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يف البداية أكد الدكتور أمني الجرب – رئيس 
قسم التاريخ بجامعة ذمار- أنه يوجد قصور 
يف الدراسات العلمية األكاديمية التي تناولت 
أحداث الجالء الربيطاني عن جنوب الوطن 
وإن وجدت فبصورة اختزالية ضمنية يغلب 
من  أكرث  الدعائي   - اإلعالمي  الطابع  عليها 

املوضوعي - العلمي .
النظرة  طبيعة  إىل  ذلك  يف  السبب  وأرجع 
أن  املعروف  من  إذ  نفسه  للحدث  والقراءة 
الكفاح  رفاق  وحتى  السيايس  العمل  فرقاء 
يف   ، االستقالل  عشية  اختلفوا،  قد  املسلح 
تبعا  وذلك  الحدث  حول  ومواقفهم  نظرتهم 
ووفقا  االستعمار  من  املختلفة  ملواقفهم 
الذي  األمر  وهو  اإليديولوجية  لخلفياتهم 
انعكس، بطبيعة الحال،  عىل طبيعة القراءة 
والنظرة تجاه هذا الحدث الثوري/ املفصيل 
الــرصاع  سياق  يف  قــرأه   من  فثمة   . الهام 
الحرب  ومعطى  بفكر  األممي  اإليديولوجي 
بأخرى،   أو  بطريقة  قدمه  بحيث  الباردة 
بصورة مبالغة وأضفى عليه بعدا فكريا هو 
بمنأى عنه. وهناك من قرأه من زاوية أخرى 
معاكسة بحيث أبرزه وكأنه تحصيل حاصل 
لخطوات متتالية اتخذها االستعمار نفسه . 
هاتان القراءتان املتعاكستان يف الرؤية جعلتا 
منه حدثاً غري ذي جدوى وموضوعية يف ظل 
الفكرية  والخندقة  اإليديولوجي  التجاذب 
لدى  يستسغ  لم  بحيث  ــذاك.  آن السائدة 
الطرفني حينذاك سوى تلك القراءتني (يسار 
أو يمني) وهو األمر الذي أجل موضوع القراءة 
من  هناك  أن  جانب  .إىل  املتأنية  املوضوعية 
الوثائق  عىل  اقترص  من  واملؤرخني  الباحثني 
إخبارية  بصورة  واكتفى  للطرفني  الرسمية 
أو  تفسري  أو  تحليل  دون  فيها  ورد  ما  عىل 
تمحيص أعني أنه اعتمد طريقة (كما ورد) 

وحسب.
يف  وفــرة  هناك  أن  شك  ال  يقول:  ومــىض 
الحدث  هذا  تناولت  التي  واملصادر  الوثائق 
أرشيف  يف  أو  الربيطاني  األرشيف  يف  سواء 
متناول  يف  حتى  أو   ، اليمنية  الجمهورية 
صحف  ولعل  الوطنية..  الشخصيات  بعض 
الوثائق  أهم  تعبرياتها  بمختلف  الفرتة  تلك 
املقابلة  إمكانية  عــن  ناهيك  ــادر  ــص وامل
الشخصية لبعض الشخصيات التي عارصت 
الحدث أو عاشت فرتة قريبة منه، فضال عن 

الربامج اإلذاعية التي تناولته يف حينه..
خارطة بحثية

معالجة  رضورة  إىل  الجرب  الدكتور  ودعا 
القصور العلمي األكاديمي يف تناول أحداث 
خالل  من  نوفمرب  من   30 الـ  يف  االستقالل 
البحث  يف  واألكاديميني  الباحثني  تشجيع 
املتاحة  املوضوع وتوفري اإلمكانيات  يف هذا 
لهم. وبأنه يجب عىل الجامعات وبالتحديد 
بحثية  خارطة  عمل  من  التاريخ  أقسام  يف 

طالب  وتكليف  الوطنية  املواضيع  ألهــم 
الدراسات العليا من ماجستري ودكتوراه يف 
الفاصلة  األحداث  خصوصا  املجاالت  تلك 
والفارقة يف التاريخ الوطني التي يعد الـ 30 

نوفمرب أحداها.
اعتقاد خاطئ

فيما أرجع  الدكتور رضوان أحمد الليث 
-أستاذ التاريخ بجامعة صنعاء -السبب يف 
وجود قصور يف الدراسات العليا حول جالء 
يف  اليمن  جنوب  من  الربيطاني  االستعمار 
املطلوبة  الوثائق  توفر  عدم  إىل  نوفمرب   30
التي بموجبها تقوم تلك الدراسات, والتي 
املناضلني  بعض  عند  منها  عــدد  يوجد 
ولكن   التحرير,  حــرب  يف  اشرتكوا  الذين 
فأنها  وجــدت  إن  املطلوبة  الوثائق  تلك 
هذا  أحادية,  نظر  وجهة  عىل  قارصة  تظل 
لديهم وثائق ويحتفظون  بأن من  لوسلمنا 
التاريخيني,  بها قاموا بتسليمها للباحثني 
ألن البعض يرفض تسليمها العتقاده أنها 
إخراجها,  يجوز  ال  الخاصة  املمتلكات  من 
وطالبات  طالب  تواجه  كبرية  مشكلة  وهذه 

الدراسات العليا يف الجامعة .
تدخل الدولة

الطريقة  أن  الليث  الــدكــتــور  ويـــرى 
للحصول  األمــر  هــذا  ملعالجة  الصحيحة 
من  عند  الدولة  تدخل  يتطلب  الوثائق  عىل 
اإلطالع  بغرض  املطلوبة  الوثائق  يمتلكون 
لصاحب  التوضيح  بعد  تصويرها  أو  عليها 
الوثيقة بأن هذا ملصلحة البالد ليعرف األجيال 
تاريخهم املدون وفقا للوثائق, حتى لو وصل 
األمر بمنحهم مبالغ مالية أو منحهم أوسمة 
كتعبري عن مشاركتهم يف كتابة تاريخ النضال 
اليمني ضد االستعمار الربيطاني, وكذا بأن 
تقدم الدولة ممثلة يف الجامعات اليمنية كل 
الدعم املايل ليتمكن طالب وطالبات الدراسات 
العليا من السفر إىل بريطانيا وغريها لإلطالع 
عىل الوثائق التاريخية لتلك املرحلة الزمنية 
واالستفادة منها ومقارنتها بالوثائق التي يف 
الداخل ويتم صياغتها بأسلوب علمي رصني 

..
عناء وقصور

ومن وجهة نظر مختلفة -عما سبق- يرى 
الدكتور خالد املطري –أستاذ التاريخ جامعة 
صنعاء- أنه رغم أن جالء املستعمر الربيطاني 
عن القسم الجنوبي من اليمن يف 30 نوفمرب 
1967 يعد من األحداث العظيمة والفارقة يف 
تاريخ اليمن الحديث واملعارص إال أن اهتمام 
الدراسات بتناوله يف دراسة علمية مستقلة 
املادة  أو  الوثائق  لندرة  ليس  القصور  شابها 
الخاصة به وإنما يرجع ذلك  لكون هذا اليوم 
الخالد بمثابة تتويج ونتاج لثورة  14 أكتوبر 
يف  الحاالت  غالب  يف  تم  تناوله  فان  وبالتايل 

سياق تناول الثورة نفسها..

يوم  أحداث  عن  الكتابة  إن  يقول:  ومىض 
يقوم  املستفيضة  بالدراسة  وتناوله  الجالء 
يف  املعتمدة  ذاتها  التاريخية  الوثائق  عىل 
ذلك  ومــن  أنتجتها..  التي  الثورة  ــة  دراس
الربيطانية  واملراسالت  والتقارير  الوثائق 
القادة  دونــهــا  التي  ــرات  ــذك امل عــن  فضال 
واملسؤولون الربيطانيون الذين كان لهم دور 
يف إدارة الجنوب يف السنوات السابقة لثورة 
حدوث  حتى  تلتها  التي  والسنوات  أكتوبر 
الجالء الكامل.. باإلضافة إىل الوثائق اليمنية 
التي دونت يف تلك املرحلة أو عقبها كاملذكرات 

فضال  أنفسهم.  اليمنيون  الثوار  دونها  التي 
عن الصحف واملؤلفات األجنبية والعربية . إىل 
املصورة  والتلفزيونية  اإلذاعية  املواد  جانب 

تعد رافداً إضافيا يعني عىل رصده وإثرائه ..
وأكد أن الجهود الخاصة بجمع وتصنيف 
والثورات  أكتوبر  بثورة  الخاصة  الوثائق 
اليمنية بشكل عام لم تصل إىل الدرجة التي 
تمكن الدارسني من تناول يوم الجالء أو ثورة 
جهود  بذل  ودون  عناء  دون  نفسها  أكتوبر 
التاريخية  املادة  إىل  للوصول  كبرية  إضافية 
مفصلة  علمية  لكتابه  توفرها  يشرتط  التي 

ودقيقة..
التاريخ الشفهي

– مقرش  الــودود  عبد  الدكتور  ذهب  فيما 
القول:  إىل  الحديدة-  جامعة  التاريخ  أستاذ 
إن حقيقة القصور ترجع إىل ظروف التشطري 
معضلة  جانب  إىل  ســائــدة..  كانت  التي 
حقيقية أخرى تمكن يف ندرة املصادر البحثية 
مادة  وجود  رغم  الوثائق  جانب  يف  وخاصة 
بحثية ليست بالهينة يف مركز الدكتور جعفر 
الظفاري للدراسات والبحوث اليمني التابع 
الربيطانية  الوثائق  تبقى  لكن  عدن  لجامعة 
 Records of Yemen والتي نرش بعضها مثل
؛ لكن حتى هذه املوسوعة اإلرشيفية ال توجد 
يف اليمن إال يف املركز الوطني للوثائق بصنعاء 
لآلثار  الفرنيس  املعهد  يف  أخــرى  ونسخة 
مركز  يف  نسخة  وهناك  االجتماعية  والعلوم 
الدكتور الظفاري يف عدن .. ثالث نسخ فقط 
يف اليمن .. مع أن الكتاب البالغ عدد مجلداته 
سبعة عرش كتاباً مطبوعاً ولكن لثمنه الغايل 
أحجم الكثري عن اقتنائه .. باإلضافة إىل عدم 
هذه  كل   .. متخصصة  ترجمة  مراكز  وجود 

عن  النظر  يرصف  الكثري  تجعل  الصعوبات 
بحث يف هذه الفرتة ..

نسبة  أن  بما  الباحثني:  ناصحا  وأضاف 
توجد  ال  وألنه   .. باليمن  جدا  قليلة  الوثائق 
إمكانيات للطالب والباحث اليمني أن يذهب 
أن  يمكن  فأنه  لندن  يف  الربيطاني  لإلرشيف 
يذهب إىل مومباي حيث توجد صور أصلية 

منها وقد كانت عدن تابعة ملومباي ..
مثل  املتاح  استغالل  إىل  الباحثني  ودعا 
التي  للثوار  الصحفية  واملقابالت  اللقاءات 
التي تروي حقيقة  املهمة  الجوانب  تعد من 
فهي  استغاللها  الباحثني  وعىل  حدث,  ما 
التاريخ الشفهي املحكي .. وإىل رضورة تفعيل 
للوثائق ونقله من رئاسة  الوطني  املركز  دور 
والبحوث  الدراسات  مركز  إىل  الجمهورية 
اليمني أو أي جهة أكاديمية.. واالبتعاد عن 
البريوقراطية يف التعامل مع الباحثني وخاصة 
القادمني من مناطق بعيدة وذات نمط جغرايف 

مناخي مختلف وتقدير الظروف املادية ..
وختم حديثه: هناك جانب يكاد يغلب عىل 
اليمن وخاصة  الزمنية يف تاريخ  الفرتات  كل 
الشخصية  واملقتنيات  الوثائق  وهو  املعارص 
دهاليز  يف  مخبأة  زالت  ما  الوثائق  فأغلب 
البيوت للشخصيات املؤثرة رافضيني إبرازها 

وإظهاره..
توجيه البحث

فيما أوضح  الدكتور أحمد صالح العبادي 
- عميد كلية اآلداب جامعة ذمار- أنه ما يزال 
هناك قصور كبري يف البحث العلمي يف بالدنا 
العلمي  البحث  ، فلم يلق  يف شتى املجاالت 
الدعم املناسب بما يؤدي إىل خدمة التنمية 
والنهوض بمؤسسات الدولة واملجتمع ، بما يف 

ذلك الدراسات التاريخية .. ومنها الدراسات 
الجالء  موضوع  تتناول  التي  واألبــحــاث 
نوفمرب   30 يف  اليمن  جنوب  عن  الربيطاني 

..1967
وتابع معددا لعدد من األسباب التي كانت 
واألبحاث  الــدراســات  يف  القصور  يف  سببا 
التي تتناول الجالء منها: صعوبة الحصول 
عىل الوثائق الكافية ، وبخاصة تلك املتصلة 
،  لدراسة هذا املوضوع  بالجانب الربيطاني 
املؤلفات  يف  عنه  كتابته  تم  ما  باستثناء 
 26 اليمنية  الثورة  تناولت  التي  والدراسات 
وعزوف   .  1963 أكتوبر  و14   1962 سبتمرب 
الشائكة  املواضيع  عن  والدارسني  الباحثني 
والتي قد تغضب بعض االتجاهات السياسية 
أو  بصورة  بالباحث  رضر  يلحق  قد  مما 
املوضوع  هذا  دراســة  أن  ذلك  إىل  بأخرى.. 
ولغوية  مادية  وإمكانات  جهد  إىل  تحتاج 
ذلك  يقابل   ، ذلك  وغري  وتنقالت  وسفريات 
غياب تشجيع الباحثني السيما أولئك الذين 
 . دعم  إىل  تحتاج  التي  للمواضيع  يتصدون 
إىل جانب عدم وجود خطة واضحة وهادفة 
لتوجيه  أيفاد  وسياسة  العلمي  للبحث 
تحقيق  نحو  والباحثني  العلمي  البحث 
ومتطلبات  احتياجات  يلبي  وبما  األهداف 

التنمية والجامعات واملؤسسات البحثية .
ولفت إىل أهمية معالجة هذه القضية ، عرب 
وتوجيه  والباحثني  العلمي  البحث  تشجيع 
العليا  الــدراســات  وطلبة  العلمي  البحث 
املوفدين داخليا وخارجيا ، لبحث املواضيع 
التنمية  التي تحتاج إىل دراسة, وبما يخدم 
 ، الدولة  ومؤسسات  املجتمع  واحتياجات 
مواضيع  وبحث  دراســة  يف  التكرار  وتجنب 
بعينها أو املواضيع املتشابهة وتوجه الباحثني 
الختيارهم  وفقا  ملــوضــوعــات  للتصدي 
يؤدي  مما  ورغباتهم  وميولهم  وتوجهاتهم 
يف  واألبحاث  الدراسات  وتكدس  تكتل  إىل 
جوانب بعينها .. وقصورها يف جوانب أخرى 
قد تكون مهمة وتحتاجها البالد يف مختلف 

مؤسساتها..!
ممتلكات شخصية

الوهاب  عبد  فؤاد  الدكتور  إشــادة  ورغم 
الشامي –نائب رئيس املركز الوطني للوثائق- 
خالل  اليمن  يف  العلمي  البحث  شهده  بما 
نوعيه  تطورات  من  األخرية  السنوات  العرش 
خاصة يف مجال العلوم اإلنسانية بفضل فتح 
للدراسات  برامج  اليمنية  الجامعات  معظم 
العليا.. إال أنه يؤكد بأن األبحاث األكاديمية 
مازالت  االستقالل  موضع  تتناول  التي 

محدودة جدا, ويكتنفها القصور..
مرجعا هذا القصور إىل أسباب عديدة منها 
تفضيل بعض الباحثني املواضيع التي تكون 
مادتها متوفرة ويسهل الحصول عليها ومنها 
املتعلق بعدم توفري املصادر واملراجع والوثائق 
ومن املعروف أن الوثائق املتعلقة باالستقالل 
منها  والكثري  االنجليزية  باللغة  معظمها 
موجود خارج اليمن وتحتاج إىل جهد كبري من 
قبل الدولة لتوفري تلك الوثائق أما من خالل 
التصوير أو من خالل التبادل ومن ثم القيام 
برتجمتها وأما الوثائق العربية فاملتوفر منها 
تتكفل  جهة  وجود  لعدم  نظرا  يذكر  يكاد  ال 
بجمعها يف حينه ولذلك كان معظم املشاركني 
بالوثائق  يحتفظون  االستقالل  أحــداث  يف 
واعتبارها  لديهم  ــداث  األح بتلك  املتعلقة 
مسألة  يجعل  ــذا  وه شخصية  ممتلكات 
صعب  للباحثني  بالنسبة  عليها  الحصول 
جدا خاصة إذا كان الباحث ال يملك عالقات 
شخصية مع املشاركني يف أحداث االستقالل.

3030نوفمرب..نوفمرب..
عاما واليمنيون يحتفلون بعيد االستقالل يف الـ 30 من منذ 50 

نوفمرب كل عام , وهو تاريخ جالء املستعمر الربيطاني 
ــام كبري من قبل  ــاالت, يرافقها اهتم ــن, تقام خالله احتف ــن جنوب اليم م
جميع وسائل اإلعالم, بما يتواكب مع هذا الحدث التاريخي العظيم, ومع 
ــة األكاديمية وإن  ــة العلمية املنهجي ــك فأن أحداثه لم تخضع للدراس ذل
ــكل عام فإن املكتبة  ــدت فإنها محدودة جدا ويكتنفها القصور.. وبش وج
ــات العلمية حوألحداث الجالء.. ــة والعربية مازالت تفتقر للدراس اليمني
ــث... يف هذا  ــة والبح ــن النرص والنضال بالدراس ــباع هذه امللحمة م وإش

السياق نبحث يف أسباب ونتائج ذلك القصور..

تحقيق/ محمد مطري

متى يغادر خانة الخندقة الفكرية؟
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 أكاديميون لـ(ٹ): 

د. العبادي:
قلة دعم البحث 
العلمي انعكس 

سلبا على التنمية..

د. مقشر:
اغلب الوثائق مخبأة 

لدى الشخصيات 
املؤثرة ..

د. الجرب:
يجب معالجة 

القصور العلمي 
األكاديمي يف تناول 
أحداث االستقالل ..

د. الليث:
على الدولة التدخل 

لجمع الوثائق 
املطلوبة..

د. الشامي:
الكثري منها موجود 
خارج اليمن وتحتاج  

لجهد كبري ..

د. املطري:
أحداث نوفمرب تم 
تناولها يف سياق 
ثورة ١٤ أكتوبر..


