﻄﺎني فﻘﻂ وﻛﺄن تﺎريﺦ عﺪن لﻢ يﺒﺪأ اﻻ مﻨﺬ
اﻻسﺘﻌﻤﺎر الﺒﺮيﻄﺎني ،اﻷسﺎس في اﻻسﺘﻌﻤﺎر الﺒﺮيﻄﺎني بﺎحﺘﻼله لﻌﺪن أنه أﺧﻞ بﺎلﺘﺮﻛﻴﺒﺔ الﺴﻜﻨﻴﺔ لﻌﺪن،
وﻷﻫﻞ عﺪن الﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ.
وبﺪأ بﻜﺘﺎبﺔ الﺘﺎريﺦ ،وﻛﺄن عﺪن بﺪأ تﺎريﺨﻬﺎ مﻨﺬ احﺘﻼﻝ بﺮيﻄﺎنﻴﺎ لﻬﺎ ،و شﺠع ﻫﺬا الﻄﺮﺡ بﻌﺾ اﻻسﺮ الﻐﻴﺮ
عﺮبﻴﺔ الﺘي جلﺒﻬﺎ اﻻسﺘﻌﻤﺎر الﺒﺮيﻄﺎني لﻌﺪن ،ﻫﺬﻩ اﻷسﺮ الﺘي اسﺘﻐلﺖ ﺧﻴﺮاﺕ عﺪن ونﻬﺒﺘﻬﺎ ﺩون ان تﺬﻛﺮ
الﺨﻴﺮ لﻌﺪن او ﻷﻫلﻬﺎ ،وأشاﺪ بﺎلﻤﺆرﺧﻴﻦ والﻜﺘﺎب الﺼﺎﺩقﻴﻦ ان يﺘﺤﺪﺛﻮا عﻦ تﺎريﺦ عﺪن الﺤﻘﻴﻘي ،يﺠﺐ ان
يﺘﺤﺪﺛﻮا عﻦ تﺎريﺦ مﻴﻨﺎﺋﻬﺎ.
وﻛﻴﻒ ﻛﺎنﺖ تﺘﻘﺎسﻢ فﻮاﺋﺪﻩ الﺴلﻄﻨﺎﺕ الﻤﺤﺎذيﺔ وحﺘى حﻀﺮمﻮﺕ ،فﺎلﻌﻼقﺎﺕ بﻴﻦعﺪن والﺴلﻄﻨﺎﺕ الﻤﺤﺎذيﺔ
ﻛﺎنﺖ قﺎﺋﻤﺔ وذﻛر أنه لﻢ يﻘرأ عﻦ الﻤﺆرﺧﻴﻦ الﺠﺪﺩ الذين يﻜﺘﺒﻮن عﻦ تﺎريﺦ عﺪن الﺤﻘﻴﻘي ومﻘﺎومﺘﻬﺎ اﻻحﺘﻼﻝ
الﻌﺜﻤﺎني؟ و ﻻ اﻻحﺘﻼﻝ الﺰيﺪﻱ وﻛﻴﻒ تﻢ اﺧﺮاجه مﻦ عﺪن ،و ﻛﻞ ﻫﺬا قﺒﻞ ان تﺘﺸﺮﻑ بﺮيﻄﺎنﻴﺎ بﺄحﺘﻼﻝ
عﺪن ،ﻫﻞ تﻌﺮفﻮن عﺪنيُّ اسﻤه عﺎمﺮ بﻦ ﺩاﺅوﺩ الﻄﺎﻫﺮﻱ وﻫﺬا ﻛﺎن حﺎﻛﻢ عﺪن و قﺘله اﻻحﺘﻼﻝ الﺒﺮتﻐﺎلي؟
يﺠﺐ ان نﺒﺤﺚ في تﺎريﺦ عﺪن ،ﻻن اﻻنﺠلﻴﺰ لﻢ يﺘﺤﺪﺙ عﻦ تﺎريﺦ سﺪﺓ عﺪن و سﻮر عﺪن و مﺎ ﻫﻮ جﺒﻞ
الﺘﻌﻜﺮ واﻻنفﺎﻕ الﺘي تﺤﺘه والﺘي مﻦ ﺧﻼلﻬﺎ يﺘﻢ الﻮصﻮﻝ الى ﻛﺮيﺘﺮ.
اتﻤﻨى مﻦ أﻫﻞ الﻘﺒﺎﺋﻞ الﻤﺠﺎورﺓ اﺧﺮاﺝ وﺛﺎﺋﻖ سﻼﻃﻴﻨﻬﻢ ومﺸﺎيﺨﻬﻢ الﻤﺨﺒﺄﺓ و الﺘي تﺸﻬﺪ ﻛﻴﻒ سﻨﺪوا مﻴﻨﺎﺀ
عﺪن عﻨﺪمﺎ تﻌﺮﺽ لﻨﻜﺴﺔ اقﺘﺼﺎﺩيﺔ قﺒﻞ مﺠﻴﺊ بﺮيﻄﺎنﻴﺎ واحﺘﻼلﻬﺎ لﻌﺪن.
يﻘﻮﻝ الﺪﻛﺘﻮر مﺤﻤﺪ عﺒﺪاللﻄﻴﻒ الﺒﺤﺮاوﻱ في ﻛﺘﺎبه ( فﺘﺢ الﻌﺜﻤﺎنﻴﻴﻦ عﺪن وانﺘﻘﺎﻝ الﺘﻮاﺯن الﺪولي مﻦ الﺒﺮ
إلى الﺒﺤﺮ) الﺼﺎﺩر في عﺎﻡ  9191ﻡ عﻦ ﺩار الﺘﺮاﺙ في الﻘﺎﻫﺮﺓ ،حﻮﻝ مﻮقع عﺪن ومﻜﺎنﺘﻬﺎ في حﺴﺎبﺎﺕ
الﺘﺎريﺦ والﺴﻴﺎسﺔ ومﺎ يﻨﺘﺞ عﻦ ذلﻚ مﻦ تﻌﺎقﺐ الﺼﺮاعﺎﺕ الﺪولﻴﺔ على ﻫﺬﻩ الﻤﺪيﻨﺔ ومﺮﻛﺰيﺘﻬﺎ في الﻌﻼقﺎﺕ
بﻴﻦ الﺸﺮﻕ والﻐﺮب وعﺪن واقﻌﺔ في الﺮﻛﻦ الﺠﻨﻮبي الﻐﺮبي للﺠﺰيﺮﺓ الﻌﺮبﻴﺔ وﻫي شﺒه جﺰيﺮﺓ مﻦ صﺨﻮر
بﺮﻛﺎنﻴﺔ يﺒلﻎ ارتفﺎعﻬﺎ في الﻤﺘﻮسﻂ حﻮالي  9991ﻡ قﺪمﺎً فﻮﻕ سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وﻃﻮلﻬﺎ حﻮالي ﺧﻤﺴﺔ أمﻴﺎﻝ مﻦ
الﺸﺮﻕ إلى الﻐﺮب ،وﺛﻼﺛﺔ أمﻴﺎﻝ مﻦ الﺸﺎﻃﺊ الﺸﻤﺎلي إلى رأس عﺪن وﻫي أقﺼى نﻘﻄﺔ في الﺠﻨﻮب وتﺘﺼﻞ
شﺒه جﺰيﺮﺓ عﺪن بﺎلﺠﺰيﺮﺓ الﻌﺮبﻴﺔ بﻮاسﻄﺔ رقﺒﺔ مﻦ أرﺽ رملﻴﺔ مﻨﺨفﻀﺔ نﺴﺒﻴﺎً ،وقﺪ بﻨﻴﺖ مﺪيﻨﺔ عﺪن على
الﺸﺎﻃﺊ الﺸﺮقي لﺸﺒه الﺠﺰيﺮﺓ في مﻮﺿع يﺤﺘﻤﻞ أنه فﻮﻫﺔ بﺮﻛﺎن ﺧﺎمﻞ تﺤﻴﻂ به صﺨﻮر شﺎﻫﻘﺔ تﻜﻮن
حﺎجﺰاً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً عﺠﻴﺒﺎً ،ولﺬا تﺒﺪو الﻤﺪيﻨﺔ بﻴﻦ ﺁﻛﺎﻡ ﺁﺧﺬﺓ بﻌﻀﻬﺎ بﺮقﺎب بﻌﺾ مﻦ جﻤﻴع الﺠﻬﺎﺕ ،إﻻ مﻦ جﻬﺔ
الﺒﺤﺮ .ورأس عﺪن الﺪاﺧلﺔ في الﺒﺤﺮ عﺒﺎرﺓ عﻦ بﺮﻛﺎن قﺪيﻢ تﺮتفع رأسه إلى  333مﺘﺮاً فﻮﻕ سﻄﺢ الﺒﺤﺮ،
قﺎﻝ عﻨﻬﺎ أبﻮ مﺤﻤﺪ الﺤﺴﻦ بﻦ أحﻤﺪ الﻬﻤﺪاني( :عﺪن جﻨﻮبﻴﺔ تﻬﺎمﻴﺔ وﻫﻮ أقﺪﻡ أسﻮاﻕ الﻌﺮب وﻫي سﺎحﻞ
يﺤﻴﻂ به جﺒﻞ لﻢ يﻜﻦ فﻴه ﻃﺮيﻖ فﻘﻄع في الﺠﺒﻞ بﺎب بﺰبﺮ الﺤﺪيﺪ فﺼﺎر لﻬﺎ ﻃﺮيﻖ إلى الﺒﺮ) .وحﻮﻝ عﺪن
بﻨﻴﺖ عﺪﺓ قﻼﻉ على نﺘﻮﺀاﺕ عﺎلﻴﺔ حﺎﺩﺓ مﻦ الﺤﺠﺮ وتﺒﻌﺪ شﺒه جﺰيﺮﺓ عﺪن عﻦ مﺪﺧﻞ الﺒﺤﺮ اﻷحﻤﺮ إلى

الﺸﺮﻕ بﺤﻮالي مﺎﺋﺔ مﻴﻞ .ويﻮجﺪ مﻴﻨﺎﺀأن أحﺪﻫﻤﺎ ﺧﺎرجي يﻮاجه الﻤﺪيﻨﺔ وتﺤﻤﻴه جﺰيﺮﺓ صﻐﻴﺮﺓ مﻘﺎبلﺔ ﻫي
جﺰيﺮﺓ صﻴﺮﺓ ومﻴﻨﺎﺀ ﺩاﺧلي يﺴﻤى ﺧلﻴﺞ عﺪن ويﺴﻤﻴه الﻌﺮب بﻨﺪر واتﺴﺎعه مﻦ الﺸﻤﺎﻝ إلى الﺠﻨﻮب
حﻮالي سﺘﺔ ﻛﻴلﻮ مﺘﺮاﺕ ومﻦ الﺸﺮﻕ إلى الﻐﺮب ﺛﻼﺛﺔ عﺸﺮ ﻛﻴلﻮ مﺘﺮاً ويﺒلﻎ عﻤﻖ الﻤﻴﺎﻩ فﻴه حﻮالي تﺴﻌﺔ
ﻛﻴلﻮ مﺘﺮاﺕ ،وﻫﺬا الﺨلﻴﺞ مﺤفﻮﻑ بﺎﻷحﺠﺎر الﺴﻮﺩاﺀ والﺼﺨﻮر الﻤﺸﻘﻘﺔ ويﺮﻯ أعﻈﻤﻬﺎ على شﻜﻞ أﻫﺮاﻡ،
ويﺴﺘﻄﻴع الﻤﻼحﻮن رﺅيﺔ عﺪن على بﻌﺪ عﺸﺮيﻦ فﺮسﺨﺎً ،وﻛﻞ ﻫﺬﻩ الﻤﻤﻴﺰاﺕ جﻌلﺖ عﺪن مﻮرﺩ حﻂ وإقﻼﻉ
لﻤﺮاﻛﺐ الﻬﻨﺪ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
أنﺎ لﺴﺖ مﺆرﺧﺎً ،و لﻜﻨﻨي مﻬﺘﻢ بﺘﺎريﺦ عﺪن مﺴﻘﻂ رأسي ،ومﺴﻘﻂ رأس والﺪﻱ … اتﻤﻨى ان اعﺮﻑ ﻛﻴﻒ
ﻛﺎن تﺎريﺨﻬﺎ وتﺎريﺦ اجﺪاﺩنﺎ بلﺴﺎن ابﻨﺎﺋﻬﺎ ،انﺎ ﻻ اﺛﻖ في ان اﻻرشﻴﻒ الﺒﺮيﻄﺎني يﺤﻜي تﺎريﺦ عﺪن بﺄمﺎنه
وذلﻚ مﻦ حﻘه ﻷنه يﺨﺪﻡ مﺼﺎلﺤه ،اﻻرشﻴﻒ الﺒﺮيﻄﺎني يﺮيﺪ ان يﺆرﺥ لﺘﺎريﺦ عﺪن مﻨﺬ اﻻحﺘﻼﻝ ،و يﻘﻮﻝ
للﻌﺎلﻢ ان تﺎريﺦ عﺪن بﺪأ مﻌي بﺮيﻄﺎنﻴﺎ ﻛﺬبﺖ في ارشﻴفﻬﺎ ويﺠﺐ ان يﻌﺮﻑ اﻫلﻨﺎ ﻫﺬا الﻜﻼﻡ ﻻنﻬﺎ شﺮعﻨﺖ
احﺘﻼﻝ عﺪن و الﺠﻨﻮب الﻌﺮبي ،و أعﺘﺒﺮته شﺮعﻴﺎ ،ﻫﻞ ﻫﻨﺎك بﺠﺎحﺔ أﻛﺜﺮ مﻦ ﻫﺬا؟
ﻛﺎن لﻌﺪن مﻤﻴﺰاﺕ فﺮيﺪﺓ مﻦ نﻮعﻬﺎ  ،لﻢ تﺘﻮفﺮ ﻷﻱ نﻘﻄﺔ أﺧﺮﻯ على ﻫﺬا الﺴﺎحﻞ الﺠﻨﻮبي للﺠﺰيﺮﺓ الﻌﺮبﻴﺔ،
مﻤﺎ جﻌلﻬﺎ مﺪار نﺸﺎﻁ ﺩولي ﻃﻮاﻝ الﻘﺮن الﺴﺎﺩس عﺸﺮ ،ﻛﺎن أﻫلﻬﺎ مﺒﺪعﻮن ،عﺮفﻮا ان بﻼﺩﻫﻢ مﻄﻤع ﻛﻞ
الﻤﺴﺘﻌﻤﺮيﻦ ،فﻌﻤلﻮا بﺄبﺪاعﻬﻢ ان يﺤﺼﻨﻮﻫﺎ ،و ان يﺠﻌلﻮا مﻦ أمﺮ الﺪفﺎﻉ عﻨﻬﺎ أمﺮ سﻬﻞ.
فﻴﺤﻜي الﺘﺎريﺦ ان أمﺎﻡ عﺪن تﺤﻄﻤﺖ قﻮاﺕ ﻛﺒﺎر الﻘﺎﺩﺓ في الﺒﺤﺎر ،و بﺄسﺎﻃﻴلﻬﻢ الﻘﻮيﺔ ،و لﻜﻦ عﺒﻘﺮيﺔ الﻌﺪني
ﺩحﺮتﻬﻢ الﻌﺪني في ذاك الﺰمﺎن عﻤﻞ على جﻌﻞ مﻴﻨﺎﺋه مﻴﻨﺎﺀ مﻤﻴﺰ.
واعﺪﻩ بﺄسلﻮب بﺤﺮﻱ جﻴﺪ ،وسﺎعﺪﻩ في ذلﻚ وجﻮﺩ الفﺮﺿه وﺩار الﺒﻨﺪر وﺩار الﻄﺎﺋي وﺩار الﻄﻮيلﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ان اعﺘﺒﺮنﺎﻫﺎ بﻨى تﺤﺘﻴﺔ فﻘﺪ جﻌلﺖ الﻤﻴﻨﺎﺀ يﺆﺩﻱ مﻬﻤﺘه على اعلى الﻤﺴﺘﻮيﺎﺕ  .تلﻚ حﻘﺒﺔ مﻦ تﺎريﺦ
الﺼﺮاعﺎﺕ والﻌﻼقﺎﺕ الﺪولﻴﺔ ﻛﺎن لﻌﺪن نﺼﻴﺐ مﻨﻬﺎ  ،تﺸﻜلﺖ فﻴﻬﺎ مﻮاقﻒ ﺩوﻝ وامﺘﺪ نفﻮذﻫﺎ  ،وعلى عﺪن
يﻜﻮن اﻻرتﻜﺎﺯ للﺴﻴﻄﺮﺓ على الﻤﻤﺮاﺕ والﺒﺤﺎر  ،وفي ﻫﺬا تﻜﻮن الﺴﻴﺎسﺔ وﻛﺬلﻚ الﺘﺠﺎرﺓ مﺤﺎور اﻷبﻌﺎﺩ
الﻜﺒﺮﻯ لﻘﻬﺮ ﻃﺮﻑ و تﺴﻴﺪ ﺁﺧﺮ  ،وﻛﻞ الﻤﺮاﻫﻨﺎﺕ على عﺪن لﻢ تﻜﻦ في حﺴﺎبﺎﺕ تلﻚ اﻷحﺪاﺙ سﻮﻯ مﺮاحﻞ
ﺯمﻨﻴﺔ  ،ﺛﻢ تﺬﻫﺐ ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ ﻏﻴﺮﻫﺎ  ،وتﺒﻘى عﺪن على مﻮعﺪ مع قﺪر الﺠﻐﺮافﻴﺎ والﺮﻫﺎن الﺴﻴﺎسي  .لﻸسﻒ
عﻨﺪمﺎ نﻘﺮأ اﻷرشﻴﻒ الﺒﺮيﻄﺎني الﺘي يﺮوّﺝ لﻬﺎلﺒﻌﺾ بﺄن به مﺼﺪاقﻴﺔ ﻻ يﺸﻜﻚ به أحﺪ  ،نﺠﺪ ان جﻤﻴع
الﺮوايﺎﺕ الﺒﺮيﻄﺎنﻴﺔ تﻘﻮﻝ ان احﺘﻼﻝ عﺪن في سﻨﺔ  9331ﻛﺎن احﺘﻼﻻً شﺮعﻴﺎً ،تﻢ لﻤﻌﺎقﺒﺔ اعﻤﺎﻝ الﻘﺮاصﻨﺔ
الﺘي اقﺘﺮفﻬﺎ سلﻄﺎن لﺤﺞ ﺿﺪ الﺴفﻴﻨﺔ “ ﺩريﺎ ﺩولﺔ ” او “ ﺩولﺖ  ،الﺘي ﻛﺎنﺖ تﺮفع الﻌلﻢ الﺒﺮيﻄﺎني.
والﺘﺎريﺦ يﺸﻬﺪ ان بﺮيﻄﺎنﻴﺎ ﺧﻄﻄﺖ ﻷحﺘﻼﻝ عﺪن مﻦ أجﻞ الﺤﺼﻮﻝ على مﻴﻨﺎﺀ على مﺪﺧﻞ الﺒﺤﺮ اﻷحﻤﺮ،
مﻦ أجﻞ ان تﻮقﻒ تﺤﺮﻛﺎﺕ الﻤﺼﺮيﻴﻦ في الﺠﺰيﺮﺓ الﻌﺮبﻴﺔ ،والفﺮنﺴﻴﻴﻦ و الﺮوس تﺠﺎﻩ اﻻمﺒﺮاﻃﻮريﺔ
الﺒﺮيﻄﺎنﻴﺔ في الﻬﻨﺪ … ﻫﺬا مﻮﺿﻮﻉ ﻃﻮيﻞ و ﻫﻮ لﻴﺲ مﻮﺿﻮعﻨﺎ في ﻫﺬا الﺒﺤﺚ.
ﻫﻜﺬا احﺘلﺖ بﺮيﻄﺎنﻴﺎ عﺪن بﺎلﺨﺪيﻌﺔ فﺄسﺘﻐلﺖ قﺼﺺ الﻐﺪر الﺴﻴﺎسي ،واﻻتفﺎقﻴﺎﺕ الﻤﺸﻜﻮك فﻴﻬﺎ ،واﻻتﻬﺎمﺎﺕ
الﺰاﺋفﺔ ،والﻘﻬﺮ واسﺘﺨﺪاﻡ الﻘﻮﺓ الﻌﺴﻜﺮيﺔ والﺘﻬﺪيﺪ و الﻘﺘﻞ ،وحﺘى الفﺘﻨﺔ بﻴﻦ حﻜﺎﻡ الﺒلﺪ اﻻصلﻴﻴﻦ ،حﺘى الفﺘﻦ
بﻴﻦ اﻷب و أبﻨه تﻢ احﺘﻼﻝ عﺪن الﺬﻱ ﻛﺎن يﺴﻤﻴﻬﺎ الﻌﺮب عﻴﻦ الﻴﻤﻦ.

تﻘع عﺪن على الﺠﻬﺔ الﺸﺮقﻴﺔ مﻦ رأس عﺪن وعلى سﺎحﻞ الﺒﺤﺮ بﻴﻦ مﻌﻘلﻴﻦ و جﺰيﺮﺓ صﻴﺮﺓ مﻦ جﻬﺔ ومﻦ
اﻷﺧﺮﻯ رأس جﺒﻞ الﻤﻨﺼﻮرﻱ على الﺒﺤﺮ ،و الى الﺨلﻒ مﻦ مﺪيﻨﺔ عﺪن ﻛﺎن يﻮجﺪ سﻬﻞ صﻐﻴﺮ تﺤﻴﻂ به
الﺠﺒﺎﻝ الﻌﺎلﻴﺔ مﻦ ﻛﻞ الﺠﻬﺎﺕ اﻻ جﻬﺔ مﺪيﻨﺔ عﺪن.

