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 ملخص
لجLLیش إلLLى افLLي الLLیمن تمثLLل محاولLLة مLLن ضLLباط مLLدربین ینتمLLون  1962كانLLت ثLLورة 

ضعھم األدنى والحصول على الوضLLع السیاسLLي الLLذي شLLعروا أنھLLم كLLانوا النظامي للتخلص من و

یستحقونھ. خارجیا كان أولئك الضباط واثقین بشكل معقول مLLن تLLدخل مصLLر لصLLالحھم؛ وداخلیLLا 

 رأوا تآكال في الدعم المقدم لنظام اإلمام، وھو ما قادھم لتوقع انضمام شعبي ھائل.

معادیا للرجعیة، في قویا عبت مصر دورا ل 1962بعد انفصال سوریا في سبتمبر عام 

معادیا لالشتراكیة. وحین اندلعت الثورة الیمنیLLة كانLLت  موقفاة العربیة السعودیة لكحین تبنت المم

 العالقات بین مصر والسعودیة أسوأ مما كانت علیھ في أي وقت مضى.



عرضLLة رأى الرئیس عبد الناصر في تلك الثورة حركة تقدمیLLة شLLعبیة مؤیLLدة لمصLLر وم

رجعLLي منسLLق. وحLLین ثبLLت أن الLLدعم لLLم یكLLن كافیLLا قLLام الLLرئیس عبLLد -للتھدید نتیجة جھد إمبریالي

غیLLر كLLاف فLLتم إرسLLال قLLوات قتالیLLة.  هالناصLLر بإرسLLال أسLLلحة ومستشLLارین، لكLLن كLLان ھLLذا بLLدور

وخالل شھر واحLLد ارتفLLع عLLدد القLLوات المصLLریة فLLي الLLیمن مLLن مئLLة جنLLدي إلLLى مLLا یقLLدر بأربعLLة 

 دي.آالف جن

رأى الملك سعود في الثورة تمردا بقیادة مصریة من شLLأنھ أن یمLLنح مصLLر مLLوطئ قLLدم 

في شبھ الجزیرة العربیة ویشجع على التخریب. صنف الملك سعود الثورة على أنھا تمثل خطرا 

على المملكة العربیة السعودیة. وقد اعتبر الدعم السیاسي للملكیین غیر كاف، لكن إرسLLال قLLوات 

LLن أمLLعودیة لم یكLLة السLLة العربیLLدخلت المملكLLد تLLذلك فقLLا. ولLLا وال مرغوبLLقرا عملیLLن طریLLم  عLLدع

 الملكیین عبر إمدادھم باألسلحة والسماح لھم باستخدام األراضي السعودیة.

یقدم الجزء األول من ھذه الدراسة تحلیال لحكم اإلمام والثورة التLLي قضLLت علیLLھ، بینمLLا 

یمLLة بLLین الLLیمن ومصLLر والسLLعودیة. ویLLدرس الجLLزءان الثالLLث یتنLLاول الجLLزء الثLLاني العالقLLات القد

 والرابع على التوالي التدخالت المصریة والسعودیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر
مLLام أحمLLد البLLدر والLLدكتور رشLLاد فرعLLون والLLدكتور حسLLن كLLان كLLل مLLن اإل

والLLدكتور محمLLد أحمLLد نعمLLان والسLLید محمLLد العبیكLLان والسLLید أحمLLد  يصLLبري الخLLول

عLLدد ال  ىالمقLLابالت ویجیبLLوا علLL علLLىلشامي من اللطLLف والكLLرم ألن یوافقLLوا محمد  ا

LLان محرجLLض األحیLLي بعLLید  ة.یحصي  من األسئلة التي كانت فLLي السLLمح لLLذلك سLLوك

لLLد وأرسل لي األمیر خا ،بعض المصادر األولیة ىنعمان والسید الشامي بالوصول إل

 .ستبیان كنت قد أرسلتھ لLLھا ىمفصلة علإجابات  ىالسدیري خطابا مطوال یحتوي عل

LLب العربیLLبعض الكتLLن  ةوتحمل السید عبد العزیز التركي العناء من أجل تزویدي بLLع

 ة.كبیLLر ةسھم الدكتور جمال العطیفي في تسھیل بحثي في القاھرة بصورأوقد  .الیمن

كمLLا  ،ن یLLذكرأكثLLر مLLن مLLا یمكLLن أالل ذلك قدم السید عبد هللا السدیري مسLLاعدات خو

بعضLLا مLLن الكتLLب  ،جریت معLLھ حLLوارا مثمLLراأالذي و ،لسید عبد هللا العذريعارني اأ

یدمیLLد إكما قLLرأ زمیلLLي فرانLLك  ،عداد الخریطةإھوربي ب ي.وقام السید ب .التي یمتلكھا

وكLLان مشLLرفي  .بدي مالحظات مفیدةوأنجلیزیة تصحیح اللغة اإل ىالرسالة وعمل عل

 .السید جون برتون دائما مشجعا ومعینا

خرین تشاركوا المعلومLLات معLLي آیضا لكثیرین أمدین جدا لكل ھؤالء و إنني

   .سمائھمألكنھم فضلوا عدم ذكر 
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 الفصل األول

 الخلفیة التاریخیة
تلLLك الخاصLLة  –لLLم یكتLLب تLLاریخ كامLLل ومحLLدد للLLیمن بعLLد. فالعصLLور الجاھلیLLة للLLبالد 

وھنLLاك  )1(مخفیLLة وسLLط الخرافLLات واألسLLاطیر. –لسبئیة والمعینیة والحمیریLLة المدھشLLة بالممالك ا

معلومات أكثر متاحة عن العصور التالیة، لكن الدراسات المنھجیة مقتصرة على بضعة عصLLور 

فقط. ورغم ذلك فإن ھذا لیس بالمكان المناسب لمحاولة كتابة تاریخ كامل، كما أن الوقت لم یحن 

لمثLLل ھLLذه المحاولLLة. ولLLذلك فLLإن ھLLذا  –ر إلLLى المصLLادر المتنLLاثرة وغیLLر المنشLLورة بLLالنظ –بعLLد 

الفصل سوف یقدم فقط سردا موجزا لتاریخ البالد، مع تسلیط الضLLوء علLLى حالLLة عLLدم االسLLتقرار 

الLLLداخلي المزمنLLLة والتLLLدخالت الخارجیLLLة المتكLLLررة. وسLLLوف یكLLLون ھنLLLاك تنLLLاول أكثLLLر تفصLLLیال 

 عشرین.للتطورات خالل القرن ال

 )2(وصفت الحالة السائدة في الیمن بأنھا "حالة حرب دائمLLة مLLع فتLLرات سLLالم قصLLیرة"؛

وكانت ھناك على األقLLل ثالثLLة أسLLباب لھLLذه الحالLLة  )3(كما وصفت حالتھ الطبیعیة بأنھا "فوضى".

مLLن عLLدم االسLLتقرار. أوال: كانLLت جغرافیLLة الLLبالد فLLي الغالLLب ال تسLLاعد علLLى الوحLLدة. شLLریط مLLن 

یمتد إلى الداخل من ساحل البحLLر األحمLLر لمسLLافة  –تھامة  –راء الحارة ذات الجو الخانق الصح

مLLیال، وترتفLLع خلفLLھ مجموعLLة مLLن الجبLLال الLLوعرة التLLي یصLLل ارتفاعھLLا فLLي بعLLض  50إلLLى  20

 200آالف قدم. وإلى الشرق من تلك الجبال التLLي تمتLLد شLLماال وجنوبLLا لحLLوالي  10المناطق إلى 

میال، وترتفع وراءه المزید من الجبLLال  40و 10حوري یتراوح في عرضھ بین میل یقع وادي م

ومLLع وسLLائل  )4(التي تھبط بشكل تدریجي ناحیLLة الشLLرق حتLLى تختفLLي داخLLل رمLLال الربLLع الخLLالي.

اتصاالت غایة في البدائیة كان من المستحیل تقریبLLا علLLى أیLLة حكومLLة أن تمLLارس سLLیطرة فعالLLة، 

 ت محلیة ذات نظام حكم شبھ ذاتي.ونتیجة لذلك تطورت مجتمعا

أولئLLك الLLذین  -ثانیا: خلقت التقسیمات الجغرافیة تقسLLیمات سیاسLLیة أیضLLا: سLLكان الجبLLال

أولئLLك الLLذین یعیشLLون فLLي الجنLLوب. اعتنLLق سLLكان الشLLمال  - نووالتھLLامی ،یعیشLLون فLLي الشLLمال

النقسLLام الLLدیني المLLذھب الزیLLدي بینمLLا بقLLي سLLكان الجنLLوب شLLافعیین محLLافظین. وقLLد تفLLاقم ھLLذا ا

والجغرافي أكثر نتیجة التنافس على الموارد الشحیحة، وفي غیاب وعي وطنLLي وحكومLLة فاعلLLة، 

اتخذ ھLLذا االنقسLLام شLLكال عنیفLLا، وقLLاد سLLكان الجبLLال لمحاولLLة السLLیطرة علLLى الجنLLوب واسLLتغاللھ. 

LLت غالبیLLوحا. كانLLر وضLLكان وثمة عامل اجتماعي جعل االختالفات بین الشمال والجنوب أكثLLة س



الشLLمال مLLن القبائLLل، وقLLد جعلLLتھم طبیعLLة مجLLتمعھم القبلLLي أكثLLر عدوانیLLة وولعLLا بLLالحرب مقارنLLة 

 بالمزارعین والتجار والحرفیین الذین سكنوا المدن الجنوبیة.

ثالثLLLا: قLLLادت عLLLدم قLLLدرة الحكومLLLات المتعاقبLLLة علLLLى قمLLLع منافسLLLیھا بعضLLLا مLLLن أولئLLLك 

لتدخل األجنبي. ویمكن بسھولة إثبات نظریة مودلسLLكي المنافسین في مناسبات مختلفة إلى طلب ا

أمثلة من تLLاریخ الLLیمن.  من خالل )5(التي تقول أن "كل حرب داخلیة تنشئ طلبا للتدخل األجنبي"

وقد بقت القوى التي تدخلت، وكان ھذا عامال آخر أسھم في عدم االستقرار. كان األثر الكلي ھLLو 

 لفتLLرة قصLLیرة و، بحسLLب بعLLض الكتLLاب، فقLLط فLLي القLLرن أن الیمن لم یLLنعم بحكLLم موحLLد مLLؤثر إال

 )6(العشرین تحت حكم اإلمامین یحیى وأحمد.

 التدخالت الحبشیة والفارسیة
 ونتیجLLة حمLLاس الیھLLودي ،الیھودیLLة ىلLLإ - خLLر الملLLوك الحمیLLریینآ -ول ذو نLLواس حLLت

لجLLLأ  .523بلغLLLت ذروتھLLLا فLLLي مذبحLLLة نجLLLران عLLLام  المسLLLیحیینالجدیLLLد قLLLام بحملLLLة نشLLLطة ضLLLد 

قLLرب القLLوة المسLLیحیة األ -البیزنطي جستین الLLذي طلLLب مLLن الحبشLLة  اإلمبراطور إلىن والمسیحی

قامLLة وصلت القوات الحبشیة التي ھزمت ذو نLLواس وانطلقLLت إل 525وفي عام  .التدخل –للیمن 

 .خاص بھا يحبش محك

 میLLر الحمیLLري سLLیف بLLن ذيعنLLدما ثLLار األ 575عLLام  االحLLتالل الحبشLLي حتLLىاسLLتمر  

  .واتجLLھ لفLLارس طالبLLا الLLدعم - العربLLي والLLذي مLLا زال یحیLLا كبطLLل مقLLدس فLLي الفلكلLLور -یLLزن 

دارة مشتركة كان سیف فیھا ھو الحLLاكم إنشئت وقد أ .حباشوصلت القوات الفارسیة وتم طرد األ

 )7(.والیة فارسیة ىلإالیمن  وتحول ة،ولكن سرعان ما تولي الفرس السیطرة الكامل ،الشرفي

 سالماإل
سLLالم واتبعLLت الLLبالد الLLدین اإل -المرزبLLان الفارسLLي للLLیمن  -اعتنLLق بLLاذان 628في عام 

 المؤرخLLونوھLLو مLLا یعتبLLره  ،تمLLرد فLLي الLLیمن أالرسLLول بLLد وفLLاةلكن بعد فترة قصیرة من  .الجدید

مبراطوریLLة  المسلمون ردة لكنLLھ كLLان یحمLLل مالمLLح سLLخط سیاسLLي مLLن ذوبLLان الLLیمن تمامLLا فLLي اإل

 .سالمیةالحظیرة اإل ىلإوسرعان ما عاد الیمن ه، انتھي التمرد بعد وفاة قائد )8(.سالمیةاإل

يء مجLL"ن أول قLLن الLLبعض یأ حتLLىسLLالمي لLLم یوحLLد الLLبالد بشLLكل فعLLال لكLLن الحكLLم اإل

وربما یمكن توضLLیح  )9(."االنشقاق ىلإخر لممارسة نزعتھ آمجاال خصبا  شعبعطي الأسالم اإل

حاكمLLا  21خLLالل عھLLد الرسLLول فقLLط تLLم تعیLLین ف ،بدال الLLوالةصعوبة حكم الLLیمن عبLLر تكLLرار اسLLت

 )10(.للوالیة



مLLوي كLLم األحخLLالل ال .سLLالمیة بجانLLب ضLLخم مLLن القLLوة البشLLریةمLLد الLLیمن الجیLLوش اإلأ

وجLLدوا  خلفLLاءن الأمبراطوریLLة رغLLم من الحكم العباسي ظل الیمن والیة في اإل ةوالمرحلة المبكر

صLLبحت سLLلطة أمون أالعباسLLي المLL الخلیفLLةثنLLاء حكLLم أ .ایLLدفLLي الحكLLم بشLLكل متز ةن الLLبالد صLLعبأ

بشLLكل محیLLر مLLن  ةمتنوعLL ةلظھLLور مجموعLL یLLأن المسLLرح كLLان مھألدرجLLة  مزعزعLLةالخلیفLLة 

 أ.قرن قد بدمدة كان التفتیت الذي استمر ل ة.الوالیات الصغیر

تLLى ح 819عLLام  ذمن ة.سر المحلیة الحاكملن تكون ھناك فائدة كبیرة من تتبع تعاقب األ

 - بنLLي زیLLادإلLLى حLLد مLLا: في نLLوع مLLن الترتیLLب الزمنLLي  ةسر التالیة للسلطوصلت األ 1517عام 

 نویوبیاأل – نوالمھدی – بني زریع -الصلیحیىن - بني نجاح - نومامیاإل –ة القرامط -بني یعفر

مثLLل  -خLLر سLLر یمنیLLة بینمLLا جLLاء الLLبعض اآلكانLLت بعLLض تلLLك األ )11(.بنLLي طLLاھر - نوالرسولی –

سLLر ة حكLLم األفتLLرسLLر مLLع سLLرة مLLن تلLLك األأتLLداخلت فتLLرة حكLLم كLLل قLLد و .من الخارج - یوبییناأل

مLLن بLLین كLLل تلLLك  .عمLLال عدائیLLةأسر منخرطLLة فLLي حیان كانت تلك األوفي كثیر من األ ى،خراأل

 ،ھLLم فLLي تLLاریخ الLLیمنوالتLLي لعبLLت الLLدور األ ،كثر استمرارااأل ةالوحید ةالحكومات كانت الحكوم

  .نوالتي ننتقل الیھا اآل ،ھي اإلمامة

 اإلمامة 
المدینة ودعا یحیى بن الحسین  ىلإسافر وفد قبلي من صعدة في الشمال  893في عام 

وصLLل یحیLLى ولLLم یجLLد الLLدعم الكLLافي  .تي ویتLLولي الحكLLم فLLي الLLیمنألكي یLL - وھو حفید الرسول -

 .وھLLو مLLا فعلLLھ ،ري للیمنخأمره  بالعودةقنعھ أخر وآذھب وفد  897وفي عام  .المدینة ىلإفعاد 

 .الLLیمن ھLLو محLLل تكھنLLات ىلLLإ للLLذھابوالسLLبب فLLي دعوتLLھ  .مامLLاإعلLLن أالLLیمن  ىلإعند وصولھ و

الLLدیني لتحقیLLق  هثیرأن القبائLLل الشLLمالیة كانLLت ببسLLاطة ترغLLب فLLي اسLLتخدام تLLأ ىلLLإ یرجLLعربمLLا 

ئد جدید یتمتع بنسLLب ن دخول قاأمل في أال تعنھا كانت فھو أیكون السبب قد و أ ،الضیقة ھاھدافأ

في البالد التي كانت  ةشخصیة سوف یساعد في تحقیق بعض الوحدقدرات  إلىضافة شریف باإل

ن یتقLLدم أمام یجب ن اإلبأكان یؤمن  ازیدی كانو -سبابھم استغل یحیى أیا كانت أ الفوضى.تعمھا 

  .ھداف طائفتھأجل تحقیق أالفرصة من  -ویطلب االعتراف 

لLLم  .وھLLو حفیLLد الحسLLین حفیLLد الرسLLول -یدیة علLLي یLLد زیLLد بLLن علLLي سست الطائفة الزأت

ن أرغLLم و .740مLLویین وقتLLل عLLام حیLLث قLLاد انتفاضLLة ضLLد األ ةنشط للشLLیعالیتبع زید الخط غیر 

ن الوصف یكون دقیقا فقط في حالة تبني تعریف واسع إنھا طائفة شیعیة فأالزیدیة توصف عادة ب

ن أ-بعكس الشLLیعة  - یؤمنون انھم كانوكن الزیدیون شیعة ألوجھ الدقة لم ی ىعل .للمذھب الشیعي

ن شخصLLا مLLن نسLLل الرسLLول أنھLLم كLLانوا یعتقLLدون ولLLم یكونLLوا سLLنة أل ،ن یتم انتخابھأمام یجب اإل



ن نجLLاحھم لLLم كثر مLLن تمLLرد لكLLأتباعھ أ أوبعد وفاة زید بد )12(.ماماإن یكون فقط ھو من یصلح أل

لذا فقد وجد یحیى الفرصLLة لترسLLیخ الطائفLLة بشLLكل  ،قزوینمنطقة بحر  ىیكن حاسما واقتصر عل

  .قوي في الیمن

یومنLLا الحاضLLر كانLLت اإلمامLLة جLLزءا ال ینفصLLل مLLن  وحتLLىمامLLا إعLLالن یحیLLى إومنLLذ 

وكان ھناك عدد مماثل تقریبLLا مLLن المطLLالبین  )13(؛ماماإ 67خرجت أوقد  ،المشھد السیاسي للیمن

بوجLLھ عLLام "ئمLLة راء كLLان األحLLد اآلأ سLLبوبح .م بشLLكل عLLاموالLLذین لLLم یLLتم االعتLLراف بھLL ةمامباإل

LLیلة والنزاھLLون بالفضLLاال یتحلLLو ةرجLLدافھم ابنLLأھ LLر ىعلLLب الشLLر وتجنLLجیع الخیLLبوبح )14("تشLLس 

حسان الLLذي ومتعصبین ویفتقرون للنخوة العربیة وال یعرفون شیئا عن اإل اھمج" اخر كانوآي أر

اختلLLف  .تعكLLس ببسLLاطة مLLیال سیاسLLیا األحكLLامھLLذه لكLLن مثLLل  )15(".سالمفي اإل يساسأھو محور 

ومLLع  .ممLLا یجعLLل التعمیمLLات الشLLاملة مضLLللة تمامLLافي مؤھالتھم وإنجازاتھم ئمة اختالفا كبیرا األ

 وضع ذلك في االعتبار یمكن تقدیم المالحظات التالیة: 

تتحقLLق الوحLLدة  لLLم .صبحت مرتبطة بشكل وثیق بالقبائLLل الشLLمالیةأمنذ بدایة اإلمامة في الیمن  -1

لكLLن التنLLافس بLLین  ةئمLLة البLLارزین حققLLوا قLLدرا مLLن النظLLام والوحLLدن بعLLض األأفLLرغم  .مولLLةأالم

كثیرا مLLا كLLان عLLامال فLLاقم مLLن حالLLة  -صل في نظام اإلمامة أوھو عنصر مت -مامة المطالبین باإل

  .الشقاق

ئمLLة عسLLكریین األ مسLLتقرة فLLي الLLیمن كLLانالوضLLاع غیLLر بحكLLم طبیعLLة طLLائفتھم وكLLرد فعLLل لأل -2

غیر الزیLLدیین  ىعلوھو ما جعل من الصعب  ،واتبع التوجھ الدیني خطا طائفیا .دیني توجھذوي 

ھیال أفضLLLل تLLLأكLLLانوا  األئمLLLةن أالطLLLابع العسLLLكري یعنLLLي  ىوكLLLان التركیLLLز علLLL .قبLLLول زعLLLامتھم

  .داریینإكعسكریین مما كانوا ك

وھكLLذا كLLان  ،ن یشLLجعوا الخالفLLات الطائفیLLةأو من الضروري أمن المالئم إما نھ أئمة وجد األ -3

جLLل أي محLLاربون مLLن أ - مجاھLLدوننھم أبLLیوصLLفون الزیLLدیون الLLذین یحLLاربون غیLLر الزیLLدیین 

ھLLداف ن استغالل الخالفات الطائفیLLة ربمLLا یكLLون قLLد سLLاعد فLLي تحقیLLق األأوفي حین  )16( .العقیدة

ثار امتعاضا مفھوما عنLLد أوھو ما  ،الءنھ ترك لدي الزیدیین شعورا باالستعأال إمام العسكریة لإل

  .ینیغیر  الزید

فكل الثLLورات الكبLLري  ،تراكضد األ ةصبحت مركز المقاومأمكانة حین  ىعلأحققت اإلمامة  -4

ئمLLة فLLي توحیLLد الزیLLدیین وخLLالل تلLLك الثLLورات نجLLح األ .ئمLLةضد االحتالل التركي كان یقودھا األ

وال فLLي أ -وھكLLذا بمجLLرد انتھLLاء االحLLتالل التركLLي  .یLLةوالشLLافعیین وكLLانوا رمLLزا للمقاومLLة الوطن

 ائمة الLLذین كLLانوا یقLLودون النضLLال وحكمLLوتقدم األ - القرن السابع عشر وثانیا في القرن العشرین

  .البالد



 األجنبيالغزو واالحتالل 
 )17(.صLLالح الLLدین طلبLLا للمسLLاعدةللجLLوء إلى الحداھما إ لجنوبمارتین في اإقاد صراع 

وبعد احتالل المLLدن الجنوبیLLة بقLLي المصLLریون  ،1173خیھ عام أالدین جیشا بقیادة  رسل صالحأ

   .عاما یوبیة التي حكمت لمدة خمسینسرة األسسوا األأو

الLLذي كLLان وقتھLLا، ومLLام كان اإل  المرةفي ھذه  )18(.1515خر سنة آوقع غزو مصري 

ن لم یكد المصریون یعززون لك .ھو الذي تحالف مع  المصریین، خر سالطین بني طاھرآیقاتل 

علنLLت أونتیجLLة لLLذلك  ،تLLراكیLLد األ ىمن حتLLى تعرضLLت مصLLر نفسLLھا للغLLزو علLLوضLLعھم فLLي الLLی

  .تم تعین باشا تركي في الیمن 1538وفي عام  .تراكالقوات  والءھا لأل

فبعیدا عن المLLدن الرئیسLLیة كانLLت السLLیطرة   ،الیمن قویة جدا ىتراك عللم تكن قبضة األ

وفLLي  .خضLLاع الشLLمالإوبرغم التعزیزات لم تنجح القوات التركیة في  .مؤثرة  تماما التركیة غیر

مLLام عقد ھدنة جعلت اإل ىتراك علاأل رجبأ )19(.مام القاسماندلع تمرد واسع بقیادة اإل 1589عام 

  .تراك تماما عن الیمنرحل األ 1630وفي عام  .الشمال ىعل ةمسیطرا بصورة فعلی

ولمLLدة تقLLارب القLLرنین كانLLت  .ھLLم فLLي الLLیمنباعتبارھا السلطة األظھرت اإلمامة  ئذعند

لكLLن الحLLرب الدائمLLة بLLین الخصLLوم  ،تLLھ تجLLارة الLLبنحققالLLبالد مسLLتقلة وتمتعLLت بالرخLLاء الLLذي 

  .كید اسLLتقاللھمأولم یعدم الزعماء المحلیین الفرص لت ،استمرت ةمامالمتنافسین من المطالبین باإل

مLLام  صLLبح العبLLدلي سLLلطان لحLLج مسLLتقال عLLن اإلأحLLین  1727ھLLم تلLLك الخطLLوات عLLام أوقعLLت 

 .عدن ىواستولي بعدھا عل

 - بLLو عLLریشأبالتحLLالف مLLع شLLریف  - الوھLLابیونفLLي بدایLLة القLLرن التاسLLع عشLLر شLLن  

مLLام وحین ھزم محمLLد علLLي باشLLا والLLي مصLLر الوھLLابیین عقLLد معاھLLدة مLLع اإل .الیمن ىات علھجم

تمLLرد  1832وفLLي عLLام  ة.مام بشرط دفLLع جزیLLاإل ىلإریف شالراضي التي احتلھا منت عودة األأ

وبحجLLة مطLLاردة الضLLابط المتمLLرد دخلLLت  .الLLیمن ىلLLإحد ضباط محمد علي فLLي الحجLLاز وھLLرب أ

 )20(.1840الیمن وظلت ھناك حتى عام  ىلإالقوات المصریة 

لكLLن سLLكان المدینLLة  ،صLLنعاء ىلLLإمام دعاھم اإل ؛الیمن ىلإتراك عاد األ 1849في عام 

 ىتLLراك علLLبقLLي األ .مLLامعLLدام اإلإتLLراك ومھاجمLLة األإلLLى روا بالغضLLب الشLLدید ممLLا دفعھLLم شLLع

لكLLن ھLLذا االحLLتالل  ،صنعاء وتقدموا السLLتكمال احLLتاللھم ىاستولوا عل 1872وفي عام  ،الساحل

التمLLرد الLLذي  اھمھLLأتمLLرد كLLان حركات  عدةتراك وواجھ األ ،ولكثر نجاحا من األأالثاني لم یكن 

 .1891 سنة ام محمدمقادة اإل

 )12(ىمام یحیاإل



كLLان یحیLLى شخصLLا  .مام یحیLLى بLLن محمLLد بعLLد وفLLاة والLLدهتم انتخاب اإل 1904في عام 

وخLLالل مLLدة  ،1948حتLLى عLLام یحیى حكم  .كثر تمیزا في تاریخ الیمناألربما كان و ،ممیزا جدا

نھاء التفتLLت إتقالل والخاصة بضمان االس ةالمشكالت العدید ىكان علیھ التغلب عل ةحكمھ الطویل

مامLLھ ھLLو تحویLLل بLLالده  التLLي أكبLLر كان التحLLدي األ .الداخلي وتوجیھ دفة عالقات الیمن الخارجیة

كیLLد أنLLھ نجLLح فLLي تحقیLLق الوحLLدة وتأنكLLار إوال یمكن  .الدولة الوطنیة یشبھما  ىلإانتابھا االنشقاق 

ن أضعیفة  وكانت ة التي حققھا ن الوحدأنكار إیضا أوبنفس الدرجة ال یمكن  .السیطرة المركزیة

ن نتLLذكر ألكLLن یجLLب  ،كیLLد شخصLLا محافظLLا ومسLLتبداأكان یحیى بالت ة.لم تكن دوما محمود ھسالیبأ

لوال كونھ محافظLLا لLLم یكLLن  أنھمن المنطقي القول فطار النظام السیاسي للیمن ولھذا إنھ عمل في أ

ذا كان قد إو .بداأزیة كرمسیطرة الحكومة النھ لوال قسوتھ لم یكن لیؤكد أو ،بداأماما إیتم انتخابھ ل

ن كمتباع طائفتھ لكن التفسیر یأ ىلیھا عبر اعتماده الكبیر علإضعف من الوحدة التي كان یسعي أ

وفLLي النھایLLة كLLان   .یLLز الLLواعي مLLن جانبLLھیكمن في التمیكثر مما أ لإلمامةجارب التاریخیة تفي ال

یتكیLLف مLLع ظLLروف القLLرن العشLLرین. مامLLة القLLدیم جعLLل حكLLم اإل ىعدم قدرتھ علLL ىلإفشلھ راجعا 

ح نLLاجن یغیر بشLLكل أي رجل یعد نتاجا لمؤسسة بإمكان أذا كان إھو ما ولكن األمر محل الجدال 

  .طبیعة تلك المؤسسةمن وجذري 

دارة العادلة اإل ىوكان یمتلك قدرة عل )22(ة.طا وعملیا وذا عزیمیكان یحیى شخصا نش

مLLن عمLLره بشLLعبیة  ةخیLLرحظLLي حتLLى السLLنوات األو ،ائدا یتمتLLع بالكاریزمLLاكذلك كان ق )23(.القویة

 )24(التقدیس.خاصة بین الزیدیین الذین كان تبجیلھم لھ ال یقل كثیرا عن  ،كبیرة

صLLر صLLنعاء اح 1905فLLي عLLام  .تLLراكاأل فLLي محاربLLةیحیى  شرعوعند تولیة السلطة 

الLLذي الجLLیش التركLLي  هطLLارد .راءالصLLح ىلLLإتLLم جلLLب تعزیLLزات تركیLLة فانسLLحب یحیLLى  .ودخلھا

  ،تراك بعد ذلك سیاسLLة المصLLالحةثم تبني األ ة.التي تلت ذلك لھزیمة كبیر ةالمعرك خاللتعرض 

تLLم التوصLLل  1911وفLLي عLLام  .ن المناوشات البسیطة لم تتوقفأوعقدت مفاوضات مطولة رغم 

سLLنوات بحLLق 10ر لمLLدة تسLLتملاعترفLLت االتفاقیLLة التLLي كانLLت  .برمLLت اتفاقیLLة دعLLانأتسLLویة و ىلLLإ

دارة  إتLLراك فLLي وھكذا بینما اسLLتمر األ .سالمیةراضي الزیدیة وفقا للشریعة اإلدارة األإمام في اإل

   .مام باعتباره الزعیم الدنیوي والدیني للزیدیین بال منازعالمناطق الشافعیة تم االعتراف باإل

حمسLLا للتحLLالف مLLع لLLم یكLLن مت ؛ولLLي ظLLل یحیLLى غیLLر نشLLیطخLLالل الحLLرب العالمیLLة األ

تLLراك فLLي نھایLLة الحLLرب دخLLل یحیLLى صLLنعاء وتLLولي ومLLع انسLLحاب األ .تLLراكالبریطانیین ضLLد األ

 ؛كون عLLن السLLالمتبعد ما أكانت البالد  .لم تنتھ باالستقالل ھلكن مشاكل ،الحكم في الیمن ةمسؤولی

عLLدن  محمیLLة وكانت الحدود مع ة،من تھام ةجزاء واسعأ ىمیر عسیر یسیطر علأدریسي كان اإل

 .غیر مستقرة



وحین انتھت الحLLرب سLLلمھ  .ثناء الحربأمیر عسیر مع البریطانیین أدریسي تحالف اإل

كLLان  .تLLراكانسحاب األ والتي كانوا قد احتلوھا بعد ،بھا ةراضي المحیطن الحدیدة واألوالبریطانی

LLین الفرصLLھ تحLLذا لكنLLن ھLLبا مLLى غاضLLب ةیحیLLن ة.المناسLLغیر السLLاكم صLLولي حLLان تLLعیف وكLLوض 

 .ھو ما منحLLھ تلLLك الفرصLLة ،دریسيسرة اإلأجانب الخالفات في  ىلإ ،1925السلطة عام  مقالید

  .1925عام  -بما في ذلك الحدیدة  - ةاحتلت قواتھ تھام

تلخLLیص  أقLLلن أالیمنیLLة موضLLوع دراسLLات مكثفLLة لدرجLLة -كانLLت العالقLLات البریطانیLLة

ن جنLLوب الصLLحراء أ اإلمLLامكمLLن فLLي اعتقLLاد المشLLكلة ی جLLوھركLLان  )25(.ھLLو المطلLLوب ھنLLاممكن 

وبLLLرر  .ن البریطLLLانیین ھLLLم مجLLLرد دخLLLالءأالعربیLLLة ھLLLو جLLLزء طبیعLLLي ال یتجLLLزأ مLLLن الLLLیمن و

ي منحھLLا لھLLم الزعمLLاء المحلیLLون الLLذین كLLانوا تLLساس حقوق المعاھدة الأ لىالبریطانیون موقفھم ع

قنLLاع البریطLLانیین بصLLحة إ مLLام یأمLLل فLLيوھكLLذا بینمLLا كLLان اإل .لLLزمن طویLLل مسLLتقلین عLLن الLLیمن

وفLLي محاولLLھ للتوفیLLق بLLین  .قناعھ بالتنLLازل عLLن تلLLك المطالLLبإكان البریطانیون یحاولون  ھمطالب

ات الحدودیLLة وتبLLادل االتھامLLات والتھدیLLدات والوعLLود ھجمLLالمتناقضLLین اسLLتخدم كLLال الطLLرفین ال

 ادة بمثابLLة تحسLLینالمعاھLL توكانLL .1934خیLLرا تLLم توقیLLع معاھLLدة صLLنعاء عLLام أو ،والمفاوضLLات

راضي سواء نھا بشكل متعمد لم تتضمن التنازل عن المطالب الخاصة باألإلذا فو ،لعملیة التسویة

عامLLا كمLLا كانLLت وقLLت  40نمLLا وضLLعت لضLLمان بقLLاء الحLLدود لمLLدة إ ،و الLLیمنألبریطانیا العظمLLي 

ت المزیLLد أفیما بعد نشنھ أرغم  ة،یمنی-نجلووبعد توقیع المعاھدة تحسنت العالقات األ )26(.التوقیع

 ى.من المشكالت كما سنر

حتLLى منتصLLف  كملھLLا لسLLیطرتھأخضLLاع الLLبالد بإجLLل ألLLم تتوقLLف حمLLالت یحیLLى مLLن 

طLLورت  .ن تتخLLذ قراراتھLLا بنفسLLھاأ ىكانLLت القبائLLل قLLد اعتLLادت منLLذ زمLLن طویLLل علLL .الثالثینLLات

كن دائما متوافقة مLLع الشLLریعة بما في ذلك القوانین القبلیة التي لم ت ،سلوب حیاتھا الخاصأالقبائل 

لLLم یLLنجح  .رادتھLLا علیھLLاإي حكومLLة مركزیLLة لفLLرض أوكانLLت تسLLتاء مLLن محLLاوالت  اإلسLLالمیة،

وكLLان وجLLودھم فLLي المنLLاطق  ،كثLLر مLLن الLLوالء العLLادي مLLن القبائLLلأ ىفLLي الحصLLول علLL  األتLLراك

نشLLاء سLLلطة إ ىلكLLن یحیLLى كLLان مصLLمما علLL .لیھLLا رمزیLLا فقLLطإالوصLLول  متعLLذر علLLیھالقبلیة التي 

كLLان  .وكان وجود المجتمعات القبلیة التي تتمتع باالسLLتقالل متعارضLLا مLLع خططLLھ فعالة،مركزیة 

رسLLال إتLLم  ؛ط الLLذي اتبعLLھ واضLLحامصLLبح الLLنأجLLراءات العسLLكریة وسLLرعان مLLا ن یلجأ  لإلأعلیھ 

سLLن خLLذ رھLLائن لضLLمان حأجري سحق المتمردین و .محل ثقة )27(قوات زیدیة موالیة یقودھا سید

وبالتLLدریج بLLدأت القبائLLل تقبLLل  .مLLام فقLLطمLLام اإلألین وداریون محلیLLون كLLانوا مسLLئإوعین  ،السلوك

   .مامسلطة اإلبمضض  ىعل



الملLLك عبLLد العزیLLز بLLن  –كLLان توسLLیع یحیLLى لسLLلطتھ ناجحLLا حتLLى اصLLطدم بجLLار قLLوي 

كLLان یجLLب و ،وانتھLLي الصLLدام بھزیمLLة الLLیمن .توسیع سLLلطتھ ىیضا یعمل علأوالذي كان  -سعود 

ة الطLLائف یLLن یتوقف توسع یحیى عند الحLLدود الجدیLLدة بLLین الLLیمن والسLLعودیة والتLLي حLLددتھا اتفاقأ

  )28(.1934عام 

ولLLي التLLي واجھLLت یحیLLى فLLي سیاسLLتھ الخارجیLLة ھLLي تنظLLیم عالقتLLھ  كانLLت المشLLكلة األ

الخاصLLة  ھوكLLان مقتنعLLا تمامLLا بمشLLروعیة مطالبLL .بالشLLمال الLLذي كLLان تحLLت الحمایLLة البریطانیLLة

اضLLطر  .لیھLLاإلوصLLول علLLى ا وفLLي نفLLس الوقLLت كLLان غیLLر قLLادر ،المناطق الواقعة تحت الحمایLLةب

تLLھ الدولیLLة اوكانLLت عالق .مLLع بریطانیLLا 1934بالتسویة التي تمثلت فLLي معاھLLدة  القبول ىلإیحیى 

السLLالح والسLLلع  ىجانLLب الحصLLول علLL ىلإ ،مدفوعة برغبة في ضمان االعتراف الدولي ىخراأل

االتحLLاد السLLوفیتي عLLام مLLع و ،1926یطالیLLا عLLام إتLLم توقیLLع معاھLLدة مLLع  .لیھLLاإكLLان یحتLLاج  التLLي

ثیوبیLLا إومLLع  ،1934مLLع السLLعودیة و ،1933ومLLع ھولنLLدا  ،1931ومLLع العLLراق عLLام  ،1928

 ىلLLإكLLذلك انضLLمت الLLیمن  .1946ومLLع الوالیLLات المتحLLدة عLLام  ،1936ومLLع بلجیكLLا  ،1935

LLدول العربیLLة الLLمواأل ةجامعLLدة مLLوذ األ ،المتحLLن النفLLذرا مLLا حLLان دائمLLى كLLن یحیLLم لكLLم یقLLي فلLLجنب

  .قامة في الیمنجنبي باإلأي ممثل بدا ولم یسمح ألأعالقات دبلوماسیة كاملة 

سLLس مؤسسLLتین فLLي أداریLLة فیمنیین مدربین لشLLغل الوظLLائف اإل ىلإ ةدرك یحیى الحاجأ

عLLن مدرسLLة  ةوھLLو عبLLاریتLLام تLLب األمكو ،وھLLي مدرسLLة للعلLLوم - المدرسLLة العلمیLLة :العشLLرینیات

بینمLLا قLLدمت  ،داریLLینمنھج شامل وتم تجھیزھا لتخریج كبار اإل ىولكان لدي المدرسة األ .یتاملأل

  ىولLLكLLان طLLالب المدرسLLة األ .داریLLة الLLدنیاعداد للوظائف اإلولیا یكفي لإلأالمدرسة الثانیة تدریبا 

یتاما أما إفي حین كان طالب المدرسة الثانیة  )92(ة،و قضاأبناء سادة أفكانوا  ،غنیة سرینتمون أل

 الLLذيتضمن ھذا النظام المLLزدوج للتعلLLیم  .و المركز االجتماعيأ للثروةسر تفتقر أ ىلإو ینتمون أ

وكLLان العدیLLد مLLن الضLLباط الLLذین  .ور االستیاء والثLLورة فیمLLا بعLLدذاستمرار التحیز ب ىلإكان یمیل 

 )30(.یتامجي مدرسة األمن خری 1962و 1948ركوا في ثورتي شا

   1948ثورة 
سLLر أومجموعLLة مLLن  ،اللیبرالیین :نتاج تحالف بین ثالث مجموعات 1948كانت ثورة 

وجعLLل  ،سLLر السLLادة قواتھLLا ومكانتھLLاأوقLLدمت  ،قLLدم اللیبرالیLLون الحLLراك .وضLLباط الجLLیش ،السادة

 )31(.جانب الثورة ىلإالجیش تمیل من الضباط قطاعات 

 اللیبرالیون



واخLLر الثالثینیLLات فتحLLت الكتLLب أففLLي  .دبیLLةألحركLLة اللیبرالیLLة فLLي الLLیمن جLLذور كLLان ل

مLLام الشLLباب أفكLLار ید الحجاج عالما جدیLLد مLLن األ علىساس أالیمن بشكل  ىلإالحدیثة التي دخلت 

ساسLLیة علLLي أعLLن التعلLLیم التقلیLLدي الLLذي اعتمLLد بصLLورة  نبالفعLLل غیLLر راضLLی واكLLان نالیمني الLLذی

الLLذي  المنتLLدىالیمنیLLة ھLLي  الحكمLLةوكانLLت صLLحیفة  ،دبیLLةأنھضLLة  بدأت )32(.مةالمخطوطات القدی

توقLLف طبLLع   1940وفLLي عLLام  .دبیLLةبLLداعات األاإل ىلLLإدعLLا مLLن خاللLLھ الكتLLاب والشLLعراء الشLLبان 

مLLام یحیLLى ن اإلأ ىلLLإیرجLLع كLLان لكن السبب الحقیقLLي  ،سعار الورقأبحجة ارتفاع  الحكمةجریدة 

  .الحدیث للصحیفةلم یرغب في تشجیع الخط 

قLLارن المفكLLرون  .یحLLاءات سیاسLLیةمحضLLة إدبیLLة الوبالتLLدریج اكتسLLبت ھLLذه الحركLLة األ

حLLوال أحLLوال الLLیمن وأبLLین  - اكتسLLبوھا مLLن الكتLLب الحدیثLLة رؤىالLLذین امتلكLLوا عندئLLذ  -الشLLبان 

نت ھي ن الطبیعة المحافظة والمستبدة لحكم اإلمامة كاأ هالستنتاج مفاد لواوتوص ى،خرالدول األ

  .صالح نظام اإلمامةإفكار اللیبرالیة نفسھا في مطالب سیاسیة باأل توترجم .خر الیمنأسبب ت

فقLLد ضLLموا الزیLLدیین والشLLافعیین  ،طائفLLة بعینھLLاأو طبقLLة  ىلإلم یكن اللیبرالیون ینتمون 

 بشكل كبیر من حیث الوضع االجتماعيمتنوعة عائالت  ىلإكانوا ینتمون كما  ،والسادة وغیرھم

  .والحداثة میمانھم بالتقدإ والوحید المشترك بینھم ھ يءكان الش .والدخل

عLLدن حیLLث سLLمحت لھLLم  ىلLLإصLLبح اللیبرالیLLون ذوي توجھLLات سیاسLLیة انتقلLLوا أن أبعLLد 

حظLLي اللیبرالیLLون بLLدعم مLLادي مLLن التجLLار  .الحریة السیاسیة بشن حملتھم ضد نظام الحكم الیمني

 .لتجLLارة الخارجیLLة للLLیمنلمLLام یحیLLى احتكLLار اإل ى شLLبھخطین علLLھم كانوا سانالیمنیین في عدن أل

الجمعیLLة  ىلLLإول فیمLLا بعLLد حLLحLLرار الیمنیLLین الLLذي تشLLكل اللیبرالیLLون حLLزب األ 1947وفLLي عLLام 

 .الكبرىالیمنیة 

انتقLLد  ،جانLLب كتیبLLات ومنشLLورات ىلLLإ ،صLLوت الLLیمنومLLن خLLالل مقLLاالت فLLي مجلLLتھم 

میزانیLLة الLLیمن ھLLي سLLر  "ن أ ىلLLإشLLاروا أحLLد الكتیبLLات أوفLLي  .مLLام یحیLLىاللیبرالیون نظام حكم اإل

مLLن وال حتLLى ال یوجد مLLدیر لأل"نھ أو )33("؛حد باالطالع علیھأي ح ألمعلیھ حراسة مشددة ال یس

مالیین جنیھ مصري كان یتم جمعھا من الرعایا الفقLLراء  10ما یعادل "ن أو )34("؛شرطة نظامیة

ھوریLLة تعتبLLر مكانLLت الج ؛لغLLاء اإلمامLLةإبأبLLدا اللیبرالیLLون  لLLبطاورغLLم ذلLLك لLLم ی )35(".باسم الدین

لكLLن اللیبLLرالیین لLLم یكونLLوا مLLن السLLادة وبالتLLالي لLLم  .فLLي الLLیمن قبولLLھممLLا یمكLLن  ةثوریLLأكثLLر ھدفا 

 .مامةیكونوا مؤھلین لإل

 1946بریLLل عLLام إوفLLي  .درك النظام في الLLیمن المخLLاطر السیاسLLیة للحLLراك فLLي عLLدنأ

ن تقLLوم الحكومLLة أحمLLد بLLأوعLLد  .ولLLي العھLLد لمحاولLLة كسLLب دعLLم اللیبLLرالیین حمLLدأمیLLر وصLLل األ

وكLLLذلك باسLLLتغالل ثLLLروات الLLLبالد  ،سLLLالمیةبتبLLLادل البعثLLLات الدبلوماسLLLیة مLLLع الLLLدول العربیLLLة واإل



حمد بنفسھ سLLعیا أمیر وحتى حین ذھب األ ،لكن ذلك لم یعجب اللیبرالیین .ونشر التعلیم ،المعدنیة

فLLي منLLازلھم رفضLLوا  - حمLLد محمLLد نعمLLان ومحمLLد محمLLود الزبیLLريأ -بLLرالیین لمقابلLLة قLLادة اللی

 )36(.مقابلتھ

 ىلLLإ - ام یحیLLىمLLاإل أبنLLاءحLLد أ - بLLراھیمإمیLLر حدث تطLLور غیLLر متوقLLع عنLLدما انضLLم األ

الحاكمLLة  األسLLرة ىنھ علأ هاستنتاج مفاد ىلإبراھیم قد وصل إكان  .1946اللیبرالیین في نوفمبر 

والLLدھم  علLLىن یقومLLوا بLLالقبض أخوتLLھ بLLأن یقنLLع أحLLاول  .نفسLLھا لكLLي تسLLتمرصLLالح إن تقLLوم بأ

فLLي البدایLLة استحسLLن بعLLض  .مLLام جدیLLدإیطلبوا مLLن الشLLعب انتخLLاب ثم  ،مختل عقلیا أنھعالن واإل

 ىلLLإالعLLالج ووصLLل  ىبLLراھیم الLLیمن بLLدعوإتLLرك  .لكLLنھم تراجعLLوا عنھLLا فیمLLا بعLLد ةمراء الفكLLراأل

وقLLد  .بLLراھیم نقطLLة تحLLول فLLي تLLاریخ الحركLLة اللیبرالیLLةإبدا انشLLقاق  .الیینعدن لیتولي قیادة اللیبر

ن یصLLبح مد اللیبرالیین بقائد مؤھل ألأو ،ذاعات العالم العربيإاھتمام كبیر في صحف و ىلإدي أ

 )37(.ماماإ

 أسر السادة
 كLLان ذلLLك انحرافLLا عLLن التقالیLLد .حمد ولیا للعھLLدأمام یحیى ابنھ علن اإلأ 1923في عام 

نLLھ أكLLان قLLرار یحیLLى یعنLLي  .مامLLةمام ولم تعترف بتوریLLث اإلانتخاب اإل علىالزیدیة التي نصت 

التLLي كانLLت  األخرىسر السادة أغضبت  .مامةاإل – حمید الدین -سرتھ أمنذ ذلك الوقت ستحتكر 

ن مھمLLة وأل ،وج قوتLLھأن یحیLLى كLLان فLLي لكLLن نظLLرا أل ،لLLدیھا تطلعاتھLLا الخاصLLة مLLن ھLLذا القLLرار

كانLLت الخالفLLة تعتبLLر فرصLLة  .لم یكن ھناك ما یمكن القیام بLLھ ،ملت بعدتالیمن لم تكن قد اكتوحید 

  ا.نھأكثر مما ینبغي القلق بشأبعیدة 

كLLان قLLد  .بLLرزسLLرة الLLوزیر ھLLي األأالتي غضLLبت مLLن ھLLذا القLLرار كانLLت  سرمن بین األ

 ىلLLإعھLLد یحیLLى  .الثLLورة والمكانLLة علLLى وخالل حكم یحیLLى حصLLلت ،ئمة في الماضيأخرج منھا 

كLLان عبLLد هللا بLLن  مختلفةوقات أفي  .العلیا ةداریتھ وشغل المناصب اإللسرتھ بقیادة حمأفراد من أ

وممثل یحیLLى فLLي المفاوضLLات الیمنیLLة السLLعودیة عLLام  ،حمد الوزیر ھو القائد العسكري في الیمنأ

ا كان عبLLد القLLدوس كم ،وكان علي الوزیر نائب الملك في تعز ة.ونائب الملك في الحدید ،1934

 .سرة حمید الدینسرة الوزیر باعتبارھا المنافس الرئیسي ألأبرزت  )38(.الوزیر محافظا لذمار

الذي كان قLLد تقLLدم فLLي السLLن  - مام یحیىمع اكتمال الوحدة في نھایة الثالثینات حول اإل

ي للعھLLد لكLLن حمد بشكل رسمي كLLولأنھ قد سبق االعتراف بأرغم و .لة الخالفةأمس ىلإاھتمامھ  -

شرع یحیى في مصالحة ھؤالء المنافسین لقبول  .كانوا عدیدین ةسرمنافسیھ في داخل وخارج األ



حLLل   .یLLدھایفي تح أفبد ،سرة الوزیرأتي من أكبر كان ین الخطر األأدرك ألكنھ  )39(،حمدأخالفة 

  )40(.في تعز للملك احمد نائبأوعین  ة،مام محل عبد هللا الوزیر في الحدیدعبد هللا بن اإل

ي شLLئ ألLLم یكLLن ھنLLاك  .حمLLدأسر التLLي عارضLLت خالفLLة صبح عبد هللا الوزیر قائدا لألأ

سLLر التLLي ي مLLن األأو أكذلك لم یكن ھو  ،ي میول لیبرالیةأعبد هللا یوحي ب تاریخو أفي شخصیة 

عLLل كLLان رد فعلھLLم ببسLLاطة ھLLو رد ف .و التقLLدمأصLLالح باإلیمان حقیقLLي إي أكان یمثلھا مدفوعین ب

وقLLد بLLرھن  ة.قل نصیبھا في السLLلطاأل على وأ ،النخبة التي حرمت من حقھا التاریخي في الحكم 

  .سر من الحركة اللیبرالیةذلك موقف تلك األ ىعل

  ،ي لھLLاسLLرو أي دعLLم علنLLي أمLLن الLLداخل رحبLLوا بالحركLLة دون تقLLدیم 

م وبالتالي مھLLدت لھLL ھ،بنائأمام وت معنویات اإلضنھا قوأدركوا أنھم أل

نتجLLھ اللیبرالیLLون أدب الLLذي تفضLLلوا بقLLراءة األ...العرش ىلLLإالطریLLق 

شLLخاص الLLذین نھLLم لLLم یبلغLLوا السLLلطات عLLن األأ أنLLھ یكفLLيواعتبLLروا 

 )41(.دبھذا األ ىحصلوا من خاللھم عل

 .اللیبLLرالیین ىلLLإ ھبLLراھیم وانضLLمامإمیLLر لكن ھLLذا الموقLLف السLLلبي تغیLLر مLLع انشLLقاق األ

فاتصLLلوا بLLاللیبرالیین واقترحLLوا  ،مامLLاإبLLراھیم إن یصLLبح أمLLن احتمLLال سLLر السLLادة تخشLLي أكانLLت 

وافLLق  .مامLLاإن یصLLبح أسLLرة حمیLLد الLLدین بLLأي فLLرد مLLن ال یسLLمح ألأعلLLیھم العمLLل معLLا بشLLرط 

  .قاعدة داخل الیمن ىلإ یفتقرون اكانون الذین واللیبرالی

 ضباط الجیش
 سLLادةسLLر الأوكانLLت  ،كري بالتقدمیمان فإساسي بأبینما كان اللیبرالیون مدفوعین بشكل 

كان ضLLباط الجLLیش یمثلLLون غضLLب طبقLLة اجتماعیLLة نتیجLLة وضLLعھا  ،مدفوعة بالرغبة في السلطة

بنLLاء التجLLار أوكLLانوا  ،یتLLامولئLLك الضLLباط بشLLكل رئیسLLي مLLن خریجLLي مدرسLLة األأكLLان  .المتLLدني

مLLام ن اإلللسLLفر للخLLارج ألوكان یتم اختیارھم  )42(.تلقي الكثیر منھم تدریبھم في العراق .البسطاء

ن وضLLعھم االجتمLLاعي كLLان متLLدنیا كLLان فنظLLرا أل ،نھLLم غیLLر خطLLرین سیاسLLیاأیحیLLى كLLان یعتقLLد 

 .ي طموح سیاسيأنھم ال یمتلكون أیفترض 

وعنLLد  .شLLعورھم بLLالظلم - وھLLو بلLLد متقLLدم نسLLبیا -قامة الضباط في العراق إوقد عمقت 

تLLم سLLجن بعضLLھم بتھمLLة نشLLر  1938وفي عام  .عودتھم كانوا محل شك وخضعوا لمراقبة وثیقة

ن الجیش النظامي الذي ارتبطLLوا بLLھ كLLان ذا معLLاییر متدنیLLة أولم تساعد حقیقة  )43(".ھدامة"فكار أ

ذلLLك  ىلLLإافة ضLLوباإل .تھدئة غضLLبھم ىعل ةلیھ باعتباره مؤسسة مرموقإنھ لم یكن ینظر أللغایة و

 1936كLLان متورطLLا فLLي انقLLالب عLLام  - میLLلجمLLال ج -ا عراقی اثوری اضابط ضم الجیش الیمني



وھكLLذا كLLان الضLLباط  .مLLد الضLLباط بقیLLادةأ ، وھLLو مLLافLLي العLLراق وبالتLLالي اختLLار البقLLاء فLLي الLLیمن

  .ثقلھم خلف الثورةبلقاء اإل علىین وقادرین أمھی

 الثورة والثورة المضادة
خLLالل تشLLكل التحLLالف مLLن  .اكتمLLل التنسLLیق بLLین المجموعLLات الثالثLLة 1947فLLي عLLام 

قLLد كLLان یحیLLى  .مامLLة دسLLتوريإالLLذي طLLرح خطLLة لنظLLام  "المیثLLاق الLLوطني المقLLدس" االلتLLزام ب

 1948وفLLي ینLLایر سLLنة  .الحكم ضعیفة بشكل متزاید علىصبحت قبضتھ أصبح مریضا واھنا وأ

ن المحاولة نجحت نشر اللیبرالیون في عدن نبأ أوظنا منھم  .تعرض یحیى لمحاولة اغتیال فاشلة

ي مسLLئولیة عLLن أنكLLر أاسLLتدعي یحیLLى عبLLد هللا الLLذي  .مامLLاإحیى وانتخاب عبد هللا الوزیر وفاة  ی

قسم بالوالء لیحیى وقام بنشر مقال في صحیفة الحكومة یؤكد فیLLھ والئLLھ لیحیLLى أالخبر المنشور و

 وبھLLدف .صLLنعاء ىلLLإحمLLد الحضLLور ألكن یحیى كان قلقا بما یكفي لجعلھ یطلب مLLن  )44( .حمدأو

تم  .1948 رخري في فبرایأوجھ الثوار ضربة  ة،حمد وربما تولیھ السلطأنتائج وصول استباق 

مامLLا فLLي صLLنعاء وتشLLكلت إهللا  عبLLد ھ. أعلLLنبنائLLأاثنین من  علىطلق الرصاص أاغتیال  یحیى و

 )45(ة.حكومة جدید

وتوجLLھ احمLLد  .عامLLل زىجح في الھروب متنكLLرا فLLي نحمد في تعز ولكنھ عد كمین ألأ

فكLLر لفتLLرة  .كLLان حاكمLLا لھLLا فLLي السLLابق وھLLي مدینLLة حصLLینة فLLي الشLLمال –في الشمال حجة  ىلإ

یLLھ بعLLد ألكنLLھ غیLLر ر )46(،قصیرة في مغادرة الیمن وطلLLب اللجLLوء فLLي المملكLLة العربیLLة السLLعودیة

  إلLLىضLLافة باإل ،حمد غضب القبائل مLLن اغتیLLال یحیLLىأاستغل  .ذلك  وقرر الترتیب لثورة مضادة

فLLي صLLنعاء وتعLLز  مسLLتقرینكLLان الثLLوار  .في تكوین قوة قبلیة أوبد ،ي لسكان المدنعدائھم التقلید

ني  أقLLرر الحكLLام تبنLLي موقLLف التLL .لكLLن خLLارج  تلLLك المLLدن لLLم یكLLن الموقLLف واضLLحا ،والحدیLLدة

جامعLLة الLLدول العربیLLة طلبLLا  ىلLLإا أولجLL .مین الLLدعم الLLدوليأكذلك لم ینجح الثوار في ت .النتظاراو

 توجLLھ .رسال وفLLد لدراسLLة الوضLLع فLLي الLLیمن وتقLLدیم تقریLLر مباشLLرإ ةت الجامعوقرر ،لالعتراف

كLLان  .قنLLع الوفLLد بالبقLLاء فLLي الریLLاضأبالملLLك عبLLد العزیLLز الLLذي  ىالسLLعودیة والتقLL ىلإوال أالوفد  

 ىلLLإن یتمكنLLوا مLLن الوصLLول أوقبLLل  ،عضاء الوفد منقسمین فLLي مLLواقفھم تجLLاه نظLLام حكLLم الثLLوارأ

  .الیمن انھار النظام الجدید ىلإقرار بالتوجھ 

  :زادت االحتكاكات الداخلیة من الصعوبات التي واجھھا الثوار

LLالف بشLLان الخLLة كLLي البدایLLاذا أفLLوم بمLLن یقLLى.ن مLLعوبة  ومتLLت صLLكان

 ىلLLإخرین أن المتمLLردین وصLLلوا متLLأالLLیمن تعنLLي  ىلLLإالسفر مLLن عLLدن 

 علLLىھLLم ئودفع الخLLوف مLLن سLLیطرة زمال .قالیمفي األ ةمواقعھم المحدد



وخLLالل عLLدة  .ترك مواقعھم سLLریعا بعLLد ذلLLك ىلإالعاصمة الكثیر منھم 

قLLالیم حLLرار الیمنیLLین فLLي األعضLLاء مLLن حLLزب األأیLLام لLLم یكLLن ھنLLاك أ

لعناصLLر الثLLورة  - الكبLLرىباسLLتثناء المLLدن  -تركت البالد تمامLLا  .نھائیا

 )47(ة.ي مقاومأن یقابلوا بأالمضادة الذین تجولوا بحریة دون 

رسLLلھا أوبسLLھولة ھزمLLت الحمLLالت التLLي  ،حمLLد فLLي السLLیر نحLLو صLLنعاءأقLLوات  تأبLLد

لقLLي أ .حمLLد القبلیLLة بنھبھLLاأمLLارس سLLقطت صLLنعاء وسLLمح لقLLوات  14وفLLي  .الوزیر لوقف تقLLدمھا

  .عاصمة لھ حیث جعل من تعز ،ماماإحمد أمرین وتم االعتراف بآالمت علىالقبض 
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 الفصل الثاني



 مامنظام حكم اإل
نتLLاج تLLاریخ  – 1962-1948 –كان نظام الحكم الیمني في الفتLLرة موضLLوع الدراسLLة 

مLLن مؤسسLLة دینیLLة طائفیLLة تعرضLLت سLLلطتھا  1918عLLام  ةمامLLتحولLLت اإل .طویLLل ومضLLطرب

سLLلطة دینیLLة  ىعلLLأ ىلLLإقLLرن  علLLىمLLا یزیLLد  ىمLLد ىلتحدیات من الحكومLLات المنافسLLة علLL ةالدنیوی

جLLل أكانت ھناك حاجة لLLبعض التعLLدیالت فLLي كLLل مLLن النظریLLة والتطبیLLق مLLن  .ودنیویة في البالد

مقتصLLرة  ھولم تعد واجباتھ ومسLLئولیات ،یضاأمام ملكا صبح اإلأوھكذا  .التكیف مع الوضع الجدید

ن نصLLف المجتمLLع أرغم  ،لكنھا امتدت للمجتمع ككل ،سھاأالطائفة الزیدیة التي كان یتر ىفقط عل

ى واتبLLع مLLام یحیLLیLLد اإل ىولLLي علLLدخل نظام البكوریLLة للمLLرة األأ .تقریبا لم یعترف بمركزه الدیني

لLLم یسLLتمر دسLLتور  .خفقLLت فLLي تقLLدیم نظریLLة جدیLLدة متماسLLكةأ ةمامLLلكن اإل ،حمد ھذه السابقةأابنھ 

قLLدما دون االسLLتفادة  )1(لنظLLام الحكLLمن یمضLLي تحلیلنLLا ألLLذا یجLLب  ،نتجتLLھأبعد الثورة التي  1948

لكLLن  ةمامLLلإلصLLلیة النظریة األفقط خذ في االعتبار لیس أن نأكما ینبغي  ،ق دستوریةئي وثاأمن 

  .ت وتغیرت بھا في التطبیقعملیضا الطریقة التي أ

 )2(القیم والمبادئ
 مام مھام اإل

 إتبLLاعساسLLي ھLLو ئمة باسم هللا وطالبوا بالدعم كمسLLلمین مخلصLLین ھLLدفھم األحكم كل األ

 عLLام ىوحتLL )3(.تطبیLLق الشLLریعة علLLى عملمام ھي الساسیة لإلوبالتالي كانت المھمة األ ،شرع هللا

مLLام ھLLي حمایLLة الLLبالد ساسLLیة لإللیة األوالمسLLؤ أن ذكر كاتب یمني في وثیقة شLLبھ رسLLمیة 1961

 )4(".الخرافات ىلإالمستندة  األخرىصنام والشرك ومظاھر الردة من عبادة األ"

یضا آمن أحمد أمام ن اإلأومن الواضح  .مام هللاأنما إمام شعبھ وأ مسئوالمام اإل لم یكن

هللا  ىلLLإنLLھ لجLLا أقLLال  1955انقLLالب  ىفتعلیقLLا علLL .للعLLزل فقLLط بواسLLطة هللا مLLام كLLان قLLابالن اإلبأ

لLLو  "یخلLLص الLLبالد منLLھ"ن أكذلك فقد طلب مLLن هللا  ه.تجاه شعبھ وبالد ةنقاذه بسبب نوایاه الطیبإل

 )5(.ن نوایاه كانت خالف ذلكأكان یعلم 

حمLLد فLLي أمLLام نھLLا مھامLLھ فLLي خطLLاب اإلأمLLام یتصLLور شLLارة لمLLا كLLان اإلإقLLرب أوتوجLLد 

حمد البنھ أكید اختیار أت أعادوالذي  - ذلك الخطاب ىاحتو ة.لتولیھ السلط ةالرابعة عشر ىالذكر

وكانت تلك المبادئ كمLLا  إتباعھا.خیر األ ىالمبادئ التي كان عل على- مام القادمالبدر باعتباره اإل

 یلي:

  ة؛بالنزاھ ىن یتحلأ -1



 ؛رنشر الخیر وتجنب الش ىن یعمل علأ -2

  ؛وقاتوااللتزام بخطھا القویم في جمیع األ ةالشریعتطبیق  ىن یحرص علأ -3

  ؛ن یساعد المظلوم ضد الظالمأ -4

  ؛یمان والفضیلةخالق واإلشخاص الذین یتمتعون باألولویة لألن یعطي األأ -5

  ؛ن یضع كل شخص في منزلتھ وموقعھ المناسبینأ -6

  ؛الحاكم والمحكوم -ني الفقیر والغ :ن یصون حقوق الشعبأ -7

  )6(.خا ومعیناأبا وأن یكون لھم أقاربھ وأو ھن یحترم حقوق عائلتأ -8

ھي ذات طبیعLLة عامLLة وارتبLLاط  -الخامس  أالمبد ىلإضافة باإل - ىولالمبادئ الثالثة األ

ا كمLL  ،ین الرابLLع والسLLابع العدالLLة باعتبارھLLا ذات قیمLLة كبیLLرةدأویحدد كLLل مLLن المبLL .مباشر بالدین

الثLLامن  أكLLد المبLLدؤبینمLLا ی ،مLLن غیLLرھم متسLLاوون أكثLLرن بعLLض النLLاس أ ىلLLإالسLLادس  أیشیر المبد

  سعیدة. سرة الحاكمةاأل جعلھمیة ى أعل

 أنابعLLا مLLن مبLLد - مLLن قواعLLد النظLLام ةھامLL ةوھLLو قاعLLد -مLLام كLLان الوصLLول المباشLLر لإل

ئ نLLة السLLادة بینمLLا بقیLLت المبLLادھیمبالسLLادس والثLLامن بشLLكل عملLLي  أینالمبدكل من وعني  .الةدالع

 - ھLLل تحدیLLد ونتیجLLة لLLذلك لLLم یكLLن ممكنLLا .المتعلقLLة بLLدعم الLLدین فضفاضLLة وغیLLر محLLددة ىخراأل

مثLLل ھLLذا  ىلLLإن یشLLیر أي شLLخص أكما لم یكLLن مLLن حLLق  ھ،مام في القیام بواجباتخفق اإلأ - ومتى

 .التقصیر

مLLن مظLLاھر كرمLLھ  وضLLاع شLLعبھ مظھLLراأحمLLد لتحسLLین أمLLام عملیLLا اعتبLLرت جھLLود اإل

نمLLا كLLان وإفمLLا كLLان الفقLLراء یحصLLلون علیLLھ لLLم یكLLن حقھLLم  ة،ولیس بمثابة قیامLLة بواجباتLLھ ببسLLاط

  :مامحسانا من اإلإ

حمLLد) یخLLرج بنفسLLھ بینمLLا یتجمLLع الفقLLراء حولLLھ مLLن كLLل أمLLام نLLھ (اإلإ 

یجلLLس محاطLLا  ھLLونLLھ یتمتLLع بالتواضLLع والكLLرم والعطLLف فوأل .ناحیLLة

وفLLي  ،الشریفة هطي كل شخص حسب وضعھ بیدبالمال والمالبس ویع

 )7(.یتام بنفسھطفال األحیان كان یلبس األبعض األ

LLالج علLLر للعLLان ینظLLة  ىكLLة الدولLLارهنفقLLباعتب LLي  ة،منحLLات فLLدة خطابLLرت عLLد نشLLوق

یضLLم  ىتLLوفیر مستشLLف ىوحتLL )8(.ھLLذا العLLالج ىمLLام علLLعLLن االمتنLLان لإل الصLLحف الیمنیLLة تعبLLر

 )9(.مامیعتبر نوعا من الكرم من جانب اإل نساسیة كاالمستلزمات األ

 ةحجم المشاركة الشعبی



ربعLLة عشLLر أن یستوفي أ بمامة یجن المرشح لإلأ ىنصت نظریة الزیدیة في الحكم عل

ن یكون مLLن أي أ - ھل البیتاالنتماء أل وبرز من بین ھذه الشروط ھوكان الشرط األ )10(.شرطا

مLLام ینتخLLب كLLان اإل )11(.وامLLتالك المعرفLLة الالزمLLة ،اللجLLوء للسLLیف ىوالقدرة علLL - نسل الرسول

وضم تاریخ الیمن حاالت عدیدة تLLم  .وكبار السادة علماء الدینبواسطة مجمع انتخابي یتكون من 

مام بتسLLمیة ابنLLھ كخلیفLLة إي أمام یحیى لم یقم ولكن قبل اإل ،مام عند وفاة والدهفیھا انتخاب ابن اإل

 ة.مامي فرع من السادة اإلأولم یحتكر  ،مبدأ االنتخاب بشكل عام عإتباكان یتم  .ثناء حیاتھألھ 

محصورا في نسل  ةمامكان فیھا منصب اإل ةت نظریة الزیدیة دیموقراطیة محدودأسس

وفLLي الواقLLع كLLان ذلLLك  آخLLر.السیف قیLLدا  ىلإ ءاللجو ىالقدرة عل علىكید أوقد فرض الت .الرسول

كLLذلك كLLان یعنLLي  .المنصLLب ىھو مLLن یحصLLل علLL -ل فضولیس بالضرورة األ -األقوى ن أیعني 

ي أخرین من السادة الذین لو نجLLح مام كان یعیش في خوف وشك دائمین بسبب منافسیھ اآلن اإلأ

بحسLLب  - ئمLLةكLLان تLLاریخ األ )12(.مLLام الشLLرعيزاحتLLھ سLLیتم االعتLLراف بLLھ باعتبLLاره اإلإمLLنھم فLLي 

مLLام ثالLLث ینLLتقم للمقتLLول إو ،ماما ثانیLLاإمام یقتل "إھو  - حد اللیبرالیین الیمنیینوصف مبالغ فیھ أل

 )13(."وھكذا ،مام رابع یھب لقتل الثالثإو ،فیقتل القاتل

المراسLLم الرسLLمیة  ىعلLL ىبقLLأ .حمLLد ولیLLا للعھLLدأعلLLن ابنLLھ أمام یحیLLى التقالیLLد وخالف اإل

باالستیاء  مLLن دة اعر السش .مامذعان لقرار اإلاإل ىلإلكن االنتخاب كان یشیر ببساطة  ،لالنتخاب

رغLLب  .حLLد كبیLLر انعكاسLLا لھLLذا االسLLتیاء ىلLLإ 1948ثLLورة  توكانLL )14(،حقLLوقھم ىھذا التعدي عل

كان االستیاء من  ىخرأ ةومر، ثناء حیاتھأحمد بدوره في االعتراف بابنھ البدر كخلیفة لھ أمام اإل

 .1955القرار ھو العامل الرئیسي في انقالب عام  اھذ

 افLLتم القضLLاء تمامLL ،مLLام التوریLLثأالمحLLدودة الطریLLق  یمقراطیLLةالدفسLLح مفھLLوم أوھكLLذا 

ي فLLي أي رأء دابLLإم النLLاس فقLLط مLLن رلLLم یحLL .المشاركة الشعبیة التي كانت متدنیة في البدایة ىعل

لLLم  كومLLة.الطریقLLة التLLي تLLدار بھLLا الح علLLىیضLLا الحLLق فLLي الحكLLم أنما لم یكن لھم إمام واختیار اإل

 ىكان احترام مبدأ الشور )15(اإلضرابات.كما حظرت  ،دات العمالحزاب واتحانشاء األإیسمح ب

مام الذي كان غیر معصوم في النظریLLة صار اإل .مام السلطةاإل نظریا فقط لكن في الواقع احتكر

وھLLي جریمLLة تركLLت  ،ي معارضLLة اسLLم عصLLیانأ ىطلLLق علLLأ .صLLلیة معصLLوما بشLLكل عملLLياأل

  .مامعقوبتھا لتقدیر اإل

اعتبLLر القمLLع العنیLLف  .مLLامفیمLLا یخLLص منصLLب اإل يء"خذ كLLل شLLأئز یالفا"طبقت قاعدة 

بمLLا فLLي  ،تتطلب القسLLوة ةخطیر ةكان ینظر لحكم الیمن باعتباره مھمو ،یدا راسخالللمعارضین تق

لLLم یكLLن " :قLLائال 1955عدام شقیقین عقLLب انقLLالب إحمد أمام وھكذا برر اإل )16(.ذلك سفك الدماء



 ةعدامLLھ وفقLLا للشLLریعإتردد فLLي أمر فلن ن ابني فعل نفس األأم لو قسأ .خرآفعل شیئا أن أبوسعي 

  :1959حمد في خطابة الشھیر عام أعلن أو )17(.سالمیةاإل

و أبLLیض أ - ي شLLخصأن أكLLد لLLي بشLLكل موثLLوق أنLLھ لLLو تأقسLLم بLLاÀ أ

 ىو یعصLLأو یھLLدد الضLLعفاء أمLLن یعكLLر صLLفو األ -، مھمLLا یمكLLن سLLودأ

 :كLLررأ .سLLھ بالسLLیفأقطLLع رأفسLLوف و یسLLتخف بشLLریعة هللا أوامLLر األ

 )18(ة.ھا ھو الفرس وھا ھي ساحة المعرك :لیجرب من ال یصدق

 السیاسة المحافظة  
عLLادة إھLLي  الحكم" لدیھعاطفة "وكانت  ،مام یحیى الثابتة ھي االنعزالیةكانت سیاسة اإل

  .الھLLدفن االتصLLال الوثیLLق مLLع الغربLLاء كLLان سیضLLر بتحقیLLق ھLLذا أ وآمLLن )19(،سLLالمحیLLاء اإلإ

ذلك فقد شھد تاریخ الیمن عLLدة تLLدخالت خارجیLLة تLLم تبریرھLLا بوجLLود تحLLالف بLLین  ىلإضافة وباإل

ال یسLLمح بمثLLل ھLLذه التLLدخالت أ علLLى ىعLLزم یحیLL .القوة التي قامت بالتدخل وبین فصیل في البالد

LLأبLLتحیل علLLن المسLLل مLLوة أ ىن جعLLة أي قLLبالد أجنبیLLل الLLدم داخLLأ قLLا موطLLد لھLLئأن و أن تجLLتنش 

 .ي فصیل من شعبھأاتصاال مباشرا مع 

ثیرات أفمLLع منLLع تLL ،في الداخل نتاجا طبیعیا لسیاسة االنعزالیة ةكانت السیاسة المحافظ 

راقت السیاسLLة المحافظLLة  .في نمط حیاتھم التقلیدي راالستمرا ىالتحدیث لم یجد الناس خیارا سو

جLLل أون المتشLLددون تلLLك السیاسLLة مLLن الزعمLLاء الLLدینی ىفتبنLL ،المLLؤثرة فLLي المجتمLLع الیمنLLي ىللقو

نھLLا لLLم تتLLدخل یLLدتھا القبائLLل ألأكLLذلك  )20(.فكار الجدیدة التي اعتبروھLLا كفLLراسالم من األحمایة اإل

ن السLLادة الLLذین أھLLم مLLن ذلLLك ھLLو واأل .وال فLLي اسLLتقاللیتھم القویLLة )21("فLLردیتھم المبLLالغ فیھLLا"في 

ي تغییر فLLي أجل منع أیدوا النظرة المحافظة من أع كثر تمیزا في المجتمنفسھم الطبقة األأوجدوا 

  .الوضع القائم

ن یكLLون أكLLان ینبغLLي  .صبح بالتدریج قیمة ھامة من قیم النظام الحLLاكمأوما بدا كسیاسة 

ن یتم أالخط المحافظ كان یجب  علىي خروج أكذلك كان التغیر الجذري مستبعدا و ،التقدم حذرا

 :تبریره والدفاع عنھ

والشLLیوخ فLLي االعتبLLار  العلمLLاءحمLLد) رأي وثقLLة أمLLام ھ (اإلخLLذ جاللتLLأی

ي شLLخص ...أنھ یعرف الشخصیة الیمنیة وتمسكھا بالتقالید والعLLاداتأل

نLLھ مLLن الممكLLن أنحLLو خLLاطئ  علLLىیجھLLل نفسLLیة الیمنیLLین سLLوف یعتقLLد 

تLLLراك مLLLام األألقLLLد وقLLLف الیمنLLLي المحLLLافظ ...حLLLوال بجLLLرة قلمتغیLLLر األ

حقیقLLة كونLLھ عLLارض إن  .الیLLده وعاداتLLھجLLل تقأالمسLLلمین وقاتLLل مLLن 



LLافي علLLل كLLي دلیLLنعاء ھLLي صLLیة فLLرق رئیسLLق طLLم لشLLھ ال أ ىخططھLLن

 )22(ة...یقبل مشروعات التطویر بسھول

 الحقیقة والخیال المساواة:
لLLم یعترفLLوا  -وھم نصف السLLكان  - ن الشافعیینإمامة عاجزا بسبب حقیقة كان نظام اإل

ي جھLLد لضLLم أورغLLم ذلLLك لLLم یبLLذل  ،نیویLLةدال ھسLLاس سLLلطتأت مLLام الدینیLLة التLLي كانLLبمكانLLة اإل

ل حتLLمامLLة تخیLLل رؤیLLة شLLافعي یكان من المسLLتحیل تحLLت حكLLم اإل .مامالشافعیین لعملیة اختیار اإل

قلLLل النظLLام مLLن حجLLم المشLLكلة الخاصLLة بالشLLافعیة ببسLLاطة عLLن طریLLق   .منصLLب فLLي الLLبالد ىعلLLأ

  .نھا غیر موجودةأالتظاھر ب

حLLد أعLLن االختالفLLات الطائفیLLة باعتبارھLLا  ة بLLین الجمیLLع بغLLض النظLLرالمسLLاوابدي نLLو

یLLر یي قLLوة تغأال تسLLتطیع  .ن واحLLدآالمبادئ التوجیھیة "شعب واحد وجLLیش واحLLد ودم واحLLد وقLLر

"نحLLن ال . حمدأمام علن اإلأمثلما  )23("،ذلك ...الكل یمنیون وال یوجد فرق بین الزیدي والشافعي

كLLد "عLLن أكما قال ولي العھLLد البLLدر الLLذي  )42(أكملھ،"ب اشعبنبني نما إ سرة حاكمةأو أنبني طائفة 

بالنسLLبة للحكومLLة الكLLل ھLLم   )25(."شLLافعي وال زیدي وال ،ال شمال وال جنوب...الوحدة ىلإجة ابح

  .رصالن جریدةكد مقال في أحسبما  )26("،فئة واحدة ولیس فئات عدیدة

ن الشLLافعیین كLLانوا ممثلLLین تمثLLیال جیLLدا  أم رغفLL .لكن المساواة كانت من خیLLاالت النظLLام

كثLLر أوعادة لم یكن ھنLLاك  ،ن المناصب العلیا كان یشغلھا الزیدیونلكندارة الدنیا في مستویات اإل

بینمLLا عLLین  ،1955لم یLLتم تعیLLین وزیLLر شLLافعي فLLي حكومLLة  .من ممثل واحد للملك من الشافعیین

تعلیم دیني عLLالي وشLLغلوا  ىالذین حصلوا علوھم  -وكان القضاة  .1961واحد فقط في  حكومة 

انت القLLوات المسLLلحة بالكامLLل تقریبLLا مLLن ككذلك   .ساسيأمن الزیدیین بشكل  -ة المناصب المھم

وھي طبقLLة النخبLLة التLLي قLLدر عLLدد  -من السادة  ىغلبیة العظمن األأھم من ذلك ھو واأل .الزیدیین

شLLرفوا أقLLالیم والوالیLLات وغلLLب األأدة "حكمLLوا فالسLLا  ،كانوا من الزیدیین -لف أ 200 فرادھا بأ

ن أ"لLLیس مLLن المبالغLLة القLLول  )27(".مLLامحسان اإلإ ىلإجمع الضرائب وتحكموا في الوصول  على

ولكLLن حیLLث  )28("ة...حLLد كبیLLر لصLLالح ھLLذه النخبLL ىلLLإة الزیدیین كان یLLدار ئمالیمن تحت حكم األ

 فLLيكید الفكرة الشLLائعة أال یعني تفھذا الزیدیین  باالمتیازات كانوا منأن معظم الذین تمتعوا یقال 

بLLنفس الطریقLLة  نغلبیLLة الزیLLدیین یعLLاملوأكLLان  .ن الزیدیین ككل كLLانوا متمیLLزینأالكتابات الغربیة 

  .التي كان الشافعیون یعاملون بھا

  )29(القواعد -2
 مامالوصول المباشر لإل



جانLLب  ىلLLإ -ذلك تطبیLLق العدالLLة بما في  -الدین  ىمام في الحفاظ علاستلزمت مھمة اإل

ن یكLLون أ - ىخLLرنظمLLة األمام سلطة ال نظیر لھLLا فLLي األوالذي منح اإل -ھیكل السلطة في النظام 

ن ھLLي أمLLام ھم في اللعبة بالنسبة لنظام حكم اإلوكانت القاعدة األ  .ماماإل ىلإمن السھل الوصول 

بشكل قوي مLLن  المشLLاركة الشLLعبیة كLLان وفي نظام حد  .مامتي فقط من اإلأھمیة تأي نتیجة ذات أ

ن یتواصLLل بشLLكل مباشLLر مLLع أي فLLرد فLLي الرعیLLة أمكLLان إنLLھ بأالمظھLLر الوحیLLد للدیمقراطیLLة ھLLو 

  :و من خالل اللقاء المباشرأو الخطابات أسواء عن طریق البرقیات  ،ماماإل

خLLذ الخطابLLات التLLي تحتLLوي أوی ،للشعب بنفسھحمد) یظھر أمام نھ (اإلإ

ویقLLLف كLLLل مLLLن الظLLLالم والمظلLLLوم   ه،ویLLLرد علیھLLLا بیLLLد ،شLLLكاوي علLLLى

ویمكLLLن أن یوقLLLف  .لضLLLعیفاوھLLLو یحمLLLي حقLLLوق  ،مامLLLھأمتسLLLاویین 

وبینمLLا یسLLیر فLLي موكبLLھ  .و طفLLلأرملLLة أو أسLLیارتھ الخاصLLة محتLLاج 

 علLLىجلLLس یوھLLو ال  ة.كLLل شLLخص لدیLLھ حاجLL علLLىنھ یLLرد إالرسمي  ف

ویLLدخل  .منزلLLھ مLLامأمقعد حجLLري ى علوإنما...عرش مزین بالجواھر 

یبتسLLLLLم بینمLLLLLا  . وھLLLLLوو حLLLLLواجزأالشLLLLLعب لرؤیتLLLLLھ  بLLLLLدون عوائLLLLLق 

 )30(...یصافحونھ

مLLام مLLن معرفLLة مطالLLب فقLLد مكنLLت اإل .مLLام عLLدة وظLLائفاإل ىلLLإدت سLLھولة الوصLLول أ

ول فLLي صLLانع القLLرار األ ىلLLإن مطالبھLLا تصLLل أت الرعیة الرضLLا النLLابع مLLن معرفLLة منحو ،شعبھ

مLLام كLLذلك فقLLد عLLززت صLLورة اإل .عLLن الھیكLLل البLLدائي للحكومLLةوعوضLLت بشLLكل جزئLLي ، الLLبالد

نLLھ أولھذا فلLLیس مLLن المسLLتغرب  .والدهأمام أ مفتوحةدائما  ھبوابأب الكریم الذي تظل باعتباره األ

  .لنظامل بالنسبة المدىن داللتھا كانت بعیدة إغیر ساریة ف ةصبحت ھذه القاعدأ ىحت

 مة    حزاب ومجموعات المصالح المنظغیاب األ
LLان علLLیم كLLة التنظLLد حریLLع  تقییLLن  ىمLLزء مLLیس كجLLرد ولLLھ كفLLدیم مطالبLLخص تقLLل شLLك

كLLان مLLن فقLLد یLLة اختالفLLات طائفیLLة أن القیم التي تبناھLLا نظLLام الحكLLم لLLم تعتLLرف بوأل .كبرأمؤسسة 

الLLدعم مLLن  المؤسسLLات الشLLافعیة علLLى و الزیLLدیین أمطالب الشافعیین  تحصلن أغیر الوارد مثال 

  .التوالي ىعلوالزیدیة 

 LLLام بLLLرف النظLLLم یعتLLLرؤ ألLLLة تجLLLىي مؤسسLLLل  علLLLائھاأتمثیLLLتطع   ،عضLLLم یسLLLذا لLLLوھك

مLLام كLLل إكLLان رئLLیس الدولLLة " .ي جماعة ضLLغط رسLLمیةأالمزارعون والعمال والتجار طلب دعم 

  .المھنیة وأو الدینیة أي تشجیع  للمؤسسات السیاسیة أ" ولم یقدم ،الشعب



وكانLLت  ة،مترابطLLعLLات لقاعدة ھLLو القبائLLل التLLي شLLكلت مجتمكان االستثناء الوحید لھذه ا

 ىلLLإضLLافة باإل ،لكLLن الصLLراعات الفئویLLة داخLLل القبائLLل .حLLد مLLا بمثابLLة دول داخLLل الدولLLة ىلLLإ

عاقLLت ظھLLور كتلLLة قبلیLLة واحLLدة  أت مLLن الوحLLدة القبلیLLة وأضLLعفالصLLراعات بLLین القبائLLل المختلفLLة 

  .وھو ما فعلھ في الواقع ،حدة ىقبیلة علل مع كل ماعمام التمكان اإلإكان ب .مؤثرة

 من التوقعات   ىدنالحد األ
عطLLي أ  ى.دنLLالحد األ ىلإمام لتقلیل توقعات الیمنیین في عصر التوقعات جاھد نظام اإل

بLLدون   ىلLLم یكLLن مLLن الممكLLن تحقیLLق التوقعLLات الكبLLر .ة والفسLLادوالثLLر علLLىولویLLة أة فLLالفقLLر والع

لكنLLھ  ،عLLادة تنظLLیم جLLذري للحكومLLةإدي الذي لم یكن فقط یقتضي كبر من التطور االقتصاأمعدل 

  .جنبیLLةأ تLLأثیراتذلLLك مLLن  یرافLLقنطاق واسLLع مLLع مLLا  علىجنبیة كان یستلزم اللجوء للمساعدة األ

 ىلLLإجانLLب سLLمح بLLدخول األأن أ ىالحشLLائش علLL علLLىنا وشعبي فقراء نقتLLات أظل أن أفضل أنا أ"

) 31(،"الLLبالد إلLLىو الفائLLدة التLLي سLLیجلبھا دخLLولھم أة وحجLLم الثLLرو تقدیم تنازالت مھما كLLان أالبالد 

ي صLLورة وسLLوف یرتLLاب دومLLا فLLي أ"الLLیمن سLLوف یLLرفض المسLLاعدة بLL .حمLLدأمLLام كمLLا قLLال اإل

وسLLوف یكLLون راضLLیا بLLالوتیرة  ،المسLLاعدات والعقLLود التLLي یقLLدمھا الغLLرب وعمLLالء االسLLتعمار

 )32(".شرفھ واستقاللھ ىالبطیئة بینما یحافظ عل

وكان  )33(.نھ یوما ما ستتطور البالد وسیتم استغالل ثرواتھا المعدنیةأحمد أمام وعد األ

حمLLد أقLLال  .ن المطالب المبالغ فیھا سLLتكون مسLLتبعدةإتي ذلك الیوم فأی ىنھ حتأن یضیف أمكانھ إب

ن نفعLLل أولكLLن كیLLف یمكLLن " :یقLLول ىومضLL ،ن یرفع رواتبھمأنھ كان یود أالجیش جنود مخاطبا 

ذا كانت المطالLLب إف )34(؟"ذلك إلىو قمح وما أبینما موارد الیمن ما زالت تخلو من حبة ذرة  ذلك

كثر طموحا والمتعلقة المطالب األ أنجور قد رفضت بھذا الشكل فمن الواضح الخاصة بزیادة األ

  .دراج الریاحأستذھب كانت العمل العام  وأبالخدمات االجتماعیة 

 

 من النتائج ىدنالحد األ
مLLل فLLي تحقیLLق قل المطالب كان الیمنیون یقتربون من النظام مLLع قلیLLل مLLن األأمع  ىحت

 ة.كثر منLLھ  قاعLLدأمور كان استثناء فالقیام باأل ،ة للغایةءكانت الحكومة عدیمة الكفا .المطالب تلك

العمLLل التLLي لLLم تكLLن  آلیLLةضعف الفسLLاد المستشLLري قد أو ،كومیون غیر مبالینحال المسئولونكان 

 .صالأتع بالكفاءة تتم



وقد میز نقص الكفاءة كل نشاط حكومي ووصل لمرحلة كانت حتي متطلبات الحكومLLة 

مریكي عمل لمدة سنتین في الیمن ھذه أدبلوماسي  صفو )35(.حد التجارأالمادیة تتوافر بواسطة 

  :غیاب الكفاءة بشكل مالئممن  ةالحال

اعیLLة تتكLLون مLLن ملیون نسمة كانLLت الخLLدمات االجتم 4.5في بلد یضم 

جانLLب  ىلLLإ ،یتام وثالث مستشفیات كانت الظروف فیھا مروعةدار لأل

ي خLLLدمات صLLLرف ألLLLم تكLLLن ھنLLLاك  .ومیLLLةكالقلیLLLل مLLLن المLLLدارس الح

وفقLLط فLLي تعLLز وجLLد نظLLام للمیLLاه العمومیLLة كLLان یتكLLون مLLن  ،صLLحي

مصLLLبات عمومیLLLة مركزیLLLة   ىلLLLإصLLLل تبوصLLLة  3/4سLLLعة بماسLLLورة 

فLLي المائLLة   3لكھربLLاء متLLوفرة لحLLوالي كانت ا .رضاأل فوقموضوعة 

 )36(.سعارھا باھظةأوكانت  ،من السكان

كانLLت المیLLاه مختلطLLة  :سLLوأاألمLLور أالحكLLومیین  المسLLئولینجعلLLت المبLLاالة وتراخLLي 

ن إكLLذلك فLL )39(.كLLان یLLتم تزویLLر جLLوازات السLLفر )38(.لف جوال من الدقیقأ 45وفقد  )37(،بالطین

نائب الملك فLLي  ىلإارة إشوفي  )40(.ستخدامھا وتعرضت للنھبئ ایسأ ةبعض المشروعات العام

مصLLالح  علLLى یجLLدون متعLLة فLLي التLLأثیرالLLذین  مLLن القالئLLل انھ كLLان "واحLLدأ سبأتعز قالت صحیفة 

 )41(."الناس

ولكLLن فLLي الLLیمن كLLان الفسLLاد  ،ن نجLLد حكومLLة ال یوجLLد بھLLا فسLLادأبالطبع من المسLLتحیل 

نLLك سLLتحل أ"بطبیعتLLھ وفطرتLLھ ال یثLLق الیمنLLي  .ان قاعLLدة تقریبLLانھ كأشائعا جدا ومسلما بھ لدرجة 

 ىورغم الحریة المحدودة كانLLت الصLLحف الیمنیLLة قLLادرة علLL )42(."خذ رشوة مقدماأمشكلتھ ما لم ت

عLLرب ولLLي العھLLد البLLدر عLLن قلقLLھ مLLن حجLLم الفسLLاد داخLLل أو )43(.انتشLLار الرشLLوة ىلLLإلفت االنتباه 

 )44(ة.الحكوم

یتمیزون بالالمباالة والفساد لLLم  مسئولونحدودة للغایة كان یدیرھا ومع وجود مرافق م 

  .ن تكون معظم المطالب في صورة مظالم ضد عمل النظام نفسھأیكن غریبا 

 الھیكل الخاص بنظام الحكم 
 )45(الھیكل الرئیسي للسلطة 

فLLي  ةدارة الخاصLLة بالسLLلطحدد كیفیة تنظیم اإلیداري إو أي نظام قانوني ألم یكن ھناك 

 ھLLيدارة التي كانت سائدة في الیمن طریقة اإل ىدارة المدنیة علومحاولة تطبیق مبادئ اإل ،الیمن

سLLالیب الحكLLم مLLن أنLLھ ورث بعضLLا مLLن إمLLام یحیLLى السLLلطة فاإل ىحین تLLول .محاولة ال طائل منھا



ترتیLLب وبقLLي ھLLذا ال .بعض التحسLLیناتعلیھا دخل أنظمة التقلیدیة لكنھ تراك واستخدم بعض األاأل

 .حمدأمام خالل فترة حكم اإل - مع بعض التعدیالت الطفیفة - ساریا

كLLان و .س كLLل منھLLا نائLLبأیLLر (محافظLLات) لLLواءات 7إلLLى داریLLا كانLLت الLLبالد مقسLLمة إ 

 عLLزل(مLLدن) و احينLLو عLLدةإلLLى كانLLت بLLدورھا مقسLLمة  )ریاتیمLLد(ضLLیة أقیتكون من عLLدة  لواءال

وفLLي كLLل  .الشLLیوخ القLLرىس أبینمLLا ر )ة(وال عLLاملینات رییداریون للمLLدكان الرؤساء اإل. )ى(قر

ھLLLم القضLLLاة وجLLLامع  - اإلداريبجانLLLب الLLLرئیس  -ھمیLLLة أكثLLLر ن األولئوداري كLLLان المسLLLإتقسLLLیم 

 )46(.عن الفرع المحلي للخزانة العامة المسئولوھو  - مین الخزانةأالضرائب ورئیس الشرطة و

وكانLLت  .الLLوزارة والمجلLLس الملكLLي :مLLام ھیئتLLانكLLان یسLLاعد اإل وطنيالLL ىالمسLLتو ىعل

عضLLاء أوكLLان  .لكلمLLةالمفھLLوم لمعني بالیة وزارات أنھ لم توجد المناصب الوزاریة شرفیة فقط أل

  .ي سلطات محددةأمام ولم یمنحوا المجلس الملكي مساعدین شخصیین لإل

لLLم یعكLLس  :والأ .یمكن مالحظة ملمحین مثیLLرین لالھتمLLام فLLي الھیكLLل الخLLاص بالسLLلطة

LLيھLLلطة الحقیقLLل السLLوح ھیكLLل بوضLLذا الھیك، LLي حقیقLLر فLLا یظھLLو مLLا  أ ةوھLLم قوتھLLل رغLLن القبائ

مLLام ن دور اإلأ :وثانیLLا )47(.ھمیتھا السیاسیة لم یكن لھLLا نصLLیب معLLادل لLLذلك فLLي ھیكLLل السLLلطةأو

مLLام وكیLLف كLLان ي دراسLLة للحكLLم فLLي الLLیمن تصLLبح دراسLLة لسLLلطات اإلأن أكLLان ھامLLا لدرجLLة 

  .یمارسھا

 مام ور الفرید لإلالد
LLعب تمامLLن الصLLة  امLLة العملیLLن الناحیLLذه إمLLل ھLLد بكLLخص واحLLھ شLLع فیLLام یتمتLLاد نظLLیج

في النظام الیمني كانت السLLلطات التشLLریعیة والقضLLائیة   .مامالسلطات مثلما كان الحال بالنسبة لإل

وتوجیLLھ  )48(،سLLالمیةیة كان یقLLوم بتفسLLیر الشLLریعة اإلعبصفتھ التشری ھ.داریة متركزة في یدیواإل

وبالنسLLبة لوظیفتLLھ  .صLLدار المراسLLیم والقLLوانینالسLLلطة الوحیLLدة إل كLLان یمتلLLككمLLا  )49(،المحLLاكم

LL50(ھ.القضائیة كان یقوم بتعیین القضاة والنظر في بعض القضایا بنفس( LLق  ذلككLLھ بحLLتفظ لنفسLLاح

راجLLع كLLل الحكومLLة وی مسLLئوليالسLLلطة التنفیذیLLة كLLان یعLLین كLLل  سأوكLLر .االسLLتئناف النھLLائي

 )51(.دارةدق تفاصیل اإلأالمصروفات ویھتم ب

القیLLام  علLLىحمد مثLLل والLLده أمام صر اإلأو ،ي شخص في ھذه الوظائفألم یتم تفویض 

مLLن  بLLرربقLLدر م السLLمةوقLLد الحLLظ وروي زوار الLLیمن ھLLذه  .قصي درجة ممكنLLةبتلك الوظائف أل

ذا كLLان إكان الملك یحدد شخصLLیا مLLا " )52(.مام نفسھكان یتم توزیع المخزون بواسطة اإل .الدھشة

م أضLLافیة مLLن الحبLLر لفصLLلھ إوعیLLة أ ةعشLLر ىلLLإریLLة نائیLLة یحتLLاج یمLLدرس فLLي مدرسLLة مLLا فLLي مد



للمرضLLي الLLذین یتلقLLون العLLالج فLLي المستشLLفیات  ىوبالنسLLبة للوصLLفات الطبیLLة التLLي تعطLL )53(."ال

 )54(."مام بنفسھن یصدق علیھا اإلأنفقة الدولة كان یجب  ىعل

مLLام بالتعامLLل مLLع كLLل حجLLم ولLLع اإل ىلLLإشارة دلة كافیة لإلأتوجد  .فیھ ایكن ھذا مبالغلم 

كLLل ذلLLك احتLLاج   – )57(،صLLالح مدرسLLةإو )56(،حكLLومي ىوتوسLLعة مبنLL )55(،حفر بئLLر.التفاصLLیل

مLLLام قبLLLول مناشLLLدة مLLLن ممLLLرض یطلLLLب مLLLن اإل سLLLبأذات مLLLرة نشLLLرت صLLLحیفة  .مLLLاماإل وامLLLرأل

  )58(.استقالتھ

ي نLLیع ،مLLامة لسLLلطة اإلضLLحالحLLدود غیLLر الوا ى جانLLبلLLإ ة،داریLLانین اإلوقLLكان غیLLاب ال

لLLم تكLLن المطالLLب تسLLیر عبLLر قنLLوات  .سLLالیب محLLددةوفقLLا أل تمLLارسمLLام لLLم ن سLLلطات اإلأعملیLLا 

وھكLLذا لLLم  .جLLراءات رسLLمیةإمLLام تنقLLل عبLLر وامر اإلأكذلك لم تكن  .ماماإل ىلإتصل  ىمنظمة حت

نائLLب  - دارياإل ھحد الوالة مباشرة ویتجاھل رئیسLLأن یوجھ أمام لإلیكن من غیر المعتاد بالنسبة 

قLLل ویرفLLع طلبLLھ األ المسLLئولیني عضLLو فLLي النظLLام أن یتجاھLLل أكذلك كان من الشLLائع  )59(.الملك

 )60(.ماماإل ىلإمباشرة 

 دوار الخاصة بالسلطة  األب تعلقالتوقعات الثقافیة فیما ی
  .ال یثقLLوا فLLي كLLل السLLلطاتأظLLام السیاسLLي الیمنLLي عضLLاء النأ ةعلمت التجارب التاریخی

 ى،خLLرأالسلطة في الLLیمن تنتھLLي دائمLLا بنخبLLة تحLLل محLLل نخبLLة  ىكانت الصراعات المتواصلة عل

ولLLین مLLن خLLالل العقLLدین األ .عضLLاء النظLLام السیاسLLي ككLLلألبالنسبة ي نتائج مفیدة ألذلك  یؤدلم و

وفي العقود التالیLLة انشLLغلت بتLLدعیم   ،قالل البالدمامة مشغولة بضمان استالقرن العشرین كانت اإل

یجابیLLة إن الحكومLLة لھLLا مھمLLة أصLLل فكLLرة أتتكLLي لLLم یكLLن ھنLLاك وقLLت ل .سلطة الحكومة المركزیة

حLLاول النظLLام فLLي البدایLLة و .دعھ یعمل الخاص بحمایة الحدود وحفظ السالم الداخلي أبعد من مبدأ

 .التصدي لتلك الفكرة عندما اندلعت الثورة

كمLLا لLLم  ،نLLھ ملLLزم بالعمLLل نحLLو تحقیLLق رفاھیLLة شLLعبھبألم یشعر من شغل منصب الحكLLم 

ن االلتماسLLات التLLي تلقاھLLا ألLLم یكLLن مLLن قبیLLل المصLLادفة اللغویLLة  .ن یفعLLل ذلLLكمنLLھ أیتوقع الشعب 

تم مLLوال التLLي كLLان یLLاأل إلLLىالنظLLام العLLام  حفLLظاحتLLاج  .شLLكاويمام كان یطلق علیھا دائمLLا اسLLم اإل

كثLLر مLLن أالحكومLLة یبLLدون  مسLLئولووھكذا لم یكLLن  .یھا فقط من خالل جمع الضرائبعل الحصول

  :ثماني فئات ىلإالدولة  دن مسئولي یصنف ھیوارثو )61(."فرض الضرائبلسلطة "مجرد 

 و عاملو المحافظاتأالمقیمون  -1

 القضاة -2

 جامعو الضرائب -3



 حراس السجن -4

 الجمارك مسئولو -5

 القوات المسلحة  -6

 مناء الخزانةأ -7

 مدرسون  ال  -8

  :ویمضي معلقا

عمLLال  مLLن بLLین الطبقLLات الثمانیLLة كLLان ھنLLاك سLLبعة منخرطLLون فLLي األ

 6 ؛یجمعون الضرائب 5و 3 :ھمیة المرتبطة بجمع الضرائبأكثر األ

و یLLتم القLLبض علLLیھم  أیLLدفعوا  حتLLىیتLLابعون المتھLLربین مLLن الضLLرائب 

یصLLLLLاالت إیقLLLLLدمون تقLLLLLاریر ویسLLLLLلمون   1 ؛4و 2 ىلLLLLLإوتسLLLLLلیمھم 

 )62(.ماماإل ىلإائب الضر

نLLھ كLLان أمLLن وولین عن األؤیضا مسأفراد القوات المسلحة كانوا أن أھذا یتجاھل حقیقة 

ولكن ھذه الفقرة تساعد في توضیح نوعیLLة التوقعLLات الثقافیLLة المرتبطLLة   .القضاة حل القضایا ىعل

 ة.دوار الخاصة بالسلطباأل

 منصب في السلطة  ىعلأ واشخاص شغلأھم ثالثة أ -4
مسLLتوي  ىمنصLLب فLLي السLLلطة علLLأعلLLى ھم ثالث شخصیات شغلت أیتناول ھذا الجزء 

ل محLLفتLLرة  الئمLLة فLLي نھLLم یضLLمون اثنLLین مLLن األألوقLLد تLLم اختیLLارھم لLLیس فقLLط  ،اتخLLاذ القLLرارات

االتجLLاه  ىلLLإكLLان البLLدر یرمLLز  .ل اتجاھLLا قویLLا فLLي النظLLاممثLLن كLLل واحLLد مLLنھم الدراسLLة ولكLLن أل

وكLLان الحسLLن ھLLو المتحLLدث  ،مامLLة بطریقLLة سLLلمیة وتدریجیLLةتحLLدیث اإلاللیبرالLLي الLLذي ھLLدف ل

حمLLد جھLLود أبینمLLا مثLLل  ،بقLLاء الوضLLع القLLائم بكLLل تفاصLLیلھإرادوا أالرسمي باسم المحافظین الذین 

اللیبرالي واالتجLLاه المحLLافظ واالتجLLاه الثLLوري بLLدون  لالتجاهالنظام للتكیف  مع الضغوط المتباینة 

 ،رات فLLي كLLل مLLن السیاسLLات والنظLLامیدخال تغیإالبدر في  رغبوباختصار  .طبیعة النظام ریغیت

استعداد لتجربLLة سیاسLLات  علىحمد أبینما كان  ،ي منھماأیرات في یي تغأفي حین لم یرد الحسن 

  .جدیدة ولكن  لیس ھیاكل جدیدة للسلطة

 حمد  أ
ولتLLھ المبكLLرة طف ىوقضLL )63(،1895عLLام  - مام یحیىلإل األكبروھو االبن  -حمد أولد 

معلمLLین یزیLLدین  يیLLدأ ىعلLL ألدبتعلیمLLا مكثفLLا فLLي الLLدین واأحمLLد  ىتلقLL .مLLام محمLLدمLLع جLLده اإل

 )64(.دھتمت تسمیتھ ولیا للع 1923وفي عام  ،وشافعیین



  .ثنLLاء مرحلLLة توحیLLد الLLبالدأحمد كقائد عسLLكري واعتمLLد علیLLھ كثیLLرا أمام یحیى عین اإل

حقLLق قLLد و )65(.نحLLاء الLLبالدأالمنLLاطق القبلیLLة المتمLLردة فLLي الكثیLLر مLLن  ىلإحمد أخذت الحمالت أو

وخLLالل تلLLك   .حLLین سLLحق تمLLرد قبیلLLة الزرانیLLق 1929و 1928عظLLم شLLھرة مLLا بLLین عLLامي أ

   ة.خیریامھ األأ حتىوالتي استمرت  ،الحمالت اكتسب شھرتھ بالشجاعة والقسوة والصمود

ھما  یبLLدو غریبLLا فLLي ضLLوء شخصLLیتمLLر ال یأوھو  ،حمد بوالده جیدة دائماألم تكن عالقة 

 علLLىطفت  -الیمنیة -ثناء الحروب السعودیةأسبیل المثال  ىعل -حیان في بعض األ تین.المسیطر

ب لLLم یLLدخر ن األأكما  ،ثابتین هحمد لوالدأخالص إعجاب وإومع ذلك ظل  ،السطح خالفات قویة

  .حمد لھأجھدا لضمان خالفة 

العسLLكري السLLابق  همLLع دور 1955قLLالب وان 1948حمLLد عقLLب ثLLورة أاتحLLدت قسLLوة 

مLLن تلLLك  - الLLذي كLLان قویLLا ومخیفLLا -وعLLزز مظھLLره  .لینتجLLا صLLورة الطاغیLLة المLLتعطش للLLدماء

حیLLث  ،بشLLكل مبLLالغ فیLLھ هطLLوارأغرابLLة  ىالتركیLLز علLL ىقLLد جLLرفذلLLك  ىلLLإضLLافة وباإل .الصLLورة

 .مLLن المھابLLة والغمLLوض ةبھالLL )66(كثLLر جھLLال بقدراتLLھ الخارقLLةیمان  بعض من رعایاه األإ ھحاطأ

 ةولیلLL ةلف لیلLLأمن  ةنھ شخصیأ ىبشكل عام علأحمد  ىلإصبح ینظر أن أثر الكلي لذلك وكان األ

 تنظLLیم ومشLLاھدة ھLLيھوایتLLھ المفضLLلة أن كان یفترض بصورة شائعة "كاھن غیر عقالني -ملك -

 )67(."قطع الرؤس عملیات

ثLLر الشخصLLیات تعقیLLدا حیLLث كأحمد كانLLت مLLن أن شخصیة إورغم ھذا الشعور الشائع ف

ومنعLLھ شLLكھ  وعLLدم  ،ھدر طاقتھ الھائلة في التفاھاتأ .جنب ىلإاجتمعت فیھا القسوة والرقة جنبا 

 ىولLLمامLLا عظیمLLا فLLي المراحLLل األإحمLLد لیصLLبح أكLLان  .لمھام القیادة البنLLاءة نفسھثقتھ من تكریس 

ھLLي كLLل مLLا كLLان متوقعLLا مLLن عLLداء الخLLارجیین والLLداخلیین عنLLدما كانLLت قیLLادة المخلصLLین ضLLد األ

لLLم یكLLن  .حمLLد مLLن قصLLور خطیLLرأ ىولكن كقائLLد للLLبالد فLLي مرحلLLة حدیثLLة عLLان ،ن یقوم بھأمام اإل

و أفLLي التLLدریب الLLذي حصLLل علیLLھ یؤھلLLھ لكLLي یسLLتوعب مبLLادئ مثLLل التحLLدیث يء ي شLLأھنLLاك 

القLLراءة  وأ )68(فائLLدة السLLفرعلLLى حمLLد أ حصLLللLLم ی .و التطLLور االقتصLLادي بشLLكل كامLLلأالرفاھیLLة 

نسLLخة طبLLق "حمLLد أ لLLم یكLLنربمLLا  )69(.دبالLLدین واأل ىمقتصLLرا تمامLLا علLL ھكLLان تعلیمLL .المتنوعLLة

طار الذي رسمھ نھ یستطیع تحقیق تطور حقیقي داخل اإلأمن بشدة بآلكنھ  )70(،"صل من والدهاأل

وال  ھویتكشLLف ارتباكLL ،فLLي مطاردتLLھ هجنبLLي الLLذي كLLان یطLLارد والLLداسLLتمر شLLبح النفLLوذ األ .والده

مLLاذا تریLLد " :صLLالحاتإجLLراء إ ىمستشار كان یحثھ علLL على للنظر في رده ةمباالتھ بصورة الفت

 )71(؟"ھنا النصارى إلى نحضر ؟ن نفعلأمنا 

 هوجLLھ قصLLورألكLLن  ،حLLوال مواطنیLLھأراد فعLLال تحسLLین أحمLLد أن أنكار حقیقLLة إال یمكن 

راد ان یحتفظ بھ بLLال مسLLاس أم الذي القیود التي فرضھا علیھ النظا -من ذلك ھم األ -والشخصي 



لم یكLLن علیLLھ فقLLط  .منثباھظ ال االنظام انتصار لىكان نجاحھ في الحفاظ ع .عاقتھ في كل خطوةأ

ن أابنLLھ  ىن اختفLLي وجLLوده المھLLیمن مLLن المشLLھد كLLان علLLألكن بمجLLرد  ،القمع المفرط إلى ءاللجو

 .یجني الحصاد المر

 البدر    
م البدر بینمLLا  كLLان أحمد أطلق . 1928عام  -حمد أمام اء اإلبنأكبر أ - ولد محمد البدر

یLLد  ىالتعلLLیم الLLدیني علLLالبLLدر تلقLLي  .وقضLLي معظLLم طفولتLLھ بعیLLدا عLLن والLLده ،ال یLLزال صLLغیرا

 .الكتLLب والمجLLالت الحدیثLLة ىلLLإیمیLLل  أان فLLي فتLLرة المراھقLLة بLLدكLLوحLLین  ،مدرسLLین خصوصLLیین

صLLبح فیمLLا أوالذي  -حمد نعمان أ أذلك الوقت بد نھا كانت نادرة  ویصعب الحصول علیھا فيوأل

  .هأمیر الصغیر ویقترح علیھ ما یقریھتم بتعلیم األ - حد القادة اللیبرالیینأبعد 

ربعینLLات تLLرك وفLLي األ، فكLLار اللیبرالیLLةاأل ىالبLLدر تLLدریجیا یتبنLL أبLLد ھومن خالل قراءات

 ة،كادیمیLLة عسLLكریأدورة فLLي  فLLي مصLLر ىتلقLL .لبنLLان ومصLLر إلLLىخذتLLھ أالیمن  في رحلة طویلLLة 

وفLLي نفLLس الوقLLت كLLان یحضLLر  ،كثر ضمن الحLLرس الملكLLي المصLLريأتدریبا  ىنھاھا تلقأحین  و

وقLLد عLLززت ھLLذه  .)72(كمسLLتمع ن)بعض المحاضرات في جامعة الملك فLLؤاد (جامعLLة القLLاھرة اآل

  .یمنما في وسعھ لتحدیث ال ىقصأفعل  ىالخبرات  نظرتھ اللیبرالیة وجعلتھ عازما عل

حمLLد أوبعLLد تLLولي  .خضLLع البLLدر الLLذي كLLان فLLي صLLنعاء للثLLوار 1948ثنLLاء ثLLورة أو 

میر مسLLتنیر أوفي بدایة الخمسینات ترسخت سLLمعتھ كLL .لملك في الحدیدةلالسلطة  عین البدر نائبا 

صLLبح البLLدر أ 1955وفLLي عLLام  .لیLLھإت العناصر اللیبرالیLLة فLLي االنضLLمام أوبد ،ذي  عقلیة حدیثة

عLLدة  إلLLىخذتLLھ رحالتLLھ أسLLافر كثیLLرا  و .یس الوزراء ووزیرا للدفاع والشئون الخارجیةنائبا  لرئ

نموذج لفكرة  ىلإحولتھ اتصاالتھ بالرئیس عبد الناصر  .الشرقیة والكتلةوسط دول في الشرق األ

 .القضیة التي تبناھا بحماس، وھي التقدمیة ةالزعیم المصري الخاصة بالقومیة العربی

LLلم یكن البدر قLLة  ىادرا علLLھ اللیبرالیLLة عقیدتLLات الخارجإممارسLLال العالقLLي مجLLال فLLةی، 

حLLین كLLان  1959عLLام  ةقصLLیر ةال خLLالل فتLLرإي قLLدر مLLن السLLلطة أحمLLد أمLLام لLLم یمنحLLھ اإلحیث 

ولكLLن التجربLLة توقفLLت حLLین  ،صLLالحاتدخل البLLدر بعLLض اإلأ ةوخالل تلك الفتر .مام في الیمناإل

ولكLLن حینھLLا   ،البLLدر السLLلطة ىحمLLد تLLولأ وفLLاةوفقط عنLLد  .حاتصالعاد والده وتراجع عن كل اإل

 .طاحت الثورة بنظام حكمھأسبوع أبعد تولیھ السلطة بف ،كان الوقت قد فات

 نیراكLLان مسLLت .المسLLیطرة هجLLوال ومھLLذبا فقLLد طغLLت علیLLھ شخصLLیة والLLدخكLLان  نLLھوأل

ن یسLLمح أكبر ممLLا یمكLLن أوكان مخلصا بقدر  ،كبر مما یسمح لھ بتبني وجھة نظر والدهأدرجة  ب

) 73(.صLLورتھ اللیبرالیLLة ىبقاء علحاول البدر االحتفاظ بدعم والده وفي نفس الوقت اإل .لھ بالتمرد



وفLLي نھایLLة  .كثLLر ثوریLLةأصLLبحوا أثLLار اسLLتیاء المحLLافظین وشLLك اللیبLLرالیین الLLذین أوخLLالل ذلLLك 

الLLدعم الكامLLل   ىللحصLLول علLLما یكفي لجذب الثوار وال محافظا بما یكفLLي بالمطاف لم یكن ثوریا 

  .للعناصر المحافظة في النظام

 الحسن  
وخLLالل مسLLیرتھ السیاسLLیة كLLان محافظLLا  ،1902عLLام  - بنLLاء یحیLLىأثالث  - ولد الحسن

  ،حمLLد السLLلطةأعLLین رئیسLLا للLLوزراء ونائبLLا للملLLك فLLي صLLنعاء عنLLد تLLولي  )74(.شLLدید التعصLLب

LLة التحLLي معارضLLم  )75(.دیثواستخدم الحسن نفوذه الكبیر فLLي أورغLLترك فLLم یشLLھ لLLام انLLالب عLLنق

بقLLي الحسLLن خLLارج الLLبالد أ 1962وحتLLي عLLام  .وجیLLزة ةعفي من مناصبھ بعده بفترأفقد  1955

قضLLي معظLLم وقتLLھ فLLي نیویLLورك كLLرئیس  ، حیLLثفي مھمات دبلوماسیة باستثناء زیLLارات قصLLیرة

  .مم المتحدةللبعثة الیمنیة  في األ

نمLLا مLLن إو ،مLLن شخصLLیتھ التLLي كانLLت محافظLLة وبLLال ھویLLة ھمیLLة الحسLLن نابعLLةألم تكLLن 

 :كثLLر محافظLLةاألى لLLدعم القLLو ةتLLھ الثابتLLتقلیدیجذبتھ  .باعتباره الشخص المفضل للمحافظین هدور

 حمLLد الخطLLر المحتمLLل الLLذي مثلLLھ الحسLLن كمنLLافسأدرك أ .وغالبیة السLLادة العلماءزعماء القبائل و

  .بعیدا عن البالد ھبقائإفقط من خالل  هونجح في تحیید ،للبدر
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 الفصل الثالث
 المطالب

مكLLLن القیLLLام بتحلیLLLل شLLLامل مال تجعLLLل البیانLLLات المتLLLوفرة وال نطLLLاق الدراسLLLة مLLLن ال

مLLام لإل الموجھLLةتلك المطالب  ىوسیقتصر ھذا الفصل عل ،اسي الیمنيفي النظام السی )1(للمطالب

سLLلطة لصLLنع  ىعلLLأتعامLLل  ىخLLر سLLیكون قصLLر الدراسLLة علLLآي نظLLام أفLLي  .وطریقة تعاملھ معھا

 ،لكن لیس ھLLذا ھLLو الحLLال فLLي النظLLام السیاسLLي الیمنLLي ،غیر مالئم تماماأمرا القرار مع المطالب 

لیLLھ شخصLLیا إن یوجھLLوا أ ىلLLإفLLراد كLLانوا یمیلLLون ن األأ لدرجLLة مLLام شLLامالینا كان دور اإلأفكما ر

ن كLLل أھLLذا ال یعنLLي فLLإن وبLLالطبع  ى.خرأنظمة أخذ مسارا مختلفا في أتلك المطالب التي كانت لت



 ي فLLيلLLن التمLLایز الھیكأي نLLلكنLLھ یع ،مLLام نفسLLھقLLرارات ملزمLLة مLLن اإل ىلLLإالمطالب كانت تتحLLول 

 ةالمنظمLL یLLاتلد الذي تسیر فیھ ھذه المطالب عبLLر سلسLLلة مLLن اآلالتعقی ىمستو ىلإالیمن لم یصل 

 .مLLاماإل ىلLLإ -عالجتھLLا بشLLكل رسLLمي متلLLك التLLي تمLLت  –ن تصLLل نسLLبة صLLغیرة منھLLا فقLLط أقبLLل 

"یجLLب  .مLLاماإل ىلLLإصLLحابھا أنواع التنظیم وانتقل مباشرة مLLن أالكثیر من تلك المطالب تفادي كل 

وقLLد  )2(".الذي یصدر القرارات السLLلطویة النظام الفرعينحو  أنفسھمصحاب المطالب أن یوجھ أ

 .مام كان یمثل ھذا النظام الفرعي في الیمناإل نأیعتقدون ین كان الكثیر من الیمنی

وبمجLLرد تسLLییس  )3(.طلبLLات ىلLLإالرغبات  تحولھیكلیة تمنع  ي حواجزألم تكن ھناك  

 توكان )4(.ام متوقعین قرارات ملزمةماإل ىلإون أفراد بشكل غریزي تقریبا یلجالمطالب كان األ

مLLام بالحریLLة فLLي فLLي الLLیمن تمتLLع اإل ةمامLLدخLLال نظLLام اإلإا منLLذ یتقلیLLد .سLLباب عدیLLدة لھLLذاأھنLLاك 

یLLرادات إل ھLLم مصLLدرأي عائدات  الضریبة الدینیة التي كانت تمثل أ - الزكاةموال أالتصرف في 

 ،مLLاماإل ىلLLإي غLLرض موال ألأیص تخص ىي مطلب یشتمل علأن یتم تقدیم أوكان یجب  .الدولة

دارة الخزانة والتي إمام ھو المسئول الوحید عن كان اإل .القرن العشرین ىھذا التقلید حت واستمر

ي قLLرار أن إوھكLLذا فLL .موالLLھ الخاصLLةأمن الصعب تمیزھا عن  -یة لغراض العملجمیع األ -كان 

ذلLLك شLLجعت قاعLLدة الوصLLول  ىلLLإضLLافة وباإل .مLLامن یصLLدره اإلأنفاق المLLال كLLان یجLLب إیتضمن 

كLLان  .مLLام مباشLLرةاإل ىلLLإوتقLLدیم طلبLLاتھم  ىدنLLتجاھLLل المسLLئولین األ ىفLLراد علLLمLLام األالمباشر لإل

كبیLLرا مLLن  ان عLLددوأل؛ مLLام تقیLLا وعLLادالبینمLLا كLLان اإل ،ن وغیLLر مبLLالینین یعتبرون فاسدوالمسئول

مLLع الشLLخص الLLذي كLLان كLLان فقLLط مLLن الطبیعLLي التواصLLل  ،مLLن السLLلطات ىالمطالب شLLمل شLLكاو

LLده علLLكاوى قادرا وحLLة الشLLي  ى.معالجLLول لوال داعLLألقLLل علLLبء ھائLLع عLLت وضLLة كانLLىن النتیج 

  ةوفLLي كLLل مLLر .كملLLھبأنظLLام اللعمل ضروریا داء القوي المستمر من جانبھ مام وجعل األعاتق اإل

  .ا كان النظام یعمل تحت ضغطرمام قاصداء اإلأكان 

 القواعد الثقافیة  ثیرأت
لتشجیع زیادة عدد  كانت تمیل –مام الوصول المباشر لإل - ةن قاعدة ثقافیة واحدأغم ر

شLLرنا فLLي الفصLLل الثLLاني أومثلمLLا  .عملت في اتجLLاه معLLاكس ىخرن القواعد الثقافیة األإالمطالب ف

استبعدت النظLLرة  )5(ى.دنالحد األ ىلإحاول النظام تقلیل المطالب عن طریق خفض التوقعات  فقد

كLLذلك لعLLب الLLدور الLLدین دورا حیویLLا فLLي كLLبح و ،یر الجLLذريیظLLة المطالLLب الخاصLLة بLLالتغالمحاف

المتعلقLLة بتحریLLر  مثLLل الرغبLLات -سLLالم رضة مع اإلافالرغبات التي اعتبرت متع ،جماح الطلبات

وكانLLت  .مطالLLب إلىن تتحول ألم یكن لھا نصیب في  -و البارات أدخال دور السینما إ وأ أة المر

یر عن المطالب الخاصة عبوھكذا لم یكن من المسموح الت ة.منع مطالب معین ىلإتمیل  قیم النظام



ن تلLLك المطالLLب كLLان أولكLLن حقیقLLة  ،مLLامو تقلLLیص سLLلطات اإلأكبر أو حریة تنظیم أوسع أبتمثیل 

عLLادة عLLن طریLLق ال تعني أنھا لم تكن موجودة، وإنمLLا كLLان یLLتم التعبیLLر عنھLLا باستنكار  إلیھاینظر 

 .نشطة الثوریةاألالعنف و

 ىوراق القLLات كانLLت وال تLLزال عLLادة منتشLLرة لLLدأفمضLLغ  ،مLLلأثیر القات یستحق التتأو 

ن الجھات الطبیLLة لLLم تتفLLق أورغم  .فراد القبائل وسكان المدنأ ،الرجال والنساء ،الصغار والكبار

LLىعل LLدقیقأالتLLثیر ال LLات فLLتخدمیإللقLLون  ھن مسLLعادأیقولLLوة والسLLعورا بالنشLLبب شLLھ یسLLغ  .ةنLLومض

ولLLم تLLتم  .خر مLLن اللیLLلأوقت متLL ىوتستمر حت غداءبعد ال أالقات ھو عملیة تستغرق وقتا حیث تبد

نھ طالما كان تعاطي القLLات أیبدو من المعقول القول لكن و ،دراسة التداعیات السیاسیة لھذه العادة

صLLیاغة  ومLLن بینھLLا -نشLLطة السیاسLLیة یسLLتھلك وقتLLا طLLویال كLLان یمكLLن قضLLاء جLLزء منLLھ فLLي األ

یجLLاد إذلLLك فمLLن خLLالل  ىلLLإضLLافة وباإل .تقلیLLل حجLLم المطالLLب ىساعد علLL إن تعاطیھف –المطالب 

خر أجعLLل تLL إلLLى عالم خیالي یكون فیھ كل شيء مثالیا كان القLLات یمیLLلبشعور بالنشوة والسعادة و

ات تبLLدو رات الجذریة والمطالب الخاصة بتلك التغیLLریوكذلك جعل التغی ،كثر احتماال قلیالأالیمن 

 ) 6(.قل ضرورةأن لم یكن إ -لحاحا إقل أ

 القنوات الخاصة بالمطالب  مالئمةعدم 
 ،والبرقیLLات والخطابLLات ،اللقLLاء المباشLLر :مام عبر ثالث قنواتكانت المطالب تصل لإل

مثLLل  .مLLام وتقLLدیم مطالبLLھ لLLھ نظریLLامكان كل شخص في الیمن التواصل مع اإلإكان ب .والصحافة

ھنLLاك عLLدة  تصحاب المطالب اسLLتخدامھا ولكLLن عملیLLا كانLLأمكان جمیع إقناة كان ب اللقاء المباشر

 إلLLىمLLام شخصLLیا السLLفر شLLخص الراغLLب فLLي مقابلLLة اإلال ىكان علLL .جوانب قصور في تلك القناة

ذلLLك  ىلLLإضLLافة وباإل ،كان السفر داخل الLLیمن صLLعبا ومكلفLLا .و الحدیدةأمام في تعز قامة اإلإمقر 

تعقLLد  ةكانت مثل تلLLك الجلسLLات العامLL .یسمح  للجمیع بحضورھا ةجلسة عام ن ینتظرأكان علیھ 

حLLین كانLLت تلLLك  حتLLىو .ضLLعفأحمد في السن وصارت صحتھ أمام بمعدل متراجع بینما كبر اإل

مLLام اإل ىن القیود الخاصة بالوقLLت جعلLLت مLLن المسLLتحیل علLLإمام فاإل إلىالمطالب تنجح الوصول 

 )7(.مطلباالھتمام الالزم لكل  منحن یأ

رسLLال خطابLLات إلكLLن  ،مLLاماإل ىلLLإلنقLLل المطالLLب  ىخLLرأكانLLت الخطابLLات تمثLLل وسLLیلة 

جرة الكاتب العمومي الLLذي كLLان أ ،حیانفي بعض األ ،جانب ىلإتضمن نفقات في صورة طوابع 

 -مLLن آي ضLLمان بوصLLول أالظLLروف البریدیLLة فLLي الLLیمن لLLم یكLLن ھنLLاك ظLLل فLLي  .یكتب الخطLLاب

وھكLLذا  ،رشLLفة مLLنظمأو أیLLداع إالیمنیLLة نظLLام  ةالحكومLL ىلم یكLLن لLLد .طابللخ – ناھیك عن سریع

و أن یھمLLل أ - المحتمل ى منحتوبل  -مام كان من الممكن تماما اإل ىلإلو وصل الخطاب  ىفحت



لLLو  ة.كثLLر تكلفLLألكنھLLا كانLLت  ةمنا وسریة بدرجة كبیLLرأكثر أضمنت البرقیات وصوال  .یفقد نھائیا

وقLLد   )8(.بLLرد مLLدفوع مقLLدما ةن تكLLون البرقیLLة مصLLحوبأمام كان یجب اإلمتوقع من  ردكان ھناك 

  .كما قلل من حجم المطالب ةیرادات الحكومإحیث دعم  ةھذا الشرط فائدة مزدوج ىدأ

واسLLتمرت  1926الحكومیLLة عLLام  یمLLاناإلت صLLحیفة أبLLد ى.خLLرأقدمت الصحافة  قنLLاة 

وفLLي  .1940صLLدارھا عLLام إ وتوقLLف 3491عLLام  ةالحكمLLوظھLLرت صLLحیفة  .1937حتLLى عLLام 

اسLLتمرت فLLي الظھLLور حتLLى انھیLLار  -النصLLر - ىخLLرأمLLام صLLحیفة رسLLمیة سLLس اإلأ 1948عLLام 

ت في الظھور في بدایة أوھي صحیفة خاصة بد سبأجانب ذلك كانت ھناك صحیفة  ىلإو .النظام

-1959 مLLا بLLینصLLدرت لفتLLرة قصLLیرة جریLLدة أخLLرى  الطلیعLLةوكذلك كانت جریLLدة  .الخمسینات

وھكLLذا یجLLد المLLرء مطالLLب  .نجحLLت الصLLحافة فLLي تLLوفیر قنLLاة تنقLLل المطالLLب خاللھLLا )9(.6019

كثLLر أمنیLLة أجLLراءات إو )11(،كثLLر صLLرامةأ ةوضLLوابط بلدیLLة وطبیLL )10(،فضLLلأبخLLدمات عامLLة 

لكLLن الصLLحافة كقنLLاة لتوصLLیل المطالLLب كانLLت  )13(.كثLLر فاعلیLLةأیة اقتصLLاداسLLات یوس )12(،كفLLاءة

لLLم یكLLن ھنLLاك صLLحفیون و ة،كLLان جمھLLور القLLراء محLLدودا بدرجLLة كبیLLر ؛تعاني من عدة مشLLكالت

والتLLي كانLLت أجLLرأ  - )15(الطلیعLLةجبLLرت صLLحیفة أ )14(.خطLLرا دائمLLا ھدیLLدكLLان التو ،محترفLLون

    .عددا فقط 11صدارإالتوقف بعد  ىعل -الصحف الیمنیة 

الكثیLLر  نھ مع كل ھLLذه الجوانLLب مLLن القصLLور فLLي القنLLوات لLLم تسLLتطعأكان من الواضح 

مجلLLس "نشLLاء إحLLاول البLLدر تحسLLین قLLدرة القنLLوات عLLن طریLLق  .ماماإل ىلإمن المطالب الوصول 

صLLالحات شLLملت مجLLالس بلدیLLة دخLLال حزمLLة مLLن اإلإجانLLب  ىلLLإ ،1959لمساعدتھ عام  "تمثیلي

طاحLLت الثLLورة أصLLالحات ثLLم تلLLك اإل ىحمLLد علLLأمLLام اإل ىفLLي البدایLLة قضLL .1962منتخبLLة عLLام 

 .بالنظام نفسھ

 المطالب التي لم تجري معالجتھا  
مLLام بLLدون اإل ىلLLإ وضLLع كانLLت فیLLھ المطالLLب تصLLل ىلLLإمLLام الوصLLول المباشLLر لإل ىدأ

شLLخاص ودمجھLLا وتوحیLLدھا ولیة لعدد من األسیتم جمع المطالب األ"وبشكل مثالي  .معالجة كافیة

ن تصLLل أقبLLل  ن یجLLري تعLLدیلھا عLLدة مLLراتأمن المطالب التي بدورھا یمكن  ةفي مجموعة واحد

وبالتالي كان من  ،لكن في الیمن لم یكن یتم توفیر مثل ھذه المعالجة )16(."مرحلة المخرجات ىلإ

  .مام مباشرةن یصل مطلب شخصي واحد لإلأالممكن 

كLLان ن كLLل یLLوم وأل ،معالجتھLLا تمن یتفاعل مع تلك الطلبLLات التLLي لLLم تLLأمام اإل ىكان عل

كان یتم التعامل مLLع تلLLك  .ن یتم اتخاذ قرارات سریعة یومیاأیجلب معھ مطالب جدیدة كان ینبغي 

 النحو التالي: ىالمطالب عل



رائLLك أ ىرجLLال یجلسLLون القرفصLLاء علLL 50كون المجلس من حLLوالي تی

یجابیLLا برقیLLة) إو أخطLLاب  ىعلLL(لLLو كLLان الLLرد  ...الجLLدران مستندة إلLLى

LLتم األإفLLل الخLLي تحمLLة التLLي الورقLLم یعطLLھ ثLLھ بنفسLLك یكتبLLرحن الملLLم 

لو كان الLLرد  .ول عن تنفیذ ما فیھائعضو المجلس المس ىلإالخاص بھ 

تستمر ھLLذه الطریقLLة فLLي  رض...األ ىنھ فقط یرمي بالورقة علإسلبیا ف

یبLLدو  . شLLةھمد ةن بسLLرعآالتقییم مصحوبة باقتباسLLات مناسLLبة مLLن القLLر

 )17(ة.دحھ فحص ما یزید عن مائتي برقیة في جلسة وانمكاإن الملك بأ

نتLLائج ملزمLLة فLLي وقLLت   ىلLLإولیLLة دت ضLLرورة تحویLLل المطالLLب األأكLLان متوقعLLا وكمLLا 

ومن الصعب التحقق من مصداقیة العدید من الروایات   .قرارات لم تتم دراستھا بعنایة ىلإقصیر 

لكLLن الروایLLات  )18(.مLLاممLLن جانLLب اإل "غیLLر العقالنیLLة"ن یطلLLق علیLLھ القLLرارات أحLLول مLLا یمكLLن 

تLLم تكلیLLف مھنLLدس معمLLاري  .قیةایزین تحمLLل عالمLLات المصLLدحجانب غیر متأالتالیة المقدمة من 

سLLاس وضLLع األ ىر المقLLاول الیمنLLي علLLأصLL .بالخرسLLانة المسLLلحة فLLي تعLLز ىول مبنLLألبناني ببناء 

وحLLین  ة".تكون ظLLاھر"رض بحیث األ علىبالطین بحسب التقالید المحلیة ووضع الخرسانة فقط 

 ىلیھ معلومات خاطئة تمامLLا فتبنLLإمام الذي قدمت اإل ىلإع حالة الموضوإاعترض المھندس تمت 

جLLل أمLLن ف .بتكلفLLة ملیLLون دوالر نسLLیجخر بمصLLنع آوتعلق قرار متسرع  )19(.موقفا ضد المھندس

ر العائLLدات لLLو لLLم یخسLLنLLھ سبأمام قنع بعض التجار اإل، أعمال التصدیر الخاصة بھمأ علىالحفاظ 

مLLام اھتمامLLھ اإل وھكLLذا "فقLLد .لن یتم جمع ضریبة التصدیر وبالتالي ،الخارج ىلإیتم شحن القطن 

ن ألمLLاني أویقLLول طبیLLب  )20(."بالمصLLنع ولLLم یLLتم اتخLLاذ الخطLLوات النھائیLLة لجعLLل المصLLنع یعمLLل

"یمكLLن  :مLLع التعلیLLق التLLالي أحیانLLاقرارھLLا كانLLت تعLLاد مLLام إلالوصفات الطبیة التLLي كانLLت تقLLدم لإل

 )21(".قراص بدال من الحقناستخدام األ

حمLLد شخصLLا أمLLام وفقLLا لكLLل الروایLLات كLLان اإل ؛لم تكن ھذه القرارات ناتجLLة عLLن الغبLLاء

مھمLLا كLLان  - إجLLراءي أداریLLة فیھLLا لLLم "یكLLن إلیLLة آاسLLتمرار  أ یكمLLن فLLيكLLان الخطLL .عبقریا تقریبا

نLLھ كLLان وأل )22(."مLLامول بLLدون تصLLدیق صLLریح مLLن اإلسLLئي مأبواسLLطة  أن یتخذیمكن  -صغیرا 

LLام اإل ىعلLLاأمLLكالت یومیLLرات المشLLل عشLLن ب ،ن یحLLم یكLLھ إلLLرارات أمكانLLاذ قLLب اتخLLا تجنLLحیان

 .متسرعة وغیر مدروسة جیدا

  يالحجم الضغط
كبLLر أصبح مLLدخالت المعلومLLات التLLي تحمLLل المطالLLب "تالحجمي عندما  الضغط حدثی

 ىلLLإجLLل تحویلھLLا المحتمLLل أعضLLاء النظLLام المسLLئولین عLLن معالجتھLLا مLLن مLLن الLLالزم بالنسLLبة أل



 حجLLLمن إثیرات الموانLLLع الثقافیLLLة للمطالLLLب والقنLLLوات غیLLLر المالئمLLLة فLLLأوبLLLرغم تLLL )23(."قLLLرارات

مLLام كLLان اإل .كبر مما یمكLLن التعامLLل معLLھ بشLLكل فعLLالأمام كان اإل ىلإالمطالب  التي كانت تصل 

كانLLت ھنLLاك  ؛متنوعLLا ىكLLان المحتLLو )42(.لLLف رسLLالة وبرقیLLة یومیLLاأفLLي المتوسLLط  ىحمLLد  یتلقLLأ

مع ظروف المLLرض  كیفو للتأو للسفر أشخاص یطلبون المساعدة المادیة للزواج أاسات من التم

قLLرارات بقLLل ئولین األسLLجانLLب طلبLLات مLLن الم إلى ة،ھناك مظالم عامة ومحدد وكانت ة،و البطالأ

البرقیLLات وكLLل تلLLك الخطابLLات  ىلLLإوال یمكLLن النظLLر  ة.داریة مختلفإن موضوعات أمام بشمن اإل

و تحتفLLي بمناسLLبات أمLLام سبیل المثال قصائد تمتLLدح اإل ىكانت ھناك عل ؛حمل مطالبباعتبارھا ت

نLLوع معLLین مLLن بطلبLLات  ىمنھا تحتLLوي علLL ىغلبیة العظمولكن بقدر ما كانت األ ،و وطنیةأدینیة 

  .مطالب ىنھ یمكن بشكل مالئم اعتبارھا تحتوي علإالتخصیص الرسمي للموارد ف

 ،سLLبع سLLاعات یومیLLا ىلLLإربLLع أیستغرق في المتوسط من كان التفاعل مع تلك المطالب 
مLLن  انھ كLLان یواجLLھ عبئLLا زائLLدأومن الواضح  .كذلك ىخرأمور أمام االھتمام باإل ىوكان عل )25(

 ىلLLإمكانLLھ مراجعLLة كLLل المطالLLب والتوصLLل إكLLان ب ةمLLام جیLLدلكن حین كانت صLLحة اإل ،المطالب

حLLدث  .متسLLرعة لكنھLLا كانLLت مLLع ذلLLك ملزمLLة ینا كانLLت بعLLض القLLراراتأوكما ر .نھاأقرارات بش

دراك العواقLLب المقلقLLة إنتیجLLة  ھنLLأومLLن المحتمLLل  .مLLامجھاد الحقیقLLي حیLLث تLLدھورت صLLحة اإلاإل

ل وسLLعت الصLLحافة الحصLL )26(.ھمیLLة ھائلLLةأ ىمام تعطمام كانت صحة اإلداء اإلأي تراجع في أل

ن أطریقھLLا لتؤكLLد لقرائھLLا ي مصادر متLLوفرة ومضLLت فLLي أمام من معلومات حول صحة اإل ىعل

 )72(.فضل وضع ممكنأمام  كان في اإل

نLLھ ألكLLن مLLن الواضLLح  ،مام الصحیة بشLLكل علنLLياإل ىكان من النادر الكشف عن شكاو

نھ كان علیھ قضاء عدة شھور كل عام في الحدیLLدة طلبLLا للعLLالج فLLي أكان یعاني من الروماتیزم و

  ،حمLLد للمLLورفینأدمLLان إخLLر كLLان آي مLLرض أو من أ خطر من ھذاولكن األ .ینابیع المیاه الساخنة

للتخفیLLف  1948فیون عام حمد في استخدام األأ أ. بدھدائأ علىثر سلبا أدمان ھو ما وكان ھذا اإل

 .صLLبح معتمLLدا علیLLھ تمامLLاأ 1955وفLLي عLLام  .دمLLن تعاطیLLھأوبالتدریج  ،الم ما بعد الجراحةآمن 

مLLام لLLم تعLLد ن صLLحة اإلأبقولLLھ  1955ب ثنLLاء انقLLالأ ةمامLLوبرر شLLقیقھ عبLLد هللا تولیLLھ منصLLب اإل

حمد نفسھ للتخلص من تلLLك  العLLادة أوبجھد مضني وعزیمة قویة قاد  )28(.تمكنھ من القیام بمھامھ

 1959وبحلLLول مLLارس  .لكنھ تعرض النتكاسة بعLLد ذلLLك بعLLام ،خالل الشھور التي تلت االنقالب

ونشLLیطا  ىحمد معافأوعاد  .روما للعالج ىلإنھ اضطر للسفر أ ىحت ةدمانھ لدرجة خطیرإوصل 

ومنLLذ ذلLLك  .1961صLLابتھ فLLي محاولLLة اغتیLLال عLLام إ ىعنLLد عودتLLھ حیویLLة اسLLتمرت حتLL ظھLLرأو

  .عاجزا تماما تقریبا -دمانھ المتكررإ ىلإضافة باإل -صابتھ إالوقت وحتى وفاتھ جعلتھ 



قLLل  أحمLLد أمLLام داء اإلأكLLان  1962-1961وفي الفتLLرة بLLین  1959-1955وھكذا في 

وخالل تلك الفترات تركت الرسLLائل  .من المستوي المطلوب للتعامل مع عبء المطالب المتزایدة

تصLLفحھا  ھمLLام یطلLLب مLLن مسLLاعدیا كLLان اإلھعنLLد .لھLLامكأغرفة ب حتى امتألتوالبرقیات لتتكدس 

تLLم لیھLLا اھتمامLLھ وإن یوجLLھ واسLLتخراج الخطابLLات والبرقیLLات التLLي اعتبروھLLا مھمLLة بمLLا یكفLLي أل

 )29(.الباقي إحراق

  ىالمحتو ضغط
بعض  ىالحادث بسبب محتو ضغطالناتج عن حجم المطالب فقط بسبب ال لضغطم اقافت

  :تلك المطالب

فیمLLا یتعلLLق بخصLLائص مثLLل التعقیLLد والجLLدال   ىكان التنوع فLLي المحتLLو

عضLLاء اجتLLذاب اھتمLLام األ ىو القدرة علLLأواستنزاف الموارد المحدودة 

كثLLر أوقLLت  ىلLLإتحتLLاج  ربمLLا ن بعLLض المطالLLبأا یعنLLي قویاء سیاسیاأل

 ) 30(.من غیرھا لمعالجتھا

  ككLLلن لLLم یكLLن للنظLLام إ -عLLادة تنظLLیم إن تحقیقھا تطلب جھادا ألإسببت المطالب التالیة 

لتمسLLكھ الشLLدید بLLالنظرة التقلیدیLLة المحافظLLة  ونتیجLLة  ،وبسLLبب حساسLLیتھ .قLLل لنظLLام الحكLLماأل ىفعل

وھكLLذا لLLم یكLLن مLLن  .ي نوع من التغییLLر فLLي الھیاكLLل القائمLLةحمد معارضا ألأمام كان اإل ة،ماملإل

مسLLئولة عLLن  ،في التحلیل النھLLائي ،ورغم ذلك فقد ظلت حیة وكانت .الممكن تحقیق تلك المطالب

  .القیام بثورتھم ىوھو ما شجع الضباط عل تأیید،تراجع ال

 صالح النظام الضریبي إالمطالب ب
نسLLانیة إكثر أتحصیلھا بطریقة یتم قل أن المطالب الخاصة بضرائب أربما كانت حقیقة 

كثLLر أقلیLLة أ ىتبنLLت تفبینما كان .بعدم الرضا تجاه النظام سھم في الشعورأھم عامل ألم تتحقق ھي 

ن المطالب المتعلقة بالضرائب كانت تصLLدر عLLن الكثیLLر إف ثقافة نسبیا المطالب الخاصة بالتحدیث

مكانھLLا إبالسیاسLLة طالمLLا كLLان ب ةمن السكان مھتمLL ىلم تكن الغالبیة العظم"بالطبع  .شخاصمن األ

فقLLد   ىیLLرادات ھLLذه الغالبیLLة العظمLLإ ىن الضLLرائب كانLLت تLLؤثر علLLألو )31(."كسLLب لقمLLة العLLیش

  .فكار المجردة مثل الدیمقراطیةھمیة خاصة لم تكتسبھا األأاكتسبت 

ال كانLLLت ھنLLLاك الكثیLLLر مLLLن وأ .كثLLLر مLLLن ناحیLLLةأكانLLLت الضLLLرائب تعتبLLLر ظالمLLLة مLLLن 

لكLLن عملیLLا   بالزكLLاةالخاصة  اإلسالمیةنظریا كانت كل الضرائب مستمدة من القوانین  .الضرائب

ن الوصف التالي للضرائب المختلفة المرتبطة  أرغم و )32(.استغلت الحكومة الیمنیة مفھوم الزكاة

 :حمدأمام م اإلثناء حكأالوضع  ىقا علبكتب في العشرینات لكنھ بقي مط الزكاةب



العشور التي یتم جمعھا بشLLكل عینLLي  اإلخطبوط.لھا فروع مثل  الزكاة

 ىالتLLي یLLتم جمعھLLا نقLLدا علLL العشLLورو ،في صورة حبوب بما فیھLLا الLLبن

   علLLىالعشLLور المفروضLLة و ،المنتجLLات القابلLLة للتلLLف بمLLا فیھLLا القLLات

ثLLر فائLLدة كأیھمLLا كLLان أ - و نقLLدیاأالمواشLLي والحیوانLLات المنزلیLLة عینیLLا 

ھLLي  الزكLLاة ىلكLLن حتLL ة...العشLLور فLLي التجLLارة  والصLLناعو ،للدولLLة

 %2½العائLLد السLLنوي الLLذي تبلLLغ  قیمتLLھ  ىلLLإضLLافة نLLھ باإلمتعLLددة أل

 تلLLكوكLLذلك  ...الحلLLي زكLLاة جانLLب ىلLL... إالجسLLم زكLLاة ىھناك ما یسLLم

 )33(.الجھادالخاصة  ب

یضLLLا بعLLLض الضLLLرائب أ كLLLل ھLLLذه الضLLLرائب الدینیLLLة كانLLLت ھنLLLاك ىلLLLإضLLLافة وباإل 

ورغLLم ذلLLك  ،سLLالمتLLراك لفرضLLھم ضLLرائب لLLیس لھLLا سLLند فLLي اإلاأل ىمام یحیانتقد اإل .الدنیویة""

ضLLرائب  ثدحكمLLا اسLLت ،تLLراكدخلھLLا األأتلLLك الضLLرائب التLLي  ىعلLLى بقLLأالسLLلطة  ىفعنLLدما تLLول

ر مثLLل كLLان مجمLLوع  الضLLرائب الدینیLLة وغیLLر الدینیLLة كبیLLرا حقLLا بالنسLLبة لبلLLد فقیLL )43(.جدیLLدة

 )35(.الیمن

كثLLر مLLن أن كان المزارعLLون ھLLم أوفي ھذا الش ،سالیب التقدیر سبب استیاء شدیدأكانت 

ي أل خاضLLعالLLم یكLLن التقLLدیر  )36(."مصLLدر عLLذاب المLLزارع الیمنLLي"كان مقدار الضLLرائب ى. عان

كLLان  عLLادة  .نما كان عشوائیا بحیث ترك مساحة كبیرة للظلم والفسادإجراءات منظمة وإو أون نقا

وكLLان المزارعLLون مسLLئولین عLLن طعLLامھم  ،تھ موظفLLون وجنLLودبرسLLال المقLLدر وفLLي صLLحإیLLتم 

كLLان معظLLم  ؛بالكLLاد كLLان التقLLدیر الLLذي كLLان یLLتم فLLي مرحلLLة مبكLLرة مLLن الموسLLم دقیقLLا  .قLLامتھمإو

و أوكان للحكومLLة حریLLة قبLLول  ،رضا رؤسائھم ىجل الحصول علأالمقدرین یمیلون للمغاالة من 

كثLLر مLLن أنLLھ كLLان أالمزارعLLون مLLن  ىو اشتكأولو رفضت الحكومة التقدیر  .المقدم رفض التقدیر

ولLLو صLLدقت  ى.یقLLدم المزارعLLون الطعLLام والمLLأو ىخLLرأومLLرة  ،رسLLال مشLLرفإالالزم   كان یتم 

تقLLدیر  ىعلLLأولو لLLم تصLLدق علیLLھ یLLتم اعتمLLاد  ،لة منتھیةأعتبر المستالتقدیر الجدید   ىالحكومة عل

مLLن المحصLLول) (كثLLر أو أ %25وفي النھایة كان المزارع العادي یدفع ) 37(.قةفي السنوات الساب

 ) 38(.كبیرة للمقدر ىجانب رشاو ىلإ

ن أبLLالغ المLLزارعین رسال الجنLLود إلإكانت طریقة جمع الضرائب قاسیة حیث كان یتم 

ود  رسال جامعي الضرائب بصLLحبة جنLLإو كان یتم أ ،قرب فرع للخزانة العامةأالدفع مطلوب في 

 .وفLLي كلتLLا الحLLالتین كLLان المزارعLLون ھLLم مLLن یتحملLLون النفقLLات .جل التحصیل بشكل فLLوريأمن 
یLLواء إ ىجبارھLLا علLLإالتLLي تخفLLق فLLي دفLLع المبLLالغ المطلوبLLة تLLتم معاقبتھLLا عLLادة ب ىكانLLت القLLر )39(

  )40(.یتم دفع الضرائب ىعاشة القوات حتإو



كانت متعلقLLة بالسLLلوك القاسLLي  ىشكاوكثر الأن أل كبرأاكتسبت مشكلة الضرائب تعقیدا 

ن إمLLام فLLبالنسبة لمنتقدي اإل .جاءت من المزارعین الشافعیین - الذین كانوا من الزیدیین -للجنود 

  )41(.ویحLLاول بLLذر بLLذور الشLLقاق بLLین الطLLائفتین مLLام كLLان یمیLLز الزیLLدیینن اإلأثبتLLت أھLLذه الحقیقLLة 

نھم فسLLروا إمظالم التLLي تعLLرض لھLLا الشLLافعیون فLLالعلى مام فرغم اعتراضھم وبالنسبة لمؤیدي اإل

كLLان الزیLLدیون متقبلLLین تمامLLا لفكLLرة دفLLع الضLLرائب  ةمامLLبحكم عالقLLتھم باإل .مر بشكل مختلفاأل

ین افتقLLدوا تلLLك ذلكن الشافعیین الLL .وجمع الضرائب یمثالن مشكالت خطیرة لم یكن تقدیر ؛ماملإل

سLLالیب القاسLLیة ضLLروریة النتLLزاع عتبLLرت األا وبالتLLالي ،بLLدوا معارضLLة لفكLLرة الLLدفعأالعالقLLة 

 )42(.الضرائب

كانLLت  الزكLLاةن وأل .االسLLتیاء مLLن الضLLرائبحالLLة اسLLتغالل  ىلإسارع معارضو النظام 

وبدال من ذلك فقLLد طLLالبوا بالLLدفع  الطLLوعي  ،ائھاإلغمكانھم الحدیث عن إسالمیة لم یكن بإفریضة 

  )43(،اتیLLربعینوال فLLي األأب لLLھLLرت ھLLذه المطاوقLLد ظ .بحیث یقوم كل شخص بتقدیر قیمة زكاتLLھ

 )44(.1962ثیرت بقوة عام أثم 

الضLLرائب وحLLاول التعامLLل مLLع  بسببحمد واعیا بحالة عدم الرضا أمام بال شك كان اإل

فضLLل تقLLدیر مفتقLLرة أ ىجراءات كانت علLLلكن ھذه اإل ،فعمل بعض االستثناءات المحددة ،المظالم

ن المكاسLLب  إن حساسLLا جLLدا تجLLاه المظLLالم المتعلقLLة بالضLLرائب فLLوبحسب البLLدر الLLذي كLLا .للحماس

مLLام عLLن حجLLام اإلعLLن إحLLد كبیLLر  إلLLىالتLLي یLLتم الحصLLول علیھLLا مLLن النظLLام القLLائم كانLLت مسLLئولة 

ولئLLك الLLذین یسLLتفیدون مLLن أمLLام یفكLLر فLLي جعLLل الLLدفع اختیاریLLا كLLان كLLان اإلة في كLLل مLLر .تغییره

ن فریضLLة دینیLLة كانLLت أوھLLو مLLا سLLیعني  ،ي شLLخصألLLن یLLدفع  ةنھ في تلك الحالأونھ بقنعالنظام ی

مLLام تجربLLة الLLدفع االختیLLاري قرر اإل -وبعد جھود متواصلة من البدر - 1958في عام و .لھمست

 ىخLLذوه علLLأال یأولئLLك الLLذین اسLLتنكروا ھLLذا القLLرار مLLن المLLزارعین أطلLLب  .عالن عن ھLLذاوتم اإل

ن أنLLھ سLLیكون علLLیھم أق حLLد التصLLدیق وخشLLوا مLLن ن القرار یفLLوأاعتبر المزارعون  .محمل الجد

ن أقLLل بكثیLLر ممLLا كLLان یجLLب أالضعف وبالتالي كانت المبالغ التي دفعوھا بشLLكل اختیLLاري  ایدفعو

مLLام وقLLرر اإل ،ذلك كان المحصول سیئا في ذلك العام فكانت العائدات قلیلة ىلإضافة وباإل. تكون

 )45(.حمد التخلي عن التجربةأ

الحصLLول علیھLLا فLLي جعLLل النظLLام یLLتم مLLع المكاسLLب التLLي كLLان  ىخرأاشتركت عوامل  

كبLLر  مLLن كان الجانLLب األ )46(.حمد مترددا في التدخل في المؤسسات التقلیدیةأمام كان اإل .یستمر

وفLLي غیLLاب مصLLدر بLLدیل لLLم یكLLن مLLن الممكLLن تحمLLل خطLLر  ، تي مLLن الضLLرائبأیرادات الدولة یLLإ

ن یLLتم اسLLتغالل ثLLروات الLLبالد المعدنیLLة سLLیتم أنLLھ بمجLLرد بأحمLLد أمLLام وعLLد اإل .یLLراداتتراجLLع اإل



لLLم  -ي الفالحLLین أ -كثLLر الLLذین كLLانوا یعLLانون أن أوقLLد عنLLت حقیقLLة  )47(.عLLبء الضLLرائب تخفیف

 ى.جل غیر مسمأ إلىجیل مطالبھم أنھ كان یمكن تأیكونوا مھمین من الناحیة السیاسیة 

  صالح جھاز القانون والنظامإالمطالب الخاصة ب
صLLالحات بعیLLدة إ ىلLLإمطالLLب تLLدعو  ىلLLإلیLLة تنفیLLذ القLLانون آدت حالة عدم الرضLLا عLLن أ

 ىعلLL فاعلیLLةكثLLر أوبسLLیطرة  )48(،وھكذا كانت ھناك مطالب بوضع حد النتھاكات الجنLLود .المدي

  .صLLالح المحLLاكمإھLLم بكثیLLر مLLن ھLLذه المطالLLب كانLLت المطالLLب الخاصLLة بلكLLن األ )49(.الجریمLLة

  :ة  لھذه الحالة من عدم الرضافھومسباب مأوكانت ھناك  )50(،لیمنیة بالفساداشتھرت المحاكم ا

 ىحیان كان یبدو غرض المحLLاكم ھLLو اسLLتمرار الLLدعاوفي كثیر من األ

لم یكن من غیر المعتاد  .ي طرفأصدار حكم لصالح إبال نھایة بدون 

 ةو تقسLLیم ممتلكLLات موروثLLأن یظLLل خLLالف بسLLیط حLLول حقLLوق المیLLاه أ

و ممثلLLوھم أطراف القضLLیة أ ىبینما یبق ،سة لمدة ست سنواتمحل درا

 ىلقضLLاة ویقLLدمون لھLLم رشLLاولون توسLLلجالسین یومیا خLLارج المحLLاكم ی

 ) 51(.صدار حكمإجل أمن 

ي أحمLLد بLLأمLLام صLLالح الضLLرائب لLLم یقLLم اإلإوكما ھو الحال بالنسبة للمطالLLب الخاصLLة ب

ي جھد في ھذا االتجLLاه كLLان سLLیؤدي لمعارضLLة أف ،صالح المحاكمإشيء لتلبیة المطالب المتعلقة ب

  .المحاكم ىالمؤسسة الدینیة التي كانت تسیطر عل

   ةالمطالب الممنوع
بمشLLاركة  يطالLLب التLLي كانLLت تنLLادمن قLLیم النظLLام حظLLرت كLLل الإشLLرنا سLLابقا فLLأمثلمLLا 

كLLن ساسLLي فLLي النظLLام لأي تغییLLر لم یكن من المسموح التعبیر عن مطالLLب تLLدعو أل ؛وسعأشعبیة 

 بمطالLLإلLLى كLLل مLLا فعلLLھ ھLLذا المنLLع كLLان تحویلھLLا . منع تلك المطالب لم یتسبب في القضاء علیھLLا

 ة.عنیف

 مLLعجنLLب  ىلLLإجنبLLا  -القنLLوات  مالئمLLةقLLادت عLLدم  )52(ن یتوقLLع المLLرءأومثلمLLا یمكLLن  

ظھLLور  ىلإ قمع مطالب سیاسیة معینة ىلإضافة باإل -المطالب  ىالضغط الذي سببھ حجم ومحتو

وتشكل قصة نجاح ھذا المطلب قصة الثLLورة التLLي سLLیتم تناولھLLا فLLي الفصLLل  .زالة النظامإبمطلب 

  .السادس

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)"یمكن تعریف المطلب على أنLLھ تعبیLLر عLLن الLLرأي بشLLأن مLLا إذا كLLان یجLLب أو ال یجLLب القیLLام 1(

 بتخصیص سلطوي من جانب أولئك المسئولین عن عمل ذلك."

David Easton, A Systems Analysis of Political Life (New York: 

John Wiley & Sons. Inc., 1967), p. 38. 

(2) Ibid, p. 117. 

تكLLون درجLLة التمLLایز الھیكلLLي بLLین النظLLام السیاسLLي وبقیLLة المجتمLLع منخفضLLة ستصLLبح   نحی) "3(

 ."مطالب موزعة بشكل واسع عبر النظامإلى تحویل الرغبات ى القدرة عل

Ibid, p. 91. 

مLLام  اإل ىلLLإقLLل المیل لرفع المطالب التي یمكLLن التعامLLل معھLLا بسLLھولة بواسLLطة المسLLئولین األ) 4(

من حمLLار جLLاره الLLذي كLLان ى مام یحیاإل ىلإحدھم أ شكي .انيحمین الریأیتضح في قصة یرویھا 

یLLتم تقییLLد الحمLLار مLLن  أنمLLر "بLLأن أالمشLLكلة بLL ھبنفسLL ىمLLام یحیLLحLLل اإل .یركل الحائط طوال اللیل

 ".المغرب حتى الفجر

Ameen Rihani, Arabian Peak and Desert, (London: Constable & 

Co. Ltd, 1930), p.225. 

 ىشLLك .المیLLل لتوقLLع قیLLام رأس الدولLLة بتسLLویة كLLل المشLLكالت وحتى في النظام الجمھوري استمر

لLLم  مLLر مLLاأ صغرى أحت ان یطیعوأ"... معظم الناس  ما یزالون یرفضون  أن نمالرئیس السالل 

 ".وقع علیھ شخصیاأ

National Geographic Magazine (March, 1964), p. 421. 



 .44-43) انظر أعاله ص 5(

وبالتLLالي التخفیLLف غیLLر  –) ربما اإلدراك غیر الLLواعي لLLدور القLLات فLLي كLLبح جمLLاح المطالLLب 6(

ادة وإرجLLاع انتشLLار ھLLو الLLذي قLLاد منتقLLدي اإلمLLام إلLLى إدانLLة ھLLذه العLL –المباشر مLLن إجھLLاد النظLLام 

الLLیمن بLLین استخدامھا إلى تشجیع األئمة المتتالیین. انظر، على سبیل المثال، محمLLد السLLید أیLLوب، 

. ورغLLم أنLLھ ال اإلمLLام 97)، ص 1963(القLLاھرة: دار المعLLارف،  القات وفساد الحكم قبل الثLLورة
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 الفصل الرابع
 الدعم

لم یأت الدعم الذي مكن نظام اإلمامة من االستمرار من فئة أو طائفة أو شریحة واحدة 

 ىال یسLLتطیعون البقLLاء علLL..."كل الملوك :حد الخصوم اللدودین للنظامأفكما اعترف  ،كانمن الس

ما عدا األئمLLة ...ي مع  مجموعة تشترك في الغنائمقعر أساس تماھي طبقي أو ىعروشھم إال عل

أن نظام اإلمامLLة اسLLتمر بسیبدو من الخطأ القول  )1(".في الیمن الذین لم یشعروا أبدا بالحاجة لھذا

 .فمعظم أولئك المسئولین عن سقوط النظام كانوا من الزیLLدیون ،سبب الدعم الذي قدمھ الزیدیونب

فLLبعض  ،اإلمامLLة ھLLو أیضLLا خطLLأ تمامLLا ىبقLLأن الدعم القبلLLي وحLLده ھLLو الLLذي أء بدعان االإكذلك ف

 وإعطLLاء كLLل األھمیLLة .القبائل لم تكن مھتمة بمصیر اإلمامة بینمLLا كLLان الLLبعض اآلخLLر معادیLLا لھLLا

لم یكن السادة فقط بدون أي قLLوة عسLLكریة وإنمLLا كLLان بعضLLھم  ؛لدعم السادة ال یقدم تفسیرا مناسبا

لكن قول ھذا ال یعني إنكار أن المشاعر الدینیة والLLوالءات  .إن لم یكن للنظام -معارضین لإلمام 

ھي أن اإلمLLام لLLم الفكرة  .معا دورا في إیجاد دعم لنظام اإلمامة لعبتالقبلیة واالھتمامات الطبقیة 



LLاد علLLوال االعتمLLل األحLLي كLLھ فLLن بإمكانLLابق ىیكLLات السLLك المجموعLLن تلLLق ألي مLLدعم المطلLLال، 

 .اسLLتخدام أسLLالیب ووسLLائل متنوعLLة أوجبLLتفاالحتفاظ  بمستو كLLاف مLLن الLLدعم كLLان عملیLLة دقیقLLة 

 .سیاسةذوي الصلة بال فرادجنب مع األ ىجنبا إل ،األسالیب والوسائل تلكھذا الفصل ب مویھت

 المجموعات وثیقة الصلة بالسیاسة 
 القبائل -1

LLLظ فLLLوء الحLLLةإلسLLLحیحة للغایLLLة شLLLل الیمنیLLLة بالقبائLLLات الخاصLLLل  )2(.ن البیانLLLا كLLLتقریب

وحتى ھLLذه  .إحصاء القبائل وتحدید مواقفھا وتوجھاتھا الطائفیة ىالمعلومات المتوفرة  تقتصر عل

 )3(.1917ھو دلیLLل بریطLLاني صLLدر عLLام  ن أكثر مصدر موثوقأحیث  ،المعلومات لیست حدیثة

  .لذلك یجب أن یكون أي تقییم للقبائل مبدئیا لحین إجراء أبحاث أكثر تحدیدا

 نومLL .ن القبائل الیمنیة مسLLتقرةإمع االستثناء البسیط لبعض القبائل البدویة في الشرق ف

حاشLLد  -قبیلتLLان  لزبدیةاومن بین القبائل  )4(.قل من الخمس ھم من الشافعیینأبین مجموع القبائل 

وكانLLت قبیلLLة الزرانیLLق  .كانتا األكثر أھمیة من حیث األعداد والبطون والقLLدرات القتالیLLة -ل یوبك

وبLLرغم االختالفLLات المحلیLLة والطائفیLLة لكLLن یمكLLن أن یقLLال أن  .القبائLLل الشLLافعیة ىكبر وأقLLوأھي 

 القبائل الیمنیة ككل تشترك في الخصائص التالیة:

فحیLLث أن معظLLم المLLدارس كانLLت تقLLع فLLي  :خفض مLLن معرفLLة القLLراءة والكتابLLةمستوي من -1

LLادرة علLLل قLLىالمدن لم تكن القبائ LLول إلLLھولة ىالوصLLیم بسLLانوا  .التعلLLل كLLاء القبائLLى زعمLLوحت

تLLدریبھم   ىواألقلیة الLLذین تخطLLوا ذلLLك المسLLتوي حصLLلوا علLL ،تعلیم أكثر بدائیة ىحاصلین عل

  .أثناء وجودھم كرھائن

اشLLتركت كLLل مLLن وسLLائل االتصLLال البدائیLLة ومعLLدالت معرفLLة القLLراءة   :نظLLرة المحافظLLةال -2

ة وافتقLLاد التواصLLل مLLع العLLالم الخLLارجي لتوجیLLھ القبائLLل لتبنLLي وجھLLة نظLLر نیLLوالكتابLLة المتد

  .محافظة

القبائLLل الیمنیLLة لكنھLLا كانLLت  ىلLLم تكLLن ھLLذه السLLمة مقتصLLرة فقLLط علLL :احتقار سLLكان المLLدن -3

اعتبLLر أفLLراد القبائLLل أن أسLLلوب  .الجزیرة العربیLLة ھنحاء شبأالقبائل األخرى في  ىمنتشرة لد

الخشونة والحریة والرجولة ھو أفضل بكثیر من أسلوب حیاة سكان   ىحیاتھم الذي یرتكز عل

  ىسLLكان المLLدن باعتبLLارھم یتمتعLLون بثLLروات ھائلLLة مالLLت إلLL ىن النظLLرة إلLLإكLLذلك فLL .المLLدن

  .حتقارتعزیز ذلك الشعور باال



فقLLد جعلLLت  ،كLLان تقبLLل القبائLLل للسLLلطة المركزیLLة دائمLLا متLLرددا وغیLLر مؤكLLد :االسLLتقالل -4

إنشLLاء مجتمعLLات ذات اكتفLLاء ذاتLLي مLLع قلیLLل  ىسنوات من الحكم الذاتي الفعلي القبائل تمیل إل

العLLالم خLLارج  -ناھیLLك عLLن الوقLLوع تحLLت سLLیطرة  -مLLن الحاجLLة والرغبLLة فLLي التفاعLLل مLLع 

  .قبليالمجتمع ال

نقLLص الLLوعي القLLومي: كمLLا ھLLو الحLLال بالنسLLبة للقبائLLل األخLLرى كLLان والء رجLLال القبائLLل   -5

وكانت فكرة كونھم مواطنین داخل دولة تتمتLLع بLLوالء الجمیLLع داخLLل  ،الیمنیة األول ھو للقبیلة

قLLرارات سیاسLLیة   ىوھكLLذا عنLLد التوصLLل إلLL .حدودھا فكرة أكثر حداثة مما یمكن أن یLLتم تقبلLLھ

وضLLع فLLي االعتبLLار تنLLت االعتبLLارات الخاصLLة بالمصLLلحة العامLLة أو الوطنیLLة نLLادرا ممLLا كا

وربمLLا كLLان ھLLذا ھLLو السLLبب فLLي نشLLأة المفھLLوم  .ھذا إن حLLدث أصLLال -بالنسبة لرؤساء القبائل 

 .أو "مدفوعة بالمكسب فقط" "بال مبادئ"القبائل بأنھا  عنالشائع 

اھي مLLع نظLLام مLLلزیدیLLة الشLLمالیة بLLبعض التھذه السمات شعرت القبائLLل ا ىوباإلضافة إل

ودینیLLا كانLLت القبائLLل الزیدیLLة تتبLLع نفLLس  ،تاریخیLLا كLLان الشLLمال ھLLو مھLLد ومعقLLل اإلمامLLة .اإلمامLLة

شLLیوخ القبائLLل االعتLLراف بسLLلطة اإلمLLام الLLذي یعLLود  ىوسیاسیا كان من األسھل عل ،مذھب اإلمام

لكLLن العالقLLة التLLي  .منھم فضلكل أو بآخر أال یعتبر نسبھ بش الرسول مقارنة بشیخ آخر ىنسبھ إل

فLLرغم  ،كراھیLLة-كانت موجودة بین القبائل الزیدیة واإلمام یمكLLن وصLLفھا بأنھLLا كانLLت عالقLLة حLLب

LLعب علLLىالتماھي مع اإلمامة كان من الص LLن نفوذھLLي عLLل التخلLLم  ا،القبائLLل لLLیوخ القبائLLا أن شLLكم

وھكLLذا كانLLت  ،ائن مصLLدر اسLLتیاء عمیLLقوكLLان نظLLام الرھLL .دوار مھمة في ھیكل السLLلطةأیمنحوا 

إدراكھLLم بLLأن أي  ى جانLLبإلLL - كانت المشLLاعر الدینیLLة .القبائل الزیدیة عرضة لضغوط متعارضة

یجLLابي نحLLو إجعلھLLم میLLالین بشLLكل ھLLي مLLا  –امتیازات كانوا یتمتعون بھا كانت مرتبطة باإلمامLLة 

ومLLن ناحیLLة  .1955رى عLLام ومLLرة أخLL 1948الوقLLوف بجانبLLھ عLLام  ىوھكذا سLLارعوا إلLL .اإلمام

 ىإلLL - الLLدافع الغریLLزي المLLرتبط بتأكیLLد اسLLتقاللھم باإلضافة إلLLى -أخرى قادتھم المظالم المتنوعة 

 .1960-1959وھكذا حدث التمرد القبلي عام  .عالقات متوترة مع اإلمام

 وكان األسلوب األكثر ،عدة أسالیب لضمان تدفق الدعم من القبائل ىلجأ اإلمام أحمد إل

كان الرھائن یتكونون من أفراد القبائل األصغر سنا والLLذین  .خذ الرھائنأحد كبیر ھو  ىأھمیة إل

وكLLان یفضLLل أن یكونLLوا مLLن أبنائLLھ الLLذین كLLان اإلمLLام  یحتجLLزھم  ،ینتمون إلLLي أسLLرة شLLیخ القبیلLLة

وكلمLLا   .رھینLLة فLLي المتوسLLط 500وعLLادة كLLان یوجLLد  .لضLLمان السLLلوك الجیLLد مLLن جانLLب القبیلLLة

ادت عLLدم ثقLLة اإلمLLام فLLي قبیلLLة معینLLة كلمLLا كLLان عLLدد الرھLLائن المطلLLوبین مLLن بLLین أفLLراد تلLLك دزا



وكLLذلك مLLن  ،ھا لإلمام مؤكدا تماماؤولم یكن مطلوبا تقدیم رھائن من القبائل التي كان وال .القبیلة

عھا وبالتLLالي كLLان مLLن السLLھل الوصLLول إلیھLLا وإخضLLا ،القبائل التي كانت تعیش بالقرب من المدن

كمLLا أنLLھ كLLان مصLLدر  ،ھLLذا النظLLام باعتبLLاره ال إنسLLانیا ىینظر إل ربما ھورغم أن .إذا احتاج األمر

ولLLم یتعLLرض الرھLLائن أنفسLLھم ألي  ،إال أنLLھ قLLد نجLLح بشLLكل فعLLال تمامLLا ،استیاء شLLدید مLLن القبائLLل

 التLLيلLLة ھم حتLLى فLLي المLLرات القلیؤأنLLھ تLLم إیLLذا ىكLLذلك ال یوجLLد دلیLLل علLL ،قسوة أو إسLLاءة معاملLLة

  .انھار فیھا عامل الردع وقامت القبیلة بالتمرد

فكما لخص مثLLل یمنLLي األمLLر  .أخرى ىخر أستخدمھ اإلمام كان تألیب قبیلة علآأسلوب 

نموذجLLا  الخطLLطوكLLان نظLLام  )5(".بق رجال القبائLLل منشLLغلین ببعضLLھم الLLبعض قبLLل أن یشLLغلوكا"

لجمیLLع أفLLراد قبیلLLة أخLLرى  ىقدم الطعام والمLLأوكان یطلب من القبیلة المخطئة أن ت ؛لھذا األسلوب

 .وكLLان كLLرم الضLLیافة یسLLتمر حتLLى تمتثLLل القبیلLLة المتمLLردة ألوامLLر اإلمLLام .والLLذین یرسLLلھم اإلمLLام

LLر كLLد أمLLة حاشLLع قبیلLLكالت مLLام مشLLھ اإلمLLین واجLLلحة إوحLLع األسLLاد بتوزیLLىجراء مضLLة  علLLقبیل

 )6(.الزرانیق

تLLم تعیLLین بعLLض شLLیوخ القبائLLل المھمLLة   .سLLتخدملكن لم یكن القمع فقLLط ھLLو األسLLلوب الم

كLLذلك تLLم مLLنح ھLLدایا مLLن األسLLلحة  ،رغم أن ذلك لم یكن في مناطقھم القبلیة ،في مناصب حكومیة

LLام إلLLن اإلمLLین ىمLLل المخلصLLیوخ القبائLLش، LLض  ىإلLLي بعLLرائب فLLن الضLLة مLLاءات معینLLب إعفLLجان

 ىفحین قام البدر بتوزیع األمLLوال علLL ،ةلكن اإلمام أحمد لم یشجع المنح المالیة الصریح .األحیان

لم یكLLن الLLدافع  .القبائل الشمالیة أثناء غیاب اإلمام طلب اإلمام أحمد من القبائل إعادة تلك األموال

م سLLیكون األمLLر كLLلقLLد أدرك ببسLLاطة  .البخLLل وال بسLLبب أنLLھ وجLLد الخزینLLة فارغLLة ھLLووراء ذلLLك 

 .ة مقابل الدعم الذي تقدمھمكلفا لو أن القبائل بدأت تتوقع المنح المالی

ھLLي  -وخاصة الزیدیة  -كان اإلمام أحمد یعرف أنھ من الناحیة العسكریة كانت القبائل 

كانLLت القبائLLل الزیدیLLة تعامLLل بLLاحترام  .لضLLمان والئھLLا ىوقLLد سLLع ،القوة الفاعلة الوحیدة في البالد

 ،تقریبLLا مLLن القبائLLل الزیدیLLة وكان كLLل أفLLراد القLLوات المسLLلحة یؤخLLذون ،أكثر من القبائل الشافعیة

أن یجعLLل مLLن الممكLLن  ىالقبائل الزیدیLLة فحLLرص علLL ىلكن اإلمام أدرك خطورة االعتماد التام عل

LLي القLLوازن فLLداث تLLة  وى.استدعاء القبائل الشافعیة إلحLLل الزیدیLLا أن القبائLLام واعیLLان اإلمLLذلك كLLك

ولھLLذا كLLان حریصLLا   ،ن الممانعLLةحد سواء تقبلLLت السLLلطة المركزیLLة بLLأكبر قLLدر مLL علىوالشافعیة 

یعLLرض  سیاسLLي تفLLوق ىاح لھا بتحویل تفوقھا العسكري إلLLإبقائھا تحت السیطرة وعدم السم على

 .للخطر هدور
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رغLLم أنLLھ فLLي النھایLLة كانLLت القبائLLل ھLLي مLLن یمسLLك بمیLLزان القLLوة لكLLن القLLوات المسLLلحة  

أبقیLLت القبائLLل   .اإلمLLام اسLLتخدامھا كلمLLا دعLLت الحاجLLة ھLLي الھیئLLة الدائمLLة التLLي كLLان بإمكLLان كانLLت

شLLكل بLLارز بلم تظھر قوات الشرطة  .كقوة احتیاطیة ولم یتم اللجوء إلیھا إال في حاالت الطوارئ

لم تكن الشرطة فقط سLLیئة التنظLLیم والتسLLلیح ولكLLن المھLLام التLLي  ؛كمجموعة وثیقة الصلة بالسیاسة

  .جنود الجیش غیر النظامي ىإلأعطیت  –ألمن الداخلي مثل حفظ ا -الشرطة  ىتعطى عادة إل

ء أكثر تضلیال من اإلشارة  إلیھا يوعند مناقشة دور القوات المسلحة لن یكون ھناك ش

 )7(.في الحقیقة كانت ھناك ثالثة جیLLوش بLLثالث مؤسسLLات وقیLLادات منفصLLلة .باعتبارھا "الجیش"

ن أداخLLل كLLل جLLیش مLLن تلLLك الجیLLوش و ن یعLLرف مLLا یLLدوركان اإلمام وحLLده فLLي وضLLع یؤھلLLھ أل

 وكانت ھذه الجیوش كالتالي: .ینسق بین أنشطتھا

 الجیش النظامي

كLLان  .ألLLف جنLLدي 15 عLLدد أفLLراده حLLوالي بلLLغو ،الیمن الدائمھو جیش جیش الكان ھذا 

  ،الجیش الوحید الذي یضم ضباطا مدربین بشLLكل مناسLLب والLLذي كLLان لLLھ مظھLLر التنظLLیم الھرمLLي

وقد عزز اشتراك عدد من أولئك الضباط فLLي ثLLورة  .م یكن یثق في الضباط المدربینكن اإلمام لل

  ،ونتیجLLة لLLذلك كLLان متLLرددا فLLي تقویLLة الجLLیش التطLLوعي ،مLLن عLLدم ثقتLLھ 1955وانقالب  1948

تزویLLده بالمعLLدات  ىلLLإ - بسLLبب المواجھLLة بینLLھ وبLLین البریطLLانیین فLLي عLLدن -لكنLLھ اضLLطر عملیLLا 

بLLأن تصLLبح الطLLائرات معطلLLة مLLن اإلمLLام سLLمح  .ان حLLذرا لدرجLLة كبیLLرةوحتLLى عنLLدھا كLL ،الحدیثة

بعLLض  ىھLLو مLLا أبقLLفقط كان االھتمام غیر الملحوظ من الضباط الثوریین و ،خالل نقص الصیانة

 .الدبابات والعربات المصفحة في حالة جیدة

وبعكLLس الضLLباط فLLي كثیLLر مLLن الLLدول النامیLLة لLLم یكLLن ضLLباط الجLLیش النظLLامي الیمنLLي 

LLLینتمLLLة ىون إلLLLة الحاكمLLLادة  )8(.النخبLLLاوالت جLLLذل أي محLLLم تبLLLة ولLLLئولیات مھمLLLم مسLLLط لھLLLم تعLLLل

بشLLكل كامLLل بLLدون أن یوضLLع فLLي االعتبLLار حالLLة  1962وھكLLذا ال یمكLLن فھLLم ثLLورة  .دھمیLLلتحی

 حالLLةوال ةعھم غیLLر المتمیLLزاوضLLأاالسLLتیاء التLLي شLLعر بھLLا الضLLباط  المLLدربون بسLLبب كLLل مLLن 

   .للجیش ةالمتدنی

 الدفاع جیش  



نظریLLا كLLان یفتLLرض أن یقLLدم تLLدریبا  .كان ھذا أقLLرب لمؤسسLLة تLLدریب منLLھ لجLLیش دائLLم

وبعLLد برنLLامج   .لكLLن فLLي الحقیقLLة كLLان معظLLم المجنLLدین مLLن القبائLLل الزیدیLLة ،أساسLLیا لكLLل البLLالغین

  .قبائلھم التي ینتمLLون إلیھLLا ىنضمام إلتدریبي تبلغ مدتھ ستة شھور كان رجال القبائل یعودون لال

 .ألف شخص 15وقد بلغ عدد المتدربین فیھ حوالي  ،ولم تكن ھناك مھام محددة لھذا الجیش

 )9(الجیش غیر النظامي

لLLم  .بالنسبة لإلمام كان ھذا الجیش غیر المعروف ھو األكثر أھمیة بین الجیوش الثالثLLة

سال  أفLLراد كان یطلب من زعماء القبائل موضع الثقة إرو ،ن فیھ أي ثكنات أو ضباط أو رتبكت

عLLدد أفLLراد كLLان  .مLLن قبLLائلھم للخدمLLة فLLي ھLLذا الجLLیش الLLذي كLLان تحLLت السLLیطرة المباشLLرة لإلمLLام

 علLLىاعتمLLد اإلمLLام  .وقد حظي بثقة اإلمام الكاملLLة ،أالف فرد 5الجیش غیر النظامي یبلغ حوالي 

LLاظ علLLون والحفLLة الحصLLرائب وحراسLLع الضLLي جمLLامي فLLر النظLLداخل ىھذا الجیش غیLLن الLLي األم

ن ھذا الجیش لم یكن لدیھ نظLLام مالئLLم وتسلسLLل واضLLح للقیLLادة لLLم لكن أل )10(.والعمل في السجون

 )11(.ولھذا لم یكن في وضع یسمح لھ بمقاومة الثورة ة،واحد ةیكن بإمكانھ العمل كوحد
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 وقLLد ،سLLم أفضLLلاسLLم المؤسسLLة الدینیLLة بسLLبب عLLدم وجLLود اھLLذه المجموعLLة  علLLىأطلLLق 

التLLي تراوحLLت بLLین مناصLLب الLLوزراء ونLLواب و ،الوظLLائف العلیLLا فLLي الحكومLLةللمرشLLحین قLLدمت 

LLزوال إلLLك نLLة ىالملLLائف العامLLرم الوظLLي ھLLطة فLLا والمتوسLLدرجات العلیLLذه  .الLLاء ھLLان أعضLLك

وقLLد شLLملت مھLLامھم المتنوعLLة  ،عمLLلفي الحكومLLة تسLLتمر فLLي الالعمل  ةلیآبقي أالمجموعة ھم من 

ما مثل خصائص مشLLتركة بLLین  كان كلو .لیم وجمع الضرائب وتحقیق العدالةالتع ىاإلشراف عل

كLLان النفLLوذ الLLدیني فیھLLا التLLي وفي بلد مثل الیمن  .عاليالدیني التعلیم ال ھوأعضاء ھذه المجموعة 

وكانLLت  .متغلغال في كل جوانب الحیLLاة االجتماعیLLة كLLان التعلLLیم الLLدیني ھLLو مفتLLاح التقLLدم والتفLLوق

التمیLLز فقLLد أصLLبحت موضLLع اسLLتیاء  ىعالمLLة علLLألنھLLا كانLLت و ،مز تلك المجموعةالعمامة ھي ر

 )12(.معارضي النظام

لLLم تنبLLع  )13(.المجموعLLةھLLذه  علLLىمن حیث األعداد وكذلك التأثیر كان السLLادة مھیمنLLین 

نظریا كان كل سید مLLؤھال  .أھمیتھم من غناھم أو قوتھم العسكریة وإنما من التأثیر الدیني لنسبھم

مLLا بالنسLLبة للسLLادة   دحLL ىوھكذا كان اإلمام إل .ن یصبح إماما في حالة استیفاء الشروط األخرىأل



كLLان مLLن الطبیعLLي فقLLط أن تLLتم معاملLLة السLLادة اآلخLLرین  ".األول بLLین أقLLران متسLLاویین"اآلخLLرین 

إعLLداد  ىرصLLت أسLLر السLLادة علLLحتقلیLLدیا  .آخLLر ال ینبغLLي إغفالLLھ للكن ھناك عامLL ،باھتمام خاص

وألنھLLم كLLانوا مLLزودین  .نائھا لوضLLعھم المتمیLLز وأعطLLت اھتمامLLا خاصLLا لتقLLدیم تعلLLیم مالئLLم لھLLمأب

  .المؤسسة الدینیة ىجانب المكانة وجد السادة من السھل الھیمنة عل إلىبالتعلیم 

 ىر قاضLLي یشLLیر إلLLعبیLLوكان ت ة،شكل القضاة عنصرا آخر من عناصر المؤسسة الدینی

أسLLرة ذاع صLLیتھا  ىحیLLث أنLLھ ینتمLLي إلLL ،تLLدریبا عالیLLا ىتلق - ادةأي لیس من الس -شخص عادي 

سLLبیل  ىعلLL .كLLان للقضLLاة دورھLLم فLLي تحقیLLق التLLوازن مقابLLل تفLLوق السLLادة العلLLم.تقلیدیا في مجال 

واستمر اإلمLLام أحمLLد  ،قاضیا في منصب ھام ھو منصب رئیس الوزراء ىالمثال عین اإلمام یحی

 ىوكمLLا ھLLو الحLLال بالنسLLبة للسLLادة كانLLت الغالبیLLة العظمLL )14(.في تعیین القضاة في مناصب رفیعة

  .من القضاة من الزیدیین

 تقدیم الدعم  ىاالستجابات للتحفیز عل

 :ھLLذه االسLLتجابات ھLLي .ھناك ثالث فئات واسعة من االستجابات المتاحة أمLLام أي نظLLام

لي كیLLف اسLLتخدمت ھLLذه وسLLوف یظھLLر التنLLاول التLLا )15(.المخرجات والقمع وتحفیز النوایا الطیبLLة

  .االستجابات في الیمن
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واألسLLھل واألكثLLر  األولLLىاالسLLتجابة " تكLLونعندما یواجھ النظام حالة مLLن عLLدم الرضLLا 

مباشLLرة التLLي یمكLLن اللجLLوء إلیھLLا للتكیLLف مLLع الموقLLف ھLLي بLLذل بعLLض الجھLLد لتحسLLین كفLLاءة  

 )17(.قلاأل ىولد نوعا معینا من الدعم علت فتلبیة المطالب بشكل مباشر یمكن أن )16(".المخرجات

LLرا إلLLأ كثیLLد یلجLLام أحمLLان اإلمLLذا  ىكLLلوب،ھLLاألس LLر إلLLن النظLLي  ىویمكLLة فLLر المتنوعLLال الخیLLأعم

 ىوأحیانLLا علLL سLLنویة الفقLLراء فLLي مناسLLبات ىكLLان یLLتم توزیLLع األمLLوال والمالبLLس علLL ؛ضLLوء ھLLذا

لLLبعض األفLLراد المھمLLین مLLن الناحیLLة كLLذلك كانLLت المLLنح المحLLددة التLLي تقLLدم  )18(.فتLLرات أقصLLر

سLLبیل المثLLال جعLLل اإلمLLام أحمLLد الطLLائرات متاحLLة لنقLLل  ىعلLL .ذلLLك علLLى ىالسیاسLLیة أمثلLLة أخLLر

 )19(.ه الخصوصLLیین باالعتنLLاء بھLLمءطبLLاأوأحیانLLا كLLان یLLأمر  ،المستشLLفیات ىالمھمین إلLL ىالمرض

ضLLمن نفLLس  ،حة وأمLLوالجانLLب الھLLدایا فLLي صLLورة أسLLل ىإلLL )20(،مLLن الضLLرائب اإلعفLLاءاتوتقLLع 



وكذلك یمكن إدراج دعوات الغداء التي كان یقدمھا اإلمام للمسLLئولین الكبLLار ضLLمن الجھLLود  ،الفئة

   .لدعممن از نوع معین یتحف ىلإالرامیة 

ومLLا كLLان أكثLLر أھمیLLة ھLLو  ،فLLرادكانLLت األمثلLLة السLLابقة بمثابLLة محLLاوالت لجLLذب دعLLم األ

أحمد باالنضLLمام   یمكن تفسیر قرار اإلمام .مجموعات األكبرتحفیز دعم ال ىالنتائج التي ھدفت إل

LLام  ىإلLLفاض عLLاد فضLLي اتحLLدة فLLة المتحLLة العربیLL1958الجمھوری LLدف إلLLوة تھLLاره خطLLىباعتب 

كانLLت ھنLLاك قیLLود متنوعLLة جعلLLت  .دعم اللیبرالیین الذین كانوا محبطین من نظامLLھ ىالحصول عل

لكLLن لLLم تكLLن مثLLل ھLLذه القیLLود  ،الصLLعید الLLداخلي ىمن الصعب تحقیق نتائج ترضي اللیبرالیین عل

وكمLLا توقLLع اإلمLLام كLLان رد فعLLل اللیبLLرالیین ھLLو الدھشLLة األولیLLة   .الصعید الخLLارجي ىموجودة عل

مLLن جانLLب الحكومLLة ونباركھLLا بLLإخالص  ة"نحن ندعم ھذه الخطو :التي تبعتھا تعبیرات عن الدعم

 )21(حقیق الكامل ألھداف اللیبرالیین المخلصین ....."... نحن نعتبر تنفیذ ھذه االتفاقیة بمثابة الت

 1960مجموعة كان قرار اإلمام أحمد عLLام  ىخر للنتائج التي ھدفت للتأثیر علآومثال 

 ،ھذه اللجLLان لتصLLبح شLLرطة دینیLLة تطورت )22(".الخیر وتجنب الشر ىلجان للتشجیع عل"بإنشاء 

الخLLاص بإنشLLائھا  وقLLد اتخLLذ القLLرار .سLLالمیةوأعطیت الحریة في التعامل مع مخLLالفي الشLLریعة اإل

  ین.من أجل اجتذاب دعم القادة الدینی
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القمLLع باعتبLLاره  نوعLLا  ىنLLھ قLLد ال یكLLون مLLن المعتLLاد القیLLام بLLذلك لكننLLا ربمLLا نLLرأرغLLم "

نLLوع معLLین مLLن الLLدعم عLLن  ىیمكLLن الحصLLول علLL )23(."خر لالستجابة للتراجع في الLLدعمآمحتمال 

كبLLر ممLLا یمكLLن أوقLLد لعLLب النظLLام السیاسLLي الیمنLLي دورا  )24(.مكافآت سLLلبیة محLLددة طریق  تقدیم

المنLLاخ  :كLLان ھنLLاك عLLامالن مسLLئوالن عLLن ھLLذا األخLLرى.مالحظتLLھ فLLي معظLLم األنظمLLة السیاسLLیة 

  .وقسوة اإلمام أحمد ،السیاسي  العنیف في الیمن

LLرنا إلLLبق أن أشLLع ىسLLالعنف والقمLLرتبط بLLي المLLد الیمنLLع  )52(.التقلیLLر للقمLLن ینظLLم  یكLLل

LLھ ارتقLLرص لكنLLن الحLLدر مLLى قLLتخدم بأقصLLھ یسLLد منLLرا البLLاره شLLة  ىباعتبLLدة مقبولLLبح قاعLLلیص

الطریقة التي تLLم  ىخذ الرھائن أمثلة صارخة علأسالیب جمع الضرائب ونظام أوتقدم  )26(.تقریبا

  .ي الیمنيالدعم في النظام السیاس ىبھا ترسیخ القمع واستخدامھ بشكل ثابت للحصول عل



فرغم أنھ كLLان حنونLLا  ،ھمیة المعطاة للقمعاأل ىوتقدم شخصیة اإلمام أحمد مثال آخر عل

ن أویكاد یكون مLLن المؤكLLد  .لكن كانت لدیھ نزعھ واضحة للقسوة )27(ورحیما في بعض النواحي

مخیفLLة عLLن طریLLق  ةنھ حاول متعمLLدا وھLLو صLLبي أن یمتلLLك عیونLLا بLLارزأالقصة التي تتحدث عن 

لكLLن ھنLLاك أدلLLة كافیLLة  ة،مختلقLL ةھLLي قصLL )28(حLLول عنقLLھ إحكLLامھناك حبال مربوطة ب م بینماالنو

LLیر إلLLف ىتشLLرة للتخویLLة كبیLLي أھمیLLان یعطLLھ كLLا  .أنLLد معروفLLان أحمLLده كLLاة والLLاء حیLLى أثنLLوحت

ألحمLLد أن النLLاس قLLد ضLLاقوا  ىبرقیLLة یقLLول فیھLLا اإلمLLام یحیLL ىویقLLول أحLLد الكتLLاب أنLLھ رأ .بقسوتھ

  )29(.ھذرعا بقسوت

رتكبھLLا االتLLي  )30("المجLLازر"من الصعب تمامLLا فصLLل الحقیقLLة عLLن الخیLLال فیمLLا یخLLص 

 1948ثLLورة  دفبعLL .القمLLع العنیLLف ىلكن األدلة الموثقة كافیة لتوضیح میل اإلمام إلLL ،اإلمام أحمد

 16تLLLم إعLLLدام  1955وبعLLLد انھیLLLار انقLLLالب  )32(.آخLLLرون 40وسLLLجن  )31(،شخصLLLا 30أعLLLدم 

تLLم قطLLع رؤوس ثالثLLة مLLن  1960وفLLي عLLام  .ن من بینھم اثنان من أشLLقاء اإلمLLامكا )33( ا،شخص

وربما كLLان العقLLاب المعتLLدل نسLLبیا الLLذي قوبلLLت بLLھ محاولLLة اغتیLLال اإلمLLام عLLام  )34(.شیوخ القبائل

 .نتیجة لتولي البدر القضیة حینمLLا كLLان والLLده عLLاجزاھو  ،من خالل إعدام شخصین فقط ،1961

  )35(.طلق سراحھم بعد الثورةأالسجناء ثم اآلف  ىتم القبض عل

 النوایا الطیبة  -3

LLة إلLLا الطیبLLز النوایLLدف تحفیLLع یھLLرق ىبعكس المخرجات والقمLLم متفLLاد دعLLن  ،إیجLLویمك

  :ثالثة أنواع ىھذا الدعم عن طریق استجابات تنتمي إل ىالحصول عل

بLLث شLLعور عمیLLق بالشLLرعیة داخLLل أفLLراد  لLLىتلLLك التLLي تسLLعي إ :والأ

LLھالنظLLة عنLLرفون بالنیابLLذین یتصLLراد الLLل األفLLل وداخLLا ؛ام ككLLك  :ثانیLLتل

تلك التي تعLLزز وتقLLوي  :ثالثا ؛التي تستدعي رموز المصلحة المشتركة

 )36(.فراد مع المجتمع السیاسيدرجة تماھي األ

وسوف یتركز النقاش التالي حول األشكال التي اتخذتھا تلك األنواع من االستجابات داخل النظام 

  .یاسي الیمنيالس

 )37(اإلیمان بالشرعیة



LLة فقLLة دینیLLت مؤسسLLألن اإلمامة نفسھا كانLLھ إلLLي أن تتجLLن الطبیعLLط مLLان فقLLدین  ىد كLLال

ال تعتبLLر الشLLرعیة ثقLLة تمLLنح مLLن الرعیLLة للحLLاكم وإنمLLا ھLLي حLLق  .كمصLLدر للشLLرعیة فLLي اإلسLLالم

التمرد  ىال ینظر إل ى:أخرومن ھذه الفرضیة تنبع فرضیة  )38(.یوكل إلیھ من هللا وتقره الشریعة

LLدني ىعلLLیان المLLن العصLLوع مLLرد نLLھ مجLLى أنLLط علLLة فقLLیان إلرادة هللا  ،الدولLLا عصLLھ أیضLLلكن

  .ستغل النظام الیمني ھاتین الفرضیتین أحسن استغاللاوقد  )39(ة.المعلن

وكما لو كLLان ذلLLك  .من یقود الصالة األولتعني في المقام بالعربیة نفسھا  "إمام"وكلمة 

 ىكLLان اإلمLLام یحیLL .ساسLLيألقابا تؤكد الطبیعة الدینیة لمنصLLبھم بشLLكل أكافي فقط اتخذ األئمة  غیر

 -ورغLLم أنLLھ . المنصLLور بLLاÀھLLو  ،والبLLدر الناصLLر لLLدین هللاوأحمLLد ھLLو  )40(،هللا ىالمتوكل علھو 

یعة شLLر ىبدا أنھ شخص مقدس لكنھ كLLان المLLؤتمن علLLألم یعلن اإلمام  - بعكس التأكیدات الدعائیة

  .للوالء التام من شعبھ اوبھذا كان مستحق "،قائد المؤمنین"هللا وكان 

مLLن الLLدین حLLاول اإلمLLام أحمLLد خلLLق االنطبLLاع بLLأن دافعLLھ  ةولفLLرض الشLLرعیة المسLLتمد

وزارة  ىففي توجیھات إلLL .شأن دینھ إعالءالوحید في كل ما كان یقوم بھ ھو تطبیق شرع هللا أو 

یتبعLLوا فLLي كLLل إجLLراء الLLدین اإلسLLالمي وقواعLLد القLLرآن الكLLریم " أمLLر اإلمLLام وزرائLLھ بLLأن 1955

الLLیمن التLLي أوجLLدت تحالفLLا بLLین  1956 ةاتفاقیLLة جLLد ىوتعلیقLLا علLL )41(."والسLLنة الشLLریفة للرسLLول

لحمایLLة الLLدین "مصر والمملكة العربیة السعودیة قال اإلمام أحمد أنLLھ تLLم توقیLLع االتفاقیLLة  وكل من

وكان االتحاد  )42(."حتى نكون قد قمنا ببعض من واجبنا حین نقابل هللاإلسالمي وبالد المسلمین 

الواجLLب المحLLتم علینLLا لجعLLل رسLLالة "بLLین الLLیمن والجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة خطLLوة تتفLLق مLLع 

 ىوتقLLررت رحلتLLھ إلLL )43("حقیقLLة فLLي ھLLذا العصLLر...رسالة الرسول الكLLریم محمد ،العرب الخالدة

ولیLLا للعھLLد مLLن  ستلھم قLLراره بLLإعالن البLLدراوقد  )44(".رشاد من هللاإ" ىإیطالیا عقب الحصول عل

  )45(.حبھ الشدید للمسلمین بشكل عام  وللیمنیین بشكل خاص

أولئLLك الLLذین یعارضLLونھ  الدین فمLLن الطبیعLLي أن  ىولو أن ما یقود اإلمام ھو الحفاظ عل

ھ ضLLد اإلسLLالم أكثLLر مLLن نLLھ موجLLأ ىوأي تصرف عدائي كان یفسر علLL ،تدمیر الدین ىیھدفون إل

قLLد نجLLح لكLLان  1955قLLال اإلمLLام أحمLLد أنLLھ لLLو كLLان انقLLالب  .ھLLو شخصLLیا هكونLLھ موجھLLا ضLLد

حیLLث تنتھLLك األعLLراض "الیمنیLLون قLLد عLLانوا مLLن شLLر عظLLیم یشLLبھ مLLا كLLان یحLLدث فLLي المحمیLLات 

النصLLارى وعمالئھLLم وخLLدام "حLLذر اإلمLLام سLLامعیھ مLLن  1959وفLLي عLLام  )46(."ویضLLطھد الLLدین

 )47(."عصLLیان اإلمLLام ومخالفLLة أوامLLر هللا...وبذور الشقاق بذرر الذین یفعلون ما في وسعھم لالكفا



وأي  )48(".ألعLLداء اإلسLLالم ةخدمLL"یقLLدمون  1961كLLان المتLLآمرون الLLذین حLLاولوا اغتیالLLھ عLLام 

 )49(."یخالف أوامر هللا"شخص لم  یستجب لدعوتھ لالصطفاف خلف البدر كان 

كان النظام نفسھ عبارة عن  .فاء الشرعیةضة اتجاھات كقوة إلوقد عمل اإلسالم في عد

وكLLان مLLن یشLLغل منصLLب اإلمLLام یحظLLى بثقLLة هللا  .مؤسسLLة دینیLLة وبالتLLالي كLLان یمتلLLك الشLLرعیة

وكانت السیاسات متوافقة مLLع التعLLالیم اإلسLLالمیة وبالتLLالي كLLان یجLLب  .وبالتالي كان حاكما شرعیا

عLLداء أاعتبLLروا  - من خالل تحدي الشرعیة المستمدة من هللا -ن خصوم اإلمام إوأخیرا ف .تأییدھا

  ة.هللا الذین یجب القضاء علیھم بال رحم

وإن كانLLت  ،بشكل وثیق باإلسLLالم تإلضفاء الشرعیة ارتبط ىخرأووفرت التقالید قوة 

 بما فیھLLا نظLLام اإلمامLLة - نفسھ الذي یستخدم لوصف بعض األنظمة "وتعبیر "تقلیدیة .مختلفة عنھ

 ،عLLام ألLLفكان عمLLر اإلمامLLة حLLوالي  .یشھد بالدور المركزي للتقالید في ھذه األنظمة -في الیمن 

LLم یسLLة تولLLا وأداء األئمLLن مزایLLتقلة عLLرعیة المسLLن الشLLین مLLوع معLLدھا بنLLت أن یمLLرور الوقLLطع م

وھكLLذا كLLان بإمكLLان  ،ھLLم األئمLLة ىأن مLLن قLLاد الثLLورات الكبLLرحقیقة ذلك  ىوقد أضیفت إل .كأفراد

 .دعاء أنھم لیسوا فقط الحكام التقلیدیین للیمن لكLLنھم أیضLLا الحLLراس التقلیLLدیون السLLتقاللھألئمة االا

االسLLتقالل تحLLت حكLLم األئمLLة الLLذین  ىال یقبل سو"وقد صرح ولي العھد البدر بأن الشعب الیمني 

 )50(..."اختارھم لقیادتھ وحمایة ھذا التراث الخالد

مامLLة المسLLتمدة مLLن الLLدین والتقالیLLد فقLLد حLLاول اإلمLLام شLLرعیة اإل ىجانب التأكیLLد علLL ىإل

وھLLي –فكان تشجیع نظم القصائد لمدحLLھ  ،صفاتھ الخاصة ىتقوم عل ةأحمد إیجاد شرعیة شخصی

جھدا بذل من أجل خلLLق صLLورة إیجابیLLة تسLLاھم  –عادة شائعة بین القادة العرب وبخاصة الملوك 

العاطفLLة واإلخLLالص  أبLLادلكم"أنLLا  بLLھ لشLLعبھ:ح ىففLLي خطاباتLLھ كLLان یؤكLLد علLL .في تحقیق شرعیتھ

ال تخLLافوا وال تقلقLLوا ألنLLي ...نھ كان ھناك لحمLLایتھم :"إخLLوتي وأبنLLائيأو )51(،والتعاطف والمودة"

وقLLد لعبLLت الصLLحافة  )52(".التضLLحیة بنفسLLي ىحمایة أمنكم وراحتكم حتى لو كان عل ىمصمم عل

وصLLف اإلمLLام  .أقصLLي درجLLات المبالغLLة ىدورھا في تعزیز شرعیة اإلمام الشخصیة ووصلت إل

واحLLد مLLن بLLین علمLLاء اإلسLLالم "و )54("أعظم شخصیة إسالمیة قویة"و )53("أسطورة التاریخ"بأنھ 

أحLLد أبLLرز رجLLال "و )56("في قلبھ ینابیع الرحمة والعطف والبر فیضمالك حنون ت"و )55("الرواد

  )75(."القرن العشرین الدارسین لألدب والسیاسة والعلوم

 اإلیمان بالمصلحة المشتركة 



باعتبارھا المتحدث الرسمي  یعد استدعاء مصلحة عامة أو مشتركة تقدم فیھا السلطات

ذلك  ىلكن لم یتم التركیز عل )58(.باسمھا مصدرا آخر للدعم المنتشر رغم أنھ لیس مصدرا شائعا

ھ إال أنLLھ لLLم شخصLLوبفبینما حاول اإلمام جاھدا بLLث شLLعور بالشLLرعیة الخاصLLة بنظامLLھ  ،في الیمن

 ىمن عدم التركیز علLL ةسباب لھذه الحالأوكانت ھناك عدة  .فكرة المصلحة المشتركة ىیركز عل

حLLوال وكانLLت األ ة،ذات مصلحة مشLLتركة واحLLد ةمة موحدأكان الیمن بالكاد  .المصلحة المشتركة

غیLLر موجLLودة  - )59(مثل وجود صحافة وإعالم مستقلین - تطویر مصلحة مشتركة ىالتي تقود إل

لوجیLLة خاصLLة بالمصLLلحة المشLLتركة سLLوف یفLLرض یویدأذلك كان قبول  ىوباإلضافة إل .في الیمن

إشLLارة  ىونتیجLLة لLLذلك ال یجLLد المLLرء سLLو .وھو احتمLLال لLLم یكLLن اإلمLLام یفضLLلھ ،اإلمام ىقیودا عل

  .بدون أي تفسیر أو استرسال )60(المصلحة العامة ىعابرة إل

 سیاسي  الدعم المنتشر للمجتمع ال

وعي لLLLرات وتحفیLLLز یLLLتأخLLLذ االسLLLتجابات إلیجLLLاد دعLLLم المجتمLLLع السیاسLLLي "شLLLكل تغی

 .الزیLLدیین والشLLافعیین :وكانت مشكلة المجتمLLع السیاسLLي تكمLLن فLLي وجLLود طLLائفتین )61(.بالمجتمع

LLي علLLع السیاسLLر المجتمLLم منتشLLق دعLLة بخلLLود الخاصLLاح الجھLLد نجLLذا اعتمLLعور  ىوھكLLث الشLLب

تبLLاع كلتLLا الطLLائفتین بLLدال مLLن كLLونھم  أ ىاحدة تشترك فLLي العمLLل السیاسLLي لLLدباالنتماء لمجموعة و

كLLان نجLLاح اإلمLLام أحمLLد محLLدودا قLLد و .مجموعتین منفصلتین تتحدان معا بشكل مؤقLLت ومصLLطنع

  .في ھذا الشأن

ن إسباب للشعور بعدم الرضLLا تجLLاه المجتمLLع السیاسLLي فLLأبینما لم تكن لدي الزیدیین أیة 

ن  ووقات كان القادة اللیبرالیوفي بعض األ .باالستیاء من وضعھم غیر المتكافئ الشافعیین شعروا

لكن  )62(،أي مجتمع سیاسي منفصل - یفكرون في إمكانیة قیام دولة شافعیة منفصلة في المستقبل

لLLم یكLLن  )63(.ر النظام بطریقة تقوي ارتباط الشافعیین بLLالمجتمع السیاسLLيیتغی ىاإلمام لم یعمل عل

یا بعیدة عن متناول الشLLافعیین من المناصب العل ىیضا األغلبیة العظمأصب اإلمامة وإنما فقط من

 )64(.رؤیLLة تLLوازن عLLادل للمكافLLآت"" ىكان یمكن لھذا بالكاد أن یقود إلLL .مراألبد مثلما بدا األ ىإل

ذ كان القمع ھو المLLال )65(.اتخذت جھود اإلمام لبث الشعور بالمجتمع شكل تصریحات شفھیة فقط

 النصLLرجسد ھLLذا الموقLLف فLLي مقLLال فLLي  صLLحیفة تالفوري واألساسي إلبقاء المجتمع متماسكا. وی

متحیزا لمجموعة واحدة ویكره المجموعة األخرى  أو یصLLدر "خبر القراء أنھم لو رأوا شخصا أ

تصریحات خبیثة فیجLLب علLLیھم تحطLLیم فمLLھ الكریLLھ وتخلLLیص المجتمLLع والLLدین منLLھ وإبLLالغ ملكنLLا 

 )66(".عنھ المحبوب



لقائم فقLLد حLLاول  االمجتمع السیاسي  ىواألمر المثیر لالھتمام ھو أنھ بدال من التركیز عل

ولو كان ھذا المجتمع قLLد تكLLون فكLLان سLLیعني  .ضم المحمیاتیاإلمام تعزیز اإلیمان بمجتمع أكبر 

تمLLع أكبLLر بLLال شLLك كLLان الLLدافع األساسLLي لتبنLLي فكLLرة مجو ،زیادة مھمة في عدد السكان الشافعیین

ذا إمLLا علكLLن المLLرء یتسLLاءل  .ھي اقتناع اإلمام الفعلي بأن المحمیات ھي جزء ال یتجزأ من الیمن

سLLیكون ما مل أنھ یوما أ ىعل ،كان الدافع اآلخر ھو محاولة تعزیز والء الشافعیین للمجتمع القائم

 ىولم یLLؤد تبنیھLLا إلLL ،ةن الفكرة لم تكن مناسبإلكن أیا كان األمر ف ر.لھم نصیب في المجتمع األكب

   .بالمجتمع القائم زیادة ملحوظة في ارتباط الشافعیین

 

 

 

 

 

 

 

(بیLLروت: االتحLLاد الیمنLLي، ال  ، اإلمامة وخطورتھLLا علLLى وحLLدة الLLیمن) محمد محمود الزبیري1(

 .12یوجد تاریخ)، ص 

وكLLان اإلمLLام  ) حتى في الیمن نفسھ كان ھناك عدد قلیل جدا من "الخبراء" في شLLئون القبائLLل،2(

 أحمد یعتبر واحدا منھم.

(3) The Arab Bureau, Handbook of Yemen (Cairo: Government 

Press, 1917). 

) السبب في ھذا التباین ھو أن معظم القبائل الشافعیة فقLLدت تنظیمھLLا القبلLLي وأصLLبحت مقسLLمة 4(

 أي أسر ممتدة. –إلى بیوت 

) 1965(بیروت: مؤسسة الصبان وشركاه،  في الیمناألطراف المعنیة ) محمد أحمد نعمان، 5(

 .33ص 

 .1، 1959سبتمبر  10، سبأ ) انظر6(



 .141-136)، ص1947(بغداد: مطبعة المعارف،  قلب الیمن) انظر محمد حسن، 7(

) "زادت االضطرابات واالنقالبات في العالم العربLLي خLLالل الخمسLLینیات مLLن اعتمLLاد األنظمLLة 8(

العسLLكریة؛ حصLLل الضLLباط علLLى امتیLLازات خاصLLة باإلضLLافة إلLLى مكانLLة  الملكیLLة علLLى مؤسسLLاتھا

 جدیدة في المجتمع."

Hisham Sharabi, Nationalism and Revloution in the Arab World 

(Princeton: D. van Nostrand Co., Inc., 1966), p. 50. 

 لم یحدث مثل ھذا التطور في الیمن.

 یعني حرفیا الجیش الخارجي. ىالجیش البران) التعبیر العربي 9(

 .1969-3-4) أحمد محمد الشامي، مقابلة، لندن، 10(

فكر اإلمام أحمد فLLي تكLLوین جLLیش وطنLLي بحیLLث یLLتم فیLLھ دمLLج المؤسسLLات  1960) في عام 11(

 .112-111الثالثة، لكن لم یتحقق شيء من ھذه الفكرة. انظر أدناه ص 

  السالل باحتقار إلى "حكومة العمامة.") بعد الثورة أشار رئیس الوزراء عبد هللا12(

Summary of the World Broadcasts Part 4 (London: B.B.C.) 10-10-

1962, p. 3.  

باسLLتثناء نائLLب الملLLك فLLي  -كLLان كLLل نLLواب الملLLك مLLن السLLادة  1962و 1955) مLLا بLLین 13(

حكLLام األقLLالیم تراوحLLت بLLین  1957و 1955تعیینLLا تLLم اإلعLLالن عنھLLا مLLا بLLین  36الحدیLLدة. فLLي 

ینLLایر  3، ص؛ 1955یولیLLو  29، النصLLرمLLن المعینLLین مLLن السLLادة،  30وموظفي المحLLاكم كLLان 
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 الفصل الخامس
 النظام في المعركة

LLام "نتLLیكون النظLLط اانطالقا من االفتراض بأنھ في أي نقطة من الزمن سLLف وسLLج التكی

والقیود المفروضLLة  یر االجتماعيیھیاكل جدیدة یحفزھا التغ ضغوط من أجل أھداف أو قواعد أو

سLLوف یحLLاول ھLLذا الفصLLل تتبLLع أھLLم الضLLغوط ذات الصLLلة التLLي  )1("،من األعLLراف والممارسLLات

  .الصعیدین الداخلي والخارجي ىالنظام الیمني وطریقة تجاوبھ معھا عل واجھھا

 ون الداخلیة ئالش -1
 : السنوات المحافظة1948-1954

لده لكن طبیعLLة النظLLام لLLم تسLLمح لLLھ بLLأن  رغم أن أحمد شغل مناصب مھمة أثناء حیاة وا

أعطLLي االنطبLLاع بأنLLھ رجLLل "كLLان یمتلLLك أفكLLارا جیLLدة   1931ومنLLذ عLLام  .تكون لھ سلطة حقیقیLLة

ھنLLاك عLLدة أمLLور  تكانLL )2(."ھانفیLLذت ىعل الوقت یمر بدون أن یكون قادرا رأىوخططا عظیمة و

أن یصبح إماما لكLLن لLLم تأتLLھ الفرصLLة  ینوي القیام بھا بمجرد أحمد یجب القیام بھا في الیمن وكان

وحتى عندئذ لم یستطع تولي السلطة بسالم باعتباره ولLLي العھLLد المحبLLوب مLLن  ،1948عام  ىحت

  .من كل خصومھ ىثبت أنھ أقوأبشكل عنیف باعتباره الرجل الذي  إنما توالھاو ،الجمیع

ھLLم كLLانوا خصLLوما  ات ظھور اللیبرالیین الذین أصLLبحوا أعLLداء أحمLLد ألنیربعینشھدت األ

 ىعلLL - حLLد مLLا قLLادرة ىإلLL -ووھكذا حرم أحمد من العناصر الوحیLLدة التLLي كانLLت مسLLتعدة  ،للنظام

كLLان بعLLض اللیبLLرالیین البLLارزین رفقLLاء أحمLLد وأصLLدقائھ   .إدخLLال وتنفیLLذ اإلصLLالحات فLLي الLLیمن

لیبLLرالیین  لكLLن ال. ومن المؤكLLد أنLLھ وجLLد عLLداءھم الجدیLLد محیLLرا وغLLادرا ،الشخصیین في الماضي

قیLLود دسLLتوریة لسLLلطتھ وھLLذا مLLا رفضLLھ  ىاستعداد للقبول بأحمد كإمام لو أنھ وافق عل ىكانوا عل

صالحات أمرا یمكن ألحمد التفكیر فیھ لكن تقیید سلطتھ كLLان ببسLLاطة إكان إدخال  )3(.أحمد تماما

 على اإلطالق.أمرا غیر مقبول 

سLLاند اللیبرالیLLون الثLLورة   :مسLLتقطبة السیاسیة في الLLیمن ىكانت القو 1948بحلول عام 

ولئLLك أعLLدام إن مLLع یوضLLاعت فرصLLة التحLLالف بLLین أحمLLد واللیبLLرالی .بینما دعم المحLLافظون أحمLLد



بLLدأ حكLLم أحمLLد  .ولئLLك الLLذین لعبLLوا دورا صLLغیرا فیھLLاأالذین لعبوا دورا  كبیرا في الثورة وسLLجن 

  .بطریقة مشيءومة

الثورة واآلن حان الوقت لمكافأتھم وإظھLLار جبھLLة  ثناءأكان أخوة أحمد قد وقفوا بجانبھ 

أصLLبح أخLLوه الحسLLن رئیسLLا  .شLLأنا عائلیLLا تمامLLا تقریبLLا ىكانLLت حكومLLة أحمLLد األولLL .عائلیLLة قویLLة

خوتLLھ علLLي وإسLLماعیل أوشLLغل  ،یضاألداخلیة وفیما بعد نائب الملك في صنعاء ل اللوزراء ووزیر

وألنLLھ  ،أحمLLد لLLم تكLLن لدیLLھ ثقLLة كاملLLة فLLي أخوتLLھلكLLن  .ویحیي وعبد هللا والقاسم مناصب وزاریLLة

سLLتمر أحمLLد فLLي ممارسLLة عملLLھ اأشخاص لم یثق فیھم بشكل كامLLل فقLLد  ىاالعتماد عل ىضطر إلا

  .بمفرده تقریبا

كان أحمد یدرك أن ھناك حالة من عدم الرضا في الLLبالد لكLLن بالنسLLبة لLLھ كانLLت الثLLورة 

كإمLLام كLLان أحمLLد یعتبLLر أن مLLن  .لم حقیقیLLة منتشLLرةناتجة عن الخیانة أكثر كونھLLا ناتجLLة عLLن مظLLا

 ىلقLLد وصLLل إلLL بشLLيء. لشLLعبنLLھ غیLLر مLLدین لأواجبھ أن یحدد ما ھو مفید لشعبھ لكنھ كان یشLLعر 

 ةوھكذا لم یكLLن یشLLعر بLLأي حاجLL ،السلطة بفضل هللا وبسبب شجاعتھ ولیس باعتباره ممثال لشعبھ

ولئك الذین كانوا مھتمLLین أضافة إلي ذلك فإن وباإل ى.إلیجاد دعم من خالل إصالحات بعیدة المد

كمLLا  ،اإلمLLام حتLLى یقLLوم بإجرائھLLا تLLم سLLجنھم ىباإلصالحات والذین كانوا سیمارسون ضغوطا عل

 -ھ توكان أخو ،بعد ما یكون عن االھتمام باإلصالحاتأالنصر كانت  ىإل أوصلتھالتي  ىأن القو

ذلLLك تLLردد أحمLLد فLLي تفLLویض صLLالحیاتھ  ىأضLLف إلLL .ذوي اتجاھLLات محافظLLة -باستثناء عبLLد هللا 

  .ورفضھ تغییر ھیكل النظام وسیصبح من الواضح لماذا لم تتحقق أي إصالحات جذریة

سمح للممثلLLین الدبلوماسLLیین باإلقامLLة فLLي الLLیمن كمLLا تLLم  .ومع ذلك كانت ھناك تغییرات

شLLراء  ىیج وجLLرتوسLLعت االتصLLاالت الدولیLLة بالتLLدر. إنشاء بعثLLات دبلوماسLLیة یمنیLLة فLLي الخLLارج

 ىوقLLدمت طلبLLات إلLL ،الصLLحة والتعلLLیم ىازداد اإلنفLLاق علLL أسطول صغیر من الطائرات الحدیثLLة.

التفكیر الجاد فLLي اسLLتغالل ثLLروات  أعقبمساعدات تقنیة. و ىاالمم المتحدة من أجل الحصول عل

 .البالد المعدنیة تقدیم تنازالت فعلیة للشركات األجنبیة

فLLي  یLLذكر ي تغییLLرأان اإلمام یعتبرھا مذھلة تقریبLLا لLLم تحLLدث لكن ھذه التغیرات التي ك

لLLم تتغیLLر النظLLرة المحافظLLة تLLوازت  .ن یالحظھLLا أحLLدأتخلف الیمن بل ومرت مرور الكرام دون 

فبینمLLا كLLان اإلمLLام أحمLLد یقLLوم  ،خطوات في االتجاه المعLLاكسمع الخطوات المبدئیة نحو التحدیث 

اسLLتحدث  .إعاقتLLھ ىالقوي المحافظة بقیLLادة الحسLLن تعمLLل علLL باستمرار بتجربة أفكار جدیدة كانت

الحسن ضLLوابط جدیLLدة تحLLد مLLن حریLLة األجانLLب الLLذین یعیشLLون فLLي صLLنعاء ونتیجLLة لLLذلك تراجLLع 

أمر البعثة الیمنیة في القاھرة بسحب الطالب الیمنیین مLLن  1955وفي عام  )4(.أربعة ىعددھم إل

وبحسLLب وینLLدل  )5(.جLLة لمثLLل ھLLذا النLLوع مLLن التعلLLیمكلیLLة التجLLارة موضLLحا أن الLLیمن لLLم یكLLن بحا



ن الحسLLن كLLان مسLLئوال أثریا بالكشف عLLن البقایLLا األثریLLة فLLي مLLأرب أفیلبس الذي كان یقود فریقا 

 )6(.عن فشل المشروع

LLاك معارضLLن ھنLLم تكLLاك  ةوأثناء بدایة الخمسینات لLLن ھنLLم یكLLا لLLیمن كمLLل الLLطة داخLLنش

حكLLم أحمLLد نابعLLا مLLن  ىكLLان الخطLLر الوحیLLد علLL .لخLLارجأنشطة بسLLیطة مLLن االحتجLLاج فLLي ا ىسو

 طموحLLات محLLددة إن لLLم یكLLن ألخLLذ مكLLان -عبLLد هللا والحسLLن  -أخوتLLھ الLLذین كLLان الثنLLین مLLنھم 

نLLت وربمLLا كا ،لكن أحمد كان یفكLLر فLLي تعیLLین ابنLLھ ولیLLا للعھLLد .األقل لخالفتھ ىاإلمام فعل منصب

أن المحافظین تحت قیادة الحسLLن كLLانوا یLLزدادون  إدراكھجانب  ىرغبتھ في جمع مؤیدین للبدر إل

 .المسجونین قوة أكثر من الالزم ھو ما قاد اإلمام إلجراء مصالحة مع اللیبرالیین

 1948كانت اتصاالت أحمد مLLع الLLزعیم اللیبرالLLي أحمLLد نعمLLان قLLد بLLدأت بالفعLLل عLLام  

 ىكLLي یقLLوم بإضLLافتھا إلLLرسل أحمد برقیة لنعمان یطلLLب منLLھ مذكراتLLھ التLLي تغطLLي فتLLرة الثLLورة لأ

 .رد نعمLLان موضLLحا موافقتLLھ ومضLLي یشLLكو مLLن الظLLروف القاسLLیة السLLائدة فLLي السLLجن .مالحظتھ

استمر الحوار وحاول نعمان إقنLLاع اإلمLLام بإصLLدار عفLLو عLLام وجعLLل السLLجناء "جنLLود البLLدر الLLذي 

ء ورغLLم معارضLLة أخوتLLھ فقLLد أفLLرج أحمLLد عLLن معظLLم السLLجنا )7(."العھLLد یLLایجLLب أن یصLLبح ول

 -الحریLLة انطلLLق اثنLLان مLLن الزعمLLاء اللیبLLرالیین ى وفLLور الحصLLول علLL ،1954اللیبLLرالیین عLLام 

  .دعم شعبي لمطلب بجعل البدر ولیا للعھد ىفورا للحصول عل - ریانينعمان وعبد الرحمن اإل

LLارة إلLLام باإلشLLع اإلمLLالحتھم مLLون مصLLرر اللیبرالیLLة بLLنوات التالیLLي السLLت  ىوفLLا كانLLأنھ

مثلما یبدو أكثر احتماال  - أو الحقیقيوسواء كان ذلك ھو دافعھم  )8(.األسرة الحاكمة خطة لتقسیم

اي حLLLال وفLLLر  ىعلLLL .محLLLل خLLLالف امLLLرأمLLLا زال  –البLLLدر  ىمLLLاال حقیقیLLLة علLLLآأنھLLLم قLLLد علقLLLوا -

مسLLاعدین ومستشLLارین مقLLربین  واإلیرانLLياللیبرالیLLون أكبLLر مصLLدر للLLدعم للبLLدر وأصLLبح نعمLLان 

 .لإلمام أحمد

 1955ب انقال
المقدم أحمد الثالیLLا واألمیLLر عبLLد  :1955كانت ھناك شخصیتان بارزتان خلف انقالب 

ینLLھ مسLLئوال یوسجن لمدة عامین ثم تم اإلفLLراج عنLLھ وتع 1948كان الثالیا متورطا في ثورة  .هللا

. زاد مLLن حماسLLھ الثLLوري االسLLتیاء الLLذي شLLعر بLLھ ضLLباط الجLLیش عLLن تLLدریب الجLLیش النظLLامي

كان االبLLن  .وكان األمیر عبد هللا أكثر أخوة اإلمام أحمد لیبرالیة ،بب وضعھم المتدنيبس النظامي

والLLده ھLLو مLLا قLLادة ألن تصLLبح لدیLLھ طموحLLات فLLي  ىوالLLده وربمLLا كLLان تLLأثیره علLL ىالمفضLLل لLLد

 األمLLرعبد هللا في  ىوعندما أصبح معروفا بشكل عام أنھ سیتم تعیین البدر ولیا للعھد رأ .اإلمامة



الثالیLLا حLLین  ىاسLLتعداد لالنضLLمام إلLL ىأصبح علLLحیث  ،مقاومة ذلك ىا لطموحاتھ فصمم علتھدید

 بدأ تمرده

بLLدأ االنقLLالب باشLLتباك بسLLیط  .لم یكن االنقالب مخططا لھ جیLLدا ولLLم یLLتم تنفیLLذه بحLLرص

مLLارس  25مLLن الجLLیش النظLLامي فLLي  اقLLري بLLالقرب مLLن تعLLز وأربعLLة جنLLود ىحLLدإبLLین سLLكان 

یا الفرصة وقLLاد حامیLLة تعLLز التLLي كLLان یبلLLغ عLLددھا خمسLLمائة فLLرد فLLي حملLLة وانتھز الثال .1955

صLLبحوا یشLLعرون بLLالخوف مLLن أتعLLز أقنLLع جنLLوده الLLذین  ىوحین عاد إل .تأدیبیة ضد سكان القریة

اتصLLل الثالیLLا  .غیر المصرح بھLLا أن یحLLاولوا محاصLLرة قصLLر اإلمLLام محملتھ ىرد فعل اإلمام عل

اتصLLل عبLLد هللا تلفونیLLا باإلمLLام أحمLLد لیطلLLب  .الخطLLوة التالیLLة ىثنLLان علLLبعبLLد هللا تلفونیLLا واتفLLق اال

 .قیLLادة الجLLیش ىعطاه أحمد موافقتھ فذھب عبLLد هللا إلLLأ .ذن بمقابلة المتمردین ومناقشة مطالبھماإل

خبLLرھم عبLLد هللا والثالیLLا أنLLھ نظLLرا أتم استدعاء كبار الشخصیات الدینیة والمسئولین الحكLLومیین و

 )9(.لة اإلمام الصحیة فإن علیھ التنازل عن العرش لعبد هللالتدھور حا

اإلمام اقترح اإلمام تسلیم السLLلطات التنفیذیLLة لعبLLد هللا  ىوفد یحمل ھذا المطلب إلأرسل 

ما  ىتوقیع تنازل نص عل ىجبر أحمد علأتم رفض ھذا العرض و .مع االحتفاظ بمنصب اإلمامة

 یلي:

لقLLد نقلنLLا  .فضLLلأیعا ألن نقوم بمLLا ھLLو بعد ما حدث أرشدنا هللا اآلن جم

وتنازلنا لھ عن السلطة بشرط  عبد هللا )10(أخینا سیف اإلسالم ىثقتنا إل

ال یوجLLLد شLLLيء آخLLLر أن یتوالھLLLا ویLLLدیر كLLLل شLLLيء بحسLLLب شLLLرع هللا 

 ىلیعLLد الجمیLLع إلLL .لعلمLLاءھLLذا التنLLازل فLLي حضLLور ا ىجLLر  .لمناقشLLتھ

االمتثLLال ألوامLLر (عبLLد هللا  الجمیع ىیجب عل .مواقعھم ویقوموا بعملھم

( ...)11( 

تنازل أحمد اصدر كLLال مLLن عبLLد هللا والثالیLLا بیانLLان خاطLLب عبLLد هللا  ىبعد الحصول عل

 في بیانھ الشعب الیمني قائال :

موالنLLا اإلمLLام  ىنحن نعلن للعامة في ضوء اعتالل الصحة المستمر لد

 ىبمھامLLھ ممLLا أدمقابلLLة النLLاس والقیLLام  ىوعLLدم قدرتLLھ علLL - شLLفاه هللا -

LLLز إ ىإلLLLم تنجLLLي لLLLال التLLLراكم األعمLLLال وتLLLكلھمLLLعوبات  بشLLLبب صLLLس

ألصحاب المطالب والشLLكاوي وغیLLرھم وخلLLق حالLLة منتشLLرة مLLن عLLدم 

والوجھLLاء مLLن جاللتLLھ أن یتنLLازل لنLLا  والعلمLLاءالرضا فقد طلب الجیش 

رأینLLا مLLن ومبایعLLة الجمیLLع  ىوقLLد حصLLلنا علLL .عن الحكم وھو مLLا فعلLLھ



السLLلطة مLLن أجLLل منLLع  ىتلLLك الرغبLLة العامLLة ونتLLول ىنلبLL المناسLLب أن

 )21(.التدخل األجنبي وتجنب الشقاق وسفك الدماء والفوضى

LLھ إلLLا بیانLLھ الثالیLLىوج LLان علLLوي البیLLد أحتLLلحة وقLLوات المسLLادرة إلدراك  ىالقLLة نLLرؤی

 :ضباط الجیش النظامي لوضعھم

اإلذالل نحن أخLLوتكم ضLLباط وجنLLود الجLLیش فLLي تعLLز عانینLLا التجاھLLل و

واإلھمLLال الLLذین یشLLعر بھLLم الجLLیش الیمنLLي فLLي كLLل موقLLع فیمLLا یخLLص 

الرواتLLLب الھزیلLLLة وسLLLوء المعاملLLLة فLLLي عLLLدة نLLLواحي حتLLLى أصLLLبحنا 

لقLLد قمنLLا بLLدورنا تجLLاه دیننLLا وقبیلتنLLا  .محتقرین وعانینا مصاعب الحیLLاة

وحمLLدا À . وعروبتنا وتوصلنا التفاق مع صاحب الجاللة اإلمLLام أحمLLد

التنLLازل عLLن الحكLLم ألخیLLھ سLLیف اإلسLLالم عبLLد هللا  ىبالفعل علLLقد وافق 

 )31(حفظھ هللا والجمیع راضون عن ھذا.

توزیLLع نسLLخ  ىجLLر. ولم یعر المتمردون فیما بعد انتباھا ألحمد وانشغلوا بتثبیت أنفسLLھم

مLLن .طلLLب عبLLد هللا  نحاء الLLبالد وأبلغLLت الحكومLLات األجنبیLLة بتغییLLر النظLLامأمن وثیقة التنازل في 

رسLLال رسLLل إلكLLن أحمLLد لLLم یستسLLلم لمصLLیره أبLLدا...نجح فLLي  ،أخیھ العباس تشكیل حكومة جدیLLدة

رسل رسال آخLLرین للجنLLود أ ككذل .القوات المحاصرة لقصره وربح عددا منھم في صفھ ىسرا إل

ثكنات  ىوطلب منھم فتح النار عل ،الموالیین لھ والمسئولین عن مواقع المدفعیة في ضواحي تعز

 .إشارة معینة ىعند الحصول عل الجیش

انضLLم إلیLLھ وسLLاعده  .نقLLاذ والLLدهإوأثناء ذلك لم یضیع البدر وقتا في الحدیدة في محاولLLة 

سLLافر البLLدر  .نصح البدر بقبول الوضLLع الجدیLLد دعوىنعمان الذي ترك تعز بإذن من المتمردین ب

ت األخبLLار الLLواردة عLLن اشترك .الف وتقدم نحو تعزآحجة وشكل قوة قبلیة مكونة من بضعة  ىإل

جانب اإلمLLام فLLي نشLLر  ىانشقاق بعض المتمردین إل لىتقدم القوة مع ھجمات المدفعیة باإلضافة إ

وبحلول الخامس من أبریل تمت استعادة النظام  .الفزع بین المتمردین الباقیین الذین بدأوا بالفرار

 )14(.وأصبحت لإلمام أحمد السیطرة الكاملة

محافظة في الداخل وسیاسppة لیبرالیppة فppي سیاسة  :1955-1962
 الخارج 

LLة الموجھLLة المعارضLLي إزالLLالب ھLLت االنقLLي أعقبLLم التLLة األھLLت النتیجLLام  ةكانLLد اإلمLLض

ثناء االنقLLالب أورغم أن الحسن كان في القاھرة  ،عدام عبد هللا والعباسإداخل العائلة المالكة. تم 

عفLLاه مLLن مناصLLبھ وعھLLد إلیLLھ أمن نفوذه المتزایLLد  كان قلقاالذي ولم یثبت أي تورط لھ فإن اإلمام 



وكLLان البLLدر نائبLLا لLLرئیس  ،رأس اإلمام بنفسLLھ الحكومLLة الجدیLLدة بالبعثات الدبلوماسیة في الخارج.

 .الوزراء كما أعلن رسمیا كولي للعھد

ومع غیاب أي معارضة نشLLطة ضLLد  .سرعان ما أصبح اللیبرالیون محبطین من النظام

مLLالھم بشLLأن آلقLLد ثبLLت أن  .تأییLLدھم ىالحصLLول علLL ىلم یعد اإلمام بحاجة إلLL ،سنالبدر وتحیید الح

لLLم یكLLن البLLدر فLLي وضLLع یتLLیح لLLھ تنفیLLذ أي أفكLLار  .واھمLLةكانLLت واسعة یقوم بھا البدر  إصالحات

وجاءت النھایة عندما ترك نعمان الیمن ألداء شعائر الحج وفر من السLLعودیة  .بدون موافقة والده

 ضد النظام. المعارضة ىإل مصر لینضم ىإل

كان اإلمام أحمد عندئذ في وضع یتیح لھ تجربة نسختھ من التحLLدیث بLLدون أي عوائLLق  

سواء من زعماء المحافظین الذین عارضوا أي سیاسة جدیLLدة أو مLLن اللیبLLرالیین الLLذین أرادوا أن 

 ىمقتصLLرة علLLدخلھLLا اإلمLLام أحمLLد كانLLت أتضLLح أن التحLLدیثات التLLي اوسLLرعان مLLا  .یمضوا بعیLLدا

فLLألول مLLرة  ،انتھLLت عزلLLة الLLیمن التقلیدیLLة 1955فLLي السLLنوات التLLي تلLLت  .السیاسLLة الخارجیLLة

كذلك تم ابرام سلسلة من االتفاقیات مLLع دول الكتلLLة  .العربیة الشئونتشارك الیمن بشكل نشط في 

ت تضLLاعفت البعثLLات األجنبیLLة فLLي الLLیمن وكانLL .كمLLا تLLم شLLراء األسLLلحة مLLن روسLLیا ،الشLLرقیة

 یكونومیسLLتاإلقLLدرت  1959وفLLي عLLام  .نطاق واسع من الشرق والغLLرب ىالمساعدات تقبل عل

وكLLان للسیاسLLة الخارجیLLة  )15(.وربLLي فLLي الLLیمنأشLLیوعي  200وشLLیوعي صLLیني  700أن ھناك 

 ىالتطLLور االقتصLLادي للLLیمن. تLLم تنفیLLذ عLLدة مشLLروعات كبLLر ىعلLL فیLLدالنشLLطة الجدیLLدة تLLأثیر م

كLLان الشLLیوعیون الصLLینیین یشLLقون طریقLLا بLLین صLLنعاء  1960ل عLLام وبحلLLو ،جنبیLLةأبمسLLاعدة 

بینمLLا كLLان الLLروس  ،إقامLLة طریLLق بLLین صLLنعاء وتعLLز ىمریكLLان یعملLLون علLLوكLLان األ ،والحدیLLدة

  .یقومون بإنشاء میناء جدید في الحدیدة

 ؛مثLLل تلLLك المشLLروعات ىاإلمام أحمد لم یكن مستعدا للذھاب أبعد من الموافقLLة علLL نلك

 .ولم تجر محاولLLة إلعLLادة تنظLLیم آلیLLة عمLLل الحكومLLة ،لنظام كما ھو دون أن یتم المساس بھا ىأبق

 .لLLم یLLتم تنفیLLذھا -مثل إدخال العملة المعدنیة وإنشاء بنLLك مركLLزي  -صالحات األساسیة وحتى اإل

أن اإلمام كان راضیا بالنظام الحكLLومي الLLذي كLLان  ابد .تجاھل توصیات العدید من الخبراء جرى

 .وھكذا لم تكن ھناك سیاسة لیبرالیLLة داخلیLLة تLLوازي السیاسLLة اللیبرالیLLة الخارجیLLة الجدیLLدة ،سھیرأ

كLLان البLLدر  .الداخلیة أن خططھ قد تعطلLLت اإلصالحاتالبدء في  ىوجد البدر الذي كان متلھفا عل

ذعانLLھ غیLLر إ ىعل ىفأبق ،التأثیر علیھ لالتجاه نحو اللیبرالیة ىمخلصا لوالده لكنھ لم یكن قادرا عل

 )16(مریح.ال

عاقتLLھ إصLLالحیین لLLم تLLتم وحین مارس دوره باعتباره المتحدث الرسمي الملكي باسم اإل

 - صLLالحات فLLي ھیكLLل النظLLامإخل أي دالذي كLLان یLLؤمن بأنLLھ ال یجLLب أن تتLL -فقط بواسطة والده 



وكLLذلك  ،ھمسLLرة المالكLLة الLLذین رأوا فLLي أفكLLاره تھدیLLدا المتیLLازاتوإنمLLا أیضLLا بواسLLطة أعضLLاء األ

بواسطة الزعماء القبلیین والدینیین المحافظین بشكل تقلیدي والLLذین اعتبLLروه شLLابا متفرنجLLا یفتقLLر 

كان صدیق البدر القدیم أحمLLد نعمLLان حینئLLذ فLLي مصLLر یقLLود  .الالزمین لإلمام التقوى والوقار ىلإ

حولLLھ ن یجLLذب أوفLLي كLLل ھLLذه الظLLروف اعتبLLر البLLدر أن أفضLLل نھLLج ھLLو  .حملLLھ ضLLد النظLLام

وأطلLLLق  1948كLLLان الضLLLباط الLLLذین سLLLجنوا بعLLLد  .مجموعLLLة مLLLن أقرانLLLھ اللیبLLLرالیین المخلصLLLین

وكLLLان عبLLLد هللا السLLLالل واحLLLدا مLLLن ھLLLؤالء  ،جLLLزءا مLLLن ھLLLذه المجموعLLLة 1955سLLLراحھم عLLLام 

 .اللیبرالیین

LLام إلLLل اإلمLLع رحیLLي  ىمLLا فLLل أرومLL1955بری LLي علLLدر كوصLLر البLLرش أن  ىاعتبLLالع

 %25وأمLLر بزیLLادة  ،لمساعدتھ بعض من خططھ فقام بإنشاء"مجلس نیابي" الوقت قد حان لتنفیذ

 .كمLLا طلLLب عLLدة فLLرق متنوعLLة مLLن الخبLLراء المصLLریین ،القLLوات المسLLلحة أفLLرادفLLي رواتLLب كLLل 

 :ن الماضيعأعطت خطاباتھ االنطباع بأن ھناك انفصاال جذریا 

 أن أخبركم عن األھLLداف التLLي تعھLLدت بتحقیقھLLا لكLLن لLLم یسLLمح لLLي أود

لقLLد ورثنLLا بقایLLا فاسLLدة مLLن الماضLLي  .ى اآلنتالقدر بالبدء في تنفیذھا ح

. كانLLت بقایLLا الماضLLي حجLLر عثLLرة ؛وكنت أنا نفسي ضحیة لھذا الفسLLاد
)17( 

 خر قال:آوفي خطاب 

حضLLار بعثLLة اقتصLLادیة إكان أول ما قمت بھ حینما تولیLLت السLLلطة ھLLو 

عظLLم التوصLLیات م ىلقLLد وافقLLت علLL...مLLن الجمھوریLLة العربیLLة المتحدة

الصادرة عنھا وأنا اآلن في انتظار المزید من البعثات مLLن الجمھوریLLة 

یجLLب  .العربیة المتحدة من أجل بدء مھمLLة تنظLLیم آلیLLة العمLLل الحكLLومي

نLLواع مLLن  أن نحضLLر ھLLذا العLLام عLLدة مدرسLLین وخبLLراء مLLن مختلLLف األ

قامLLة ثLLالث مLLدارس إیضLLا أوقLLد قLLررت  .الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة

 )18(.تعلیم الزراعي والتجاري والصناعيلل

العدیLLد مLLن المظLLالم  ىعلLL ىكان القمLLع قLLد أبقLL .لكن البدر لم یترك في سالم لینفذ برامجھ

أبLLدت  .وضح الحقیقLLة فنشLLأت عLLدة اضLLطرابات متنوعLLةألكن غیاب اإلمام المھاب تحت السیطرة 

LLرات علLLمالیة مؤشLLل الشLLىالقبائ LLان علLLل وكLLمان تأی ىالتملمLLدر ضLLنحالبLLق المLLن طریLLدھم عLLی. 

LLLز إلLLLنعاء وتعLLLي صLLLامي فLLLیش النظLLLن الجLLLود مLLLا جنLLLارك فیھLLLغیرة شLLLوادث صLLLورت حLLLىوتط 

أسLLباب قمعیLLة وأعقبLLت ذلLLك  ىضLLطر للجLLوء إلLLمشLLعر البLLدر أنLLھ  )19(.اضطرابات واسعة النطLLاق

  .موجة من االعتقاالت



ول عLLن كان أحمد مقتنعا أن ضعف البدر كان ھLLو المسLLئ .عاد اإلمام أحمد في أغسطس

ن أقLLال  .االضطرابات فقدم عقب وصولھ تحذیرا حاسما بأن أي أعمال تمرد سوف تقابل بالقسوة

عLLدامھم بینمLLا سLLیتم قطLLع أیLLدي وأرجLLل الLLبعض إولئLLك المسLLئولین عLLن القالقLLل سLLیتم أبعضLLا مLLن 

طالLLب اإلمLLام القبائLLل بLLاألموال  )12(.عدم شخص وقطعت یLLد شLLخص آخLLرأوفي الحال  )20(.اآلخر

التمLLرد بLLین  ىلمؤشLLرات األولیLLة علLLلوضLLعت نھایLLة  .صLLلوا علیھLLا مLLن البLLدر فأعطیLLت لLLھالتLLي ح

د البLLارز وابنLLھ عدام الغادر لحسین بن ناصر األحمر شیخ قبیلة حاشLLالقبائل الشمالیة من خالل اإل

LLافة إلLLد باإلضLLث ىحمیLLیخ ثالLLال ،شLLي الحLLام فLLتعادة النظLLت اسLLل  .وتمLLت كLLدر إألغیLLراءات البLLج

  .فقد مكانتھ لفترة قصیرةاللیبرالیة و

كانت القبائل الشLLمالیة مملLLوءة  مشوبا بالقلق.لكن الھدوء الذي فرضھ اإلمام كان ھدوءا 

كLLان ھنLLاك اضLLطراب  )22(.القنابل بالقرب مLLن منLLازل كبLLار المسLLئولین ألقیت :بالغضب واالستیاء

بLLدا أن اإلمLLام قLLد  )23(.وحذرت وزارة التعلیم المدرسLLین مLLن التLLدخل فیمLLا ال یعنLLیھم ،في المدارس

 ىوالء الجیش النظامي وإنما أیضا عل ىتوصل الستنتاج مفاده أنھ ال یمكن االعتماد لیس فقط عل

انLLھ بعLLد  سبأقالت صحیفة  .فبدأ یفكر في إنشاء جیش جدید یخلص لھ تماما ،والء القبائل الشمالیة

ظLLم القبائLLل الیمنیLLة مLLن لLLبعض جنLLود الجLLیش فLLي تعLLز طلبLLت مع ""التصLLرفات الدمویLLة والمخزیLLة

وقLLد قبLLل اإلمLLام طلLLبھم بشLLرط  .جیش جدید خاص باإلمامة ىاإلمام السماح ألفرادھا باالنضمام إل

وفیمLLا بعLLد كانLLت تLLتم  )24(.ال یكون أي من المنضمین للجیش الجدید قLLد خLLدموا سLLابقا فLLي الجLLیشأ

قیق اإلمLLام فLLي القLLاھرة عبLLد الLLرحمن شLL وصرح األمیر )25(.الجدید "الجیش الوطني" ىاإلشارة إل

  )26(.بأن اإلمام كان مھتما جدا بإعادة تنظیم الجیش

كLLLان اإلمLLLام بصLLLحة جیLLLدة وكLLLان یتكیLLLف بنشLLLاط مLLLع الوضLLLع  1961مLLLارس  حتLLLى

 ىبزیLLارة مستشLLفلكن في ذلLLك الشLLھر جLLرت محاولLLة جLLادة الغتیالLLھ بینمLLا كLLان یقLLوم  ،المضطرب

عبLLد هللا العلفLLي وعبLLد هللا اللقیLLة  :في الجیش النظامينفذ مؤامرة االغتیال ثالثة مالزمین  .الحدیدة

استغل العلفي منصبھ كضLLابط أمLLن فLLي المستشLLفي فمنLLع معظLLم حLLراس اإلمLLام  ة.اونندومحسن الھ

بحجLLز اإلمLLام فLLي صLLالة المستشLLفي  الضباط ثم قاموا ،الشخصیین من دخول المستشفي مع اإلمام

ورغLLم  .نLLھ قLLد مLLات وفLLروا ھLLاربینأاجمون سLLقط اإلمLLام فاعتقLLد المھLL .وأطلقLLوا الرصLLاص علیLLھ

وبعد ذلك بوقت قصیر حاصر الحLLرس الملكLLي العلفLLي  .إصابتھ الشدیدة فقد نجا اإلمام من الموت

 )27(.شریكیھ ىنفسھ بینما تم القبض عل ىفأطلق الرصاص عل

علLLLم   ىأن عبLLLد هللا السLLLالل كLLLان علLLL ةاونLLLة واللقیLLLندكشLLLف التحقیLLLق األولLLLي مLLLع الھ

الذي عاد مسرعا من رحلة في الخارج قام بتشكیل لجنة تحقیق أخرى كLLان  لكن البدر ،بالمؤامرة

بعLLد مLLن أدور المھLLاجمین الثالثLLة وعLLدم البحLLث  ىوأمرھا بقصر التحقیق علLL ،السالل عضوا فیھا



بدا من الواضح أن البدر كLLان یمتلLLك ثقLLة كاملLLة فLLي السLLالل وكLLان مقتنعLLا أن المسLLئولیة  )28( .ذلك

وفي مایو تLLم  .عاتق المھاجمین الثالثة الذین قاموا بتنفیذھا ىمحاولة االغتیال تقع علالوحیدة عن 

 )29(.اونة واللقیةھندإعدام كل من ال

فمنLLذ وقLLت  .لم یتعاف اإلمام تماما رغم تأكیدات الصحافة الیمنیة المتكLLررة بعكLLس ذلLLك

التعامLLل مLLع مصLLاعب  ىلLLم یكLLن اإلمLLام قLLادرا صLLحیا علLL 1962إصابتھ وحتى وفاتھ في سبتمبر 

وبالنسLLبة  ،عواقLLب خطیLLرة ىفي أي نظام حكومي یؤدي عجLLز رأس السLLلطة التنفیذیLLة إلLL .منصبھ

وحLLین أصLLبح ھLLذا  ،داء اإلمLLامأكان عمل النظام متوافقLLا مLLع  .للنظام الیمني كانت العواقب كارثیة

عمLLال الحكومLLة لم یكن فقط من الصLLعب القیLLام بأ .األداء ضعیفا بدأ النظام ككل یعمل تحت ضغط

كما لم یكLLن ھنLLاك رد فعLLل  ،المطالب وفحصھا ىلكن األھم ھو أنھ لم یكن یتم االلتفات إل ،الیومیة

  .قوي تجاه المستوي المتراجع للدعم

وجھLLت إلیLLھ نصLLائح  .كLLرر أحمLLد خطLLأ والLLده بالتمسLLك بالمنصLLب رغLLم عجLLزه الواضLLح

أنLLھ حLLین  ىیر ھLLذا السLLلوك یرجLLع إلLLربمLLا تفسLL .بالتنازل عن العرش لصالح البدر لكن بال جدوى

اعتقLLاد راسLLخ بأنLLھ ال یمكLLن  ىرجLLال واحLLدا كLLل ھLLذه القLLوة الھائلLLة فLLإن ذلLLك یقLLوده إلLLنظLLام یمLLنح 

في األیام التي تلLLت محاولLLة االغتیLLال تLLولي البLLدر مسLLئولیات أكبLLر وقیLLل أنLLھ كLLان  .الستغناء عنھا

الجمیLLع فLLي  خبLLرسLLریع بمLLا یكفLLي ألن یبشLLكل  ىلكن اإلمام تعاف )30(."یدیر كل إدارات الحكومة"

وھكLLذا  .األمLLور بشLLكل كامLLل ىأنھ یسLLیطر علLL ،بشكل ضمنيو،  )31(خطاب أنھ كان بصحة جیدة

اسLLتمر اإلمLLام فLLي  )23(.فLLرغم أن البLLدر كLLان "یعقLLد جلسLLات علنیLLة یومیLLة لفحLLص شLLكاوي النLLاس"

بLLا فLLي أغسLLطس وأور ىإلLLوأشار رحیل البدر  )33("،"مراجعة شيءون الدولة الداخلیة والخارجیة

قLLرار اإلمLLام بعLLدم  ىوقLLد أد .شLLدیدة لوجLLوده فLLي الLLیمن ةأن اإلمام لم یكن بحاج ىبشكل واضح إل

التكھن بأن اإلمLLام ربمLLا غیLLر رأیLLھ  ىالتنازل عن منصبھ لصالح البدر أو تفویض صالحیاتھ لھ إل

وفLLي  .لیفLLة لإلمLLاماعتقد البعض أن الحسن ربما یحل محل البدر كخ .فیما یخص موضوع خالفتھ

أكتوبر وجد اإلمام أنھ من الضروري تبدید الشLLكوك فأعLLاد اإلعLLالن بوضLLوح عLLن اختیLLاره للبLLدر 

 .كخلیفة لھ

حملLLة  1961أعقبت انھیار الوحدة بین الجمھوریة العربیة المتحدة ومصر في دیسمبر 

 بات الداخلیLLةالصLLعوى وقد أضاف ھLLذا الضLLغط الجدیLLد إلLL .دعائیة من القاھرة موجھة ضد النظام

الLLذي  - ولLLم یكLLن اإلمLLام .في صورة قبائل متنافرة وشغب طالبي واضLLطرابات عامLLة التي تمثلت

 - الLLذي كLLان ال یLLزال بLLدون سLLلطة كاملLLة -وال البدر - كان مریضا وال یمكن الوصول إلیھ تقریبا

تجابات حملت بعض االسLL .تقدیم استجابات منسقة للتكیف مع مؤشرات تراجع الدعم ىقادرین عل

وھكLLذا تLLم اإلعLLالن عLLن  .بینما عكست استجابات أخري میLLل اإلمLLام للقمLLع ،بصمة البدر اللیبرالیة



وفLLي نفLLس الصLLیف جLLرى التعامLLل بقسLLوة مLLع  )34(.1962برنامج عاجل لإلصالحات في صیف 

ومLLع كLLون اإلمLLام  .المتظLLاھرین فLLي صLLنعاء وتعLLز ىكمLLا أطلLLق الرصLLاص علLL )35(،القLLرى ىحLLدإ

LLن مسLLاجزا لكLLعLLىیطرا عل LLادر علLLر قLLدو غیLLا یبLLام كمLLان النظLLور كLLع أو  ىاألمLLتخدام القمLLاس

اسLLتمر ھLLذا الوضLLع  .وكانت االستجابات النھائیة توافقا عشوائیا بین االثنین ،المصالحة باستمرار

  .السلطة بالكامل سبتمبر وتولي البدر 19حتى وفاة اإلمام في 

 السلطة تولي البدر
 .ا في وضع یتیح لھ إدخال اإلصالحات التي طال انتظارھLLاكإمام وجد البدر نفسھ أخیر

 في أول خطاب لھ عند تولیھ العرش صرح قائال:و

 ىدعLLم المظلLLوم وأحLLافظ علLLأأتعھLLد بLLأن أكLLون مخلصLLا للشLLعب وأن  

العدالLLة ...سLLوف نقLLوم بإدخLLال ضLLوابط جدیLLدة لكLLي نضLLمن للمLLواطنین 

وسLLوف نقLLوم  ،یثحقوقھم بما یتوافق مع ما ھو موجود في العLLالم الحLLد

نحLLن عLLازمون  .بإدخال خطط بنLLاءة مLLن أجLLل رفLLع مسLLتوي المLLواطنین

LLون  ىعلLLث یكLLواطنین بحیLLات المLLوق وواجبLLخ حقLLس ترسLLع أسLLوض

 )36(.المواطنون متساویین من حیث الحقوق والواجبات

صLLدر عفLLو عLLام وشLLامل عLLن كLLل المخالفLLات  .الجدیدة بتتLLابع سLLریع تاإلجراءاوجاءت 

وصLLدر مرسLLوم بإنشLLاء مجلLLس استشLLاري  )38(،وتLLم إلغLLاء نظLLام الرھLLائن )37(،السیاسLLیة الماضLLیة

كمLLLا تLLLم إنشLLLاء مجLLLالس بلدیLLLة كانLLLت عضLLLویتھم  )39(،عضLLLوا نصLLLفھم معینLLLون 40مكLLLون مLLLن 

 )41(.الیمنیین المغتربین ئونقسم للمغتربین في وزارة الخارجیة لرعایة ش وأنشي) 40(،باالنتخاب

الھ البدر خالل األسبوع الLLذي تLLولي فیLLھ السLLلطة ھLLو الشيء الوحید غیر المعھود الذي ق

ینLLوي ذلLLك یكLLن وألنھ كان من الواضح أن البدر لم  )42(.أنھ ینوي إتباع "السیاسة الحكیمة "لوالده

اعتقLLد البLLدر  .ن الغرض من التصریح كان التصالح مع العناصر األكثر محافظة في الیمنإفعال ف

اسLLتعداد  ىلدرجLLة أن العناصLLر اللیبرالیLLة سLLوف تكLLون علLL أنھ كان یتمتع بسLLمعة لیبرالیLLة راسLLخة

 .وأنھ یستطیع تحمل تكلفة تقدیم ھذا التنازل اللفظي للمحافظین ،لتقبلھ

 ن الخارجیةئوالش -2
   مفھوم الدور

سوف یتم استخدام مفھوم الدور عند مناقشة سیاسLLة الLLیمن الخارجیLLة وفیمLLا بعLLد بالنسLLبة 

الLLدور . مھوریLLة العربیLLة المتحLLدة والمملكLLة العربیLLة السLLعودیةللسیاسLLات الخارجیLLة لكLLل مLLن الج



 ھالسLLلوك الLLذي یمكLLن التنبLLؤ بLLھ والLLذي یتكیLLف ویتجLLاوب معLL ،ھو"السLLلوك المتوقLLع مLLن دولLLة مLLا

یتحLLدد بواسLLطة العناصLLر "بینمLLا مLLن المعتLLرف بLLھ أن دور الدولLLة بشLLكل عLLام  )43("...اآلخLLرون

 ،)44("الموقع والموارد والسكان والثقافة والعالقات التقلیدیLLة :الثابتة الخاصة بالبیئة التي توجد بھا

أحLLداث ومواقLLف  ىفقLLط إلLL ىیعLLز أن لكن یقال أن معدل تغییر الدور في السیاسات العربیLLة یمكLLن

LLام بLLر األدوارأمعینة یالحظ صناع القرار أنھا ذات أھمیة خاصة وبالتالي تبرر القیLLدوار أو تغیی. 

LLار إلLLدا ىویشLLذه األحLLل ھLLا مثLLادة باعتبارھLLف عLLول"ث والمواقLLاط تحLLتم  "،نقLLوف یLLا سLLن ھنLLلك

الLLذي بسLLبب الطریقLLة التLLي  -سLLواء كLLان محلیLLا أو عالمیLLا - الحدث .استخدام مصطلحات أكثر دقة

شيء أو تغییLLر دور معLLین سLLیطلق علیLLھ  ىتتم رؤیتھ بھا بواسطة صناع القرار یكون لھ تأثیر عل

سLLم االسلسLLلة المتواصLLلة مLLن مثLLل ھLLذه األحLLداث  ىعلLLوسوف یطلق  .الدور ىسم حدث مؤثر علا

الLLدور أو بولو أن تأثیر حدث أو وضع معین یمثل أھLLم عامLLل فLLي القیLLام  .الدور ىوضع مؤثر عل

سLLم االوضLLع  ىیطلق عل، كما سسم حدث محدد للدوراھذا الحدث  ىتغییر الدور فسوف یطلق عل

 وضع محدد للدور.

 وضع محدد للدور المواجھة مع البریطانیین في عدن ك
 )45(،رغم أن منتقدي اإلمام أحمد كLLانوا یتھمونLLھ عLLادة بLLاللین مLLع البریطLLانیین فLLي عLLدن

كLLان اإلمLLام أحمLLد یضLLمر  .باسLLتثناء آخLLر عLLامین فLLي حكمLLھ -ن ھذا االتھLLام ال أسLLاس لLLھ إطالقLLاإف

ده ولكLLنھم عداءا شدیدا للبریطانیین الذین كان یعتقد أنھLLم لLLم یقومLLوا فقLLط باغتصLLاب جLLزء مLLن بLLال

أنھLLم كLLانوا یتخLLذون خطLLوات  ىباإلضLLافة إلLL ،أیضا قدموا المساعدة والعون للمتLLآمرین ضLLد والLLده

كLLان العLLداء متبLLادال مLLن  .مLLن أجLLل ترسLLیخ واسLLتمرار وضLLعھم فLLي الجLLزء الLLذي اسLLتولوا علیLLھ

كLLان یومLLا حزینLLا للعالقLLات  لقLLد" :قLLال الحLLاكم السLLابق لعLLدن المسLLئولین البریطLLانیین فLLي عLLدن.

فLLي رأیLLھ لLLم یكLLن أحمLLد تقریبLLا جLLدیرا بLLاالحترام  )46(.یمنیة حین تولي أحمد عرش والده"-ألنجلوا

 )47(.لم یكن جدیرا بالثقة تماما""مثل والده كما أنھ 

لكLLن بینمLLا  ،تقاسم اإلمام أحمد مع والده االعتقLLاد بLLأن المحمیLLات كانLLت جLLزءا مLLن الLLیمن

LLاني كLLود البریطLLة الوجLLده حقیقLLد والLLل أحمLLتمر تقبLLرش المسLLالل التحLLن خLLھ مLLد أنLLد یعتقLLان أحم

منLLع ترسLLیخ  -في أسوأ األحوال - استعادة المحمیات و -في أفضل األحوال  -بالبریطانیین یمكنھ 

LLات إلLLودة المحمیLLل عLLان یجعLLعوبة ىالوضع البریطاني الذي كLLر صLLرا أكثLLا أمLLیمن الحقLLن  .الLLوم

ھم منح ىات سیاسة مستقبلیة تھدف إلیاألربعین ن فيوالبریطانی ىأجل القیام بمثل ھذا الترسیخ تبن

 .رعایة خطط للوحLLدة ىات عملوا علیوفي الخمسین .ون الداخلیة للمحمیاتئالش ىسیطرة أكبر عل

بینمLLا و ،شعر البریطانیون باالستیاء من تLLدخل أحمLLد .لم یدخر أحمد جھدا الحباط كلتا المحاولتین



حدود لكن لم تكن لدیھم النیة لالعتراف بادعLLاءات تسویة خاصة بال ىكانوا مستعدین للتفاوض عل

اسLLتمر ھLLذا الخLLالف فLLي اآلراء فلLLم تتوصLLل عLLدة مباحثLLات  .الیمن سواء في الحاضر أو المستقبل

 .مستویات مختلفة ألیة نتائج مرضیة ىرسمیة وغیر رسمیة عل

قبائLLل ال ىات وقLLدم الLLیمن السLLالح والمLLال إلLLیتبلور ھذا النمط من المواجھة فLLي الخمسLLین

قتالیة. رد البریطLLانیون فLLي أغلLLب  اوفي بعض األحیان كان یرسل فرق ،االنفصالیة في المحمیات

LLة علLLارات الجویLLق الغLLن طریLLرى الحدود ىاألوقات عLLع والقLLةالمواقLLة یLLت  .الیمنیLLس الوقLLي نفLLوف

كانLLت ھنLLاك فتLLرات  .شLLنت حملLLة دعائیLLة مLLن االتھامLLات واالتھامLLات المضLLادة بLLین كLLال الجLLانبین

LLLار ھLLLد انھیLLLتئنافھ عنLLLتم اسLLLنمط لیLLLذا الLLLف ھLLLتوق (مةLLLر حاسLLLات غیLLLا محادثLLLري خاللھLLLتج) دوء

مثلنا فعل والLLده -و أدرك أحمد أن أھدافھ كانت غیر واقعیة  1960وفقط بحلول عام  .المحادثات

  .مضض بقبول الوجود البریطاني ىعل رضي - من قبلھ

ة الیمن الخارجیة لدرجة أنLLھ یمكLLن سیاس ىكان للمواجھة مع البریطانیین تأثیر كبیر عل

ي عامLLل ألقد كانت ھLLذه المواجھLLة أكثLLر مLLن  .سم وضع محدد للدورابشكل مبرر أن یطلق علیھا 

LLیمن إلLLاد الLLا قLLي مLLر ھLLي  ىآخLLة لأتبنLLتعماردوار معادیLLذلك أو السLLتھ كLLي سیاسLLیوعیة فLLدوار ش

 .وسعجانب دور یتمیز بعدم االنحیاز في السیاق الدولي األ ىإل ،العربیة

 البحث عن دور :1948-1955
إدارة سیاسLLتھا الخارجیLLة بLLدون نمLLط مLLا یمكLLن لدولLLة  .لیست األدوار محتمة وال جاھزة

وخالل فترة حكم اإلمام لم یكن للیمن دور یمكLLن تحدیLLده بسLLھولة مLLا لLLم  .السلوك ىعام مھیمن عل

أبقیLLLت  ؛النعزالیLLLةا ىكLLLان الLLLیمن المثLLLال األقLLLوى علLLL .یLLLتم وصLLLف االنعزالیLLLة باعتبارھLLLا دورا

كانLLت  .ولم یتم السماح لممثلLLین أجانLLب بالبقLLاء فLLي الLLبالد ،حد ممكن ىاالتصاالت الدولیة عند أدن

وتم رفض كل العLLروض الخاصLLة باسLLتغالل ثLLروات  ،كل أشكالھا محل شكبالمساعدات األجنبیة 

نشLLاطا إال أنLLھ ورغLLم أن أحمLLد كLLان مسLLتعدا ألن تصLLبح لLLھ سیاسLLة خارجیLLة أكثLLر  .البالد المعدنیة

محLLاوالت  1955و 1948وشھدت األعLLوام بLLین  .مع والده الخوف من التأثیرات األجنبیة قاسمت

حذرة من أحمLLد لتكثیLLف االتصLLاالت الدولیLLة بLLدون تLLدمیر التقلیLLد الیمنLLي الراسLLخ الخLLاص بالعزلLLة 

 تماما.

ات أو لLLم تكLLن أي وعLLود بالLLذھب أو الLLدوالر"فLLي البدایLLة كLLان أحمLLد حLLذرا مثLLل والLLده و

ولكن تدریجیا أصLLبح  )48(..."إقناعھ بقبول األجانب ىالیخوت أو السیارات أو الثالجات قادرة عل

بLLLدأ یLLLدرك أن قبLLLول المسLLLاعدات األجنبیLLLة لLLLم یكLLLن یعنLLLي تلقائیLLLا التخلLLLي عLLLن  .موقفLLLھ أقLLLل حLLLده

مLLدیر وفي نفس العام أعلن  ،تم افتتاح أول مفوضیة أجنبیة في الیمن 1951وفي عام  .االستقالل



كمLLا خاطLLب  ،مساعدة تقنیة من األمم المتحدة ىالصحافة والدعایة أن الیمن قدم طلبا للحصول عل

LLول علLLدة للحصLLات المتحLLة ىالوالیLLة الرابعLLامج النقطLLة ببرنLLاعدات الخاصLLام  )49(.المسLLي عLLوف

  .شركة ألمانیة غربیة ىتم منح امتیاز للتنقیب عن المعادن إل 1953

كان الیمن منخرطا بشكل نشط في المواجھة مع  .1955ھ إال عام لكن االنعزالیة لم تنت

اإلمLLام أحمLLد  1955أقنLLع انقLLالب  .البریطLLانیین وكانLLت ھنLLاك حاجLLة للمسLLاعدة مادیLLا ومعنویLLا

حتLLى لLLو كLLان ذلLLك  ،بضرورة اتخاذ المزید من اإلجراءات مLLن أجLLل تحقیLLق فوائLLد ملموسLLة للLLیمن

LLة ىعلLLة العزلLLاء حالLLاب إنھLLیمن .حسLLان یھLLك LLة  ىعلLLین الكتلLLراع بLLي الصLLي العربLLام السیاسLLالنظ

وكLLان كLLل طLLرف مLLن الطLLرفین یبحLLث  ،المناھضة لالستعمار بقیادة مصر والكتلة المؤیدة للغLLرب

خاصة بتحالف عالمي یقدم المال والسLLالح  إستراتیجیةانخرطت الوالیات المتحدة في  .عن حلفاء

تقLLدیم مسLLاعدات  عLLن طریLLق الشLLرق األوسLLط المشLLھد فLLي ىبینما دخلت روسیا إل ،للمنضمین إلیھ

  .كان الوقت قد حان لالختیار ".بدون قیود"

 نشأة أدوار عربیة 
 : عدم االنحیاز1955-1958

والشLLعبیة المتصLLاعدة  ،حلفاء في الحملLLة ضLLد البریطLLانیین ىسرعان ما قادت الحاجة إل

ر والمملكLLة العربیLLة والمواقLLف الودیLLة التLLي تبنتھLLا مصLL ،لمواقLLف مصLLر المناھضLLة لالسLLتعمار

LLالب إلLLاء االنقLLد أثنLLام أحمLLاه اإلمLLعودیة تجLLتعمار ىالسLLاھض لالسLLي دور منLLاھض  - تبنLLأي من

وعالقLLات بLLاردة  ،كان ھذا یعني عالقات أوثق مع الLLدول العربیLLة المتبنیLLة لLLنفس الLLدور .لبریطانیا

لیس فقط في المحمیات  - عداء شدید للبریطانیین ىباإلضافة إل ،مع الدول العربیة المؤیدة للغرب

  .لكن في كل مكان في العالم العربي

واللتLLین كانتLLا تقومLLان بLLأدوار  –بلغت العالقات بLLین مصLLر والمملكLLة العربیLLة السLLعودیة 

وفي خطاب وقت الحق من ذلLLك  .1956ذروتھا بمیثاق جدة الثالثي عام  –مناھضة لالستعمار 

أدان أحمLLد اإلجLLراءات البریطانیLLة  .لالسLLتعمار العام أكLLد اإلمLLام أحمLLد علLLى دور الLLیمن المنLLاھض

مشLLكلة كLLل  يأعلLLن أحمLLد: "إن مشLLكلة أي عربLLي ھLLو ،تجLLاه مصLLر وأیضLLا فLLي البریمLLي وعمLLان

العرب." وأنھى خطابھ بقولھ: "یجب أن نكون مسLLتعدین لحمایLLة وطننLLا ومواجھLLة المعتLLدین علLLى 

 .ن تضامنا قویا مع مصروأثناء أزمة السویس أبدى الیم )50(أي بلد عربي بكل قوة..."

اسLLتغل الLLیمن تضLLرر  .جLLرى انتھLLاج خLLط منLLاھض لالسLLتعمار 1957وعلى مدار عام 

وأصLLبحت الحLLوادث علLLى الحLLدود  ،ھیبLLة بریطانیLLا عقLLب أزمLLة قنLLاة السLLویس لیصLLعد مLLن أنشLLطتھ

وكجLLزء مLLن ھLLذه الحملLLة اتخLLذ اإلمLLام فLLي ینLLایر  )51(.واسعة النطاق و"رافقتھا حملة دعائیة قویة"



وة غیر مسبوقة بLLدعوة مجموعLLة مLLن الصLLحفیین الغLLربیین إلLLى الLLیمن لتفقLLد الحLLدود وحضLLور خط

وفیمLLا  ،لعقLLد مباحثLLات ثبLLت أنھLLا غیLLر حاسLLمة نمؤتمر صحفي یعقده. وفي نوفمبر زار البLLدر لنLLد

بعد علق على تلك المباحثات قائال: "لقد أصبح واضحا أن اإلنجلیز ال یریدوننا أن نكLLون أحLLرارا 

ین. إنھم یرغبون في زیادة مساحة منطقة استعمارھم عن طریق استقطاع أجLLزاء جدیLLدة أو مستقل

وخLLالل ذلLLك العLLام اسLLتمرت العالقLLات الوثیقLLة مLLع الLLدول العربیLLة المناھضLLة  )52(.مLLن بالدنLLا"

 .مصر وسوریا والمملكة العربیة السعودیة –لالستعمار 

 : الدور الوحدوي1958-1961
مLLیالد الجمھوریLLة العربیLLة  1958ومصLLر فLLي فبرایLLر نLLتج عLLن الوحLLدة بLLین سLLوریا 

وبالتLLالي  ،خطوة غیر متوقعة من خالل طلب االتحLLاد مLLع الكیLLان الجدیLLد ىأقدم الیمن عل .المتحدة

یوصLLLف ھLLLذا القLLLرار مLLLن جانLLLب اإلمLLLام عLLLادة بأنLLLھ ضLLLربة معلLLLم للسیاسLLLة  .تبنLLLي دور وحLLLدوي

أساسLLي رغبLLة اإلمLLام فLLي إحبLLاط ھجمLLات  ت إلیھLLا بشLLكلقLLادالمیكافیلیة ألنھ بمثابة خطوة سLLاخرة 

لLLم تكLLن مصLLر فLLي ذلLLك الوقLLت مھتمLLة  ؛لكLLن ھLLذا التفسLLیر غیLLر مالئLLم مصر الدعائیة ضد نظامھ.

اإلطLLالق بمھاجمLLة اإلمLLام الLLذي كLLان یتبنLLي بLLإخالص دورا مناھضLLا لالسLLتعمار یشLLبھ الLLدور  ىعل

یمكن تفسیر سلوك اإلمLLام  وبغض النظر عن درجة االنتھازیة المتضمنة .الذي كانت مصر تتبناه

أشLLدھا  ىكانت المواجھة مع البریطانیین عل اعتبارین .أوال: ىبشكل أفضل عن طریق اإلشارة إل

LLة إلLLل الحاجLLم تقLLتعمار ىولLLاھض لالسLLا المنLLن دورھLLع عLLعودیة تتراجLLت السLLاء. كانLLت  ،حلفLLوكان

یمكLLن لإلمLLام اللجLLوء إلیھLLا  الدولة العربیة الوحیدة التي كLLانھي الجمھوریة العربیة المتحدة وقتھا 

 .وكلما كانLLت العالقLLة مLLع الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة أوثLLق كلمLLا أصLLبح الLLدعم أكبLLر .طلبا للدعم

داة فعالLLة فLLي جLLذب دعLLم العناصLLر اللیبرالیLLة الیمنیLLة داخLLل وخLLارج أكانLLت ھLLذه الخطLLوة  :ثانیLLا

 )53(.الیمن

تحLLدة خطLLوة متعلقLLة بالسیاسLLة لكLLن اإلمLLام اعتبLLر االتحLLاد مLLع الجمھوریLLة العربیLLة الم

حافظLLت االتفاقیLLة التLLي  .الخارجیLLة تمامLLا ولLLم یكLLن المقصLLود منھLLا تغییLLر النظLLام السیاسLLي الیمنLLي

كLLان االتحLLاد محLLدودا وخLLدم أھLLداف  وھكLLذا .استقالل كل دولة ىأسست االتحاد بشكل حریص عل

فLLي  ،اجھLLة البریطLLانییناستمرت الجمھوریة العربیة المتحدة في دعم موقLLف الLLیمن فLLي مو .اإلمام

  .ن المعارضون للنظام سوي االحتفاء بالخطوة التي اتخذھا اإلماموحتى اللیبرالی یستطعحین لم 
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بمفاجLLأة  1961حمد فLLي دیسLLمبرأاستمر الیمن في تبني دور وحدوي حتى خرج اإلمام 

LLدعوا إلLLیدة تLLىأخرى في شكل قص LLك بمبLLتراكیةالتمسLLاجم االشLLالم وتھLLع  )54(.ادئ اإلسLLا توقLLوكم

  .اإلمام ردت الجمھوریة العربیة المتحدة بسرعة عن طریق إنھاء االتحاد ومھاجمة اإلمام

عقLLب انسLLحاب سLLوریا مLLن الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة تبنLLت مصLLر دورا مناھضLLا 

ا االشLLتراكي الLLداخلي ومن المؤكد أنھ قLLد أصLLبح مLLن الواضLLح لإلمLLام أن مصLLر بتوجھھLL للرجعیة.

وفیمLLا یخLLص الLLیمن لLLم تعLLد  .وسیاسLLتھا الخارجیLLة المتشLLددة لLLن تتحمLLل االتحLLاد مLLع الLLیمن طLLویال

، كانت المواجھة مع البریطانیین قد انتھLLت .االتحاد مع مصر موجودة إلىاالعتبارات التي قادت 

وباإلضLLافة  .صبح واقعLLاقد أ - والذي عارضھ اإلمام بال كلل وال ملل -كان االتحاد في الجنوب و

عLLد تعتبLLر خطLLوة حقیقیLLة نحLLو تحقیLLق الوحLLدة یولLLم  ،ذلك فقد االتحاد قیمتھ كأداة إلیجاد الLLدعم ىإل

إلLLى جانLLب التمLLرد القبلLLي ومحاولLLة  - 1959العربیLLة. وأقنعLLت االضLLطرابات التLLي وقعLLت عLLام 

 .ضع الیمن الداخلياإلمام أن االتحاد الرسمي مع مصر لم یعد لھ أثر مفید على و - االغتیال

وخوفLLھ  –والتي كان یراھا معادیLLة لإلسLLالم  –قادت كراھیة اإلمام الحقیقیة لالشتراكیة 

ون الLLیمن الداخلیLLة إلLLى نشLLر قصLLیدتھ. ئخدم االتحLLاد لتبریLLر تLLدخلھا فLLي شLLمن أن مصر ربمLLا تسLLت

فLLي وفLLي نفLLس الوقLLت وضLLعھا  ،وسریعا ما وضع ھذا الدور الجدید الیمن في مواجھLLة مLLع مصLLر

الLLذین كLLانوا جمیعLLا یتبنLLون دورا  -معسكر واحد مع المملكة العربیLLة السLLعودیة وسLLوریا واألردن 

 .مناھضا لالشتراكیة

 تطور الدور الدولي
 : عدم االنحیاز1955-1962

رب بحثLLا عLLن السLLالح غLLبمجرد أن قرر الیمن تبنLLي سیاسLLة خارجیLLة نشLLطة اتجLLھ إلLLى ال

الیات المتحدة مترددة في إمداد الیمن بالسالح الذي یمكن أن كانت الو )55(.والمساعدة االقتصادیة

یسLLتخدم للتحLLرش بالبریطLLانیین. وباإلضLLافة إلLLى ذلLLك لLLم یشLLجع رفLLض الLLیمن االنضLLمام للتحLLالف 

الغربي المساعدات األمریكیة واسعة النطLLاق. وعلLLى الجانLLب اآلخLLر كLLان االتحLLاد السLLوفیتي علLLى 

قتصادیة والسالح. وكانت معاھدة الصLLداقة التLLي تLLم توقیعھLLا استعداد لتقدیم كل من المساعدات اال

بدایLLة لسلسLLلة مLLن المعاھLLدات المماثلLLة مLLع دول الكتلLLة  1955مLLع االتحLLاد السLLوفیتي فLLي نLLوفمبر 

وحصل الLLیمن  ،الشرقیة. ونتیجة لھذه المعاھدات بدأ التمثیل الدبلوماسي لعدد من الدول الشیوعیة

االقتصادیة. وبدون اإلعالن الواعي عن ذلك كان الLLیمن بھLLذا  على السالح إلى جانب المساعدات

 .یتبنى دورا غیر منحاز



لم تنظر الوالیات المتحدة بعین الرضا ل "انجLLراف" الLLیمن نحLLو الكتلLLة السLLوفیتیة. ومLLا 

ونتیجLLة لLLذلك كLLان ھنLLاك بLLرود مؤكLLد فLLي  .زاد األمLLر سLLوءا كLLان رفLLض الLLیمن لمبLLدأ أیزنھLLاور

ولكن بحلLLول  )56(.مریكیة ولم ھناك تكن مساعدات أمریكیة مھمة في المتناولالعالقات الیمنیة األ

بشLLكل جزئLLي بسLLبب تجLLاوز الوالیLLات المتحLLدة للمرحلLLة التLLي رفLLع فیھLLا شLLعار أن  – 1960عLLام 

تحسLLنت العالقLLات بLLین  –وأیضا كرد فعل للوجود الشیوعي المتزاید في الLLیمن  ،الحیاد ال أخالقي

 ول مساعدات أمریكیة على نطاق أوسع من ذي قبل.وتم تقدیم وقب ،البلدین
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 الفصل السادس



 الثورة
المحرضLLین اللیبLLرالیین والضLLباط المLLدربین فLLي الجLLیش  -أنشLLطة مجمLLوعتین  جعلLLت

تحLLدث اللیبرالیLLون كثیLLرا عLLن مصLLیر الLLیمن التعLLیس وسLLاعدت  .ممكنLLة 1962ثLLورة  -النظLLامي 

كLLان الضLLباط و ،ف داخلي وخارجي لقضیة معارضة اإلمLLامإیجاد تعاط ىعل بشكل كبیرجھودھم 

وسوف یتناول ھذا الفصل ھاتین المجموعتین ثم یقLLدم  .الحكم ىمسئولین عن االستیالء الفعلي عل

  .سردا وتحلیال ألحداث الثورة

 اللیبرالیون 
وعملیLLات اإلعLLدام والسLLجن التLLي أعقبتھLLا كLLل المعارضLLة  1948جعLLل انھیLLار ثLLورة 

وكLLان أبLLرزھم محمLLد  ،كLLان ھنLLاك فقLLط عLLدد قلیLLل مLLن اللیبLLرالیین خLLارج الLLیمن .تتوقLLفاللیبرالیLLة 

محمود الزبیري الذي كان متواجدا في المملكة العربیة السعودیة كعضو في الوفد الذي كLLان عبLLد 

لLLم یسLLتطع الزبیLLري الحصLLول  .الملك عبد العزیز حینما تم سحق الثورة ىهللا الوزیر قد أرسلھ إل

وحتLLى ھنLLاك جLLري سLLجنھ وأسLLیئت  ضطر لإلقامLLة فLLي باكسLLتان.افي العالم العربي ف اللجوء ىعل

جعLLل اإلمLLام یرسLLل إلیLLھ خطLLاب واإلمLLام زعLLیم دینLLي باكسLLتاني  ىتدخل ألجلLLھ لLLد إلى أنمعاملتھ 

فLLي كLLاردیف  السLLالموتركLLزت األنشLLطة اللیبرالیLLة الوحیLLدة خLLارج الLLیمن فLLي دوریتLLین : )1(.عفLLو

مناشLLدة اإلمLLام لإلفLLراج عLLن السLLجناء أكثLLر  ىاتین الدورتین ركزتLLا علLLلكن ھ ،في عدن الفضولو

  .مھاجمة اإلمام ىمن تركیزھما عل

تLLم  1952وفLLي عLLام  .تجمیLLع وتنظLLیم نفسLLھا فLLي وتLLدریجیا بLLدأت المعارضLLة اللیبرالیLLة

اتحLLاد  –ید مجموعة من الیمنیین الذین انشقوا عن تنظیم آخر  ىفي عدن عل االتحاد الیمنيإنشاء 

طلLLب مLLن عبLLد هللا  .جانLLب عLLرب جنLLوبیین ىكان یضم أعضLLاء یمنیLLین إلLL -بناء الجنوب العربي أ

وسLLرعان  ،فLLي كLLاردیف أن یعLLود ویLLرأس االتحLLاد السLLالمتحریر  ىالحكیمي الذي كان یشرف عل

LLذھاب إلLLري بالLLمح للزبیLLا سLLورة  ىمLLب ثLLر عقLLاني  1952مصLLرع الثLLون الفLLاك كLLریة وھنLLالمص

 ىحینما فر أحمد نعمان إلLL 1955ث التطور المھم التالي في أغسطس عام حد )2(.لالتحاد الیمني

ترتیLLب االتحLLاد الیمنLLي فLLي  أعیLLد .عLLدن ىكذلك فر ابنھ محمد نعمان إلو ،یريبالقاھرة وانضم للز

التنسیق مع االتحLLاد الیمنLLي فLLي عLLدن  تم ة المشتركة لكل من الزبیري ونعمان.قیادالقاھرة تحت ال

 )3(.العناصر اللیبرالیة خارج الیمنت اتصاالت مع أجریو

فLLي عLLام  .تLLأثر حجLLم أنشLLطة اللیبLLرالیین فLLي مصLLر كثیLLرا بالعالقLLات بLLین مصLLر والLLیمن

بإذاعLLة بیانLLات مLLن كLLذلك و – صLLوت الLLیمن –سمح للیبرالیین بإنشاء صحیفة خاصة بھم  1955

عالقLLات  وأقLLامعمار اإلمLLام دورا مناھضLLا لالسLLت ىوبحلول نھایLLة العLLام حLLین تبنLL )4(.إذاعة القاھرة



LLود علLLام ىوثیقة مع مصر تم وضع قیLLة اإلمLLم بمھاجمLLمح لھLLم یسLLرالیین: لLLة  .اللیبLLنح الحریLLم تمLLل

 .1961للیبرالیین في التحریض ضد اإلمام إال في عام 

كLLان  .نشق بعLLض االنفصLLالیین عLLن االتحLLاد الیمنLLيا .خرىأواجھ اللیبرالیون صعوبات 

اللیبرالیون من ضغوط فیما یتعلق بتمویل أنشLLطتھم  ىوبینما عان ،توفیر المال الكافي یمثل مشكلة

LLي تبنLLا  ىكانوا یوصفون عادة بأنھم یسعون وراء المكاسب. في الماضLLان دافعھLLف كLLادتھم مواقLLق

وقد تركھم ذلك  - 1955مثل دعم نعمان لإلمام أحمد أثناء انقالب  –المصلحة أكثر من المبادئ 

فLLي ضLLوء ھLLذا النقLLد لLLم یكLLن مLLن المسLLتغرب أن یLLدافع القLLادة عرضLLة التھامLLات باالنتھازیLLة. و

  .منتقدیھم ادعاءات ىاللیبرالیون عن أنفسھم باستمرار وأن یردوا عل

االتحاد الیمني مھمتھ في ھدفین:"حشد الرأي العLLام الیمنLLي ضLLد األحLLوال المتخلفLLة  ىرأ

الیمن حتى یقوموا بتغییر حكام  ىوإقناع الرأي العام خارج الیمن بممارسة ضغوط عل ،في الیمن

وسعیا لتحقیLLق ھLLذین الھLLدفین قLLدم االتحLLاد الیمنLLي سLLیال مسLLتمرا  )5(."سیاستھم وإنھاء عزلة البالد

 )6(.من المقاالت والمنشورات والكتیبات

بحسLLب كلمLLات تقریLLر صLLادر ف ،ولوجیLLة للیبLLرالیین واضLLحة دائمLLاییدلم تكن المواقف األ

كان تقریبا ھو السمة األساسیة للحركة الوطنیLLة مLLن  بطأن التخ عن االتحاد الیمني "یمكن أن یقال

ھ ھو التحالف مع إمام مسLLتنیر نات اعتقد اللیبرالیون أن أفضل نھج یتبعویفي األربعین )7(".بدایتھا

 1948خلLLق فشLLل ثLLورة  .وھكLLذا جLLاء قبLLولھم لقیLLادة الLLوزیر ،یتعاون معھم في إدخLLال إصLLالحات

كLLان اللیبرالیLLون داخLLل سLLجون  .بین اللیبرالیین في الLLداخل والخLLارجحالة من خیبة األمل والیأس 

 ىإلLL ثانیLLةوحLLین عLLادوا  ،بینما كان اللیبرالیون في الخارج غیLLر منظمLLین ة،اإلمام مشغولین بالنجا

 .شLLخص مسLLتنیر یصLLلح لمنصLLب اإلمامLLة لLLىأن یراھنLLوا ع ىخLLرأالمشLLھد السیاسLLي قLLرروا مLLرة 

وحینھا وصلوا الستنتاج مفاده أن دعم أحد المتنافسین من األسLLرة  بخیبة أمل للمرة الثانیةأصیبوا 

  .الحاكمة ضد منافس آخر لن یحقق اإلصالحات المنشودة

بحسب ما جاء في منشLLور یعLLود تاریخLLھ  خضع اللیبرالیون لنوع من البحث عن الذات.

 كان النھج الوحید المتاح أمامھم ھو: 1955نوفمبر  ىإل

LLا إلLLھ طاقتنLLاد ال ىأن نوجLLق بفسLLا یتعلLLة فیمLLرھم بالحقیقLLعب...أن نخبLLش

النظام ومصادر ھذا الفساد...یجب أن نجعLLل مLLن الواضLLح فLLي أذھLLانھم 

LLد ھLLل الوحیLLار  وأن الحLLیوخ وكبLLن الشLLألف مLLابي یتLLس نیLLوین مجلLLتك

المسLLLئولیة وفقLLLا لالتفLLLاق العLLLام  ىالشخصLLLیات المسLLLتنیرة بحیLLLث یتLLLول

 )8(المتضمن في دستور مكتوب.



أعلن بیان موقLLع مLLن نعمLLان  .أكبر صورةأوضح اللیبرالیون أھدافھم ب 1956وفي عام 

كانLLت تلLLك النقLLاط مكLLررة  )9(.للحركLLة اللیبرالیLLةتوجیھیLLة  والزبیري عشرة نقاط باعتبارھا مبLLادئ

 الإلمامLLة وال تأییLLد اواضLLح الم تتضمن ذكLLر .وبالغیة في أحیان كثیرة مما جعلھا غامضة وعامة

تLLأثر  .لم تتم مناقشة الطریقة التي یمكن من خاللھا تنفیذ تلك النقLLاطما ك ،لنظام جمھوري اصریح

كLLان یجLLب أن تكLLون أھLLدافھم  .یدیولوجیLLة الخاصLLة بھLLماللیبرالیون بعدة عوامل عنLLد صLLیاغتھم لأل

كان  1956عامة نوعا ما من أجل عدم معاداة أتباعھم األكثر ثوریة أو األكثر محافظة. في عام 

 مLLا وربما ھذا ،مع الیمن والسعودیة واألردن التي كانت جمیعھا دوال ملكیةلمصر عالقات وثیقة 

كLLذلك یبLLدو أن  الحكLLم الملكLLي. ىالقلیLLل مLLن الھجLLوم الصLLریح علLLجنLLي أقنLLع اللیبLLرالیین أنLLھ یمكLLن 

إدراك بین اللیبرالیین كانوا ممزقین بین االعتقاد بأنھ ال یمكن تحقیق أي تقدم تحت حكم اإلمامة و

 یمكنھ أن یحل محل اإلمامة لن تكون لدیھ أي فرصة للنجاح في المستقبل المنظور. أن أي نظام

 -والتLLي تLLم اختصLLارھا فیمLLا بعLLد فLLي مبLLدأین  ،یLLدیولوجیتھم المرنLLةأتسLLلح اللیبرالیLLون ب

فLLي عLLام  وتبنLLوا مواقLLف أصLLبحت تLLدریجیا أكثLLر ثوریLLة. - )10(سLLیادة الشLLعب والوحLLدة الوطنیLLة

قالLLت مLLذكرة  كة الیمن في أي مشروع للوحدة بین الLLدول العربیLLة.طالبوا بضرورة مشار 1957

أنLLھ "لLLو أتخLLذ صLLاحب الجاللLLة  1957جامعة الدول العربیة في أغسLLطس  ىمن االتحاد الیمني إل

اإلمLLام مثLLل ھLLذه الخطLLوة فسLLوف یصLLبح بطLLال عظیمLLا للعروبLLة وسLLوف نضLLح أرواحنLLا تحLLت 

 ىالبLLدر یحثLLون فیLLھ علLL ىطابLLا مفتوحLLا إلLLوجLLھ اللیبرالیLLون خ 1958وفLLي ینLLایر  )11(".تصLLرفھ

وحین شكل الیمن والجمھوریة العربیLLة  )12(.الوحدة بین مصر وسوریا ىانضمام الیمن الفوري إل

ولLLم  )13(.المتحدة الدول العربیة المتحدة عبر اللیبرالیون في البدایة عن دھشتھم ثم دعمھم لالتحاد

حین أصبح من الواضح أنLLھ لLLم  1959إال عام  )14(انظاما جمھوری ىیؤید اللیبرالیون للمرة األول

لكن ألن الوحدة كانت ال تزال قائمة لم  اإلمام أحمد أي نیة للسماح بتنفیذ میثاق االتحاد. ىتكن لد

لLLم یتمتLLع اللیبرالیLLون بLLدعم  .تمنح للیبLLرالیین فLLي مصLLر الحریLLة التLLي أرادوھLLا فLLي مھاجمLLة اإلمLLام

اإلمLLام  حLLین ھLLاجم الLLرئیس جمLLال عبLLد الناصLLر ،1961 ردیسLLمب 23مصLLر الكامLLل إال بعLLد یLLوم 

ومLLن الطبیعLLي أن  حیLLث سLLمح لھLLم باسLLتخدام اإلذاعLLة والصLLحافة المصLLریة. ،أحمLLد بشLLكل علنLLي

 )15(،منحتھم حریة لم یحظوا بھا مLLن قبLLل ایرحب اللیبرالیون بسیاسة مصر الجدیدة المتشددة ألنھ

 فازدادت أنشطتھم بشكل واضح.

ان والزبیLLري مLLانتھي احتكار قیادة اللیبLLرالیین الLLذي تمتLLع بLLھ نع 1962عام وفي أوائل 

الLLدكتور عبLLد الLLرحمن  – السLLاحة قائLLد جدیLLد شLLرس ىظھLLر علLL لمLLا یقLLرب مLLن عشLLرین عامLLا.

شLLغل البیضLLاني عLLدة مناصLLب تحLLت حكLLم اإلمLLام أحمLLد وكLLان معظمھLLا فLLي المجLLال  البیضLLاني.

ورغLLم ذلLLك لLLم یعتLLرف  ،حLLریض ضLLد النظLLاموبLLدأ الت 1959عLLام  البیضLLاني اسLLتقال .الدبلوماسي



ئ سLLوي إضLLفاء الصLLفة أي شLL ىكتLLب یقLLول "لLLم یقLLدم اللیبرالیLLون القLLدام بقیLLادة نعمLLان والزبیLLري.

تھمھLLم او ،سم "السیاسیین"اأولئك اللیبرالیین القدامى  ىأطلق عل )16(".المعارضة ىاالحترافیة عل

البیضاني أكثر ثوریLLة فLLي نھجLLھ مقارنLLة كان  )17(.مصالحة مع أعداء الشعب""بأنھم یرغبون في 

أسلوبھ الذي كان بLLدوره سLLاخرا وعنیفLLا وجLLذابا  ابد .دعائیا مؤثرا كذلك كان ،بقادة االتحاد الیمني

  .مالئما بشكل واضح لحملتھ ضد اإلمامة

LLاب تخلLLاني  ىكشLLام البیضLLن اتھLLن الممكLLن مLLم یكLLدأ لLLل مبLLن أجLLم مLLب مھLLن منصLLع

ت المصریة واأللمانیLLة كLLان مLLؤھال بشLLكل أفضLLل مLLن حیLLث التعلLLیم وكخریج الجامعا ،باالنتھازیة

LLلوا علLLذین حصLLرالیین الLLك اللیبLLة بأولئLLھ  ىمقارنLLي معظمLLان فLLدي كLLیم تقلیLLا تعلLLا.تعلیمLLان  أدبیLLك

ثLLارة لإلعجLLاب مLLن أي برنLLامج قدمLLھ االتحLLاد الیمنLLي مLLن إقترحLLھ أكثLLر ال الLLذي فصLLالبرنLLامج الم

معظLLم حیاتLLھ فLLي مصLLر  ىي صالحھ وھي أنھ كان رجال قضف ىأخر ةوكانت ھناك نقط) 18(.قبل

التواصLLل مLLع المصLLریین بشLLكل  ىكان البیضاني قادرا عل .طالقةوكان یتحدث اللھجة المصریة ب

ولھLLذه األسLLباب أعطیLLت لبLLرامج ومقLLاالت البیضLLاني األولویLLة فLLي  ،أفضLLل مLLن نعمLLان والزبیLLري

أنLLھ كLLان ذا  ىمنصLLب مھLLم بعLLد الثLLورة إلLL ىوتشیر حقیقة أنھ حصل عل .وسائل األعالم المصریة

 الضباط الذین قاموا بالثورة. ىتأثیر قوي عل

ات اسLLLتكماال للحركLLLة فLLLي یات وبدایLLLة السLLLتینیكانLLLت الحركLLLة اللیبرالیLLLة فLLLي الخمسLLLین

تولي نعمان والزبیري قیادة كلتا الحLLركتین فLLي معظLLم  ات ومن ھنا جاءت أوجھ التشابھ.یاألربعین

لكLLن مLLع تبLLدل الظLLروف  ،الیمن كما ھLLو بشLLكل أساسLLي ىخال إصالحات إلإدھدف  بقى .األوقات

رغم أن بعLLض السLLادة ف ،كان التغیر األكثر لفتا لألنظار ھو غیاب السادة .تغیرت الحركة الجدیدة

كانوا ال یزالون یعارضون اإلمLLام لكLLنھم لLLم یكونLLوا بLLارزین فLLي الحركLLة الجدیLLدة مثلمLLا كLLانوا فLLي 

كانLLت  )19(ى.النشLLقاقات التLLي خلLLت منھLLا الحركLLة األولLLا ھLLو التغییر اآلخLLركان و .الحركة القدیمة

أكثLLر صLLالبة فLLي مواقفھLLا مقارنLLة بالحركLLة  - 1959خاصLLة بدایLLة مLLن عLLام  - الحركLLة الجدیLLدة

عLLالم وبینمLLا تبنLLت مصLLر دورا مناھضLLا للرجعیLLة سLLمح للیبLLرالیین باسLLتخدام وسLLائل اإل .القدیمLLة

 .كن الحركة القدیمة تتمتع بھاوھي میزة ھائلة لم ت ،المصریة

كLLان اللیبرالیLLون داخLLل الLLیمن أقLLل نشLLاطا بكثیLLر مقارنLLة بLLزمالئھم فLLي  ألسLLباب مفھومLLة

أفLLرج تقریبLLا عLLن كLLل اللیبLLرالیین الLLذین تLLم سLLجنھم عLLام  1955و 1954فLLي عLLامي  .الخLLارج

 عLLلبالفبینمLLا بقLLي آخLLرون وأصLLبحوا مخلصLLین  ،ھرب بعضھم وانضموا لالتحاد الیمنLLي. 1948

احتفظ البعض اآلخر بمعتقداتھم اللیبرالیة بینمLLا اسLLتمروا یعملLLون تحLLت قیLLادة اإلمLLام  لإلمام أحمد.



وكان أحد األمثلة الواضحة لذلك عبLLد الLLرحمن األریLLاني الLLذي نجLLح فLLي البقLLاء قریبLLا تمامLLا  .أحمد

 .من كل من أحمد والبدر

 ىاد كثیLLر مLLن الخLLریجین إلLLبینمLLا عLL .جیل من اللیبرالیین األصغر سناأیضا كان ھناك  

 - لكLLن القلیLLل معLLروف عLLن األنشLLطة الدقیقLLة للیبLLرالیین داخLLل الLLیمن ،الیمن ازداد عدد اللیبLLرالیین

LLنا علLLر سLLنا والكبLLواء ىاألصغر سLLد سLLالب  .حLLي انقLLنھم فLLبعض مLLترك الLLان  ،1955اشLLا كLLبینم

تبLLادل آخLLرون  .الLLبعض اآلخLLر مسLLئولین عLLن المنشLLورات التLLي بLLدأت تظھLLر تLLدریجیا فLLي المLLدن

 .ة لیبرالیLLة منظمLLة فLLي الLLیمنكLLلكن لم تكLLن ھنLLاك حر ،األخبار واآلراء مع اللیبرالیین في الخارج

معظم اللیبLLرالیین الLLذین شLLغلوا فیمLLا بعLLد و ،نون بارزوباستثناء األریاني لم یكن ھناك قادة لیبرالی

  .الیمن بعد الثورة ىمناصب قیادیة عادوا إل

 الضباط 

ون بال شك دورا في اإلعداد للثLLورة مLLن خLLالل إیجLLاد شLLعور بعLLدم الرضLLا لعب اللیبرالی

لكLLن الLLدور األكثLLر أھمیLLة  ،تجاه نظام اإلمامة داخل الیمن وخلLLق تعLLاطف خLLارجي مLLع معارضLLیھ

ورغLLم ذلLLك كLLان ھنLLاك قLLدر كبیLLر مLLن االرتبLLاك  .دور الضباط الذین قاموا بالثورة بالفعلھو كان 

أي حLLد تLLم التخطLLیط لھLLا مLLن  ىإلLL؛ اإلعLLداد الLLذي سLLبقھا ما ھو نوع ؛من كان قائدھا بشأن الثورة:

بالنسبة و ،بالنسبة لغالبیة الكتاب كان السالل ھو الشخص الذي خطط للثورة وقادھا خارج الیمن.

 ىیLLر )20(.ھLLو القائLLد الحقیقLLي –المLLالزم علLLي عبLLد المغنLLي  –للبعض كLLان ضLLابط غیLLر معLLروف 

وكانLLت  )21(.مصریة كLLان فیھLLا الضLLباط الیمنیLLون مجLLرد عمLLالءالبعض الثورة باعتبارھا مؤامرة 

مدفوعLLة بالرغبLLة فLLي خلLLق انطبLLاع بLLأن  - مLLع اسLLتثناءات نLLادرة - روایات المشLLاركین فLLي الثLLورة

الثورة كانت عملیة تم التخطیط لھLLا بعنایLLة وجLLرى تنفیLLذھا بواسLLطة كیLLان ثLLوري مLLؤثر ومخلLLص 

نابعLLLة مLLLن الرغبLLLة فLLLي كتابLLLة التLLLاریخ بشLLLكل  أكثLLLر مLLLن كLLLون تلLLLك الروایLLLات ،وعLLLالي التنظLLLیم

فLLاق االھتمLLام بتغییLLر  ،خLLالل الحLLرب األھلیLLة التLLي عصLLفت بLLالیمن ،جانب ذلLLك ىإلو .موضوعي

LLكر یرمصLLارب ینالمعسLLالثورة ینالمتحLLة بLLائق الخاصLLام بالحقLLاالھتم. LLف إلLLة أن  ىأضLLك حقیقLLذل

بب في أن كLLل الروایLLات الخاصLLة ولھذا یتضح الس ،األنشطة الثوریة ھي بطبیعتھا صعبة التوثیق

فقLLط حLLین یقLLرر  .یجLLب أن تعتبLLر مؤقتLLة - بمLLا فیھLLا تلLLك الLLواردة فLLي ھLLذه الدراسLLة -بLLالثورة 

المشLLاركون فLLي الثLLورة البLLوح بكLLل مLLا یعرفونLLھ عنھLLا یمكLLن أن یكLLون المLLرء فLLي وضLLع یتLLیح لLLھ 

  .الحدیث عن القصة الحقیقیة



 تفكمLLا رأینLLا سLLابقا كانLL "،الجیش"الیمنLLيمن المضلل أن نقول أن من قام بLLالثورة ھLLو "

"الضLLباط"  ىومLLن المضLLلل بLLنفس الدرجLLة أن تنسLLب الثLLورة إلLL )22(.ھناك ثالثة جیLLوش فLLي الLLیمن

ثLLر مLLن مLLائتي ضLLابط فLLي الLLیمن كLLان حLLوالي عشLLرین مLLنھم فقLLط مشLLاركین كفمLLن بLLین أ ،الیمنیLLین

فئLLة واحLLدة: كLLانوا ضLLباطا  ىلن عن الثورة ینتمون إوكان الضباط المسئول .بشكل نشط في الثورة

  )23(.رتبطین بالجیش النظاميوم - أي خریجي أكادیمیات عسكریة -مدربین 

 ىمLLد ىلم یكن ھناك تنظیم سري فLLي الجLLیش یعLLد للثLLورة علLL ةالالحق اتوبعكس التأكید

 .حتى قیام الثورة بالفعل لLLم یكLLن ھنLLاك قائLLد واحLLد معتLLرف بLLھ كمLLا لLLم تكLLن ھنLLاك خطLLةف ،سنوات

مضLLض فLLي الغالLLب  ىنضم إلیھم علLLالثورة عمال جریئا قام بھ الضباط األصغر سنا الذین كانت ا

 )24(".معجزة"الجمھوریین یعترفون بأن نجاح الثورة كان  ىوحتى أقو .ھم األكبر سناؤزمال

 فLLي حLLین كLLان ھنLLاك .لیس من قبیل المصLLادفة أن كLLل الضLLباط الثLLوریین كLLانوا مLLدربین

انضLLموا الLLذین  –قدمیLLة أي أنھLLم أصLLبحوا ضLLباطا عLLن طریLLق األ - مLLدربینالضباط غیر ال بعض

كLLان أولئLLك الضLLباط غیLLر المLLدربین  .لكLLن لLLم یشLLترك أي مLLن ھLLؤالء فLLي القیLLام بھLLا ،الحقا للثLLورة

وبالتالي لLLم یكLLن  ،كانوا بالكاد متعلمین :.یفتقدون للكثیر من المتطلبات األساسیة المرتبطة بالثوار

وألنھ لم تكن لھم اتصLLاالت مباشLLرة مLLع العLLالم الخLLارجي لLLم  .حكم الیمن ىبإمكانھم أن یطمحوا إل

بسLLبب  ،جانLLب ذلLLك ىوإلLL .یكونLLوا مLLدركین لتخلLLف الLLیمن بLLنفس الدرجLLة مثLLل الضLLباط المLLدربین

لم یكونوا یشغلون مواقLLع مھمLLة تمكLLنھم مLLن التخطLLیط لثLLورة تحمLLل أي  ،افتقارھم التدریب المالئم

  .أمل للنجاح

ات حین انضمت مجموعة مLLنھم یاألربعین ىلثوریة للضباط المدربین إلترجع األنشطة ا

LLورة  ىإلLLدام  )25(.1948ثLLم إعLLورة تLLد الثLLام أحمLLحق اإلمLLدما سLLجن أوعنLLا سLLباط بینمLLد الضLLح

 .الLLذي لعLLب فیLLھ المقLLدم الثالیLLا دورا ھامLLا 1955وجLLاءت المحاولLLة التالیLLة مLLع انقLLالب  .البLLاقون

وخLLالل انقLLالب  .ضLLابطین آخLLرین ىباإلضLLافة إلLL ،دموا فیمLLا بعLLدعLLأوكان الثالیا واحدا من الLLذین 

فحLLین كLLان  ،وكان من بینھم عبد هللا السLLالل ،تم إطالق سراح غالبیة الضباط المسجونین 1955

LLة علLLام الموافقLLن اإلمLLب مLLىالبدر في حاجة للدعم القبلي قام باإلفراج عنھم وطل LLھ إلLLك فأجابLLىذل 

  )26(.طلبھ

عLLام  ىومLLرة أخLLر .كانت القیLLادة مدنیLLة الضباط ھم قادة الثورة: لم یكن 1948في عام 

عبLLد هللا شLLقیق  كLLانالمسLLئولیة  ىالشLLخص الLLذي تLLول لكنرغم أن الثالیا لعب دورا ھاما  ،1955

مختلفLLة عLLن  1962وفي كلتا الثLLورتین تLLم االحتفLLاظ بمؤسسLLة اإلمامLLة. كانLLت ثLLورة  اإلمام أحمد.



كمLLا أنھLLا كانLLت موجLLھ ضLLد  ،لLLم یلعLLب المLLدنیون أي دور فیھLLا فLLي جLLانبین: تینالسLLابق تینالمحLLاول

  .اإلمامة مثلما كانت موجھة ضد شخص اإلمام

بLLدا  -إن لم یكLLن باحتقLLار -كأفراد في أسر فقیرة متواضعة كانت تتم معاملتھا بال مباالة 

بLLھ.  ات كانوا فقط یظھرون رد فعل تجاه الظلم االجتمLLاعي الLLذي شLLعروایإن الضباط في األربعین

كذلك بدا أن الضباط الLLذین  فقبلوا بسھولة قیادة اآلخرین لھم. ،لم تكن لدیھم طموحات لحكم الیمن

عكLLس  ىعلLL - 1962لكLLن فLLي ثLLورة  .كLLان یحLLركھم دافLLع مماثLLل 1955شLLاركوا فLLي انقLLالب 

لقLLد  .لم یكن ما یحLLرك الضLLباط ھLLو فقLLط االسLLتیاء الشخصLLي أو الطبقLLي -الثورتین اللتین سبقتاھا 

 .وا إلنقاذ الیمنجاء

كانت أول تجربة حدیثLLة فLLي التغییLLر الثLLوري فLLي  1948ومن المھم أن نتذكر أن ثورة 

االنقالبLLات المتعLLددة فLLي سLLوریا وثLLورتي مصLLر  -كانLLت كLLل التجLLارب التLLي تلتھLLا  .العLLالم العربLLي

 .ھرتمختلفة في أن ضباط الجیش كانوا ھم قادة االنقالب والحكومات الجدیدة التي ظ -والعراق 

مLLن العLLالم  ىخLLرألوجیLLة الضLLباط الثLLوریین فLLي الLLیمن وفLLي أمLLاكن یویدأتدریجیا حLLدث تغییLLر فLLي 

  .ھم لیسوا متمردین بل ھم مخلصو البالد وقادة المستقبل :العربي

LLادرة علLLىبینما أصبح من الواضح بصورة متزایدة أن الجیش كان ھو القوة الوحیدة الق 

كانLLت الثLLورة المصLLریة التLLي قامLLت عLLام  .لجدید أكثر صالبةاإلطاحة بحكومة ما أصبح الموقف ا

كLLان ینظLLر  .العربیLLة الجمLLاھیر ىتتمتعLLان بشLLعبیة كبیLLرة لLLد 1958ثم ثورة العLLراق عLLام  1952

یصبح الضابط الثوري عبد الناصLLر جدیLLد فLLي  ربماو ،أنھ األمل الباقي للتقدم والمجد ىللجیش عل

أت تنتشLLر صLLورة الLLذات الجدیLLدة للضLLابط الثLLوري  بLLد ىوفLLي الLLیمن وفLLي أمLLاكن أخLLر .المسLLتقبل

  .لتمثیل وقیادة الشعب مالئمةباعتباره الشخص األكثر 

لكن بینما كان ھذا الشعور الجدید بالرسالة یتطور تLLدریجیا كانLLت ھنLLاك عوامLLل تجLLذب 

حLLذر السLLالل مLLن  1953منLLذ وقLLت مبكLLر یعLLود لعLLام  .إن لLLم یكLLن السLLكون - الضباط نحو الحLLذر

كانLLت الLLدروس  .كانوا محبطین للغایة 1955حین أفرج عن الضباط عام  )27(.ي فاشلعمل ثور

حیLLة فLLي أذھLLانھم. كLLان الوضLLع داخلیLLا وخارجیLLا أبعLLد مLLا  1955و 1948المسLLتمدة مLLن ثLLورتي 

األمLLور  ىداخلیLLا ظھLLر اإلمLLام أحمLLد مسLLیطر علLL. القیLLام بأنشLLطة ثوریLLة ىعلLL المسLLاعدةیكون عن 

والء القبائLLل  ىاالعتمLLاد علLL ىأنLLھ كLLان ال یLLزال قLLادرا علLL 1955ب أثبتLLت أحLLداث انقLLال .تمامLLا

تباع األمام أحمد سیاسLLة اوخارجیا مع  )28(.ال للغایةاكما أن جھازه االستخباراتي كان فع ،الزیدیة

  .فیھ احشد دعم خارجي أمرا مشكوك ىخارجیة لیبرالیة بدت قدرة نظام ثوري جدید عل



البLLدر  ىكانLLت لLLد .اھتمامLLا بالضLLباط المفLLرج عLLنھم بLLدأ البLLدر یظھLLر 1955ومنLLذ عLLام 

لكLLن ربمLLا األمLLر األكثLLر أھمیLLة ھLLو أنLLھ  ،لم یكن فقط یعتبرھم زمالءه اللیبLLرالیین ؛أسبابھ الخاصة

LLامي. ىأراد الحصول علLLیش النظLLن  والء الجLLھ الحسLLعي عمLLال سLLن احتمLLا مLLا دائمLLدر قلقLLان البLLك

فقLLد  )29(القLLادة القبلیLLین والLLدینیین لLLم یقبلLLوا بالبLLدر وألن .السلطة بمجLLرد وفLLاة اإلمLLام ىللوصول إل

كجزء مLLن حملLLة عامLLة لحشLLد  ،وھكذا اعتقد أن جیشا موالیا لھ سیكون أفضل ضمان بالنسبة إلیھ.

كLLان السLLالل أقLLرب  .بLLدأ البLLدر فLLي تعزیLLز والء الضLLباط المLLدربین صالحھ،دعم الجیش النظامي ل

أصLLبح السLLالل عLLدة مLLرات قائLLد الحLLرس الشخصLLي  وفقLLا القتLLراح البLLدر .أولئLLك الضLLباط إلیLLھ

 )33(.ومLLدیر مینLLاء الحدیLLدة )32(،وقائLLد الطیLLران العسLLكري )31(لLLھ، العسLLكري سLLاعدوالم )30(،للبدر

  .البدر السلطة قام بتعیین السالل قائدا للحرس الملكي ىتول ماوعند

ثرة مجھLLزة قوة مؤ ىكجزء من خططھ للتحدیث أراد البدر أن یحول الجیش النظامي إل

وزیLLرا للLLدفاع كLLان مسLLئوال عLLن صLLفقة األسLLلحة الLLواردة مLLن البLLدر ومدربة بشكل جید. حین كان 

لكن البدر لم تكن لدیھ أبLLدا  .تأسیس األكادیمیة العسكریة في صنعاء ىباإلضافة إل ،الكتلة الشرقیة

یكLLن اإلمLLام متحمسLLا استمر اإلمام أحمد في التصدي لھ. لLLم  ؛الحریة الكاملة التي كان بحاجة إلیھا

حLLد  ىمLLنح الضLLباط المLLدربین المكانLLة التLLي افتقLLدوھا ھLLم وجیشLLھم علLLللفكLLرة تحLLدیث الجLLیش وال 

اإلمLLام  –ورغم اھتمام البدر بأولئك الضباط إال أنھم لم یكونوا قریبین من مصLLدر السLLلطة  .سواء

یLLة كمLLا كانLLت وظلت مستویات الجیش فیما یخLLص الرواتLLب والمعLLدات والتLLدریب والنظLLام متدن –

 دوما.

لLLم یكLLن الضLLباط المLLدربین منخLLرطین فLLي أي أنشLLطة  1961و 1955فیما بLLین عLLامي 

 .1960وال التمLLرد القبلLLي عLLام  1959لم یحاولوا استغالل اضطرابات الجیش عام  ضد النظام.

فیما بعد أن  ىورغم أن السالل ادع )34(.تعرض اإلمام أحمد لمحاولة اغتیال 1961وفي مارس 

لكن من غیر  )35(،ة االغتیال كان الغرض منھا أن تكون المرحلة األولي في مخطط ثوريمحاول

ال  المؤكد أنھا كانت أكثر من خطوة بائسة قام بھا ثالثة أفLLراد بعلLLم السLLالل لكLLن بLLدون مشLLاركتھ.

 .الحكم ىمحاولة االغتیال باعتبارھا محاولة لالستیالء عل ىیمكن النظر إل

نقطLLة تحLLول  1961الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة فLLي دیسLLمبر  ربما كان االنفصال عLLن

عقب ھذا االنفصال بدأت وسائل اإلعالم المصریة في شLLن حملLLة دعائیLLة عنیفLLة  .في تاریخ الیمن

بشLLكل مLLنظم ویLLدعون للثLLورة. كLLان اإلمLLام  ةكLLان اللیبرالیLLون الیمنیLLین یLLدینون اإلمامLL .ضد اإلمLLام

LLل إلLLبالدال ىعاجزا ولم یكن البدر قد وصLLي الLLطراب فLLن االضLLة مLLاك حالLLت ھنLLد. كانLLلطة بعLLس، 



LLول علLLبیة للحصLLدة نسLLة جیLLود فرصLLداخلي ووجLLع الLLدھور الوضLLع تLLة ىومLLاعدة خارجیLLد ،مسLLاب 

 وكأن الوقت قد حان لمحاولة جدیدة.

 ،لLLم تكLLن ھنLLاك قیLLادة ثLLورة تسLLتطیع التخطLLیط والقیLLادة .لكن كانت ھناك معوقات كبیLLرة

كانLLت قیLLادة الجLLیش النظLLامي محافظLLة  مكLLن االعتمLLاد علLLیھم صLLغیرا.وكLLان عLLدد الضLLباط الLLذین ی

كLLان ھنLLاك أمLLل ضLLئیل فLLي أن تLLدعم القبائLLل  ولLLم تكLLن الLLذخیرة متLLوفرة بسLLھولة. ،وموالیLLة لإلمLLام

بLLین كان الضباط الثوریون ممزقین بLLین شLLعورھم المتزایLLد برسLLالتھم مLLن ناحیLLة و الزیدیة الثورة.

  .وھكذا قرروا االنتظار ى.خرأأن یكون كارثیا من ناحیة خوفھم من عمل ثوري فاشل یمكن 

كLLان ھنLLاك جیLLل جدیLLد  1948جانب الضباط الثوریین الذین شاركوا في ثورة  ىلكن إل

وكLLانوا قLLد  ،كان ھؤالء الضباط فLLي العشLLرینات مLLن عمLLرھم .من الضباط الثوریین یدخل المشھد

شLLارك ھLLؤالء الضLLباط الشLLباب فLLي أي مLLن تدریب إما في القاھرة أو في الیمن. لLLم ی ىحصلوا عل

 ،مقارنLLة بLLزمالئھم األكبLLر سLLنا ىكان إیمانھم بدورھم كمحررین لLLبالدھم أقLLو .الثورتین السابقتین

كانت األفكار الخاصة بالقومیة العربیة والوحدة العربیة تعنLLي لھLLم أكثLLر بكثیLLر ممLLا كانLLت تعنLLي و

 ىثLLر مثالیLLة مLLن زمالئھLLم الكبLLار فقLLد كLLان لLLدوألنھم كانوا أصLLغر سLLنا وأك .للمجموعة األكبر سنا

  .التضحیة والمخاطرة ىأولئك الضباط الشباب قدرة أكبر عل

 الثورة  

مجموعLLة  مجموعLLة مLLن اثنتLLین: ىكLLان الضLLباط الثوریLLون ینتمLLون إلLL 1962فLLي عLLام 

المشLLترك بLLین المجمLLوعتین ھLLو اإلیمLLان  يءكLLان الشLL )36(.الضباط الكبار ومجموعة األصغر سLLنا

التفكیر فLLي الثLLورة باعتبارھLLا مشLLروعا  ىمیة الثورة. لكن المجموعة األكبر سنا كانت تمیل إلبحت

بینما كان الضباط األصLLغر سLLنا  ضر،طویل المدى كان ال یزال محفوفا بالمخاطر في الوقت الحا

ن الظروف الراھنة كانت أفضLLل مLLا أیعتقدون أن أي ثورة سوف تكون دائما محفوفة بالمخاطر و

 تمنیھ.یمكن 

كما لم تكن ھنLLاك خالیLLا  ،التنسیق بین المجموعتین ىلم تكن ھناك قیادة ثوریة تعمل عل

 ،كان أعضاء كل مجموعة یعرفون بعضھم بعضا بشكل جید منLLذ أیLLام الدراسLLة .في أي مجموعة

 .ومن الطبیعي أن یتبادلوا األفكار واآلراء وأن یجروا مناقشات طویلLLة بشLLأن خططھLLم المسLLتقبلیة

لكن االتصLLاالت داخLLل وفیمLLا  ،دعم األخرى ىكل مجموعة تعرف إنھ بإمكانھا االعتماد عل تكان



وضLLع خطLLة  ىدمج جھودھمLLا أو إلLL ىولم تؤد إل ،بین المجموعتین كانت ذات طبیعة غیر رسمیة

  .شاملة

وكLLان یتمتLLع  ،وكLLان مLLن بLLین أعضLLاء المجموعLLة األكبLLر سLLنا العمیLLد عبLLد هللا السLLالل

وكLLان  .كتسLLب شLLھرة نتیجLLة رتبتLLھ العالیLLة وعالقتLLھ الوثیقLLة بالبLLدراوقد  ،طیفةبشخصیة متفتحة ول

الرائد عبد هللا جزیالن. كمدیر لألكادیمیة  العسكریة  ةمن بین األعضاء األصغر سنا األكثر شھر

وكLLان فLLي وضLLع یمكنLLھ مLLن  ،كان لجزیالن عالقات وثیقة مLLع الطLLالب والخLLریجین صLLغار السLLن

والضابط اآلخر الذي لعب دورا ھاما في الثورة ھو المالزم  .الذخیرةمخزون من  ىالحصول عل

. خطLLط 1962كان ھؤالء الضباط الثالثة ھم الشخصLLیات البLLارزة وراء ثLLورة  علي عبد المغني.

السالل  ىبینما تول ،القصر الملكي ىوقاد عبد المغني الھجوم عل ،صنعاء ىجزیالن لالستیالء عل

 شكل قوي.قیادة الثورة متأخرا لكن ب

أن  ىتجمLLع كLLل الروایLLات علLL من الطبیعي أن الھدف األساسي للثورة كان اإلمام أحمد.

وأیا كانLLت الخطLLط التLLي تLLم تصLLورھا  )37(.قید الحیاة ىالغرض كان أن تقوم الثورة بینما أحمد عل

معروفLLا كLLان البLLدر  نھا قد أصیبت باالرتباك. كان لتولي البدر السلطة دالالت كثیرة.إفي البدایة ف

كLLان یمكLLن تحقیLLق العدیLLد مLLن  .وكLLان مLLن المؤكLLد أن اإلصLLالحات قادمLLة ،جیLLدا بنظرتLLھ اللیبرالیLLة

ومن الواضح أن قادة االتحاد الیمنLLي فLLي القLLاھرة كLLان ال یLLزال لLLدیھم . أھداف الثوار بشكل سلمي

عھLLد  "أن ینشLLئ فاصLLال حاسLLما بLLین ىأرسLLلوا إلیLLھ برقیLLة یحثونLLھ فیھLLا علLL .بعض األمل في البدر

 ىوباإلضLLافة إلLL .صLLبح إمامLLاینفس أسالیب والده بمجرد أن  ىإلالبدر ربما یعود لكن  )38(".وآخر

LLر إلLLان ینظLLك كLLىذل LLام علLLكل عLLدر بشLLعیف ىالبLLل ضLLھ رجLLدوث  ،أنLLدا حLLل جLLن المحتمLLان مLLوك

ة كانLLت ھنLLاك أسLLباب كثیLLر .انقالب محافظ ضده بقیادة الحسن. كان الحسن خصما أصLLعب بكثیLLر

الضباط الكبار الذین لم یكونوا واثقین تمامLLا ھLLل االنتظLLار  أصبح .من العمل واالنتظارلكل  تدعو

كانLLت مجموعLLة و ،فضLLل قبLLل وفLLاة أحمLLد اآلن أكثLLر تLLرددا عLLن ذي قبLLلاألخیLLار ھLLو الأم التحرك 

 .الضباط األصغر سنا ھي التي دفعتھم للبدء بسرعة من خالل االنخراط في العمل

مسLLاء  -والتLLي وضLLعھا الرائLLد عبLLد هللا جLLزیالن  -صLLنعاء  ىددت خطة االسLLتیالء علLLح

في السLLاعة الحادیLLة عشLLر مLLن مسLLاء ذلLLك الیLLوم كLLان  .سبتمبر باعتباره موعد الحسم 26الخمیس 

مقLLر إقامتLLھ  ىالبدر وھو فLLي طریقLLھ إلLL ىھناك ضابط في الحرس الملكي سیقوم بإطالق النار عل

 .نت الدبابات سوف تحیط بالقصLLر وتقLLوم بقصLLفھوبعدھا فورا كا في القصر بعد اجتماع وزاري.



 )39(،وفي نفس الوقت كانLLت ھنLLاك قLLوة سLLتقوم بLLاحتالل محطLLة اإلذاعLLة وتعلLLن للLLبالد قیLLام الثLLورة

  .مناطقھم ىوكان الضباط الثوریین في المدن األخرى سیتولون السیطرة عل

كLLان جLLزیالن  لكن األمر الغریب تماما ھLLو أنLLھ حتLLى عشLLیة الثLLورة لLLم یكLLن ھنLLاك قائLLد.

فLLي لیلLLة الثLLورة ركLLب جLLزیالن دراجLLة بخاریLLة  )40(.ب في أن یقوم ضابط كبیر بقیادة الثورةغیر

كLLان الجیفLLي ضLLابطا كبیLLرا  الحدیدة التي كان یتمركز فیھا العمید محمود الجیفLLى. لىمن صنعاء إ

LLر ىیحظLLاحترام كبیLLھ ،بLLھ ویقدرونLLنا یحبونLLغر سLLباط األصLLان الضLLزیالن الج .وكLLر جLLي أخبLLیف

االشLLتراك فLLي الثLLورة مLLن خLLالل  ىوافLLق الجیفLLي علLL .قیLLادة الثLLورة ىبخططھ وطلب منLLھ أن یتLLول

صLLنعاء  ىعLLاد جLLزیالن مLLرة أخLLرى إلLL .الحدیدة لكنھ رفض أن یصLLبح قائLLد الثLLورة ىالسیطرة عل

تولي السالل القیادة  .المشاركة في الحركة وقیادتھا ىاتصاالت مع السالل الذي وافق عل ىوأجر

  )41(.الفور ىعل

فبسLLبب عطLLل میكLLانیكي فLLي مدفعLLھ الرشLLاش لLLم یLLتمكن  ،لLLم تسLLر األمLLور وفقLLا للخطLLة

الحLLراس  ىشLLوھد وھLLو یطلLLق الرصLLاص فLLألق .الضابط المكلف بقتل البدر من إطLLالق النLLار علیLLھ

القLLبض علیLLھ. كLLان مLLن المفتLLرض أن تبLLدأ القLLوة المحیطLLة بالقصLLر فLLي قصLLفھ عنLLد سLLماع صLLوت 

الوقت ولم تسمع أي طلقات ولم تصل أي معلومات فلLLم تعLLرف القLLوة مLLاذا مر  .طلقات الرصاص

كانLLت لدیLLھ أربLLع  .وفي ھذه المرحلة الحرجة قرر قائد القوة علي عبد المغني المضLLي قLLدما .تفعل

ثالث طلقات بینما لLLم یكLLن فLLي الرابعLLة أي طلقLLات. ومLLع ذلLLك بLLدأ  ىمنھا عل ةدبابات احتوت ثالث

ما نفذت الذخیرة ولم یكن  عانسر .عند حلول منتصف اللیل تقریبا رعبد المغني في قصف القص

 )42(.متوفرا إال بعدھا بساعات ھاالمزید من

فجLLرت الطلقLLات انداخل القصر كان البدر ال یزال متحیLLرا مLLن محاولLLة االغتیLLال حینمLLا 

 مLLن إصLLابة الطLLابق العلLLوي ىكان القصLLر محاطLLا بمنLLازل أخLLرى ولLLم تLLتمكن الطلقLLات سLLو .فجأة

فاسLLتدعي حراسLLھ  ،وقLLرر المقاومLLة ى أحد الطوابق السفلیةنزل البدر إل .والذي دمر بشكل جزئي

 ،وطلب منھم إحضار المزید من األسلحة من المخLLازن. بLLدأ ھLLو وحراسLLھ فLLي اسLLتھداف الLLدبابات

فLLي ھLLذه اللحظLLة كLLان مصLLیر الثLLورة غیLLر  .توقفت الدبابات عن اإلطالق فقد وألن الطلقات نفذت

المLLدافع الرشاشLLة  ىاألسLLلحة الثقیلLLة سLLومLLن م یكLLن أي طLLرف مLLن الطLLرفین یمتلLLك لLL واضLLح.

 ،لكLLن كLLل طLLرف كLLان یبLLالغ فLLي تقLLدیر قLLوة الطLLرف اآلخLLر وسLLرعان مLLا نفLLذت ذخیLLرة كLLل منھLLا.

كLLذلك لLLم یحLLاول المتمLLردون و ،في ھجوم منسق ضLLد المتمLLردین ھوھكذا لم یقم البدر بقیادة حراس

 .اقتحام القصر



  ىأثنLLاء تعLLرض القصLLر للقصLLف احتلLLت قLLوة مبنLL ن فLLي صLLالح الثLLورة.لكLLن الوقLLت كLLا

ومع  .اإلذاعة بینما اقتادت قوة أخرى أھم مساعدي البدر من منازلھم وقامت بإطالق النار علیھم

وبحلLLول الظھLLر تLLرك البLLدر القصLLر عبLLر  ،بزوغ النھار كان رادیو صنعاء یعلLLن قیLLام الجمھوریLLة

 .حیLLث تنكLLر فLLي ھیئLLة جنLLدي ،أحLLد المنLLازل المجLLاورة ىإلLL ممر خلفي خالي من الحراسة ووصل

ثLLم  ،ھناك حتى غروب الشمس ىمنزل آخر وبق ىسار البدر بحذر في الشوارع الخلفیة وذھب إل

 )43(.خرج من صنعاء وتقدم نحو منطقة قبلیة في الجبال

 )44(،ادعوا أن البدر قد "دفن تحت أنقاض القصLLر" .بدأ الجمھوریون في تعزیز حكمھم

تLLم إنشLLاء مجلLLس لقیLLادة الثLLورة  .واسLLتمروا فLLي ادعLLاءاتھم بشLLأن وفLLاة البLLدر ألكثLLر مLLن أسLLبوعین

وزارة كLLان السLLالل رئیسLLا  شLLكلتو )64(للرئاسLLة ىكذلك تم إنشاء مجلLLس أعلLL )45(.برئاسة السالل

ر تتبلLLولمالمح النظLLام الجدیLLد أن  صبح ممكنالكن قبل أن ی )48(،حالة إعدام 17أعلن عن  )47(.لھا

وسLLرعان مLLا  .بدأت الثورة المضادة والتي كانت قد بدأت بالفعل لحظة ھLLروب البLLدر مLLن صLLنعاء

  .أعقب ذلك حرب أھلیة وتدخل خارجي

الوضLLع السیاسLLي الLLذي  ىلحصLLول علLLلمحاولLLة الضLLباط المLLدربین  1962مثلLLت ثLLورة 

ھ "بال شك أكثLLر بلLLد وصف الیمن بأن .وأن یقودوا الیمن نحو التقدم ،كانوا یعتقدون أنھم یستحقونھ

خرى فLLي الLLیمن أرجLLع الضLLباط جنب مع العناصر اللیبرالیة األ ىوجنبا إل )49(.متخلف في العالم"

اإلمامة نفسھا من  ىنظام الحكم فیھ. تدریجیا بدأوا یشعرون أنھ یجب القضاء عل ىتخلف الیمن إل

سبتمبر أطلLLق الضLLباط  26في  .خالل استبدالھا بنظام حكم آخر مختلف تماما یسیطرون ھم علیھ

 .األصغر سنا الشرارة األولي وانضم إلیھم الباقون

كLLان ھنLLاك تبLLاین الفLLت للنظLLر بLLین  كLLان نظLLام اإلمامLLة یتضLLمن نقطLLة ضLLعف أساسLLیة.

حLLرم الزعمLLاء  .السلطة الرسمیة والقوة الحقیقیة في التعامLLل مLLع المجموعLLات ذات الصLLلة سیاسLLیا

LLیطرین علLLانوا مسLLذین كLLا ىالقبلیون الLLر تLLكریة األكثLLوة العسLLیة أثیرالقLLوة سیاسLLن أي قLLعر و ،مLLش

كLLان أعضLLاء المؤسسLLة الدینیLLة الLLذین لLLم  .ضLLباط الجLLیش النظLLامي أنھLLم منحLLوا مواقLLع بLLال أھمیLLة

LLLكریة علLLLوة عسLLLوا أي قLLLر  ىیمتلكLLLد غیLLLي بلLLLلطة. وفLLLمي للسLLLل الرسLLLرون الھیكLLLالق یحتكLLLاإلط

عبLLرت  .الوضLLع مصLLدرا لعLLدم االسLLتقرار دیمقراطي كان السیف فیھ ھو الحكم النھائي صار ھLLذا

LLرت إلLLي افتقLLرد التLLات التمLLالل حركLLن خLLتیائھا مLLن اسLLیق ىالقبائل عLLباط  ،التنسLLأ الضLLا لجLLبینم- 

  .الثورة ىإل –الذین بجانب شعورھم باالستیاء كان لدیھم شعور قوي برسالتھم 



بالتحرك لو لLLم حد سواء لم یكونوا لیقوموا  ىعل لكن الضباط الثوریین الكبار والصغار

فLLي أحسLLن األحLLوال ؛ مساعدة مصر ىكن لدیھم فرصة للنجاح. خارجیا كان یمكنھم االعتماد علت

 .وفLLي أسLLوأ األحLLوال كLLانوا یتوقعLLون دعمLLا سیاسLLیا ومعنویLLا ،كLLانوا یسLLتطیعون توقLLع تLLدخل نشLLط

شLLعبي ھائLLل توقLLع انضLLمام  ىوھLLو مLLا قLLادھم إلLL ،نظLLام اإلمامLLةالدعم المقدم لداخلیا رأوا تآكال في 

  .للثورة بمجرد اندالعھا

فیما یتعلق بالمخرجLLات كانLLت  .الدعم أھدافھا ىلم تحقق جھود اإلمام أحمد للحصول عل

 لLLم یكLLن ھ،بغLLض النظLLر عمLLا كLLان یفعلLL ،الموارد المادیة المتاحة تحت تصرفھ محدودة لدرجة أنھ

بینمLLا نجLLح  ؛سLLالحا ذا حLLدینكان القمع الذي اسLLتخدم بحریLLة  .لمخرجات وحدھا تأثیر مھم تقریبال

التLLي و ،سLLبیل المثLLال فLLإن قبیلLLة حاشLLد ىوھكLLذا علLL .تLLرك شLLعورا باالسLLتیاء قLLدفي انتزاع الLLدعم ف

احتفظLLت بموقLLف ، 1960بنLLھ عLLام اوقف نشاطھا عقب إعLLدام شLLیخھا البLLارز و ىقادھا الخوف إل

ربمLLا  .فLLي الثLLورةالمضLLي قLLدما  ىوكان ھذا أحد األسباب التي شجعت الضباط عل ،معادي للنظام

كانLLت محاولLLة اإلمLLام اسLLتخدام الLLدین والتقالیLLد كمLLؤثرات إلضLLفاء الشLLرعیة ھLLي أنجLLح جانLLب فLLي 

فبینمLLا كLLان الزیLLدیون العLLادیون  ،لكن حتى ھنا لLLم یكLLن النجLLاح كLLامال .الدعم ىحملتھ للحصول عل

لضLLLباط ا -فLLLإن الشLLLافعیین ككLLLل  À يلشخصLLLاربمLLLا یعتبLLLرون اإلمLLLام بشLLLكل أو بLLLآخر الممثLLLل 

لم یكن تفسLLیر اإلمLLام لإلسLLالم واسLLعا بمLLا یكفLLي لكسLLب  .لدیھم انطباع مماثل نلم یك - واللیبرالیین

كLLذلك لLLم تكLLن التقالیLLد قویLLة  .یقبلLLھ اللیبرالیLLون والضLLباط كLLيوالء الشافعیین وال حدیثا بما یكفLLي ل

لمناھضLLة بشLLكل كLLافي فLLي عصLLر ومنطقLLة كانLLت األنظمLLة فیھمLLا تسLLتمد شLLرعیتھا مLLن الثوریLLة ا

  .للتقالید

الضLLباط الطموحLLون فLLي بلLLد متخلLLف للغایLLة یحكمLLھ نظLLام قمعLLي فرصLLة  ىوھكLLذا رأ

LLول علLLیطرة ىللحصLLت السLLورة؛ قامLLان  .الثLLن كLLمLLح علLLز  ىالواضLLنعاء وتعLLي صLLھ فLLور أنLLالف

كLLذلك فLLإن  كانLLت الثLLورة تحظLLي بالLLدعم. –جانLLب المنLLاطق الشLLافعیة بشLLكل عLLام  ىإلLL - والحدیLLدة

لكLLن  .بائل الذین كانت لدیھم مظالم بسبب نظام اإلمامة أعلنوا والئھم للجمھوریLLةبعض زعماء الق

غالبیة القبائل الشمالیة كانت مترددة. كان ھناك إحساس عام شLLعر بLLھ حتLLى الجمھوریLLون أنفسLLھم 

لكLLن قبLLل أن تLLتمكن القLLوات الیمنیLLة وحLLدھا  .أن معظم القبائل الشمالیة سوف تدعم موقف اإلمامLLة

وكLLان كLLل طLLرف مLLن طرفLLي  ،المشLLھد ىلجانLLب الفLLائز جLLاء التLLدخل بغیLLر الیمنیLLین إلLLمLLن تحدیLLد ا

     .دعم خارجي ىالحرب األھلیة یحصل عل

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(عدن: االتحاد الیمني، ال یوجLLد تLLاریخ)، ص  الحركة الوطنیة في الیمن) محمد أحمد نعمان، 1( 

18. 

 .25، ص نفس المرجع) 2(

 .1969-10-27نعمان، مقابلة، بیروت،  ) محمد أحمد3(

)، 1957، (القاھرة: دار النیل للطباعة، كیف نفھم قضیة الیمن) انظر أحمد محمد نعمان، 4(

 .17ص 

 .16)، ص 1961(عدن:  التقریر العام) االتحاد الیمني، 5(



یة . وإلى جانب الكتابLLات السیاس18LL-17) لقائمة بمطبوعات االتحاد انظر نفس المرجع، ص 6(

اسLLتخدم اللیبرالیLLون الشLLعر لمھاجمLLة النظLLام. كLLان الیمنیLLون المتعلمLLون مغLLرمین بالشLLعر. كLLان 

الزبیري بال شك أعظم شعراء الیمن المعاصرین وكانLLت قصLLائده السیاسLLیة الالذعLLة تقLLرأ بشLLغف 

في الیمن. وفي إحدى قصLLائده التLLي كتبھLLا بعLLد عLLودة اإلمLLام مLLن رومLLا خاطLLب الزبیLLري الیمنیLLین 

 :قائال

 إنھ خطاب الموت فاستمعوا

 فرحین على إیقاع الموت. اوارقصو 

 أنتم ترحبون بجزار: 

 قدموا رقابكم تحیة لھ.  

(القاھرة: الدار القومیة للطباعة، ال یوجLLد تLLاریخ)، ص  الیمن ذلك المجھولانظر أنیس منصور، 

105. 

 .26، ص المرجع السابق) االتحاد الیمني، 7(

 .11-10، ص 1955منشور بدون توقیع، ) "األحرار والبدر"، 8(

)، ص 1962(بیLLروت: دار الكتLLاب العربLLي،  أنا عائLLد مLLن الLLیمن) انظر محمد زین السقاف، 9(

166-168. 

 .18، ص المرجع السابق) االتحاد الیمني، 10(

(القLLاھرة: دار المعLLارف، ال یوجLLد تLLاریخ)، ص  الLLیمن) مقتLLبس فLLي حسLLن إبLLراھیم حسLLن، 11(

179. 

 .المصدرنفس ) 12(

 .68) انظر أعاله ص 13(

. 29-28ص  المصLLدر السLLابق،، المعركLLة الوطنیLLة فLLي الLLیمن) انظLLر أحمLLد محمLLد نعمLLان، 14(

تأیید االتحاد الیمنLLي لجمھوریLLة لLLم یغیLLر أسLLالیبھ التحریضLLیة التLLي اسLLتمرت مھتمLLة باإلشLLارة إلLLى 

نظLLرتھم المعتدلLLة عیLLوب اإلمامLLة أكثLLر مLLن توضLLیح البLLدائل الممكنLLة. وبسLLبب ذلLLك وفLLي ضLLوء 

والمرنة بشكل عام فقد وصفوا فیما بعد بأنھم مجرد إصالحیین بال أي أفكار ثوریة حقیقیة. انظر 

؛ 10-8، ال یوجLLد تLLاریخ)، ص 1967(بیLLروت:  أبعLLاد الثLLورة الیمنیLLةعبLLد الLLرحمن البیضLLاني 

 .101)، ص (القاھرة: دار الھالل، ال یوجد تاریخ طریق الثورة الیمنیةمحمد على الشھاري، 

 .241-240) انظر أدناه ص 15(

 .25)، ص 1962(القاھرة: كتب قومیة،  أسرار الیمن) عبد الرحمن البیضاني، 16(

 .249، ص نفس المصدر) 17(



 .168-164، ص نفس المصدر) 18(

) تأسس كLLل مLLن اتحLLاد القLLوى الشLLعبیة والجمعیLLة الیمنیLLة الكبLLرى علLLى یLLد بعLLض اللیبLLرالیین 19(

(بیLLروت: دار  الLLیمن وواحLLد وخمسLLون إمامLLاعن االتحاد الیمنLLي. انظLLر فLLؤاد مطLLر،  الذین انشقوا

 .50)، ص 1968النھار للنشر، 

 ) انظر20(

Dana Adams Schmidt, Yemen: The Unknown War (London: The 

Bodely Head, 1968), p.43. 

 ) انظر21(

Neil Mclean, "The War in The Yemen", Royal Central Asian 

Journal (April, 1964), p. 104; D. Smiley, "The War in The Yemen", 

The Journal of The Royal United Service Institution (November, 

1963), p.328; 

. حتLLLى بعLLLض 40(ال یوجLLLد تLLLاریخ، غیLLLر منشLLLور)، ص  عLLLن الLLLیمن والثLLLورةنھLLLاد القLLLادري، 

لثورة. من الصعب إثبات أو نفي تلك االتھامات لكLLن الجمھوریین یؤكدون أنھ كان لمصر ید في ا

بLLل ومLLن  –مصر احتفظت باھتمام بالحركات الثوریة في أنحاء العالم العربي ومن الممكن تماما 

أنھ كان للمخابرات المصریة نوع من االتصال مع بعLLض الضLLباط الثLLوریین. وسLLواء  –المحتمل 

كLLدة. أوال: كLLان للحركLLة الثوریLLة تكLLوین یمنLLي كLLان ھLLذا صLLحیحا أم ال فLLإن ھنLLاك ثالثLLة أشLLیاء مؤ

بمLLا  –تماما. ثانیا: لم یشترك أي مصریین بالفعل في االنقالب العسLLكري. ثالثLLا: لLLم یكLLن أي أحLLد 

 یستطیع التنبؤ بدقة بنجاح المحاولة. –في ذلك المخابرات المصریة 

 .85-82) انظر أعاله ص 22(

رس البLLدر لكنLLھ كLLان فLLي األصLLل مرتبطLLا بLLالجیش ) رغم أن السالل كان وقت الثورة قائد ح23(

 النظامي.

 التخلLLف االقتصLLادي واالجتمLLاعي فLLي الLLیمنمحمLLد سLLعید العطLLار، ) انظر على سبیل المثLLال 24(

 .)1965(بیروت: دار الطلیعة للطباعة والنشر، 

 .28-27) انظر أعاله ص 25(

 .1969-10-27) محمد أحمد نعمان، مقابلة، بیروت، 26(

(بیLLLروت: دار الكتLLLاب العربLLLي، ال یوجLLLد  مLLLن وراء األسLLLوارهللا السLLLالل وآخLLLرون،  ) عبLLLد27(

 .93تاریخ)، ص 



) جند اإلمLLام أعLLدادا كبیLLرة مLLن المLLواطنین الLLذین كLLانوا معLLروفین لLLھ ھLLو فقLLط فLLي كLLل مدینLLة 28(

 وقریة. كان بإمكان ھؤالء الوصول إلیھ مباشرة وكانوا ینقلون إلیھ األخبار عن كل نشاط یجري.

أحیانا كان ذلك یتضمن العبارات التي تقال ضد الحكومة. كLLان رعایLLا أحمLLد األمیLLین یعتقLLدون أن 

األرواح ھي من تنقل مثل ھذه األخبار إلیLLھ. وكمثLLال علLLى فاعلیLLة ھLLذه الشLLبكة مLLن االسLLتخبارات 

 غیر الرسمیة انظر القصة الواردة في 

Wendell Phillips, Qataban and Sheba (London: Victor Gollanon, 

1955), p. 18. 

یعلق فیلبس قائال:" ...لقد غمرني اإلعجLLاب بنظLLام االسLLتخبارات الخLLاص بLLھ (أحمLLد) وتمنیLLت أن 

 یكون لدى واشنطن نظام مشابھ."

 .109) انظر أعاله ص 29(

 .5، ص 1955دیسمبر  10، النصر) انظر 30(

 .1، ص 1958یونیو  12، النصر) انظر 31(

 .2، ص 1959أغسطس  51، النصر) انظر 32(

 .3، ص 1961مایو  18، النصر) انظر 33(

 .112) انظر أعاله ص 34(

 .2، ص 1962نوفمبر  6، الحیاة) 35(

) كان عدد الضباط الكبار یبلغ ستة تقریبا. تضمن المعروفون مLLنھم عبLLد هللا السLLالل وحسLLن 36(

، وكLLان 15سLLنا حLLوالي العمري وحمود الجیفLLي وعبLLد هللا الضLLبي. وكLLان عLLدد الضLLباط األصLLغر 

البLLارزون مLLنھم ھLLم عبLLد هللا جLLزیالن وعبLLد اللطیLLف ضLLیف هللا وعلLLي عبLLد المغنLLي وعلLLي سLLیف 

 الخوالني.

 ) انظر على سبیل المثال37(

The Times, October, 9, 1962; 

) ص 1965(بیروت: مؤسسة الصبان وشLLركاه،  األطراف المعنیة في الیمنمحمد أحمد نعمان، 

 .288، ص مصدر السابقال؛ العطار، 76

(38) Summary of World Broadcasts part 4 (London: B.B.C.) 

(Hereafter SWB), 24-9-1962, p.10. 

). أعیLLد تقLLدیم خطLLة االسLLتیالء 1963، (سLLبتمبر الLLیمن الجدیLLدة) لمزید مLLن التفاصLLیل انظLLر 39(

 من نفس العدد. 14على القصر في صفحة 



لن یستطیع أن یحظLLى بLLاالحترام الكLLافي بLLین صLLفوف الجLLیش ألنLLھ ) ربما اعتقد جزیالن أنھ 40(

كان فقط برتبة رائد. وباإلضافة إلى ذلك فقد كان شافعیا وكان ھنLLاك خLLوف مLLن أن الجLLیش الLLذي 

 كانت غالبیتھ من الزیدیین لن یكون على استعداد لقبول قیادتھ.

دقیLLق. یLLذكر أحLLد الكتLLاب أن  ) ال یمكLLن تحدیLLد الوقLLت الLLذي تLLولى فیLLھ السLLالل القیLLادة بشLLكل41(

الثورة كانت قد أحرزت تقدما حینما تم االتصال بالسالل. ویقول ھذا الكاتب أنھ في البدایة اعتقLLد 

السالل أن الثوار سوف یطلقون الرصاص علیھ وأنھ تفاجLLأ تمامLLا حینمLLا تLLم االعتLLراف بLLھ كقائLLد؛ 

. ولكن 111ور، ال یوجد تاریخ)، ص (غیر منش نكسة الثورة في الیمنانظر عبد اإللھ عبد هللا، 

من المحتمل بدرجة كبیرة أنھ قد جرى االتصال بالسالل قبLLل قصLLف القصLLر. علLLى أي حLLال فLLإن 

 الخاصة بمصیر الثورة ھو أبعد ما یكون عن الوضوح. ةتوقیت تولي السالل المسؤولی

(القLLاھرة:  ادأرض البطLLوالت واألمجLL) لمزید من التفاصیل انظر محمد محمد عبد الرحمن، 42(

 .21مطبعة التحریر)، ص 

 ) لوصف مفصل ألنشطة البدر منذ بدء القصف حتى وقت تركھ صنعاء انظر43(

The Conspirators (London: Howard Baker, 1967), pp.1-17. 

(44) SWB, 29-9-1962, p.7. 

(45) SWB, 1-10-1962, p.3. 

 .نفس المصدر) 46(

 .1سبتمبر، ص  29) األھرام، 47(

 ) انظر48(

SWB, 2-10-1962, p.2. 

(49) G.H. Gansen, "The problems of South-West Arabia", The 

World Today, (August, 1963), p.342. 
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الیمن ومصر والمملكة العربیة 

 السعودیة: العالقات في الماضي
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع
 الیمن ومصر

، 1962و 1948بالتفصیل عالقات الیمن مع مصر فیما بین عامي یناقش ھذا الفصل 

LLریعة إلLLارة سLLاك إشLLرت  ىوھنLLات أثLLت ذكریLLا تركLLد أنھLLیة یعتقLLداث ماضLLىأحLLین  علLLات بLLالعالق

 البلدین في الفترة محل الدراسة.

 ذكریات الماضي 



LLLریة إلLLLة مصLLLلت أول حملLLLام  ىوصLLLیمن عLLLلت و، 1173الLLLام وصLLLة عLLLة الثانیLLLالحمل

تأسیس األسرة األیوبیLLة التLLي  ىإل ىدت الحملة األولأ )1(.1832الحملة الثالثة عام  ، بینما1515

فLLي  ،أصبحت الحملة الثانیة جزءا من قLLوات االحLLتالل العثمLLانيو ،حكمت الیمن لمدة نصف قرن

وقLLد شLLنت ھLLذه  .ثمLLاني سLLنوات لمLLدة حین أعقLLب الحملLLة الثالثLLة وجLLود مصLLري فLLي الLLیمن اسLLتمر

ففLLي الحملLLة  .سLLباب مختلفLLة وكLLان التLLأثیر الLLذي تركتLLھ متنوعLLا فLLي كLLل حالLLةالحمLLالت الثالثLLة أل

 ،الLLدعم المصLLري ىالحصLLول علLL لLLىحLLداھما للسLLعي إإقادت الحرب بین إمارتین یمنیتLLین  ىاألول

كان ما سھل نجاح الحملة في حین  ،وفي الحملة الثانیة كان اإلمام ھو من طلب التدخل المصري

 .بن أخیھاصراع بین اإلمام الذي كان یحكم وقتھا وبین الثالثة بشكل كبیر ھو ال

 - إن وجLLدت - من الصعب تحدید األھمیة التي حملتھا تلك الذكریات الخاصة بالماضي

لكن من المرجح تماما أن اإلمام أحمLLد الLLذي كLLان متعمقLLا فLLي التLLاریخ  )2(.في الفترة محل الدراسة

ا مLLن المخLLاطر الخارجیLLة المصLLاحبة للصLLراعات الیمني قد فسر ھLLذه الLLذكریات باعتبارھLLا تحLLذیر

وربمLLا أسLLھمت أیضLLا فLLي شLLعوره بالشLLك تجLLاه مصLLر وھLLو شLLك خفLLف مLLن حدتLLھ فقLLط  .الداخلیLLة

 احتیاجھ للدعم المصري.

 تكثیف االتصاالت   :1948-1957
بالحLLد األدنLLى مLLن االتصLLاالت  ىلم تسمح سیاستھ االنعزالیة سLLو ىأثناء حكم اإلمام یحی

وكLLان ھنLLاك القلیLLل مLLن غائبLLا رسLLمي التواصLLل ال كان .ولم تكن مصر استثناء ،رىمع الدول األخ

 ،الجامعLLة الدینیLLة العریقLLة بالقLLاھرة ،درس عدد قلیل من الیمنیLLین فLLي األزھLLر .االتصاالت الثقافیة

وفLLي األربعینیLLات دعLLم  .وكانت الكتب والمجالت التي ألھمت النھضة األدبیLLة فLLي الLLیمن مصLLریة

وتعLLاطف صLLحفیون مصLLریون مLLع الحركLLة  ،مون فLLي مصLLر اللیبLLرالیین الیمنیLLیناألخLLوان المسLLل

 ،وقد جرى توقیع أول اتفاقیLLة بLLین البلLLدین ا.اللیبرالیة في الیمن وكانوا یقومون بالترویج ألنشطتھ

فLLي الLLیمن تعاطفLLت  1948وأثناء ثLLورة  )3(.1948عام  ،وكانت اتفاقیة صداقة واعتراف متبادل

 أي مساعدة من مصر. ىاإلمام لكنھ لم یطلب ولم یحصل عل الحكومة المصریة مع

 .األمام حینما بدأ التمثیLLل الدبلوماسLLي بLLین البلLLدین ىخطت العالقات مع مصر خطوة إل

LLي یونیLL1951 ووف LLاده إلLLري أوراق اعتمLLوض المصLLوزیر المفLLدم الLLد ىقLLام أحمLLت  ،اإلمLLوكان

فLLي نفLLس العLLام عبLLر الLLوزیر المفLLوض و )4(.المفوضLLیة المصLLریة أول مفوضLLیة أجنبیLLة فLLي الLLیمن

 ) 5(.الیمني في القاھرة عن دعم الیمن لمصر في صراعھا مع البریطانیین

في مصر أمر اإلمام أحمد بمصادرة أجھزة  1952یقول أحد الكتاب أنھ بعد قیام ثورة 

ویقLLول كاتLLب آخLLر أن  )6(.الرادیو في األماكن العامة لمنLLع الشLLعب مLLن أن "یتلLLوث" بسLLبب مصLLر



ومLLن المؤكLLد أن أحمLLد كLLان ینظLLر بامتعLLاض لقLLرار  )7(.خوة أحمد كانوا معادین للثورة المصLLریةأ

لكLLن  ،الحكومLLة المصLLریة الجدیLLدة بالسLLماح للزبیLLري باإلقامLLة فLLي مصLLر وتشLLكیل االتحLLاد الیمنLLي

وكLLان األمLLر األكثLLر أھمیLLة مLLن  .اإلمام لم یقم بأي شيء یعكر صفو العالقات الرسمیة بین البلدین

اللیبLLرالیین  ىمشLLاعر الشخصLLیة لإلمLLام أو أخوتLLھ ھLLو اآلمLLال التLLي أحیتھLLا الثLLورة المصLLریة لLLدال

وحتLLى قبLLل أن تتبنLLى مصLLر سیاسLLة  )8(،فقد رحب اللیبرالیون بابتھاج بLLالثورة المصLLریة ،الیمنیین

تجLLھ كLLل اللیبLLرالیین ا 1952عLLام  ذومنLL .عربیة نشطة اعتبر اللیبرالیون الیمنیLLون مصLLر حلیفLLتھم

  .مصر طلبا للدعم ىمعارضین لإلمام إلال

تLLم تقLLدیم أول مقترحLLات لتوحیLLد جنLLوب الصLLحراء  1954فLLي وقLLت مبكLLر مLLن عLLام 

 1954وفLLي عLLام  .كان رد فعل اإلمام أحمد ھو تكثیف حملتھ والبحث عن دعLLم إضLLافي .العربیة

LLLر تتبنLLLت مصLLLاھض  ىكانLLLورة دور منLLLا لبلLLLي طریقھLLLت فLLLطة وكانLLLة نشLLLة عربیLLLل سیاسLLLبالفع

وقعLLت مصLLر اتفاقیLLة  1954وفLLي یولیLLو  .وأعقب ذلك تنسیق بشكل أوثق بین البلدین ،ستعمارلال

ذلLLك العLLام وصLLلت  مLLنوفLLي وقLLت الحLLق  )9(.بعثLLة عسLLكري تLLدریب مع الیمن تتعھد فیھا بإرسLLال

   .الیمن وبقت ھناك لمدة عام ىضابط إل 14البعثة التي تكونت من 

لكLLن اإلمLLام اسLLتعاد  )10(،اإلمLLام بجانLLبة مصLLر والسLLعودی وقفLLت 1955وأثنLLاء انقLLالب 

LLة إلLLیطرة دون الحاجLLة. ىالسLLاعدة خارجیLLا  مسLLع موالیLLكل واسLLام بشLLقیق اإلمLLد هللا شLLر عبLLاعتب

والLLذي كLLان یضLLم  ،وخشLLت مصLLر أن یمیLLل بLLالیمن نحLLو المعسLLكر المLLوالي للغLLرب )11(،للغLLرب

لكنLLھ قLLدر  )12(المصLLریة ورغLLم أن اإلمLLام كLLان متوجسLLا مLLن البعثLLة العسLLكریة .العLLراق واألردن

وقرب نھایة العام كانت مصر  )13(.شكر عبد الناصرلتعاطف مصر أثناء االنقالب وأرسل البدر 

واحترامLLLا لرغبLLLة الLLLیمن حLLLدت مصLLLر مLLLن أنشLLLطة  ،والLLLیمن تتبنیLLLان دورا مناھضLLLا لالسLLLتعمار

واعتبرتLLھ  بLLالقرار اإلیمانرحبت صحیفة  .اللیبرالیین وطلبت منھم التوقف عن إصدار صحیفتھم

LLىدلیال جدیدا عل LLاظ علLLي الحفLLادة فLLریة الجLLة المصLLة الحكومLLریة  ىرغبLLداقة المصLLات الصLLعالق

 )14(.الیمنیة

أزمLLة  خLLاللو )15(.وقع الیمن ومصر والسعودیة میثاق جدة الثالثLLي 1956وفي أبریل 

یLLدعو وأثناء حLLرب السLLویس أصLLدر اإلمLLام أحمLLد إعالنLLا  .السویس قدم الیمن لمصر الدعم الكامل

 النصLLروبحسب صحیفة  )16(.فیھ المتطوعین لالنضمام للقوات المصریة وأمر بفتح مراكز تجنید

 ىوبعد الحرب قدم الرئیس عبد الناصLLر الشLLكر لإلمLLام أحمLLد علLL )17(.ألف متطوع 15كان ھناك 

 تولیLLھ الحكLLم ىاإلمLLام االحتفLLاالت بLLذكر ىوفي وقت الحق من ذلLLك العLLام ألغLL )18(.وقفھ النبیل"م"

وفLLي دیسLLمبر مLLن كLLل عLLام بعLLد  )19(.مصLLرإلLLى وأمر بمنح األموال المخصصة لتلLLك االحتفLLاالت 



تبع الیمن نفس الخLLط السیاسLLي ا 1957وطوال عام  .ذلك كان الیمن یحتفل بعید النصر المصري

 ت العالقات وثیقة بین البلدین.ظلو ،تبعتھ مصراالخارجي الذي 

مLLرا. قLLدمت مصLLر للLLیمن الLLذخائر مثكLLان  وقLLد ثبLLت أن ارتبLLاط الLLیمن الوثیLLق بمصLLر

الLLLیمن فLLLي مواجھتLLLھ مLLLع  المصLLLریة ودعمLLLت الحكومLLLة ووسLLLائل اإلعLLLالم ،واألسLLLلحة الخفیفLLLة

التLLي و ،وأرسLLلت الجامعLLة العربیLLة ،البریطانیین. كانت مصر مستعدة لتقLLدیم الخبLLراء عنLLد الطلLLب

 .ین البریطانیین باستمراروكانت تد ،الیمن ىبعثتي تحقیق إل ،صر عضوا مؤثرا جدا فیھامكانت 

ولكLLن  أسLLلحة ومسLLاعدات اقتصLLادیة مLLن الكتلLLة الشLLرقیة. ىفحصLLل علLL ،وحLLذا الLLیمن حLLذو مصLLر

كان أحمد یكLLره الLLرئیس  .برغم كل ھذا كان اإلمام یشك في أن مصر لدیھا مخططات تجاه الیمن

ان من المؤلم بالنسبة ك وكان واعیا تماما بجاذبیة عبد الناصر للیبرالیین والثوریین. ،عبد الناصر

نLLھ مLLن أرغLLم  ھLLو "العقید" یتمتع بشكل واضح بشعبیة أكبر فLLي بLLالده مLLن شLLعبیتھ ىلإلمام أن یر

نLLھ كLLان إنسل الرسول. لكLLن اإلمLLام كLLان یLLدرك أنLLھ طالمLLا كانLLت ھنLLاك مواجھLLة مLLع البریطLLانیین ف

LLة إلLLي ىبحاجLLري فLLأثیر المصLLواء التLLتطیع احتLLھ یسLLن أنLLا مLLد واثقLLان أحمLLر. كLLع  مصLLیمن مLLال

LLت ىاالستمرار في الحصول علLLس الوقLLي نفLLر فLLم مصLLع  .دعLLاد مLLب االتحLLة طلLLذه الثقLLبب ھLLوبس

  .الجمھوریة العربیة المتحدة –الكیان الجدید الذي كان یضم مصر وسوریا 

 االتحاد  :1958-1961
بعLLد توقیLLع میثLLاق الجمھوریLLة  ،األھLLرامبحسLLب محمLLد حسLLنین ھیكLLل رئLLیس تحریLLر  

 ىدمشLLق تلقLL ىوشك العودة إل ىوبینما كان الرئیس السوري شكري القوتلي عل ،حدةالعربیة  المت

 .الجمھوریة العربیة المتحLLدة ىالرئیس عبد الناصر برقیة من اإلمام أحمد یطلب فیھا االنضمام إل

 ،"حسLLنا :وعند قراءة البرقیة شعر الرئیس عبد الناصر بالحیرة وأعطاھا للقوتلي الذي علق قLLائال

 ى"تLLدع إمLLام الLLیمن ینضLLم إلLL :ل عبLLد الناصLLر ضLLاحكاأ" وسLL.مكننLLا أن ندعLLھ ینضLLم إلینLLای ،حسLLنا

ویقول ھیكل أن القوتلي ھو من أقنLLع عبLLد الناصLLر  الجمھوریة العربیة المتحدة؟ ھل ھذا منطقي؟"

قال القوتلي أنھ أوال ال یمكن رفض الوحدة مLLع الLLیمن  .الوحدة مع الیمن ىفي النھایة بالموافقة عل

وثالثLLا یمكLLن  ،الLLیمن ىوثانیا ربما تدخل الوحدة التحضر إلLL ،بارھا خطوة نحو الوحدة العربیةباعت

 ىد اإلمام سوف یسLLلمھ إلLLصورابعا  ،العناصر اللیبرالیة في الیمن ىالضغط عل خففللوحدة أن ت

  )20(.یدي الملك سعود

للشLLرق  لكLLن تLLم وضLLع حالLLة النظLLام السیاسLLي ،ربمLLا أقنعLLت ھLLذه األسLLباب عبLLد الناصLLر

األوسط أیضLLا فLLي االعتبLLار. رغLLم أن الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة قوبلLLت بحمLLاس مLLن الجمLLاھیر 

كانت السعودیة والعLLراق واألردن معادیLLة  یجابیا.إالعربیة لكن رد فعل الحكومات العربیة لم یكن 



وة وكLLان العLLراق واألردن یخططLLان لوحLLدة بینھمLLا كخطLL ،لھا. حLLاول الملLLك سLLعود إحبLLاط الوحLLدة

التLLي طلبLLت االنضLLمام  –والوحیدة مثلما اتضح  –كانت الیمن ھي الدولة العربیة األولي  .مضادة

 يولم یكLLن فLL ،في ذلك الوقت لم یكن ینقص عبد الناصر األعداء .الجمھوریة العربیة المتحدة ىإل

  .یثبت أن تلك الصداقة محرجةقد رغم أنھ  ا،وضع یسمح لھ بأن یرد صدیق

 تحادا فضفاضا یتمتع فیھ بحق النقض لكل األمLLور التLLي تمLLس الLLیمن.امد أراد اإلمام أح

 ،ھLLا االنLLدماج مLLع سLLوریاقكان ھذا مالئما عبد الناصر الذي كان بالفعل واعیا بالمشكالت التLLي خل

عقLLدت مفاوضLLات قصLLیرة أعقبھLLا توقیLLع  .مLLع الLLیمن ةخلLLق مشLLكالت مشLLابھعلLLى ولم یكن متلھفا 

رحب الرئیس عبد  .مارس 8في  -الكیان الجدید  ىمثلما أطلق عل -دة میثاق الدول العربیة المتح

قLLال عبLLد . الناصر بشكل علني باإلمام أحمد باعتباره الرجل الذي "أخLLذ المبLLادرة وطلLLب الوحLLدة"

"سLLLLوف یتLLLLذكر الشLLLLعب العربLLLLي فLLLLي كLLLLل مكLLLLان دائمLLLLا ھLLLLذه المبLLLLادرة باإلعجLLLLاب : الناصLLLLر

 )21(.واالحترام"

دولة عضو في االتحاد سوف تحتفظ بنظام الحكم فیھا وكLLذلك أن كل  ىنص المیثاق عل

ھا الدولي. كانت الوظائف الحكومیLLة التLLي سLLیتم توحیLLدھا ھLLي السیاسLLة الخارجیLLة والتمثیLLل ضعبو

قLLرار إتLLم  كذلك كLLان سLLیتم التنسLLیق فیمLLا یخLLص التعلLLیم. ،الدبلوماسي والقنصلي والقوات المسلحة

یة للمLLواطنین فLLي العمLLل وشLLغل المناصLLب العامLLة عبLLر مبLLادئ حریLLة الحركLLة والحقLLوق المتسLLاو

وترك المیثLLاق للقLLوانین الالحقLLة تحدیLLد اإلجLLراءات الخاصLLة بتحقیLLق الوحLLدة فLLي الجانLLب  ،االتحاد

مكLLون مLLن قLLادة الLLدول الكانLLت سLLتتم إدارة االتحLLاد بواسLLطة المجلLLس األعلLLى  )22(.االقتصLLادي

رارات المجلLLس األعلLLى والLLذي كLLان یعاونLLھ كLLان اإلجمLLاع مطلوبLLا فLLي قLL. األعضLLاء فLLي االتحLLاد

  .عدد متساوي من األعضاءبفیھ  ة ممثلةكل دول تالتحاد كانلمجلس 

تناول القLLانون األول تشLLكیل مجلLLس  .مارس أعلن المجلس األعلى ستة قوانین 13وفي 

الث وكالLLة نشأ القانون الثأ )23(.وحدد القانون الثاني مساھمة كل دولة في میزانیة االتحاد ،لالتحاد

 خامس والسادسالوتناول القانونان  .عملة یمنیة جدیدة بینما نظم القانون الرابع إصدار ،نقد یمنیة

 1958وفLLي سLLبتمبر  )24(توحیLLد القLLوات المسLLلحة والتنسLLیق فLLي األنشLLطة الثقافیLLة. علLLى التLLوالي

االجتمLLاع عبLLد الناصLLر وحضLLر الLLرئیس  ،أول اجتمLLاع لمجلLLس االتحLLاد فLLي القLLاھرة جLLرى افتتLLاح

عملھ المستمر لتحقیLLق أمLLال العLLرب فLLي  ىعل"خطابا مھما عبر فیھ عن شكره لإلمام أحمد  ىلقأو

 )25(.الوحدة"

ورغLLم ھLLذه الخطLLوات سLLرعان مLLا أصLLبح مLLن الواضLLح أن األمLLام لLLم یكLLن ینLLوي تنفیLLذ 

 ،سLLیقوتLLم تجاھLLل المLLواد التLLي تتنLLاول التن ،لم یحدث توحید ألي مLLن الوظLLائف الحكومیLLة .المیثاق

تبLLع اإلمLLام الحLLذر ا .بدا األمر وكان االتحاد لم یوجد أبدا ،وفیما یخص المؤسسات الیمنیة الداخلیة



تصLLریح مسLLبق قبLLل  ىوبعكس أحكام المیثاق كان مطلوبا من المصریین الحصول علLL ،باستمرار

  .دخول الیمن. تم اختصار االتحاد في وجود رسمي فقط

طلLLب  ؛حاول البدر جعLLل االتحLLاد یعمLLل 1959عام  وأثناء غیاب اإلمام أحمد في روما

من الجمھوریة العربیة المتحدة ما یقرب من مائة خبیر في مختلف المجاالت. وفLLي یولیLLو وصLLل 

LLد علLLا یزیLLرا ىمLLین خبیLLود  )26(.خمسLLذ بنLLان نفLLدر لكLLدور البLLان بمقLLو كLLھ لLLي أنLLك فLLد شLLوال یوج

 المیثاق.

أصLLر  در مLLع الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة.كان اإلمام في روما غاضبا من تعامالت الب

اء وأثنLL بعض أفراد األسرة الحاكمة أن البدر كان یتآمر مع المصریین إلزاحة اإلمام من السلطة.

LLیمن  ىرحلة اإلمام البحریة عائدا إلLLر الLLویسمLLاة السLLر قنLLھ عبLLاص بLLت الخLLعید  .الیخLLي بورسLLوف

تھم اإلمام ا .وبدأ بعدھا اجتماع عاصف ،متن الیخت لتحیة اإلمام ىصعد الرئیس عبد الناصر عل

قLLال أحمLLد أنLLھ سLLتكون ھنLLاك  .المصLLریین فLLي الLLیمن بالتLLآمر ضLLده وطلLLب مLLنھم االنسLLحاب فLLورا

LLل إلLLو وصLLة لLLب وخیمLLر أن  ىعواقLLد الناصLLرئیس عبLLال الLLاك. قLLوا ھنLLا زالLLم مLLد أنھLLیمن ووجLLال

LLاء علLLلوا بنLLد أرسLLراء قLLرض ىالخبLLن یعتLLھ لLLة وأنLLة الیمنیLLب الحكومLLطل LLتم  ىعلLLراءات یLLأي إج

النLLزول فLLي بورسLLعید حیLLث  ىدعLLا عبLLد الناصLLر اإلمLLام إلLL اتخاذھا ضد أي مصLLري یثبLLت تLLآمره.

وبعLLد  .اعتالل صحتھ ورفض مغادرة الیخLLت ىدعالكن اإلمام  ،أعدت الترتیبات الستقبال رسمي

االجتمLLLاع مباشLLLرة أرسLLLل عبLLLد الناصLLLر الLLLذي كLLLان یشLLLعر بالغضLLLب طLLLائرة خاصLLLة إلحضLLLار 

  )27(.من المصریینجدا ولم یبق في الیمن سوي عدد قلیل  ،ریینالمص

ومنذ ذلك الوقت أصLLبح الLLیمن فLLي وضLLع غریLLب حیLLث كLLان فLLي وحLLدة مLLع مصLLر لكLLن 

ومLLع ذلLLك أراد  خالل السLLنوات التLLي سLLبقت الوحLLدة. ىكانت عالقاتھ معھا أسوأ من أي وقت مض

ریLLة العربیLLة المتحLLدة تسLLعي لLLدور وطالمLLا كانLLت الجمھو ،اإلمLLام االحتفLLاظ باالرتبLLاط الرسLLمي

  .الرئیس عبد الناصر أن یقطع العالقات ىوحدوي كان من الصعب عل

 المواجھة  :1961-1962
االتحLLاد باعتبLLاره التزامLLا  ىإلLL انكان الیمن ومصر ینظر 1961وبحلول شھر دیسمبر 

اعیLLة كLLان االتحLLاد الثLLورة االجتم ىبالنسبة لمصر بنظامھا االشتراكي الجدید وتأكیLLدھا علLL .محددا

معسLLLكر  ىذلLLLك كLLLان الLLLیمن ینتمLLLي إلLLL ىوباإلضLLLافة إلLLL مLLLع الLLLیمن قLLLد أصLLLبح تناقضLLLا صLLLارخا.

وبالنسبة لإلمام كان تبني مصر إلجراءات  .الذین بدا التعایش السلمي معھم مستحیال "الرجعیین"

تحLLاد أن مصLLر ربمLLا تسLLتخدم اال ى منكان أحمد یخش خطرھا المحتمل. ىاشتراكیة دلیال آخر عل

  )28(.لتبریر تدخلھا في حالة حدوث اضطرابات داخلیة في الیمن



وربمLLا كانLLت قصLLیدتھ  ،خذ المبادرة في االنفصال عن االتحادألكن اإلمام لم یرغب في 

لLLم یكLLن  متعمدة لدفع مصر للقیام بذلك. –والتي نشرت في دیسمبر  –التي ھاجم فیھا االشتراكیة 

  دیسمبر قال عبد الناصر في خطاب طویل: 23في  ئا.رد فعل الرئیس عبد الناصر بطی

ن بنLLا ال یحبLLون ھLLذا وأولئك المحیطLL بالطبع أنا أتحدث عن االشتراكیة.

شLLLد لحیتLLLھ والLLLبعض یLLLنظم القصLLLائد...یقول الملLLLك ی.البعض ..الحLLLدیث

ویخLLرج إمLLام الLLیمن بقصLLیدة تھLLاجم  سعود أن االشتراكیة ضد اإلسLLالم.

الیمنیLLLة التLLLي –ن الرجعیLLLة السLLLعودیة أللمLLLاذا؟ بLLLالطبع  االشLLLتراكیة.

LLLLتولي علLLLLوال ال ىتسLLLLعوبأمLLLLش LLLLد ھLLLLعوبال تریLLLLترد تأن  ذه الشLLLLس

 )29(ا.حقوقھ

االختالفLLات  ىأشLLار البیLLان إلLL دیسLLمبر أصLLدرت مصLLر بیانLLا ینھLLي الوحLLدة. 26وفLLي 

یLLدیولوجیات ھLLو أمLLر حیLLوي لنجLLاح أي أن التوافق فLLي األ ىوركز عل ،األساسیة في وجھة النظر

ن أیقLLول أن "تجربLLة السLLنوات الLLثالث السLLابقة قLLد أثبتLLت بمLLا ال یLLدع الشLLك  ى البیLLانومضLL .وحLLدة

 )30(.الشعب الیمني لم یستفد من التجربة"

كLLان  .ومع إنھاء الوحدة بدأت حملة وسLLائل اإلعLLالم المصLLریة ضLLد اإلمLLام بشLLكل جLLدي

وفLLي بیLLان  .عLLدم الLLردلة خاصة بLLھ فقLLرر حمأحمد یدرك أنھ ال یستطیع مواكبة الحملة المصریة ب

 ھ".أعرب أحمد عن أسفھ "لحرب الكلمات غیر المبررة ضLLد الLLیمن وشLLعبھ وإمامLL 27صدر یوم 

واحLLتفظ  )31(".ننحدر للLLرد ن"رغم أننا نسمع الھجوم واإلھانات الموجھة ضدنا لكننا ل :قال اإلمام

 .اإلمام أحمد بھذا الموقف الصامت حتى وفاتھ

وذلLLك مLLن خLLالل  ،یبرالیون الیمنیون والمعلقLLون المصLLریونكان من یقوم بالحملة ھم الل

وكانت  )32(،اإلمام بأنھ متحالف مع االستعمار اتھم المقاالت في الصحف واألحادیث في اإلذاعة.

واألمLLر  )35(.حافLLة ثLLورة ىقیLLل أن الLLیمن كLLان علLLو )34(،وثLLورات )33(،ھناك تقاریر عن اعتقاالت

واالقتبLLاس التLLالي مLLن  .ات كLLان الLLدعوات الصLLریحة للتمLLرددعLLاءاألكثLLر تLLدمیرا مLLن مثLLل ھLLذه اال

 ذلك: ىالشعب الیمني ھو مثال عل ىحدیث موجھ إل

ثوروا ضد الحكم االستبدادي لإلمام أحمد الذي  :نتم بشرأنتم الشعب وأ

دمLLLروا قصLLLوره واشLLLنقوه مثلمLLLا شLLLنق  كم.ھLLLو سLLLبب بؤسLLLكم ومعانLLLات

 )36(.أخوتكم

 تولي البدر السلطة 



 .كان البدر معجبا حقا بعبد الناصر وقد لعب دورا ھاما فLLي تحقیLLق الوحLLدةبعكس والده 

وبحسب البدر فقد شكا عبد الناصر أثناء الوحدة من العراقیل التي كان یضLLعھا اإلمLLام أحمLLد أمLLام 

وفLLي عLLام  )37(.وقLLال أنLLھ سLLیكون مLLن األسLLھل بكثیLLر التعامLLل مLLع البLLدر ،التعاون المصري الیمني

وبLLرغم توجLLھ مصLLر  1962وفLLي عLLام  .عLLادة إحیLLاء الوحLLدة لكنLLھ فشLLلحLLاول البLLدر إ 1959

وكان یأمLLل  ،الرجعیة كان البدر ال یزال یعتبر نفسھ صدیقا لعبد الناصر ىاالشتراكي وحربھا عل

وعندما تولي البدر منصب اإلمامLLة كLLان یتوقLLع تحسLLنا  .أن یكون شعور عبد الناصر مماثال نحوه

  .منیةفوریا في العالقات المصریة الی

ل أفخالل اجتماع مLLع القLLائم باألعمLLال المصLLري سLL .سرعان ما أصیب البدر بخیبة أمل

أصیب البدر بالدھشة وقLLال أن عبLLد  .عبد الناصر ىاألخیر عما إذا كان البدر ینوي إرسال وفد إل

 ، قال القLLائم باألعمLLال أن عبLLد الناصLLر لLLن یفعLLل ذلLLكوفدا. الناصر ھو من یفترض أن یرسل إلیھ 

رفLLض البLLدر إرسLLال  .ن لو أن البدر أرسل دعوة رسمیة فإن عامر نائب الرئیس سوف یحضرلك

وقLLد تمنLLت  ،وصلت برقیة العLLزاء التLLي أرسLLلھا عبLLد الناصLLر متLLأخرة )38(.وانتھي االجتماع ةدعو

في مسLLتقبل عظLLیم یحقLLق لھLLم الكرامLLة التLLي منحھLLا "البرقیة للبدر النجاح في تحقیق آمال الیمنیین 

أي تغییر  ىكان نذیر الشؤم األكبر ھو أن تولي البدر لمنصب اإلمامة لم یؤد إل )39(".نسانهللا لإل

 فبعد یومین من تولیھ اإلمامة ھاجمتھ اإلذاعة المصریة ھو ووالده الراحل: ،في الحملة المصریة

وھناك مثل یقLLول "ھLLذا "...أنا ومن بعدي الطوفان"(أحمد)  كان شعاره

اإلمام البدر الذي یمكن  ىوالطوفان لن یبقي عل. الشبل من ذاك األسد"

ن یكون عزاؤه الوحید ھو أن لھ نظیرا في المملكLLة العربیLLة السLLعودیة أ

  )40(.األمیر فیصل وھو وریث عرش آخر غیر مستقر –

شLLك فLLي موقLLف مصLLر تجLLاه البLLدر وال فLLي رد  ىالضباط الثوریین الیمنیین أدن ىوھكذا لم یكن لد

 .الثورة ضده فعلھا المحتمل تجاه
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 الفصل الثامن
 الیمن والمملكة العربیة السعودیة

كمLLا  ،السعودیة في القLLرن التاسLLع عشLLر-قش ھذا الفصل باختصار االتصاالت الیمنیةینا

وینتھLLي ھLLذا الفصLLل بدراسLLة  .ونتائجھLLا 1934السعودیة التLLي وقعLLت عLLام -یتناول الحرب الیمنیة

 .1962و 1948بین عامي فیما المملكة العربیة السعودیة مع عالقات الیمن 

  ذكریات الماضي

ربیة السعودیة الحالیة قامت في القرن العشرین لكن أسرة آل سعود رغم أن المملكة الع

وفLLي بدایLLة القLLرن التاسLLع عشLLر اجتLLاح الوھLLابیون  .تمتعت بأھمیة في نجد منذ القرن السابع عشر

تحالف الشریف حمود شیخ قبیلة أبو عLLریش  بقیادة آل سعود الحجاز وشنوا ھجمات داخل الیمن.

كLLان  )1(.تھامLLة وشLLكلوا تھدیLLدا حقیقیLLا لإلمLLام فLLي صLLنعاء ىین حیLLث سLLیطروا علLLیمLLع الوھLLاب

اإلمLLام یطلبLLون منLLھ التمسLLك بتفسLLیراتھم  ىأرسLLلوا إلLLفالوھLLابیون یعتبLLرون الزیدیLLة مLLذھب كفLLر 

لإلسالم. وكما كانت عاداتھم دمر الوھابیون القباب والمبLLاني األخLLرى فLLوق المقLLابر فLLي المنLLاطق 



ولم تتم إزالة تLLأثیرھم مLLن الLLیمن إال بعLLد أن ھLLزم المصLLریون  )2(.التي سیطروا علیھا داخل الیمن

  .ن في نجدیالوھابی

LLد أعطLLىواستمر تأثیر ھذه االتصاالت من القرن التاسع عشر عبر القرن العشرین. وق 

كLLذلك  .انتشLLار النفLLوذ السLLعودي فLLي الLLیمن الشLLرعیة الدعLLاءات السLLعودیة بشLLأن األراضLLي الحقLLا

وھو عداء لLLم یختLLف تمامLLا حتLLى حLLین كانLLت  –بین الزیدیة والوھابیة أظھرت االحتكاكات العداء 

 ذلك منذ بدایة تلك االتصLLاالت فLLي القLLرن ىوباإلضافة إل .العالقات بین البلدین في أفضل حاالتھا

حكLLام السLLعودیة اھتمامLLا  ىبLLدأالتاسع عشر احتفظ أئمة الیمن بقدر من الشLLك تجLLاه السLLعودیة كمLLا 

  .بما كان یجري في الیمن

 1934السعودیة -الحرب الیمنیة
 يلLLم تكLLن ھنLLاك أ .نزاع بشأن عسیر ونجران ىالسعودیة إل-تعود جذور الحرب الیمنیة

لLLم  .ترسیم دقیق للحدود في زمن اإلمبراطوریة العربیة القدیمة أو أثناء الحكم العثماني ىحاجة إل

وكLLذلك كLLان الحLLال  ،لتقلیLLديیكLLن مفھLLوم الدولLLة القومیLLة معروفLLا فLLي الفكLLر السیاسLLي اإلسLLالمي ا

لم تكن ھناك حدود واضحة في شبة الجزیرة العربیLLة  .بالنسبة لمفھوم الحدود القومیة المنبثق منھ

ي نLLزاع إال فLLالتي كانت القبائLLل تتحLLرك وتتجLLول فیھLLا بحریLLة. لLLم تتسLLبب الحLLدود غیLLر الواضLLحة 

نجLLران فیمLLا  ىعسیر وامتد إلLL نبشأحینما ظھرت الیمن والسعودیة كدولتین مستقلتین. بدأ النزاع 

الملكیLLة اسLLتخدم كLLل طLLرف مLLن الطLLرفین االرتبLLاط السLLابق والسLLیطرة الحالیLLة  ىوكLLدلیل علLL .بعLLد

واالتفاقیات المبرمة مع الحكام المحلیین. من وجھة النظر التاریخیة الخالصLLة كانLLت حجLLج الLLیمن 

   .ج قویةحشد حج ىأفضل لكن من الناحیة القانونیة كان الطرفان قادرین عل

بالتفصLLیل فLLي مواضLLع  1934وقLLد تمLLت دراسLLة التطLLورات التLLي قLLادت إلLLي حLLرب 

حLLاوال من المثیر لالھتمام أن الطرفین  نولذلك فلیس ھناك داعي للخوض فیھا ھنا. لك )3(أخرى،

بLLذلت جھLLود مسLLتمرة مLLن أجLLل  .1934و 1926ودي فیما بین عامي  لجاھدین حل النزاع بشك

LLول إلLLویة ىالوصLL؛تس LLعقLLین م ىدت علLLات بLLتة اجتماعLLل سLLرماألقLLرفین وجLLي الطLLادل  ىثلLLتب

 )4(ى.عشرات الخطابات والبرقیات بین الملك عبد العزیز واإلمام یحی

  نتیجLLة مفادھLLا أن اإلمLLام كLLان یLLراوغ ىتوصLLل الملLLك عبLLد العزیLLز إلLL 1934وفLLي عLLام 

لحدود من نجLLران فقرر حل المشكلة عن طریق الحرب. عبر جیش سعودي بقیادة األمیر سعود ا

واجLLھ جLLیش سLLعود مقاومLLة عنیفLLة وكLLان یتقLLدم  بینما دخل جیش آخر یقLLوده األمیLLر فیصLLل تھامLLة.

طلLLب اإلمLLام  الحدیدة خLLالل ثالثLLة أسLLابیع. ىببطء بینما اجتاحت قوات فیصل تھامة وسیطرت عل

وبLLدأت الطLLائف  ىوصLLل فریLLق یمنLLي برئاسLLة عبLLد هللا الLLوزیر إلLL ھدنة ووافق الملك عبد العزیLLز.



رغم أن الملك عبد العزیز كان یحتل مساحات كبیرة من الیمن و المفوضات بھدف إنھاء الحرب.

عبLLد  ىاكتفLL .أفضLLل بكثیLLر مLLن قLLوات اإلمLLام إال أنLLھ اتخLLذ موقفLLا معتLLدالكانLLت ثبLLت أن قواتLLھ قLLد و

تLLم توقیLLع  السعودیة ولم تكن لLLھ أي مطالLLب آخLLري فLLي األرض. ىالعزیز بضم عسیر ونجران إل

. وبعد توقیLLع المعاھLLدة 1934في مایو  –جانب عھد تحكیم  ىإل -اھدة لترسیم الحدود الجدیدة مع

  .بدأت لجنة حدودیة ضمت ممثلین عن كال الطرفین في ترسیم الحدود وأكملت المھمة بعد عام

السعودیة  رىكان اإلمام یعتبر عسیر ونجران جزء ال یتجزأ من الیمن وكان یكره أن ی

 ،لكن في ضوء الموقLLف العسLLكري كLLان عLLرض الملLLك عبLLد العزیLLز كریمLLا بالفعLLل .تقوم بضمھما

بدا المطالبة بنجLLران ألم یحاول أي منھما  ؛وأحمد مع الوضع ىتأقلم كل من یحی .وقد قدره اإلمام

وفیما بعد كان اللیبرالیون المعارضLLون ألحمLLد یتLLذكرون االتفاقیLLة باعتبارھLLا استسLLالما  ،أو عسیر

 )5(.ديللعدوان السعو

ومع ترسیم الحدود وحل النزاع بشأن األرض تحسنت العالقLLات بLLین الLLیمن والسLLعودیة 

محاولة اغتیال الملLLك عبLLد العزیLLز التLLي قLLام بھLLا ثالثLLة یمنLLین خLLالل موسLLم  حتىو .بشكل تدریجي

أظھLLرت  لم تتسبب في اإلخالل بالتفاھم الذي جري التوصLLل إلیLLھ بعLLد الحLLرب. 1933الحج عام 

 ىبن من أبناء یحیLLاقام أكثر من  .اعدم وجود خطة منظمة وتم نسیان ھذه الحادثة تمامالتحقیقات 

LLت إلLLن وقLLیمن مLLزور الLLعودیة تLLات سLLر ىبزیارات متكررة للیمن وكانت ھناك بعثLLتمرت  .آخLLاس

 )6(.الحدود لكن كان یتم حلھا بواسطة المسئولین المحلیین ىھذه الحوادث الصغیرة عل

  1948ثورة 
حاسLLما فLLي  1948جانLLب أحمLLد أثنLLاء ثLLورة  ىرالیین كان تدخل السعودیة إلبحسب اللیب

ھذا إدعاء مبالغ فیھ ألنLLھ رغLLم أن الملLLك عبLLد العزیLLز دعLLم أحمLLد بالتأكیLLد لكLLن كLLان و )7(.انتصاره

  .انھیار الثورة بفضل القوات الیمنیة ولیس نتیجة التدخل الخارجي

 السLLعودیة. ىأحمLLد فLLي طلLLب اللجLLوء إلLLوبعد وقت قلیLLل مLLن انLLدالع الثLLورة فكLLر اإلمLLام 

LLة إلLLل برقیLLعودیة ىأرسLLي السLLدخول األراضLLھ بLLماح لLLھ السLLب منLLز یطلLLد العزیLLك عبLLد  ،الملLLوبع

 .إرسال البرقیة وقبل أن یصل الرد غیر أحمد رأیھ وقرر البقاء في الیمن وقیادة الثLLورة المضLLادة

  .دید ویطلب منھ الدعم المعنويأرسل برقیة ثانیة یخبر فیھا الملك عبد العزیز بقراره الج

وقLLد كLLان یفتLLرض بشLLكل عLLام  ،كان عبد هللا الوزیر صدیقا شخصیا للملك عبLLد العزیLLز 

لكLLن الملLLك عبLLد العزیLLز أصLLیب  .فLLي الLLیمن أن المملكLLة العربیLLة السLLعودیة سLLوف تعتLLرف بنظامLLھ

إلزاحLLة نظLLام  أن ھLLذا النمLLوذجمLLن  ىشLLكLLان یخنھ أیضLLا أكما  ى،بصدمة نتیجة اغتیال اإلمام یحی

بلLLده ھLLو. ولھLLذا فقLLد عLLارض نظLLام  ابمLLا فیھLL -في البلدان العربیة األخLLرى  إتباعھقائم بالقوة سیتم 



ورغم ذلك لم یكن راغبا في التدخل بشكل نشط. وحین وصلت برقیة  ،الوزیر وتعاطف مع أحمد

د قلیLLل مLLن اإلمام أحمLLد األولLLي رد بالترحیLLب بLLھ فLLي السLLعودیة ولكنLLھ طلLLب منLLھ الLLدخول مLLع عLLد

األشخاص وبدون أي أسلحة ثقیلة. من الواضح أن الملك لLLم یكLLن یرغLLب فLLي أن تتحLLول أراضLLي 

 نقطة انطالق لعملیات أحمد. ىالسعودیة إل

الملك عبد العزیز یطلب فیھا االعتراف بLLھ لكLLن الملLLك  ىأرسل عبد هللا الوزیر برقیة إل

  )8(.ا الملLLك أفرادھLLا لزیارتLLھ فLLي الریLLاضجLLدة دعLL ىتجاھلھا. وحین وصلت بعثة األمم المتحدة إل

LLدموا إلLLم أن یتقLLبة لھLLن بالنسLLن اآلمLLن مLLم یكLLھ لLLك أنLLىقال المل LLة بLLع البقیLLیمن وأقنLLواالLLي  أن یظلLLف

 .الریاض. أرسل الوزیر وفدا لیعرض موقفھ أمام اللجنة ولیطلب المساعدة من الملك عبد العزیز

 ائال:ي اللقاء بین الملك والوفد اللقاء قفیلبوصف 

وحین انتھLLوا  ،سمح ألعضائھ بشكل مھذب بإلقاء كلمة في اجتماع عام

ھنا وتطلبوا دعمLLي  ىقائال :"كیف یمكنكم أن تأتوا إل التفت إلیھم الملك

 ىلقLLد حضLLرتم إلLL وواصLLل قLLائال :"أنLLتم قتلLLة. وحسن نوایLLاي لسLLیدكم؟"

ن ما لدیكم ال یسLLعني إال أ ىھنا باعتباركم ضیوفي وبعد أن استمعت إل

 )9(أطلب منكم مغادرة بالدي."

طلLLب أجھLLزة السLLلكي مLLن السLLعودیة  كLLان اإلمLLام أحمLLد یبسLLط سLLیطرتھ بشLLكل سLLریع.

بشLLكل  فLLي االنخLLراط قLLدر مLLا كLLان الملLLك عبLLد العزیLLز غیLLر راغLLببولكن یبدو أنھ  ورفض طلبھ.

م وأیضLLا ألنLLھ لLL ،بشكل جزئي سبب خوفLLھ مLLن عواقLLب التLLدخل الخLLارجي -نشط فإن اإلمام أحمد 

سLLبب قیLLام الملLLك عبLLد ت لLLم یطلLLب تLLدخال سLLعودیا نشLLطا. -مسLLاعدات كبیLLرة  ىحاجة إلیرى الیكن 

اإلضLLرار بLLالثوار الLLذین كLLانوا فLLي أمLLس السLLعودیة فLLي العزیLLز بإبقLLاء بعثLLة الجامعLLة العربیLLة فLLي 

ولLLو كLLان اإلمLLام  .الوضع الLLداخلي ىلكنھ لم یؤثر بشكل جذري عل ،االعتراف الدولي ىالحاجة إل

كLLان الملLLك عبLLد ھLLل مLLد قLLد طلLLب المزیLLد مLLن المسLLاعدات مLLن السLLعودیة فمLLن غیLLر المعLLروف أح

  .لتقدیمھا أم ال على استعدادالعزیز 

 حسن الجوار  :1948-1962
نتLLائج  ىإلLL ىرغLLم أن التLLدخل السLLعودي لLLم یكLLن حاسLLما بLLأي حLLال مLLن األحLLوال لكنLLھ أد

ل العالقLLات الودیLLة التLLي اسLLتمرت عبLLر شLLعر اإلمLLام احمLLد باالمتنLLان وسLLاعد ھLLذا فLLي تشLLكی امة.ھ

أسس الموقف السعودي الداعم للشرعیة في الیمن سابقة في السیاسة السعودیة  معظم فترة حكمھ.

السLLعودیة بخLLوف  ىومنذ ذلك الوقت أصبح اللیبرالیون والثLLوار الیمنیLLون ینظLLرون إلLL .تجاه الیمن

 وعداء.



بینمLLا ازدادت  .ة الLLروابط بLLین البلLLدینتقویLL ىمسینیات كان ھناك عامالن قادا إلوفي الخ

یقLLدر بحLLوالي  -امتیازات النفط السعودي تضاعفت فرص العمLLل وانتقLLل عLLدد كبیLLر مLLن الیمنیLLین 

وبالنسبة لالقتصاد السعودي الذي یفتقر لألیدي العاملLLة  .للعمل في السعودیة -مائتي ألف شخص 

فاد االقتصLLاد الیمنLLي كثیLLرا مLLن فLLي حLLین اسLLت ،كLLان ھLLذا یعنLLي إضLLافة مطلوبLLة للقLLوي العاملLLة

نشLLأ مجتمLLع غنLLي ضLLخم فLLي السLLعودیة وازداد  .بإرسLLالھا نالتحویالت التLLي كLLان الیمنیLLون یقومLLو

LLین علLLان حریصLLان الطرفLLرة. كLLبة كبیLLدین بنسLLین البلLLادي. ىالتبادل بLLام االقتصLLذا النظLLجیع ھLLتش 

حLLول  تمركLLزمLLا بLLدأت توكان العامل الثاني ھو تبني الملLLك سLLعود سیاسLLة عربیLLة نشLLطة سLLرعان 

وكانLLت  ،1957و 1955كان الیمن یقوم بدور مماثLLل فیمLLا بLLین عLLامي  .دور مناھض لالستعمار

 .نحو متشابھ ىالسیاسات العربیة للبلدین تسیر عل

الملLLLك عبLLLد العزیLLLز لیطلLLLب مسLLLاعدة  ىأرسLLLل البLLLدر وفLLLدا إلLLL 1955وأثنLLLاء انقLLLالب 

دورا مناھضLLا لالسLLتعمار وأرادتLLا أن تسLLتمر السعودیة. كانت كل من مصر والسعودیة تمارسLLان 

وھكذا كان البلدان معLLادیین لنظLLام عبLLد هللا الLLذي  .الیمن في المعسكر العربي المناھض لالستعمار

 .كLLذلك رغبLLت مصLLر والسLLعودیة فLLي اسLLتعادة نظLLام أحمLLد ،للغرب يأنھ موال ىكان ینظر إلیھ عل

وبسLLبب شLLعوره بLLالقوة نتیجLLة  ،سLLتعماروبLLدافع مLLن رغبتLLھ فLLي دعLLم أحمLLد الLLذي كLLان مناھضLLا لال

لكLLن الملLLك سLLعود لLLم یكLLن  .قرر الملك سعود االستجابة لطلب البدر للمساعدة ،التشجیع المصري

ومLLرة  البLLدر. ىأرسLLل األسLLلحة ولLLیس القLLوات إلLL ؛یرغLLب فLLي أن تشLLارك السLLعودیة بشLLكل نشLLط

عLLاد اإلمLLام  .الخLLارجي حسم الصراع الداخلي فLLي الLLیمن قبLLل أن یLLتم الشLLعور بLLأثر التLLدخل ىأخر

كLLرر التLLدخل السLLعودي  البLLدر. ىمساك بزمام األمLLور قبLLل وصLLول األسLLلحة السLLعودیة إلLLأحمد لإل

السLLلطة  ىفLLي كلتLLا الحLLالتین تLLم تقLLدیم الLLدعم إلLL :1948نفLLس الLLنمط الخLLاص بعLLام  1955عLLام 

   .وفي كلتا الحالتین أیضا كان التدخل محدودا ،الشرعیة

بالرئیس عبد الناصر والملك  ىحیث التق ةجد ىإلمام أحمد إلسافر ا 1956وفي أبریل 

والLLذي  -وقLLد اسLLتخدم ھLLذا المیثLLاق  .وكانت نتیجة اللقاء ھي توقیع میثLLاق جLLدة الثالثLLي )01(.سعود

لتبریLLر التLLدخل فLLي  بواسLLطة كLLال مLLن مصLLر والسLLعودیة - أنشا تحالفا عسLLكریا بLLین الLLدول الثالثLLة

 ما یلي: ىمن المیثاق والتي نصت عل 2لمادة رقم ا ىكانت تتم اإلشارة إل الیمن.

تعتبر الدول الموقعة أي عدوان مسLLلح یLLتم ضLLد أي دولLLة منھLLا أو ضLLد 

لحLLق الفLLردي والجمLLاعي ا لوتنفیLLذ ،ولھLLذا .قواتھLLا اعتLLداء علیھLLا جمیعLLا

فLLإن كLLل دولLLة ملتزمLLة بالمشLLاركة فLLي  ،المشروع في الدفاع عن كیانھLLا

االعتLLداء واسLLتخدام عمLLل الوسLLائل  مسLLاعدة الدولLLة التLLي وقLLع ضLLدھا



لLLLرد االعتLLLداء  - بمLLLا فLLLي ذلLLLك اسLLLتخدام قواتھLLLا المسLLLلحة - المتاحLLLة

 )11(.واستعادة الھدوء والسالم

 )12(.افتتLLاح فLLرع ألحLLد البنLLوك السLLعودیة فLLي الحدیLLدة ىوافق اإلمام علLL 1956في عام 

العLLام قLLدم أول وزیLLر  وفLLي نفLLس )13(.أنشئت خدمة جویة بLLین الLLیمن والسLLعودیة 1957وفي عام 

فLLي السLLابق كانLLت العالقLLات تLLدار عبLLر تبLLادل بعثLLات  )14(؛مفوض سLLعودي أوراق اعتمLLاده لإلمLLام

 .مؤقتة

حLLدث أھLLم تحLLول فLLي السیاسLLات حLLین طلLLب اإلمLLام الوحLLدة مLLع الجمھوریLLة العربیLLة 

رار اإلمام ق ىوقد أد ،لجمھوریة العربیة المتحدةلكانت السعودیة في ذلك الوقت معادیة  .المتحدة

أرسل الملLLك مبعوثLLا خاصLLا إلثنLLاء  .شعور الملك سعود بالحیرة والغضب ىبتبني دور وحدوي إل

LLمام إلLLن االنضLLدة ىاإلمام عLLة المتحLLة العربیLLل أن  .الجمھوریLLا قبLLر یومLLعة عشLLوث تسLLي المبعLLأبق

ل علیLLھ كLLل الLLدعم الLLذي یمكنLLھ الحصLLو ىقال اإلمLLام أنLLھ بحاجLLة إلLL .اإلمام ىیسمح لھ  بالحدیث إل

اسLLتعداد لLLدعم  ىسLLأل عمLLا إذا كانLLت السLLعودیة علLL .أثناء انخراطھ فLLي المواجھLLة مLLع البریطLLانیین

 .یسLLمح لھLLا بتقLLدیم مثLLل ھLLذا الLLدعم عأخبره المبعوث أن السعودیة لم تكن في وضLL .الیمن عسكریا

ن بLLی الوحLLدة وحLLین أعلLLن عLLن محاولLLة السLLعودیة إجھLLاض ،االجتماع بدون التوصLLل لنتLLائج ىانتھ

سLLوریا ومصLLر نظمLLت مظLLاھرة ضLLخمة عدائیLLة ضLLخمة أمLLام المفوضLLیة السLLعودیة فLLي صLLنعاء 

  .اإلمام ىحتج الوزیر السعودي لداو

أصLLبح مLLن ، تحسین عالقتھا مع الجمھوریة العربیة المتحLLدة ىبینما عملت السعودیة عل

LLورق ىالواضح أن اإلمام أراد االتحاد أن یكون حبرا عل. LLع الLLات مLLنت العالقLLھ تحسLLم أنLLیمن رغ

اعتبLLرت الحكومLLة السLLعودیة قLLرار أحمLLد باالنضLLمام  .كLLان ھنLLاك بLLرود واضLLح فLLي ذلLLك الوقLLت

للجمھوریة العربیLLة المتحLLدة قLLرارا أحمLLق للغایLLة وأصLLبحت متخوفLLة مLLن وجLLود أعLLداد كبیLLرة مLLن 

ذلLLك بLLدا البLLدر ثوریLLا أكثLLر مLLن الLLالزم بالنسLLبة للمLLزاج  ىوباإلضLLافة إلLL .الشLLیوعیین فLLي الجLLوار

  .وكان حكام السعودیة یفضلون رؤیة الحسن كخلیفة لإلمام ،لسعوديا

وضLLعت الحكومLLة السLLعودیة قیLLودا  .كانLLت ھنLLاك أزمتLLان صLLغیرتان 1960وفLLي عLLام 

العاملون الیمنیون بسبب ذلLLك وعLLاد عLLدد مLLنھم  ىعمل غیر السعودیین في البالد. عانى جدیدا عل

LLیمنى إلLLا لل .الLLا مفتوحLLة خطابLLحیفة یمنیLLت صLLت وجھLLین كانLLن أن الیمنیLLھ مLLكو فیLLعود تشLLك سLLمل

الضLLوابط  ىكLLان ینظLLر إلLL )15(.یLLد السLLلطات السLLعودیة ى"تسLLاء معLLاملتھم ویLLتم اضLLطھادھم"عل

لكLLن تLLم حLLل األزمLLة  )16(،الLLیمن لتغییLLر سیاسLLاتھ ىأنھا محاولة لممارسة الضLLغط علLL ىالجدیدة عل

LLن المفوضLLت حین ألغیت تلك الضوابط الجدیدة. قال بیان صادر مLLھ كانLLیمن أنLLي الLLعودیة فLLیة الس

وفLLي نفLLس العLLام طلLLب اإلمLLام أن یLLتم  )17(.تLLتم معاملLLة الیمنیLLین مثLLل المLLواطنین السLLعودیین تمامLLا



یLLرفض  كLLان لLLم یقLLدم طلLLب رسLLمي لكLLن كLLان یفتLLرض أن البLLدر الLLذي .استبدال الLLوزیر السLLعودي

 ،لLLم یLLتم تعیLLین وزیLLر جدیLLد .قLLرارانتقادات الوزیر العلنیة للجمھوریة العربیة المتحدة كان وراء ال

 .وحین اندلعت الثورة كان من یمثل السعودیة في الیمن قائم باألعمال

بدرجLLة كبیLLرة عنLLد حLLل االتحLLاد وبLLدء  ىأصLLبحت العالقLLات بLLین الLLیمن والسLLعودیة أقLLو 

بالنسبة للرئیس عبد الناصر كان اإلمام  .الحملة المصریة ضد نظامي الحكم في الیمن والسعودیة

وكان انھیار أحدھما إیLLذانا بانھیLLار اآلخLLر. أدرك  ،مد والملك سعود شریكین في تحالف رجعيأح

ورغم أن تعاطف  .جبھة صلبة في مواجھة الھجمات المصریة ىاإلمام والملك الحاجة للحفاظ عل

عالقLLات جیLLدة  ىلحفLLاظ علLLإلLLى االبدر كان دوما مع مصر أكثر من السعودیة لكنLLھ أدرك الحاجLLة 

وحین أصLLبح إمامLLا لLLم تكLLن لدیLLھ النیLLة إلنھLLاء العالقLLات الودیLLة التLLي كانLLت قائمLLة مLLع  نھ.مع جیرا

فLLي نفسLLھ وسLLیطا بLLین مصLLر  ىوبدال من مھاجمة النظام السLLعودي إلرضLLاء مصLLر رأ .السعودیة

 الملLLك سLLعود التLLي أخبLLره فیھLLا بوفLLاة اإلمLLام أحمLLد تتمیLLز بLLدفء ىكانLLت رسLLالتھ إلLL والسLLعودیة.

  .زار وفد سعودي رفیع المستوي صنعاء لتھنئة اإلمام الجدید .مماثل ملك بدفءاستثنائي ورد ال

لم تكن العالقات بین حكومتي الیمن والسعودیة خالیة من التقلبات لكنھLLا كانLLت مرضLLیة 

التLLدخالت رغم أن فLL ،ن والثLLوار الیمنیLLین مLLن السLLعودیة مختلفLLایكLLان موقLLف اللیبLLرالی .بشLLكل عLLام

أقنعLLتھم أن السLLعودیة سLLوف لكنھLLا كانت محدودة وغیر حاسمة  1955و 1948السعودیة عامي 

تعارض فورا أي تغییر في الیمن. كانLLت السLLعودیة تعتبLLر حLLارس األوضLLاع المتخلفLLة فLLي الLLیمن. 

LLر دورا مناھضLLت مصLLین تبنLLون ال اوحLLع اللیبرالیLLة اتبLLوللرجعیLLریمنیLLري وجLLنھج المصLLتن ال 

مLLام أحمLLد زیارة فریق سLLعودي لإل ىفتعلیقا عل .مھاجمة السعودیة رغم عدم وجود ضرورة لذلك

"ال توجLLLد فLLLي  . ذكLLLر المنشLLLور أنLLLھھLLLاجم منشLLLور ثLLLوري النظLLLام السLLLعودي 1962فLLLي صLLLیف 

 ىالسLLعودیة تریLLد العLLودة بعجلLLة التLLاریخ إلLL"أن ومضLLى یقLLول  السLLعودیة مدرسLLة ابتدائیLLة جیLLدة"

 )18(".الخلف

جنب صعوبات كثیرة لLLو أن عالقتھLLا تجاھل حقیقة أن الحكومة الیمنیة كانت ستت تموقد 

كLLان یLLتم التقلیLLل مLLن قLLدر الحكLLام السLLعودیین بدرجLLة كبیLLرة مثلمLLا تشLLیر  .كانت جیدة مع السعودیة

  كلمات البیضانى التالیة:

الحقیقLLLة ھLLLي أن الحكLLLام السLLLعودیین ال یمثلLLLون أي خطLLLر حقیقLLLي فLLLي 

تھم سLLبب سLLذاجتھم وأسLLالیب عملھLLم السیاسLLي البدائیLLة وفلسLLفبالمنطقLLة 

مبLLLدأ شLLLراء أرواح  ىاالعتمLLLاد علLLL :التLLLي ال یطLLLرأ علیھLLLا أي تغییLLLر

تقLLدیم الرشLLاوى  ىن أنشطتھم خارج حدودھم مقتصLLرة علLLإرخیصة ...

 )19(.وشراء الوالءات ورعایة االغتیاالت



  .الیمنیین قد بدأ حتى قبل اندالع الثورة وھكذا كان العداء بین النظام السعودي والثوار
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 الفصل التاسع
 مصر والمملكة العربیة السعودیة



السLLLعودي فLLLي القLLLرن التاسLLLع عشLLLر وینLLLاقش -یتنLLLاول ھLLLذا الفصLLLل الصLLLدام المصLLLري

ویختLLتم الفصLLل بدراسLLة أكثLLر تفصLLیال للعالقLLات  .تصاالت بین الملك عبLLد العزیLLز والملLLك فLLؤاداال

 .1962و 1952المصریة السعودیة فیما بین عامي 

 ذكریات الماضي 
بحلLLول السLLنوات األولLLي مLLن القLLرن التاسLLع عشLLر كانLLت الوھابیLLة التLLي بLLدأت فLLي نجLLد 

فبعLLد  ة كبیLLرة تحLLت قیLLادة أسLLرة آل سLLعود.كحركة إحیاء دینیة خالصة قLLد أصLLبحت حركLLة سیاسLLی

سLLوریا  ىالحجاز وكانوا یشنون ھجمLLات علLL ىنجد نجح الوھابیون في السیطرة عل ىالسیطرة عل

والعراق والیمن. شعر السلطان العثماني باالنزعاج من امتداد نفوذھم فقام بإرسال حمالت محلیة 

ر التLLدخل نیابLLة عنLLھ. وافLLق محمLLد مLLن محمLLد علLLي والLLي مصLLالسLLلطان طلLLب  .عدم فاعلیتھا ثبتت

LLا علLLان متلھفLLذي كLLي الLLد  ىعلLLرب ضLLح أن الحLLوذه. اتضLLة نفLLیع منطقLLلطان وتوسLLب ود السLLكس

وبعLLد ثمLLاني سLLنوات مLLن القتLLال العنیLLف تمكLLن إبLLراھیم بLLن  ،الوھLLابیین ھLLي حLLرب طویلLLة ومكلفLLة

 -ن سLLعود استسLLلم عبLLد هللا بLL. 1818محمLLد علLLي مLLن احLLتالل الدرعیLLة عاصLLمة السLLعودیة عLLام 

 ىالقسLLطنطینیة حیLLث جLLر ىمصLLر ومنھLLا إلLL ىأرسLLل إلLLو ،إلبLLراھیم –الحاكم الرابع في الترتیLLب 

 .مصر ىوھابي إل 400كما تم نفي حوالي  ،إعدامھ

رغLLم أن إبLLراھیم و )1(.وقبLLل االستسLLالم كLLان إبLLراھیم قاسLLیا مLLع الوھLLابیین ربأثناء الح 

"أعمLLال المصLLریین  فLLي نجLLد كانLLت مرتبطLLة ب كLLان ألبانیLLا مثLLل والLLده لكLLن الLLذكریات التLLي بقLLت

لLLم یسLLتطع أي  .ید المصریین نكسة قویة ىوبالنسبة ألسرة آل سعود كانت الھزیمة عل. الوحشیة"

وال  ،نسLLیان الھزیمLLة المذلLLة التLLي تالھLLا إعLLدام عبLLد هللا -سLLواء الملLLك أو غیLLره  -فرد فLLي األسLLرة 

ھLLذه الLLذكریات المؤلمLLة المرتبطLLة "بالعLLدوان  ورغLLم ذلLLك فLLإن .یستطیع أحد نسیان ذلك حتى اآلن

لكLLن فLLي كLLل مLLرة كانLLت تلLLك العالقLLات  .المصLLري" لLLم تحLLل دون إقامLLة عالقLLات ودیLLة مLLع مصLLر

  .تتدھور كانت تلك الذكریات موجودة لتحیي الشك والعداء

 1936-1924بدایات مشئومة 
ز التLLي كانLLت لم تبدأ اتصاالت الملك عبد العزیز بمصLLر إال حLLین ضLLمت مملكتLLھ الحجLLا

الحجLLاز  ىوشLLك السLLیطرة علLL ىوحLLین كLLان الملLLك علLL .ھا روابط تجاریة وثقافیة قویة مع مصLLرل

 ،عرض الملك فؤاد ملك مصر الوساطة بینھ وبین خصLLمھ الملLLك علLLي ملLLك الحجLLاز 1925عام 

لم یكن الملك فLLؤاد راضLLیا عLLن فكLLرة أن یحكLLم الحجLLاز  )2(.لكن عبد العزیز رفض بطریقة مھذبة

لكLLن لLLم  ،وقد أصابھ سقوطھا فLLي نفLLس العLLام باإلحبLLاط ،كان یعتبره زعیم قبیلة بدویة عاديرجل 

  .یكن بإمكانھ فعل أي شيء حیال ذلك



كLLل عLLام  – الكعبLLةطLLاء غأي  – الكسLLوةلعLLدة سLLنوات كانLLت العLLادة ھLLي أن تقLLدم مصLLر 

 موكLLب واحتفLLال.فLLي  الكسوةوكان یتم إرسال  ،بالنسبة لمصر كان ھذا یمثل شرفا عظیما .كھدیة

كانLLت  .مكLLة وعرفLLات ىیرافLLق الحجLLاج إلLL – الكسLLوةأي الجمل الLLذي كLLان یحمLLل  – المحملكان 

 .الLLذي كLLان یجتLLذب قLLدرا كبیLLرا مLLن االھتمLLام المحمLLلوحLLدة مLLن القLLوات المصLLریة تقLLوم بحراسLLة 

وخالل موسم الحج األول بعد احتالل الحجاز شعر وھابیو نجد المتعصLLبون بالغضLLب مLLن وجLLود 

نتجLLت عLLن ذلLLك معركLLة بLLین المھLLاجمین النجLLدیین والجنLLود  .حیLLوان المLLزین وقLLاموا بمھاجمتLLھال

 )3(ن.المصLLریین. تLLدخل الملLLك شخصLLیا إلنھLLاء القتLLال لكLLن كLLان قLLد قتLLل عLLدد قلیLLل مLLن الحاضLLری

وقLLررت الحكومLLة  ،فLLي المسLLتقبل ةفLLي جLLد المحمLLلأصLLر الملLLك أن یظLLل  :نشأت أزمة دبلوماسLLیة

  ا.تمام الكسوةإرسال  المصریة التوقف عن

افتتح الملك وكالة في مصLLر لكLLن الحكومLLة المصLLریة  1925وبعد احتالل الحجاز عام 

وبعLLد أربLLع  عطLLي الوكالLLة الصLLفة الدبلوماسLLیة.ترفضت مصLLر أن  .قانونیالم تمنح نظامھ اعترافا 

 .سنوات طلب الملك سحب القنصل المصري في جدة وتم إغالق القنصلیة المصریة

LLم تتحسLLام لLLؤاد عLLك فLLاة الملLLد وفLLات إال بعLLة  .1936ن العالقLLر بالمملكLLت مصLLاعترف

ل مسLLائل البریLLد وجLLرى توقیLLع اتفاقیLLات تتنLLا .العربیLLة السLLعودیة وتمLLت تسLLویة القضLLایا البLLارزة

  .في جدة ىكان یبق المحمللكن  ى،مرة أخر الكسوةأعید إرسال  )4(.والجمارك والمالحة

 والتحالف  ةالصداق :1952-1957
تحسنت العالقات وازداد التبادل الثقافي واالقتصادي بشكل  1936عقب توقیع معاھدة 

وبعد تأسیس جامعLLة الLLدول العربیLLة اتبعLLت مصLLر والسLLعودیة خطLLا متشLLابھا فLLي السیاسLLات  ثابت.

قLLام الملLLك عبLLد العزیLLز  1947وفLLي عLLام  ،زار الملك فLLاروق السLLعودیة 1945في عام  .العربیة

 )5(.ل أنھ كان یمنح ملك مصر دعما سنویا حوالي ملیون جنیة إسترلینيویقا ،برد الزیارة

ورغم أن سقوط الملك فاروق خلق "رد فعل من التعاطف والقلق بشأن األسرة الحاكمة 

لكن النظام السعودي لم یظھر أي عداوة تجاه النظLLام  )6(،أعضائھا البارزین"بشأن التي انھارت و

وبحلLLول  ،ن تتبعLLان سیاسLLات عربیLLة نشLLطةدولتینLLت كLLال الLLكا 1955في عLLام  الثوري في مصر.

وخLLالل العLLامین  .وذلLLك ألسLLباب مختلفLLة ،كانتLLا تتبنیLLان أدوارا مناھضLLة لالسLLتعمار 1955عLLام 

  ى.التالیین كانت العالقات بینھما أوثق من أي وقت مض

لف تعزیزھا فیما بعد من خالل تحLLاتم تم توقیع اتفاقیة دفاع مشترك  1955في أكتوبر 

وقعLLت كLLال مLLن األردن وسLLوریا ومصLLر والسLLعودیة معاھLLدة  1957وفLLي ینLLایر  ،جLLدة الثالثLLي

ورغم أن تلك االتفاقیLLات كانLLت  .تعھدت فیھا سوریا ومصر والسعودیة بتقدیم دعم سنوي لألردن



LLیر إلLLا تشLLة توقیعھLLن حقیقLLوال لكLLن األحLLي أحسLLي فLLكل جزئLLد ىتنفذ بشLLات  ىمLLي سیاسLLابھ فLLالتش

  .الدولتین

الل الجدال الناتج عن حلف بغداد والنقاش الذي دار حLLول صLLفقة األسLLلحة التشLLیكیة وخ

LLدة إلLLعودیة بشLLت السLLر ىوأزمة قناة السویس وقفLLب مصLLام  .جانLLي عLLات  1956وفLLت العالقLLكان

فLLي أبریLLل ونLLوفمبر أشLLاد الLLرئیس عبLLد الناصLLر  .أو من أي وقت الحLLق ىمن أي وقت مض ىأقو

تبعLLت فیLLھ سیاسLLة السLLعودیة بشLLكل وثیLLق نظیرتھLLا االحLLد الLLذي  ىإلLLوھLLي إشLLارة  )7(،بالملك سعود

المصریة لدرجة أن البعض كان یعتقد أن السعودیة كانت "في طریقھا ألن تصLLبح أھLLم مسLLتعمرة 

 )8(.لمصر"

 الھدنة  :1958-1961
كLLان الملLLك سLLعود ینسLLحب تLLدریجیا مLLن الLLدور المنLLاھض لالسLLتعمار  1957فLLي عLLام 

أن یكLLون لLLھ مكLLان فLLي قیLLادة  ىكان وقتھا أكثر عزما علLL .ر جدید مستقلویتلمس الطریق نحو دو

ذلك كان سعود قلقLLا  ىوباإلضافة إل .ولم تعد عالقتھ السابقة بعبد الناصر مقبولة ،السیاسة العربیة

وشLLك االتحLLاد مLLع مصLLر  ىوحینمLLا بLLدت سLLوریا علLL .عبLLد الناصLLر ىعتبره میوال توسعیة لدامما 

 تأكدت شكوكھ.

LLي محاولLLر فLLد الناصLLوذ عبLLع لنفLLن توسLLد عLLره ال یزیLLذي اعتبLLاد والLLذا االتحLLاف ھLLة إلیق

اسLLتمالة الضLLباط السLLوریین مLLن خLLالل دفLLع  :نحو خطة متھLLورة غیLLر مدروسLLةالملك سعود اندفع 

وحLLین  ،طلLLب الضLLابط السLLوري الLLذي تLLم االتصLLال بLLھ مبLLالغ كبیLLرة إلجھLLاض الوحLLدة. المLLال لھLLم

عبLLد الناصLLر  ىثنین ملیون جنیھ إسترلیني أخذھا إلLLاقیمتھم  ثالثة شیكات بلغ مجموع ىحصل عل

كLLان یفتLLرض أن تتضLLمن الخطLLة  .مLLارس 5الذي كشف النقاب عن القصLLة فLLي خطLLاب ألقLLاه یLLوم 

أنكر بیان رسمي سLLعودي أي معلومLLات عLLن الموضLLوع وتحLLدث عLLن  إسقاط طائرة عبد الناصر.

ولLLم یسLLمع أي شLLيء  ،نكاره بھذه الصورةلكن األدلة كانت أخطر مما یمكن إ ،تشكیل لجنة تحقیق

 .عن اللجنة بعد ذلك

شLLنت وسLLائل اإلعLLالم المصLLریة  .كان من الطبیعي أن یرد عبد الناصر بشكل غاضLLب 

LLا علLLعود. ىھجومLLك سLLعید  الملLLر السLLمح لناصLLي  -سLLعودیة فLLي السLLجن فLLعودي سLLي سLLو منفLLوھ

  .ام وسائل اإلعالم المصریةبإنشاء جبھة وطنیة وأتیح لھ استخد - أعقاب اضطرابات عمالیة

كانLLت ھنLLاك مجموعLLة مLLن األمLLراء  .كان ھناك رد فعLLل آخLLر أكثLLر خطLLورة فLLي الLLداخل

غیر راضیة عن إسراف الملك وسوء إدارتھ لمLLوارد  - كان معظمھم من أشقاء الملك -المؤثرین 

بLLت شLLعبیتھ وحLLین أذیعLLت األخبLLار بشLLأن محاولتLLھ المتھLLورة إلیقLLاف اتحLLاد كLLان یث .الLLبالد المالیLLة



الجمLLاھیر العربیLLة فLLي كLLل مكLLان أصLLبح األمLLراء مقتنعLLین بLLأن الملLLك لLLم یعLLد  ىبشLLكل متزایLLد لLLد

وافLLق الملLLك  .عLLن صLLالحیاتھ ألخیLLھ ولLLي العھLLد األمیLLر فیصLLل ىطLLالبوه بLLأن یتخلLL .للحكم صالحا

رس ما 24وفي  .جانب موجة من االستیاء داخلیا وخارجیا ىالذي كان یواجھ أزمة مالیة حادة إل

 )9(.األمیر فیصل مسئولیة الحكم ىتول

فLLي ذلLLك  .الفور في تحسین العالقات مع الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة ىشرع فیصل عل

زار  وقد ساعدتھ ھذه الصورة. ،الوقت كان ینظر لفیصل باعتباره معجبا بعبد الناصر بشكل عام

بعبLLد  ىفي القاھرة والتق وفي أغسطس توقف فیصل و،عامر نائب عبد الناصر السعودیة في یونی

  .وتوقفت الحملة الدعائیة المصریة ىبدت العالقات طبیعیة مرة أخر .الناصر

لم یتم نسیان  )01(رغم الھدوء الواضح وبرغم محاوالت فیصل وتوضیحات سعودبلكن 

بLLدا. كLLان عبLLد الناصLLر لیشLLیر إلیھLLا مLLن وقLLت آلخLLر فیمLLا بعLLد لكLLي یثبLLت أن أ قصLLة "المLLؤامرة"

شعر فیصل بأن الملك سعود والمملكLLة نفسLLھا قLLد قLLدما مLLا  مع "الرجعیین" كان مستحیال. عایشالت

كانLLت بLLذرة الشLLك  یكفي من ترضیات وأنھ یجب أن تكون ھناك بدایة جدیدة. لم یكن األمر كذلك:

  .ومن اآلن فصاعدا لن تكون العالقات كما كانت ،قد زرعت

لجمھوریة العربیة المتحدة لكن لم یكن رغم أن فیصل كان مھتما بتسویة الخالفات مع ا

كانLLت العالقLLات  1961و 1958وفیما بLLین عLLامي  .مستعدا للذھاب بعیدا نحو تبني دور وحدوي

كتLLب ھیكLLل لیبLLرر تلLLك  .طبیعیLLة بLLدون دفء السLLنوات الماضLLیة وال اضLLطرابات السLLنوات التالیLLة

كبیLLر ال یسLLمح لھLLا باالھتمLLام الفتLLرة بقولLLھ أن الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة كانLLت مشLLغولة بشLLكل 

كانت مشغولة أوال بالوحدة ثم بالثورة العراقیة ثLLم بالتھدیLLد الخLLاص بLLانقالب شLLیوعي فLLي  .بسعود

 )11(.العراق

 :المواجھة1961-1962
سارعت مصLLر  1961بعد انفصال سوریا عن الجمھوریة العربیة المتحدة في سبتمبر 

ظھLLرت عالمLLات  .بنLLي دور منLLاھض لالشLLتراكیةردت السLLعودیة بت .لتبني دور مناھض للرجعیLLة

أكتوبر قال  16سم مصر. في اھاجمت الصحافة السعودیة االشتراكیة بدون ذكر  .مواجھة قادمة

عبد الناصر أنھ من اآلن فصاعدا أصبح من الضروري "محاربة االستعمار في قصور الرجعیLLة 

ھیكل كثیرا بشكل غیLLر مباشLLر وفي دیسمبر تحدث  )12(".ومحاربة الرجعیة في حضن االستعمار

دیسLLمبر ھLLاجم عبLLد  23وفLLي  )13(.عLLن اتھLLام سLLابق للملLLك سLLعود بأنLLھ مLLول االنقLLالب فLLي سLLوریا

 :الناصر الملك سعود بشكل علني



لو كانLLت  ،لو كانت ھناك عدالة اجتماعیة في المملكة العربیة السعودیة

ود كیLLف كLLان الملLLك سLLع ،ھLLي قLLانون هللا تطبLLقالتLLي قLLوانین العدالLLة 

الذھب لLLو طبقLLت العدالLLة  ىسیكدس األموال؟ من أین كان سیحصل عل

 ىمLLن أیLLن كLLان سLLیأتي  بالمLLال الLLذي ینفقLLھ علLL االجتماعیة في المملكة؟

 )14(العشیقات؟

 خطاب عبد الناصر: ىوبعد حوالي عام تقریبا قال األمیر فیصل في إشارة إل

قات لم نأخLLذ الصحافة واإلذاعات والتعلی ىحین كان األمر مقصورا عل

لكن حین وقف رأس الحكم في مصر فLLي  ،محمل الجد ىالموضوع عل

بورسعید العام الماضي وتحدث ضد ملك البالد وضد أماكنھLLا المقدسLLة 

فقLLد تعاملنLLا مLLع األمLLر عLLن طریLLق إرسLLال مLLذكرة احتجLLاج للحكومLLة 

أعیLLدت لنLLا بLLدون كلمLLة  .المصریة...رفضLLت المLLذكرة بشLLكل مخجLLل

 )15(...بطاقة ىیتضمن حت واحدة وفي مظروف لم

أكثLLر كانLLت وبعد خطاب عبد الناصر بLLدأت حملLLة دعائیLLة شLLاملة ضLLد النظLLام السLLعودي 

LLة علLLن الحملLLة مLLام ىشراسLLاإلم. LLن علLLعودي ىلكLLام السLLي رد النظLLام الیمنLLس النظLLك  .عكLLع ذلLLتب

LLوق علLLرف أن یتفLLل طLLر ىمعارك تشھیر حاول فیھا كLLان  .اآلخLLریة كLLة المصLLادة الحملLLب قLLبحس

فLLي "كما أنLLھ كLLان یعLLیش  )16("،الف سیارةآ 10قصر و 400زوجة و 3000"دى الملك سعود ل

كLLان ھLLو والملLLك و )18(".یمكLLن األجانLLب مLLن سLLرقة الثLLروات العربیLLة"كLLان  )17(".خطیئLLة وفجLLور

LLران إلLLین ینظLLة" ىحسLLا "حامیLLرائیل باعتبارھLLم إسLLد  )19(.لھLLل فقLLر فیصLLا األمیLLھ "أمLLاط نفسLLأح

وداخلیLLا كLLان ھنLLاك  )20(.وكLLان یخLLدع النLLاس حسLLني النیLLة وطیبLLي القلLLب"بسLLحابة مLLن الغمLLوض 

أصLLدر الملLLك  )21(.موجة من االعتقاالت واإلعدامات بLLدون محاكمLLة ىإل ىاضطراب متصاعد أد

 )22(".بقطع رؤوس دعاة االشتراكیة"أمرا ملكیا 

س شLLیوعي مLLتحم"وبدورھا وصفت وسائل اإلعالم السعودیة الرئیس عبد الناصر بأنLLھ 

تنظLLیم شLLیوعي فLLي القLLاھرة كعضLLو  ىنضLLم إلLLاال یLLزال مخلصLLا للشLLیوعیة مثلمLLا كLLان یLLوم أن 

النظام السعودي ھو رغبتھ في "تدمیر كل شيء مرتبط  ىكان الدافع وراء ھجومھ عل )23(".بارز

القلیل مما لم یLLتم القیLLام  ىكان یتبق"كان یعمل وفق خطة شیوعیة و )24(.بالدین من قریب أو بعید"

كLLان عبLLد الناصLLر "یتعLLاون مLLع الوالیLLات  )25(.دولLLة شLLیوعیة خالصLLة" ىحتى تتحول مصLLر إلLL بھ

كان "مرتبطا باتفاق سري مع إسLLرائیل یسLLمح لھLLا و )26(،سالم مع إسرائیل" ىالمتحدة للتوصل إل

وكLLان الLLدلیل  ،وداخلیا فقد بقي في السلطة عن طریLLق القمLLع الوحشLLي )27(.باستخدام خلیج العقبة"

 )28(".أیدي جالدیھ ىالتي ال یزال الدم یقطر منھا وعلالمشانق  ى"علموجودا 



وكجزء من حملتھا تحدثت وسLLائل اإلعLLالم المصLLریة كثیLLرا عLLن أنشLLطة ناصLLر السLLعید 

جبھLLة  ىأوال جLLرت اإلشLLارة إلLL .وبعض السLLعودیین اآلخLLرین الLLذین كLLانوا یحرضLLون ضLLد النظLLام

LLد إلLLا بعLLت فیمLLي تحولLLوطني والتLLل ات ىاإلصالح الLLین وصLLة. وحLLرة العربیLLبھ الجزیLLاء شLLاد أبنLLح

حظي بترحیب حار وتحLLدثت الصLLحافة المصLLریة عLLن  )29(القاھرة في أغسطس ىاألمیر طالل إل

وحتLLى  )30(.تكوین وشیك لجبة تحریر سعودیة تتكون من األمLLراء األحLLرار والمثقفLLین السLLعودیین

التLLي كLLان یفتLLرض  )31(إنقاذ مصLLر ال تھزم وسائل اإلعالم السعودیة فقد تحدثت عن أنشطة جبھة

شLLارك كLLل مLLن الLLرئیس عبLLد الناصLLر  .بھا أن تعمل ضد نظام عبLLد الناصLLر داخLLل وخLLارج مصLLر

 ىقLLال عبLLد الناصLLر أن الLLذھب السLLعودي كLLان ینفLLق علLL وفLLي یونیLL .والملLLك سLLعود فLLي الحملLLة

سLLعودي  لایرملیLLون  25وفLLي یولیLLو اتھLLم الملLLك سLLعود بأنLLھ دفLLع قبLLل شLLھرین  )32(.المLLؤامرات

 عبد الناصر یقول: ىمض .لتمویل مؤامرة ضده ملیون إسترلیني) 2(حوالي 

، فLLي السLLعودیة تحطLLیم الرجعیLLة واسLLترجاع حقوقLLھ شLLعبیسLLتطیع ال

أمLLوال الLLنفط التLLي یضLLعھا سLLعود فLLي البنLLوك السویسLLریة...لقد حLLرم 

LLال علLLذین  ىالشعب من كل شيء وكان یتم توزیع المLLك الLLعود وأولئLLس

.لقLLLد قLLLالوا أن االشLLLتراكیة كفر...االحتفLLLاظ بالعشLLLیقات یعملLLLون معھ..

ھذا ضد  ،ھذا ھو الكفر –أموال الناس  ىوتكدیس المال واالستیالء عل

 )33(.الدین وضد اإلسالم وضد كتاب هللا

إسرائیل الفرصة  ىوفي أغسطس عقد الملك سعود مؤتمرا صحفیا قال فیھ أن عبد الناصر "أعط

 )34(.ھا وقام بحمایتھا بجیش االحLLتالل الLLدولي فLLي األرض العربیLLة"كاملة حینما تجاوب مع رغبت

  )35(.كما تحدث عن "مؤامرة مشینة جدیدة من الرئیس المصري الغتیال أخینا الملك حسین"

LLافة إلLLام  ىوباإلضLLان عLLتمرة كLLالت المسLLھر  1962الحمLLل شLLات فكLLا باألزمLLا ملیئLLعام

مصریون الذین كانوا یعملون لصالح مطبعة صحیفة في ینایر استقال ال .تقریبا حمل واقعة جدیدة

بینمLLا قالLLت  ،تحLLریض السLLفارة المصLLریةى أرجعLLت إذاعLLة مكLLة اسLLتقاالتھم إلLL .سLLعودیة فLLي جLLدة

LLاج علLLن االحتجLLوع مLLا كنLLىإذاعة القاھرة أنھم استقالوا طوع LLعودي علLLوم السLLة  ىالھجLLالجمھوری

قالLLت إذاعLLة مكLLة أنLLھ لLLن  ؛الفLLور ىدرة علLLالعربیLLة المتحLLدة. لLLم یسLLمح للعLLاملین المصLLریین بالمغLLا

اعتبLLرت  .تسLLویة مLLع أصLLحاب العمLLل ىبLLل تسLLدید دیLLونھم والتوصLLل إلLLقنھم الرحیLLل امكLLإیكون  ب

مصر. ظLLل الحظLLر سLLاریا حتLLى عLLودة  مغادرةمصر ذلك عمال استفزازیا ومنعت السعودیین من 

یین تعرضLLوا لالعتقLLال وفي فبرایLLر ذكLLرت إذاعLLة القLLاھرة أن بعLLض المصLLر العاملین المصریین.

مراكLLب  ىوفLLي مLLارس قالLLت مصLLر أن السLLفن الحربیLLة السLLعودیة فتحLLت النLLار علLL .فLLي السLLعودیة

وفي أبریل قالت إذاعة القاھرة أن  الصید المصریة في خلیج العقبة لكن السعودیة أنكرت االتھام.



ن ھبطت رغLLم وحی ،طائرة ركاب مصریة  تعرضت لمشكلة ولم یتم السماح لھا بالھبوط في جدة

وفLLي مLLایو  .رفض التصریح لھا بذلك أحاط بھا الجنود السLLعودیین ومنعLLوا الركLLاب مLLن مغادرتھLLا

توالت االتھامات واالتھامات المضLLادة فادعLLت مصLLر أن  )36(.المصریة الكسوةرفضت السعودیة 

LLLي یونیLLLة. وفLLLوء المعاملLLLون لسLLLانوا یتعرضLLLریون كLLLاج المصLLLابة والحجLLLر أن "عصLLLت مصLLLقال 

لLLم یشLLھد شLLھرا یولیLLو وأغسLLطس أي تحسLLن  .ة ھاجمLLت واحتلLLت بنكLLا مصLLریا فLLي جLLدة"سLLعودی

وبحلول الوقت الذي اندلعت فیھ الثLLورة الیمنیLLة كانLLت العالقLLات بLLین مصLLر والسLLعودیة أسLLوأ ممLLا 

 كانت علیھ في أي وقت مضي.
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تأثیر الثورة على السیاسة الخارجیة 

 للجمھوریة العربیة المتحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل العاشر
 الوضع

تحت عنوان الوضع الداخلي یناقش ھذا الفصل كال من آلیة اتخاذ القرارات فیما یخص 

جانب  ىإل ،الرئیس جمال عبد الناصر باعتباره صانع القراركذلك السیاسة الخارجیة المصریة و

األدوار  تطLLوروتحت عنوان الوضع الخارجي یتناول ھLLذا الفصLLل  .1962الموقف الداخلي عام 

 .1962ویختتم بوصف للموقف الخارجي عام  ،في سیاسات مصر العربیة والدولیة



 الوضع الداخلي
 آلیة اتخاذ القرارات

LLردة للمسLLئولیة منفLLریا ومسLLازا حصLLة "امتیLLر الخارجیLLة مصLLت سیاسLLدیا كانLLئول تقلی

 )2(.لة اختیLLار شخصLLي"أوكLLان المLLدى الLLذي یLLتم بLLھ توجیھLLھ بواسLLطة معاونیLLھ "مسLL .)1(التنفیLLذي"

ن عبLLد اجري تقسیم السلطة بین اللLLواء نجیLLب ومجلLLس قیLLادة الثLLورة الLLذي كLL 1952وعقب ثورة 

كانLLLت القLLLرارات المتعلقLLLة بالسیاسLLLة  1954و 1952وفیمLLLا بLLLین عLLLامي  الناصLLLر مھیمنLLLا علیLLLھ.

وفLLي حالLLة  .تتم مناقشتھا فLLي المجلLLس ،جانب  كل الموضوعات الرئیسیة األخرى ىلإ ،الخارجیة

تم إعفاء نجیب مLLن كLLل مناصLLبة وبLLرز عبLLد  1954وفي أواخر  .الخالف كان یتم اخذ األصوات

بشLLكل مباشLLر  رسLLیطیوكLLرئیس للLLوزراء كLLان عبLLد الناصLLر  الناصر باعتباره الLLزعیم بLLال منLLازع.

LLة ىعلLLئون الخارجیLLي .الشLLام  وفLLعة  1956عLLالحیات واسLLع صLLة مLLا للجمھوریLLھ رئیسLLم انتخابLLت

وقLLد احLLتفظ بLLنفس الصLLالحیات كLLرئیس للجمھوریLLة  ،شLLملت المسLLئولیة عLLن الشLLئون الخارجیLLة

 العربیة المتحدة.

عوامل أسھمت فLLي سLLیطرة عبLLد ھناك جانب التقلید وااللتزامات الدستوریة كانت  ىوإل

LLر علLLص ىالناصLLا یخLLرارات فیمLLاذ القLLة اتخLLة الخارجیLLالم  .السیاسLLي العLLرة فLLعبیتھ الكبیLLت شLLكان

واجھت مصر سلسلة من األزمLLات  .نجازاتھ الداخلیةإنجازاتھ الخارجیة أكثر من إالعربي تتعلق ب

وباإلضLLافة  دائما. اوكان  اھتمام عبد الناصر الشخصي مطلوب –كان بعضھا یھدد وجودھا نفسھ 

 اسة الخارجیة مقارنة بالسیاسة الداخلیة.كتسب عبد الناصر خبرة في السیاھذا  ىإل

كانLLLت وزارة الشLLLئون الخارجیLLLة مسLLLئولة عLLLن التمثیLLLل الدبلوماسLLLي الروتینLLLي وتنفیLLLذ 

كLLان یعاونLLھ فریLLق صLLغیر مLLن المسLLاعدین  .كLLان الLLرئیس ھLLو الLLذي یتخLLذ القLLرارات، والقLLرارات

LLا الشخصیین كان معظمھم من ضباط الجیش السابقین الذین كان عبد الناصر یعLLرة مLLذ فتLLرفھم من

  .ا اتخاذ القراراتمكان یتم بھ نلتیلالسرعة والكفاءة ا كانت المركزیة تفسر قبل الثورة.

 صانع القرار الرئیسي 
 الرئیس جمال عبد الناصر 

كان عبد الناصر قد قطع شوطا كبیرا ولLLم یعLLد ضLLابط الجLLیش غیLLر  1962بحلول عام 

نLLاك أحLLد أكثLLر وعیLLا بLLالتغییر مLLن عبLLد الناصLLر لLLم یكLLن ھ .المعروف كما كLLان منLLذ عشLLر سLLنوات

 االشتراكیة علق عبد الناصر قائال: نع ھنفسھ. فخالل حدیث



لLLم أكLLن أعLLرف األمLLور التLLي أتحLLدث عنھLLا  )1952یولیLLو ( 23فLLي 

یولیLLو لLLم أكLLن ألعLLرف ھLLذا ألننLLي  23نني جلست معكم یوم ألو  .الیوم

منLLي محاضLLرة عLLن  لو طلبLLتم .األخیرةالعشرة سنوات اللم أحیا تجربة 

لكLLن لLLو  .التكتیLLك أو عLLن موضLLوع عسLLكري كنLLت سأسLLتطیع إلقاءھLLا

سLLأجد كنLLت طلبتم مني الحدیث عن الثورة واألمLLور التLLي نناقشLLھا اآلن 

  )3(.ذلك صعبا جدا

خLLالل عشLLر سLLنوات كLLان العقیLLد غیLLر المعLLروف قLLد أصLLبح الشخصLLیة المحوریLLة فLLي 

لم یجتذب أي رجLLل فLLي التLLاریخ   .للقومیة العربیة والزعیم المعترف بھ )4(،سیاسة الشرق األوسط

لLLم یحLLظ أي شLLخص بحLLب أكثLLر مLLن المعجبLLین بLLھ وال  .العربي الحدیث مثل ھذا القدر من الجLLدل

یبدو صLLانع معجLLزات یشLLیر  كان عبد الناصر بالنسبة للجماھیر العربیة .بكراھیة أكثر من أعدائھ

بنLLاء  ىكLLان دیكتLLاتورا دیماجوجیLLا مصLLمما علLL وبالنسLLبة ألعدائLLھ ،لبدء عصر االستقالل والرخLLاء

تحلیLLل نجLLاح عبLLد الناصLLر العملLLي المLLدھش  ىإمبراطوریLLة مصLLریة باسLLم القومیLLة العربیLLة. جLLر

LLیتم تحلیلھمLLرات وسLLدة مLLك اوشخصیتھ المركبة عLLال شLLر بLLأكث، LLیتركز علLLا سLLا ھنLLن اھتمامنLLىلك 

 اتھ كصانع قرار.على سمتصوراتھ عن الشئون الخارجیة و

كLLان ھنLLاك  .د الناصر بال خبLLرة فLLي الشLLئون الخارجیLLة وتقریبLLا بLLال أفكLLار مسLLبقةبدأ عب

كLLان مقتنعLLا بأنLLھ كLLان لمصLLر دور كبیLLر لتلعبLLھ فLLي شLLئون  أوال: .فقLLط أمLLران واضLLحان فLLي ذھنLLھ

یشLLیر  فلسLLفة الثLLورةفLLي كتابLLة  -العربیLLة واألفریقیLLة واإلسLLالمیة  –للLLدوائر الثالثLLة  ھونقاش .العالم

أن تعي مصر إمكانیاتھا الكاملLLة فLLي دائLLرة  ىكان عبد الناصر مصمما عل .العتقادبوضوح لھذا ا

الشئون الخارجیة. وثانیا :أراد عبد الناصLLر أن تكLLون مصLLر حLLرة فLLي اختیLLار السیاسLLة الخارجیLLة 

 مصLLر مسLLارھا ىتفLLرض علLL -صLLغیرة أو كبیLLرة  –المالئمة لھا ولم یكن مستعدا أن یدع أي قوة 

 ما لخص األمر:ك

ما نریده الیوم ھو أن نخلق ألنفسLLنا شخصLLیة حLLرة ومسLLتقلة وقویLLة كل 

وغیر منحازة توجھ سیاستھا الداخلیة كما تریLLد وكLLذلك توجLLھ سیاسLLتھا 

 )5(.الخارجیة من أجل تحقیق مصالحھا

جاءت القرارات التي اتخذھا في وسط تفLLاعالت نشLLطة بLLین  .عبد الناصر بموقف مرن أوھكذا بد

ویجLLب فھLLم التعلیLLق  ى.غرب والشرق وباقي العالم العربي من ناحیة أخرمصر من ناحیة وبین ال

 في ضوء ذلك. -أنا أتفاعل" ؛ "أنا ال أتصرف -نسب إلیھ دائما كان یالذي 

نھ كان برجماتیا بشLLكل ھائLLل فLLي المحLLیط الLLداخلي وأیضLLا فLLي المحLLیط الخLLارجي  أرغم 

LLا إلLLھ دائمLLع قراراتLLان یرجLLر كLLد الناصLLن عبLLادئ" ىلكLLة ."المبLLت كلمLLعار كانLLر  شLLن أكثLLدة مLLواح



وباسLLتثناء العLLامین األولLLین الLLذي كLLان عبLLد  .وھي كلمة تلخLLص ھLLدفا قومیLLا ھالكلمات المفضلة لدی

كLLان الشLLعار  1957حتى  1955الناصر فیھما یتلمس توجھا كان ھناك شعار أساسي دائما. من 

كLLان  1961ومLLن  "،ةالوحLLدة العربیLL"كLLان  1961 ىإلLL 1958ومLLن  "،ة االسLLتعمارقاومLLم"ھLLو 

"LLرب علLLة ىالحLLكل  ".الرجعیLLة بشLLة مرتبطLLة العربیLLي السیاسLLر فLLت أدوار مصLLنري كانLLا سLLوكم

ورغLLم أنLLھ  ،كان الشعار یمثل أحLLدث اسLLتنتاج مسLLتمد مLLن التجربLLة الوطنیLLة .وثیق بھذه الشعارات

ت لLLم یفسLLر أي شLLعار سLLائد كLLل القLLرارا .نشLLأ بشLLكل برجمLLاتي لكنLLھ كLLان یتمتLLع بصLLالحیة نظریLLة

 .الخاصة بالسیاسة الخارجیة لكنھ كان یقدم اإلطار الذي كانت السیاسة الخارجیة تعمل من خاللھ

 وعند اتخاذ قرار في أي وقت كان بإمكان عبد الناصر أن یقول أنھ مخلص لشعاره.

عملLLھ فLLي السیاسLLة الخارجیLLة بآمLLال كبیLLرة ولكLLن تلLLت ذلLLك إحباطLLات  بLLدأ عبLLد الناصLLر

أن تكLLون لLLھ  ىوتعLLارض إصLLراره علLL، أسLLلحة مLLن الغLLرب ىول علLLلحصLLارفLLض طلبLLھ  .سLLریعة

أكLLد لLLھ  .سیاسة خارجیة مسLLتقلة مLLع خطLLة الغLLرب الخاصLLة بالLLدفاع اإلقلیمLLي فLLي الشLLرق األوسLLط

وكانLLت بعLLض  .األبLLد الخیانLLة والشLLر المتأصLLلین فLLي االسLLتعمار ىإلLL 1956العدوان الثالثي عLLام 

عبLLد الناصLLر  أبLLد .تعمLLل ضLLده "عمLLالء االسLLتعمار"الحكومات العربیLLة التLLي  كLLان یسLLیطر علیھLLا 

كانLLLت إنجازاتLLLھ  .فLLLي العالقLLLات الدولیLLLة "مفھLLLوم المعركLLLة"تLLLدریجیا یطLLLور مLLLا أطلLLLق علیLLLھ 

لكLLن المعركLLة  ،ضLLد األعLLداء وقLLد تنLLوع األعLLداء وفقLLا للظLLروف "معارك"حققھا في  "انتصارات"

 استمرت:

 ،ة بورسLLعیدوانتصLLرنا فLLي معركLL ،لقد انتصرنا في معركة حلف بغLLداد

وانتصLLرنا فLLي معركتنLLا مLLن أجLLل  ،وانتصLLرنا فLLي معركLLة المLLؤامرات

عمLLLLالء  ىوانتصLLLLرنا فLLLLي معركتنLLLLا مLLLLن أجLLLLل القضLLLLاء علLLLL ،الوحLLLLدة

  )6(.االستعمار

 .المعارك واالنتصارات یظھر تقریبا في كل خطب عبد الناصر ىمماثل یشیر إل ءكان ھناك جز

عLLم الجمLLاھیر العربیLLة سLLالحھ األقLLوى وخLLالل تلLLك المعLLارك كLLان عبLLد الناصLLر یعتبLLر د

المتحLLدث الرسLLمي باسLLم ھLLذه الجماھیر"مLLا  باعتبLLاره - ویتوقع  أن تتم معاملتLLھ - نفسھ ىوكان یر

–سLLوریا  ىمن مصLLر إلLL...نھ یمثLLل ھLLذه المالیLLینإ ؛یقولھ عبد الناصر ال یمثل عبد الناصر وحده

ضعفت عالقاتھ مLLع الحكومLLات العربیLLة  وبینما )7(".ھذه المالیین في كل أنحاء الوطن العربي -ال

وجLLھ  1961فLLي أكتLLوبر  ىللمLLرة األولLL ىكLLان یشLLعر أن عالقاتLLھ مLLع الجمLLاھیر قLLد أصLLبحت أقLLو

یؤمن أن قراراتھ كانت تنبع  أتدریجیا بد )8(".األخوة في الوطن العربي" ىخطابا بشكل رسمي إل

 من آمال وطموحات تلك الجماھیر.



المسLLتحیل ببسLLاطة أن یؤیLLد عربLLي قLLومي حقیقLLي زعیمLLا بالنسبة لعبLLد الناصLLر كLLان مLLن 

العLLرب كرامLLة والLLذي تجاوبLLت معLLھ  ىففي النھایة كان عبد الناصر ھو الزعیم الذي أعط ،منافسا

وربما كان ھذا اإلحساس بأنھ الممثل الوحید للجماھیر ھLLو الLLذي جعLLل  .الجماھیر العربیة بحماس

وأي إھانLLة  ،غایLLة تجLLاه النقLLدلعبد الناصر حساسLLا ل فمن ناحیة أصبح .شعورا بالحصانة ینمو لدیھ

أحLLد كتLLاب السLLیرة  قویعلLL موجھLLھ إلیLLھ كانLLت تفسLLر باعتبارھLLا إھانLLھ  للعLLرب فLLي كLLل مكLLان.

 :الشخصیة لعبد الناصر قائال

لقد أثبتت حساسLLیة عبLLد الناصLLر المتزایLLدة تجLLاه النقLLد نقطLLة ضLLعفھ فLLي 

والذیLLة فLLي مواجھLLة فالرجLLل الLLذي یمتلLLك أعصLLابا ف .أكثLLر مLLن مناسLLبة

األزمLLات الدولیLLة سLLوف یفقLLد أعصLLابھ ویتخLLذ مواقLLف تتسLLم باالنLLدفاع 

  )9(.وضیق األفق بسبب إھانات سطحیة

الجمھوریLLة العربیLLة  ىإلLL نیوزویLLكحظLLر عبLLد الناصLLر دخLLول مجلLLة  1960فLLي عLLام 

عبد الناصر قال . عبد الناصر ىالمتحدة ألنھا ذكرت أن األمین العام لألمم المتحدة تحدث بحدة إل

 لLLىمبLLررا الحظLLر: "ال یسLLمح شLLعب الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة ألي شLLخص أن یتحLLدث بحLLدة إ

الھجLLوم الموجLLھ  ىمLLل أبLLدا مLLن اإلشLLارة إلLLكLLن یوفي خطبھ لLLم ی )01(".رئیسھ أو یرفع صوتھ علیھ

ومن ناحیة أخرى قاد الشعور بالحصانة عبد الناصر ألن یصLLبح غیLLر قLLادر بشLLكل غریLLب  .ضده

أي تصLLرف یعتبLLره یشLLكل تھدیLLدا أو إھانLLة حتLLى  ىفبینما كان یرد بشكل قLLوي علLL التعاطف. ىعل

أخفق في أن یقدر أنھ یمكن أن یستجیب اآلخرون بشكل مباشر لتصرفاتھ. شLLعر  فقد ولو من بعید

بالحریة في إدانة حكومات الشرق األوسط المؤیدة للغرب مستخدما في بعض األحیان لغLLة تھدیLLد 

 صریحة:

لرجعیLLLLة . ال یمكLLLLن لعمLLLLالء االسLLLLتعمار أن ااالسLLLLتعمار و ائLLLLدة:ال ف

LLي علLLوف نقضLLروا أبدا...سLLاء  ىینتصLLل أنحLLي كLLتعمار فLLالء االسLLعم

ألن ھذه ھLLي مبادؤنLLا ولLLن نتخلLLى عنھLLا...لبعض الوقLLت  ،العالم العربي

قLLLLد نتحLLLLدث بشLLLLكل عLLLLام دون ذكLLLLر أسLLLLماء. لكLLLLن یجLLLLب أن تLLLLذكر 

لLLیس فقLLط ھنLLا  ،لLLة االجتماعیLLةلون عLLن تحقیLLق العدائوأسماء...نحن مس

 )11(ولكن في كل أنحاء األمة العربیة.

وربمLLا لLLن تحسLLم أبLLدا  وكان أي رد من الحكومات التي ھاجمھLLا یثیLLر شLLعورا باإلھانLLة والغضLLب.

LLریة أم ال. علLLة مصLLیس إمبراطوریLLا تأسLLر أراد حقLLد الناصLLان عبLLال رأ ىقضیة ما إذا كLLىأي ح 

توسLLعیة ولLLم یھLLتم عبLLد الناصLLر بتبدیLLد مخLLاوفھم. وحتLLى لLLو اآلخLLرون بعLLض تحركاتLLھ باعتبارھLLا 

 كانت ھناك تطمینات خاصة فإن تصریحاتھ العلنیة جعلتھا بال قیمة تماما.



أثبLLت عبLLد الناصLLر أنLLھ قLLادر  .ظھرت صفات عبد الناصر كصانع قرار بشكل تLLدریجي

LLیر ىعلLLت قصLLي وقLLیریة فLLرارات مصLLاذ قLLة .اتخLLت جریئLLرارات كانLLك القLLم أن تلLLدت  ورغLLوب

نLLھ سیاسLLي بدرجLLة كبیLLرة أمتھورة في بعض األحیان لكنھا قLLد اتخLLذت بعLLد دراسLLة متأنیLLة." رغLLم 

أنLLLھ حLLLذر ومتLLLأني  ىعلLLL -عكLLLس النظLLLرة الشLLLائعة علLLLى  –لكLLLن یجLLLب أن ینظLLLر لعبLLLد الناصLLLر 

درایLLة جیLLدة بكLLل  ىوكLLان یریLLد أن یكLLون علLL ،لم یثق عبد الناصر أبLLدا فLLي "الخبLLراء" )12(."ویقظ

الLLتعلم وكLLان یقLLرأ بقLLدر  ىاتخاذ أي قLLرار. كLLان عبLLد الناصLLر یمتلLLك قLLدرة ھائلLLة علLL موضوع قبل

وبمجLLرد أن یتخLLذ قLLرارا كLLان عبLLد  مذھل یومیا. كان یفتخر بأن لدیھ معرفة كبیرة بحجLLج أعدائLLھ.

LLل إلLLر ینتقLLا  ىالناصLLان مفعمLLة. كLLار الالحقLLكوك واألفكLLھ الشLLدون أن تزعجLLرى بLLرارات األخLLالق

وبینمLLا تراكمLLت  )13(".بأنLLھ یكLLون "فLLي أفضLLل حاالتLLھ فLLي أوقLLات األزمLLات وقLLد وصLLف ،بالثقLLة

 )14(.خبراتھ بدأ یشعر بأنھ أكثر مھارة في التعامل مع الشئون الخارجیة

LLر إلLLد الناصLLا عبLLي أدخلھLLدیثات التLLت التحLLوعین ىكانLLریة نLLة المصLLة الخارجیLLالسیاس :

ضLLمون أثبLLت عبLLد الناصLLر أن فمLLن حیLLث الم .تحLLدیثات فLLي المضLLمون وتحLLدیثات فLLي األسLLلوب

ة البریطانیLLة ھیمنLLاألمور التي كانت تعتبر "مستحیلة" یمكن أن تتم فLLي الواقLLع. نجLLح فLLي تحLLدي ال

 ىتحLLد ظھر أن قLLوة صLLغیرة یمكLLن أن تتعامLLل مLLع القLLوى الكبLLرى كنLLد لھLLا.أفي الشرق األوسط و

ومن حیث األسLLلوب أدخLLل  .عبد الناصر بحریة المحاذیر المرتبطة بالتعامل مع االتحاد السوفیتي

أوال: استخدم آلة الدعایة المصریة لدعم سیاستھ الخارجیLLة لدرجLLة لLLم تكLLن معروفLLة مLLن  .تحدیثین

التقلید السائد والمقبLLول فLLي العLLالم العربLLي والLLذي یLLنص  ىخرج عل قبل في الشرق األوسط. ثانیا:

كLLان عبLLد  .اسLLیة والمالئمLLةرئLLیس الدولLLة أن یلتLLزم فLLي خطاباتLLھ باللغLLة الدبلوم ىنھ یجب علأ ىعل

بمLLن فLLیھم رؤسLLاء  –الناصر متحررا في خطاباتھ وكان یستخدم اللغة العامیة ویسخر من أعدائLLھ 

نھ كان یكشف فقط ما كان ینوي كشLLفھ فقLLد كLLان یصLLر أالدول اآلخرین في بعض األحیان. ورغم 

المتحLLدثین تLLأثیرا  بLLال شLLك كLLان عبLLد الناصLLر أكثLLر .أنھ ال توجد أسرار مخفیة عن الجماھیر ىعل

 الزعماء العرب. من بین

كLLان عبLLد الناصLLر یسLLتفید دائمLLا مLLن المناقشLLات مLLع مستشLLاریھ لكLLن تLLدریجیا وحینمLLا 

ولLLت األیLLام التLLي كLLان فیھLLا القLLرار یطLLرح للتصLLویت.  ازدادت مكانتLLھ تضLLاءل دور المستشLLارین.

 :حد دارسي السیاسة الخارجیة المصریة ھذه المالحظةأذكر 

السLLویس حLLدث تغییLLر فLLي أسLLلوب وضLLع السیاسLLة الخارجیLLة بعد أزمLLة 

آمLLن معظLLم مواطنیLLھ  بشكل جزئي نتیجة تغییر في عبLLد الناصLLر نفسLLھ.

الخاصLLة بLLھ (الحLLظ أو  البركLLةنLLھ بسLLبب أوكثیLLر مLLن العLLرب اآلخLLرین 

LLLارات علLLLرز انتصLLLد أحLLLي) فقLLLھ الشخصLLLن نجمLLLاتج عLLLحر النLLLىالس 



ر إطالقLLا بھLLذا الشLLعور ال یمكLLن أال یكLLون قLLد تLLأث الصLLعوبات الھائلLLة.

وقLLد حLLدث تغییLLر أكبLLر فLLي موقLLف األشLLخاص المحیطLLین  ،الشائع نحوه

فاألشLLLخاص المرتبطLLLون بLLLھ بشLLLكل وثیLLLق لعLLLدة سLLLنوات والLLLذین  ،بLLLھ

وكLLانوا  اإلسLLتراتیجیةتحاوروا معھ عبر عدد ال ینتھي من االجتماعات 

أو (القائLLد  الLLریسیردون علیھ الحجة بالحجة بدأوا یشLLیرون إلیLLھ باسLLم 

الLLLLرئیس) ویستشLLLLھدون بآرائLLLLھ باعتبارھLLLLا القLLLLول الفصLLLLل فLLLLي كLLLLل 

 )15(.موضوع

كان مستشLLاروه ال یزالLLون یناقشLLون البLLدائل والعواقLLب المحتملLLة لقراراتLLھ لكLLن أصLLبح ھنLLاك اآلن 

ت الLLرئیس األساسLLیة حیLLث كLLان ینظLLر إلیLLھ الم یكن یLLتم الطعLLن فLLي فرضLLی ة.ھبتحفظ نابع من الر

حق مرات عدیدة  ىوقد أظھرت التجارب الماضیة أنھ كان عل .ل بكثیرأنھ یمتلك فكرا أفض ىعل

كLLان یعتبLLر لLLیس فقLLط رجLLل دولLLة وإنمLLا واضLLع  1962وحین كتب المیثاق الوطني عام  .من قبل

 في قراراتھ. عن التشكیككبیر بین مستشاریھ  إحجاموكان ھناك  .نظریات بارع أیضا

  1962الوضع الداخلي عام 
كLLل التجLLارة  ىسLLیطرت الحكومLLة علLL اإلجLLراءات االشLLتراكیة. فLLي یولیLLو تLLم تطبیLLق

تLLLم تLLLأمیم البنLLLوك  .جانLLLب كبیLLLر مLLLن التجLLLارة المرتبطLLLة بالتصLLLدیرعلLLLى المرتبطLLLة باالسLLLتیراد و

إلLLى مؤسسة صناعیة وتجاریة بشكل كلLLي أو جزئLLي  300وشركات التأمین ونقلت ملكیة حوالي 

انون قLLتLLم تعLLدیل كLLذلك  )16(.جنیLLة مصLLريالف آوأصLLبح الحLLد األدنLLى للLLدخل ھLLو خمسLLة الدولLLة 

مائة فدان بدال من مائتي فدان  ىمن أجل حظر ملكیة ما یزید عل 1952اإلصالح الزراعي لعام 

 وھكذا ولدت االشتراكیة العربیة. .كما كان في السابق

انفصLLال  :واجھ الرئیس عبد الناصر أقسي نكسة في حیاتھ العملیة 19661في سبتمبر 

في البدایة قرر سLLحق الحركLLة االنفصLLالیة وأرسLLل قLLوات  .ھوریة العربیة المتحدةسوریا عن الجم

LLیطر علLLت تسLLدة كانLLرد الجدیLLة التمLLحا أن حكومLLبح واضLLا أصLLرعان مLLن سLLیطرة  ىلكLLوریا سLLس

تلت ذلك فترة من التأمل والفحص. تLLم  .تراجع عبد الناصر عن قراره وأمر بعودة القوات .كاملة

خارجیLLLا لLLLم تكLLLن الجمھوریLLLة العربیLLLة المتحLLLدة تقبLLLل بتسLLLویة مLLLع  .اإلعLLLالن عLLLن بدایLLLة جدیLLLدة

 االشتراكیة الثوریة. ىوداخلیا لم یكن ھناك طریق مفتوح سو ،"الرجعیة"

األقLLل مLLن  ىقاعLLدة سیاسLLیة منظمLLة تخفLLف علLL نشLLئكLLان عبLLد الناصLLر یریLLد دائمLLا أن ی

 ىإلLL 1953عLLام ن مLL .اختLLار نظLLام الحLLزب الواحLLد مLLن أجLLل تحقیLLق ذلLLك. الجLLیش علLLىاعتمLLاده 

تLLم إنشLLاء  كان ھناك االتحاد القومي. 1961 ىإل 1957ومن  ،كانت ھناك ھیئة التحریر 1957



ا بصLLالحیات حقیقیLLة. كانLLت الوظLLائف التLLي مLLرسLLوم ولLLم یتمتLLع أي منھمكال التنظیمین من خالل 

 ىلت إلLLسLLلوبعد االنفصال أعلLLن عبLLد الناصLLر أن الرجعیLLة قLLد ت سمیة بدرجة كبیرة.اكانا یؤدیانھا 

LLار إلLLومي وأشLLاد القLLىاالتح LLة إلLLنح  ىالحاجLLل ویمLLعب العامLLوي الشLLالف قLLل تحLLد یمثLLیم جدیLLتنظ

انعقLLدت لجنLLة  1961وفLLي نLLوفمبر .لكLLن لLLیس ألعدائLLھ (الرأسLLمالیین) –الحریLLة الكاملLLة للشLLعب 

انعقLLد  1962وفي مایو .تحضیریة لإلعداد للمؤتمر الوطني الذي سوف یقر میثاق العمل الوطني

 الLLرئیس عبLLد الناصLLر. ىمسودة المیثاق الوطني التي قدمت إل تأقر ووفي یونی .تمر الوطنيالمؤ

 )17(أدخل المیثاق االتحاد االشتراكي العربي باعتباره التنظیم السیاسي الوحید في البالد.

عدائLLLھ تجLLLاوز عبLLLد الناصLLLر النكسLLLة. وبLLLرغم اإلعLLLالن عLLLن بعLLLض أوبعكLLLس توقعLLLات 

صادرة الممتلكات في القاھرة عقLLب انفصLLال سLLوریا كLLان مLLن الواضLLح االعتقاالت االحترازیة وم

مناقشLLات كLLل مLLن اللجنLLة التحضLLیریة والمLLؤتمر  تكانLL أن النظام لم یكن یواجھ تھدیLLدات خطیLLرة.

ن مصLLر أأن یشLLعر أخیLLرا  1962عبد الناصر عام  إمكانكان ب الوطني تسیر بحریة بدون قیود.

  .الحقیقیة الطریق الصحیح للدیمقراطیة ىكانت عل

سبتمبر مرسوما بإنشاء مجلLLس  27أصدر عبد الناصر في  )18(يبحسب إعالن دستور

وھكLLذا تLLم  ،المجلLLس ىنظریLLا كانLLت سLLلطات الLLرئیس مخولLLة إلLL )19(.عضLLو12رئاسي مكون من 

لكLLن الترتیبLLات  ،إصدار بعض القرارات والبیانات الخاصLLة بLLالتطورات فLLي الLLیمن باسLLم المجلLLس

أنشئ المجلس كإجراء مؤقLLت حتLLى  الشئون الخارجیة. ىسیطرة الرئیس عل ىعلالجدیدة لم تؤثر 

تم اتخاذ بعض القLLرارات  )20(.وكان مختصا بالتشریع بشكل أساسي ،یمكن انتخاب مجلس وطني

ت مناقشLLتھا وإقراراھLLا بواسLLطة جLLرالھامLLة فیمLLا یخLLص التLLدخل فLLي الLLیمن بواسLLطة الLLرئیس ثLLم 

 المجلس.

 الوضع الخارجي
 : البحث عن دور 1952-4195

الضLLباط أي فكLLرة محLLددة عLLن أدوار مصLLر  ىفLLي أعقLLاب الثLLورة المصLLریة لLLم یكLLن لLLد

 ،تبنت الوالیات المتحدة موقفا ودیا مLLن الثLLورة .كانوا یتركون األمور للظروف ؛العربیة والدولیة

خLLص كبLLر فیمLLا یأكانLLت لLLدیھم شLLكوك  وكان الضباط یأملون في أن یروا تعاونا أمریكیا مسLLتمرا.

 ىحLLد األھLLداف األولLLأكLLان  .ل أكبLLر قاعLLدة عسLLكریة فLLي القنLLاةحتLLبریطانیLLا التLLي كانLLت ال تLLزال ت

ولكLLن مLLن الطبیعLLي أنھLLم كLLانوا یفضLLلون أن یقومLLوا  ،للضباط ھLLو إخLLراج البریطLLانیین مLLن مصLLر

وفي العLLامین التLLالیین  ،الشیوعیة ىلم یكن الضباط یمیلون إل .بذلك بدون استخدام العنف إن أمكن

 للثورة لم یحدث أي تكثیف ملموس لالتصاالت مع االتحاد السوفیتي.



كانLLت عالقLLات مصLLر مLLع الغLLرب فLLي حالLLة تغییLLر  1954و 1952فیمLLا بLLین عLLامي 

كانت الوالیات المتحدة تأمل في تسھیل التوصLLل  .من ناحیة كانت ھناك عالمات مشجعة .مستمر

اتفاقیLLة عLLام  ىوتLLم الوصLLول إلLL ،لالنسLLحاب أبLLدت بریطانیLLا اسLLتعدادا البریطLLانیین. عتسLLویة مLL ىإل

لLLم تLLتم االسLLتجابة لمطالLLب مصLLر بالحصLLول  ؛ومن ناحیة أخLLرى كانLLت ھنLLاك صLLعوبات .1954

ین بصLLورة أكبLLر بإنشLLاء تحLLالف عسLLكري تLLاألسلحة. كانت بریطانیا والوالیات المتحدة مھتم ىعل

د الناصLLر األمLLر عLLام ومثلمLLا لخLLص عبLL .تحLLاد السLLوفیتي وضLLم الLLدول العربیLLة إلیLLھمنLLاھض لال

لLLم یكLLن أي  1954ولكLLن فLLي عLLام  )21(".ھLLم مھتمLLون بالLLدفاع ونحLLن مھتمLLون بحریتنLLا" :1955

بل أن بعض العرب كLLانوا ینظLLرون  ،استنتاجات محددة بشأن الجانب اآلخر ىجانب قد توصل إل

 عبد الناصر باعتباره عمیال أمریكیا. ىإل

ل مصLLر بشLLئونھا الداخلیLLة لدرجLLة إھمLLال كان القومیون العرب یشكون دائمLLا مLLن انشLLغا

كLLان المصLLریون یفكLLرون مLLن  في مصر لم یترسخ مفھLLوم القومیLLة العربیLLة أبLLدا. القضایا العربیة.

لLLم یفكLLر  الفLLور. ىوحین اندلعت الثورة لم یتغیLLر ھLLذا الموقLLف علLL، منطلق قومیة مصریة خالصة

وتشیر خطابات  .العربیة األخرى أي من القادة المصریین كثیرا في موضوع العالقات مع الدول

وعنLLد قLLراءة ھLLذه  .أنھ كان یمتلك القلیل من المعرفة عن الشLLئون العربیLLة ىعبد الناصر األولي إل

الخطابLLات یجLLد المLLرء أنLLھ مLLن الصLLعب أن یتLLذكر أن نفLLس الرجLLل قLLد بLLرز بعLLدھا بعLLدة سLLنوات 

 )22(،ن "األمLLم العربیLLة"تحLLدث عبLLد الناصLLر عLL 1953فLLي عLLام  .باعتباره زعLLیم القومیLLة العربیLLة

وھو تعبیر اعتبره القومیون العرب غریبا ألنھ لم تكن ھناك سوى أمة عربیLLة واحLLدة. وفLLي نفLLس 

 )32(.العام قال عبد الناصر أن رابطة العروبة "كانت حتى اآلن وھمیة وغیر حقیقیة"

 فLLي ذلLLك "الLLدائرة" العربیLLة. أصLLبح عبLLد الناصLLر واعیLLا تمامLLا ب 1954ربما في عLLام 

مشLLكالت العLLرب ھLLي "وفLLي خطLLاب آخLLر قLLال إن  )24(.العام تحدث عLLن "األمLLة العربیLLة الواحLLدة"

فLLي أغسLLطس مLLن نفLLس  لكLLن االلتLLزام بالتوجLLھ العربLLي لLLم یكLLن كLLامال. )52(".مشLLكالت المصLLریین

وھLLو تعبیLLر متعLLارض مLLع فكLLرة األمLLة العربیLLة  ،)26("ى"مصر العظم ىالعام أشار عبد الناصر إل

 الواحدة.

كLLان لمصLLر حLLق  عبد الناصLLر واعیLLا تمامLLا بإمكانیLLات مصLLر فLLي المشLLھد العربLLي. كان

كانLLت الدولLLة األكثLLر كثافLLة سLLكانیة واألقLLوى واألكثLLر اسLLتقالال  طبیعLLي فLLي قیLLادة العLLالم العربLLي.

اجتLLذبت المؤسسLLات التعلیمیLLة المصLLریة  وتقدما في نواحي كثیرة مقارنة بالدول العربیة األخرى.

 .ب العرب. كذلك تمتعت الثقافة المصریة بجاذبیة كبیرة في أنحاء العLLالم العربLLيأجیاال من الطال

نھ فLLي ذلLLك الوقLLت لLLم یكLLن یعLLرف أأراد عبد الناصر أن یمارس ھذه القیادة رغم  1954في عام 

 في أي اتجاه.
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أو أنھLLا  - مثلمLLا یLLدعي الكتLLاب العLLرب -یمتLLد لقLLرون یLLة العربیLLة مسLLواء كLLان عمLLر القو

ظLLاھرة أدخلLLت عبLLر االتصLLاالت مLLع الغLLرب خLLالل القLLرن  - مLLا یؤكLLد الكتLLاب الغربیLLونك -كانت 

وعLLي  ىأن مفھوم القومیة العربیة یشیر إلLL ىلكن الكل یجمع عل .التاسع عشر ھو أمر محل جدال

LLLدة وإلLLLة واحLLLائھم ألمLLLرب بانتمLLLي اال ىالعLLLتھم فLLLة رغبLLLدة والعدالLLLن الوحLLLوع مLLLي نLLLتقالل وفLLLس

ختلLLف التركیLLز علیھLLا مLLن فتLLرة الكن لم یتم شرح ھLLذه األھLLداف بشLLكل واضLLح أبLLدا و .االجتماعیة

بدأ عبد الناصر یسLLتوعب مبLLادئ القومیLLة العربیLLة وتLLدریجیا  1955في عام  .أخرى ىتاریخیة إل

ین تصLLادف أنھLLم یتحLLدثون اللغLLة بدأ یطلب من المصریین أال یفكروا في أنفسھم باعتبارھم مصری

تLLرك عبLLد  1955ومنLLذ عLLام  .العربیLLة وإنمLLا باعتبLLارھم عربLLا تصLLادف أنھLLم یعیشLLون فLLي مصLLر

 مبادئ القومیة العربیة. ىالناصر بصمتھ الخاصة عل

وعLLرف  ،أعلنت تركیا والعراق عن نیتھما في إقامة تحLLالف عسLLكري 1955في ینایر 

بالنسبة لعبد الناصر الLLذي كLLان حساسLLا  .نیا باسم حلف بغدادترعاه بریطاكانت ھذا التحالف الذي 

LLتالل واإلذالل علLLن االحLLل مLLاریخ طویLLىبالفعل لت LLؤثرا علLLدثا مLLف حLLان الحلLLانیین كLLد البریطLLىی 

أن البریطLLانیین كLLانوا یریLLدون االسLLتمرار فLLي  ىعتبر عبد الناصر ھذا الحلف دلLLیال علLLا .األدوار

ن قاعLLدة واالمبریLLالی إرادة" :رأیھ كان حلف بغLLداد مجLLرد بدایLLةتشكیل مصائر الدول العربیة. في 

وفLLي فبرایLLر مLLن نفLLس العLLام  )27(.األردن ولبنLLان وسLLوریا ومصLLر والسLLودان" ىینقضون منھا عل

ظھLLر الضLLعف العسLLكري المصLLري بصLLورة  غLLزة. علىكان ھناك ھجوم إسرائیلي واسع النطاق 

اعتبLLر عبLLد  ض الغرب تزوید مصر بالسالح.رف ىوقد أرجع عبد الناصر ھذا الضعف إل ،مؤلمة

 الناصر ھذا الھجوم محاولة استعماریة أخرى إلذالل مصر.

مبریالي لكن كانت بریطانیا ھي العدو اإل .نشأ دور مناھض لالستعمار 1955في عام 

ین مع بریطانیا في تا متواطئتاعتبرت فرنسا والوالیات المتحدة أیضا دوال استعماریة بقدر ما كان

سیاسLLات  ىبنLLتي تالتLLكLLان ھLLذا الLLدور یعنLLي عالقLLات أوثLLق مLLع الLLدول العربیLLة  .شLLرق األوسLLطال

المصLLالح البریطانیLLة  ىوھجومLLا عامLLا علLL ،ألنظمة الموالیة لبریطانیLLالوعداء  ،مناھضة لبریطانیا

 في كل أنحاء الشرق األوسط.

تعنLLي قبLLل أي  خالل ھذه المرحلة كان عبد الناصر یفكر في القومیLLة العربیLLة باعتبارھLLا

تLLم تجاھLLل االختالفLLات االجتماعیLLة والسیاسLLیة واالقتصLLادیة بLLین العLLرب  شيء مقاومة االستعمار.

 المناھضین لبریطانیا واعتبروا جمیعا قومیین عرب:



LLي ىإن الكیان العربي یمتد من المحیط األطلسي إلLLیج العربLLن  .الخلLLنح

كتفLLا بكتLLف شعب عربي واحد نكافح معا متحدین  –جمیعا شعب واحد 

نكLLافح معLLا ضLLد االسLLتعمار  ،لنیLLل حقنLLا فLLي الحریLLة وحقنLLا فLLي الحیLLاة

  )28(.وعمالء االستعمار

 :1956تجاھل عبد الناصر مشكلة النظریات االجتماعیة غیر المتوافقة فقال عام 

كLLل مLLا نتمنLLاه لكLLل بلLLد  ؛كل ما تتمناه مصر ھو الحریة لكLLل بلLLد عربLLي

یق ذلك مصر مستعدة لالتفLLاق مLLع أي ولتحق عربي ھو القوة والكرامة.

 عLLدم التLLدخل. ىإن سیاستنا تقLLوم علLL بلد عربي بقدر ما یرید ذلك البلد.

 )92(.نحن ال نتدخل أبدا نحن غیر معنیین بأي شان داخلي.

LLت تتبنLLي كانLLة التLLدول العربیLLع الLLة مLLات وثیقLLر عالقLLورت مصLLة  ىطLLأدوارا مناھض

ین بLLدا أن األردن یلعLLب دورا مناھضLLا لالسLLتعمار عLLام وح .سوریا والسعودیة والیمن لالستعمار:

موقفLLا  ىلكLLن حLLین تراجLLع الملLLك حسLLین عLLن ذلLLك الLLدور وتبنLL ،كانت العالقات قویLLة معLLھ 1956

كLLان العLLراق مؤیLLدا للغLLرب بشLLكل صLLریح فكانLLت  تLLدھورت العالقLLات. 1957مؤیدا للغرب عLLام 

 ،لبریطانیLLا فLLي عLLدن وعمLLان كانLLت مصLLر تLLدعم الحركLLات المناھضLLة عالقاتھ مع مصر عاصفة.

 فریقیا.إكما شجعت النضال ضد الفرنسیین في شمال 

 : الدور الوحدوي 1958-1961
جLLاء  اتحدت مصر وسوریا معا لیكونا الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة. 1958في فبرایر 

م وأمLLا ،ذلك االتحاد بمبادرة سوریة. كان عبد الناصر متLLرددا فLLي البدایLLة واقتLLرح وحLLدة تدریجیLLة

الوحLLدة  ىوبشLLكل ممیLLز وبمجLLرد أن وافLLق عبLLد الناصLLر علLL .إصرار السوریین وافLLق فLLي النھایLLة

 .تبنت مصر دورا وحدویا تشككھ السابق وانخرط في مسئولیاتھ الجدیدة. ينس

"إن  .الشLLأن الLLداخلي ىأوال: اتجLLھ اھتمLLام عبLLد الناصLLر إلLL للدور الجدیLLد داللتLLان. تكان 

ظھر تحوال واضحا فLLي التركیLLز (رغLLم أنLLھ ت 1959و 1958مي قراءة خطابات عبد الناصر عا

وفیمLLا یعLLد قLLال عبLLد الناصLLر نفسLLھ  )30(.الشأن الLLداخلي" ىربما كان مؤقتا) من الشأن الخارجي إل

ثانیLLا: أیLLدت مصLLر  )31(.أنھ كان یقضي ثالثة أرباع وقتھ في التعامل مع الشئون الخاصLLة بسLLوریا

 ىنت مصر تتبني دورا مناھضا لالستعمار كانLLت تؤكLLد علLLحین كا .الوحدة العربیة بشكل صریح

الوحدة الشاملة لم تكن تلوح في األفق فLLي السیاسLLة المصLLریة "لكن  ،أھمیة الوحدة ضد االستعمار

LLوریا ىحتLLر وسLLین مصLLدة بLLد الوحLLأيبع ، LLت علLLى فرضLLداث  ىحتLLق األحLLبب منطLLر بسLLمص

ي لLLیس فقLLط مناھضLLة االسLLتعمار عنبارھا تكان یتم تفسیر القومیة في ذلك الوقت باعت )23(".نفسھا



ورغم أن عبد الناصLLر أوضLLح أنLLھ ال یجLLب أن یLLتم فLLرض الوحLLدة  .نما أیضا الرغبة في الوحدةإو

 لكنھ كان یؤمن أن النفوذ االمبریالي ھو فقط ما كان یعیق تحقیق الوحدة العربیة الكاملة .

LLLي أعلLLLة ھLLLدة العربیLLLي ا ىإن الوحLLLة...حین ینتھLLLة للوطنیLLLوذ مرحلLLLلنف

حین ال یصLLبح ھنLLاك أشLLخاص یتلقLLون األوامLLر مLLن الLLدول ، مبریالياإل

 )33(.ستصبح الوحدة العربیة سھلة جدا ،األجنبیة

تباع سیاسات عربیة نتیجة انشغالھ بالشئون الداخلیة لالتحاد كان عبد الناصر مستعدا ال

تحLLت  - ت السLLعودیةوحLLین أبLLد ،حین طلب الیمن االنضمام لالتحاد وافق عبLLد الناصLLر .تصالحیھ

عنLLدما انLLدلعت و رغبتھا في تحسین العالقLLات كLLان رد عبLLد الناصLLر إیجابیLLا. -ل قیادة األمیر فیص

انھLLار االتحLLاد الLLذي تأسLLس بLLین العLLراق واألردن كخطLLوة مضLLادة  1958ثورة العراق في یولیو 

سLLرعان مLLا نشLLأ لكLLن  ،الفLLور علLLىتحسنت العالقات مع العLLراق  لقام الجمھوریة العربیة المتحدة.

LLراق إلLLمام العLLذین أرادوا انضLLدة ىصراع داخل العراق بین أولئك الLLة المتحLLة العربیLLالجمھوری -  

اللLLواء  بقیLLادة - كیLLان العLLراق ىوأولئك الLLذین أرادوا الحفLLاظ علLL -بقیادة العقید عبد السالم عارف 

والعناصر الناصریة  كانت ھناك قطیعة علنیة بن قاسم خسر عارف وتم سجنھ. .عبد الكریم قاسم

. الشLLیوعیین العLLراقیین ىالLLدعم اعتمLLد قاسLLم علLL ىولضLLمان الحصLLول علLL .التLLي تLLم قمعھLLا بقسLLوة

نددت الجمھوریة العربیة المتحدة بعبد الكریم الذي وصف بدوره الوحدة بین مصر وسوریا بأنھا 

 مبریالیة ناصریة.إ

 الدور المناھض للرجعیة  :1961-1962
أول ھزیمة لعبLLد الناصLLر بعLLد سلسLLلة متواصLLلة  1961ي سبتمبر كان انفصال سوریا ف

وصف ھو نفسLLھ التمLLرد فLLي سLLوریا بأنLLھ أكثLLر خطLLورة مLLن العLLدوان الثالثLLي  ".من "االنتصارات

كمLLا  ،مبریالیون باالشتراك مع "الرجعیین"االنفصال مؤامرة دبرھا اإل ىنظر إل )34(.1956عام 

رجعLLي لتLLدمیر الثLLورة االشLLتراكیة –مبریالي إفي مخطط اعتبره عبد الناصر فقط الخطوة األولي 

إحبLLاط مخططھLLم عLLن طریLLق مقاومLLة  ىكLLان عبLLد الناصLLر مصLLمما علLL مLLن خLLالل تLLدمیر نظامLLھ.

 أكتوبر قال: 2في  .وھزیمة الرجعیة

LLة إلLLذه االنتكاسLLل ھLLا تحویLLىیمكنن LLع إلLLوة دفLLىق LLاء علLLام للقضLLىاألم 

أیھLLا األخLLوة أن نسLLیر فLLي  علینLLا .الرجعیة في كل أنحLLاء األمLLة العربیLLة

یجب أن تصبح ھذه االنتكاسة نقطة البدایة لمبادرة كبري  ھذا الطریق.

 )35(.الرجعیة في كل أنحاء األمة العربیة ىللقضاء عل



منLLذ  )36(.أكتوبر تحدث عبد الناصر عن مخاطر التوصل لتفاھم مع الرجعیین 16وفي 

-مقاومLLة االسLLتعمار والرغبLLة فLLي الوحLLدة  ىفة إلباإلضا -ني عذلك الحین كانت القومیة العربیة ت

 ىبشLLكل عLLام كانLLت الرجعیLLة تشLLیر إلLL .بنت مصر دورا مناھضا للرجعیة اإلیمان باالشتراكیة ت

ترك التعریLLف مبھمLLا بشLLكل متعمLLد  .األنظمة غیر االشتراكیة التي تربطھا بالغرب عالقات وثیقة

 .من أجل السماح ببعض المرونة في السیاسة الخارجیة

 التشدد الجدید قال ھیكل أنھ كان لمصر دوران: دور الدولة ودور الثورة. علىتعلیقا و 

LLب أن تعطLLدورین یجLLین الLLارض بLLدث تعLLو حLLوري ىمنذ ذلك الوقت لLLدور الثLLة للLLذا  .األولویLLوبھ

LLي علLLات   ىینبغLLع العالقLLاجزة وأن تقطLLة عLLة العربیLLبح الجامعLLاالت أن تصLLل احتمLLر أن تقبLLمص

أقLLل إلى "المعركة اآلن ال تحتاج  :كتب ھیكل .أي دولة عربیة "تحكمھا الرجعیة" الدبلوماسیة مع

تLLم تضLLمین ھLLذا الموقLLف  )37(.قLLل مLLن تحقیLLق االنتصLLار التLLام"أمLLن المواجھLLة وال تتطلLLب نتLLائج 

 :ىالمتشدد في المیثاق الذي نص عل

LLتعمار عLLف االسLLد كشLLأن  نلقLLة بLLت الرجعیLLذلك فعلLLھ وكLLھ بنفسLLوجھ

الشLLعب أن  ىلLLذلك أصLLبح لزامLLا علLL .للتعLLاون معLLھأصLLبحت متلھفLLة 

یؤكLLد انتصLLار الثLLورة أن وفLLي نفLLس الوقLLت  ،یھاجمھمLLا ویھزمھمLLا معLLا

وأن یLLLدعم حLLLق  ،السیاسLLLیة فLLLي األجLLLزاء الباقیLLLة مLLLن األمLLLة العربیLLLة

 ) 38(الجماھیر العربیة في حیاة اجتماعیة أفضل ...

عربیLLة المتحLLدة أن تLLدافع عLLن الجمھوریة ال ىأنھ یجب علعلى كذلك نص المیثاق أیضا 

مبادئھLLا "بLLدون تLLردد لدقیقLLة واحLLدة أمLLام الحجLLة البالیLLة بLLأن ھLLذا سLLوف یعتبLLر تLLدخال فLLي شLLئون 

 )39(.اآلخرین"

عقLLب  .تLLوتر العالقLLات مLLع بعLLض الLLدول العربیLLة ىالدور الجدید إل ىوكما ھو متوقع أد

تLLLم قطLLLع العالقLLLات اعتLLLراف الملLLLك حسLLLین الفLLLوري بLLLبعض الحركLLLات االنفصLLLالیة فLLLي سLLLوریا 

لLLم تLLرفض مصLLر فقLLط  النظLLام األردنLLي. ىعلLL ةالدبلوماسیة مع األردن وأطلقت حملLLة ھجLLوم حLLاد

وفي  ،وفي دیسمبر تم إنھاء االتحاد مع الیمن االعتراف بالحكومة السوریة وإنما نددت بھا بشدة.

LLوم علLLن ھجLLھر شLLس الشLLعودي ىنفLLي والسLLامین الیمنLLي العال ،النظLLدھور فLLتمر التLLع واسLLات مLLق

  .العراق

 تطور األدوار الدولیة
 االنحیاز عدم  :1955-1962



 علLLىدفLLع اھتمLLام الغLLرب بالتحالفLLات العسLLكریة ورفضLLھ تلبیLLة طلLLب مصLLر بالحصLLول 

الLLذي أثبLLت اسLLتعداده و ،سLLالح عبLLد الناصLLر للسLLعي إلقامLLة عالقLLات وثیقLLة مLLع االتحLLاد السLLوفیتي

وھكLLذا كانLLت الضLLرورة العملیLLة ھLLي التLLي جعلLLت  إلیھLLا. إلمداد مصر باألسلحة التي كانت بحاجة

أن عLLدم االنحیLLاز أتLLاح لعبLLد الناصLLر أن  ىباإلضLLافة إلLLو .عبد الناصر یدرك مزایLLا عLLدم االنحیLLاز

وقLLد عLLزز حضLLور عبLLد الناصLLر  .نھ مكنھ أیضLLا مLLن تلبیLLة مطالLLب مصLLر العاجلLLةإیكون مستقال ف

بعLLد مLLع تیتLLو ونھLLرو مLLن إیمانLLھ بعLLدم وصLLداقتھ فیمLLا  1955مؤتمر باندونج الذي عقد في إبریLLل 

أو كمLLا أطلLLق علیLLھ عبLLد الناصLLر "الحیLLاد  -كLLان عLLدم االنحیLLاز  1956بحلLLول عLLام  .االنحیLLاز

 قد أصبح حجر الزاویة في سیاسة مصر الخارجیة. - اإلیجابي"

للغLLرب بشLLكل  ةكانLLت سیاسLLة عLLدم االنحیLLاز المصLLریة مناھضLL 1959لكLLن حتLLى عLLام 

أشLLار تبنLLي  )40(.انعLLدام متبLLادل للثقLLة ىلتحركات والتحركات المضادة إلLLأدت سلسلة من ا .أساسي

LLتعمار إلLLاھض لالسLLریة ىدور منLLات المصLLي العالقLLدھور فLLم التLLة-حجLLة  .البریطانیLLل أزمLLقب"

 ،فLLي الشLLرق األوسLLط )41(السویس كانLLت الوالیLLات المتحLLدة الشLLریك األصLLغر لبریطانیLLا العظمLLي"

 ،أعلنLLت الوالیLLات المتحLLدة عLLن مبLLدأ إیزنھLLاور 1957عLLام فLLي  وبھLLذا اعتبLLرت قLLوة اسLLتعماریة.

فقدت الوالیات المتحLLدة  والذي ھاجمتھ مصر باعتباره محاولة لتبریر التدخل في الشئون العربیة.

بالنسLLبة لصLLناع القLLرار  .معظم مكانتھا التي اكتسبتھا حین عارضت بریطانیا أثناء أزمة السLLویس

LLد الناصLLات عبLLت تحركLLریكیین كانLLات األمLLع مخططLLة مLLدو متوافقLLة تبLLة الخارجیLLي السیاسLLر ف

 ."الشیوعیة العالمیة"

تحسنت العالقات مع الغرب وأصبحت سیاسة عدم االنحیLLاز المصLLریة  1959في عام 

نھ ربما كان أتدریجیا بدأت الوالیات المتحدة تؤمن أن عبد الناصر لم یكن شیوعیا و .أكثر توازنا

في نفس العLLام انتقLLد خروشLLوف عبLLد الناصLLر  .شرق األوسطأفضل خط دفاع ضد الشیوعیة في ال

 ىالفLLور بشLLكل یثبLLت أنLLھ كLLان علLL ىعل رد عبد الناصر الشیوعیین العراقیین. ىبسبب ھجومھ عل

LLى علLLتقاللھ حتLLریة  ىاستعداد لتأكید اسLLات المصLLاب العالقLLوفیتیة–حسLLالس. LLافة إلLLك  ىوباإلضLLذل

ظھLLر تحسLLن ملحLLوظ  .ي كل من الشLLرق والغLLربكانت سیاسة عدم االنحیاز قد أصبحت مقبولة ف

 في عالقات مصر مع أمریكا بعد انتخاب الرئیس كیندي.

 1962الخارجي عام  موقفال
 ھذا النحو: ىوصف الرئیس عبد الناصر موقف مصر الدولي عل 1962في ینایر 

لLLدینا تعLLاون  یمكنني أن أصف عالقتنLLا مLLع الكتلLLة الشLLرقیة بأنھLLا جیLLدة.

كLLذلك فLLإن  السوفیتي خاصLLة فLLي األمLLور االقتصLLادیة. وثیق مع االتحاد



وبالنسLLLبة  .عالقاتنLLLا مLLLع دول الكتلLLLة الشLLLیوعیة األخLLLرى ودیLLLة أیضLLLا

لعالقاتنا مLLع الكتلLLة الغربیLLة فھنLLاك درجLLات مختلفLLة. بینمLLا لLLدینا تعLLاون 

LLا علLLا وإیطالیLLع ألمانیLLق مLLال ىوثیLLبیل المثLLع  ،سLLا مLLد أن عالقاتنLLنج

نحLLLن نحLLLاول تقویتھLLLا عLLLن طریLLLق التفLLLاھم الوالیLLLات المتحLLLدة عادیLLLة و

لكننLLا نجLLد أن عالقاتنLLا مLLع بریطانیLLا وفرنسLLا معرضLLة دائمLLا  المتبLLادل.

 )42(.ألزمات

 .1962وقد ھذه الصورة ظلت بشكل أساسي بدون تغییر في سبتمبر 

كLLان لمصLLر  1962وفLLي عLLام  .اسLLتمرت مصLLر فLLي تبنLLي دورھLLا المنLLاھض للرجعیLLة

كانLLت ھنLLاك حالLLة مLLن العLLداء مLLع األردن والعLLراق  ى.وقLLت مضLLأعداء مLLن العLLرب أكثLLر مLLن أي 

وباستثناء الیمن كانت تلك الLLدول تنLLدد بالنظLLام المصLLري بLLنفس القLLوة  وسوریا والیمن والسعودیة.

فإنھLLا لLLم تكLLن األخLLرى وبالنسLLبة لألنظمLLة العربیLLة  .التي كانت مصر تھاجم بھا أنظمة تلLLك الLLدول

والتLLي نالLLت  -كانLLت الجزائLLر فقLLط  ض مLLن عLLدم االرتیLLاح.معادیLLة لمصLLر لكنھLLا كانLLت تشLLعر بLLبع

 جانب مصر. ىتقف بقوة إل - 1962استقاللھا في صیف 
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 الفصل الحادي عشر

 : سردلتدخل المصريا
یسLLرد ھLLذا الفصLLل التطLLورات المتعلقLLة بالتLLدخل المصLLري فLLي الLLیمن منLLذ یLLوم وصLLول 

LLة إلLLالثورة الیمنیLLة بLLاء الخاصLLوم  ىاألنبLLى یLLاھرة وحتLLوفمبر  7القLLوم  .1962نLLار الیLLان اختیLLك

أصبح لمصر عدد كبیر مLLن القLLوات  قد خ كانفبحلول ذلك التاری ،األخیر عشوائیا لكن لیس تماما

تLLم  أي تحسن في العالقات المصریة السLLعودیة. ىلم یؤد التغییر في القیادة السعودیة إل .في الیمن

 بشLLأنمLLال فLLي التفLLاوض آوھكذا تبLLددت أي  ،نوفمبر 6قطع العالقات الدبلوماسیة بین البلدین في 

 وقف إطالق نار متبادل.

 سبتمبر  27 
قLLال الLLدكتور  )1(.مصLLر طلبLLا للLLدعم العسLLكري ىكومة الجمھوریة في الیمن إللجأت الح

عبد القادر حاتم وزیر الدولة أن الجمھوریة العربیة المتحدة كانت تتابع التقاریر الخاصة بLLالثورة 

أعلن محمد محمLLود  )2(.وأضاف أنھا كانت تعارض أي تدخل خارجي في شئون الیمن ،في الیمن

دول الجLLوار ألنھLLم مLLن لم یكن یتوقع أي تدخل من االمبریالیین أو من أي  ؛رةالزبیري دعمھ للثو

 )3("."لن یجدوا أي شخص داخل الLLبالد معLLارض لLLإلرادة الشLLعبیة المتمثلLLة فLLي إقامLLة الجمھوریLLة

وقال أحمLLد محمLLد  )4(.قال علي المؤید مندوب الیمن في الجامعة العربیة أن الثورة لم تكن متوقعة



موقفLLا معینLLا تجLLاه الثLLورة حتLLى تتضLLح  ىتحاد الیمني أن االتحLLاد ال یمكنLLھ أن یتبنLLنعمان رئیس اال

قالLLت إذاعLLة القLLاھرة أن بیانLLا ثوریLLا صLLدر فLLي صLLنعاء ذكLLر أن كLLل الزعمLLاء القبلیLLین  )5(.األمLLور

 )6(.أعلنوا دعمھم للثورة والجیش

 سبتمبر 28
LLاء إلLLو جLLل لLLا یقتLLن "ربمLLیمن" ىقال عبد الرحمن البیضاني أن الحسLLة  )7(.الLLت إذاعLLقال

LLدفقت علLLة "تLLة والبریطانیLLوات األمریكیLLاھرة أن القLLاب  ىالقLLي أعقLLدن فLLي عLLكریة فLLدة العسLLالقاع

ذاعLLة أنLLھ ت اإلأنشطة الحسLLن قالLL ىوتعلیقا عل )8(.الثورة الیمنیة واإلطاحة بالنظام الملكي"اندالع 

جمیLLع  ىرھا وقبضLLت علLLالملكیة تمLLام ودمLLرت كLLل قصLLو ىفقد عقلھ ونسي أن الثورة قضت عل"

 )9(.العناصر التي تؤیدھا"

 سبتمبر  29
 الرئیس عبد الناصر البرقیة التالیة من اللواء السالل: ىتلق

كلفنا الممثلون الحقیقیون للشعب بمھمة تحقیق أملھم في تغییر أوضLLاع 

الحكم الرجعیة البالیة وتLLدمیر الطغیLLان الLLذي عLLاني منLLھ شLLعبنا العربLLي 

لقد اشتركنا مع الشعب ومع كل جنLLدي وضLLابط  .ویالالنبیل والعظیم ط

كانت ثورتنا ضLLد النظLLام البائLLد  في تحقیق األمل الذي انتظرناه طویال.

تLLLم تأسLLLیس  1962سLLLبتمبر  26فLLLي... ناجحLLLة منLLLذ السLLLاعة األولLLLي.

نظLLم  ىتقLLوم علLL ،جمھوریة دیمقراطیة باسم الجمھوریة العربیة الیمنیLLة

وتضLLLمن العدالLLLة  ،حقLLLوق اإلنسLLLانوتحتLLLرم كرامLLLة و ،الحكLLLم الحدیثLLLة

 ،مLLة عربیLLة متحLLدةأوتشLLارك فLLي بنLLاء  ،والتنمیLLة االجتماعیLLة للشLLعب

 )01(مبریالیین...وتقاوم المغتصبین واإل

كانLLت أول دولLLة تقLLوم  قLLررت الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة االعتLLراف بالنظLLام الجدیLLد فLLي الLLیمن.

یتخLLذه المجلLLس الرئاسLLي الLLذي تLLم تشLLكیلھ  وكLLان االعتLLراف بالجمھوریLLة الیمنیLLة أول قLLرار ،بLLذلك

 السالل: ىأرسل عبد الناصر البرقیة التالیة إل )11(حدیثا.

لقLLد تLLابع شLLعب الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة باھتمLLام وعنایLLة تطLLورات 

األحداث الھامة في الیمن ومحاولة الشLLعب والجLLیش إقامLLة حیLLاة جدیLLدة 

LLLان علLLLة اإلنسLLLة وقیمLLLق كرامLLLىتحق LLLراب الیمنLLLعب  .يالتLLLؤمن شLLLوی

الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة أن ھLLذا ھLLو عصLLر الشLLعب الLLذي یصLLنع 

تعLLالى مصیره ویحقق كل أمانیھ من خالل إرادتھ الحLLرة. لقLLد خلLLق هللا 

هللا  ىولن یرض القدیر البشر أحرارا ومتساویین في الحقوق والفرص.



 .حLLواجز االسLLتغالل واالسLLتبداد والرجعیLLة تقLLف أمLLام إرادتLLھ ىبLLأن یLLر

المشLLاركة فLLي  ىیس لدینا شك في أن الشعب الیمني المحLLرر قLLادر علLLل

مLLن عربLLي أالمعLLارك العربیLLة الكبLLرى مLLن أجLLل حیLLاة عربیLLة كریمLLة و

مبریالیLLة العناصر الرجعیLLة واإل –المناھضة للتقدم ى لو أن القو غالي.

ننLLLا نLLLؤمن أن إرادة هللا إغیLLLر راضLLLیة عLLLن تحLLLرر الشLLLعب الیمنLLLي ف –

یسLLعدني أن  حریLLة ألن ھLLذه ھLLي مشLLیئة هللا تعLLالى.راضیة عن سیادة ال

أخبLLركم أن حكومLLة الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة قLLد قLLررت االعتLLراف 

قLLف مLLع الشLLعب الیمنLLي نحLLن ن .بالجمھوریة العربیLLة الیمنیLLة وحكومتھLLا

تفضLLلوا بقبLLول خLLالص  بال أي تردد وندعم رغبتLLھ وحقLLھ المشLLروعین.

 )12(.تحیاتي

 )13(.الدوائر العربیة في لندن كانت تعتقد أن بریطانیا تؤید األمیر الحسنذكرت إذاعة القاھرة أن 

 ىالوصLLول إلLL ىوقالت اإلذاعة نقال عLLن صLLحیفة مصLLریة أنLLھ لLLم یكLLن بإمكLLان الملLLك سLLعود "سLLو

واختتمت حدیثھا بقولھا أن "الملLLك سLLعود . قلوب بعض األشخاص في القبائل عن طریق الحسن"

 )14(".اتفاقھ مع بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة بقدریمكن أن یصبح خطرا فقط 

 سبتمبر   30
صLLنعاء تحمLLل عبLLد الLLرحمن البیضLLاني ومحمLLد محمLLود  ىت طLLائرة مصLLریة إلLLصLLلو

 ،حملت الطائرة أیضا ضLLابطا مصLLریا كانت أول طائرة تھبط في الیمن بعد الثورة. )15(.الزبیري

أنھ في ذلك الوقت كان الرئیس عبد الناصر قد قرر یبدو  )16(.جھاز إرسال السلكي ىإلباإلضافة 

 ،مLLا یبLLدو ىعلLL، الوضLLع و ىالضLLابط االطLLالع علLL ىكLLان علLL )17(.االسLLتجابة لطلLLب الجمھLLوریین

أن الحسLLن التقLLي بالملLLك سLLعود  األھLLرامقالت صحیفة  اقتراح حجم المساعدة العسكریة المطلوبة.

وصLLل محسLLن العینLLي وزیLLر  )18(.یمنیLLة"الرجعیLLة ضLLد الثLLورة ال ىمLLن أجLLل "اإلعLLداد لحشLLد قLLو

LLLوریین إلLLLة الجمھLLLي حكومLLLة فLLLىالخارجی LLLث نفLLLاھرة حیLLLدوائر  ىالقLLLن "الLLLادرة عLLLاریر الصLLLالتق

"الجLLیش  أن قLLال العینLLي .عLLن أن القLLوات الموالیLLة للحسLLن كانLLت تتحLLرك نحLLو صLLنعاء الرجعیLLة"

LLورة ولیسLLف الثLLدان خلLLعب متحLLتوالش LLودة إلLLاك عLLوراء" ىھنLLد اال )19(.الLLي عقLLي فLLاد الیمنLLتح

 حذرت إذاعة القاھرة الملك سعود قائلة: )20(.القاھرة اجتماعا لدعم الثورة

إما أن ترحل مع أسرتك حتى تھرب مLLن المصLLیر الLLذي  لدیك خیاران:

وتنتظLLر مصLLیرك المحتLLوم  ىأو تبقLL ،مثلما فعل الملك فLLاروق ،ینتظرك

ین سLLبقوك أولئك الذین یشبھونك والLLذ ىوبھذا تنضم إل ،ید الشعب ىعل

LLLیم ىإلLLLد هللا: الجحLLLك عبLLLھ والملLLLد اإللLLLعید وعبLLLوري السLLLل ونLLLفیص، 



یرحبLLوا بLLك فLLي أي لحظLLة لنھLLم ھنLLاك إ ومLLؤخرا اإلمLLام أحمLLد والبLLدر.

 )21(.اآلن

 أكتوبر  1
لتقي عبد الناصر بمحسن العیني وقال العیني أنھ عبر للرئیس عبد الناصر عن امتنLLان ا

والتقLLي  )22(.نیLLة العتLLراف ودعLLم الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدةالشعب الیمني وتقدیر الحكومLLة الیم

وقLLال محمLLد أحمLLد باشLLا رئLLیس البعثLLة الدبلوماسLLیة  العینLLي أیضLLا بالسLLفیر األمریكLLي فLLي القLLاھرة.

 ىنف .ن السفیر أبلغ وزیر الخارجیة أن بالدة لن تتدخل في الشأن الداخلي الیمنيأالیمنیة بالقاھرة 

ونقلLLت إذاعLLة القLLاھرة عLLن صLLحیفة  )32(.لمتحLLدة أي دعLLم لألمیLLر الحسLLنالسLLفیر تقLLدیم الوالیLLات ا

 :وبحسب الرادیو .مصریة أن الملك سعود كان ینوي إمداد الحسن بكل ما كان یحتاجھ

 ،نھ لو نجحت الثورة فسLLوف یLLتم طردھLLا مLLن المحمیLLاتأبریطانیا تعلم 

 أمریكا أن تسLLاعد بریطانیLLا حتLLى یمكLLن إسLLقاط الثLLورة ىكذلك یجب عل

  )24(.مبریالیینوتوجیھھا بطریقة ترضي اإل

 أكتوبر  2
LLعودي علLLو السLLالح الجLLعودیة. ىوصل ثالثة طیارین من سLLة سLLائرة حربیLLتن طLLال  مLLق

، نجLLران قLLرب الحLLدود الیمنیLLة ىنھ قد صدرت لھم األوامLLر بنقLLل األسLLلحة مLLن جLLدة إلLLأالطیارون 

یLLارین السLLعودیین قLLال الLLدكتور عبLLد وعنLLد اسLLتقبال الط .مصر ىوبدال من ذلك توجھ الطیارون إل

 :القادر حاتم

حLLاول الحكLLام الرجعیLLون فLLي المملكLLة العربیLLة السLLعودیة دفLLع ھLLؤالء 

لقLLLد مLLLألوا ھLLLذه  الطیLLLارین للعمLLLل ضLLLد الجمھوریLLLة العربیLLLة الیمنیLLLة.

LLا إلLLارین نقلھLLن الطیLLوا مLLلحة وطلبLLك األسLLل تلLLائرات بكLLدود  ىالطLLالح

لكLLن الطیLLارین رفضLLوا أن  ،ل الیمنداخ ىالیمنیة حتى یمكن تھریبھا إل

LLد طریقLLي وجLLعب عربLLد إرادة شLLي ضLLآمر الرجعLLوا أداة للتLLھیكون LLىإل 

وفي وجھ ما تفعلھ الرجعیة فإن الجمھوریة العربیة المتحدة  حیاة حرة.

ودعمھLLا للشLLعب العربLLي فLLي  ،تكLLرر دعمھLLا لألحLLرار فLLي كLLل مكLLان

 )25(الجمھوریة الیمنیة...

بدأت رحLLالت  )26(.تعیین الطیارین السعودیین في سالح الجو المصريقام الرئیس عبد الناصر ب

  )27(.جویة ثالث مرات أسبوعیا بین صنعاء والقاھرة

 أكتوبر  3



سLLتقبل ا )28(.ھبطت طائرة تدریب سLLعودیة فLLي القLLاھرة وطلLLب قائLLدھا اللجLLوء السیاسLLي

أرسLLل السLLالل  )29(.أكتLLوبر 2الرئیس عبد الناصر الطیارین السعودیین الثالثة الذین وصLLلوا یLLوم 

LLLة إلLLLام  ىبرقیLLLدة لعLLLف جLLLاق حلLLLااللتزام بمیثLLLھ بLLLرار حكومتLLLرئیس قLLLا للLLLل فیھLLLر نقLLLد الناصLLLعب

نLLاقش المجلLLس الرئاسLLي الوضLLع فLLي الLLیمن وقLLرر أن الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة  )30(.1956

لجمھوریLLة حدود أو أراضي ا ىسوف تلتزم بمیثاق حلف جدة وتقوم بتنفیذه لو وقع أي عدوان عل

 )31(.الیمنیة

 أكتوبر  4
 السالل: ىأرسل الرئیس عبد الناصر البرقیة التالیة إل

لقLLLد تلقیLLLت بحLLLرص واھتمLLLام شLLLدیدین بLLLرقیتكم التLLLي ذكLLLرتم فیھLLLا أن 

الجمھوریLLLة العربیLLLة الیمنیLLLة ملتزمLLLة بمیثLLLاق حلLLLف جLLLدة بLLLین الLLLیمن 

عربیLLة أن الجمھوریLLة ال م..إنني أؤكLLد لكLL.والجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة

المتحدة قد نفذت میثاق جدة منذ اللحظة األولLLي التLLي تلقLLت فیھLLا أخبLLار 

إننLLLLي أریLLLLدكم أن تكونLLLLوا متأكLLLLدین دائمLLLLا أن  .ثLLLLورة الشLLLLعب الیمنLLLLي

التضLLLLامن الحتمLLLLي بLLLLین شLLLLعوب األمLLLLة العربیLLLLة...ھو أقLLLLوي وأبقLLLLي 

 )32(.حلف

 )33(.تم طرد بعثة عسكریة أردنیة كانت قد وصلت خالل الصیف من الیمن

 أكتوبر  5
قLLال السLLالل أنLLھ مLLن الضLLروري إعLLادة االتحLLاد مLLع الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة وأنLLھ 

LLول علLLاھرة للحصLLارة القLLي زیLLب فLLر " ىیرغLLد الناصLLرئیس عبLLن الLLام مLLوات باإللھLLأن الخطLLش

وذكLLرت إذاعLLة القLLاھرة أن  )34(".الكبLLرى التLLي حققLLت التقLLدم والرخLLاء والرفاھیLLة للشLLعب العربLLي

مسلح سعودي كانوا یحاولون  100ما یقرب من  ىنیة فتحت اللیلة الماضیة النار عل"القوات الیم

LLلل إلLLةى التسLLي الیمنیLLھ  )35(".األراضLLة أنLLت اإلذاعLLن "وقالLLوم مLLرقیة الیLLدود الشLLر الحLLم تطھیLLت

قLLرار  ىوتعلیقLLا علLL )36(".االختباء في الجبLLال ىالمتمردین الموالیین لإلمام السابق والذین لجأوا إل

بتنفیLLذ میثLLاق حلLLف جLLدة قLLال الرادیLLو أن ھLLذا القLLرار قLLد اتخLLذ "أمLLام  ةھوریLLة العربیLLة المتحLLدالجم

 )37(".نسائم الحریة وإشراق الثورة الساطع من الیمنلمحاوالت الرجعیة واالستعمار وضع نھایة 

 أكتوبر  6
LLدة ىوصلت سفینة مصریة تحمل قوات مصریة إلLLم  )38(.الحدیLLت لLLك الوقLLي ذلLLن فLLولك

ذكLLرت صLLحیفة  )39(.إلعالن عن ھذا وقیل أن السفینة كانت تحمLLل "مسLLاعدات طبیLLة وتقنیLLة"یتم ا

التLLي  -مبریالیة والرجعیLLة سحق ھجمات اإل ىأن حكومة الثورة في الیمن كانت قادرة عل األھرام



قال وزیر اإلرشاد فLLي الحكومLLة الجمھوریLLة أن الLLیمن قLLد  )40(.ضد الثورة -یمثلھا سعود وحسین 

أكLLد السLLالل أن البLLدر قتLLل  )41(.ضLLا ومسLLاعدات تقنیLLة مLLن الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدةطلLLب قرو

 )42(.تحت أنقاض قصره

 أكتوبر  7
خر محاولة یائسLLة للرجعیLLة لضLLرب الثLLورة الیمنیLLة تLLم سLLحقھا آقالت إذاعة القاھرة أن "

اإلذاعLLة أن  وتوقعLLت )43(.ید القوات الیمنیة التي اشLLتبكت مLLع متسLLللین أرسLLلھم سLLعود" ىأمس عل

طلبLLت الجمھوریLLة الیمنیLLة  )44(.نھایة ھذا الخریف سLLتكون أیضLLا نھایLLة للملكیLLة فLLي العLLالم العربLLي

أن أسLLلحة ومرتزقLLة الرجعیLLة "كLLانوا یتLLدفقون فLLي  األھLLرامقالLLت صLLحیفة  )45(.خبیرا مصریا 52

 )46(.اتجاه الحدود الشمالیة للیمن"

 أكتوبر  8
 :في صنعاء قال السالل )74(.ھبطت طائرتان سعودیتان في مصر

قام البریطانیون والسعودیون وأولئك الذین تعرفLLونھم وتفھمLLونھم جیLLدا 

بLLإغواء عLLدد مLLن الفقLLراء والجLLوعى وإعطLLائھم بعLLض الLLذھب والمLLال 

نھم یرغبLLLون فLLLي االنتقLLLام مLLLن ثورتنLLLا وسLLLحق إوھكLLLذا فLLL ،والسLLLالح

 )48(.جمھوریتنا

الحدود الیمنیة "مجرد مناوشات یقوم بھLLا بعLLض  علىبحسب السالل فإن األحداث التي كانت تقع 

أن التقاریر الLLواردة  األھرامقالت صحیفة  )49(.المرتزقة الذین یتم توزیع الذھب السعودي علیھم"

أن التدخل العسكري ضد الیمن من جانب قوات الملLLك  ىمن الحدود الشمالیة للیمن كانت تشیر إل

تمثLLل عLLدوانا اآلن أصLLبحت  - قیLLادة مشLLتركةوالتLLي كانLLت تعمLLل تحLLت  -سLLعود والملLLك حسLLین 

LLارخا علLLیمن ىصLL50(.ال( LLان إلLLن بیحLLة مLLلحة ثقیلLLب أسLLم تھریLLد تLLھ قLLاني أنLLر البیضLLل  ىوذكLLداخ

القائم باألعمال البریطاني بسبب موقف سLLلطات عLLدن التLLي كانLLت  ىحتج البیضاني لدا )51(.الیمن

  .ضد الجمھوریة الیمنیة )52("بقایا الرجعیة بالقیام بنشاط سیاسي ھدام" تسمح ل

 كتوبر أ 9
LLیمن إلLLي الLLریة فLLوات المصLLدد القLLمائة.وصل عLLاھرة أن  )53(ى خمسLLة القLLرت إذاعLLوذك

والLLذین جLLرى تجنیLLدھم  ،األردنیLLة یعززھLLا الیمنیLLون المقیمLLون فLLي السLLعودیة–"القLLوات السLLعودیة

LLدمت إلLLدود وتقLLعد ىباستخدام التھدید واإلغراء" قد عبرت الحLLوم  ةصLLاء یLLوبر 7مسLLت  .أكتLLوقال

 ،خسائر فادحة وانضم عدد كبیر مLLنھم ھ قد لحقت بھماإلذاعة أن القوات الیمنیة اشتبكت معھم وأن

وصل وفد مصري یضLLم خبLLراء أرصLLاد جویLLة وبعثLLة  )54(.الجانب الیمني ىإل ،وبخاصة الیمنیین



LLریة إلLLة مصLLنعاء ىطبیLLرر للط )55(.صLLروب المتكLLاالت الھLLاھرة أن "حLLة القLLرت إذاعLLارین ذكLLی

 )56(.قد أصابت الملك سعود بانھیار عصبي "الجمھوریة العربیة المتحدة ىالسعودیین األحرار إل

 أكتوبر 10
األردنLLي" -قام المجلس الرئاسي بدراسة الموقف في الیمن ومناقشLLة "العLLدوان السLLعودي

أن تقLLف قرر المجلس . جانب "التدخل الموجھ ضد الیمن من الجنوب" ىإل ،الحدود الشمالیة ىعل

قLLال السLLالل  )57(.الجمھوریة العربیة المتحدة بكل قوتھLLا مLLع الLLیمن فLLي مقاومLLة أي عLLدوان ضLLدھا

وقLLال  )58(.صLLد األعLLداء" ىفي صنعاء "إن جمھوریتنا بالتأكید معرضة للخطر ولكننا قادرون عل

یجLLب أن یعLLرف الجمیLLع أن كLLل إمكانیLLات الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة قLLد وضLLعت تحLLت "أنLLھ 

 ىتLLم إرسLLال طLLائرتین عسLLكریتین مصLLریتین إلLL )59(.جLLل صLLد أي عLLدوان ضLLدنا"أفنا مLLن تصLLر

  )60(.الیمن

 أكتوبر 11
LLدوان علLLة العLLدة بمقاومLLة المتحLLة العربیLLھ  ىقال السالل إن قرار الجمھوریLLان لLLیمن كLLال

 وقالت إذاعة القاھرة أنھ بمجLLرد أن أعلLLن القLLرار "خLLرج )16(.شعب وحكومة الیمن علىأثر كبیر 

الشLLعب الیمنLLي فLLي كLLل المLLدن الیمنیLLة فLLي مظLLاھرات شLLعبیة حیLLث ھتفLLوا بحیLLاة الثLLورة الیمنیLLة 

توقLLع أن یLLتم تطھیLLر حLLدود الLLیمن الجنوبیLLة والشLLرقیة من الموقالت القناة أنھ  )26(.وبسقوط سعود"

 )36(.األكثر ىاالستعماریة والرجعیة خالل أسبوع واحد عل ىوالشمالیة من القو

 أكتوبر 12
وقLLال  )46(ة.أنLLھ عقLLب الھجمLLات الجویLLة فLLر الحسLLن مLLن صLLعد األھLLرامصLLحیفة  قالLLت

LLة علLLوات الیمنیLLالل أن القLLذین  ىالسLLللین الLLا المتسLLر اآلن بقایLLرقیة "تحاصLLمالیة والشLLدود الشLLالح

 )56(".أرسلھم سعود لضرب الحركة الثوریة في الیمن

 أكتوبر  13
صنعاء والتقیا بالسالل  ىسي إلالمجلس الرئا اوصل أنور السادات وكمال رفعت عضو

جانLLب  ىوقLLال السLLادات "أن الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة تقLLف بكLLل إمكانیاتھLLا إلLL )66(.والبیضLLاني

 نLLاقLLال السLLالل إن الزیLLارة "أعطت )67(.مال الشعب العربي"آالثورة الیمنیة لتمكینھا من تحقیق كل 

الرئیس عبد الناصر سوف ننجح فLLي من خالل روح األخوة والتعاون المخلص ودعم  .قوة كبیرة

ن قوات الحسن فLLي أو ةأنھ قد تم تطھیر صعد األھراموذكرت صحیفة  )68(.تقویة وتأمین ثورتنا"

 )69(.مأرب قد بدأت في االستسالم

 أكتوبر  14



كLLذلك  .الفLLور مLLع الLLرئیس عبLLد الناصLLر ىالقاھرة واجتمعا عل ىعاد السادات ورفعت إل

أن  األھرام وقالت صحیفة )70(.ائد األعلى للقوات المسلحة االجتماعحضر المشیر عامر نائب الق

كانLLت القLLوات  النتائج النھائیLLة لألسLLبوع السLLابق مLLن المعLLارك كانLLت نصLLرا سLLاحقا لقLLوات الثLLورة.

االستسLLالم فLLي  ىوكانLLت تتفLLاوض علLL ة،المضLLادة للثLLورة فLLي حالLLة تراجLLع بشLLكل عLLام فLLي صLLعد

وتحLLدثت  )27(.قیLLد الحیLLاة ىبLLأن البLLدر كLLان علLL األھLLرام ألول مLLرة تعتLLرف صLLحیفة )71(.مLLأرب

رئLLیس األركLLان وقائLLد العملیLLات وكبLLار مسLLئولي  مLLعلمشLLیر عLLامر لالصLLحیفة أیضLLا عLLن اجتمLLاع 

 )73(.العملیات

 أكتوبر  15
قال مصدر رسمي في صنعاء انھ لم یعد ھناك أي شخص مھتم بمLLا إذا كLLان البLLدر حیLLا 

 )75(.معظم مأرب ىرة أن القوات الیمنیة مسیطرة علوذكرت إذاعة القاھ )74(.أو میتا

 أكتوبر  16
 الرئیس عبد الناصر: ىأرسل اإلمام البدر الرسالة التالیة إل

تمكنا من مغادرة صLLنعاء للقLLاء أبنLLاء شLLعبنا الحLLر الLLذین اسLLتقبلونا بكLLل 

كرم وترحاب...لقدر قرروا محاربة ھذه المجموعLLة (الثLLوار) واالنتقLLام 

ھم كبیLLLرا حLLLین علمLLLوا ؤكLLLان اسLLLتیا وشLLLیوخھم. ائھموعلمLLL لزعمLLLائھم

بوصLLول طLLائرات وأسLLلحة وخبLLراء مLLن قLLبلكم لمحاربLLة أبنLLاء شLLعبنا 

ربما تعLLرف أننLLي اإلمLLام  .مالغالي وفرض عصابة شریرة وخائنة علیھ

الشرعي الذي اختاره أفراد األمة صغیرھم وكبیرھم واعترفت بLLھ كLLل 

تنLLا نطلLLب مLLنكم سLLحب قLLواتكم لLLذلك فباسLLم حكوم الدول بما فیھا بلLLدكم.

كم بشLLLLكل سLLLLریع والسLLLLماح لنLLLLا بحLLLLل مشLLLLكالتنا ءالمسLLLLلحة وخبLLLLرا

 )76(.بأنفسنا

وصل اآلن عدد  لم یتم اإلعالن عن محتویات الرسالة في القاھرة ولم یرسل عبد الناصر أي رد.

 )77(.ألفین ىالقوات المصریة في الیمن إل

 أكتوبر  17
وبحسLLب تقریLLر  .الLLیمن ىالسادات حLLول زیارتLLھ إلLL ناقش المجلس الرئاسي تقریرا قدمھ

 ،والتLLي تLLدعمھا السLLعودیة واألردنیLLة ،السادات "أصبح الوضع ھادئا بعد ھزیمLLة القLLوات المعتدیLLة

وقالLLت إذاعLLة القLLاھرة إن "القLLوات الیمنیLLة ھزمLLت  )78(.في شمال الیمن وانسLLحابھا خلLLف الحLLدود"

وذكرت اإلذاعة أن  )79(.الحدود الشرقیة" ىلوف عجوصدت مرتزقة حاولوا التسلل من منطقة ال

 )80(ة.حصن صعد ىالحدود الشمالیة بعد االستیالء عل ىالقوات الیمنیة تسیطر سیطرة كاملة عل



 أكتوبر  18
في مؤتمر صحفي عقد في صLLنعاء عLLرض السLLالل األمLLوال التLLي قLLال أن سLLعود قLLدمھا 

 )82(.ضباط أردنیین في الحزم ىم القبض علوقالت إذاعة القاھرة أنھ ت )81(.القبائل الیمنیة ىإل

 أكتوبر  19
ضعف في موقف  ىاعتبرت إذاعة القاھرة تعیین األمیر فیصل رئیسا للوزراء دلیال عل

 "مLLؤامرات"حLLین فشLLلت  .في الLLیمن "ھزیمة القوات السعودیة" ىوھو ما أرجعتھ إل ،الملك سعود

 :وقال السالل )83(.عن السلطة ىسعود تخل

مبریLLالیین مسLLاعدة اإل ىود وحسLLین قLLد سLLعیا للحصLLول علLLإذا كLLان سLLع

مساعدة أخینLLا جمLLال عبLLد  ىهللا سعینا للحصول علبفضل ننا إالقذرین ف

وكLLل إمكانیاتLLھ مLLن أجLLل  - ي قLLوة الجLLیشأ -الناصر الذي وضLLع قوتLLھ 

وصلت قوات قتالیة كبیرة لحمایة بلدكم مLLن أي معتLLدي  .حمایة ثورتكم

وھكLLذا لLLو  .یشنا البطل وضLLباطنا األحLLراروذلك بالتعاون مع ج ،مجرم

حاول سعود أو حسین مھاجمتنLLا فسLLوف یتحLLرك شLLعبنا وقواتنLLا لتLLدمیر 

 )84(.كل أعداء الجمھوریة وأعداء حریتنا وكرامتنا

 الشعارات المطالبة بالوحدة الفوریة مع مصر قال البیضاني: ىوتعلیقا عل

ول أنLLھ حتLLى تتحقLLق ..والذي یقLL.القاھرة لھا رأیھا الخاص بشأن الوحدة

تلLLك  ىلLLم نصLLل إلLL .الوحدة العربیة ھناك خطوات معینة یجLLب اتخاذھLLا

 .الخطوات لكن الرئیس عبد الناصLLر یسLLاعد جمھوریتنLLا بكLLل إمكانیاتLLھ

مLLا نحصLLل علیLLھ اآلن ومLLا سنحصLLل علیLLھ غLLدا أو بعLLد غLLد ال یقLLل أبLLدا 

 )85(.ا یمكننا أن نحصل علیھ في ظل الوحدةمع

یعLLد سLLرا أنLLھ بینمLLا كLLان یLLتم تبLLادل البرقیLLات بLLین السLLالل وعبLLد الناصLLر فیمLLا وكتب ھیكل أنLLھ لLLم 

 )86(.الیمن ىیخص حلف جدة كانت ھناك قوة مصریة في طریقھا إل

 أكتوبر  20
قLLال مصLLدر رسLLمي یمنLLي فLLي صLLنعاء أن الحLLدود الشLLمالیة قLLد تLLم "تطھیرھLLا مLLن أتبLLاع 

 )78(.سعود" وأن "مناوشات صغیرة فقط مستمرة في الجرف"

 أكتوبر  21
LLLوریین علLLLوات الجمھLLLیطر قLLLع أن تسLLLن المتوقLLLھ مLLLاھرة أنLLLة القLLLت إذاعLLLأرب  ىقالLLLم

 )88(."غدا"

  أكتوبر 22



، حیLLث أن الرجعیLLة كانLLت تحشLLد قواتھLLا للجولLLة الثانیLLة فLLي الLLیمناألھLLرام قالت صحیفة 

 )89(.دة"نجران بواسطة الطائرات من أجل الجولة الجدی ىتم نقلھا إلقد ن "قوات كبیرة أ قیل

 أكتوبر  23
وبعLLد  .اجتمLLع السLLادات مLLع الLLوزیر الیمنLLي فLLي بیLLروت ومكتLLب االتصLLال فLLي القLLاھرة

االجتماع قال السادات أن قوات الجمھوریة العربیة الیمنیة كانت "تصد كل عدوان ضد أراضLLیھا 

 - وھو ضابط مصLLري -قتل نبیل الوقاد  )90(".داخل الیمن ىوتسحق أي شخص یحاول التسلل إل

 األمیر فیصل: ىوجھت إذاعة القاھرة تحذیرا إل )91(.كان أول قتیل مصري في الیمن .في مأرب

بLLك أنLLت  ،أبنLLاء شLLبھ الجزیLLرة العربیLLة كلھLLا یتربصLLون بLLك وبأسLLرتك

بشLLكل خLLاص ألنLLك قLLد تولیLLت اآلن قیLLادة أسLLرتك بعLLد ھزیمLLة أخیLLك 

وقد فعلت ذلLLك مLLن أجLLل ترسLLیخ الرجعیLLة فLLي  ،الرجعي األحمق سعود

ى لمنطقة ودعم الملLLك حسLLین الصغیر...فیصLLل ال شLLيء ینتظLLرك سLLوا

 )92(.الموت

 كتوبر أ 24
الحLLدود  لLLىالسLLعودیة" ع-ناقش المجلس الرئاسي الموقف الذي خلقتھ "الحشود األردنیLLة

الوقLLوف بجانLLب الLLیمن ومقاومLLة  علLLىوقLLرر أن الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة "مصLLممة  ،الیمنیLLة

ذكرت إذاعة القاھرة أن بعض أفراد "الجیش السعودي سلموا أنفسLLھم  )93(.االمبریالیة والرجعیة"

LLمام إلLLي" ىللقیادة الیمنیة في منطقة مایدي وطلبوا االنضLLوطني الیمنLLرس الLLیمن  )94(.الحLLب الLLطل

أبلLLغ األمLLین العLLام للجامعLLة العربیLLة . األردنLLي"–من الجامعة العربیة مناقشLLة "العLLدوان السLLعودي 

نLLھ ال یمكLLن للجامعLLة العربیLLة االجتمLLاع فLLي الوقLLت أن یمھوریة الیمنیLLة والملكیLLخارجیة الج اوزیر

 )95(الحاضر ألنھا كانت ال تزال تعاني من فشل اجتماعاتھا في شتورة.

 أكتوبر  25
البLLدر قLLد مLLات فLLي مستشLLفیات  ىقالت إذاعة صنعاء أن "الھارب من العدالLLة الLLذي یLLدع

 )96(.ا أثناء ھروبھالملك سعود نتیجة اإلصابات التي تلقاھ

 أكتوبر 26
أن قوات الثورة سحقت محاولة أخرى للتسلل في منطقة الحLLدود األھرام قالت صحیفة  

اسLLتقبل الLLرئیس عبLLد الناصLLر العقیLLد عبLLد هللا جLLزیالن رئLLیس أركLLان  )97(.الشمالیة الشLLرقیة للLLیمن

وصLLول األمیLLر  ىلیقLLا علLLتع )99(.الLLیمن ىوصل المشیر عامر سرا إلLL )98(.القوات المسلحة الیمنیة

 السعودیة قالت إذاعة القاھرة: لىفیصل إ



بتصریح طلب فیLLھ مLLن الLLدول العربیLLة  ىعاد فیصل شاحب الوجھ وأدل

اعتLLLرف بالبLLLدر إمامLLLا للLLLیمن وأعلLLLن  .أال تتLLLدخل فLLLي الشLLLئون الیمنیLLLة

مLLا قالLLھ ھLLو  ؛شLLيء جدیLLدأي لLLم یقLLل  شرعیة البدر كحاكم فLLي صLLنعاء.

 )001(.تكرار لسیاسة سعود

 أكتوبر  27
المرتزقLLة الLLذین انضLLموا لھجLLوم  ىأن قLLوات الثLLوار قضLLت علLLاألھLLرام ذكLLرت صLLحیفة 

قLLال السLLالل أن البLLدر مLLات فLLي المملكLLة العربیLLة السLLعودیة نتیجLLة إصLLابتھ  )011(.جدیLLد للحسLLن

 :قالت إذاعة القاھرة للمواطنین السعودیین )102(.بجراح

زرع في الماضي الفساد فLLي الLLیمن اقتلوا محمد البدر ألنھ  .اقتلوا البدر

اقتلLLوا البLLدر الLLذي أرسLLل  .واآلن قLLد جLLاء لیLLزرع الفسLLاد فLLي أرضLLكم

باسLLمھ حسLLین وسLLعود المئLLات مLLن أخLLوتكم بLLالقوة لیقتلLLوا تحLLت القیLLادة 

اقتلوا البLLدر ألنLLھ مجLLرم وقاتLLل قتLLل المئLLات مLLن األشLLخاص  .البریطانیة

 )103(.األبریاء

 أكتوبر 28
 )104(.طLLول الحLLدود الیمنیLLة ىیمني في القاھرة أن الوضLLع ھLLادئ علLLقال وزیر الدفاع ال

الجامعة العربیة مLLن  ىالیمن إل ىالقاھرة من أجل شكو ىأعضاء إل 5وصل وفد یمني مكون من 

في صLLنعاء عرضLLت مكافLLأة قLLدرھا  )510(.الثورة الیمنیة" ى"عدوان مسلح یشنھ سعود وحسین عل

یني) ألي شLLLخص یعتقLLLل أو یقتLLLل فLLLردا مLLLن األسLLLرة (حLLLوالي ألفLLLي جنیLLLھ إسLLLترللایر  الفآ 5

 )610(.ةمالكال

 أكتوبر  29
الLLرئیس عبLLد  ىأیام وقدم تقریرا إل 4عاد المشیر عامر من زیارة سریة للیمن استمرت 

أثنLLاء الزیLLارة التقLLي عLLامر  .استقصLLاء واسLLع النطLLاق ىأنLLھ أجLLر األھLLرامقالLLت صLLحیفة  .الناصLLر

كLLذلك فقLLد زار  .الثLLورة ومجلLLس الLLوزراء وقLLادة الجLLیش الیمنLLيبالسالل والبیضاني ومجلس قیادة 

وقالLLت إذاعLLة القLLاھرة أن  )107(.بعض المعسكرات ومراكLLز االعتقLLال الخاصLLة بLLالقوات المصLLریة

LLلل إلLLة التسLLة  ىمحاولLLة الیمنیLLة العربیLLوات الجمھوریLLدت قLLدما تصLLام عنLLل تLLت "بفشLLب انتھLLنای

 )108(.المتحدة للھجوم" مدعومة بعناصر من قوات الجمھوریة العربیة

 أكتوبر 30
حضLLر االجتمLLاع السLLالل  .قالLLت إذاعLLة القLLاھرة أن اجتماعLLا ھامLLا قLLد عقLLد فLLي صLLنعاء

قLLال البیضLLاني أن  )109(.المصLLریة المشLLتركة"–والبیضLLاني وعLLدد مLLن أعضLLاء "القیLLادة الیمنیLLة



وة عسكریة في شبھ "سالح الجو الیمني یمتلك اآلن صواریخ وأن الجمھوریة الیمنیة لدیھا أكبر ق

 )110(.الجزیرة العربیة"

 أكتوبر  31
قLLام مجلLLس قیLLادة الثLLورة بتعیLLین السLLالل رئیسLLا  .تLLم إعLLالن دسLLتور مؤقLLت فLLي صLLنعاء

صLLنعاء  ىوصLLل إلLL )111(.عین البیضاني نائبا للرئیس، ومھامھ األخرى ىللجمھوریة باإلضافة إل

LLر إلLLد فLLان قLLعودي كLLالزم سLLیمن ىمLLا )211(.الLLع المجلLLيجتمLLمي أن  ،س الرئاسLLدث رسLLال متحLLوق

كان واضحا من ھLLذا التقریLLر أن  .الیمن ىتقریر المشیر عامر حول زیارتھ إل ىستمع إلاالمجلس 

قLLال  .ن الشعب كان یدعمھا بشكل كاملأالثورة الیمنیة قد رسخت نفسھا في كل مكان في الیمن و

والشLLمالیة كانLLت مسLLتعدة تمامLLا  حLLدود الLLیمن الشLLرقیة ىن القLLوات المصLLریة والیمنیLLة علLLأ المشیر

"مLLن ھLLذا الوضLLع یتضLLح أن تقLLاریر إذاعLLات سLLعود  :قال المتحدث الرسمي .للتصدي ألي اعتداء

 )113(.وعمان خالل الشھر الماضي عن تقدم قوات اإلمام نحو صنعاء ال أساس لھا من الصحة"

 نوفمبر  1
مشیر وعد "بدعم كامل سوشیتدبرس أن السالل أعلن أن العن األ األھرامنقلت صحیفة 

قLLال السLLالل أن  )411(.من خالل إرسال قوات مصریة للدفاع عن الیمن ضد أي عLLدوان خLLارجي"

 )511(".العالقات بین الیمن والجمھوریة العربیة المتحدة "یجب أن تقوى لتحقیق الوحدة الشاملة

 نوفمبر  2

LLتركة ھزمLLریة المشLLة المصLLوات الیمنیLLاھرة أن "القLLة القLLت إذاعLLعودیةقالLLة سLLت كتیب-

أردنیLLLة كاملLLLة حLLLین حاولLLLت مھاجمLLLة الحLLLدود الشLLLمالیة للجمھوریLLLة الیمنیLLLة بLLLالقرب مLLLن مدینLLLة 

 )116(".حرض

 نوفمبر 3

وقالLLت أن قLLوات الثLLوار  ،عن سحق "أكبر محاولLLة لغLLزو الLLیمن" األھرامتحدثت جریدة 

وتعلیقLLا  )117(.ضالف مLLن القLLوات السLLعودیة والیمنیLLة بقیLLادة البLLدر لغLLزو حLLرآ 5سLLحقت محاولLLة 

اإلدعاءات السعودیة بأن الطائرات المصریة ھاجمت القرى السعودیة قال متحدث عسكري  ىعل

 مصري:

أعلنLLت الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة أنھLLا تLLدعم ثLLورة الشLLعب العربLLي 

جانLLب شLLعب الLLیمن  ىنھا ستقف بكل قوتھا إلLLأالیمني ضد أي عدوان و

لمتحLLدة حكومLLة سLLعود وفیصLLل وتعتبLLر الجمھوریLLة العربیLLة ا .وثورتLLھ

LLافر علLLدوان السLLى العLLة علLLائج المترتبLLن النتLLئولة عLLیمن  ىمسLLدود الLLح

 )118(.سحقھ ىوالذي جر



بإعLLداد خطLLة  مبریالیLLة البریطانیLLةقالLLت إذاعLLة القLLاھرة أن الملLLك سLLعود والملLLك حسLLین "سLLمحا لإل

 ى"اعتمLLدا علLL - مLLع البLLدرباالشLLتراك  -وقالLLت اإلذاعLLة أن الملكLLین  .الثLLورة الیمنیLLة" ىالھجوم عل

قLLال البیضLLاني أنLLھ  )119(".ستارالالمساعدة المقدمة لھما من الوالیات المتحدة األمریكیة من وراء 

مغLLامرة سLLعودیة  ىطول الحLLدود الشLLمالیة الغربیLLة للLLیمن "تشLLیر إلLL ىحتى اآلن ال توجد دالئل عل

 )120(".ي الیمنیةاألراض ىأرسلھا سعود عل التيكل القوات  ىبعد القضاء عل ىأخر

 نوفمبر  4
LLع  ىقال البیضاني أن طائرات سالح الجو الیمني لم تقم حتى اآلن باإلغارة علLLأي مواق

 )112(.أن تكون قد ھاجمت أي موقع سعودي ىونف ،خارج الحدود الیمنیة

 نوفمبر  5
بیانا للسالل قال فیLLھ أن الLLیمن سLLوف یقصLLف أي قاعLLدة ینطلLLق  األھرامنشرت صحیفة 

أن المLLراقبین السیاسLLیین فLLي صLLنعاء یعتقLLدون أن  األھLLراموذكLLرت  )212(.أي عLLدوان جدیLLدمنھLLا 

خبر ممثلي بریطانیا والوالیات المتحدة في الیمن أن "بالدھLLم مسLLئولة عLLن أي اعتLLداء أالسالل قد 

 )312(.الثورة الیمنیة من قبل الملكیة الرجعیة" ىجدید عل

 نوفمبر  6
یة القLLLائم باألعمLLLال المصLLLري فLLLي جLLLدة أن الحكومLLLة أبلغLLLت وزارة الخارجیLLLة السLLLعود

أن  األھLLراموقالLLت  .السعودیة قررت قطع العالقLLات الدبلوماسLLیة مLLع الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة

 )412(.المبرر الذي تم تقدیمھ كان أن الطائرات المصریة قد قصفت قري سعودیة

 )125(نوفمبر 7
نLLLا مطLLLوال حLLLول قطLLLع العالقLLLات أصLLLدرت حكومLLLة الجمھوریLLLة العربیLLLة المتحLLLدة بیا

ذكLLر البیLLان أن ھLLذا  .الدبلوماسLLیة بLLین المملكLLة العربیLLة السLLعودیة والجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة

أظھر أن الحكومة السعودیة كانت تحLLاول مLLن جانLLب التنفLLیس عLLن كراھیتھLLا  ""اإلجراء االنفعالي

وقLLال  .قLLوات المرتزقLLة"  قة لالھLLزائم السLLاح إخفLLاءومن جانب آخر  ،للجمھوریة العربیة المتحدة

حقیقLLة أن  توقLLد أثبتLL ،الیمن فقLLط لصLLد العLLدوان السLLعودي ىالبیان أن القوات المصریة أرسلت إل

وحتLLى  .الحدود أن "كل العملیLLات كانLLت ھجمLLات مLLن خLLارج الحLLدود" ىكل المعارك قد دارت عل

LLرى سLLفت قLLد قصLLریة قLLائرات المصLLأن الطLLعودیة بLLاءات السLLحة االدعLLافتراض صLLإن بLLعودیة ف

 .حكومة الملك سعود التي اتبعت بشكل متواصLLل سیاسLLة عدوانیLLة تجLLاه الLLیمن ىالمسئولیة تقع عل

 :وجاء في ختام البیان

ن ھLLذا اإلجLLراء االنفعLLالي الLLذي اتخذتLLھ حكومLLة الملLLك سLLعود ال یشLLیر إ

كانت  .أي شيء جدید بشأن موقفھا من الجمھوریة العربیة المتحدة ىإل



متوقفLLة تمامLLا تقریبLLا منLLذ كشLLف الملLLك سLLعود عLLن  العالقLLات الرسLLمیة

تآمره السLLافر ضLLد أھLLداف الكفLLاح الثLLوري العربLLي والمطالLLب بالحریLLة 
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 عشرالفصل الثاني 
 : تحلیللتدخل المصريا

ثLLم یتنLLاول  ،فصLLل األسLLباب التLLي تقLLف خلLLف طلLLب الجمھLLوریین للمسLLاعدةینLLاقش ھLLذا ال

 .بالتحلیل استجابة الجمھوریة العربیة المتحدة

 طلب الجمھوریین للمساعدة 



القبائLLل الزیدیLLة قبLLول كLLان اللیبرالیLLون الیمنیLLون یشLLكون فLLي  1948حتLLى قبLLل ثLLورة 

یتوقLLع أن ینضLLموا إلLLي الثLLورة  كLLان ھLLؤالء الرجLLال تقلیLLدیین ومحLLافظین وكLLان لحكومLLة تقدمیLLة.

الجامعLLة العربیLLة والLLدول  ىإلLL 1948وھكLLذا وجLLھ الثLLوار نLLداءات ملحLLة أثنLLاء ثLLورة  .المضLLادة

 .دعLLم خLLارجي ىبل حتى أنھم ادعوا أنھLLم قLLد حصLLلوا بالفعLLل علLL، العربیة طلبا لالعتراف والدعم

م قاسLLي یشLLمل القصLLف وفLLي ثالLLث أیLLام الثLLورة حLLذر عبLLد هللا الLLوزیر معارضLLي النظLLام مLLن انتقLLا

خLLر قLLال الLLوزیر أنLLھ آوفLLي تحLLذیر  ھ.رغم أنھ لم تكن ھناك طائرات حربیة متوفرة لدی )1(،الجوي

"قLLوات بریLLة وبحریLLة  ىنLLھ قLLد حصLLل علLLأقد تمت االستجابة لدعواتھ المطالبة بالدعم الخLLارجي و

وقLLادة الLLدول الجامعLLة العربیLLة  ىوقبLLل سLLقوط صLLنعاء وجLLھ نLLداء عLLاجال جدیLLدا إلLL .)2( .وجویLLة"

أناشLLدكم  "إن صنعاء عاصمة الیمن في خطر شدید من القبائLLل الھمجیLLة المتوحشLLة. العربیة قائال:

 )3(.باسم األطفال والنساء والعجائز أن تنقذوھم بأي طریقة وبأقصى سرعة"

وقLLد أوضLLحت  ،أكد انھیار الثورة صورة رجال القبائل الزیدیة كأعLLداء للتغییLLر الثLLوري

أي حد  ىبین اللیبرالیین والضباط الذین تم سجنھم بعد انتصار أحمد إل 1953ام مناقشة دارت ع

ریLLاني بمLLرارة مLLن والء رجLLال القبائLLل الزیدیLLة التLLام عبد الرحمن األ ىشك قد أصبحوا متشائمین.

 )5(."المجانین في شمال الیمن" ىوكان السالل أكثر حدة حیث أشار إل )4(،لإلمامة

أن القبائل التLLي تمسLLك بمLLوازیین القLLوة العسLLكریة سLLوف على ن أصبح اللیبرالیون متفقی

اسLLتنتاج مفLLاده أنLLھ لكLLي تLLنجح أي ثLLورة یجLLب أن یكLLون  ىوتوصLLلوا إلLL ،تعارض التغییLLر الثLLوري

أن ھنLLاك طLLریقتین یمكLLن مLLن خاللھمLLا إدخLLال بLLھناك تدخل خارجي لصالحھا. كان السالل یLLؤمن 

وھLLو یعتمLLد  ،سوف یستغرق وقتا طویال لكي یLLنجح إما طریق تدریجي :التغییر الثوري في الیمن

 كان الطریق المختصر یعني: .أو طریق مختصر ؛ظروف یفتقدھا الیمن على

LLة علLLون قائمLLرط أن تكLLة بشLLذرة وواعیLLامرة حLLىمغ LLة تضLLا مخطLLن لھ

النجاح...وال یمكن القیام بذلك ما لم نطلب المساعدة من الحكام العرب 

LLون علLLذین یوافقLLم ىالLLا ونضLLا خطتنLLي مLLوف ینھLLذي سLLاون الLLن التع

یLLدعمون  خاصLLة أن الحكLLام العLLرب الیLLوم مغLLامرون (ثوریLLون) ،بLLدأناه

LLLي علLLLرك یقضLLLل تحLLLدة  ىكLLLق الوحLLLي طریLLLف فLLLي تقLLLق التLLLالعوائ

  )6(.العربیة

 :یقولالسالل  ىومض

ھLLذه قاعLLدة تطبLLق  وحدنا. ىال نبقأیجب أن نطلب المساعدة والتعاون و

لن یؤذینLLا  .نحاول نحن التخلص منھكل أمة حاولت التخلص مما  ىعل

 )7(أن نطلب المساعدة حتى من الشیطان نفسھ كما قال تشرشل.



مساعدة فرنسLLا أمكLLن  ىفقط حین تم الحصول عل ؛قدم السالل مثال إیطالیا في القرن التاسع عشر

 )8(.توحید إیطالیا

اعLLا مLLن أي أصبحوا اآلن أكثر اقتن .من مخاوف اللیبرالیین 1955عزز انھیار انقالب 

بLLدت مصLLر  1962وبعLLد قیLLام ثLLورة  بدون مساعدة خارجیة لن تLLنجح أي ثLLورة.مضى بأنھ وقت 

 أحد اللیبرالیینب بلغ األمر 1953في عام  إن لم تكن المصدر الوحید. –أفضل مصدر للمساعدة 

 :بأن قال

یظھLLر قائLLد عربLLي یوحLLد الLLدول العربیLLة تحLLت قیLLادة  ربمLLا مLLن یLLدري؟

وربما تكون ھذه ھي  ید والنار مثلما فعل بسمارك.حكومة واحدة بالحد

الخطLLة التLLي تحLLاول مصLLر تنفیLLذھا بالتعLLاون مLLع اللیبLLرالیین فLLي الLLدول 

 )9(.العربیة

رغLLم شLLعورھم بخیبLLة األمLLل بسLLبب تطLLور العالقLLات الودیLLة بLLین مصLLر واإلمLLام لكLLن 

مصر بقLLوة  1961ام وضع تبني مصر لدور مناھض للرجعیة ع اللیبرالیین لم یفقدوا األمل أبدا.

الLLرئیس  ىیمكن رؤیة سعادة اللیبرالیون في البرقیة التي أرسلھا نعمان والزبیري إلو .جانبھم ىإل

 اإلمام أحمد. ىعبد الناصر في أعقاب ھجومھ العلني عل

د والجنLLLوب المحتLLLل نLLLدعم بباسLLLم الشLLLعب الیمنLLLي فLLLي الشLLLمال المسLLLتع

قنLLLLاع  –ربیLLLLة الثLLLLوري الصLLLLریح فLLLLي مواجھLLLLة الرجعیLLLLة الع ممLLLLوقفك

نحن نشعر في الیمن أن شعبنا الذي اشLLتاق طLLویال  االمبریالیة الغربیة.

المحبوب (وھو یندد بالرجعیین) قLLد تLLم تعویضLLھ بشLLكل مالئLLم  ملصوتك

الذي تمتع بھ جLLالدو الLLیمن  معن المرارة التي عاني منھا بسبب صمتك

 )10(...واعتبروه حقا أبدیا لھم

دالع الثLLورة كانLLت مصLLر تLLدین نظLLام اإلمامLLة وتنLLادي علنLLا وقLLت انLL ىإلLL 1961ومنLLذ دیسLLمبر 

 بسقوطھ.

LLي إلLLكل طبیعLLوار بشLLھ الثLLلطة اتجLLولي السLLرد تLLر ىوبمجLLم  .مصLLوا أنھLLم ادعLLم أنھLLرغ

LLة إلLLل الزیدیLLم القبائLLب  ىیتمتعون أنھم یتمتعون بدعم كل القبائل لكنھم كانوا یتوقعون أن تنضLLجان

ن دعLLم مصLLر لLLن یكLLون مصLLیرھم مختلفLLا عLLن مصLLیر ثLLوار نھ بدوأكان الثوار مقتنعین  الملكیین.

وھكذا فقد طلبوا دعما عسكریا مصریا في ثاني أیام الثورة حتى قبل أن تبLLدي  ،1955و 1948

 السعودیة أي رد فعل.

 )11(االستجابة المصریة



 الرؤیة
أنھLLا حركLLة شLLعبیة تقدمیLLة موالیLLة لمصLLر ومعرضLLة  ىالثورة الیمنیLLة علLL ىكان ینظر إل

جعلLLت أنشLLطة اللیبLLرالیین أوضLLاع الLLیمن المتخلفLLة  .مبریLLالي موحLLدإ–بسLLبب جھLLد رجعLLيللخطLLر 

LLة علLLع ىمعروفLLاق واسLLنط، LLر إلLLان ینظLLاره  ىوكLLاع باعتبLLك األوضLLر تلLLدف تغییLLرك بھLLأي تح

نظLLام اإلمامLLة وقامLLت بتأسLLیس  1962فقد ألغت ثورة  1955و 1948وبعكس محاولتي  .تقدمیا

یLLر یكLLن اعتبارھLLا بمثابLLة انقLLالب القصLLر الLLذي یLLتم فیLLھ تغوھكLLذا لLLم یكLLن مLLن المم .جمھوریLLة

وبرغم أن نعمان كان یفضل االنتظLLار لكLLن الزھیLLري والبیضLLاني أعلنLLا  األشخاص ولیس الھیكل.

ومثلمLLا  الثورة باعتبارھا ذات طبیعLLة تقدمیLLة. ىكان عبد الناصر ینظر إل .دعمھما للتحرك الجدید

  :لخص األمر فیما بعد

 ىنیة ھي ثLLورة تحریLLر تنقLLل الLLیمن مLLن العصLLور الوسLLطن الثورة الیمإ

LLرین ىإلLLرن العشLLالق. LLة إلLLة الرجعیLLة اإلقطاعیLLت الحكومLLد حولLLىلق 

 )21(حكومة عدالة ومساواة.

 ،الفور أن الثورة كانت تتمتع بالدعم فLLي صLLنعاء وتعLLز والحدیLLدة ىكان من الواضح عل

ن المفتLLرض بشLLكل عLLام أن الثLLورة وكLLان مLL حیLLث أعلنLLت كLLل تلLLك المLLدن تأیLLدھا للتحLLرك الجدیLLد.

االنقLLالب  تلLLيوقد دفعت ھذه الحقائق وكذلك الھدوء الLLذي  تأییدا في كل المناطق الشافعیة. ىستلق

كLLان یعتقLLد أنLLھ "منLLذ الیLLوم األول كانLLت  .الرئیس عبد الناصر العتبار الثLLورة تتمتLLع بLLدعم الشLLعب

إلرادة جمLLاھیر  "تحقیقLLا فعلیLLا الثLLورةكانLLت  )13(.الثورة ناجحة ومدعومة من كLLل الشLLعب الیمنLLي"

وفیمLLا بعLLد كتLLب ھیكLLل أنLLھ "خLLالل  فLLي المLLدن وأیضLLا فLLي المنLLاطق القبلیLLة. )14( الشLLعب الیمنLLي"

فLLي ذلLLك الوقLLت تجاھLLل عبLLد  )15(.الیومین األولین أصبح واضحا أن كل الشعب كLLان مLLع الثLLورة"

 ىالLLیمن لكنھLLا لLLم تكLLن مقبولLLة لLLدالناصر حقیقة أنھ رغم أن الثورة كانت تبدو مدعومة من سكان 

 ىوبدال من االعتراف بذلك اعتبر عبد الناصر أن الثورة تتمتLLع بشLLعبیة لLLد .رجال القبائل الزیدیة

 "."كل الشعب

ن أكLLان مLLن الطبیعLLي  .لم یكن ھناك شLLك فیمLLا یتعلLLق بالتوجLLھ الخLLارجي للنظLLام الجدیLLد 

جLLاء طلLLب الLLدعم المصLLري فLLي  جعیLLة.یقف مع المعسكر الثLLوري فLLي المعركLLة بLLین الثوریLLة والر

أن النظام الجدید كLLان مرتبطLLا بمصLLر على  –كدلیل لو كانت ھناك حاجة لذلك  -ثاني أیام الثورة 

  .بشكل واضح



كLLان  كذلك جعLLل طلLLب الLLدعم مLLن الواضLLح أن الحركLLة الجدیLLدة لLLم تكLLن تشLLعر باألمLLان.

أن یقود ھو أو أحد أفLLراد األسLLرة البدر قد ھرب وكان الجمھوریون یعرفون أنھا مسألة وقت قبل 

 المالكة ثورة مضادة كان یحتمل أن تجتذب دعم معظم القبائل الزیدیة.

كیف یمكن للثورة أن تكون شعبیة لكنھا في نفLLس الوقLLت غیLLر  ا.كانت توجد معضلة ھن

اعتبLLار الثLLورة تتمتLLع  ىھLLذه المعضLLلة مLLن خLLالل اإلصLLرار علLL ىتغلLLب عبLLد الناصLLر علLL ة؟منLLآ

وبریطانیLLLLا  "الرجعیLLLLة"تLLLLدخل السLLLLعودیة  :التLLLLدخل الخLLLLارجي ىوإرجLLLLاع الخطLLLLر إلLLLLبالشLLLLعبیة 

عبد الناصر أنھ لو تركت الثLLورة وشLLأنھا فلLLن تقLLف أي قبیلLLة مLLع نظLLام اإلمامLLة  اعتقد .مبریالیةاإل

ت حقیقLLة أن خطLLر الملكیLLین أصLLبح واضLLحا فقLLط حLLین ثبتLLوقد أ .الرجعي ضد الجمھوریة التقدمیة

أن التLLدخل  ىكLLان عبLLد الناصLLر مصLLرا علLL .لھLLم رؤیLLة عبLLد الناصLLر صLLارت السLLعودیة داعمLLة

وكانLLت وسLLائل اإلعLLالم المصLLریة  .األردنLLي-البریطLLاني-المصري كان رد فعLLل للتLLدخل السLLعودي

–السLLLعودیین"تتحLLLدث عLLLن المعركLLLة باعتبارھLLLا تLLLدور بLLLین الیمنیLLLین مLLLن جھLLLة وبLLLین المعتLLLدین 

لLLم  .دد قلیل من رجال القبائل الذین تLLم شLLرائھموالذین كان یدعمھم ع ى،من جھة أخر "األردنیین

 )61(".المتسللین" ىالملكیین بل فقط إلى تكن ھناك إشارة إل

 التصنیف والذاكرة 
ینددون بھ بنفس  كان "الرجعیون" .منذ انفصال سوریا كان عبد الناصر بال انتصارات

ة الیمنیLLة التLLي تزامنLLت تقریبLLا كانت الثور .لم تأت دعوات مصر للثورة بأیة نتائج .قوة تندیده بھم

وكانت مثلمLLا كLLان یLLؤمن عبLLد  .الرجعیة ىمع الذكري األولي لالنفصال أول انجاز في الحرب عل

وھكLLذا  )17(".الرجعیة التي كانت تتعاون مع االمبریالیLLة ىأول تحرك أو أول عمل یتحد"الناصر 

 إنھا انتصار لمصر.ى فقد تم تصنیف الثورة عل

"الLLرجعیین ویمنیة ذكریات ذات صلة بروابط سLLابقة مLLع اإلمLLام أحمLLد استدعت الثورة ال

 .1955و 1948انھارت محاولتا الثLLورة السLLابقتین فLLي الLLیمن عLLامي  .حسین وسعود- اآلخرین"

كانLLت مصLLر نفسLLھا  1948فLLي عLLام  فLLي كلتLLا الحLLالتین كانLLت مصLLر متعاطفLLة مLLع اإلمLLام أحمLLد.

تقویLLة المعسLLكر  ىمصLLر مدفوعLLة بالحاجLLة إلLL كانLLت 1955وفLLي عLLام  ،یسLLیطر علیھLLا الرجعیLLون

ثبLLت أنLLھ عLLدو ألقد كشف اإلمام أحمLLد عLLن حقیقتLLھ و .المناھض لالستعمار. لكن األمور قد تغیرت

 ھذه المرة كان ینبغي أال تفشل الثورة. للمبادئ التي كانت الجمھوریة العربیة المتحدة تتبناھا.

ستیعاب أحمد. تLLم تقییLLد أنشLLطة كان عبد الناصر یعتقد أن مصر خرجت عن مسارھا ال

قLLدم لLLھ الLLدعم الكامLLل فLLي نزاعLLھ مLLع البریطLLانیین. وعنLLدما طلLLب  اللیبLLرالیین الیمنیLLین إلرضLLائھ.

ولكLLن  .الوحدة مع الیمن. وحین رفض تنفیذ المیثاق لم تعتLLرض مصLLر ىاالتحاد وافقت مصر عل



ظھLLرت حقیقتLLھ بعLLد انفصLLال  لقLLد .حاكم رجعLLي ىولم یكن أبدا سو ،رغم ذلك لم یكن اإلمام ممتنا

ى ولLLذا فقLLد تجLLرأ علLL ،سوریا. كان أحمد مقتنعا بأن االنفصال كان یعني بدایة النھایة لعبد الناصر

منLLا فبLLدأ فLLي مھاجمLLة آمھاجمتLLھ. وفیمLLا بعLLد تLLذكر أن اإلمLLام "كLLان واثقLLا أن نظامLLھ الرجعLLي كLLان 

فقLLط ضLLعیفا وال یعتمLLد  - مLLام الجدیLLداإل –لLLم یكLLن البLLدر  )18(.االشتراكیة والحریة بالشعر والنثر"

 نفس أسالیب والده. ىأیضا أن یعود إل رجحوإنما كان من الم ،علیھ

كان حسین وسعود أسوأ من أحمد. صدق عبد الناصر تظاھرھمLLا بLLاإلخالص فقLLدم لھLLم 

 - وھLLو مLLا فعLLاله ،الصداقة والنوایا الطیبة. لكنھمLLا كانLLا ینتظLLران الوقLLت المناسLLب لالنقLLالب علیLLھ

LLام حسLLام  1957ین عLLعود عLLد  .1958وسLLآمر ضLLن التLLل عLLا بالفعLLم یتوقفLLت لLLك الوقLLذ ذلLLمن

LLد  ىالجمھوریة العربیة المتحدة. كانا كالھما مسئولین إلLLوریا. واآلن بعLLال سLLن انفصLLر عLLد كبیLLح

تLLدمیر  ىعلLL - مبریLLالیینمLLدعومین مLLن اإل -أن ھزت ثورة الیمن معسكر الرجعیLLة عمLLل الملكLLان 

 معسكرھما. إلىالیمن مرة أخره الثورة واسترجاع 

 عملیة صنع القرار 
جانLLب  ىإلLL - قLLادت رؤیLLة الثLLورة الیمنیLLة باعتبارھLLا تحركLLا تقLLدمیا شLLعبیا موالیLLا لمصLLر

ن یعتبر أنھا تستحق الدعم المصري بشLLكل عبد الناصر أل –أنھا "انتصار" لمصر  ىتصنیفھا عل

دالع الثLLورة. قLLال عبLLد الناصLLر أنLLھ كLLان ھLLذا القLLرار فLLور انLL ىتم التوصل إلLL .عام لكن غیر محدد

نLLھ اتخLLذ ھLLذا القLLرار حتLLى قبLLل أن أوقLLال  )19(."ىمنذ الدقیقLLة األولLL ،یدعم الثورة "منذ الیوم األول

 ىلكLLن "الLLدعم" كلمLLة مطاطLLة. منLLذ البدایLLة كLLان لLLد )02(.یعرف أسماء الضباط الذین قاموا بالثورة

 مصر ثالثة خیارات:

 والمعنوي الذي كان سیشمل حمالت دعائیة لصالح النظام الجدید.  أن تقدم الدعم السیاسي -1

 أن تقدم الدعم العسكري في شكل أسلحة ومستشارین بدون اشتراك قوات قتالیة. -2

 أن ترسل قوات قتالیة.  -3

بحلول الیوم الثاني للثورة قرر عبد الناصر تقدیم دعLLم سیاسLLي ومعنLLوي. قامLLت وسLLائل 

الثLLورة بطریقLLة ودیLLة للغایLLة وحLLذرت الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة مLLن  اإلعالم المصLLریة بتغطیLLة

 سبتمبر. 29بلغ ھذا الدعم ذروتھ من خالل االعتراف بالنظام الجدید في  التدخل األجنبي.

وحین قرر عبد الناصر تقدیم دعم سیاسي كان یLLدرك أن ھLLذا الLLدعم قLLد ال یكLLون كافیLLا. 

تLLذكر فیمLLا . وبدأ عبد الناصLLر یفكLLر أنھLLم كLLانوا محقLLین ،عسكریاكان الجمھوریین قد طلبوا دعما 

 بعد:



بعد أن اندلعت الثورة الیمنیة بقیادة الزعیم البطل عبLLد هللا السLLالل مLLاذا 

قیام الثLLورة كنLLت أفكLLر...  ىحدث؟ بعد مرور أربع وعشرین ساعة عل

صLLامتة رغLLم أن األجانLLب فLLي  ىلقد أصبح واضحا أن السعودیة لن تبق

قLLد أصLLبحوا  - جلیز الذین كانوا في عدن وفي المحمیاتاإلن –الجنوب 

ن دخLLول إ .وأصبح من الواضح أنھLLم لLLن یبقLLوا صLLامتین ،خائفین أیضا

LLورة إلLLق اإل ىالثLLة یقلLLرة العربیLLبھ الجزیLLةشLLة ،مبریالیLLق الرجعیLLویقل، 

ویقلLLق عمLLالء  ،ویقلLLق أعLLداء التقLLدم ،ویقلLLق اإلنجلیLLز والملLLك سLLعود

الثورة كنLLا ننLLاقش  ىسین. بعد مرور یوم علویقلق الملك ح ،االستعمار

ھLLل  .موقفنا من الثورة ووضعنا لو تعرضت الثLLورة االعتLLداء خLLارجي

الملLLك حسLLین (ربمLLا كLLان عبLLد  –ھLLل نتLLرك الرجعیLLة  نبقLLي صLLامتین؟

الناصر یقصد الملك سLLعود) لینفLLق عLLدة مالیLLین مLLن الریLLاالت ویقضLLي 

 )12(حق الشعب الیمني في الثورة وفي الحیاة؟ ىعل

وكمLLا توقLLع عبLLد الناصLLر كLLان رد فعLLل األردن والسLLعودیة تجLLاه التحLLرك الجدیLLد یتسLLم 

نھ لو تركت الثورة الیمنیة وحیدة فلن تكون لLLدیھا أاستنتاج مفاده  ىبالعداء. توصل عبد الناصر إل

 فرصة للبقاء.  

بالنسبة لعبد الناصر كانت ھزیمة الثورة ستعني أكثLLر مLLن مجLLرد فشLLل محاولLLة أخLLري  

"الLLLرجعیین" الLLLذین كLLLانوا یحLLLاولون عزلLLLھ  ضLLLد النظLLLام فLLLي الLLLیمن. كانLLLت ستصLLLبح انتصLLLارا ل

 فیما بعد قال في حدیث لمجموعة من الجنود المصریین العائدین من الیمن: .وھزیمتھ

LLتم إلLLین ذھبLLي  ىحLLان فLLل مكLLي كLLة فLLة شرسLLاك معركLLت ھنLLیمن كانLLال

لوحدویLLLة ثLLLورتكم ا ،األمLLLة العربیLLLة تسLLLتھدف ثLLLورتكم ھنLLLا فLLLي مصLLLر

كانLLت  .االشتراكیة التي عملت من أجل حریة البالد وحریة المLLواطنین

ھنLLLLLاك حمLLLLLالت عنیفة...ضLLLLLد الشLLLLLعب المصLLLLLري وضLLLLLد الجLLLLLیش 

 )22(.المصري

ذلLLك كLLان سیشLLجع الLLرجعیین  ىوعالوة علLL ،بشكل تلقائي ھزیمة لمصر كان انتصار "الرجعیین"

  :مصر أكثرى لالقتراب بالمعركة إل

ثLLم تلتفLLت  ،نشLLاھد الرجعیLLة تھLLزم الثLLورة فLLي الLLیمنھل نبقي صامتین و

الشLLعب  ىالتقLLدم إلLL ىاالشLLتراكیة وإلLL ى"لنحول المعركة إل: إلینا وتقول

یجب أن نLLدافع عLLن مبادئنLLا فLLي  .أبدا !مطلقا. القاھرة" ىإل –المصري 



مبریالیLLLة وضLLLد قلLLLب شLLLبھ الجزیLLLرة العربیLLLة ضLLLد الرجعیLLLة وضLLLد اإل

 )32(.الصھیونیة"

"تم إرسال مLLدربین  .قرر عبد الناصر أن یقدم دعما عسكریا بدون اشتراك قوات سبتمبر 30في 

 )24(".ومستشارین ومعدات عسكریة لمساعدة الجیش الیمني الصغیر

لم یكد یتخذ قرار إرسال األسلحة والمستشارین حتى أصبح من الواضLLح أن ھLLذا النLLوع 

أن الوضLLع كLLان  إلLLى الLLواردة مLLن الLLیمن أشارت التقLLاریر .من الدعم لن یكون كافیا لحمایة الثورة

–تقریبا تم حل كLLل مLLن جLLیش الLLدفاع والجLLیش غیLLر النظLLامي  .أسوأ بكثیر مما توقع عبد الناصر

LLة األولLLة بالدرجLLوالیین لإلمامLLا مLLا كانLLباط  ىوالذین كان یعتقد أنھمLLتویات االنضLLت مسLLا. كانLLتمام

واآلن  .یكLLن أبLLدا قLLوة قتالیLLة فعالLLة والمعLLدات والتLLدریب فLLي الجLLیش النظLLامي دائمLLا متدنیLLة ولLLم

تراجعت إمكانیاتھ المحدودة أكثر. كان كل الضباط المدربین تقریبا مشLLغولین بLLأدوارھم السیاسLLیة 

كذلك جرت عملیات تطھیر في صفوف كبار الضباط. كان الجنود ال یزالLLون یحتفظLLون  ،الجدیدة

تنفیذ تلك األوامLLر بغLLض النظLLر عLLن تLLأثیر ولم یكن من الممكن االعتماد علیھم ل ،بوالءاتھم القبلیة

قیLLد الحیLLاة  ىشك أن البدر لم یكن فقط علLL ىأصبح من المؤكد بال أدن .والءاتھم ىتلك األوامر عل

كانLLت مLLأرب معرضLLة  .وإنما كان یتقدم أیضا باتجاه حجة ویقLLوم بحشLLد الLLدعم القبلLLي أثنLLاء تقدمLLھ

نباء بشأن دخول الحسن وأفLLراد آخLLرین مLLن للخطر من القبائل المحیطة. في ھذا الوضع كانت األ

كLLان عبLLد الناصLLر  .الیمن بعد تلقي المLLال والسLLالح مLLن السLLعودیة مقلقLLة للغایLLة ىاألسرة المالكة إل

المصLLریون أدوارا استشLLاریة  ىیأمل أن الجمھوریون سیقومون بكل ما یحتاجLLھ القتLLال بینمLLا یتLLول

 ىكLLان علLL ؛كLLانوا بالكLLاد مLLؤھلین للقتLLالواآلن أصLLبح مLLن الواضLLح أن الجمھوریLLون  .وثانویLLة

 المصریین تحمل وطأة المعركة.

كتLLب ھیكLLل  .توازت الصورة القاتمة للوضع الداخلي في الیمن مع وضع خارجي مقلق

 فیما بعد:

أوال عLLن  ،بثقلLLھ فLLي المعركLLة ىكان من الواضح أن الملك سعود قد ألق

LLروف علLLرتھم الظLLذین أجبLLین الLLل الیمنیLLد كLLق حشLLن ال ىطریLLرة مLLھج

بLLالده وتعزیLLزھم عLLن طریLLق القبائLLل السLLعودیة التLLي تعLLیش  ىوطنھم إل

تقویLLة ھLLؤالء عLLن  ىإل ىثم سع، قرب الحدود بعد دفع المال لھم بسخاء

ووراء  .طریق بعض القبائل الیمنیة التي قد تقبل حقائبھ الملیئLLة بLLالنقود

كل ھؤالء كانLLت ھنLLاك بعLLض العناصLLر مLLن جیشLLھ النظLLامي التLLي كLLان 

 –ھ وزنLLبكLLل  ىھا...كان واضLLحا أن الملLLك حسLLین ألقLLبمكانھ أن یثق بإ

كLLLان واضLLLحا أن بریطانیLLLا مLLLع كLLLل  .فLLLي المعركLLLة - أو انعLLLدام وزنLLLھ



LLت تخشLLوب كانLLي الجنLLا فLLورة ىخططھLLد و ،الثLLي قLLرا فLLتركت سLLاش

 )25(.المعركة

 . كان االستنتاج الجدید ھو أنھ لو لم ترسل مصر قوات قتالیة فسوف تنھار الجمھوریة

لكن إرسال قوات كان یختلف تماما عLLن تقLLدیم أسLLلحة ومستشLLارین. كLLان إرسLLال قLLوات 

مكانة مصLLر بشLLكل ال یمكLLن  ىكذلك كان أمرا غیر مسبوق سیؤثر عل ،أكثر دراماتیكیة وخطورة

 ىكان عبد الناصر یأمل أن تحارب الحركات اإلقلیمیة بالنیابة عنھ في "الحLLرب علLL .الرجوع فیھ

سبیل المثال الدعم المعنوي والسیاسي لكن لم یكLLن بإمكانھLLا أن  ىمصر لتقدم عل الرجعیة". كانت

LLل  ىتشترك في كل صراع إقلیمي. حرص عبد الناصر أن یشیر في المیثاق إلLLان مثLLدم استحسLLع

 ھذا االنخراط الوثیق:

لو أن الجمھوریة العربیة المتحLLدة تشLLعر أنLLھ مLLن واجبھLLا أن تLLدعم كLLل 

ن یبقLLLي ھLLLذا الLLLدعم فLLLي إطLLLار المبLLLادئ تحLLLرك شLLLعبي قLLLومي فیجLLLب أ

لحشLLLLد  ویتLLLLرك تحركLLLLات الصLLLLراع للعناصLLLLر اإلقلیمیLLLLة ،األساسLLLLیة

اإلمكانیLLات القومیLLة وتوجیLLھ الصLLراع نحLLو غایتھLLا وبمLLا یتوافLLق مLLع 

  )26(.التطورات واالحتماالت اإلقلیمیة

مھما بلغت درجة التطور فLLي عالقLLات مصLLر مLLع أي دولLLة عربیLLة لLLم یLLتم أبLLدا اسLLتخدام 

والتLLي  - 1957سوریا عLLام  ىورغم أن مصر قد أرسلت قوات إل .لقوة العسكریة بشكل صریحا

التضامن أكثر من كونھ تLLدخال  ىفقد كان ذلك إشارة إل -كانت في نزاع مع تركیا في ذلك الوقت 

فعلیLLا. كLLان الصLLدام مLLع تركیLLا أمLLرا غیLLر محتمLLل. وحتLLى حLLین كLLان لLLدي عبLLد الناصLLر الحLLق 

دام القLLوة أثنLLاء انفصLLال سLLوریا فإنLLھ عLLدل عLLن قLLراره بمجLLرد أن أصLLبح مLLن الدستوري فLLي اسLLتخ

LLیطر علLLت تسLLدة كانLLة الجدیLLح أن الحكومLLدم  ىالواضLLھ إن الLLع بقولLLذا التراجLLرر ھLLد بLLوریا. وقLLس

 ىوعLLالوة علLL .واآلن كLLان یجLLب انتھLLاك ھLLذا المبLLدأ .أبدا بسLLالح عربLLي فكالعربي ال یجب أن یس

فبعLLLد انفصLLLال سLLLوریا وتعLLLرض  .رد فعLLLل الجLLLیش المصLLLريذلLLLك كLLLان عبLLLد الناصLLLر قلقLLLا مLLLن 

المصریین المقیمین ھناك لسوء المعاملة بدأ بعض المصریین یشككون في الحكمة مLLن االنخLLراط 

لم ینس عبد الناصLLر أبLLدا أن مصLLر قLLد أصLLبحت مLLؤخرا فقLLط واعیLLة بھویتھLLا  .في الشئون العربیة

مLLن أن یثیLLر تLLدخل  ىد. كLLان عبLLد الناصLLر یخشLLن ھLLذا التوجLLھ الجدیLLد لLLم یLLتم تقبلLLھ بعLLأو ،العربیLLة

 مصري مباشر تدخال استعماریا مباشرا آخر.

LLا ىعلLLوات ممكنLLتراك القLLل اشLLل تجعLLاك عوامLLت ھنLLر كانLLب اآلخLLل  .الجانLLان رد فعLLك

 تصLLدق الغالبیة العظمي من المصریین فقطكن المجتمع المصري تجاه الثورة الیمنیة إیجابیا. لم ت

ئل اإلعالم لكنھم كانوا أیضا یثقون فLLي عبLLد الناصLLر ثقLLة كاملLLة ویتوقعLLون كل ما كانت تقولھ وسا



لLLو أنLLھ كLLان یعتقLLد أن اسLLتخدام القLLوات أمLLر ضLLروري فسLLوف  .أن یتخLLذ القLLرارات الصLLحیحة

عبد الناصر أن یقلق بشأن جماعات الضLLغط أو ردود الفعLLل على لم یكن  .یتفھمون ذلك ویتقبلونھ

ذلLLك بینمLLا كLLان ال یLLزال  ىوباإلضافة إلLL )27(.اء المخالفة لمستشاریھالسلبیة داخل المجتمع أو اآلر

كLLان االتحLLاد السLLوفیتي قLLد اعتLLرف  .ھنLLاك عنصLLر مخLLاطرة لكنLLھ لLLم یسLLبب الكثیLLر مLLن القلLLق

ولLLم یكLLن ھنLLاك شLLك فLLي أنLLھ سLLوف یLLدعم التLLدخل المصLLري المضLLاد  ،أكتLLوبر 1بالجمھوریLLة فLLي 

المتحدة فمنذ انتخاب الرئیس كیندي كانت تحLLاول تغییLLر  وبالنسبة للوالیات .مبریالیة والرجعیةلإل

ورغLLم أن . صورتھا باعتبارھا حلیفا لألنظمة العربیة المحافظة بأن تجعل لھLLا موقفLLا أكثLLر توازنLLا

عبد الناصر كان یشك فLLي أن األمریكLLان كLLانوا متعLLاطفین مLLع الملكیLLین ومLLع السLLعودیة لكنLLھ كLLان 

وحتLLى بریطانیLLا التLLي كLLان مقتنعLLا بأنھLLا  .عسLLكریا فLLي الLLیمنیسLLتبعد أن تتLLدخل الوالیLLات المتحLLدة 

 .كانت تساعد الملكیین سرا لم یكن من المحتمل أن تحارب من أجلھم

االعتبLLار األول ھLLو أن  .كان ھناك اعتباران جعال الموازین تمیل لصالح إرسال قLLوات 

یLLة العربیLLة المتحLLدة لجمھورلالبعیLLد  ىالمLLد ىفLLي ھزیمLLة الجمھوریLLة تھدیLLدا علLL ىعبد الناصLLر رأ

بمLLا  - الثوریLLة ىسوف تصLLبح القLLوو ،الھزیمة سوف تجعل الرجعیة تمسك بزمام المبادرة .نفسھا

كان ھذا  .حرب قتالیة ىلقد تحولت الحرب الباردة مع الرجعیة إل .في موقف الدفاع - فیھا مصر

كLLان عبLLد الناصLLر رادتھ الرجعیة ولم یكن عبد الناصLLر ینLLوي تحاشLLي المعركLLة. أھو الشكل الذي 

التLLدخل مLLن أجLLل "مواجھLLة  ىجLLر )28(.أن "ھLLذه لیسLLت معركLLة الیمنیین...إنھLLا معركتنLLا"بLLیLLؤمن 

كانت المعركLLة مLLع الرجعیLLة "معركLLة حیLLاة أو  )29(.الرجعیة التي أرادت أن تھاجمنا داخل بالدنا"

ات المصLLریة تLLم إرسLLال القLLو )30(".وبLLإذن هللا الرجعیLLة ھLLي التLLي سLLتختفي ،سیختفي أحدنا...موت

LLیمن  ىإلLLل "الLLي معقLLة فLLة الرجعیLLة ولمھاجمLLرة العربیLLبھ الجزیLLب شLLي قلLLاھرة فLLن القLLدفاع عLLلل

 )31(.الرجعیة"

وجLLود عLLدد كبیLLر  ىن التدخل لن یحتLLاج إلLLأكان االعتبار الثاني ھو اعتقاد عبد الناصر 

قبائLLل سLLوف تحLLارب لم تكن لدیھ فكرة أن ھناك أعدادا متزایدة من ال )32(.من القوات لفترة طویلة

 ىإخافة تلك القبائل ودفعھا إلLL ىوأنھ بدال من یؤدي وصول القوات المصریة إل ،جانب اإلمام ىإل

 ىوتشیر حقیقة أنھ لم یتم إرسLLال سLLو .زید من ارتباطھا لإلمامیاالستسالم للجمھوریة فإنھ سوف 

LLة إلLLي البدایLLدي فLLة جنLLد ىمائLLر ىمLLد الناصLLاؤل عبLLد الن .تفLLة عبLLت معرفLLة كانLLن جغرافیLLر عLLاص

عبLLد  كLLان )33(.وكLLان تقریبLLا ال یمتلLLك أي معلومLLات عLLن القبائLLل الیمنیLLة ،وتLLاریخ الLLیمن محLLدودة

 .الوقLLوف ضLLد الجمھوریLLة ىمقتنعا بأن التدخل الخارجي فقط ھو ما دفع بعض القبائل إلLL الناصر

 .إخضاع القبائLLلقواتھ المتفوقة بدرجة عالیة لن تجد أي صعوبة في  أنشك في  ىأدن ھلم یكن لدی

LLالوة علLLن ىوعLLر آمLLان غیLLعودي كLLام السLLر أن النظLLد الناصLLر عبLLد اعتبLLك فقLLي  ،ذلLLك فLLان یشLLوك



لكLLن عبLLد الناصLLر لLLم یكLLن یتوقLLع أن یكLLون التLLدخل  .االسLLتمرار فLLي مسLLاعدة الملكیLLین ىقدرتھ عل

 ةاجLLومن المحتمل أنھ كان یتوقع أنھ في أسوأ األحوال سLLتكون ھنLLاك ح .مجرد تدریبات عسكریة

  .إال لعدة شھور ىھا لن تبقأنو ،الف من القواتآبضعة  ىإل

فLLي ذلLLك الیLLوم وصLLل  .أكتLLوبر 2مLLن المLLرجح أن القLLرار بإرسLLال قLLوات قLLد اتخLLذ یLLوم 

وقLLد أثبLLت وصLLول  )43(.متن طائرة عسكریة سعودیة محملة باألسLLلحة ىالطیارون السعودیون عل

عن حجم استعداد الملLLك سLLعود للمضLLي  كذل كشف جانبفمن  .الطائرة صحة تحلیل عبد الناصر

وفیمLLا  .بشLLعبیة ىومن جانب آخر أظھر أن تصرف سعود لLLم یكLLن یحظLL ،قدما في دعمھ للملكیین

بعLLد أن كشLLف الطیLLارون السLLعودیون "فقLLط بعLLد قالLLت مصLLر أن قLLرار إرسLLال القLLوات قLLد اتخLLذ 

نھ كان سیتم اتخاذ القLLرار أولكن من المحتمل بدرجة كبیرة  )35(".األحرار النقاب عن نوایا الغزو

  .حتى لو لم تصل أي طائرات

الدم العربLLي ال ینبغLLي أن یسLLفك بسLLالح "برر عبد الناصر تخلیھ عن المبدأ الخاص بأن 

كانت الرجعیة واثقة أنھ بسبب ھذا المبدأ وبسLLبب  .ن الرجعیة لم تترك لھ أي خیارأبقولھ  "عربي

LLادرة علLLر قLLون مصLLن تكLLروف لLLدخل ىالظLLو ،التLLوھ LLة آمنLLل الرجعیLLا جعLLةم LLا علLLي ھجومھLLىف 

وإال سLLوف نعتLLرف بحLLق "لكنLLھ كLLان ضLLروریا  "مؤلمLLا"كLLان قLLرار إرسLLال قLLوات  .الثورة الیمنیLLة

وسLLنترك المبLLادئ بLLال أي سLLالح یحمیھLLا بطریقLLة  ،الرجعیLLة فLLي سLLفك الLLدماء حسLLب مخططاتھLLا

ون األقLLرب للحقیقLLة سLLیك .لم نLLذھب للحLLرب فLLي الLLیمن" قول:إلى حد الھیكل  وذھب )36(".شرعیة

 )73(".أن نقول أننا ذھبنا لمنع الحرب في الیمن

 التنفیذ
الLLیمن  ىلLLإبحسب عبد الناصر فقد ثبت أن مخاوفھ بشLLأن عLLدم اسLLتعداد الجLLیش للLLذھاب 

 قال عبد الناصر فیما بعد: .ھناك ىلم یكن ھناك أي تردد للذھاب إل .كانت غیر مبررة
ور القوات حین تصدر إلیھLLا حین سألت المشیر عامر كیف سیكون شع

LLذھاب إلLLر بالLLیرد  ىاألوامLLھ سLLال أنLLیمن قLLىالLLرین  علLLع وعشLLد أربLLبع

خبرنLLي أنLLھ طلLLب عLLددا مLLن أوبعLLد األربLLع والعشLLرین سLLاعة  .سLLاعة

LLذھاب إلLLلحة  ىالمتطوعین للLLوات المسLLراد القLLل أفLLدم كLLیمن فتقLLل  -الLLك

  )38(.نھ ال یوجد ما یستدعي القلق بشأنھأو ،للتطوع –الضباط 

معجLLزة "قال ھیكل أنھا كانت . الیمن قد مضت بسالسة ىن عملیة نقل القوات المصریة إلأیبدو و

 )39(".في النقل العسكري



 وربما األكثر أھمیة أنLLھ كLLان تLLدریجیا -ألن التدخل العسكري المصري كان غیر معلن 

عن األنظار تقریبLLا. فLLي  كان عملیة ھادئة بعیدة .نھ لم یظھر باعتباره تطورا دراماتیكیا مثیراإف -

أكتLLوبر قالLLت  3وفLLي  ،عLLن سلسLLلة مLLن الLLرحالت بLLین مصLLر والLLیمن التLLایمزأكتLLوبر تحLLدثت  2

إرسLLالھا مLLؤخرا عLLن طریLLق السLLفن  ىأن "قوات مصریة تتضمن مظلیین قLLد جLLر نیویورك تایمز

لن أكتLLوبر لLLتع 9حتLLى  التLLایمزوانتظLLرت . جھة غیر معلومة في البحLLر األحمLLر" ىمن السویس إل

ولLLم یLLأت أول اعتLLراف  .الLLیمن" ىال یوجLLد شLLك فLLي أن مصLLر ترسLLل اآلن قLLوات وأسLLلحة إلLL"أنھ 

  .األھرامأكتوبر في مقال لھیكل بصحیفة  19مصري بوجود قوات مصریة في الیمن إال یوم 

 ردود الفعل
حتLLى قبLLل نLLزول أول مجموعLLة مLLن الجنLLود المصLLریین فLLي الLLیمن طلLLب الجمھوریLLون 

السLLالل یقLLدم لLLھ التفاصLLیل الخاصLLة  ىیكل حین أرسل عبد الناصLLر برقیLLة إلLLتعزیزات. وبحسب ھ

LLا إلLLي طریقھLLمنت  ىبالقوات المصریة التي كانت فLLة تضLLن برقیLLارة عLLالل عبLLان رد السLLیمن كLLال

وكمLLا رأینLLا فLLي الفصLLل السLLابق ارتفLLع عLLدد القLLوات المصLLریة  )40(.المزیLLد"-المزیLLد-"المزیLLد :فقLLط

فLLي األسLLبوع األول مLLن  )41(.الف جنLLديآمLLا یقLLدر بأربعLLة  ىي إلLLخالل شھر واحد مLLن مائLLة جنLLد

 ةنجLLح المصLLریون فLLي طLLرد الملكیLLین فLLي صLLعد. ومLLأرب ةأكتوبر كان الملكیون قLLد احتلLLوا صLLعد

ثLLم خاضLLوا معركLLة أكبLLر فLLي حLLرض التLLي ھاجمھLLا الملكیLLون فLLي وقLLت  ،ومحاصرتھم في مLLأرب

 مبكر من شھر نوفمبر.

وبحلLLول نھایLLة أكتLLوبر كانLLت فرنسLLا  ،النظام الجمھورياعترف عدد متزاید من الدول ب

وبریطانیLLا والوالیLLات المتحLLدة ھLLي فقLLط القLLوي الغربیLLة الرئیسLLیة التLLي رفضLLت الجمھوریLLة مLLنح 

السعودیة واألردن والكویت والمغرب ولیبیا ھي فقLLط الLLدول  توفي العالم العربي كان .االعتراف

د الناصر كان ھذا متوائما مع رؤیتھ. اعترف التقدمیون التي ال تزال تعترف بالملكیة. بالنسبة لعب

 وتعاطف الرجعیون مع الملكیین. )42(،بالجمھوریة

لLLم یكLLن ھنLLاك أي رد فعLLل عنیLLف مLLن  .لم یثبت أن التدخل المصري كLLان یشLLكل خطLLرا

كانLLت  .أن تعاطف الجماھیر العربیة كان مع الجمھوریة ومLLع مصLLرا جانب الوالیات المتحدة. بد

م قبLLول تLL .من تلك الجماھیر تصدق الروایLLة المصLLریة عLLن التطLLورات فLLي الLLیمن ىة العظمیلغالبا

 نطLLاق واسLLع. ىو"المتسللین" عل"، "العدوان السعودي األردنيو ،االدعاءات الخاصة بوفاة البدر

لLLم تكLLن ھنLLاك أي إشLLارات لمعارضLLة التLLدخل فLLي  –مثلما توقع عبد الناصر  –وفي مصر نفسھا 

 الیمن.



قوة الملكیLLین المتزایLLدة  ىھناك أي شيء في ردود األفعال یقلق عبد الناصر سو لم یكن

لكن في أوائل نوفمبر كان عبد الناصر ال یزال مقتنعا بLLأن  .والتدخل السعودي المستمر لصالحھم

 -مصLLر  ىأثبت انشقاق المزید من الطیارین السعودیین وھروبھم إلLL .الوقت كان بالتأكید لصالحھ

LLىإل LLب تشLLدةجانLLة جدیLLعود  - كیل حكومLLك سLLان أن الملLLع كLLع الوضLLف مLLي التكیLLعوبة فLLد صLLیج

االسLLتمرار فLLي دعLLم  علLLىمصLLمما  االLLداخلي. لLLم یتوقLLع عبLLد الناصLLر أن یكLLون فیصLLل الLLذي بLLد

وبالنسبة للملكیین فلم یكLLن بإمكLLانھم الصLLمود لفتLLرة طویلLLة بعLLد أن أصLLبحت  .الملكیین أكثر نجاحا

  .ؤثرةالقوات المصریة تشكل قوة م
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 القرار.

 .6، ص 1962دیسمبر  24، األھرام) 28(

 .7، ص نفس المصدر) 29(

 .نفس المصدر) 30(

 .نفس المصدر) 31(

قLLال عبLLد الناصLLر: "كLLان الLLیمن سLLوء تقLLدیر. لLLم نكLLن نعتقLLد أبLLدا أن األمLLر  1968) فLLي عLLام 32(

 سیقود إلى ما حدث."

Look, March 19 1968, p. 67. 

) یعترف الدكتور حسن صبري الخولي أن مصر كانت تمتلك معلومات قلیلة جدا عن الیمن 33(

وقت التدخل، لكنھ یقول أنھ بمجرد أن تم اتخاذ القرار بالدفاع عن الجمھوریة لم یكن أي قدر من 

 .1970-1-18المعرفة سیغیر النتیجة؛ مقابلة، القاھرة، 

 ص ) انظر أدناه 34(

 .9، ص 1962نوفمبر  16، األھرام) 35(

 .335، ص المرجع المذكور ؛ لجنة كتب قومیة،1963مایو  20) خطاب في 36(

 .9، ص 1962نوفمبر  16، األھرام) 37(

 .10، ص المرجع المذكور) المتحدة، 38(

 .9، ص 1962نوفمبر  16، األھرام) 39(

 .9، ص 1962نوفمبر  16، األھرام) 40(

 1965عملیLLة التصLLعید ھLLذه حتLLى قLLدر عLLدد القLLوات المصLLریة فLLي الLLیمن عLLام  ) اسLLتمرت41(

 بسبعین ألف جندي.



) رغم أن سوریا والعLLراق اعترفتLLا بالجمھوریLLة لكLLن ھLLذا االعتLLراف لLLم یعتبLLر مؤشLLرا علLLى 42(

أكتوبر  2، األھرامأكتوبر إلى الضغط الشعبي ( 1قبول النظام الجدید. أرجع اعتراف سوریا في 

 –والLLذي جLLاء بعLLد أسLLبوعین مLLن الثLLورة  –)، في حین حLLذر االعتLLراف العراقLLي 1، ص 1962

من التدخل الخارجي في شئون الیمن، وبالتالي كان ینتقد الجمھوریة العربیة المتحLLدة بشLLكل غیLLر 

 مباشر.
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تأثیر الثورة على السیاسة الخارجیة 

 للمملكة العربیة السعودیة

 



 

 
 عشر لثاالفصل الث

 الوضع
تحت عنوان الوضع الداخلي یناقش ھذا الفصل كال من آلیة اتخاذ القرارات فیما یخص 

 مLLاباعتبارھ كLLذلك الملLLك سLLعود واألمیLLر فیصLLلو للمملكLLة العربیLLة السLLعودیة، السیاسLLة الخارجیLLة

 تتبLLعوتحLLت عنLLوان الوضLLع الخLLارجي ی .1962جانب الموقف الداخلي عام  ىإل ،القرار يصانع

 .1962ویختتم بوصف للموقف الخارجي عام  ،العربیة والدولیة السیاسات تطورالفصل  ھذا

 الوضع الداخلي
 آلیة اتخاذ القرارات

أثنLLاء حكLLم الملLLك عبLLد العزیLLز كLLان الملLLك نفسLLھ ھLLو مصLLدر كLLل القLLرارات الھامLLة فLLي 

زیLLر و ىفLLوض بعLLض صLLالحیاتھ فLLي الشLLأن الLLداخلي إلLL رغLLم أنLLھو .الشLLأنین الLLداخلي والخLLارجي

حتفظ بسLLیطرتھ الشخصLLیة انھ إاألمیر فیصل في الحجاز ف ىاألمیر سعود في نجد وإل ىمالیتھ وإل

السیاسة الخارجیة. ولم یسمح الملك عبد العزیز لألمیر سعود بالمشاركة في المسLLئولیة فیمLLا  ىعل

سعود كان و من حیاتھ بعدما تدھورت صحتھ،یتعلق بالشأن الخارجي إال خالل السنوات األخیرة 

إدارة الشLLئون الخارجیLLة كLLان المجلLLس یقLLوم بوظیفLLة استشLLاریة  ما یخLLصرئیسا للوزراء. فیوقتھا 

 بحتة ولم تكن أي من توصیاتھ لتصبح ملزمة بدون موافقة الملك.

سعود الحكLLم وتمLLت تسLLمیة فیصLLل ولیLLا  ىتول 1953وبعد وفاة عبد العزیز في نوفمبر 

یسا للوزراء. لكن ھذا اللقب كان یتضمن القلیل من عین سعود فیصل رئ 1954وفي عام  .للعھد

وبرغم صLLدور قLLانون جدیLLد یزیLLد مLLن مھLLام مجلLLس الLLوزراء لكLLن لLLم تتغیLLر طبیعتLLھ  .الصالحیات

ان الملLLك سLLعود مسLLئوال كLL 1958حتLLى  1953االستشاریة. ظل الملك في وضع مسیطر. ومLLن 

 بشكل شخصي عن اتخاذ القرارات الخاصة بالسیاسة الخارجیة.

سعود ضمان دعم أخوتLLھ حتLLى یسLLتمر فLLي ممارسLLة صLLالحیاتھ  ىبعكس والده كان علو

ولي العھد األمیLLر فیصLLل وأجبLLر سLLعود  ىتحول دعم معظم األمراء إل 1958الواسعة. وفي عام 



تم اإلعالن عن مرسوم جدید قLLدم تبریLLرا دسLLتوریا  )1(.التخلي عن كل صالحیاتھ التنفیذیة لھ ىعل

ورغLLم أن الملLLك سLLعود كLLان ال  .صLLالحیات تنفیذیLLة ھلLLس الLLوزراء ورئیسLLمLLنح مجو لھذا التحول.

لكLLن رئLLیس الLLوزراء أصLLبح فLLي الواقLLع  - المیزانیLLة ىمثل الموافقة علLL -یزال یقوم ببعض المھام 

الLLرئیس التنفیLLذي المسLLئول عLLن كLLل مLLن الشLLئون الداخلیLLة والشLLئون الخارجیLLة. وھكLLذا حتLLى عLLام 

1958 LLرارات الخاصLLاذ القLLان اتخLLككLLا بالملLLازا خاصLLة امتیLLة الخارجیLLن ، ة بالسیاسLLدءا مLLوب

 أصبح مسئولیة رئیس الوزراء. 1958عام

لم تكLLن وزارة  كانت آلیة اتخاذ القرارات الخاصة بالسیاسة الخارجیة بسیطة ومركزیة.

سLLواء كLLان الملLLك أو رئLLیس  -كLLان الحLLاكم المسLLئول  .الخارجیLLة تصLLنع السیاسLLات أو توصLLي بھLLا

 ،كان بإمكانھ أن یطلLLب نصLLیحة مستشLLاریھ .كل القراراتباتخاذ شخصیا من یقوم ھو  -الوزراء 

لكن لم یكن ھذا إجباریLLا. لLLم یلعLLب مجلLLس الLLوزراء أي دور فLLي السیاسLLة الخارجیLLة بLLل ولLLم تكLLن 

وما سھل ھذه المركزیة في اتخاذ القرارات كان حقیقة أنھ "حتى فتLLرة قریبLLة . حتى تتم استشارتھ

مLLع إمكانیLLة  - غالبیة العظمي مLLن الشLLعب اھتمامLLا كبیLLرا بشLLئون السیاسLLة الخارجیLLةللغایة لم تبد ال

 )2(".استثناء إسرائیل

 الملك سعود 
في سن مبكرة فLLي سعود شارك . وتلقي تعلیما أولیا تقلیدیا 1902ولد الملك سعود عام 

رحیب األسLLرة حظي القرار بت .ه ولیا للعھدوالداختاره  1933وفي عام  ،حمالت والده العسكریة

فلLLم یواجLLھ سLLعود أي تحLLدیات باعتبLLاره الملLLك القLLادم. ازدادت مسLLئولیاتھ بینمLLا ضLLعفت  ،المالكLLة

  .للقوات المسلحة وكذلك رئیسا للوزراء ىتم تعینھ قائدا أعل 1953صحة والده. وفي عام 

فLLي  سLLوف المملكLLة فLLإننLLھ مLLع وفLLاة مؤسLLس السLLعودیة وأول ملLLك لھLLا أتوقLLع الLLبعض 

كن لم تتحقق ھذه التوقعLLات المتشLLائمة وكLLان انتقLLال السLLلطة سلسLLا ومنظمLLا. بLLدأ الملLLك ل ،الفوضى

LLارات علLLر إشLLا تظھLLبالد بأكملھLLھ والLLوة خلفLLف بقLLة تقLLرة الحاكمLLا األسLLھ بینمLLن  ىالجدید حكمLLحس

 الظن.

وھو مLLا فسLLره علمLLاء الLLنفس  ،المجد والشعبیة ىعل أظھر تلھفاومنذ أیامھ األولي كملك 

الصLLعید الLLداخلي وعLLد بLLأن یشLLھد  ىیرة شLLدیدة مLLن والLLده تLLم كبتھLLا لوقLLت طویLLل. علLLغ ىإل ةالھوا

LLا علLLده حربLLر ىعھLLرض والفقLLل والمLLالجھ، LLارجي  ىوعلLLعید الخLLع االصLLارتبLLطا مسLLتھلھ اا نشLLس

 بسلسلة من الزیارات الرسمیة لعدد من الدول العربیة واإلسالمیة.

جمLLة شLLھرتھ األسLLطوریة واالحتLLرام غLLراء أن یقLLوم بترإكان عبد العزیز قد قاوم بثبLLات 

LLھ إلLLي بLLان یحظLLذي كLLالمي الLLة  ىالعLLة قویLLاء مملكLLو بنLLھ األول ھLLان ھمLLة. كLLة العربیLLادة للسیاسLLقی



تLLLدعیم الكیLLLان الجدیLLLد الناشLLLئ ولLLLم یھLLLتم بشLLLكل نشLLLط  ىوحLLLین تحقLLLق ذلLLLك ركLLLز علLLL ،وموحLLLدة

ر القومیة والعالقLLات وقد ساعدتھ حقیقة أن عص .بالتطورات الجاریة خارج شبھ الجزیرة العربیة

LLاظ علLLي الحفLLد فLLاء بعLLد جLLن قLLم یكLLطربة لLLة المضLLة  ىالعربیLLت السیاسLLط. كانLLر النشLLھ غیLLخط

وغیLLاب تLLام  ،صداقة مع بریطانیا والوالیات المتحدة الخارجیة للسعودیة تدور حول ثالثة مبادئ:

محاولة لتولي  ومشاركة متواضعة في السیاسة العربیة بدون أي ،لالتصاالت مع الكتلة الشیوعیة

 مLLعیمثلھLLا لكنLLھ  ىنھ كان مختلفا تماما عن النوعیة االنعزالیة التي كان اإلمLLام یحیLLأالقیادة. ورغم 

 ذلك لم یكن یري حكمة في االنخراط في السیاسة العربیة بشكل وثیق.

أن یسLLتغل بشLLكل كامLLل كLLل  علLLى كLLان عازمLLا ؛سعود طموحLLات أكبLLر بكثیLLر ىكانت لد

 ىوأیضا الثروة التي أتLL ،تمتع بھا كحارس للحرمین الشریفین في مكة والمدینةالمكانة التي كان ی

فLLي السیاسLLة  -إن لLLم یكLLن القیLLادة  –األقLLل  علLLىبھا النفط. أراد للسعودیة أن تتبوأ موقع الصدارة 

 العربیة. وبدأ سعود حكمھ بھذه النیة.

التخلLLي عLLن  ىعلLL وبصفتھ صانع القرارات في السیاسة الخارجیة أظھر سعود أنھ قادر

تبع نھجا عنیفLLا معادیLLا لبریطانیLLا كLLان متناقضLLا تمامLLا مLLع التLLاریخ الطویLLل مLLن العالقLLات االتقالید. 

اتخLLاذ قLLرار  ىسLLرعان مLLا أصLLبح واضLLحا أن الملLLك كLLان قLLادرا علLL السLLعودیة الودیLLة.–البریطانیة

سیاسLLة الخارجیLLة ة فLLي الفاجئوھكذا جاءت التحوالت الم .ره بشكل سریع أیضایبشكل سریع وتغی

وقطیعLLة شLLبھ  ،1957فتLLرة بLLرود عLLام  1956السLLعودیة. تلLLت العالقLLات الوثیقLLة مLLع مصLLر عLLام 

 ىتلLL كLLان الLLنھج المعLLادي لالمبریالیLLة قLLد نسLLي تقریبLLا. 1957وبحلLLول عLLام  .1958كاملLLة عLLام 

 .1957صداقة حمیمة عام  1956العداء مع األردن عام 

وكLLان یتوقLLع  ،تفكیر طویل في البLLدائل والعواقLLبكان الملك یتخذ قراراتھ بسرعة بدون 

ى كLLان یعتقLLد علLL .جعلھ یفقLLد االھتمLLام بLLأمر معLLینی أنفشل تلك النتائج لوكان یمكن  .نتائج سریعة

 ھLLذا االعتقLLاد یصLLعب التوفیLLق بLLین نلكLL ،نطاق واسع أنھ كان واقعا تمامLLا تحLLت تLLأثیر مستشLLاریھ

 شاریھ أنھ یخبره سLLوى مLLا كLLان یتوقLLع أن یسLLمعھ.مست من وبین حقیقة أنھ لم یكن معروفا عن أي

 أي تغیر في تكوین أو تفكیر مستشاریھ. ىال یمكن إرجاع التحوالت في السیاسة الخارجیة إل

الملك سLLعود إیمLLان مبLLالغ فیLLھ فLLي فاعلیLLة المLLال كLLأداة فLLي السیاسLLة الخارجیLLة.  ىكان لد

LLل إلLLذي وصLLھ الLLع كرمLLا مLLذا متوافقLLان ھLLعور ب ىكLLدم الشLLد عLLئولیةحLLھ  ،المسLLع تجربتLLذلك مLLوك

الداخلیة التي ثبت فیھا أن المنح كانت عامال حیویا في إبقLLاء القبائLLل تحLLت السLLیطرة. وفLLي معظLLم 

 المشكالت المتعلقة بالسیاسة الخارجیة كان الملك یؤمن أن ھناك دور مھم للمال لكي یلعبھ.

حLLین أصLLبح سLLعود و ،الملك سعود الكثیLLر 1958كلفت المغامرة ضد عبد الناصر عام 

ة. یLLركLLان یبLLدو أنLLھ كLLان قLLد تعلLLم مLLن التجربLLة المر 1960عLLام  ىممسكا بزمام األمور مرة أخLLر



وقد أصLLبح اآلن أقLLل تسLLرعا ممLLا كLLان علیLLھ فLLي ، ثبت أن محاولتھ لتولي القیادة كانت غیر مثمرة

لیصLLبح ولLLم تعLLد ھنLLاك أي تغییLLرات مفاجئLLة. كLLان  ،السLLنوات المبكLLرة. صLLار نھجLLھ أكثLLر واقعیLLة

 راضیا لو تركتھ الدول العربیة األخرى وشأنھ.

  األمیر فیصل

ثLLم انخLLرط فLLي األنشLLطة  ،وتلقLLي مثLLل سLLعود تعلیمLLا تقلیLLدیا 1905ولLLد فیصLLل عLLام 

فحLLین كLLان فLLي  ،لكن بعكس سعود اختلط فیصل منذ سLLن صLLغیرة بالعLLالم اآلخLLر .العسكریة لوالده

وتعزز اھتمامLLھ بالسیاسLLة الخارجیLLة حLLین  )3(.االرابعة عشر من عمره قام بجولة رسمیة في أورب

باسLLتثناء عLLامین فقLLط.  -1962وھLLو منصLLب شLLغلھ حتLLى  ،1930تم تعینھ وزیرا للخارجیة عLLام 

 وكوزیر للخارجیة سافر كثیرا وتقابل مع رجال الدولة وطور أفكاره بشأن العالقات الخارجیة.

كنائLLب الملLLك فLLي  لLLدھما.كLLان كLLل مLLن سLLعود وفیصLLل یبLLدوان أقLLل مكانLLة بالمقارنLLة بوا

 نLLھ عنLLدألكLLن شخصLLیة عبLLد العزیLLز كانLLت مھیمنLLة لدرجLLة  ،الحجاز كان فیصل یتمتع بحریة أكبر

 :تولیھ الحكم لوحظ ما یلي عندورغم ذلك  .وفاتھ كان سعود وفیصل غیر معروفین

لو أن األمر كان قد ترك للمراقبین األجانب لكLLي یختLLاروا الملLLك لكLLان 

LLل أن یختLLن المحتمLLلمLLھ  .اروا فیصLLرة وخبرتLLھ الكثیLLدو أن رحالتLLیب

الخارجیLLLLLة قLLLLLد أعطتLLLLLھ الكثیLLLLLر مLLLLLن المكانLLLLLة والحیویLLLLLة والكیاسLLLLLة 

االجتماعیLLLة...وكما اسLLLتنتج الLLLبعض الكثیLLLر مLLLن اإلمكانیLLLات الذھنیLLLة 

 )4(.الواسعة أیضا

وقLLد أثبLLت نجاحLLھ فLLي التعامLLل مLLع  ،1958لLLم یمLLارس فیصLLل أي صLLالحیات فعالLLة حتLLى عLLام 

إصالح العالقLLات مLLع مصLLر والتLLي تضLLررت  ىخارجیا كان قادرا عل .حتین واجھھمامشكلتین مل

تعLLافي  تحقیLLقوداخلیا قام بإدخال سلسلة من اإلجراءات التقشفیة غیر المسبوقة نجحت فLLي  ،بشدة

 اقتصادي سریع.

كLLان یLLؤمن أن  .فیصLLل أسLLلوب تفكیLLر تLLأملي فلسLLفي تقریبLLا ىكLLوزیر للخارجیLLة كLLان لLLد

المتسرعة كانLLت بالتأكیLLد أكثLLر ضLLررا مLLن عواقLLب اإلجLLراءات المتأنیLLة. كLLان  عواقب اإلجراءات

وأنLLھ فLLي بعLLض  ،یشLLعر أن ھنLLاك الكثیLLر مLLن المشLLكالت التLLي یمكLLن تركھLLا للوقLLت لكLLي یحلھLLا

أدرك أن قLLدرا مLLن  رغLLم أن فیصLLل .الظروف یكون عدم القیLLام بLLأي تصLLرف ھLLو الحLLل المناسLLب

سیاسة لكنھ لم یكن یؤمن أن ھذا الدعم یجب أن یكون  الدعم الشعبي كان ضروریا لكي تنجح أي

فالجمLLاھیر  ،أن ترضLLي السیاسLLة الخارجیLLة بالتحدیLLد المشLLاعر الشLLعبیة یجبال  غایة في حد ذاتھ.

 ىممارسة أي تأثیر مفیLLد علLL ىكانت مضللة وانفعالیة وغیر موثوقة بدرجة تجعلھا غیر قادرة عل



ولLLیس العواطLLف وال اعتبLLارات  -صLLالح الحقیقیLLة یجLLب أن تكLLون الم .صLLنع السیاسLLة الخارجیLLة

 ھي المحددات النھائیة للسیاسة. -الكبریاء 

نھ یجب قیادة السیاسة الخارجیة بطریقة ھادئة بواسطة رجال الدولLLة أكان فیصل یؤمن 

أن یحاولوا حل خالفاتھم بصبر ومثابرة. الحمقى فقط ھم من یمضون لكسب أعLLداء.  نبغيالذین ی

وال ینبغLLي لھLLا أبLLدا أن تضLLع لنفسLLھا  ،الدولLLة مLLواطن ضLLعفھا وكLLذلك نقLLاط قوتھLLایجب أن تعرف 

لكLLن مLLن  ،المLLدى القصLLیر ىكبر مما یمكنھLLا تحقیقLLھ. ربمLLا تحقLLق المغLLامرات نجاحLLات علLLأأھدافا 

 المدى الطویل.  ىالمحتم أن تفشل عل

أوھLLام  كان مفھوم الملك فیصل عLLن دور السLLعودیة مشLLابھا لمفھLLوم والLLده. لLLم تكLLن لدیLLھ

 .عدم معاداة مصLLر أو التنLLافس معھLLا ىولھذا كان حریصا عل ،بشأن قیادة السعودیة للعالم العربي

لكنLLھ كLLان واعیLLا بشLLعبیة الLLزعیم المصLLري الكبیLLرة. كLLذلك  ،وجد أسلوب عبLLد الناصLLر دیماجوجیLLا

كLLان یLLؤمن أنLLھ حتLLى بLLدون عبLLد الناصLLر كانLLت مصLLر تمتلLLك مقومLLات ال یمكLLن أبLLدا للسLLعودیة 

طالما تركLLت مصLLر النظLLام السLLعودي وشLLأنھ كLLان سLLعود مسLLتعدا لفعLLل كLLل مLLا فLLي  فستھا فیھا.منا

 وبسبب ھذا الموقف كان ینظر إلیھ باعتباره صدیقا لمصر. ،للتكیف معھا ھوسع

الصLLعیدین الLLداخلي والخLLارجي كLLان فیصLLل معروفLLا بأنLLھ یأخLLذ وقتLLھ  ىكصانع قرار عل

لLLزم نفسLLھ بقLLرار بشLLكل ال رجعLLة فیLLھ قبLLل أن یكLLون قبLLل التوصLLل ألي قLLرارات. كLLان یكLLره أن ی

وھكLLذا كLLان یعطLLي انطباعLLا فLLي بعLLض  ،الھجمقتنعا تماما بصحة قراره. كان یرفض أن یLLتم اسLLتع

، األحیان بأنھ غیر حاسم. وفي قلب ھذا الحذر الشLLدید یمكLLن إیجLLاد جLLذور نظریLLة "فیصLLل اللغLLز"

 ه بإصرار ثابت. لكن بمجرد أن كان فیصل یحسم أمره كان یلتزم بمسار

 1962الموقف الداخلي عام 
قLLدم األمیLLر فیصLLل اسLLتقالتھ فLLي أعقLLاب رفLLض الملLLك فیصLLل  1960فLLي دیسLLمبر عLLام 

LLة علLLىالموافق LLتقالة علLLك االسLLل الملLLدمھا. قبLLي قLLة التLLور ىالمیزانیLLالف، LLا علLLان متلھفLLث كLLىحی 

ن الملك وولLLي العھLLد ھLLو العامLLل استعادة سلطاتھ التنفیذیة. وخالل العامین التالیین كان التنافس بی

 األكثر أھمیة في السیاسة السعودیة.

وھLLو مLLا كLLان اسLLتمرارا للتقلیLLد الLLذي یجعLLل  ،شكل الملك سLLعود حكومLLة جدیLLدة برئاسLLتھ

LLة الجدیLLك الحكومLLي تلLLارز فLLو البLLان العضLLر درئیس الوزراء ھو الرئیس التنفیذي. وكLLو األمیLLة ھ

والLLذي كLLان یسLLعي وقتھLLا إلعطLLاء النظLLام  ،لیLLة الصLLریحةلLLذي كLLان معروفLLا بآرائLLھ اللیبرااطLLالل 

. وفLLي نفLLس 1961ختلLLف مLLع الملLLك واسLLتقال فLLي یولیLLو اصورة لیبرالیة شعبیة. لكن سرعان ما 

طر ضLLدعم معظم األمراء بعد أن أصبح خارج السLLلطة. وحLLین أ ىالوقت استمر في الحصول عل



لم یكن لدیLLھ خیLLار سLLوي تعیLLین فیصLLل  1961الخارج للعالج في نوفمبر  ىالملك سعود للسفر إل

 العرش. ىوصیا عل

وتم تشكیل حكومة جدیدة كان فیھا سعود رئیسLLا للLLوزراء  1962عاد سعود في مارس 

عن ھذا المنصب الLLذي  ىتخل فیصلوكان فیصل نائبا لرئیس الوزراء. في الماضي كان یقال أن 

النظLLام شLLعر  ىي المتزایLLد علLLلم تكن لLLھ أي صLLالحیات حقیقLLة. وربمLLا كLLرد فعLLل للھجLLوم المصLLر

 األخوان بالحاجة إلي المصالحة وقبل فیصل المنصب.

ھاجم األمیLLر طLLالل  ،نتیجة مصادرة أمالكھ في السعودیة ھوبسبب غضب ،في أغسطس

النظام السعودي عالنیLLة فLLي مLLؤتمر صLLحفي فLLي بیLLروت. ردت الحكومLLة السLLعودیة بحرمانLLھ مLLن 

ثنین من أشقائھ وواحLLد مLLن انتقل طالل واذلك الشھر  من الحقجواز سفره السعودي. وفي وقت 

 )5(.مصر لمواصلة التحریض ضد النظام ىھ إلومتأبناء عم

كان النظام واقعا تحت عدة ضغوط. كانت الحملة المصریة العنیفLLة  1962في سبتمبر 

 وبالمقارنة كان ھجوم وسائل اإلعالم السعودیة غیLLر مLLؤثر. كLLان انشLLقاق طLLالل أول ،أشدھا ىعل

LLدمھا إلLLت تقLLي كانLLة التLLة القویLLا بالجبھLLر دائمLLت تفخLLي كانLLة التLLك العائلLLي تماسLLىتصدع واضح ف 

المظھر الزائف للوحLLدة. وحتLLى الخالفLLات  ىم. فبرغم العدید من الخالفات كان یتم اإلبقاء عللالعا

LLدا إلLLل أبLLم تصLLل لLLعود وفیصLLین سLLددة بLLن ىالمتعLLة  ،العلLLابقة مقلقLLالل سLLرف طLLان تصLLذا كLLوھك

ذلLLك  ىایة. صارت مكانLLة األسLLرة المالكLLة السLLعودیة متدنیLLة داخLLل وخLLارج الLLبالد. وعLLالوة علLLللغ

كانت العالقة بین سLLعود وفیصLLل مضLLطربة نوعLLا مLLا. لLLم یتوقLLع أحLLد ھLLذا الترتیLLب الLLذي قبLLل فیLLھ 

 منصبا بال أي صالحیات مؤثرة لمدة طویلة. -برغم الدعم الذي كان یتمتع بھ  -فیصل 

النظLLام باعتبLLاره معرضLLا  ىراقبین الخLLارجیین كLLانوا ینظLLرون إلLLرغLLم أن معظLLم المLLو

 لخطر االنھیار الوشیك لكن في الواقع لم یكن ھناك خطر حقیقي.

نھ ال یوجد في المملكة العربیة السعودیة أي أحLLزاب مLLن أتذكر ...یجب

وال زعماء سیاسLLیین یمكLLنھم منازعLLة القیLLادة  ،وال أسر بارزة ،أي نوع

ال في حكم البالد. كل المناصب الھامة في الحكومLLة السیاسیة بشكل فع

شLLك فLLي والئھLLم  ى...أو أشLLخاص ال یوجLLد أدنLLیونیشغلھا أمراء سLLعود

 علLLىلألسLLرة المالكLLة. والجLLیش الLLذي یمثLLل الخطLLر الوحیLLد المحتمLLل 

نطاق واسع فLLي  ىوھو موزع عل ،ألف) 13(ا ه صغیرؤیتم إبقا النظام

"الجLLLLیش  مLLLLا یسLLLLمي ب –بینمLLLLا الحLLLLرس الLLLLوطني  ،أنحLLLLاء الLLLLبالد

 )6(.الوضع القائم ىاألبیض"...متأھب ضد أي خطر عل



البقاء حتى لو كانت ھناك أوقLLات شLLعر  ىقدرة النظام عل ىكان األمیر فیصل بال شك حریصا عل

كLLان النظLLام متLLوترا  تلقي األخبار الخاصة بالثورة فLLي الLLیمن ینوھكذا ح .فیھا الملك سعود بالقلق

  .لتھدید حقیقيلكنھ لم یكن معرضا 

 الوضع الخارجي 
 تطور األدوار العربیة

  الدور المناھض لالستعمار :1955-1956
مLLن خLLالل تبنLLي  1955بدأ الملك سعود حكمھ بسیاسة عربیة نشLLطة بلغLLت أوجھLLا عLLام 

لكLLLن ربمLLLا ھنLLLاك ثLLLالث  ،دور منLLLاھض لالسLLLتعمار. ال یوجLLLد أي تفسLLLیر مرضLLLي لھLLLذا التطLLLور

عالقLLات مLLن  تاریخا السعودیة كان–رغم أن تاریخ العالقات البریطانیة :أوال .اعتبارات متضمنة

صداقة بشكل أساسي لكن الدعم البریطLLاني للنظLLامین الھاشLLمیین فLLي العLLراق واألردن كLLان یثیLLر ال

وقد اسLLتمرت  ،كانت المنافسة النشطة بین األسرة الھاشمیة وأسرة آل سعود قویة االنزعاج دائما.

لكLLن الملLLك عبLLد العزیLLز  ،حد ما ىدأ "صدیق عدوي ھو عدوي" مطبقا إلمنذ وقت طویل. كان مب

لم یعلق الملLLك  كان مقتنعا بشدة بقیمة الصداقة مع البریطانیین ولم یسمح ألي خالف بأن یفسدھا.

االسLLتیاء مLLن التحLLالف  التعبیLLر عLLن وبالتLLالي كLLان مفرطLLا فLLي ،تلLLك الصLLداقةعلLLى سLLعود أھمیLLة 

  .الھاشمي –البریطاني 

كLLان یثبLLت أنLLھ للمواقLLف المناھضLLة لالسLLتعمار شLLعبیة متزایLLدة مLLن خLLالل مقاومLLة  :یLLاثان

یمكن لسعود أن یبدو كبطل شعبي لیس فقط في بالده وإنما فLLي كLLل أنحLLاء  .مبریالیة البریطانیةاإل

تخلLLیص شLLبھ  نجLLاز والLLده:إنجLLاز ضLLخم یشLLبھ إربمLLا تخیLLل سLLعود نفسLLھ مھنLLدس  .العLLالم العربLLي

  .من االستعمار البریطاني ،وربما الشرق األوسط بأكملھ ،الجزیرة العربیة

كLLان  األدوار. ىكانLLت ھنLLاك قضLLیة البریمLLي التLLي اتضLLح أنھLLا وضLLع مLLؤثر علLL :ثالثLLا

یطالب بواحة البریمي كل من السعودیة من جانب وحLLاكم أبLLو ظبLLي وسLLلطان مسLLقط وعمLLان مLLن 

ع اتفاقیLLة لتجمیLLد الموقLLف مLLع احتلLLت قLLوة سLLعودیة الواحLLة. تLLم توقیLL 1952جانLLب آخLLر. فLLي عLLام 

ثLLم تلLLت ذلLLك اتفاقیLLة تحكLLیم عLLام  ،بریطانیLLا التLLي كانLLت تتصLLرف بالنیابLLة عLLن الحLLاكم والسLLلطان

أنشLLأت ھLLذه االتفاقیLLة محكمLLة مLLن خمسLLة أعضLLاء تتكLLون مLLن ممثLLل بریطLLاني وممثLLل . 1954

، 1955سLLبتمبر  11اجتمعLLت ھLLذه المحكمLLة فLLي جنیLLف فLLي  سLLعودي وثالثLLة أعضLLاء محایLLدین.

LLان  ىوقبل أن یتم التوصل إلLLذي كLLعودي الLLل السLLة أن الممثLLاني بحجLLل البریطLLتقال الممثLLرار اسLLق

تھم مكتب العالقLLات الخارجیLLة اوفي أكتوبر  .مسئوال حكومیا ال یمكنھ أن یكون حكما غیر منحاز



البریطاني السعودیة باستخدام الرشوة لكسب دعم سكان الواحة. وفي وقت الحق من ذلLLك الشLLھر 

كان ھنLLاك رد فعLLل فLLوري  )7(.امت قوة بقیادة بریطانیة بطرد الحامیة السعودیة واحتلت البریميق

 حیث

 .ھبت كل الجزیرة العربیLLة فLLي ثLLورة مفرحLLة مLLن الوطنیLLة الغاضLLبة...

وتLLم حشLLد قLLوة الLLبالد العسLLكریة فLLي  ،نادت الصحافة واإلذاعة باالنتقLLام

لجھاد...لم یكن الملك موكب. كانت الجماھیر تجوب الشوارع منادیة با

 )8(.أبدا أكثر شعبیة من قبل

اإلطLLالق فLLي أن البریمLLي ھLLي جLLزء مLLن السLLعودیة وكLLان  ىالملLLك سLLعود أي شLLك علLL ىلم یكن لد

عتبLLر أن طLLرد السLLعودیین مLLن ایؤمن أن الدعم البریطاني للطرف اآلخر كLLان غیLLر مبLLرر تمامLLا. 

 .الواحة عدوان بال سبب

 1955وفLLي فبرایLLر  .تبنLLي دور منLLاھض لالسLLتعمار ىإلLL لتقود تاالعتبارااتحدت ھذه 

وفLLي أكتLLوبر  )9(.أصدر الملك سعود بیانا یحذر من األحالف ویندد بالعرب الLLذین انضLLموا إلیھLLا

تعزیزھا مLLن وجرى  ،تحالف مناھض لالستعمار بشكل أساسي مع مصرخاصة بتم إبرام اتفاقیة 

ودیة ملتزمLLة تمامLLا بالLLدور المنLLاھض كانLLت السLLع 1956خLLالل حلLLف جLLدة الثالثLLي. وفLLي عLLام 

 وفیما بعد تحدث أنتوني إیدن عن ھذه المرحلة قائال: .لالستعمار

كLLان (الملLLك سLLعود) یقLLوم بمحLLاوالت مسLLتمرة لتقLLویض جیرانLLھ فLLي 

كانLLت الرشLLوة السLLخیة واسLLعة النطLLاق موجھLLة  الخلیج العربي وعمLLان.

نظLLام ملكLLي ونتیجة لذلك كLLان  .ضد وضع بریطانیا في الشرق األوسط

 )10(.لدولة من العصور الوسطي یلعب لعبة السوفیت

كانت نظرة السعودیة المناھضة لالسLLتعمار تحLLدد عالقاتھLLا  1956و 1955 يفي عام

والتLLي كانLLت  –وھكذا كانت العالقات قویة مع مصر وسوریا والیمن  .مع الدول العربیة األخرى

وكانLLت أسLLوأ مLLع  ،عالقLLات سLLیئة مLLع العLLراقجمیعھLLا تتبنLLي أدوارا مناھضLLة لالسLLتعمار. كانLLت ال

دورا مناھضLLLا  ىحLLLین بLLLدأ أن الملLLLك حسLLLین یتبنLLL 1956باسLLLتثناء فتLLLرة قصLLLیرة عLLLام  -األردن 

 لالستعمار.

 ل ستقالدور الم :1961 -1957
كLLLان الملLLLك سLLLعود یعیLLLد النظLLLر فLLLي الLLLدور المنLLLاھض  1957فLLLي وقLLLت مبكLLLر عLLLام 

لLLم تLLتم  طة المناھضة لبریطانیا في تحقیق نتائج كبیLLرة:لالستعمار. لم یؤد عامان من السیاسة النش

استعادة البریمي. حظي الملك بقدر من الشLLعبیة لكLLن كLLان الLLرئیس عبLLد الناصLLر ھLLو مLLن یسLLتحوذ 



الملك سعود باعتبLLاره  ىكان ینظر إل عقول الجماھیر ومن ینال المدیح في كل االنتصارات. ىعل

أظھLLرت حLLرب السLLویس أن السیاسLLات المضLLادة مبریالیLLة. شLLریكا صLLغیرا فLLي الصLLراع ضLLد اإل

ذلك كانت سیاسة عبLLد الناصLLر  ىمنة مثلما كانت تبدو في البدایة. وباإلضافة إلآلالستعمار لیست 

وھو احتمال لم یكن الملLLك یستحسLLنھ  ،صراع مع الوالیات المتحدة ىالمناھضة لالستعمار تقود إل

 1957الوالیات المتحدة في ینLLایر  ىفر سعود إلومن خالل ھذا اإلطار الذھني سا بالنسبة لبالده.

وعنLLد  .وھناك تم اكتشاف تشابھ في اآلراء وجLLري تشLLجیع الملLLك لكLLي یؤكLLد اسLLتقاللھ عLLن مصLLر

 عودتھ انفصل سعود تدریجیا عن معسكر عبد الناصر حیث نشأ دور مستقل.

اق تحسLLن ملحLLوظ فLLي العالقLLات مLLع العLLر ىالLLدور الجدیLLد للسLLعودیة إلLL ىسLLرعان مLLا أد

أن أرسل الملك سعود قوات لمساعدة الملك حسین فLLي تعزیLLز وضLLعھ  ىواألردن. وصل األمر إل

التركیLLة عLLرض سLLعود الوسLLاطة –عقب الصدام مع العناصر الناصLLریة. وخLLالل األزمLLة السLLوریة

الفور لكن كان أصبح من الواضLLح أن  ىورغم أن العالقات مع مصر لم تتدھور عل .دون جدوى

تعدان عن بعضھما البعض. فاآلن بعد أن أصLLبح ال یوجLLد دور منLLاھض لالسLLتعمار بیكانا  لبلدانا

LLعودیة اختفLLھ السLLالح  ىتلعبLLدركا للمصLLعود مLLك سLLبح الملLLدین. أصLLد البلLLان یوحLLذي كLLيء الLLالش

تلLLك  ىعبد الناصر باعتباره خطرا محتمال علLL ىوبدأ یر ،المشتركة التي خلقتھا المؤسسة الملكیة

 المؤسسة.

أن  ىلكن فیصل حرص عل ،الدور المستقل ىصل المسئولیة تم الحفاظ علحین تولي فی

أال یستفز مصLLر بLLأي شLLكل. تLLم اسLLتدعاء القLLوات  ىالعالقات العربیة وعل فيھج مسارا محایدا تین

تأسLLیس  ىوقLLادت إلLL 1958ولم تؤد الثورة العراقیة التLLي قامLLت فLLي یولیLLو  ،السعودیة من األردن

سLLعود المسLLئولیة مLLرة أخLLرى اسLLتمر فLLي  ىحLLین تLLولومLLع العLLراق.  توتر العالقLLات ىجمھوریة إل

 .سیاسات فیصل الحذرة

وشك قبول مبLLدأ القومیLLة  ىوأثناء المرحلة المناھضة لالستعمار بدأ النظام السعودي عل

العربیة. لكن اآلن كان قد أصبح واضحا أن نسخة النظام السLLعودي للقومیLLة العربیLLة لLLم تكLLن ھLLي 

عو إلیھا عبد الناصر وأتباعھ. بالنسبة للحكام السLLعودیین كانLLت العروبLLة حقیقLLة نفسھا التي كان ید

وألنھLLم كLLانوا ذوي أصLLول  لھLLا. واضحة في حد ذاتھا بحیث أنھ ال توجد حاجة ألي شرح نظLLري

وبینمLLا كLLانوا  .نقیLLاء عرقیLLانھLLم العLLرب الحقیقیLLین األأقبلیة فقد كLLانوا یفكLLرون فLLي أنفسLLھم باعتبLLار 

الدین والجوار أكثLLر مLLن  ىوابط الخاصة بین الدول العربیة فإنھم كانوا یرجعونھا إلیعترفون بالر

لLLو كانLLت الوحLLدة ستصLLبح ھLLي  ؛لم یعترفوا بأي روابط روحیة تنبع من القومیة العربیLLة .العروبة

 .اإلسالم ولیس العروبة ىالھدف فیجب أن تقوم عل



 -یس عبد الناصر فLLي وقLLت الحLLق ومنھم الرئ -لم یستطع منتقدو النظام السعودي أبدا  

LLدیث عLLرار الحLLعودیین األحLLام السLLن للحكLLف یمكLLرفة  نأن یفھموا كیLLالیبھم المسLLم أسLLالم رغLLاإلس

كان ھؤالء المنتقدون یؤمنون أن التوجھ اإلسالمي كLLان مجLLرد إدعLLاء لكLLن األمLLر لLLم  .والمتساھلة

ات كLLان یحمLLل القلیLLل مLLن ییكLLن ھكLLذا تمامLLا. رغLLم أن النظLLام السLLعودي مثلمLLا تطLLور فLLي الخمسLLین

LLابقة لكنLLددة السLLة المتشLLات الوھابیLLان  ھالتشابھ مع الحركLLابي. كLLراث الوھLLا للتLLان وریثLLك كLLع ذلLLم

سواء في نشأتھا األولي فLLي القLLرن الثLLامن عشLLر أو فLLي  ،اإلسالم ھو سبب وجود الدولة السعودیة

فLLي التطبیLLق كLLان اإلسLLالم  ید الملك عبد العزیز. وبغض النظر عن أي أخطاء علىإعادة إحیائھا 

ال یزال ھو األیدیولوجیة الرسLLمیة التLLي ال یمكLLن التLLي ال یمكLLن للقومیLLة العربیLLة كمLLذھب علمLLاني 

  .منافستھا

 : الدور المناھض لالشتراكیة 1961-1962
LLعودي إلLLام السLLر النظLLي  ىنظLLتراكیة فLLراءات اشLLدة إجLLة المتحLLة العربیLLي الجمھوریLLتبن

ویمكLLن أن  ،إلسLLالممتعارضLLا مLLع ااالشLLتراكیة تعتبLLر مبLLدأ  تكانLL .دبقلLLق شLLدی 1961    یولیLLو 

نھ سیصبح أكثر خطLLورة. لكLLن النظLLام لLLم یكLLن إواآلن بعد أن تم تطبیقھ في مصر ف .یصبح مدمرا

وبالتLLالي یصLLبح عرضLLة لقطیعLLة  -المأل ویندد باالشLLتراكیة بشLLكل صLLریح  ىمتأكدا ھل یخرج عل

عض المقاالت فLLي الصLLحف السLLعودیة االشLLتراكیة لكLLن لLLم انتقدت ب .أم یلتزم الصمت - مع مصر

 ىعبد الناصLLر دورا مناھضLLا للرجعیLLة. انتھLL ىوبعد انفصال سوریا تبن .تصدر أي بیانات رسمیة

 تردد النظام السعودي وتبنت السعودیة دورا مناھضا لالشتراكیة.

ل الھجمLLات تم تباد .السطح ىواآلن ظھرت كل االختالفات والخالفات بین النظامین عل

 ىتLLدمیره وكLLان علLL ىبالنسبة للنظام السعودي بدأ عبLLد الناصLLر مصLLمما علLL )11(.الدعائیة الشرسة

القومیLLة العربیLLة ودمLLج  ىإشLLارات عبLLد الناصLLر إلLL ىالLLرد علLL ىالنظLLام أن یLLدافع عLLن نفسLLھ. جLLر

اصة بالنظام اإلسالم باعتباره األیدیولوجیة الخ ىاالشتراكیة في مبدأ القومیة من خالل اإلشارة إل

أدوارا مناھضLLة لالشLLتراكیة  ىتبنLLتي التLLربیLLة األخLLرى عالسعودي. أصبحت العالقات مع الدول ال

 .وثیقة تماما -سوریا والیمن واألردن –

 تطور األدوار الدولیة
 1962 -1953عدم االنحیاز وتأیید أمریكا:

دبلوماسیة مع  في الوقت الذي أصبح فیھ سعود ملكا كانت السعودیة ال تقیم أي عالقات

واحتفظت في نفس الوقت بعالقات ودیة مع الوالیLLات المتحLLدة. كLLان الملLLك  )12(،أي دولة شیوعیة



وكذلك لم تكن ھناك احتیاجات سیاسیة ملحLLة تبLLرر االتصLLاالت  ،عبد العزیز یكره الشیوعیة بشدة

LLیوعیة. وعلLLة الشLLىمع الكتل LLدة تتبنLLات المتحLLن الوالیLLم تكLLر لLLب اآلخLLرةأي ف ىالجانLLفات خطLLلس، 

وكانت في نفس الوقت مستعدة لتقدیم السالح والمساعدة الفنیة. كان االقتصاد یعتمLLد تمامLLا تقریبLLا 

LLنفط ىعلLLتغالل الLLركة  ،اسLLھ شLLوم بLLت تقLLا كانLLو مLLین أوھLLات بLLت العالقLLة. كانLLو األمریكیLLرامك

احترمت  عملت الحكومة كل جھدھا لتسھیل عمل الشركة بینما ؛الحكومة والشركة مرضیة تماما

تم توقیع معاھدة بین البلLLدین لضLLمان المسLLاعدة  1951. وفي عام تماما الشركة السیادة السعودیة

 العسكریة األمریكیة وتأجیر القاعدة الجویة في الظھران.

LLعود  ىأبقLLك سLLىالملLLة  علLLع أي دولLLي مLLل دبلوماسLLة أي تمثیLLتم إقامLLم تLLدین: لLLال التقلیLLك

وحتLLى فLLي ذروة المرحلLLة  .قLLات الودیLLة مLLع الوالیLLات المتحLLدةولم یتم تعكیLLر صLLفو العال ،شیوعیة

لكLLن السLLعودیة لLLم تLLدخل فLLي أي  .المناھضة لالستعمار لم یكن ھناك احتكاك مع الوالیات المتحدة

ولLLم یكLLن  ،كانت السعودیة بشكل رسمي من دول عدم االنحیاز )13(تحالفات مع الوالیات المتحدة.

لLLم تكLLن ھنLLاك أي میLLزة سLLیتم الحصLLول علیھLLا  .ذه النقطLLةھناك خالف بین سعود وفیصل بشأن ھ

 من الدخول في أي تحالف رسمي.

 1962الوضع الخارجي عام 
حدد دور السعودیة المناھض لالشتراكیة عالقاتھا مع الLLدول األخLLرى. كانLLت العالقLLات 

LLت مضLLي أي وقLLھ فLLة  ى،مع مصر أسوأ مما كانت علیLLدول المناھضLLع الLLات مLLت العالقLLا كانLLبینم

. وفLLي أغسLLطس تLLم توقیLLع ىتصLLبح أقLLو –سLLوریا والLLیمن واألردن بشLLكل خLLاص  -الشLLتراكیة ل

اتفاقیة مع األردن لضمان التعLLاون العسLLكري والسیاسLLي. قالLLت إذاعLLة القLLاھرة أن االتفاقیLLة كانLLت 

نحLLLن فLLLي تحLLLالف ضLLLد عبLLLد  ."نعLLLم :وردت إذاعLLLة عمLLLان بتحLLLدي قائلLLLة ،موجھLLLة ضLLLد مصLLLر

   )14(الناصر".

قات الدبلوماسیة مع بریطانیا وفرنسا في أعقLLاب حLLرب السLLویس ولLLم تكLLن تم قطع العال

تباع سیاسات مناھضة لالستعمار. لLLم تعLLد اتوقفت السعودیة عن  1957لكن بعد عام  قد أعیدت.

قضیة البریمي موضوعا عاجال رغم أنLLھ كLLان ال یLLزال لLLم یLLتم حلھLLا. وحتLLى فLLي غیLLاب العالقLLات 

 دیة تتحركان للتقارب مع بعضھما البعض.الرسمیة كانت بریطانیا والسعو

ھLLي االنحیLLاز  1962كانت السمة األكثLLر إزعاجLLا فLLي وضLLع السLLعودیة الخLLارجي عLLام 

لم یتوقف األمر عند عدم صدور أي رد فعل مLLن الوالیLLات  .األمریكي الملحوظ تجاه عبد الناصر

LLر إلLLول مصLLاه تحLLدة تجLLیوعیة ىالمتحLLبھ شLLتراكیة شLLة اشLLت أی ،دولLLا كانLLي لكنھLLتمرة فLLا مسLLض

النظLLام السLLعودي.  ىكمLLا بLLدت غیLLر عابئLLة بھجومLLھ العنیLLف علLL ،مسLLاعدة عبLLد الناصLLر عسLLكریا



تفLLاھم سLLري  ىبالنسبة للحكام السعودیین كان ھذا الموقف غیر مفھوم وكان یمكن إرجاعھ فقط إل

لم المساعدة االقتصادیة وحریة التصرف في العا ىاستمر من خاللھ عبد الناصر في الحصول عل

 .العربي مقابLLل التعھLLد بعLLدم مھاجمLLة إسLLرائیل والتمھیLLد بشLLكل تLLدریجي لتسLLویة إسLLرائیلیة عربیLLة

 ،كانت الصداقة مLLع الوالیLLات المتحLLدة دائمLLا ھLLي حجLLر الزاویLLة فLLي السیاسLLة الخارجیLLة للسLLعودیة

 "ھمؤأصLLدقا"ظھLLر أحیLLث  ،واآلن شعر الحكام السعودیون بأنھ قLLد تLLم التخلLLي عLLنھم وقLLت الحاجLLة

وربما كانت مناقشة ھذا الموضوع  .اإلطاحة بھم ىلإمریكان الحیاد أثناء مواجھة كانت تھدف األ

LLل إلLLر فیصLLبتمبر ىمع المسئولین األمریكان ھي السبب في توجھ األمیLLي سLLورك فLLا  .نیویLLظاھری

 .كان ھناك لرئاسة البعثة الدبلوماسیة السعودیة في األمم المتحدة
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 .187-184) انظر أعاله ص 11(

قنصLLلیة سLLوفیتیة. كLLان االتحLLاد السLLوفیتي  ) حین دخل الملك عبد العزیز الحجاز كانت ھنLLاك12(

تLLم  1938أول دولة تعترف بھ كملك للحجاز. وفیما بعد أصبحت القنصLLلیة مفوضLLیة. وفLLي عLLام 

اسLLLتدعاء الممثلLLLین السLLLوفیت وإغLLLالق المفوضLLLیة، ومنLLLذ ذلLLLك الوقLLLت لLLLم یكLLLن ھنLLLاك أي تمثیLLLل 

 دبلوماسي ألي دولة شیوعیة.

بعد أن كLLان قLLد جLLرى تجدیLLدھا  - 1962ة الظھران عام ) حین انتھت معاھدة الظھران قاعد13(

 لم یتم تجدیدھا مرة أخرى. - 1957عام 

(14) Summary of World Broadcasts part 4 (London: B.B.C.) 5-9-

1962, p.3. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الرابع عشر
 سرد: سعوديلتدخل الا

مصLLادر  ىدي وذلLLك اعتمLLادا علLLیسرد ھذا الفصل التطLLورات المرتبطLLة بالتLLدخل السLLعو

وكما ھو الحال في الفصل الثاني عشر فإن السرد یبLLدأ مLLن یLLوم  .ملكیة وسعودیة في المقام األول

 )1(.نوفمبر 7سبتمبر وینتھي في یوم  27

 سبتمبر  27 
LLیتوجھ إلLLھ سLLورك أنLLي نیویLLن فLLن الحسLLیمن ىأعلLLعب  ،الLLھ الشLLب فیLLا خاطLLدر بیانLLوأص

 الیمني قائال:

LLوا آمنLLكونLLذلك فLLیكم. كLLي إلLLي طریقLLي فLLین ألننLLب إین مطمئنLLنني أطال

الزعماء القبلیین والوجھاء باالسLLتعداد للقائنLLا فLLي مكLLان سLLوف نخبLLرھم 

بھ عند وصولنا. كما أطلب من أولئك الذین حملLLوا السLLالح ضLLد الملLLك 

نكLLم أأن یوقفوا أعمالھم العدائیة. لقLLد سLLببتم مLLا یكفLLي مLLن الفوضLLى. لLLو 

لعدائیة وتبتم فسوف نقابل خطأكم بالعفو وبLLرد یرضLLي أوقفتم أعمالكم ا

 )2(.هللا

 الیمنیة تماما.  لتقي الحسن مع األمیر فیصل. تجاھلت الصحافة واإلذاعة في السعودیة الثورةا 

 سبتمبر 28
 ىالخرطوم النتظار وصول الحسن وإحضLLاره إلLL ىأرسل الملك سعود طائرة خاصة إل

ن أفLLي لنLLدن بیانLLا قالLLت فیLLھ أن التمLLرد لLLم یحLLظ بLLدعم شLLعبي والسLLعودیة. أصLLدرت البعثLLة الیمنیLLة 

بLLھ  تلندن وقال أن التمرد قد قامLL ىوصل الحسن إل )3(.اإلمام الشرعيھو الحسن قد أصبح اآلن 



وأعرب عLLن ثقتLLھ فLLي أن الشLLعب الیمنLLي سLLوف یسLLحق  ،فقط مجموعة صغیرة من ضباط الجیش

الحسLLن الحقLLا  ىالتقLL )5(.البLLدر قLLد قتLLل أن رسمیة عLLنقال الحسن أنھ ال توجد أنباء  )4(.ھذا التمرد

 ىقطع األمیر خالد شLLقیق الملLLك سLLعود رحلتLLھ إلLL )6(مع رئیس القسم العربي في مكتب الخارجیة.

 )7(.السعودیة ىأوربا وعاد إل

 سبتمبر 29
مLLتن الطLLائرة  مLLن علLLى. وتبیLLرو ىرفض منح الحسن تأشیرة لدخول السودان فطار إل

وفLLي  )8(.لرئیس عبد الناصر یطلب منLLھ عLLدم التLLدخل فLLي شLLئون الLLیمن الداخلیLLةا ىأرسل برقیة إل

LLذھاب إلLLوار ىمطار بیروت قال الحسن أنھ ینوي الLLد الثLLة ضLLي حملLLعب فLLد الشLLیمن وتوحیLL9(.ال( 

یLLدعمون  -كل الشیوخ والعلماء والضباط والرجال  -أن "كل األقالیم الیمنیة )10(قالت إذاعة عمان

 )11(.اإلمام الحسن"

 سبتمبر 30
 ىستقبلھ أفراد من األسرة المالكة اعترفوا بھ إماما. ثم طار إلLLاو ةجد ىوصل الحسن إل

 الLLبالدأكد لھ دعم المملكLLة العربیLLة السLLعودیة. وقالLLت صLLحیفة  حیثبالملك سعود  ىالریاض والتق

رغLLم سارعا بالترحیب بLLالتمرد فLLي الLLیمن  –الشیوعیین العالمیین  –أن عبد الناصر وخروشوف 

 )12(.فشل المتمردین

 أكتوبر  1
 –نائب وزیر الخارجیLLة فLLي حكومLLة الجمھوریLLة الیمنیLLة  –أبلغ عبد الرحمن البیضاني 

طلLLب  .القLLائم باألعمLLال السLLعودي اسLLتیاء حكومLLة الLLیمن مLLن موقLLف حكومتLLھ تجLLاه الثLLورة الیمنیLLة

لحكومتLLھ بھLLذا الشLLأن. أمLLر السعودیة ونقل رسالة شفھیة  ىالبیضاني من القائم باألعمال التوجھ إل

وفیما بعد  )13(.البیضاني بغلق البعثة الیمنیة في السعودیة حتى یتم النظر في العالقات بین البلدین

 قال البیضاني في خطاب:

وكنLLا متشLLوقین لمقابلLLة سLLعود  ،كنا متشLLوقین لمقابلLLة أسLLرة حمیLLد الLLدین

LLة إلLLل المعركLLراءات لنقLLل اإلجLLذنا كLLي  ىوأبناء سعود. لقد اتخLLاألراض

LLعودیة وإلLLتھالك  ىالسLLیس لالسLLذا لLLر. ھLLزم األمLLا إذا لLLاض ذاتھLLالری

المحلLLLي وال للدعایLLLة. باسLLLم حكومLLLة جمھوریLLLة الLLLیمن وباسLLLم الشLLLعب 

 )14(.الیمني أعلن قبول التحدي السعودي. نحن في انتظار أن یبدأ

LLة إلLLة الیمنیLLرة المالكLLن األسLLرین مLLراد آخLLحبة أفLLن بصLLل الحسLLالق ىانتقLLران بLLدود نجLLن الحLLرب م

 )15(حیث تم إمداده بالمال والسالح. ،الیمنیة

 أكتوبر  2



LLران إلLLن نجLLدود مLLة الحLLة الیمنیLLرة المالكLLن األسLLرین مLLراد آخLLن وأفLLر الحسLLل  ىعبLLداخ

 )16(.الیمن. تلقي السالل برقیة من األمیر طالل وشقیقیھ بدر وفواز

 أكتوبر 3
LLذین فLLعودیین الLLارین السLLالل الطیLLر طLLدح األمیLLامتLLال ىروا إلLLر وقLLع : مصLLن نتوقLLنح"

بیLLان رسLLمي سLLعودي أن الطLLائرة  ذكLLر )17(.الكثیر من ھLLذه التصLLرفات فLLي األیLLام القلیلLLة القادمLLة"

الحLLدود  لىالحامیة الموجودة ع ىالتي ھبطت في مصر كانت تحمل "إمدادات عسكریة عادیة" إل

د اتصLLلت بقائLLد الطLLائرة وقامLLت المخابرات المصریة كانت قLL"السعودیة الجنوبیة. وقال البیان أن 

 وأضاف البیان: )18(.بإغوائھ للتورط في ھذه الخیانة لشرفھ العسكري ولتعالیم دینھ"

أرادت القLLاھرة أن تسLLتخدم ھLLذه المLLؤامرة التLLي دبرتھLLا بالتعLLاون مLLع 

الطیار لكي تعطي االنطباع بLLأن الحكومLLة السLLعودیة تتLLدخل فLLي شLLئون 

الLLذي تقLLوم بLLھ القLLاھرة  إلجرامLLيمLLل االیمن الشقیق مLLن أجLLل تبریLLر الع

 )19(.اآلن ضد الشعب الیمني

 أكتوبر  4
LLعودیة إلLLة السLLلت وزارة الخارجیLLىأرس LLدید علLLاج شLLذكرة احتجLLریة مLLفارة المصLLىالس 

تLLدخل  ىوھLLو مؤشLLر واضLLح علLL"منح الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة اللجLLوء للطیLLارین السLLعودیین 

LLة المملكLLداخلي لحكومLLأن الLLي الشLLافر فLLعودیة"سLLة السLLودة  ،ة العربیLLة عLLت وزارة الخارجیLLوطلب

ھبوط طائرة سعودیة ثانیة فLLي القLLاھرة قLLال بیLLان رسLLمي  ىعل وتعلیقا )20(.الطائرة وطاقمھا فورا

أن ھLLذا "اسLLتمرار لمخططLLات صLLغیرة" بLLإغواء الخونLLة للتخلLLي عLLن مھمLLتھم المقدسLLة لحمایLLة 

 )21(.ھموطن

 كتوبر أ 5
سیشاركون  "ن "أبناء الشعبأأنھ سیتم تشكیل حكومة تقدمیة و )22(قالت اإلذاعة الملكیة

مLLتن الطLLائرة السLLعودیة التLLي ھبطLLت فLLي  ىصLLنعاء األسLLلحة التLLي كانLLت علLL ىوصلت إل )23(.فیھا

 )24(.مصر

 أكتوبر  6
أنكLLر بیLLان لLLوزارة الLLدفاع  )25(.أعLLادت السLLفارة المصLLریة مLLذكرة االحتجLLاج السLLعودیة

LLعودیین اللجLLباط السLLب الضLLیمنطلLLي الLLع  )26(.وء فLLي مLLع الیمنLLدي الوضLLرئیس كینLLتعرض الLLاس

أن أساس  ىاألمیر فیصل. "یعتقد أن األمیر قدم حجة قویة ضد االعتراف الفوري بالمتمردین عل

 )27(."أن نتیجة الصراع ال تزال محل شك

 أكتوبر  7



  ھقال بیان رسمي أن

LLات علLLدا أي مناوشLLاك أبLLن ھنLLن تكLLاك ولLLن ھنLLم تكLLدود  ىلLLة الحLLالیمنی

لم یكن ھناك ولن یكLLون ھنLLاك أبLLدا أي قتLLال أو تسLLلل... ال ، والسعودیة

LLLLعودیة علLLLLوات سLLLLد قLLLLعودیة  ىتوجLLLLات السLLLLتثناء الحامیLLLLدود باسLLLLالح

 ) 28(.العادیة

 .وصل القائم باألعمال السعودي في الیمن إلي السعودیة وأكد أن البدر لم یقتل لكنھ ھرب

 أكتوبر 8 
الحLLدود  ىأحمLLد الشLLامي للقLLاء الحسLLن علLL معLLھشLLاریھ وأرسLLل الملLLك سLLعود أحLLد مست

اإلمامLLة اآلن بعLLد أن أصLLبح  ىالیمنیة ونقل تمنیات الملك لھ بأال یحLLدث أي نLLزاع علLL –السعودیة 

LLدر علLLا أن البLLدون  ىمعروفLLا بLLھ إمامLLیعترف بLLدر سLLر البLLین یظھLLھ حLLن أنLLال الحسLLاة. قLLد الحیLLقی

"كLLل مLLا  :ین جدیLLدتین فLLي مصLLر قLLال بیLLان رسLLميھبوط طائرتین سLLعودیت ىوتعلیقا عل )29(.تردد

حLLدث یثبLLت مLLا قلنLLاه فLLي بیاناتنLLا السLLابقة عLLن المخLLابرات المصLLریة وأسLLالیبھا المختلفLLة إلغLLراء 

 )30(".ضعاف النفوس والخونة

 أكتوبر 9
في عمان قال أحمد الشامي وزیر الخارجیة في حكومة الملكیLLین أن قLLوات الملكیLLین قLLد 

فLLي القصLLور  اأن االلتبLLاس والخLLوف قLLد انتشLLر صLLنعاءقالLLت إذاعLLة  )31(.احتلLLت "معظLLم الLLیمن"

بLLرقیتین  ىأعلنت إذاعة مكLLة أن الملLLك سLLعود قLLد تلقLL )32(.الملكیة السعودیة منذ إعالن الجمھوریة

مLLن المLLواطنین الLLذین یقLLدمون لLLھ الLLدعم والLLوالء ویLLدینون بLLأقوى العبLLارات التصLLرفات الخائنLLة 

 )33(.ھبطوا في القاھرةللطیارین السعودیین الذین 

 أكتوبر 10
طالل عن لقب األمیر. وفي حدیث إلذاعة القاھرة قال أن تصرفات الملLLك سLLعود  ىتخل

أعلنت إذاعة مكة انتھاء الصمت الذي التزمLLت بLLھ  )34(".دعما للملكیین كانت "تجعل نھایتھ قریبة

 بشأن التطورات في الیمن:

تجLLLLري بLLLLین أشLLLLقائنا لقLLLLد سLLLLعینا لعLLLLدم التLLLLدخل فLLLLي األحLLLLداث التLLLLي 

وجیراننLLLLا...لكن التطLLLLورات والصLLLLدام بLLLLین الحLLLLق والزیLLLLف وتLLLLدخل 

التفرقة بین طوائLLف الشLLعب  ىاإلذاعات المصریة بھدف التحریض عل

الیمني قد أعطانا الحق في أن ننقل للعالم العربي الحقیقة التي جمعناھا 

بشLLأن األحLLداث فLLي دولLLة الLLیمن الشLLقیقة مLLن خLLالل المعلومLLات التLLي 

 )35(.صلنات



LLا علLLدت قواتھLLد حشLLعودیة قLLلطات السLLب  ىقال البیضاني أن السLLي تھریLLدأت فLLة وبLLدود الیمنیLLالح

"ھLLذا الوضLLع  :وأضLLاف .العدوان ضد الجمھوریة الیمنیLLة ىإل ىوھو أمر یرق ،الیمن ىاألسلحة إل

 ىإلLLوصLLل وفLLد أردنLLي  )36(".یجبر الحكومة الیمنیة أن تعتبر نفسھا في حالة حرب مLLع السLLعودیة

 )37(الریاض لمناقشة تنفیذ االتفاقیة التي تم توقیعھا بین البلدین في أغسطس.

 أكتوبر 11
 )38(ة.فLLي إب وصLLعد "قالت إذاعة مكة أن "قوات صاحب الجاللة اإلمام تواصل تقدمھا

LLقین  ىتم تسلیم مذكرتین لالحتجاج علLLارین المنشLLوء للطیLLنح اللجLLاص بمLLري الخLLرف المصLLالتص

 )39(السفارة المصریة. ىة الطیارین والطائرات إلوالمطالبة بعود

 أكتوبر  12
 قالت إذاعة مكة أن 

التمLLرد فLLي الLLیمن لLLیس حركLLة قومیLLة وال ھLLو ثLLورة شLLعب مثلمLLا تLLزعم 

نھ تدخل أجنبي في شئون شعب حر وبرئ یحكمھ إاألبواق المسعورة. 

عتمLLد المجرمLLون الLLذین اوقLLد  .الشLLعب باإلجمLLاعاختLLاره إمLLام شLLرعي 

مسLLاعدة بعLLض المنشLLقین مLLن أجLLل  ىون فLLي شLLئون الLLیمن علLLیتLLدخل

 )40(.تدخلھم ىالتغطیة عل

"لLLیعلم سLLعود أن  قLLال البیضLLاني: )41(.الLLیمن ىوتھریLLب األسLLلحة إلLL سعودينفت اإلذاعة التسلل ال

قLLررت  )42(.حكومة الثورة سوف تدمر قصر سعود نفسھ لو قام بتحریك جندي واحد ضد الLLیمن"

 )43(.القاھرة ىودیة وقف كل رحالتھا إلالخطوط الجویة السع

 أكتوبر  13
قال بیان رسمي أن السلطات السعودیة قد رصLLدت فLLي األیLLام القلیلLLة الماضLLیة طLLائرات 

وحLLذرت مLLن أنLLھ غیLLر مسLLموح  ،ارتفاع شاھق فوق األراضLLي الیمنیLLة ىمجھولة الھویة تطیر عل

 )44(.إذن مسLLبق ىدون الحصول علLLالطائرات األجنبیة الطیران فوق األراضي السعودیة ب جمیعل

 )45(.نفت إذاعة مكة مشاركة قوات سعودیة في القتال في الیمن

 أكتوبر 14
وقالLLت اإلذاعLLة أن  )46(.ذكرت إذاعة مكLLة أن قLLوات الملكیLLین كانLLت تتقLLدم نحLLو صLLنعاء

 "ناصLLریین شLLیوعیین لLLیس لLLدیھم احتLLرام للLLدین كمLLا الیمن كLLانوا ىالمصریین الذین تم إرسالھم إل

أعLLادت السLLفارة المصLLریة مLLذكرات االحتجLLاج  )47(".أنھم یجھلLLون عLLادات وتقالیLLد الشLLعب الیمنLLي

 )48(.السعودیة

 أكتوبر 15



LLزان ىعبر اإلمام محمد البدر الحدود ووصل إلLL49(.جی( LLالة إلLLي رسLLین  ىوفLLك حسLLالمل

 )50(.قال البدر أن خطة الثورة الیمنیة قد تم وضعھا في القاھرة

 أكتوبر  16
الملك سعود رسالة من البدر قال فیھا البدر أن الرئیس عبد الناصر ومنذ أول یLLوم  ىتلق

LLنعاء ىللثورة "دعم الحركة بإرسال طائراتھ المحملة بالسالح واإلمدادات إلLLة  )51(".صLLت إذاعLLنف

 )52(.مكة تقریرا بشأن وجود البدر في السعودیة

 أكتوبر  17
قبLLل ذلLLك  )53(.ر فیصل تشكیل حكومة جدیدةأقال الملك سعود الحكومة وطلب من األمی

جانLLب الملكیLLین وطLLالبوا بإنھLLاء  ىالملك بسبب تLLدخل السLLعودیة إلLL ىحتج ستة وزراء إلابعدة أیام 

عترف اأصدر الحسن بیانا  )54(.التدخل. أعلن البدر عن تشكیل حكومة جدیدة برئاسة الحسن ھذا

لحكومLLة السLLعودیة قLLال طLLالل إنھLLا كانLLت "محاولLLة التغییLLر فLLي ا ىوتعلیقا عل )55(.فیھ بالبدر إماما

 )56(.نظام منھار" ىلإلبقاء عل

 أكتوبر 18
 )57(.نفت إذاعة مكة وقوع أي اشتباكات بین القوات السعودیة و"المتمردة" فLLي الجLLوف

 )58(.كل الجبھات ىوقالت اإلذاعة الملكیة أن قوات الملكیین تواصل تقدمھا عل

 أكتوبر  19
طLLالبوا الحكومLLة الیمنیLLة باسLLتعادة كLLل  ةاھرة أن زعماء القبائل فLLي صLLعدقالت إذاعة الق

 )59(.المناطق الیمنیة التي كانت تحت السیطرة السعودیة

 أكتوبر  20
قالLLت إذاعLLة مكLLة أن  )60(.رئیس وزراء األردن وجLLود أي قLLوات أردنیLLة فLLي الLLیمن ىنف

"أنLLھ یLLتم  قLLال البLLدر )61(.شLLیوعیة"القبائLLل الیمنیLLة "لLLن تسLLمح بLLأن یصLLبح الLLیمن اإلسLLالمي دولLLة 

 )62(.تجھیز الجیش الشعبي والنظامي للزحف المقدس باتجاه معقل الخیانة والعدوان"

 أكتوبر 21
 )63(.قال طالل أنھ یتوقع أال یتدخل فیصل في الیمن

 أكتوبر  22
LLعودیة تتماشLLو  ىقال األمیر فیصل في نیویورك أن سیاسة السLLدر ھLLأن البLLا بLLع إیمانھLLم

وقالت إذاعة مكة أن "المصریین الجرحى والمLLذعورین یمLLألون سLLاحة  )64(.م الیمن الشرعيحاك

 )65(.المعركة في مأرب"

 أكتوبر  23



عقLLد األمیLLر فیصLLل مLLؤتمرا صLLحفیا فLLي بیLLروت. وحLLین سLLئل عمLLا إذا كانLLت السLLعودیة 

 :سوف تساعد البدر أجاب فیصل

أن  ىیLLLة إلLLLیجLLLب أن نعLLLرف المسLLLاعدة أوال. یجLLLب أن أشLLLیر فLLLي البدا

موقفنا تجاه حكومة البLLدر ھLLو دعLLم الشLLرعیة. وبالنسLLبة للمسLLاعدة فھLLي 

 )66(.طبیعة المساعدة ىطلب البدر وعل ىتعتمد عل

أنLLھ  ىنLLعأ ؛"أود أن أذكLLر أننLLا نأمLLل أال یتLLدخل أحLLد فLLي الشLLأن الLLداخلي الیمنLLي :وأضLLاف األمیLLر

وحLLین سLLئل عLLن فLLرار الطیLLارین  )67(."ینبغي أن تمنح الحریLLة للیمنیLLین لتحدیLLد مسLLتقبلھم بأنفسLLھم

"طیارون بال قیمة أخذوا طائرة أو طLLائرتین وفLLروا بھLLا. مLLاذا  :قال األمیر .مصر ىالسعودیین إل

أعلLLن طLLالل فLLي القLLاھرة عLLن میثLLاق جبھLLة  )68(.ھLLذا یحLLدث فLLي كLLل دولLLة وفLLي كLLل مكLLان" بعLLد؟

ة دیمقراطیLLة وسLLتترك وقLLال أن الجبھLLة سLLوف تناضLLل إلقامLLة حكومLLة وطنیLL ،التحریLLر الوطنیLLة

 )69(.للشعب حریة اختیار نوع الحكومة التي یفضلونھا

 أكتوبر 24
غارقا في التخلف والرجعیLLة "قال بدر شقیق طالل في القاھرة أن النظام السعودي كان 

 )70(".واالستبداد

 أكتوبر 25
نفLLت  .الفور في تشكیل الحكومة الجدیدة ىعل ىالریاض ومض ىوصل األمیر فیصل إل

 )71(اعة مكة تقریرا عن إذاعة صنعاء بشأن وفاة البدر.إذ

 أكتوبر  26
 )72(.تحدثت صحیفة الحیاة نقال عن مصLLادر ملكیLLة عLLن تقLLدم جدیLLد للملكیLLین فLLي سLLروة

وقLLال بیLLان ملكLLي أن "معنویLLات القبائLLل مرتفعLLة جLLدا وھLLم یقLLاتلون ضLLد الجمھوریLLة االشLLتراكیة 

 )73(.الشیوعیة"

 أكتوبر  27
ة تسLLجیال لخطLLاب ألقLLاه البLLدر عبLLر اإلذاعLLة الملكیLLة أكLLد فیLLھ للیمنیLLین أنLLھ بثت إذاعة مك

تحLLدثت  )75(.صLLنعاء ىونفت اإلذاعة لجوء عدد من الضباط السعودیون إل )74(.معھم "قلبا وقالبا"

 )76(.صفوف قوات اإلمام ىاإلذاعة الملكیة عن حاالت انضمام إل

 أكتوبر  28
 )77(.عدة جھات من ضمنھا سروة ىدور علذكرت مصادر ملكیة أن القتال كان ی

 أكتوبر 29



بLLین عبLLد الناصLLر وقLLادة  قالLLت إذاعLLة مكLLة أن ھنLLاك "صLLراعا عنیفLLا خلLLف الكLLوالیس"

مصریین آخرین بشأن الوضLLع الحLLرج الLLذي وضLLع عبLLد الناصLLر نفسLLھ فیLLھ مLLن خLLالل تدخلLLھ فLLي 

لLLھ لسLLحب القLLوات مLLا یمكLLن عم ىالLLیمن "لیLLر ىوقالLLت اإلذاعLLة أن عLLامر قLLد أرسLLل إلLL .الLLیمن

 )78(".األقل إلبقائھا بعیدا عن القتال ىأو عل ،المصریة

 أكتوبر  30
أصLLLدرت حكومLLLة الملكیLLLین بیانLLLا بشLLLأن السیاسLLLات یعLLLد بإصLLLالحات فLLLي المجLLLاالت 

 قال البیضاني في صنعاء: )79(االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والعسكریة.

سLLLLعودیة داخLLLLل سLLLLعدنا بصLLLLد العLLLLدوان السLLLLعودي وسLLLLحق القLLLLوات ال

ستمر العدوان فسوف نكون مضطرین لنقLLل ااألراضي الیمنیة. لكن لو 

داخل األراضي السعودیة بما یتفق مع الحق القLLانوني فLLي  ىالمعركة إل

LLب علLLھ یجLLن اآلن أنLLومتكم تعلLLإن حكLLذلك فLLنفس. لLLن الLLل  ىالدفاع عLLك

LLز علLLة أن تجھLLالیم الیمنیLLف األقLLي مختلLLكریة فLLادات العسLLور  ىالقیLLالف

تكLLون فLLي حالLLة تأھLLب كLLي ل درجLLةقLLوات الحLLرس الLLوطني ألقصLLي 

تمھیLLدا  ،واستعداد للتحرك الفوري نحو الحدود السعودیة إذا لزم األمLLر

 )80(.لبدء الجھاد والتصدي للغزاة المعتدین

 أكتوبر  31
نقلت إذاعة مكLLة عLLن اإلذاعLLة الملكیLLة أسLLماء  )81(.تم تشكیل الحكومة السعودیة الجدیدة 

 قال السالل: )82(.ن قتلوا في سروة ومأربون مصریومن ممن قالت أنھم مظلی 018حوالي 

 ان سLLعود مغLLروركLLاأن عLLدونا ھLLو سLLعود المسLLتبد الكLLافر الفLLاجر...لو 

في عدوانLLھ ضLLد بالدنLLا فسLLوف نشLLن معركLLة حاسLLمة ونشLLعل  اومستمر

 )83(.حربا مدمرة

ض ضد عبد الناصر لمنعھ مLLن اتفاالن ىأصدرت حكومة الملكیین بیانا تحث الشعب المصري عل

LLریین علLLوت المصLLي مLLبب فLLیمن والتسLLین ىالقیام بأعمال العصابات في الLLال الیمنیLLد األبطLL84(.ی( 

المحادثات التي عقدت في الریاض بین الوفدین األردني والسعودي  عنقال بیان رسمي حكومي 

العسكریة واإلداریة والثقافیLLة ن الجانبین ناقشا المسائل االقتصادیة وأن تطبیق اتفاقیة الطائف أبش

 )85(.المختلفة المتعلقة باالتفاقیة

 نوفمبر 1



الحدود الیمنیة الشمالیة  البیضاني أن القوات السعودیة قد ھاجمت "اللیلة الماضیة" ذكر

وتحLLدثت  )86(.ن القوات الیمنیة ألحقت خسائر فادحة بLLالقوات السLLعودیةأفي منطقة حرض. وقال 

 )87(.اإلذاعة الملكیة عن قتال عنیف في حرضإذاعة مكة نقال عن 

 نوفمبر 2
 قال البیضاني:

الشLLمال كمLLا أمرنLLا أسLLطولنا  إلLLى... لقد أمرنLLا قواتنLLا المقاتلLLة بLLالتحرك 

بLLالتحرك مLLن الحدیLLدة نحLLو القسLLم الشLLمالي مLLن شLLواطئ الLLیمن بحیLLث 

یمكLLن لقواتنLLا أن تكLLون جLLاھزة ومسLLتعدة لLLدخول األراضLLي السLLعودیة 

داخLLل  ىحLLین نقLLرر نقLLل المعركLLة إلLL –األوامLLر بLLذلك  بمجLLرد صLLدور

 )88(.األراضي السعودیة

وقLLال السLLالل أن الملLLك سLLعود "سLLوف یكتشLLف أن المعركLLة الحاسLLمة مLLع السLLعودیة سLLتدور فLLي 

 )89(.الریاض"

 نوفمبر  3
نوفمبر شنت طائرات الجمھوریة العربیة المتحدة التي تعمل  2قال بیان رسمي أنھ في 

ة خسائر في صفوف النساء واألطفال حدثم الحدود السعودیة" ىن "خمس غارات علمع المتمردی

والمسنین المسالمین العزل". وقال البیان أن تلك الغارات ھي "أعمال عدوانیة بربریة من جانLLب 

وفي الختLLام  .حكومة الجمھوریة العربیة المتحدة ضد سكان وممتلكات المملكة العربیة السعودیة"

 قال البیان:

بینمLLا تعLLرب حكومLLة المملكLLة العربیLLة السLLعودیة عLLن احتجاجھLLا الشLLدید 

LLة ف ىعلLLال العدوانیLLذه األعمLLة إھLLة العربیLLة الجمھوریLLر حكومLLا تعتبLLنھ

وتحLLتفظ لنفسLLھا بحLLق  ،المتحدة مسئولة عLLن جمیLLع عواقLLب تلLLك العمLLال

والقیام بكل  ،اتخاذ كل اإلجراءات الضروریة لصد ھذا العدوان السافر

 )90(.جھود في ھذا الصدد ما یلزم من

وقالت أنھ لLLیس لحكومLLة السLLعودیة  ،نفت إذاعة مكة تقاریر عن وجود جنود سعودیین في حرض

 )91(.أي ضباط أو جنود في الیمن

 نوفمبر  4
LLتولت علLLد اسLLام قLLوات اإلمLLول أن قLLین یقLLا للملكیLLة بیانLLة مكLLت إذاعLLة  ىبثLLل "األودیLLك

ونقلت إذاعة مكة عن اإلذاعة الملكیة أن  )92(".حرض والقرى والعربات والدبابات واألسلحة في



 ةوأن كLLل الطLLرق والممLLرات بLLین صLLنعاء وصLLعد، قوات البدر كانت تشد حصارھا حول صLLنعاء

  :قال السالل )93(.كانت في أیدیھا

أصLLLدر المجلLLLس األعلLLLى أوامLLLره بLLLأن تLLLدخل قواتنLLLا نجLLLران وجیLLLزان 

سLLعود ملLLك النسLLاء  بLLقالسLLتعادة األراضLLي الیمنیLLة المغتصLLبة لLLو لLLم ی

 )94(.والعشیقات في مكانھ

 نوفمبر  5
قال بیان للملكیین أن قلعة سروة قد سقطت بعد عدة أیام من القتال الشرس الذي تLLم فیLLھ 

 )95(."المظلیین المصریین" ىالقضاء عل

 نوفمبر  6
نوفمبر قصLLفت طLLائرة مصLLریة وثLLالث وحLLدات بحریLLة  5نھ في یوم أذكر بیان رسمي 

األراضLLي والمیLLاه السLLعودیة  ىالحLLدود السLLعودیة "وبھLLذا شLLنت عLLدوانا علLL ىین علLLمصLLریة قLLریت

أبلLLLغ وكیLLLل وزارة الخارجیLLLة القLLLائم  )96(.ھLLLاتین القLLLریتین وسLLLكانھما"لأضLLLرارا كبیLLLرا  تحLLLدثأو

باألعمLLال المصLLري أنLLھ بسLLبب العLLدوان المسLLلح السLLافر المسLLتمر مLLن جانLLب الجمھوریLLة العربیLLة 

سLLعودیة قLLد قLLررت قطLLع العالقLLات الدبلوماسLLیة مLLع الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة فLLإن الحكومLLة ال

  :وقال متحدث باسم وزارة الخارجیة )97(.المتحدة

...تعرضLLLت المملكLLLة العربیLLLة السLLLعودیة بشLLLكل مؤسLLLف لمLLLدة طویلLLLة 

لحمالت منحازة وظالمة یغلب علیھا الحقLLد والضLLغینة وتحركھLLا رغبLLة 

لسLLیطرة وبLLث بLLذور الفرقLLة. افLLي حكومة القاھرة التي تضاعف حقدھا 

بدأت ومازالت مستمرة فLLي غLLارات جویLLة أنھا حد  ىوصلت خیانتھا إل

وبھLLذه األنشLLطة العدوانیLLة تجاھلLLت  األراضLLي السLLعودیة. ىعدوانیة عل

 ىباإلضLLافة إلLL ،حكومة القاھرة كل روابط الدم والدین واللغLLة والجLLوار

LLا حتLLل إنھLLي. بLLالف دولLLانون وتحLLرف وقLLت انتھاكھا لكل عLLد انتھكLLى ق

أبسLLLط مبLLLادئ اإلنسLLLانیة مLLLن خLLLالل قتLLLل األطفLLLال والنسLLLاء والشLLLیوخ 

تLLLم اسLLLتنفاذ كLLLل أمLLLل فLLLي التفLLLاھم. وھكLLLذا فقLLLد  األبریLLLاء المسLLLالمین.

قطع عالقاتھLLا الدبلوماسLLیة مLLع  ىاضطرت المملكة العربیة السعودیة إل

 )98(.حكومة القاھرة

  )99(.دىأعلن األمیر فیصل عن برنامج إلصالحات بعیدة الم

 )100(نوفمبر7



"لقد تLLم قطLLع عالقاتنLLا مLLع السLLعودیة منLLذ أن قمنLLا بطLLرد القLLائم باألعمLLال  قال البیضاني:

قLLال الملLLك سLLعود للصLLحفیین فLLي  )101(.السعودي فLLي الLLیمن حLLین وقLLع العLLدوان السLLعودي ضLLدنا"

 الریاض:

أنا أؤكد لكم أن كل الشعب والقبائل الیمنیة تلتف حول صاحب الجاللLLة 

كل القبائل ھناك تزحLLف نحLLو صLLنعاء وطلیعLLة القLLوات الزاحفLLة   .ماماإل

LLنعاء ىھي علLLمة صLLن العاصLLیال مLLین مLLة وثالثLLد خمسLLدخل  .بعLLوال تLLل

الطیLLران المصLLري الLLذي قصLLف السLLكان المسLLالمین لكLLان تLLم تطھیLLر 

 )102(.صنعاء من المتمردین

 :وأضاف الملك سعود

والوحLLدات البحریLLة  لقLLد سLLمعتم بالعLLدوان الLLذي قامLLت بLLھ الطLLائرات 

LLا علLLض قرانLLد بعLLریة ضLLىالمص LLدود. علLLذ  ىالحLLن نتخLLال نحLLأي ح

   )103(.من أراضیناأإجراءاتنا لحمایة بالدنا و
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 الفصل الخامس عشر

 تحلیل :التدخل السعودي
  .یناقش ھذا الفصل طلب الملكیین للمساعدة ثم یتناول بالتحلیل االستجابة السعودیة

 طلب الملكیین للمساعدة



تھLLا. فLLي ذلLLك الوقLLت كLLان یصLLدق التقLLاریر قاومسLLمع الحسLLن بLLالثورة قLLرر مبمجLLرد أن 

LLي ابشأن وفاة البدر فLLكوك فLLراوده الشLLم تLLد. لLLام الجدیLLھ اإلمLLورة. أعتبر نفسLLحق الثLLتطیع سLLھ یسLLن

وكLLان یأمLLل أن تسLLاعده كLLال مLLن السLLعودیة  ،وكان من الطبیعي أن یرحLLب بالمسLLاعدات الخارجیLLة

 وبریطانیا .

مLLع و ،ھذه المLLرةووقفت السعودیة مع الشرعیة في الیمن.  1955و 1948في ثورتي 

المواجھLLة مLLع مصLLر فLLي أوجھھLLا لLLم یكLLن  كLLونتبني النظام السعودي دورا مناھضا لالشLLتراكیة و

كLLان  –وھو زیدي متعصب  –الملكیین. لكن الحسن  ىھناك شك في أن السعودیة ستقدم الدعم إل

LLر إلLLىینظ LLابیین بنفLLعودیة الوھLLام السLLورحك، LLھ إلLLا دفعتLLي مLLط ھLLرورة فقLLت الضLLعي  ىوكانLLالس

 مساعدتھم. ىللحصول عل

كان لقاء الحسن مع األمیر فیصل مخیبا لآلمال. أخبره فیصل أنLLھ یعتبLLر مLLا یحLLدث فLLي 

بLLل وحتLLى طلLLب مLLن الحسLLن عLLدم دخLLول الLLیمن عبLLر  ،الیمن شأنا داخلیا لن تتLLدخل السLLعودیة فیLLھ

 یصل ھو تعاطف ولیس مساعدة.كان ما قدمھ ف )1(.األراضي السعودیة

 ،الLLیمن ىعدن ومن ھناك یعبر إلLL ىلندن كانت خطتھ ھي أن یذھب إل ىوحین وصل إل

كتشLLف أن البریطLLانیین لLLم یكونLLوا یرغبLLون أن تكLLون المحمیLLات نقطLLة انطLLالق الكنLLھ سLLرعان مLLا 

ین رسLLمیا لعملیLLات الملكیLLین. فLLرغم أن البریطLLانیین كLLانوا متعLLاطفین معLLھ إال أنھLLم كLLانوا ملتLLزم

ولLLم یكونLLوا مسLLتعدین للتLLدخل لصLLالح الملكیLLین. كLLان التطLLور اإلیجLLابي ھLLو بLLادرة  ،بسیاسة الحیاد

الملك سعود بإرسال طائرة النتظاره في الخرطوم . كان مLLن الواضLLح أن رغبLLة فیصLLل فLLي عLLدم 

دیم مLLع رفLLض البریطLLانیین تقLL .التدخل تمثل رأي األمیر أكثر مLLن كونھLLا تمثLLل السیاسLLة السLLعودیة

 ىلLLذلك غیLLر الحسLLن خطتLLھ السLLابقة وتوجLLھ إلLL ،دعLLم نشLLط كانLLت المسLLاعدة السLLعودیة ضLLروریة

 السعودیة.

 )2(االستجابة السعودیة
 الرؤیة 

الملLLك سLLعود فLLي الثLLورة الیمنیLLة تمLLردا بقیLLادة مصLLریة مLLن شLLأنھ أن یمLLنح مصLLر  ىرأ

شLLك فLLي أن  دنLLىلملLLك أا ىالتخریب. لم یكن لد ىموضع قدم في شبھ الجزیرة العربیة ویشجع عل

الرئیس عبد الناصر ھو من خطط للتمLLرد وحLLرض علیLLھ. كLLان عبLLد الناصLLر یفعLLل مLLا فLLي وسLLعھ 

لتLLدمیر األنظمLLة الملكیLLة علنLLا عLLن طریLLق الحمLLالت الدعائیLLة العنیفLLة وسLLرا عLLن طریLLق شLLبكات 

لمصLLریة: المخابرات. كان الملك مقتنعا بأن التمرد في الیمن تم الترتیب لLLھ بواسLLطة المخLLابرات ا

فLLي ھLLذه المرحلLLة تجاھLLل الملLLك سLLعود تمامLLا احتمLLال أن الثLLورة قLLد تكLLون  .كان یمنیا باالسLLم فقLLط

 یمنیة حقا.



 .تحLLدي مجموعLLة مLLن الضLLباط لقLLادتھم الشLLرعیین – تمLLردكان ما حLLدث فLLي الLLیمن ھLLو 

والنظLLام انھیار القانون  ىن تؤدي إلأكان من المحتم  بحسب فكر الملك لم تكن الثورة مبررة أبدا.

لLLم یكLLن ھنLLاك مبLLرر لھLLذا التمLLرد فLLي  .ومة التي قضت علیھاكبع منھا حكومة أسوأ من الحنن تأو

الیمن. كان سعود یدرك أن حكLLم اإلمLLام أحمLLد كLLان قاسLLیا وتقلیLLدیا للغایLLة. لكLLن بعLLد أن انتھLLي ھLLذا 

ق. لLLو كLLان وكLLان المزیLLد فLLي الطریLL ،الحكم اآلن فإن البدر كان قد قام بالفعل  بإصLLالحات وھامLLة

الضباط الذین قاموا بالتمرد مھتمین حقا باإلصالحات لكان علیھم دعم اإلمام ومساعدتھ في تنفیLLذ 

 تلك اإلصالحات. لكنھم بدال من ذلك قتلوه غدرا وأعلنوا الجمھوریة.

تصرفات عمالء عبLLد الناصLLر السLLریین فLLي  ىكانت الثورة كلمة أعظم من أن تطبق عل

لكLLن ھLLؤالء تLLم غسLLل  .وال أي شLLخص ذكLLي حقLLا لیؤیLLد التمLLرد العلمLLاءوال الیمن. لLLم تكLLن القبائLLل 

وبالتLLالي یمكLLن  ،مخھLLم بواسLLطة الدعایLLة الناصLLریة. لLLم یكونLLوا یملكLLون أي قLLوة أو مكانLLة حقیقیLLة

 .سLLوف یعارضLLون حتمLLا ھLLذه المLLؤامرة - أولئLLك الLLذین یفھمLLون - إزاحتھم. غالبیة الشعب الیمنLLي

عم الحقیقLLي الLLذي حظیLLت بLLھ الثLLورة فLLي المLLدن وفLLي المنLLاطق وھكLLذا تجاھLLل الملLLك سLLعود الLLد

 .كان یعتبر الثورة مجرد تمرد بال أي دعم شعبي حقیقي یسانده .الشافعیة

 .في مخطط ناصري ىأن یكون التمرد في الیمن مجرد الخطوة األول ىكان الملك یخش

سLLیكون  ،اه وأغراضLLھیLLاوالذي حسب نو ،سوف تكون حكومة الثوار في الیمن تابعة لعبد الناصر

 ىمنLLا فLLي قاعدتLLھ الیمنیLLة فسLLوف یركLLز علLLآوحLLین یكLLون عبLLد الناصLLر  .الحLLاكم الحقیقLLي للLLیمن

وفLLي النھایLLة سLLوف تقLLع شLLبھ  .السعودیة بھدف تدمیر النظام السعودي واستبدالھ بحكومة صوریة

أن الطمLLع فLLي فLLي كLLان سLLعود یشLLك  فLLي یدیLLھ. - بار البتLLرولآبما فیھا  - الجزیرة العربیة بأكملھا

البترول ھو ما كان یحرك عبد الناصر. ربما یتحدث عLLن القومیLLة والوحLLدة والشLLعارات المضLLللة 

 .وراءه ىلكن البترول ھو ما كان یسع ،األخرى

لم یكن التمرد فقط یمنح عبد الناصر قاعدة في شبة الجزیرة العربیة لكنLLھ كLLان سیشLLجع 

لكLLن  ،لك یعتقد بوجود خطر لتمرد وشLLیك فLLي بLLالدهالقیام بحركات تمرد مشابھة. لم یكن الم ىعل

التمLLرد فLLي الLLیمن كLLان سLLابقة خطیLLرة للغایLLة. لLLو سLLمح لLLھ بالنجLLاح فسLLوف یشLLجع الثLLوار فLLي كLLل 

فلLLم ال تحLLدث   - أكثLLر الLLبالد العربیLLة تقلیدیLLة وتخلفLLا - لو أمكن للثورة أن تحLLدث فLLي الLLیمن .مكان

 .ول شبھ الجزیرة العربیة بدون مقاومةیسمح للجمھوریة بدخیجب أن في السعودیة؟ ال 

الترحیLLب  ىراء الملLLك سLLعود قLLد ثبتLLت صLLحتھا. أوحLLآأن  افي األیام التي تلت الثورة بد

الحماسي بالثورة في وسائل اإلعالم المصریة بتواطؤ مصري. جLLاء االعتLLراف بالجمھوریLLة بعLLد 

صLLبح عمLLالؤه مسLLیطرین لم یكن بإمكان عبLLد الناصLLر حتLLى ینتظLLر حتLLى ی .یومین فقط من التمرد

  .كل األوضاع ىعل



 التصنیف والذاكرة
LLLرا علLLLا خطLLLورة باعتبارھLLLعود الثLLLك سLLLنف الملLLLعودیة ىصLLLورة  .السLLLرت الثLLLاستحض

 1955و 1948فLLي ثLLورتي  .وكذلك "العدوان المصLLري" ،االرتباط بالیمن في الماضي تذكریا

كانت السعودیة تدعمھ. ھLLذه وفي المرتین فاز الطرف الذي  ،دعمت السعودیة الشرعیة في الیمن

بعكس المLLرتین السLLابقتین تLLم إعLLالن فLL .دعم الحكومLLة الشLLرعیة ىالمرة ھناك أسباب أكثر تدعو إل

جعLLل ھLLذان العLLامالن التمLLرد  .وكانت مصر تقف عالنیة وبشكل استفزازي مع التمرد ،جمھوریة

 ج منتصرا مرة أخرى .أكبر من سابقیھ. كان الملك واثقا أن اإلمام الشرعي سیخر االحالي خطر

LLر إلLLان ینظLLذكریات  ىكLLر الLLا تستحضLLا جعلھLLریة ممLLؤامرة مصLLا مLLورة باعتبارھLLالث

الخاصة بمحاوالت مصر تقویض نظام الحكم السعودي. اعتبر الملك سLLعود أن بLLالده قLLد حاولLLت 

كان الملك سLLعود حلیفLLا  1957و 1954فیما بین عامي  .دائما االحتفاظ بعالقات ودیة مع مصر

ا لعبد الناصLLر. فقLLط حLLین أصLLبحت نوایLLا عبLLد الناصLLر التوسLLعیة واضLLحة ابتعLLدت السLLعودیة مقرب

تLLدریجیا عLLن االرتبLLاط بLLھ. لLLم یتخLLذ سLLعود خطLLوة إیجابیLLة إلیقLLاف توسLLع عبLLد الناصLLر إال عLLام 

اعتبLLر الملLLك أنLLھ لLLم یكLLن  .اسLLتقالل سLLوریا ىجLLل الحفLLاظ  علLLأتم اتخاذ ھذه الخطوة من  .1958

ور عبد الناصر بالسخط ألنھ ھو نفسھ كان منخرطا فLLي أعمLLال مماثلLLة طLLوال ھناك أي سبب لشع

شLLرح دوافعLLھ قLLام بعبLLد الناصLLر و ىعتLLذر سLLعود إلLLاالوقت. كاد تصرف الملك أن یكلفLLھ عرشLLھ. 

حسن النیة. لكن عبد الناصر لم یتخل أبدا عن حلمھ بتحویل العLLالم العربLLي  ىكل إشارة عل ىوأبد

صریة. وحین فشل في تحقیق ذلك تحت شعار الوحدة كان یحLLاول اآلن إمبراطوریة م ىبأكملھ إل

 .ذلك المذھب الكافر الغریب المدمر -تحقیقھ تحت رایة االشتراكیة 

وجھ  ،بدال من رؤیة االنفصال باعتباره النتیجة الحتمیة ألسالیبھ االستبدادیة في سوریا 

یعنLLي بھLLا كLLل مLLن ھLLو غیLLر مسLLتعد  كLLان وھي كلمة یبدو أنھ ،" الرجعیین" ىعبد الناصر اللوم إل

للخضوع لھ. بدأ حملة شرسة وكانت السعودیة بشكل خLLاص معرضLLة لضLLغط متزایLLد. فLLي العLLالم 

LLذي تلLLام الLLي العLLي فLLعیھ  ىالعربLLي سLLعھ فLLي وسLLا فLLل مLLذل كLLھ یبLLر أنLLد الناصLLت عبLLال أثبLLاالنفص

  .المحموم لتدمیر النظام في السعودیة

 عملیة صنع القرار 
لLLم یكLLن مLLن  .التھدید الLLذي كانLLت تمثلLLھ الثLLورة ىالرد عل ىعود بالحاجة إلشعر الملك س

. واجLLھ اكان یعتبر أن التراخLLي سLLوف یتLLرجم فقLLط باعتبLLاره ضLLعف .طبیعتھ االنتظار والتفكیر ملیا

 :سعود ثالثة بدائل

 الملكیین. ىأن یقدم الدعم السیاسي والمعنوي إل -1

 ن یسمح لھم بالعمل من األراضي السعودیة.أوالمال و أن یمنح الملكیین السالح واإلمدادات -2



  .أن یتدخل عن طریق إرسال قوات سعودیة -3

ستبعد الملك البدیلین األول والثاني باعتبارھما غیLLر كLLافیین. لقLLد باغتLLت الثLLورة النظLLام ا

 ىأن الثLLوار مسLLیطرین علLL االیمني. قتل البدر. لم تكن ھنLLاك مقاومLLة ملكیLLة منظمLLة فLLي الLLیمن. بLLد

قاعLLدة  ىالسLLالح واإلمLLدادات باإلضLLافة إلLL ىاألقل. كLLان الحسLLن بعیLLدا. كLLان بحاجLLة إلLL ىالمدن عل

 .اوفي ظل ھذه الظروف لن یكون الدعم السیاسي وحده تأثیر حاسم .لعملیاتھ

LLوب علLLر مرغLLي وغیLLر عملLLث غیLLدیل الثالLLان البLLي ألن  ىكLLر عملLLان غیLLواء. كLLد سLLح

الLLیمن. كLLان الجLLیش النظLLامي صLLغیرا ولLLم  ىرسLLال قLLوات إلLLالسعودیة لم تكن في وضع یتیح لھا إ

كLLان الجLLیش غیLLر النظLLامي غیLLر مLLدرب وال مسLLلح لحLLرب  یكLLن مجھLLزا لمثLLل ھLLذه المغLLامرة.

وكLLان وجLLود مLLؤثر أكبLLر مLLن قLLدرات  ،رمزي أسLLوا مLLن غیLLاب أي وجLLودالوجود الكان  خارجیة.

سLLیكون  .ر مثل ھذا التدخل مرغوبLLان السعودیة لم تكن تعتبإذلك ف ىوعالوة عل .البالد العسكریة

كLLان الصLLدام العسLLكري  .تLLدخل مصLLر ىومLLن المؤكLLد تقریبLLا أنLLھ سLLیؤدي إلLL ،من الصLLعب تبریLLره

  .خر ما یریده الملكآالمباشر مع مصر ھو 

یمكLLن للسLLعودیة أن تLLدعم  .اعتبر الملك البدیل الثاني مالئما فقط في ظLLل ھLLذه الظLLروف

ل. كانت للملك حریة كاملة في إدارة موارد البالد المالیة ولم یكن الملكیین بالسالح وتقدم لھم الما

حد. كان بدیال آمنLLا. لLLن یكLLون ھنLLاك ضLLحایا سLLعودیون. سLLیدور القتLLال بواسLLطة أمسئوال أمام أي 

سLLتدعم السLLعودیة  .قLLرار ىسLLبتمبر كLLان الملLLك قLLد توصLLل إلLL 28الیمنیLLین أنفسLLھم. وبحلLLول یLLوم 

ولكLLن لLLن  ،لھLLم باسLLتخدام األراضLLي السLLعودیةوالسLLماح ح والمال الملكیین من خالل منحھم السال

 یتم إشراك أي قوات سعودیة.

LLوا علLLذین وافقLLارزین الLLراء البLLذلك لألمLLاریھ وكLLھ لمستشLLك رؤیتLLن الملLLراره  ىأعلLLق

LLن علLLم یكLLة ىباإلجماع. لLLع اآلراء المخالفLLل مLLك التعامLLقیقاه  ،الملLLالل وشLLحاب  -فطLLراء أصLLاألم

ھLLم اآلن فLLي  -الثLLورة الیمنیLLة بشLLكل مختلLLف  ىة القویLLة الLLذین ربمLLا ینظLLرون إلLLلیLLاآلراء اللیبرا

 الخارج یحرضون ضد النظام.

من الطبیعLLي أن فیصLLل كLLان بحاجLLة  .كان موقف األمیر فیصل مختلفا عن موقف الملك

رغLLم أنLLھ كLLان یعتبLLر أنLLھ مLLن المحتمLLل أن  .قLLرار ىالمزید من المعلومات والوقت للتوصل إلLL ىإل

سLLوف  .رتكLLب خطLLأاالثورة لكنھ كان یعتقد أن عبLLد الناصLLر قLLد  ىلناصر ھو من حرض علعبد ا

وبالتالي لم یكن ھنLLاك شLLيء لتربحLLھ السLLعودیة مLLن التLLدخل. سLLوف تكLLون  ،یفوز الملكیون بالتأكید

نLLھ مLLع تعLLرض ألكن فیصLLل شLLعر  )3(تباعھا.افترة من المراقبة بدون تدخل ھي أفضل سیاسة یتم 

للضغط كان علیھ أن یذعن للملك. أي صدام علني بینھ وبین الملك سLLوف یكLLون النظام السعودي 



أنLLھ سLLیدعم تمامLLا أي قLLرارات یتخLLذھا  ھLLاالملLLك سLLعود یبلغLLھ فی ىكارثیا. لذلك فقد أرسل رسالة إل

  الملك.

LLام  ىكانت معرفة الملك سعود بالیمن تعود إلLLي  1934عLLعودي فLLیش السLLاد الجLLین قLLح

وقد علمتھ تجربتھ الشخصیة أن رجال القبائل الزیدیLLة كLLانوا مقLLاتلین  .دیةالسعو –الحرب الیمنیة 

عتقLLد ا .جانLLب اإلمLLام فLLإن النصLLر مؤكLLد ىأیدیھم. وطالما كانوا إلLL ىكاد جیشھ أن یھزم عل .أشداء

LLب علLLوف تغلLLة سLLة الدینیLLعود أن العاطفLLر ىسLLار آخLLدعم أو ،أي اعتبLLوف تLLة سLLل الزیدیLLن القبائ

لیمن القدیم والحدیث أن الجانب الذي كان یحظLLي بLLوالء القبائLLل الزیدیLLة ھLLو اإلمام. أظھر تاریخ ا

 الذي یفوز.

. كLLان عبLLد كان سعود یظن أن السعودیة تخوض المعركLLة وحیLLدة يالمستوي الدول ىعل

العLLالم العربLLي. كLLان  ىالسیطرة علLL ىإل ھفي طریق ،وبتشجیع نشط من االتحاد السوفیتي الناصر،

یتLLابعون وھLLم مكتLLوفي األیLLدي. بLLدا أن عبLLد  -لوالیLLات المتحLLدة وبریطانیLLا ا - أصLLدقاء السLLعودیة

نLLھ ھLLو أبعد أن أصبح مLLن الواضLLح للغایLLة  .الناصر بإمكانھ أن یفلت بأي شيء یقوم بھ حتى اآلن

LLرض علLLن حLLالم  ىمLLي العLLيء فLLا أي شLLدة وال بریطانیLLات المتحLLل الوالیLLم تفعLLة لLLورة الیمنیLLالث

و مLLن یقLLف بقLLوة مLLع السLLعودیة. كانLLت كLLل الLLدول العربیLLة األخLLرى كLLان األردن فقLLط ھLL .العربLLي

نفسLLھا. بالنسLLبة لتفكیLLر الملLLك كLLان وقوفھLLا  ىالسعودیة أن تعتمد عل ىتخشى عبد الناصر. كان عل

 ضد عبد الناصر في الیمن یتضمن كل عناصر البطولة.

یسLLتمر فLLي  لم یشك الملك سعود أبدا في مسئولیة عبد الناصر عن التمرد وتوقع منھ أن

لكLLن الملLLك سLLعود توقLLع أن یرسLLل  .دعم عمالئھ. بدون الدعم المصري لن یمكن الثوار من البقLLاء

 ىعبد الناصر أسلحة وربما مستشارین ولكن لیس قوات. كان السبب في السریة التي فرضت عل

 حLLد ىأن سعود لم یكن یرغب في إثLLارة عبLLد الناصLLر إلLL ىبشكل أساسي إلیعود التدخل السعودي 

وفي وقت مبكر من شھر أكتLLوبر توقLLع الملLLك نصLLرا للملكیLLین بعLLد خمسLLة أو سLLتة  .التدخل النشط

 األكثر. ىأشھر عل

LLھ علLLین ىكان سعود یعرف أنھ لن یوافق كل مواطنیLLا للملكیLLدخل دعمLLراره بالتLLان  .قLLك

أن  ىكLLان سLLعود یLLر یدرك تماما فاعلیة دعایة عبد الناصLLر وتوقLLع أن یصLLدقھ بعLLض السLLعودیین.

أولئك الذین كانوا یدعمون الثورة الیمنیLLة كLLانوا إمLLا مضLLللین أو غیLLر مخلصLLین لنظامLLھ. فLLي كلتLLا 

 .الحالتین كانوا أقلیة صغیرة غیر مؤثرة ویمكن تجاھلھم تماما

 التنفیذ
تنفیLLذ التLLدخل السLLعودي فLLي سLLریة. لLLم یLLتم اإلعLLالن عLLن وصLLول الحسLLن أو عLLن  ىجLLر

رسLLمیا ادعLLت السLLعودیة  المسLLاعدة التLLي تلقاھLLا الحسLLن.اجتماعھ مع سعود ولم یLLرد أي ذكLLر عLLن 



عدم التدخل. وفي األسبوعین األولین الذین أعقبا الثورة تجاھلت الصحافة واإلذاعLLة تمامLLا تقریبLLا 

الثورة الیمنیة . لكLLن أكتشLLف التLLدخل السLLعودي فLLورا مLLن قبLLل الحكومLLة المصLLریة التLLي لLLم تكتLLف 

وكان یقال أن القوات  سم "عدوان"اأطلق علیھ  .كبیرة لكن قامت بتضخیمھ بدرجة عنھ باإلعالن

 السعودیة تشارك فیھ.

رغLLم أن السLLعودیة لLLم تكLLن  .لم یمثل تنفیذ القرار الخاص بLLدعم الملكیLLین صLLعوبة كبیLLرة

LLك علLLع ذلLLادرة مLLت قLLا كانLLة لكنھLLاالت الطارئLLكریا للحLLتعدة عسLLادق  ىمسLLین بالبنLLداد الملكیLLإم

رة السLLعودیة سLLبب فLLرار الطLLائ الترتیLLب السLLتیراد أسLLلحة أكثLLر. واألسLLلحة الخفیفLLة األخLLرى. تLLم

 تدفق المساعدة للملكیین. ىالقاھرة حرجا سیاسیا لكنھ لم یؤثر عل ىالمحملة باألسلحة إل

تم منھLLا إرسLLال األسLLلحة یLLكانت نجران وجیLLزان قLLرب الحLLدود الیمنیLLة ھLLي النقLLاط التLLي 

تم تسLLلیم أي أسLLلحة أو ود یمثLLل أي مشLLكلة . لLLم یLLداخل الیمن. لم یكن عبور الحLLد ىواإلمدادات إل

رجال القبائل الیمنیة مباشرة. كانLLت كLLل المسLLاعدات توجLLھ عبLLر الحسLLن. كLLان ھنLLاك  ىإمدادات إل

فLLي حLLین شLLارك  .التزام تام بقرار الملك الذي یقضي بعدم مشLLاركة أي قLLوات سLLعودیة فLLي القتLLال

لكن لLLم یشLLارك أي  ،یما بعد تدریب الملكیینوف ،بعض السعودیون في نقل اإلمدادات عبر الحدود

 سعودي فعلیا في القتال.

داخل الLLیمن وأنشLLأوا مركLLزا رئیسLLیا  ىانتقل الحسن وأفراد آخرین من األسرة المالكة إل

السعودیة فقط من أجLLل المشLLاورات الھامLLة. ورغLLم أن  ىألراضي الیمنیة. كانوا یعودون إلداخل ا

LLة یالملكیLLون بحریLLانوا ینتقلLLامال ن كLLن عLLم یكLLعودیة لLLدود السLLن الحLLلل" مLLن "التسLLدود لكLLر الحLLعب

  .كانت القبائل التي حاربت مع الملكیین تعیش في الیمن .حاسما في الحرب

 ردود الفعل 
بعد أسبوع من بدء الملكیین عملیLLاتھم كانLLت ھنLLاك مؤشLLرات مشLLجعة حیLLث نجحLLوا فLLي 

كانت ھناك أعداد متزایدة مLLن القبائLLل احتالل صعدة وترسیخ أقدامھم في مأرب ومنطقة الجوف. 

بدا الجمھوریون محاصرین في المدن. قوبلت األنباء بشLLان ھLLروب البLLدر بالترحیLLب  .تنضم إلیھم

الملLLك سLLعود مLLن  مخLLاوفحیLLث أظھLLرت الجمھLLوریین والمصLLریین باعتبLLارھم كLLاذبین. ثبLLت أن 

LLدر كانLLن والبLLررة.  تنشوب صراع بین الحسLLر مبLLاغیLLا بLLن طوعLLرف الحسLLا. عتLLقیقھ إمامLLابن ش

LLذي یحظLLاب الLLام الشLLادة اإلمLLت قیLLك  ىوتحLLال شLLون بLLان الملكیLLعبیة كLLن لبشLLدا مLLرزوا مزیLLیح

 صنعاء مسألة وقت. ىاالنتصارات. كانت مسألة عودة اإلمام مرة أخرى إل

المستوي الدولي وكما توقLLع سLLعود كانLLت السLLعودیة تقLLف بمفردھLLا ولLLم یكLLن معھLLا  ىعل

اإلعLLالم األردنیLLة تLLروج النتصLLارات الملكیLLین ورفضLLت بشLLجاعة األردن. كانLLت وسLLائل  ىسLLو

وصLLLلت مجموعLLLة مLLLن الضLLLباط األردنیLLLین لتLLLدریب الملكیLLLین والعمLLLل  ."أكاذیLLLب" عبLLLد الناصLLLر



واألمLLر  ،كمستشارین عسكریین لھم. كان االتحاد السوفیتي من بLLین أول مLLن اعتLLرف بLLالمتمردین

وشLLك االعتLLراف  ىمحایLLدة فبLLدت علLL ىن تبقLLالغریLLب أن الوالیLLات المتحLLدة لLLم تكLLن مقتنعLLة بLLأ

LLة. علLLر عقالنیLLان  ىبالمتمردین. كان موقف بریطانیا أكثLLي بیحLLین فLLطة الملكیLLت أنشLLل تجاھلLLاألق

 ر متعجلة في االعتراف بالجمھوریة.یفي محمیة عدن وبدت غ

كLLان الملLLك  .بحلول منتصف أكتوبر أصبح حجم المشاركة المصریة في الLLیمن واضLLحا

شLLجعت القLLوات المصLLریة  .الLLیمن ىشك أن مصر قد أرسلت وحLLدات قتالیLLة إلLL ىدنیعرف بدون أ

الجمھLLوریین الLLذین بLLدأوا فLLي إصLLدار بیانLLات تنLLذر بالسLLوء ولLLم یكLLن مLLن الممكLLن االسLLتمرار فLLي 

وكانLLت  ،تجاھلھا. رغLLم أن سLLعود تنبLLأ بمشLLاركة مصLLر لكنLLھ فشLLل فLLي توقLLع حجLLم تلLLك المشLLاركة

 .قلقإثارة للاألمر األكثر  يھحدوده  ىعلالمصري رؤیة الجیش 

كان سعود یدرك تماما تدني وضع قواتھ المسلحة في أي صLLدام مLLع الجLLیش المصLLري. 

LLىظل األردن إل LLة إلLLكریة أردنیLLائرات عسLLت طLLلت سLLعودیة ووصLLب السLLان  ىجانLLعودیة . كLLالس

 ىمLLر إلLLلLLو وصLLل األأنLLھ كانت السعودیة تأمل  .األمر یتعلق بالمساعدة التي سوف یقدمھا األردن

LLر علLLىھجوم مصري مباش LLل علLLوف تعمLLدة سLLات المتحLLإن الوالیLLعودیة فLLد  ىالسLLاح عبLLبح جمLLك

LLوات إلLLال قLLر بإرسLLد الناصLLت عبLLة أفلLLك اللحظLLى تلLLن حتLLر. لكLLیمن ىالناصLLات  .الLLدمت الوالیLLق

 )4(.المتحدة تطمینات غامضة لكنھا لم تتخذ أي إجراءات حازمة

ارضة المتزایدة في الداخل للتدخل في الیمن. لم التطور اآلخر الذي أقلق الملك ھو المع

یكن الملك یتوقع موافقLLة باإلجمLLاع لكنLLھ أیضLLا لLLم یتوقLLع معارضLLة نشLLطة. كLLان انشLLقاق الطیLLارین 

تسLLم بتحLLدي غیLLر مسLLبوق فLLي تLLاریخ الLLبالد. أحLLرج ھLLذا التصLLرف یمصر تصرفا  ىالسعودیین إل

الناصLLر. ومLLا كLLان أكثLLر إزعاجLLا مLLن  تقویض سلطة الحكومة وتقویة موقف عبLLد ىإل ىالملك وأد

 ىفLLي مLLذكرة إلLL .ھروب الطیارین ھLLو االحتجLLاج القLLوي الLLذي عبLLر عنLLھ أعضLLاء الحكومLLة السLLتة

كLLن تالملك قال الوزراء أن دعم السعودیة للملكیین كان غیLLر مبLLرر وقLLد یسLLبب مخLLاطر للLLبالد لLLم 

LLن مLLم یكLLین. لLLة تستطیع التكیف معھا. طالب الوزراء بوقف دعم الملكیLLیر معارضLLن تفسLLن الممك

LLوزراء علLLم  ىالLLداعھم ولLLھل خLLن السLLین مLLبابا متحمسLLوزراء شLLن الLLم یكLLریة. لLLؤامرة مصLLھ مLLأن

یكونوا معرضین لدعایة عبد الناصر. كانوا رجLLاال ذوي خبLLرة ومعرفLLة ووالء غیLLر مشLLكوك فیLLھ 

 یعتقد. انك للنظام. استطاع الملك أن یستنتج أن قرار التدخل كان یفتقر للشعبیة أكثر مما

جانLLب تواجLLد القLLوات المصLLریة فLLي  ىالملLLك سLLعود معارضLLة فLLي الLLداخل إلLL حین واجھ

التردد. من ناحیة كان ال یزال مقتنعا بحكمLLة قLLراره وكانLLت انتصLLارات  ىعالمات عل ىالیمن أبد

الملكیین تثبت صحة رأیھ. ومن ناحیة أخرى كان خطر الصدام العسكري مع مصر یصبح أكبLLر 

ضة في الداخل تصبح أقوي. كLLان وقLLف التLLدخل اآلن سLLیظھر الضLLعف والخضLLوع وكانت المعار



للضغط. وكان االستمرار في التدخل یعني مواجھة مخاطر أكبLLر فLLي الLLیمن ومعارضLLة أكبLLر فLLي 

LLئولیة إلLLویض المسLLي تفLLة ھLLن األزمLLروج مLLة للخLLل طریقLLىالداخل والخارج. قرر الملك أن أفض 

یواجLLھ العواقLLب.  لLLھ لكLLيواصل دعم الملكیLLین فقLLرر تLLرك فیصل. كان سعود متأكدا أن فیصل سی

 وبمجرد انتھاء ھذه المرحلة الخطیرة یستطیع الملك استعادة سلطتھ وقتما یرید.

 تغییر الحكومة
العLLامین  ىمLLد ىعلLL .جاء قرار سعود بتعیین فیصل رئیسا للوزراء مفاجأة لفیصل نفسھ

LLىالسابقین كان الملك مصرا عل LLب رئLLاظ بمنصLLدم االحتفLLرف أن عLLل یعLLان فیصLLوزراء. كLLیس ال

رئاسLLة الLLوزراء.  يأن یطلLLب منLLھ تLLول ىالتأقلم مع الوضع ھي فقLLط مLLا دفعتLLھ إلLL ىقدرة سعود عل

كLLان واثقLLا أن بإمكانLLھ التعامLLل بشLLكل فعLLال مLLع  ومLLع ذلLLك لLLم یتLLردد فیصLLل فLLي قبLLول المسLLئولیة.

 األزمة. 

دریجي. في البدایة كان یفضLLل كان موقف األمیر فیصل من مشكلة الیمن یتغیر بشكل ت

LLن علLLجع الحسLLم یشLLك  ىعدم التدخل ولLLرر الملLLرد أن قLLعودیة. وبمجLLن السLLاعدة مLLع المسLLأن یتوق

التدخل قبل القرار برغم مخاوفھ. وحین طلب منLLھ تشLLكیل حكومLLة جدیLLدة كLLان فیصLLل قLLد توصLLل 

 .السعودیة أن تستمر في دعمھا للملكیین ىاستنتاج كان مفاده أنھ یجب عل ىإل

العLLداء الLLذي أظھرتLLھ الجمھوریLLة  :كان ھناك تطوران مسئوالن عن قرار فیصل الجدید

LLریة إلLLوات مصLLول قLLیمن  ىووصLLن الLLعودي مLLال السLLائم باألعمLLرد القLLن طLLل مLLت كLLیمن. أثبLLال

نوایLLا عدائیLLة تجLLاه السLLعودیة. فLLي ذلLLك  ھوتصریحات البیضاني بوضوح أن نظام الثوار كانت لدی

كLLن القLLول بLLأن السLLعودیة قLLد تLLدخلت. بLLدا أن الجمھLLوریین كLLانوا مھتمLLین الوقLLت لLLم یكLLن مLLن المم

بخوض معارك عبد الناصر أكثر من اھتمامھم بإصالح الیمن. كان البیضاني قد ھاجم السLLعودیة 

حتى قبل تولي السلطة. واآلن كان یفعل ذلك وھو یمتلLLك سLLلطة رسLLمیة. لLLم تكLLن السLLعودیة لتقLLف 

  )5(.ریة وھي تھاجمھا بوقاحةوتشاھد فقط ھذه الحكومة الصو

كان التطور اآلخر واألكثر أھمیة بكثیر ھو وجود القوات المصریة. لم تعد القضیة اآلن صLLراعا 

المحLLك . لLLم یعLLد األمLLر  علLLىبین الملكیین والجمھوریین في الیمن. كان أمن السLLعودیة قLLد أصLLبح 

 .یتعلق بالتدخل وإنما بالبقاء

LLا فLLنا جمیعLLدنا أنفسLLد وجLLو... لقLLار سLLھ خیLLدینا فیLLن لLLم یكLLع لLLىي وض 

لقLLد وجLLدنا أنفسLLنا فLLي موقLLف لLLم  .التصرف وفقا لمبادئنا ودیننا وشLLرفنا

الLLدفاع عLLن أنفسLLنا والLLدفاع عLLن بالدنLLا.  ىیكLLن لLLدینا فیLLھ أي بLLدیل سLLو

أعلLLن حكLLام مصLLر أنھLLم قLLد أرسLLلوا حملLLتھم للقتLLال فLLي الLLیمن مLLن أجLLل 

عنا في وضع لم نمتلك فیھ أي تدمیر بالدنا والسیطرة علیھا. لذلك تم دف



الدفاع عLLن أنفسLLنا. لكLLل دولLLة لكLLل بلLLد فLLي العLLالم الحLLق فLLي  ىبدیل سو

 )6(.الدفاع عن النفس

كان فیصل یعتقLLد أنLLھ بالنسLLبة لمصLLر لLLم یكLLن یھLLم مLLا إذا كLLان البLLدر أو السLLالل ھLLو مLLن 

ظLLام الحكLLم فLLي كانت مصر بعیدة جدا عن الیمن ولم یكن أمنھا متأثرا بLLأي شLLكل بن یحكم صنعاء.

الLLیمن فقLLط بمLLا ال یLLدع مجLLاال للشLLك أن عبLLد  ىقرار عبد الناصر بإرسال قLLوات إلLL الیمن. لم یثبت

أي حد كان مستعدا أن یمضي فLLي  ىالتمرد لكنھ أظھر أیضا إل ىالناصر ھو نفسھ من حرض عل

شLLرا سعیھ لتLLدمیر أنظمLLة الحكLLم الملكیLLة العربیLLة. كLLان وجLLود جLLیش مصLLري فLLي الLLیمن تحLLدیا مبا

لكLLن كLLان بإمكانھLLا  ،وواضLLحا للسLLعودیة. لLLم یكLLن بإمكLLان السLLعودیة أن تLLرد بمواجھLLة عسLLكریة

االستمرار فLLي دعLLم الملكیLLین الLLذین سLLیقومون بLLدورھم بإرھLLاق عبLLد الناصLLر وھزیمتLLھ فLLي نھایLLة 

 المطاف.

 كان فیصل متأكدا أن القبائل الزیدیة المحافظة بشدة لن تقبل بدیال عن اإلمامة العریقLLة.

كان عبLLد الناصLLر قLLد أخطLLأ التقLLدیر بشLLكل  زي بأن یخضعھا.اذلك فإنھا لن تسمح لغ ىوعالوة عل

ختLLار افادح. لن یكون أكثر نجاحا فLLي الLLیمن ممLLا كLLان األتLLراك. لكLLن عبLLد الناصLLر نفسLLھ كLLان قLLد 

خLLوض ھLLذه المعركLLة ولLLم یتLLرك للسLLعودیة أي بLLدیل سLLوى الLLدفاع عLLن نفسLLھا مLLن خLLالل دعLLم 

  .الملكیین

فیصLLل مقتنعLLا أن السLLعودیة كانLLت محقLLة أخالقیLLا وقانونیLLا. كLLان التLLدخل المصLLري  كLLان

 غزوا واسع النطاق للیمن.

لكم تعرفون العالقات القویة التي تربط ھLLذا البلLLد بھLLذه الدولLLة الشLLقیقة ك

لنLLا أي إطمLLاع فLLي الLLیمن. تشLLھد أحLLداث  تلیسLL ،أیھLLا األخLLوة .الLLیمن –

نھ لیسLLت لLLدینا أي أطمLLاع  اقتصLLادیة أ –نتم أنفسكم أ  -التاریخ وكذلك 

أو سیاسLLLیة أو عسLLLكریة ھنLLLاك. حLLLین انLLLدلعت ھLLLذه الثLLLورة المشLLLئومة 

أمLLل أن شLLعب الLLیمن سLLیترك وشLLانھ  ىتLLدخل علLLنمؤخرا فLLي الLLیمن لLLم 

قبLLل یLLوم أو یLLومین بLLدأ األسLLطول والطیLLران  لكي یقرر مصیره بنفسLLھ.

LLLریة إلLLLوات مصLLLل قLLLي نقLLLی ىفLLLاعد الیمنیLLLي تسLLLیس لكLLLیمن لLLLا الLLLن إنم

 )7(.الستعبادھم وحكمھم

وفي المقابل كانLLت السLLعودیة فقLLط تسLLاعد الحكومLLة الشLLرعیة التLLي كانLLت معرضLLة لخطLLر عLLدوان 

  .خارجي



كلكم تعرفون أن ھناك معاھدة بین ھذه البالد وحكومة صاحب الجاللة 

اإلمام ووفقا للقانون الدولي طالمLLا ھLLذه الحكومLLة موجLLودة فLLإن حقوقھLLا 

 )8(.فنحن ندعم الحكومة الشرعیة في الیمنموجودة...لذلك 

بال شك كان فیصل یLLدرك أن قLLرار الملLLك سLLعود بالتLLدخل فLLي الLLیمن وفLLر لعبLLد الناصLLر 

LLت إلLLك الوقLLتنتاج ىحجة للتدخل ھو أیضا. لكن فیصل كان قد توصل في ذلLLواء  اسLLھ سLLا أنLLمفادھ

بLLدا یفكLLر فLLي التLLدخل مLLع دعLLم سLLعودي للملكیLLین أو فLLي غیابLLھ كLLان عبLLد الناصLLر لیرسLLل قواتLLھ. 

نطLLاق  علLLىالسLLعودي باعتبLLاره مختلفLLا تمامLLا عLLن التLLدخل المصLLري. ألن التLLدخل السLLعودي كLLان 

 أصغر بكثیر كان بالكاد یمكن اعتباره تدخال.

بم نساعد إخوتنا في الیمن؟ لو إننا نساعد بعضا منھم  –أیھا األصدقاء 

حیLLاتھم فھLLل  ىلبالطعام وباألشیاء األخرى التي تساعدھم في الحفاظ ع

تعتبر ھذه مساعدة؟ نحن لم نرسLLل أسLLاطیل وطLLائرات ودبابLLات لحLLرق 

 )9(.القرى والمنازل واألطفال والمسنین

اعتبLLر الطیLLارین "بLLال  .لLLم یعLLط فیصLLل أھمیLLة للمعارضLLة فLLي الLLداخل مثلمLLا فعLLل سLLعود

 ىإل ىد أدقیمة" واعتبر أن الوزراء فقط شعروا بالخوف. كان فیصل یعتقد أن سوء حكم سعود ق

LLروع وإلLLق المشLLض القلLLتو ىبعLLي مسLLع فLLالل  ىتراجLLن خLLذا مLLع ھLLل مLLوي التعامLLان ینLLدعم. كLLال

 اإلعالن عن برنامج اإلصالحات واسعة النطاق وتطبیقھ بشكل تدریجي .

رغم أن فیصل لم یشك أبدا أن االستمرار فLLي التLLدخل فLLي الLLیمن سLLوف یتضLLمن بعLLض 

"لLLو أننLLا سLLنموت  قبLLول ھLLذه المخLLاطر. ىلLLك أي خیLLار سLLونھ لم یكن یمأالمخاطر لكنھ كان یعتقد 

محاولLLة غLLزو  ىومع ذلLLك كLLان فیصLLل متأكLLدا أن عبLLد الناصLLر لLLن یتجLLرأ علLL )10(.فلنمت بشرف"

السعودیة أن تكثف مسLLاعدتھا للملكیLLین عLLن  ىوبعد تشكیل الحكومة قرر فیصل أنھ عل .السعودیة

لتLLزم بمبLLدأ عLLدم الكLLن األمیLLر  ة أفضLLل وأثقLLل.طریق تقدیم المزید من المLLنح لھLLم وإمLLدادھم بأسLLلح

تفLLادي أي صLLدام مباشLLر مLLع  علLLىمشLLاركة أي سLLعودي فLLي القتLLال. كLLان حریصLLا مثLLل سLLعود 

 المصریین. وبھذه العقلیة طلب من األردن سحب طائراتھ.

ومLLع تLLورط  ،وفي وقLLت مبكLLر مLLن نLLوفمبر كLLان فیصLLل مسLLتعدا لصLLراع طویLLل ومریLLر

أشار قصف مصLLر لألراضLLي السLLعودیة  .ھناك أي نھایة في األفق ھذه الدرجة لم تكن ىمصر إل

LLیة إلLLات الدبلوماسLLع للعالقLLن قطLLاله مLLا تLLد ىومLLریة.  ىمLLعودیة المصLLات السLLي العالقLLدھور فLLالت

لكLLن  ،أصبحت الیمن ساحة القتال في الحرب غیر المعلنة. لم یكن فیصل متفائال أكثر مLLن الLLالزم

 النھائیة.   ن النتیجةألم تكن لدیھ أي شكوك بش
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إن حLLدود دراسLLة الحالLLة معروفLLة تمامLLا دراسLLة معروفLLة تمامLLا بحیLLث ال توجLLد حاجLLة 

لعدید من سمات الوضع التي تعتبر فریدة مما یجعل من الممكن أن یصLLبح لتوضیحھا ھنا. ھناك ا

ورغLLم  .مخاطر القیاس غیر الممیLLز ىالتأكید مرارا وبشكل صحیح عل ىالتعمیم مضلال. وقد جر

ذلك یمكن لدراسة الحالة أن تقدم إشارات لبعض الفرضLLیات المفیLLدة التLLي ربمLLا یكLLون لھLLا تطبیLLق 

لقLLد  .د تسع فرضیات تتم مناقشتھا ھنا بدون إدعاء أنھ قد تم "إثباتھا"یتجاوز الحالة الخاصة. توج

تلك الفرضیات لذلك یجب اختبارھا عدة مLLرات قبLLل أن  ىلفت االنتباه إل ىعملت الدراسة فقط عل

  .یتم تأكید قابلیتھا للتطبیق المحدود حتى



یمنLLي لكLLن في حLLین كLLان ھنLLاك العدیLLد مLLن المLLدنیین المنخLLرطین فLLي معارضLLة النظLLام ال

كانت باألساس حركة عسكریة قام بھا ضباط في الجیش النظLLامي. لLLم یشLLترك فیھLLا  1962ثورة 

حكومLLة مLLا بعLLد الثLLورة. مثلمLLا حLLدث تمامLLا فLLي الثLLورة  ىكLLان الضLLباط یسLLیطرون علLL .أي مدنیین

فقLLد أثبتLLت الثLLورة المصLLریة ان الجLLیش ھLLو  1958والثLLورة العراقیLLة عLLام  1952المصریة عام 

في الدول الملكیة غیLLر الدیمقراطیLLة وغیLLر  - 1 د األكثر خطورة الذي یواجھ النظام الملكي.التھدی

 ىیعتبLLر الجLLیش القLLوة الوحیLLدة القLLادرة علLL المتقدمLLة یوجLLد الوضLLع الثLLوري المحتمLLل فLLي الجLLیش.

تحدي الوضع القائم حیث یعتبر بعض الضباط أنفسھم حتما قLLادة المسLLتقبل. وفLLي معظLLم األحLLوال 

ومLLن غیLLر المؤكLLد أن تLLنجح أكثLLر  .الء الضباط في العشرینات أو الثالثینات من عمرھمیكون ھؤ

 اإلجراءات األمنیة كفاءة من جانب األنظمة الملكیة في تطھیر الجیش من احتماالت الثورة

التحرك بسبب عدم الرضا الشعبي واسع النطاق عن نظLLام  ىن علوتجرأ الضباط الیمنی

ن اكLL .عجزت جھود النظام لتحفیLLز الLLدعم عLLن تحقیLLق أھLLدافھا .ب الھامةاإلمامة. لم تتحقق المطال

محاولLLة لالسLLتیالء  ىیتحLLول وضLLع ثLLوري محتمLLل إلLL -2 الشLLافعیون ككLLل یحملLLون مظLLالم كثیLLرة.

رغم أن أسLLباب تراجLLع  إذا تمت مالحظة تآكل في الدعم الذي یحظي بھ النظام. طالسلطة فق ىعل

 ىاستیاء شعبي ملحوظ في كل المحاوالت الثوریة التي تسع في كل حالة لكن یوجدالدعم تختلف 

 تدمیر نظام قائم.  ىإل

كLLان  ،وخاصة في ضوء النظرة المحافظة للقبائLLل الزیدیLLة ،بسبب أحوال الیمن المتخلفة

 1955و 1948أظھر انھیار محاولتي  الثوار الیمنیون یخشون من أال تنجح أي ثورة في الیمن.

رة بLLدون دعLLم خLLارجي. ربمLLا لLLم یكLLن الضLLباط الیمنیLLون لیقومLLوا بثLLورة أنLLھ ال توجLLد فرصLLة للثLLو

فLLي دولLLة فشLLلت فیھLLا  -3 مLLا لLLم یكونLLوا متأكLLدین بدرجLLة معقولLLة مLLن تLLدخل مصLLري. 1962

محLLاوالت سLLابقة للتغییLLر الثLLوري لLLن یقLLوم الثLLوار بمحاولLLة تالیLLة مLLا لLLم یالحظLLوا دعمLLا خارجیLLا 

لكن في بعLLض  ،التدخل ھو حرب أھلیة ىما یحفز عل وھكذا رغم أنھ في معظم الحاالت محتمال.

یمكLLن أن تكLLون الLLدعوات  .ي تقLLود إلLLي حLLرب أھلیLLةالتLLالحLLاالت یشLLجع توقLLع التLLدخل الثLLورة 

 توقع الدعم الخارجي. ىالخارجیة للثورة مؤثرة بقدر ما تقود الثوار المتشككین إل

نجاحا ل "الLLرجعیین" كان الرئیس عبد الناصر یؤمن بأن فشل الثورة في الیمن سیكون 

كان الملك سLLعود  .عزل وتدمیر نظامھ ىكانوا مصممین عل - مبریالیینباالشتراك مع اإل -الذین 

الثLLورة التLLي كLLان مقتنعLLا إنھLLا كانLLت سLLتمنح  مصLLر  علLLىیعتقLLد أن عبLLد الناصLLر ھLLو مLLن حLLرض 

LLجع علLLة وتشLLرة العربیLLذا رأي  ىالمعادیة لھ موطئ قدم في شبھ الجزیLLب. وھكLLا التخریLLل منھمLLك

ن ھنLLاك خطLLر أبینمLLا یبLLدو لمراقLLب خLLارجي  رؤیة التھدید ھي شLLرط أساسLLي للتLLدخل. -4تھدیدا. 

ربما یقولون أن  .النسبة لصانع القرارات المشاركین حقیقة التھدید لیست محل شكل أبدابواضح ف



دوما یصف صناع القرار  .لذلك فھو لیس واضحا للغایة ى،لمداالتھدید ھو غیر مباشر أو طویل 

بأنھا إجراءات دفاعیة یتم اتخاذھا استجابة ألعمال عدائیة  -وربما یؤمنون فعال بذلك  -تدخالتھم 

 مستفزة.

التوالي  ىلوالیات المتحدة كانا مرتبطین علأن االتحاد السوفیتي أو ا علىال یوجد دلیل 

سLLطة قLLوى صLLغیرة بالقرارات المصریة والسعودیة للتدخل في الیمن. تم اتخاذ ھLLذه القLLرارات بوا

مLLع الوضLLع فLLي االعتبLLار  -5مھتمة باعتبLLارات إقلیمیLLة بالكLLاد مرتبطLLة باالسLLتراتیجیات العالمیLLة. 

أظھLLرت التطLLورات  .التLLدخل كقLLوي كبLLرى ىن القLLوى الصLLغیر قLLادرة علLLإختالف في الحجLLم فLLاال

مریكي فLLي المتتالیة في الیمن انھ بشكل نسبي كان التدخل المصري في الیمن اكبر من التدخل األ

فیتنLLام وانLLھ بكLLل متناسLLب كانLLت المسLLاعدة التLLي حصLLل علیھLLا الملكیLLون مLLن السLLعودیة اكبLLر مLLن 

المساعدة التي حصلت علیھا فیتنام الشمالیة مLLن االتحLLاد السLLوفیتي الن القLLوي الصLLغیرة كLLان اقLLل 

أن قلقا مLLن حLLدوث مواجھLLة نوویLLة وكانLLت لLLدیھا التزامLLات دولیLLة أقLLل یمكنھLLا فLLي ظLLروف معینLLة 

تتمتع بقوة اكبر للتدخل مقارنة بالقوى الكبرى . وفي حین أن المعارضة النشطة من جانLLب قLLوى 

كبLLري قLLد تثنLLي قLLوة صLLغیرة عLLن التLLدخل لكLLن ال یوجLLد تشLLجیع سLLواء كLLان نشLLطا أو غیLLر نشLLط 

 مطلوب لكي تبدأ قوة صغیرة في التدخل .

 ىالتي كانت تدور علLLال یمكن فھم التدخل المصري والسعودي إال في ضوء المواجھة 

عLLام تقریبLLا قبLLل الثLLورة بLLین الجمھوریLLة العربیLLة المتحLLدة مLLن ناحیLLة وبLLین الLLیمن واألردن  ىمLLد

والسLLLعودیة مLLLن ناحیLLLة أخLLLرى. كانLLLت المواجھLLLة نفسLLLھا ھLLLي ذروة الشLLLكوك التLLLي تولLLLدت أثنLLLاء 

حلقLLة فLLي بLLل ھLLو  اإلطالق لىال عستقالتدخل لیس حدثا منعزال وم -6التفاعالت في الخمسینات. 

التدخل یشبھ أحد األعراض أكثر من كونLLھ یشLLبھ مرضLLا. أي تحلیLLل للتLLدخل  .سلسلة من األحداث

الحLLدث  ىیجب أن یخصص اھتماما للخلفیة الخاصة بالعداء والخوف بقدر االھتمام المخصص إل

وفیمLLا یخLLص التLLدخل ربمLLا یتضLLح أن القLLرارات الیومیLLة الروتینیLLة فLLي  .الخLLاص بالتLLدخل نفسLLھ

مثلھا مثل القرارات األكثر دراماتیكیة المرتبطLLة بالتLLدخل  یل النھائي ھي مھمة بنفس الدرجةالتحل

 .الفعلي

 LLLة علLLLورة الیمنیLLLار الثLLLي آثLLLعودیة فLLLدة وال السLLLة المتحLLLة العربیLLLر الجمھوریLLLم تفكLLLىل 

كLLLان عبLLLد الناصLLLر بشLLLأن إحLLLراز  .العالقLLLات الیمنیLLLة المصLLLریة أو العالقLLLات الیمنیLLLة السLLLعودیة

دولة ھدامة تابعة  ىوكان الملك سعود منزعجا من احتمال تحول الیمن إل ،ین"  النتصار"الرجعی

 ؛نادرا ما یكون التدخل ناتجا عن عالقة بین الدول التLLي تطلبLLھ والLLدول التLLي تقLLوم بLLھ -7 .لمصر

ولھLLذا فكلمLLا كانLLت  ،كل مواجھة تعني تدخال محتمال .على األقل یكون ھناك طرف ثالث مشارك



ن تحقیق التصLLعید فLLي أي إوبالعكس ف .جھات في العالم كلما ستكون ھناك حاالت تدخلھناك موا

  .أن فرص التدخل المحتمل قد تراجعت ىمواجھة یشیر إل

LLادرین علLLعود قLLك سLLر وال الملLLد الناصLLرئیس عبLLن الLLي  ىلم یكLLداث فLLیر األحLLؤ بسLLالتنب

شLLھور قلیلLLة لLLم یكLLن أي منھمLLا خLLالل  .توقع كال منھما أن یفوز الطرف الLLذي كLLان یدعمLLھ .الیمن

 ىفLLي الدولLLة التLLي تقLLوم بالتLLدخل إلLL یمیLLل صLLناع القLLرار -8 التنبؤ بحجم تLLورط بLLالده. علىقادرا 

. یكLLون ھLLؤالء المبالغة في تقدیر حجم الطرف الذي یساندونھ والتقلیل من تقLLدیرات تكلفLLة التLLدخل

االنتصLLارات الصLLغیرة باعتبارھLLا  االستمرار في ھذا االعتقاد من خLLالل رؤیLLة ىالقادة قادرین عل

ویكون صناع القرار فLLي الدولLLة التLLي تطلLLب  .نقاط تحول وتجاھل االنتصارات التي یحققھا العدو

LLین علLLدخل متلھفLLاظ  ىالتLLىالحفLLارجي علLLدعم الخLLالل  ،الLLن خLLة مLLذه العملیLLي ھLLتركون فLLفیش

 .االستمرار في الوعد بنھایة سریعة للحرب في صالحھم

 .مع تولي فیصل رئاسة الوزراء ستوقف السعودیة مساعدتھا للملكیLLیننھ أتوقع البعض 

LLر ىكانت ھذه التوقعات قائمة علLLن األمیLLروف عLLذر المعLLلت  ،الحLLعودیة واصLLح أن السLLن اتضLLلك

ال یؤدي تغیر الحكومLLة فLLي مرحلLLة مبكLLرة مLLن  -9 .نطاق أوسع وبشكل أكثر فاعلیة علىالتدخل 

مختلفLLة بشLLكل جLLذري الجLLدد ما لم تكن رؤیة صناع القرار  التخلي عن سیاسة التدخل ىالتدخل إل

في دولة غیر دیمقراطیLLة یكLLون االنتقLLال  عن رؤیة أولئك الذین اتخذوا القرار بالتدخل في البدایة.

 السلمي للسلطة أقل احتماال ألن یوقف التدخل مقارنة باإلطاحة بالحكومة باستخدام العنف.
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