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 :الممخص
البريطاني  ضد االستعمار ٜٛٗٔكان لمسودان دور في احتضان المعارضة اليمنية منذ عام 

التي جاءت  ٕٜٙٔقاعدة لنضاليا حتى قيام ثورة  يةمدن السودانالمن  اتخذتمامي التي والنظام األ
صراع في اليمن بين الممكيين والجميوريين ودخول أطراف عربية  إلىبالنظام الجميوري وقادت 

قميمية فيو،  ، ةمتسويلواتسمت تمك المرحمة من الصراع بظيور دعوات ومبادرات محمية ودولية سعت وا 
طريق المقاءات والمؤتمرات واالتفاقيات عمى المستويين لتحقيق ذلك عن  ذلتْ ورغم الجيود التي بُ 

 الداخمي والخارجي، برزت من خالليا أدوار ومواقف السودان الرسمية والشعبية تجاه الصراع بشكل
دولية وعربية حالت دون نجاح تمك الجيود في بادئ األمر،  واضح إال أن ىناك عوامل وأسباب

وفي عام  من خالليا الفريقان الجميوري والممكي، تصارعَ  منابرٍ  إلىوحولت تمك المقاءات والمؤتمرات 
عالن النظام الجميوري في اليمن بإبعاد الممكيين متْ حُ  ٜٓٚٔ  .وا 

 (.، الحرب األىميةالمعارضة، )السودان، اليمن: الكممات المفتاحية
The Formal and Popular Attitude of Sudan Towards The Political 

Events in Yemen (1948-1970) 
Abather Radhi Kraidi    Dr.Abdul Rasul Shahid Ajami     Khaled Thamer Naima 

 

Abstract:- 

Sudan had a role in embracing the Yemeni opposition since 1948 against 

British colonialism and the Imamate regime, which took the Sudanese cities 

as a base for its struggle until the 1962 revolution that brought the republican 

regime and led to a conflict in Yemen between royalists and republicans and 

the entry of Arab and regional parties into it. And that stage of the conflict 

was characterized by the emergence of local and international calls striving 

for settlement, and despite the efforts that were made to achieve this through 

meetings, conferences and agreements at the internal and external levels, 

through which Sudan’s official and popular roles and positions towards the 

conflict emerged clearly, but there are international and Arab factors and 

reasons that prevented These efforts from success at first. Those meetings 
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and conferences were turned into platforms through which the republican and 

royal teams wrestling. In 1970 it was solved by expelling the royalists and 

declaring the republican system in Yemen. 

Keywords: (Sudan, Yemen, opposition, civil war). 

 :المقدمة
في رسم قبل االستقالل وبعده ساىمت التطورات السياسية التي شيدىا السودان 

تو وتأثرت سياسو سكرية الحكم فيفقد تسممت حكومات مدنية وع ،الخارطة السياسية لو
المؤثرات الخارجية والداخمية في االتجاىات  ومارستالخارجية بنيج تمك الحكومات 

 تيادراس مالمرحمة التي ت كون بشكل خاص، القضية اليمنية تجاهتو العامة لسياس
األحداث السياسية في اليمن منذ عام انصبت بشكل اساسي عمى موقف السودان من 

او الوقوف في  حياده ليا أوتأييده  في سواءً اليمنية، الحرب األىمية حتى نياية  ٜٛٗٔ
عمى الدول العربية  وومدى انعكاس يةمن تمك القض هدور و  هثر أالضد منيا، فضاًل عن 

 .اأٌلخرى مع دول  ونتيجة عالقات
بوصفو شيد  الدراسةبداية لموضوع  ٜٛٗٔوعمى ىذا األساس اثرنا اختيار العام 

واالستعمار،  ةنظام اإلمامبعد سنوات طويمة قضاىا تحت  قيام ثورة دستورية في اليمن
عناصر المعارضة الذين لجأوا إلى أراضيو ومساندتو في تجاه  اً قفوتبني السودان مو 
الحرب األىمية شيد نياية  ألنو لمدراسةنياية  ٜٓٚٔ، وجعمنا العام حركتيم التحررية

 .  بين المتصارعين عمى السمطة وقيام النظام الجميوري في اليمن
 تضمنت وخاتمةٍ  وتمييٍد ومحورين إلى مقدمةٍ  واقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم

لالطالع عمى بداية تكوين الجالية ضروريًا  تمييدال، فكان إلييا ناتوصم ستنتاجاتٍ ا
َوُكّرَس المحور األول ، وكيفية تكوينيا اليمنية المعارضة في السودان ومعرفة أسباب

إذ تناول  ،ٕٜٙٔ-ٜٛٗٔالموقف السوداني من المعارضين اليمنيين الذي جاء بعنوان: 
والمراحل التي مرت بيا الجالية اليمنية المعارضة واتخاذىا من المدن التطورات 

أما المحور الثاني فقد ، السودانية قاعدة لمواجية االستعمار والنظام القائم بوسائل عدة
، ٜٚٙٔ-ٕٜٙٔسودان الرسمي من الحرب األىمية في اليمن الموقف  جاء بعنوان:
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َن موقف الحكومات السودانية المتعاقبة من الصراع الممكي الجميوري والذي َبي  
والدعوات التي قدمتيا تمك الحكومات لعقد مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وزيارات من 

ا في التقريب بين وجيات النظر وأثرىأجل الوصول إلى حل وتسوية لممشكمة اليمنية، 
 لألطراف المتناحرة .

 -:تمهيد
في  (1)القاضي محمد محمود الزبيري شاعر وفيمسوف الثورة اليمنية وءلجكان 

األربعينيات إلى عدن بداية لمرحمة جديدة في صراعو ىو ورفاقو من األحرار اليمنيين 
كونيا محمية بريطانية بعيدة عن أعين النظام  مع النظام الحاكم في شمال بالد اليمن،

الوطنية  جانب القضية إلىركز عمى استمالة المياجرين اليمنيين في الخارج و  األمامي،
ودفعو إلى التغيير من نمط مامي األ الحكمنظام مناوئة ل ةاعدقمياجرىم ، واتخاذ اليمنية
لحركة  دعماً  استقطاب المياجرين اليمنيينعمى  (2)أحمد محمد نعمانوعمل مع  ،سمطتو
عدالة القضية مطالبين المياجرين  اشرحو  (4)اليمانية الكبرى، والجمعية (3)يمنيينال األحرار

 السودانخاصة في الثورية أينما وجودوا  ميةبأن يضطمعوا بدورىم التاريخي في العم
  . (5)منيمحيث تواجدت مجموعة كبيرة 

الشيخ يحيي و  (6)عبد اهلل عمي الحكيميالشيخ  اعتمدا في طرح قضيتيم عمى قدو 
 اً سند وخارجو في السوداناليمنيين المياجرين  من بين أكثر المذان ُعدا (7)حسين الشرفي

 ذاوى واسعة بين اليمنيين أين ما وجدوا، عالقاتما تميزا بو من تأثير و بحكم  اليم
نظام  ضد اليمني (8)قاعدة لمنضال إلى( السودانية ودمدني ) مكنيم من تحويل المدينة

 .  (9)في اليمنمن أجل معركة التغيير م في صراعيبداية لمرحمة جديدة ك مامياأل الحكم

 -: 8491-8491الموقف السوداني من المعارضين اليمنيين المحور األول: 
احتضنت السودان رجاالت المعارضة اليمنية، ومارس المثقفون اليمنيون فييا 
أنشطة اجتماعية وسياسية تمثمت بتأسيس الجمعيات والنوادي الثقافية واالنضواء في 

، إذ في الميجر األحزاب السياسية التي عمموا من خالليا عمى نشر الوعي الوطني
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أول تجمع الرداعي  يوحسين الحسن الشرفي وقائد ناصر العماري أسس يحيى حسين
شعروا في صنعاء، و  (10)الدستورية ٜٛٗٔة ثور  ةالسودان بعد انتكاسفي لميمنيين 

 .  (11)آنذاك وِ في مامي المتواجدينالنظام األإلنكميز وممثمي وأنصار بالمضايقات من ا
تيا اطانشألحرار اليمنيين تطل بو من خالل في الوقت الذي كانت فيو حركة ا

في بالد  اً معروفح بالشرفي قد أص يحيى حسين، كان السياسية المختمفة عمى الساحة
األزىر الجامع في  بات منتظمة لمطمبة اليمانيةمرتالخاص من مالو  وأنفق، السودان

، شيخيم محمد عمي األىدل ًا عن طريقن طالبو ن وثالثأثنا ىم آنذاكعددالبالغ  مصرب
 ،في مدارس السودان مثل الطمبة اليمنيين في مدرسة حنتوب ينرسادإضافًة إلى ال

مجمس ملمييئة اإلدارية العميا ل عضواً  (مدني)ود أىالي من قبل اره ياختونتيجة لذلك تم 
منيم  كة السياسية والوطنية في السودانتعرف عمى رجاالت الحر و  في المدينة، البمدي

  . (14)وآخرين (13)واألمير عبد الرحمن نقد اهلل (12)األزىري، اسماعيل
أمثال: سيد  في العالم العربي اإلسالمي قادة الحركاتكانت لو مراسالت مع و 

 ناليمانية في السودا شيخبصفتو  ،وجمال عبد الناصر (15)قطب، ومحمود شمتوت،
مع بقية فروع المياجرين لتنسيق من أجل اباسم فرع السودان ة القاىر  وزار، وممثميم
مواقف كانت لو أفكار ، و ل معو ممثمو الحكومة في السودانتعام الصفة تمك، وباليمنيين

ن لمجزء الجنوبي الميمن ك يمسينخاقترح تشكيل مجمس إذ  ،وحدوية من قضايا اليمن
الذي  اإلمام أحمدكما أنتقد ، ميزيكسيطرة اإلنال رغم وقوعو تحت عدة مقاعد نيابيةمنو 

إلى الوحدة  الذين شكموا اتحاد الجنوب العربي لم يعمل عمى استمالة السالطين
 .  (16)الحقيقية

لتينئة  ٜٗ٘ٔعام  السودان مع عدد من رفاقوالقاضي محمد محمود الزبيري  زارو 
 الساسة فيياكبار  التي التقى المناسبة وفي تمك، عمى الحكم الذاتي ابحصوليالحكومة 

 في الخرطوم أثنى المقرن عند ممتقى النيمينالمقامة في حي  تحتفاالاال في خطبةألقى 
قاعدة  (مدنيمدينة )ود  إلىالسودانية، ثم انتقل -تاريخ العالقات اليمنية مىفييا ع

كبار الشخصيات  مع االحتفالبى دعوتيم في فاحتفى بو اليمنيون ول يمنيالنضال ال
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ء بالزعامات السياسية كما ميد لو األحرار اليمنيون في السودان االلتقا ،السودانية
 .  (17)السودانفي اليمنيين  عملالمقاءات تسييل  تمكوحاول من خالل 

فرع االتحاد اليمني  ثانية لمسودانالزيارة خالل الزبيري افتتح محمد محمود و 
التي  ثالثةالزيارة (،كما جاءت اليمنيين ألحرارل التنظيم السياسي) رسمياً  السودان

، ، وأحمد ناصر الشاميل سعد التوينيامثأ استضاف فييا عدد من المياجرين ىناك
 عن حركة األحرار (18)نيمنشقال بعضصالح ما أفسدتو زيارة إلوعبد اهلل الخوالني 

وما جنتو من ثمار ودعم لحركة المقاومة   الزيارات المتالحقة ونتيجة لتمك، لمسودان
المكاسب الكبيرة  فضاًل عن، السمطة في تعز عيون ورجاالت اليمنية في الداخل نبيت

إذ أرتبط المياجرون اليمنيون في السودان  ،اليمني في السودان التحادا حققياالتي 
نيا، وأسيم فرع االتحاد اليمني بأحداث وطنيم وبأخوتيم المياجرين في مصر وبريطا

السوداني بمصروفات العديد من الطمبة في مصر وأشرف عمى طباعة العديد من 
والقصائد التي دخمت ضمن أدبيات االتحاد اليمني، كما أصدر  (19)المنشورات والكتابات

صحيفة اسميا )اآلفاق( عن الجالية اليمنية في مدينة بورتسودان ساندت صحيفة 
الذي أصدرىا االتحاد اليمني في عدن، إضافة إلى نقل عوائل بعض  (20)صوت اليمن

أىمية الجالية  ا يدل عمىممّ و ، األعضاء من عدن إلى مصر عن طريق السودان
في ممياجرين اليمنيين لصنعاء وجو طمبا  إذاعةفي  مذيعاً  أن السودانفي اليمنية 

  . (21) سماع اإلذاعة لدييم، ودرجة وضوحيا بإمكانيةالسودان لتزويده 
من القاىرة  ٜٗ٘ٔ آذار 32رسالة في  ندر محمد ثابت كاسالفنان اليمني  وجوّ و 

من أجل السماح إذاعة مصر  فييا لمناشدةيدعوىم  (مدنيمدينة )ود  في إلى اليمنيين
الحرية  نشيدبعنوان فضاًل عن قيامو بتسجيل نشيد آخر ، اسمو نشيد اليمن لو ببث نشيد

نظام و  ميزيكالمستعمر اإلن مناوئةفي كثيرة  اتوماإسيكانت و  لبثو من اإلذاعة نفسيا،
 .  (22)في اليمن مامياألالحكم 

لم تقتصر المعارضة اليمنية في السودان عمى مدينة )ود مدني( فقط بل أتسعت و 
الشامي  وأحمد ناصر ضيف اهلل األبيض لتشمل مناطق ُأخرى ومعارضين ُأخر أمثال:
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 ناجي، و في كسال، ويحيى صالح العرامي ومحمد عبد الوىاب الفاتش في الخرطوم
 .(23)وغيرىا من المدن السودانية في عطبرة لعراميا

في كتابو الزبيري محمد محمود الذي ذكرىم  بورتسودانفي األحرار اليمنيين أما 
( شيعش)المعروف بـ يالسيد حسين عبد اهلل الحسينكان أبرزىم ، و مأساة واق الواق

منذ بداية حضوره  لذي بدأ اىتمامو بالعمم والتعميم، االسودانفي كأحد أىم أحرار اليمن 
، ليا وأصبح رئيساً م  ٜٔ٘ٔعام  الية يمنية في بورتسودانجأول وأسس  المدينة، إلى

شرق شمل مناطق ني مياجر ثالثة آالف يمودرس  والتعميم بالعمم أىتم وأقام نادياً 
، مناظرات أسبوعيةو  مدرسة ليميةالنادي  شيدبورتسودان خاصة، و  عامة السودان
التي  االجتماعيو ( ذات الطابع الثقافي صحيفة )األفقمن األحرار زمالئو مع  وأصدر

 إرسالكما  وأشاد بيا الزبيري والحكيمي عند زيارتيم لمسودان، آزرت حركة األحرار
 . (24)في اليمن روتعز، وذما ،صنعاء الكتب إلى مثقفي

الزبيري في السودان لعدد من المضايقات محمد محمود تعرض وتأسيسًا عمى ذلك 
 مسجدفي   الغتيالوفي السودان ، فجرت محاولة  يماماأل أتباع النظاممن قبل 

أحمد محمد ىاجي عندما ىاجم رفيقو ٜ٘٘ٔعام زيارتو الثانية  أثناءالخرطوم بحري 
كما ، عن حقيقة األوضاع في اليمنلُيْطِمْع العالم في الصحف السودانية  ماميالنظام األ
رجل يمني   من قبل في فندق البحر األحمر في مدينة بورتسودان العتداءأيضًا تعرض 

من  بإيعاز تمك الحادثةوقد ُنفذت  ،(25)(أبي حمراءـ)ب مقبيدعى محمد عبد ربو  والم
وتأثير عمى األحرار اليمنيين ما لو من مكانة في السودان ل ممثل حكومة المممكة اليمنية

السوداني أثناء سير عمميات التحقيق بعد القبض عمى مدير األمن العام  ىناك وأكد ذلك
 .  (26)الجاني وسجنو

في أنشط الفروع في تمك المرحمة فرع السودان من تحاد اليمني أصبح اال لقد
إذ دخمت الحركة الوطنية مرحمة جديدة من مراحل  في اليمن، مامياألنظام المع  تحديو

، وشيدت الساحة اليمنية نشاطًا كبيرًا عمى ٜ٘٘ٔالنضال الوطني بعد فشل انقالب 
الصعيدين الخارجي والداخمي كان لمثقافة الدور األكبر فييا، وظيرت العديد من 
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لتحرر من المنظمات واألحزاب القومية التي رفعت شعارات ومطالب سياسية منيا: ا
مامي في الشمال واالستعمار البريطاني في الجنوب وتحقيق الوحدة االستبداد األ

صوت  صحفي السوداني  أحمد سنجر في صحيفةالكتب  نتيجة لذلكو  اليمنية، 
 منجنوب بالد الي إلىالسودان لمعودة في المياجرين اليمنيين  مقالة دعا فييا السودان
 .  (27)وعمالئوميزي كاإلن االستعمارلمحاربة 

ومنح العديد من الزعماء  ٜٙ٘ٔونتيجة إحباط العدوان الثالثي عمى مصر عام 
العرب الشعور بالثقة ومراجعة وجيات نظرىم حول القوة الغربية، دعا اإلمام أحمد 

أمر لم  ذاوى ،ٜٚ٘ٔعام  مريكيين لزيارة اليمناألبريطانيين و الصحفيين مجموعة من ال
من أي جنسية  غير مرحب بيم في البالد ن الصحفيينأوفي الواقع ، يحدث من قبل

 معركة استمرت ساعات، وقد شيدت تمك الزيارة لمراقبة صارمةرغم خضوعيم  واكان
قرب الُحديدة بين اليمنيين قعطبة عمى حدود إمارة الضالع مدينة حدود عند عمى ال عدة

كبيرة من الطرفين،  ةدت خسائر ماديوقع  فييا عدد من الضحايا وكب والقوات البريطانية
ثارة الرأي العام الدولي  وكان المغزى من تمك الزيارة المطالبة بأجزاء من محمية عدن، وا 

كونيا أحبطت مشروع اكتشاف النفط في بمده وحرمانو من ثروة ىائمة  بريطانياضد 
  . (28)أخفق في ذلك اإلمام لكنكجارتو المممكة السعودية 
في مدينة )ود  أحد األحرار اليمنيين عمريسعد سعيد أنور الموعمى إثرىا أرسل 
يا " قال فييا:استفزازية  رسالة اإلمام أحمد إلى ٜٚ٘ٔتموز  ٜمدني( السودانية في 

 مدينة الحديدة كان سببا   إلىصاحب الجاللة الحاكم الفردي إمام اليمن بأن مجيئكم 
في حريقها، وكما يقال إنما األعمال بالنيات وعميه فال يسعنا إال أن نعزي الشعب 

المعمري العمك  إلى": برسالة قال فييا فرد عميو اإلمام أحمد "،اليمني المنهوب المنكوب
 . (29)"فإن شعبك يستحق التعزية ألنك منه هذاال تعرف شيئا، ول

الحكومة السودانية  إلى ٜٜ٘ٔحكومة اليمنية في عام الأوعزت  ذلكونتيجًة ل
األحرار المعارضين أربعة من  بإبعاد (30)براىيم عبودإالسوداني  حكم الرئيسمدة خالل 
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، المعمريسعد سعيد أنور  ، ويحيي حسين الشرفيكل من: ىم و  بالدىماليمنيين في 
من آخرين كمقدمة إلبعاد خمسة وثمانين  غيالن أحمد، وقائد ناصر العماريوعبد اهلل 

بدأت  عمى إثرىاة نشاط معاد لبالدىم في السودان و العناصر الثورية بتيمة ممارس
 ونشاط مارسةمنعو من مو  أوالً  رفيالش يحيي حسين مضايقة السودانيةحكومة ال

 السودانعن المذكورين بإبعاد األربعة  قراراً  يداخمية السودانالالتجاري، ثم أصدر وزير 
 .  (31)ٜٜ٘ٔنيسان  33في  اليمنيةحكومة موتسميميم ل

لذلك القرار السوداني  قبل الرأي العاممن  معارضةتظاىرات ال ذلك خرجت وحي
فضاًل عن معارضتو من قبل شخصيات حكومية ومحامين ، ومؤازرة لتمك الشخصيات

عالميين أمثال: وزير الخارجية السوداني أحمد خير، والدكتور  إبراىيم عباس أبو وا 
العودة عن قراره بالداخمية  زيرو  دفعا مّ وغيرىم، ممحمد أمين حسين والصحفي  الريش

جنسيتيا بعد  يممنحعمى الحكومة السودانية  كما ُأجبرت، من العام نفسونيسان  3۲ في
 .  (32)أقل من أسبوع من ذلك القرار

 ىماشكرابتوجيو  نعمانوأحمد محمد الزبيري محمد محمود  وعمى إثر ذلك قاما
لى  ،لمعودة عن قرار اإلبعادإلى الحكومة السودانية الزمان السودانية عبر صحيفة  وا 

والمياجرين األحرار اليمنيين في  الرأي العام السوداني لموقفيم المساند والداعم لمثوار
 .  (33)بالدىم

المقبمي حسين محمد كل من في عدن  رلألحرااليمني  االتحادكمف من جانبو 
لـ)قوة كنواة  ام بتجنيد عدد من المياجرين ىناك، لمقيلسودانإلى ا بزيارة الخزان  حمدوأ

ية حكومة السودانالمن  ا تعاوناً ووجد لالتحادالجناح العسكري  ةكون بمثابت مسمحة(
 وعمى إثرىا توجيو في اليمن، النظامة ئاو لمن ليما باستخدام إذاعة أم درمان ياحاسمل

سماعيل االزعيم السوداني بلمقاء وا ندريةاإلسكإلى  الحكومة اليمنية وممثميياوفد من 
باءت ، لكن مساعييم عن السودان والخزان بعاد المقبميإإصدار أمر ب إلقناعواألزىري 
  . (34)بالفشل

 االستعمارالسودان في حركة تحرير اليمن من في اليمنية  الجاليةأسيم شباب وقد 
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لقاء المحاضرات ماماألالبريطاني والنظام  ي عن طريق نشاطاتيا السياسية والثقافية وا 
صدار النشرات، إذ استطاعت بتمك الوسائل التأثير عمى مجموعة  والندوات والبيانات وا 

 ثورة كبيرة من المدنيين والعسكريين في شمال اليمن وجنوبو الذين كان ليم دور في 
ت واالعتصامات الطالبية التي قامت ، إضافًة إلى دورىا في تشجيع التظاىرإٜٙٔ

 واالنتصار مدفاع عن الجميوريةمع األحرار في اليمن ل واانخرطفي تعز وصنعاء، كما 
السودان منذ ذلك في تناقص عدد اليمنيين وقد  مامي،الممكي األليا من نظام 

 . (35)الحين
ويتضح مّما تقدم أن المثقفين اليمنيين مارسوا أدوارًا نضالية خارج البالد وداخمو 
بحسب إمكانياتيم وفيميم لمواقع، وميدوا الطريق من خالل قياميم بنشاطات مختمفة 
أسيمت بشكل مباشر أو غير مباشر في أضعاف بنية النظام الحاكم وتآكمو وخمخمة 

لخالص من االستبداد والتسمط، وظيرت نتائجيم وا وأركانو من أجل التحرردعائمو 
عندما انخرطت عناصر شابة أرفدت الحركة الوطنية وعززت من قدراتيا وأصبحت 

 . ٕٜٙٔأيمول  ٕٙرافدًا من روافد الحركة وىو ما تحقق واقعًا في قيام ثورة 
-8491من الحرب األهمية في اليمن  سودان الرسميالالمحور الثاني: موقف 

8491 :- 
ية اليمنم التي بدأت مع اندالع الثورة العرب فيما بينياليمني قضية الصراع  شغمت
وقد ي، مامأللمنظام الممكي اعالن الجميورية كنظام بديل او  ٕٜٙٔعام  في أيمول

وأرسال عدد  مساعدات العسكريةتقديم الر ومساندتيا و مص بدعمحظيت الثورة اليمنية 
بدأ  ٕٜٙٔتشرين األول  ٘ريب وأسناد الثورة، وفي من القوات المصرية إلى اليمن لتد

 وقفت من جيتيا، (36)اإلنزال المصري بعد أن وصمت أنباء ىروب اإلمام محمد البدر
ودعمت سمطة األخير من أجل استعادة  المتوكميةجانب  إلىالمممكة العربية السعودية 

الشرعية، وبدأت العمميات العسكرية بين الجميوريين والممكيين ومن وقف معيما مؤيدًا 
وداعمًا، وأضحت اليمن األرض التي احتضنت الصراع المصري السعودي طرفا 
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الصراع الحقيقيين وساءت العالقات بينيما وقطعت الرياض عالقاتيا الدبموماسية مع 
 . (37)لقاىرةا

، وكان أول من (38)ٕٜٙٔتشرين األول  ٗالسودان بالنظام الجديد في  اعترفت
 جوازات دالباستب الذي قامحمود الشامي  في الخرطومسفارة الجميورية اليمنية تسمم 

سفر  بجوازاتكافة  مدن األخرىعدن من اللالتابعة المحميات و  ماميةاأل ةسفر المتوكمي
، تيا اإلداريةأوىي عيد الجميوريالالية يمنية في جأول  انتخاب، وأشرف عمى جميورية

وارسال تبرعات التجار  ،الممكيين إعالم وادعاءاتومقارعة  مارس نشاطات التوعيةو 
 .  (39)خزانة الجميورية إلى يسورينوالم

 إذ ىيأحاولت بعض الدول العربية التدخل وحل األزمة كان من بينيا السودان، 
كانون الثاني ٖٔمؤتمر القمة العربي األول لمموك ورؤساء العرب المنعقد بالقاىرة في 

أيمول من العام نفسو باإلسكندرية إلى لقاء مؤتمر أركويت  ٘والمؤتمر الثاني في ٜٗٙٔ
ضم  ٜٗٙٔتشرين الثاني  ٗتشرين األول إلى  ٜٕالسري المنعقد بالسودان بين 
ن الجميوريين والممكيين لبمورة مشروع تسوية شاممة لحل األطراف المتنازعة من اليمنيي

القضية اليمنية، وعمل الطرفان المتنازعان عمى تشكيل وفد يمثل كل منيما، حيث 
تشكل الوفد الجميوري من تسعة أعضاء برئاسة محمد محمود الزبيري، وتشكل الوفد 

شتركة من مصر ، بحضور لجنة م(40)الممكي من ثمانية أعضاء برئاسة أحمد الشامي
د ، وأطمع الوفدان في المؤتمر عمى بنو (41)والمممكة السعودية لمراقبة سير المفاوضات

فيصل بن عبد العزير وجمال عبد الناصر الذي تضمن  االتفاق غير المعمنة بين الممك
  -: (42)نقاط عدة أىميا

د الممكيين وقف إطالق النار لمدة ستة أشير تمتنع المممكة السعودية خالليا عن تزوي -ٔ
بأي دعم مادي أو معنوي، كما تبدأ الحكومة المصرية بسحب قواتيا العسكرية من 

 اليمن .
عبد أن تسعى كل من مصر والمممكة السعودية استبعاد اإلمام البدر واستبدال الرئيس  -ٕ

 بشخصية مقبولة لدى األطراف الممكية . (43)الساللاهلل 
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 مامية .  غير أعضاء اأُلسرة الممكية األ منبعض الممكيين  تشكيل حكومة يمنية تضم -ٖ
 ف أطالق النار بين الطرفينأتفاق وق الوفدان خالل االجتماع المنعقد إلىتوصل و 
عالمًا  ٖٙتشرين الثاني من العام نفسو، وعقد مؤتمر وطني في اليمن يتكون من  ٛفي 
تجتمع في  عضواً  ٛٔتشكيل لجنة تحضيرية تتكون من  إلىزعيمًا قبميًا، إضافة  ٖٙو

لوضع أسس وشروط تسوية الخالفات ٜٗٙٔتشرين الثاني  ٖٕبعض المدن اليمنية في 
القائمة، فضاًل عن إجراء استفتاء شعبي لتقرير شكل الحكومة اليمنية المطموبة، وطمب 

د وتم تأجيمو لمدة والمممكة السعودية تطبيق مقرراتو، إال أن المؤتمر لم يعق من مصر
ألجل غير مسمى، بسبب التيم المتبادلة بين  من قبل المجنة ُأجل أسبوع ومن ثم

خفاق المفاوضين من التوصل إلى اتفاق حول نظام  الجانبين بخرق ىدنة وقف القتال، وا 
انتقالي يعمل عمى تيدئة الجماعات المتحاربة، ووصمت محادثاتيم إلى طريق مسدود، 

ن انعقاد المؤتمر، إذ رشح مّما ُأذيع تبريرًا مفاده وجود خالف حول كيفية ومكا
ينما بالجميوريون مدينة حرض وأصروا عمى أن يكون ثالثة أخماس مندوبيو منيم، 

وأن يكون التمثيل فيو متساٍو وفق ما تم  هالممكيين اتخذوا مدينة صعدة مكانًا النعقاد
عقد مؤتمر حل ولم يُ  إلىلكنيما لم يتوصال االتفاق عميو في مباحثات أركويت، 

 . (44)المصالحة
وقد نظر القادة الجميوريون بقمق تجاه العداء المتزايد بين كل من مصر والمممكة 

سافر رئيس  ئناف اندالع الصراع مرة ُأخرى، حيثكونيم غير راغبين في استالسعودية 
إلى القاىرة تمبية لمدعوة المقدمة من الحكومة  (45)وزراء السودان سر الختم الخميفة

، واستقبل الرئيس المصري ٜ٘ٙٔركة باحتفال قيام السد العالي عام المصرية لممشا
جمال عبد الناصر الوفد الذي ضم أيضًا كل من وزير الخارجية ووزير الزراعة ووزير 
المواصالت السودانيين، وتطرقا خالل الزيارة إلى األحداث القائمة والعمل من أجل 

يجاد حل  استقرار المنطقة وطرح عميو الوفد السوداني في اجتماع خاص لمتوسط وا 
صباح السالم  وزراء الكويتياللقضية اليمن وأبدى موافقة جزئية بسبب تبني رئيس 

إال أنيا لم تصل  ٜ٘ٙٔأب  ٕٗفي  (46)تمك الميمة وتمخض عنيا اتفاقية جدة الصباح
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 كانون ٚٔإلى نتيجة، كما شارك الوفد في مؤتمر الجامعة العربية المنعقد بالقاىرة في 
من أجل تعبئة الجيود لمواجية االستعمار البريطاني في عدن مستنكرًا  ٜٙٙٔالثاني 

 . (47)وجود القواعد البريطانية فييا
رئيس وزراء السودان والمممكة  (48)ونتيجة لمتقارب الحاصل بين الصادق الميدي

بين مصر  في مسعى خاص لحل المشكمة القائمةالسعودية الذي أسفر عن قيام وساطة 
 . (49)المممكة السعودية حول حرب اليمنو 

إلى  (50)خميفة عباسالسوداني الخارجية  ريصل وكيل وز تأسيسًا عمى ذلك و و 
مبعوثًا من قبل رئيس الوزراء، ورئيس المجمس ٜٙٙٔكانون األول  ٚفي القاىرة 

األعمى إسماعيل األزىري إلى الرئيس المصري جمال عبد الناصر مع خطة سالم 
لمعرفة رأيو فييا قبل بحثيا مع الممك فيصل، وأكد المبعوث السوداني لمحكومة 

بل  المصرية بأن حكومة بالده ال تريد أن يكون موقفيا موقف مراقب من تمك األحداث،
حرصت عمى القيام بدور فعال وعممت عمى طرح بعض االقتراحات والحمول المعقولة 

ف، وفي إمكانيا البدء وَتَسُمْم المشكمة من النظر بين األطراألجل التقريب من وجيات 
النقطة التي توقفت عندىا المحاوالت التي سبقتيا، كما أْخَبَر خميفة عباس الرئيس 

ي رسمي لزيارة المممكة السعودية برئاسة إسماعيل األزىري المصري بتشكيل وفد سودان
حيث أجرى الوفد زيارتو لممممكة السعودية  ،(51)وطرح الحمول نفسيا عمى الممك فيصل

في كانون األول من العام نفسو القى خالليا ردود أفعال إيجابية من جانب الممك 
 .   (52)في حل النزاع القائم فيصل

عبد جمال حكومتو عمى الرئيس  وحمول السوداني اقتراحاتوقد عرض المبعوث 
، وجاء تقريره حاماًل كل تفاصيل ول كل بند من بنودىابداء رأيو حإالناصر وطمب منو 

وردود الرئيس المصري عمى المبادرة التي قدميا السودان إلحالل السالم والتي نظمت 
   -: (53)يعمى أربعة بنود وىي كاآلت

من: ىنا أعرب الرئيس المصري عن شكو في إمكان تحقيق شيء تقرير مستقبل الي -ٔ
فعال في ىذا الشأن كون اليمن أصبح منقسمًا إما جميوري أو ممكي، إضافًة إلى وجود 
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 انقسام بين الجميوريين أنفسيم  .
وقف إطالق النار بين الممكيين والجميوريين لمدة ستة أشير وسط جو محايد: عمق  -ٕ

 إلىمدة بأنيا لم تكن كافية مقترحًا أن تكون من تسعة أشير عبد الناصر عمى تمك ال
أثنا عشر شيرًا أخذًا في حسبانو موعد استقالل اليمن الجنوبي كون الحكومة البريطانية 

 .ٜٛٙٔكانون األول ٖٔفي  (54)قد أعمنت موعد انسحابيا
المباحثات تشكيل لجنة لألشراف عمى تنفيذ المقررات التي تم االتفاق عمييا خالل  -ٖ

المجنة وترشح كل  والمؤتمرات في عممية التسوية: أبدى موافقتو عمى أن ترأس السودان
 السعودية دولتان لعضويتيا . من مصر و 

: اظير جمال عبد الناصر معارضة شديدة حول ىذا البند تشكيل حكومة إدارية موقتة -ٗ
جميع الدول وممثمييا في متسائاًل عن كيفية إزالة نظام وحكومة أصبحا معترفًا بيما من 

  األمم المتحدة .
الرئيس جمال  إال أن تمك الوساطة لم تجد حظًا من النجاح عمى الرغم من تعامل

جيود السودان بإيجاد نوعًا من التسوية مع معيا بنحٍو جاد، فضاًل عن عبد الناصر 
عدن، واستمرت ن من يء في اليمن حتى انسحاب البريطانيالممكيين، ويبدو أنو قرر البقا

وقوف إلى الم ثورتو و الذي أكد لو بدعين قائد الثورة عبد اهلل السالل المراسالت بينو وب
 . (55)وجانب

يبدو مما تقدم أن المحاوالت التي تقدم من أجل حل النزاع والجنوح نحو السمم في 
 القضية اليمنية مع العاىل السعودي الممك فيصل وجمال عبد الناصر سواًء كانت في
جدة أو في القاىرة واإلسكندرية كانت تجري جميعيا في غياب أطراف النزاع أنفسيم 
من الجميوريين والممكيين وليذا السبب سرعان ما كانت تنيار مثل تمك االتفاقيات أما 

  بخرقيا أو عدم تطبيقيا وااللتزام بيا .
نتيجة لحدوث مستجدات عمى الساحتين اليمنية والعربية وظيور بعض األحداث و 

وخروج القوات المصرية من  (56)ٜٚٙٔحزيران  ٘ منيا: حربالسياسية والعسكرية 
المحمية  ودفعت بأطرافكما  الممكي، ع الجميوري، عوامل أساسية إلنياء الصرااليمن
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( إسرائيل)مصر في حربيا مع  يد السودانإذ أ ،نحو إحالل السالم في اليمن واإلقميمية
السودانيين لمقتال إلى جانب تطوعت أعداد من والرسمي و المستوى الشعبي  عمى
 . (57)يم في مصرئأشقا

 متمثمةمصر والسعودية  نبي العمل عمى تسوية الخالف تبنت السودانوعمى إثرىا 
دخول مفاوضات من و  األطراف المتنازعة ةاديق (58)محمد أحمد محجوب ارئيس وزرائيب

زالة أثار العدوان في دعوة  ٜٚٙٔفي نكسة حزيران  أجل حل الخالفات حول اليمن وا 
عادة ترتيب وتوحيد الصفوف العربية، بجولة ام ق إذ لعقد مؤتمر القمة بالخرطوم وا 

استطاع أقناعو و  ٜٚٙٔآب  ٕٓجدة والتقى بالممك فيصل في  خالليا ارز إقميمية 
نفسو  عاممن الآب  ٖٕفي و بالمشاركة في مؤتمر القمة والتفاوض مع عبد الناصر، 

عميو، عمى المقترحات التي عرضيا  المبدئية توموافق زار القاىرة وألتقى األخير وأبدى
حاجة بالده لمجيش المصري  حل الخالفات العربية، مؤكدًا عن مثمنًا جيود السودان في

  . (59))اإلسرائيمي( أجل الدفاع ضد العدو ي اليمن منف
محجوب كممة في لقاء صحفي بالقاىرة أعمن محمد أحمد  القيوفي الشأن نفسو 
لة اليمن عمى أعمى حل مسمن المممكة السعودية ومصر ية دئمن خالليا الموافقة المب

م وأبقى تفاصيل مسودة أن تناقش التفاصيل في مؤتمر القمة في العاصمة الخرطو 
 فيصل إلىالممك ناصر و جمال عبد وصل  ٜٚٙٔ آب 3۲وفي  االتفاقية سرًا،

  . (60)ي كبيرجماىير وسط استقبال  لحضور مؤتمر القمةالخرطوم 
محمد رتب  وفي اليوم نفسو في الخرطوم  ةمؤتمر القمة العربيانعقاد وعمى ىامش 

إذ دام  ،ومنزلعبد الناصر في جمال الممك فيصل والرئيس  اء جمعلقمحجوب أحمد 
ذلك القاء خمس ساعات نوقشت خالليا المشكالت العربية وتعثر العالقات بين األشقاء 

مى ما الموافقة النيائية والتوقيع ع ة المباحثات تمتوفي نيايوبحث مشكمة اليمن، 
عمى المؤتمرين  عرضت آب ٖٓوالموافق وفي اليوم التالي ،بـ)اتفاقية الخرطوم( تسمي

واالستنكار مدعيًا  ما عدا الرئيس عبد اهلل السالل الذي قابميا بالرفض ،فقةفقوبمت بالموا
 تفاقيةاالنص  كانو   (61)أنيا تمت دون مشورتو وأن حكومتو غير ممتزمة بيا



 هـ4443-م  2022 . لسنةالثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 
 

 

 

 
 

 
276 

 :(62)اآلتيك
تكوين لجنة ثالثية كأداة تناط بيا ميمة معالجة المسألة، وتم تكوينيا باختيار المممكة  -ٔ

العربية السعودية ألحدى الدول العربية، واختيار مصر لدولة العربية ُأخرى، وأن يوكل 
الخرطوم او باالتفاق بين ي فمؤتمر وزراء الخارجية العرب  إلىاختيار الدولة الثالثة 

 الدولتين .
 من اليمن المصريةقوات الن ميمة المجنة وضع التخطيط الذي يضمن انسحاب تكو  -ٕ

 ووقف المساعدات العسكرية التي تقدميا المممكة العربية السعودية عن جميع اليمنيين .
عمى المجنة ان تبذل مساعييا لتمكين اليمنيين من التحالف والتآلف لتحقيق االستقرار،  -ٖ

 لحق اليمن في السيادة واالستقالل الكاممين.  وتثبيتاً  الحقيقيةع رغبات أىل البالد وذلك م

عمى المجنة استشارة كاًل من مصر والمممكة السعودية في كل ما يعرقل مساعييا بغية  -ٗ
زالة أسبابو،  تذليمو والتوصل إلى تفاىم ترضاه األطراف العربية المعنية في حل األزمة وا 

  . الصف العربي وحدةء يعم الصفال، الدماء العربية صانْ تُ لِ 

، واتفقت السعودية المغرب واختارت، مصرأواًل من قبل العراق  ارياختوتم 
ومع انتياء وقائع االجتماع  (63)،الدولتان عمى السودان لتكون العضو الثالث في المجنة

نياء الخالفات العربية عند  أعمن محمد أحمد محجوب وضع االتفاق طور التطبيق وا 
لقائو بالصحفيين وظير في أبيا صور التباىي والفخر بما حققو بالده وكانت إجابتو 
بمقطوعاٍت شعرية أحيانًا وبثو السعادة في نفوس الحاضرين، وأعده أعظم إنجازاتو 

قبال ذلك ثمن جمال عبد الناصر جيوده المبذولة في ية عمى المستوى العربي، السياس
 . (64)في تحقيق السالم بين البمدين وأكد أيضًا عمى رد الجميل لو آنذاك

اىتمت بمعالجة المشكمة  إذ، اأُلخرى اتتفاقياالن االتفاقية كانت مثميا مثل يبدو أ
، الجانب الداخمي وىو أصل المشكمةافمة أو متغ، متناسية الجانب الخارجي مناليمنية 

جتماع االفي  اليمنيون في محتوى االتفاقية وال في تشكيل المجنة الثالثية ستشرلم يو 
، لذلك كان اعالن االتفاقية في شكمت بموجبيا المجنةتو  فيو االتفاقية ناقشتالذي 

مغادرة المؤتمر ورفضو  إلىا اضطره ،  ممّ الساللعبد اهلل مرئيس لالمؤتمر مفاجأة 
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 حضور جمساتو .
أيمول  ٚٔعقدت المجنة الثالثية أول اجتماع ليا ببيروت في وتأسيسًا عمى ذلك 

برئاسة محمد أحمد محجوب مع عدد من الزعماء والسياسيين اليمنيين واستمر  ٜٚٙٔ
أيمول من العام نفسو، وأعمنت أن ىدفيا تحقيق ائتالف وطني من  ٕٙاالجتماع حتى 

الل لقاءاتيا مع بعض الشخصيات المعنية، إذ أصر الوفد الممكي برئاسة أحمد خ
الشامي عمى عقد مؤتمر سالم يضم مْائتين من الزعماء اليمنيين عمى اختالف 
اتجاىاتيم بعد سحب القوات المصرية من اليمن الختيار مجمس يتكون من ثمانية أفراد 

 . (65)لعاميحكم البالد حتى إجراء االستفتاء الشعبي ا
من خالل المقاءات والجمسات التي بعد أن بحثت المجنة معالم الطريق في بيروت 

ومنيا  يامتابعة أعماللالقاىرة  إلىانتقمت  الممكيو  أطراف الصراع الجميوري التقت فييـا
وصمت المجنة إلى صنعاء لمقابمة عبد اهلل ٜٚٙٔتشرين األول  ٖ فيو  ،اليمن إلى

وقوبمت  االجتماع بيا رفضالسالل في مبنى القيادة العسكرية المصرية، لكنو 
بتظاىرات حاشدة مدفوعة من قبمو ىتفت ضد أعضاء المجنة متيمة إياىم بالعمل عمى 

وراءىا ، وكان اليدف من تطورت إلى أعمال عنف وقتل وتخريبو  إسقاط الجميورية
أبعاد المجنة عن االتصال بالزعماء والسياسيين والعودة إلى مصر، إال أنيم عرضوا 
ثالثة مطالب لغرض التسوية ىي: عقد مؤتمر وطني، وتقريب وجيات النظر بين 
عداد قوائم بأسماء زعماء القبائل ممن آلرائيم وزنًا ومقبولية  األطراف المتصارعة، وا 

 . (66)المطموبة وفي مقدورىم تحقيق النتيجة
االتيامات حول حيادية  يتوالو  ائعاتتردد الشو ة نأدى التصعيد ضد عمل المج

محجوب أحمد قوبمت بنفي محمد إال أنيا  ،إلى انسحابيا ئياالخالف بين أعضاو  ياعمم
بالجيود االستثنائية من أجل دفع  ىاستمرار وا ئياوحدة أعضا اً تمك الشائعات مؤكدل

 ٗفي عودتيا إلى القاىرة  عند بياناً  المجنةنشرت ، كما الحل السممي إلىأطراف النزاع 
الحفاظ عمى أمن  غيةقررت مغادرة صنعاء ب هانأ: "فيو قالتٜٚٙٔتشرين األول 
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حالت  التي ةجنموالعقبات في طريق ال وضع العراقيلوسالمة الشعب اليمني، بسبب 
  (67)"،السياسية هاالقبائل اليمنية وقيادات ها وبين زعماءبين من المقابمة

بإخالء إقميم صنعاء  ٜٚٙٔتشرين األول  ٗٔوقد أعمن قائد القوات المصرية في 
 المجنة لعمل نو المؤيدمن القوات المصرية وفقًا لمخطة الموضوعة دون تأخير، مّما دفع 

محجوب من أحمد محمد مع  التقواو  ۹۲ٙ۷تشرين الثاني  ٕ٘الخرطوم في  بزيارة إلى
 األخيراستغل إذ  ،اليمنفي دعم عممية السالم و  و عمى مواصمة جيوده العربيةثأجل ح

وشكل لجنة تحضيرية لدراسة ووضع قائمة خاصة بأسماء الشخصيات الموقف 
 .  (68)المشتركة في مؤتمر التسوية ودعوتيا

األول  كانون ٖٔ/ٖٓى إثر ذلك اجتمعت المجنة الثالثية والتحضيرية في موع
بالقاىرة وتمت الموافقة عمى اختيار خمسة عشر شخصًا: )خمسة من الحزب  ٜٚٙٔ

الجميوري، وخمسة من الممكيين، وخمسة من الجميوريين الذين كانوا خارج الحكم(، 
 -: (69)اتخذت المجنة في بيروت قرارات عدة منيا۹۲ٙ۲ كانون الثاني ٕٔ فيو 

 اطالق النارمن أجل تنظيم مؤتمر التسوية .جميع اليمنيين الحفاظ عمى وقف مناشدة  -۹
االتصال بالدول المتيمة بالتدخل في الشأن الداخمي اليمني وحمميا عمى الكف عن ذلك  -3

 وتوفير الجو المالئم لعقد المؤتمر .
 دعوة الفرقاء الثالثة إلى االشتراك في عمل المجنة التحضيرية . -2

والسعي  بيروتلعقد اجتماع في الجميوريين  دعا محمد أحمد محجوبمن جانبو 
ح في التوصل إلى فملم يُ  نوأال ، إٜٛٙٔكانون األول ٗٔفي ؤتمر وطني لترتيب عقد م
ة، بسبب سماح المجنة لأُلسرة الممكية بالمشاركة في مؤتمر السالم وعدوا نتيجة ايجابي

جميع ذلك خرقًا التفاقية الخرطوم واحتجوا عمى ذلك وىاجموه شخصيًا كونو أشترك في 
مراحميا، غير أنو بين لموفد عدم وجود بند في االتفاقية يمنع اأُلسرة من المشاركة في 

 ٜٛٙٔمفاوضات السالم، وكانت تمك الدعوة أخر المحاولة لمسالم اليمني طيمة عام 
 . (70) من قبل المجنة
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بين القبائل  وتجدد القتالوقد أدى ذلك الرفض إلى إبقاء الوضع متوترًا في اليمن 
اليمنية وصل إلى حد حاصروا صنعاء، وعدُه الجميوريون انحياز من قبل المجنة 
لطرف دون آخر، مّما دفع محمد أحمد محجوب إلى إصدار تصريح رسمي في كانون 

استنكر فيو األعمال التي تجري في اليمن، فضاًل عن دعوة المراقبين  كل ٜٛٙٔالثاني 
ومع ذلك بذلت المجنة  د حل لألزمة، من العراق والمغرب لالجتماع من أجل إيجا

الثالثية جيودىا السممية لمتقريب بين وجيات النظر اليمنية المختمفة، واستمرت الحرب 
حتى استطاع الجميوريين تغيير والء  ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔبين الطرفين خالل األعوام 

جبار الممكيين عمى الدخول في تسوية نياية  القبائل لصالحيم وحققوا النصر الحاسم، وا 
بعاد اأُلسرة الممكية عن اليمن، واعتراف المممكة السعودية بالنظام  ٜٓٚٔشير آيار  وا 

 .  (71)الجميوري في تموز من العام نفسو
محمد أحمد  اومتيمن خالل رئيس حك أن السودان من خالل ما تقدميمكن القول و 

في حل قضية اليمن وأن  ىاماً  دوراً مارست طمعي قومي توما يحممو من فكر  محجوب
 حاللإلبشكل خاص  وشعبياً  عام كلبش ًا عربياً اىتمام القتالجيود السودانية  تمكمثل 
تجاه تمك القضية بواجباتو و السودان  شعركما و السالم بين األقطار العربية  الوئام

 ي .العدوان واالستعمار  من أجل الوحدة ومقاومةتدعيم عالقاتو بالعالم العربي و 

 -الخاتمة:
إنضاج مفيوم العمل السياسي لدى الحركة الوطنية اليمنية بعد ساىمت السودان في  -ٔ

رجاالتيا المثقفين األحرار  بسبب فقدان معظم وتعرضيا النتكاسة ٜٛٗٔ رةفشل ثو 
م ولجوء اآلخرين إلييا ومواصمة نضاليم من خالل العديد منيوسجن الذي تم إعدام 

التحررية في الداخل اليمني ماديًا أنشطتيم األدبية والثقافية التوعوية ودعميم لمحركة 
ومعنويًا حتى أصبحت الجالية اليمنية في السودان من أىم وأخطر الفروع في الخارج 

شاركت بتأسيس العديد من  ، إذوعدت مصدر قمق لمنظام واأُلسرة الحاكمة آنذاك
 النوادي والجمعيات واالنضواء في األحزاب السياسية التي عمموا من خالليا عمى نشر
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 . ٕٜٙٔوثورة  ٜ٘٘ٔالوعي الوطني ونتج عنو قيام انقالب 
وظيور متباينًا بعد أن اعترفت بالنظام الجميوري  ٕٜٙٔكان موقف السودان بعد ثورة  -ٕ

االنقسام في الداخل اليمني وعدم استقرار األوضاع وبروز صدى واسع لمثورة عمى 
مؤيد ليا ومدافع عن الممكية المستويين اإلقميمي والدولي وتباين المواقف خالليا بين 

دفعيا التخاذ موقف محدد بين الفريقين المتصارعين في اليمن، وفي ظل تمك األوضاع 
الدول العربية لعقد العديد من المؤتمرات واالتفاقيات كوسيط لمتقريب بين  المتوترة دعت

م األطراف المتصارعة في الداخل والخارج والعمل عمى تسوية الموقف بينيم من عا
نياء الحرب األىمية  ٜٓٚٔحتى  ٖٜٙٔ رغم فشل العديد من وحل الخالفات العالقة وا 

تمك المحاوالت، إال أنيا كرست جيودىا لمعمل عمى فض تمك النزاعات من دافعيا 
 .  العربي القومي

  -:الهوامش
                                 

عُ  1939عٕز  ثٌمج٘شر إٌٝفٟ ث١ٌّٓ عجفش  1919ع١جعٟ ٠ّٕٟ ٌٚذ عٕز : ِذّذ ِذّٛد ثٌضد١شٞ(1)

ػذْ أعظ ٕ٘جن  إٌٝثٌضظٛف ٚوضجدز ثٌشؼش ثٌغ١جعٟ، ٘ججش  إٌٝ، ثصجٗ 1941ػجد ١ٌٍّٓ عٕز 

. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش:  ػذذ ثٌؼض٠ض ثٌّمجٌخ ٚآخشْٚ ، ثٌضد١شٞ 1965 ػجَثالدشثس ث١١ّٕ١ٌٓ، صٛفٟ دضح 

  . 95، ص   1977شجػشث ِٕٚجػالً ، دثس ثٌؼٛدر ، د١شٚس ، 

 ثأل١ٌٚز فٟ أوًّ دسثعضٗ، 1909ِذجفظز صؼض ػجَ فٟ جْ ذدرِذ٠ٕز ٌٚذ فٟ  :أدّذ ِذّذ ٔؼّجْ(2)

ثٌذشوز ثٌغمجف١ز د١ظ لجَ ، عجُ٘ فٟ صد١ذ ٌٍذسثعز ػٍٝ ٠ذ ػٍّجةٙجِذ٠ٕز  إٌٝثٔضمً  عُ، ِذ٠ٕضٗ

جش إٌٝ ِظش ٚثٌٕجدٞ ٘جأُلفٍش ثٌّذسعز دضأع١ظ ِذسعز ٚٔجدٞ ردذجْ ثألددٟ ثٌغمجفٟ ٚػٕذِج 

ثلضشْ ثعّٗ دجعُ ثٌضد١شٞ فٟ صأع١ظ دضح ثألدشثس فٟ ػذْ ػجَ ٚ، ثألص٘شفٟ ٚصٍمٝ صؼ١ٍّٗ 

، شجسن فٟ ٚأطذخ أدذ أوذش سٚثد ثٌذشوز ثٌٛؽ١ٕز فٟ ث١ٌّٓ َ ٚثٌجّؼ١ز ث١ٌّج١ٔز ثٌىذشٜ 1944

ً ثٌغٛسر ثػضمً ، ٚدؼذ فشٌٍضسثػز فٟ ثٌذىِٛز ثٌذعضٛس٠ز شثً ػ١ٓ ٚص٠ٚ، َ ثٌذعضٛس٠ز 1948عٛسر 

ػًّ ػٍٝ صأع١ظ و١ٍز دٍم١ظ فٟ ػذْ جٓ خشٚجٗ ِٓ ثٌغ ػٕذدجز، ِٚذ٠ٕز ٚعجٓ فٟ عجْٛ 

ٌٍّض٠ذ . 1996وجْ ٠ٍمخ دجألعضجر، صٛفٟ ػجَ ٚ سرصمٍذ ػذر ِٕجطخ دؼذ ل١جَ ثٌغٛٚ، 1961ػجَ 

ثٌّؼٙذ  ع١شر د١جصٗ ثٌغمجف١ز ٚثٌغ١جع١ز ، )ِزوشثس(أدّذ ِذّذ ٔؼّجْػٍٟ ِذّذ صث٠ذ ، ٠ٕظش:

 ، عّجْٔٛ ػجِجً دؼىش  خ١طثٌػذذ ثٌشدّٓ ؛  2004ثٌفشٔغٟ ٌألعجس ٚثٌؼٍَٛ ثالجضّجػ١ز، طٕؼجء ، 

 . 1990، طٕؼجء  )د. َ( ، ِٓ د١جر ثٌٕؼّجْ ،

ِٓ لذً دؼغ  1944ز أٚ دضح ثألدشثس ث١ٌّٕٟ: صأعظ فٟ دض٠شثْ دشوز ثألدشثس ث١ّٕ١ٌ(3)

ثٌشخظ١جس ثٌّغمفز فٟ ثٌخجسػ ثٌز٠ٓ ٔمٍٛث ثٌغمجفز ثٌذذ٠غز ١ٌٍّٓ، ٚلذ ثٔؼُ إ١ٌٗ ػذد وذ١ش ِٓ أػ١جْ 

ٕظ١ُ ثٌذالد ِٚشج٠خ ٚلؼجر ِٚغمف١ٓ ٚصججس ٚػّجي فٟ ثٌّٙجش، ُٚػذ صأع١غٗ ثٌّذجٌٚز ثألٌٚٝ ٌض

ٔشجؽ ثألدشثس ٚصٛج١ُٙٙ، إر ِغً ٔمٍز ٔٛػ١ز فٟ ٔشجؽ ثٌذشوز ثٌٛؽ١ٕز، ٚصُ ٚػغ دشٔجِجٗ 

ثٌغ١جعٟ ١ِٚغجلٗ ثٌٛؽٕٟ ثٌضٟ عجسس ػ١ٍز ثٌذشوز ثٌٛؽ١ٕز، ٚصُ ثخض١جس أدّذ ِذّذ ٔؼّجْ سة١غجً 
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 ٔشجؽٗ فٟ ضٌٍذضح ِٚذّذ ِذّٛد ثٌضد١شٞ ِذ٠شثً ٌٍذضح ٚأدّذ ِذّذ ثٌشجِٟ عىشص١شثً، ٚثسصى

ثٌجّغ د١ٓ ثٌغمجفز ٚثٌؼًّ ثٌغ١جعٟ ِؼجً . ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: ٌٟ دٚجالط ، دشوز ثألدشثس ث١١ّٕ١ٌٓ 

  . 15دض٠شثْ ، ص1985( ، 15( ، ٌغٕز)122( ، ِجٍز ثٌذىّز ، ثٌؼذد)1935-1962)

دؼغ ثٌشخظ١جس ث١ّٕ١ٌز  دػش، صٛلف دضح ثألدشثس فٟ ػذْ أْ دؼذ :ثٌجّؼ١ز ث١ٌّج١ٔز ثٌىذشٜ(4)

ٌه ثٌمجْٔٛ دز ثعضغٍٛث، شًّ ج١ّغ ثألدشثس ٌّشّٓ ٚخجسجٗ ٌضأع١ظ جّؼ١ز ١ّٕ٠ز فٟ دثخً ث١ٌ

ِٕظّز جذ٠ذر دٍّش ثعُ ثٌجّؼ١ز  إر أعغٛث، آٔزثن دضأع١ظ ثٌجّؼ١جس عّخٚثٌزٞ  فٟ ػذْثٌّذٟٔ 

ذػٛر أدٕجء ث١ٌّٓ د زضّغٍثٌّدذدس ثٌجّؼ١ز أ٘ذثفٙج ٚلذ  1946 وجْٔٛ ثألٚي4ث١ٌّج١ٔز ثٌىذشٜ فٟ 

)طٍٝ ثٌضّغه دىضجح هللا ٚعٕز سعٌٛٗ ثألػظُ إٌٝثإلسشجد ٚ ،ٚثٌضؼجْٚ ٚثالصذجد ف١ّج د١ُٕٙ ءثإلخج إٌٝ

 جً ٚثجضّجػ١ ٚأخالل١جً  جً ٚٔشش ثٌغمجفز د١ٓ ثٌجج١ٌجس ث١ّٕ١ٌز ٚصٛج١ٙٙج د١ٕ٠ ،ٚثٌؼًّ دّٙج هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ(

ػٍّش ثٌجّؼ١ز  وّج ،صٙجؼشد١ز ٌضٛج١ٗ ثٌجّؼ١ز ِٚغجػذثالصظجي دج١ٌٙتجس ٚثٌّٕظّجس ثٌجً، ٚٚعمجف١

ِٓ خالي ثٌخطخ  ثٌٛؽٕٟ ٚثٌضغم١فٟ د١ٓ ثٌشذجحخالي ِغ١شصٙج ػٍٝ ٔشش ثٌٛػٟ  ِٓ

دٞ ثألدد١ز ثٌجّؼ١ز فٟ ثٌّججٌظ ثٌؼجِز ٚثٌٕٛثصٍه ٚثٌّذجػشثس ثٌضٟ وجْ ٠مَٛ دٙج أػؼجء 

 ِغجٚاثٌٕششثس ثٌضٟ وجٔش صٛػخ ف١ٙج إطذثس٘ج ثٌؼذد ِٓ ثٌىض١ذجس ٚ إٌٝ ، إػجفزً ِٚذالس ثٌؼًّ

ػذذ ثٌٙجدٞ ؽج٘ش ، ظٙٛس ثٌجّؼ١ز ثٌىذشٜ ٚأعش٘ج فٟ  . ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: ثٌذىُ ثإلِجِٟ فٟ ث١ٌّٓ

 . 1988( ، صّٛص 18( ، ٌغٕز)150ثٌذ١جر ثٌغمجف١ز ، ِجٍز ثٌذىّز ، ثٌؼذد)

ٔضثس ِذّذ ػذذٖ غجُٔ ثٌمششٟ ،جغش ثٌٛجذثْ د١ٓ ث١ٌّٓ ٚثٌغٛدثْ ، ِٕشٛسثس أدٛ فش٠ذ ٔضثس دٓ (5)

  .106، ص 1994طٕؼجء ، غجُٔ ، 

أعشر فالد١ز وذ١شر رثس  ِٓ 1900ػجَ  دّذجفظز صؼض فٟ لش٠ز د١ٍظ   ٌٚذ :ػذذ هللا ػٍٟ ثٌذى١ّٟ(6)

دٍغ ثٌغجٌغز ػششر ِٓ ػّشٖ   ٚػٕذِجفٟ ثٌغجِٕز ِٓ ػّشٖ ثٌضذك دّذسعز ثٌمش٠ز  ٚ ِىجٔز ػش٠مز

ثٌمٛثسح ٕ٘جن دئدذٜ دٍمجس ثٌؼٍُ ٚثٌذٖ ثٌزٞ وجْ ٠ؼًّ فٟ ٚسشز إلطالح أدخٍٗ ػذْ  إٌٝثٔضمً 

لجعُ ثٌغشٚسٞ ٚثٌش١خ عجٌُ ثٌذ١ذجٟٔ ٚثٌمجػٟ ّٙج وذجس ػٍّجء ػذْ ُِٕٙ ثٌش١خ ثٌضٟ وجْ ٠م١

َ ثٌضذك دجٌج١ش ثٌؼشدٟ ثٌزٞ أعغٗ ثٌّغضؼّشْٚ دجعُ ثٌىض١ذز 1918ػجَ  ٚفٟ، ػذذثٌىش٠ُ ثٌٕٙذٞ

َ ثٌضذك 1925ٚفٟ ػجَ ، ٕٛثسع، ٚثعضّش ف١ٗ ٌّذر خّظ  1924 -َ 1918ثٌؼشد١ز ثألٌٚٝ ػجَ 

دجٌؼًّ وذذجس فٟ إدذٜ ثٌذٛثخش ثٌفشٔغ١ز، ٚصٕمً فٟ ػذد ِٓ ثٌّٛثٔب ٚثٌّذْ ث٢ع٠ٛ١ز ٚثألفش٠م١ز 

دشفمز ثٌذؼغز 1940ػجَ ثٌمج٘شر  إٌٝعجفش دش٠طج١ٔج دؼذ٘ج  إٌَٝ أٔضمً 1936 ػجَ ٚفٟٚثألٚسٚد١ز، 

طذس طذ١فز ثٌغالَ  فٟ فىجٔش ِٕذشثً  أَ 1948ػجَ   ٚفٟ ،ثٌطالد١ز إلوّجي صؼ١ٍُّٙ فٟ ثألص٘ش

أطذذش دّغجدز طٛس ثألدشثس دؼذ فشً دشوضُٙ ٚهللا ٚثٌذفجع ػٓ ثٌضظٛف ٚثٌجٙجد  إٌٌٍٝذػٛر 

أسع ثٌٛؽٓ  ٚلذ صثس أعٕجء ػٛدصٗ  إٌِٝظش لشس ثٌؼٛدر فٟ 1952عٛسر  ٚػمخ، 1948ػجَ 

ثألعتٍز ٚ ( ٚ)٠ٓ هللا ٚثدذ )د ػذر ِٕٙج: ِؤٌفجس، ٌٗ ثٌغٛدثْذد ِٓ ثٌجج١ٌجس فٟ ػذر دٚي ِٕٙج ػ

، ثدّذ ششف عؼ١ذ  . ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: 1953 آح4فٟ فٟ صٛٚ (ثألجٛدز د١ٓ ثٌّغ١ذ١ز ٚثإلعالَ

 . 1998َ ، صشش٠ٓ ثٌغجٟٔ (9)ثٌؼذد  ، طذ١فز ثٌذش٠ذ ثألددٟ، ثٌذى١ّٟ ِغ١شر ٔؼجي ٚد١جر  

ثٌذ٠ٕٟ فٟ  ٗٚصٍمٝ صؼ١ٍّ 1910ِذ٠ٕز دجز ث١ّٕ١ٌز ػجَ  فٟ أدذٜ لشٌٜٚذ  :٠ذ١ٟ دغ١ٓ ثٌششفٟ(7)

 فٟ 1923 شذجؽثٌغٛدثْ  فٟ فٟ إٌٝ ِذ٠ٕز عٛثوٓ عُ أٔضمً دالدٖ، عُ ػّذ إٌٝ صغم١ف ٔفغٗ دٕفغٗ، 

، أطذخ ش١خ ١ٌٍّج١ٔز ف١ٙجٚػًّ دجٌضججسر ٚ ِذٟٔ ثعضٛؽٓ ِذ٠ٕز ٚدعُ  ،ثٌغجٌغز ػشش ِٓ ػّشٖ عٓ

أدٛ فش٠ذ ٔضثس دٓ  ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش:َ .  1977 شذجؽصٛفٟ فٟ  ،ٌجج١ٌضٙج فٟ ِطٍغ ثٌخّغ١ٕجس عُ سة١غجً 

 . 107ص، ثٌّظذس ثٌغجدك ِذّذ ػذذٖ غجُٔ ثٌمششٟ ،

دؼٕٛثْ ِذ٠ٕز ٚد ِذٟٔ ثٌغٛدث١ٔز لجػذر ثٌٕؼجي  ِذجػشص١ٓثٌذوضٛس ِذّذ ٠ذ١ٝ ثٌششفٟ  ٝأٌم(8)

ػّٓ ِٙشججْ عمجفٟ أل١ُ ٕ٘جن فٟ ِطٍغ ثٌغّج١ٕٔجس،  ١زِذٟٔ ثٌغٛدثٔٚد ، ثألٌٟٚ فٟ ِذ٠ٕز ث١ٌّٕٟ
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ٌّمجٌخ ، ػٕذِج لجَ ثٌذوضٛس ػذذ ثٌؼض٠ض ثثٌذسثعجس ٚثٌذذٛط ث١ٌّٕٟ دظٕؼجء فٟ ِشوض أُخشٜٚ

. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: ثٌّظذس ثٌٕظف ثٌغجٟٔ ِٓ ػمذ ثٌغّج١ٕٔجس فٟ فٟ طٕؼجء ّذجػشو ضٗدجعضؼجف

 . 105، ص ٔفغٗ

  . 107ثٌّظذس ٔفغٗ ، ص(9)

هللا ثٌغالي ٚآخشْٚ ، عٛسر ث١ٌّٓ ثٌذعضٛس٠ز فٟ ث١ٌّٓ ٠ٕظش: ػذذ 1948ٌٍّض٠ذ ػٓ عٛسر (10)

فٟ ث١ٌّٓ  1948؛ ِذّذ شٛػٟ دغٓ ثٌششفٟ ، عٛسر  1985ثٌذعضٛس٠ز ، دثس ث٢دثح ، د١شٚس ، 

 . 1996دسثعز صجس٠خ١ز ، سعجٌز ِججغض١ش غ١ش ِٕشٛسر، و١ٍز ثٌضشد١ز/أدٓ سشذ ، ججِؼز دغذثد ، 

  . 43، ص1991ىجصخ ثٌؼشدٟ ، دِشك ، ػذذ هللا ثٌذشدٟٚٔ ، ثٌغمجفز ٚثٌغٛسر فٟ ث١ٌّٓ ، دثس ثٌ(11)

إعّجػ١ً ثألص٘شٞ ، ٘ٛ إعّجػ١ً دٓ ثٌغ١ذ أدّذ دٓ ثٌغ١ذ إعّجػ١ً دٓ  :ثعّجػ١ً ثألص٘شٞ(12)

 1901ثٌغ١ذ أدّذ ثألص٘شٞ دٓ ثٌش١خ إعّجػ١ً ثٌٌٟٛ ، ٌٚذ  فٟ لش٠ز أَ دسِجْ فٟ ثٌغٛدثْ ػجَ 

جػ١ً ثٌىذ١ش، ٚصٍمٝ صؼ١ٍّٗ ثألٚعؾ دٛثد فٟ د١ش ػٍُ ٚد٠ٓ ، ٚصؼٙذ فٟ صشد١ضٗ جذٖ ألد١ٗ ثٌغ١ذ إعّ

، ٌُٚ ٠ىًّ صؼ١ٍّٗ ف١ٙج  ٚػًّ دجٌضذس٠ظ فٟ ِذسعز 1917ِذٟٔ، ٚثٌضذك دى١ٍز غٛسدْٚ ػجَ 

، 1930ػطذشر ثٌٛعطٟ ٚثَ دسِجْ، ٚدسط دجٌججِؼز ثألِش٠ى١ز فٟ د١شٚس ٚصخشػ ِٕٙج ػجَ 

ثٌزٞ ٠ذػٛث ٌٍضذجٌف ِغ ، صضػُ دضح ثألشمجء 1937أطذخ أ١ِٕج ػجِج ٌّؤصّش ثٌخش٠ج١ٓ ػجَ 

َ ( ، ٚصٌٛٝ 1956-1954ِظش ٚشغً ِٕجطخ وغ١شر ِٕٙج سة١ظ ٚصسثء ثٌغٛدثْ فٟ ثٌّذر ) 

، عُ صٌٛٝ سةجعز 1964ح ثالصذجد٠ز ػجَ سةجعز ثٌذضح ثٌٛؽٕٟ ثالصذجدٞ ػٕذِج صٛدذس ثألدضث

ٚعجٓ دغجٓ  1969 جس٠، ثػضمً دؼذ ل١جَ ثٔمالح ث (1969 - 1965ٌغ١جدر فٟ ثٌّذر) ِجٍظ ث

، 1ػ، ثٌغ١جع١ز ثٌى١جٌٟ ثٌّٛعٛػز ٛ٘جح. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش ػذذ ث1969ٌآح  26وٛدش ، صٛفٟ فٟ 

 - 1821) ثٌّظش٠ز ثٌغٛدث١ٔزٌؼاللجس ، ثػغّجْ ػذذ ثٌذ١ٍُ ػغّجْ؛190ص، 1979، شٚس١د

 2004،  جس ثاللضظجد٠ز ، ججِؼز ثٌخشؽَٛ ، و١ٍز ثٌذسثع، سعجٌز ِججغض١ش غ١ش ِٕشٛسر (1999

 . 10َ ، ص 

فٟ ِذ٠ٕز أَ دسِجْ ٚصؼٛد أطٛي أُعشصٗ إٌٝ جض٠شر أٚسدٟ ثٌّضىتز ػٍٝ ٌٚذ  :ػذذ ثٌشدّٓ ٔمذ هللا(13)

أٔضمً  ، عُ ٚدسط ددجغز ثٌجٍٛد  ٔٙش ث١ًٌٕ، أوًّ دسثعضٗ ثأل١ٌٚز ٚثٌغج٠ٛٔز ف١ٙج، عُ عجفش إٌٝ إ٠طج١ٌج

إٌٝ سِٚج١ٔج ٚأوًّ ثٌّججغض١ش فٟ ثاللضظجد ثٌضسثػٟ ٚدؼذ ػٛدصٗ شغً ِٕجطخ دى١ِٛز ػذر ِٕٙج 

أال أٔٙج أِؼٝ ٔظف ػّشٖ فٟ ثٌغجْٛ ٔجةخ دشٌّجٟٔ ِٚٓ عُ ٚص٠شثً ٌٍشؤْٚ ثٌذ١ٕ٠ز ٚثألٚلجف، 

إٌٝ أْ ألؼذٖ ثٌّشع ٚأطذخ ٠ؼجٟٔ ِٓ لٍز  2003دضٝ ػجَ  1989ٚلجعٝ ثٌؼزثح ف١ٗ ِٓ ػجَ 

ػذذ ثٌٛ٘جح ثالٔظجسٞ ، . ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش:  2021صٛفٟ  فٟ دض٠شثْ ػجَ ض ٚفمذثْ ٌٍٕظش ، ثٌضشو١

ثٌغٛدث١ٔز  ذشثنطذ١فز ثٌثأل١ِش ػذذ ثٌشدّٓ ػذذ هللا ٔمذ هللا ِشػٗ ٚصؼز٠ذٗ فٟ د١ٛس ثألشذجح ، 

 https://www.alrakoba.net/303402،   2021دض٠شثْ  15ثإلٌىضش١ٔٚز ، 

 .  49ثٌذشدٟٚٔ ، ثٌّظذس ثٌغجدك ، صػذذ هللا (14)

فٟ ِظش، أوًّ دسثعضٗ ف١ٙج ٚػ١ٓ  1893ِذّذ شٍضٛس: ػجٌُ إعالِٟ ِظشٞ ٌٚذ فٟ ػجَ (15)

، عُ أطذخ ٚو١الً ٌى١ٍز ثٌشش٠ؼز ، عُ ػؼٛثً فٟ جّجػز وذجس ػٍّجء ثٌّؼٙذ ثٌؼجٌِٟذسعجً فٟ 

ٔز ثٌّزث٘خ ٚ ثٌمشآْ ٚثٌمضجي ِٕٙج: ِمجسٌٗ ِؤٌفجس ػذر  ،1958ثٌّغ١ٍّٓ عُ ش١خجً ٌألص٘ش ػجَ 

-شرِشصؼٝ ثٌشػٛٞ ، ِغ سججي ثٌفىش فٟ ثٌمج٘ . ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: 1963ٚغ١ش٘ج ، صٛفٟ ػجَ 

 . 24ص ، 2003 دثس ثٌٙجدٞ ، د١شٚس ،لؼج٠ج ثٌفىش ثٌّؼجطش ، 

  .107، ص ثٌّظذس ثٌغجدك ِذّذ ػذذٖ غجُٔ ثٌمششٟ ،أدٛ فش٠ذ ٔضثس دٓ (16)

  . 116ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص ٚآخشْٚ ، ػذذ ثٌؼض٠ض ثٌّمجٌخ(17)

. ٌٍّض٠ذ  ِذّذ ثٌشدجػٟ ، ٚثدشث١ُ٘ ػٍٟ ثٌٛص٠ش ثٌز٠ٓ ثٔشمٛث ػٓ دشوز ثألدشثس ث١ّٕ١ٌز ّ٘ج:(18)
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 . 112ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص ِذّذ ػذذٖ غجُٔ ثٌمششٟ ،أدٛ فش٠ذ ٔضثس دٓ  ٠ٕظش:

ٛثق( ٌّذّذ ِذّٛد ثٌضد١شٞ، ٚوضجح ثٌٚثق ث ث١ٌّٓ( ٌٍششفٟ، ٚوضجح )ِأعجر ِٕٙج: وضجح )ثٔمزٚ(19)

)ِؼجسن ِٚؤثِشثس ػذ لؼ١ز ث١ٌّٓ( ٌّذغٓ دٓ أدّذ ثٌؼ١ٕٟ ٚغ١ش٘ج. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: ِذّذ 

 . 32، ص  1978س ثٌؼٛدر ، د١شٚس ، ، دث 2، ؽِأعجر ٚثق ثٌٛثقِذّٛد ثٌضد١شٞ ، 

إر طذس  : طذ١فز ع١جع١ز أعذٛػ١ز صظذس ػٓ ثٌجّؼ١ز ث١ٌّج١ٔز ثٌىذشٜ،طذ١فز طٛس ث١ٌّٓ(20)

فٟ ػذْ . ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: أعّجػ١ً ثٌٛس٠ظ ، ثٌذٚس 1946/صشش٠ٓ ثألٚي 21ػذد٘ج ثألٚي فٟ 

،  1992( ، شذجؽ 188ثٌضذش٠ؼٟ ٌٍظذجفز فٟ شّجي ثٌٛؽٓ لذً ثٌغٛسر ، ِجٍز ثٌّذىّز ، ثٌؼذد)

  . 30ص

،  1962-1934ػٍٟ ِظٍخ ِذّذ ٘جةً ، ثألعش ثٌغمجفٟ فٟ دشوز ثٌّؼجسػز ثٌٛؽ١ٕز ث١ّٕ١ٌز (21)

  . 146، ص 2007سعجٌز ِججغض١ش غ١ش ِٕشٛسر ، و١ٍز ث٢دثح ، ججِؼز ػذْ ، 

  . 118، ص ثٌّظذس ثٌغجدك ِذّذ ػذذٖ غجُٔ ثٌمششٟ ،أدٛ فش٠ذ ٔضثس دٓ (22)

 . 118، ص 1989ِزوشثس ثٌّمذٍٟ ، دثس ثٌفىش ، دِشك ، ،  دغ١ٓ ِذّذ ثٌّمذٍٟ(23)

 . 43ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص ِذّذ ِذّٛد ثٌضد١شٞ ،(24)

َ ٛذىِِٚطٍٛح لؼجة١جً  ِذضشف ٠ّٕٟ ء ٚ٘ٛ صػ١ُ ػظجدز٠ذػٝ أدٛ دّشث: ِذّذ ػذذ سدٗ(25)

إٌٝ ششق ثألسدْ، ٚلذ أٚدٜ دذ١جر أدش٠جء وغش ، عُ عجفش فٟ  جش٠ّز لضً ٗالسصىجد ػ١ٍٗ غ١جد١جً 

فٍُ صمذٍٗ ، إٌٝ ثٌذذشزعجفش  ٚعجٓ ٚػزح دؼذ رٌه ٌىٕٗ فشًِّٙز وٍف دٙج ذججص  ١ٌمَٛ دضٕف١ز ثٌ

فش ػٍٝ إعش٘ج ٌٍغٛدثْ  أُخشٜ ٚثسصىخ جش٠ّز لضً ث١ٌّٓ إٌٝفؼجد  ٌخطٛسصٗ ثٌجج١ٌجس ث١ّٕ١ٌز ٕ٘جن

فٟ  ِّغً دىِٛز ثٌٍّّىز ث١ّٕ١ٌز طالح ثٌّظشٕٞٚ٘ج أعضأجشٖ  ،ذجنٕثٌض  صظج٘ش دذ١غٚ 1951ػجَ 

ثٌّظذس ثٌغجدك ،  غجُٔ ثٌمششٟ ،ِذّذ ػذذٖ أدٛ فش٠ذ ٔضثس دٓ ثٌغٛدثْ ألدثء صٍه ثٌّّٙز. ٠ٕظش: 

  .116ص

  . 117ثٌّظذس ٔفغٗ، ص(26)

   . 1957وجْٔٛ ثألٚي 26( ، دضجس٠خ 59طٛس ثٌغٛدثْ ، جش٠ذر ، ثٌخشؽَٛ ، ثٌؼذد)(27)

،  ، صشجّز ػذذ ثٌخجٌك ِذّذ الش١ذ 1970إدججس أٚدالٔظ ، ث١ٌّٓ ثٌغٛسر ٚثٌذشح دضٝ ػجَ (28)

  . 104، ص 1990ِىضذز ِذدٌٟٛ ، ثٌمج٘شر ، 

  .107، ص ثٌّظذس ثٌغجدك ِذّذ ػذذٖ غجُٔ ثٌمششٟ ،أدٛ فش٠ذ ٔضثس دٓ (29)

ٚثٌّضٛعؾ ف١ٙج ، ٚدؼذ  فٟ ِذ٠ٕز عٛثوٓ ٚأوًّ صؼ١ٍّٗ ثإلدضذثةٟ 1900: ٌٚذ ػجَ إدشث١ُ٘ ػذٛد(30)

ٍْ فٟ  1914إوّجي صؼ١ٍّٗ  ، 1918صّٛص  1أٌضذك دجٌى١ٍز ثٌذشد١ز ٚصخشػ ِٕٙج دشصذز ِالصَ عج

أطذخ لجةذثً ٌغالح ثٌخذِز، ٚفٟ ػجَ  1949ٚأخز دؼذ٘ج ٠ضذسػ فٟ ثٌّٕجطخ صذس٠ج١جً ففٟ ػجَ 

ثٌذشح ، ٚفٟ ػجَ ٔمً إٌٝ سةجعز لٛر دفجع ثٌغٛدثْ د١ظ صمٍذ ِٕظخ سة١ظ ١٘أر أسوجْ  1952

لجد ثٔمالح ػغىشٞ فٟ ثٌغٛدثْ  1958أطذخ ثٌمجةذ ثٌؼجَ ٌٍج١ش ثٌغٛدثٟٔ ، ٚفٟ ػجَ  1956

. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: د١ٔج فجسٚق طجٌخ  1983، ٚصٛفٟ ػجَ  1964ٚأعضٍُ ثٌذىُ ػٍٝ إعشٖ دضٝ ػجَ 

ز ، سعجٌ 1964-1958ثٌؼّش ، ثٌفش٠ك إدشث١ُ٘ ػذٛد ٚثٌذىُ ثٌؼغىشٞ ثألٚي فٟ ثٌغٛدثْ 

 . 2014ِججغض١ش غ١ش ِٕشٛسر ، و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍذٕجس ، ججِؼز ثٌذظشر ، 

 . ١ٔ1959غجْ  22( ، دضجس٠خ 53ثٌشأٞ ثٌؼجَ ، جش٠ذر ، ثٌخشؽَٛ ، ثٌؼذد)(31)

  . ١ٔ1959غجْ  28( ، دضجس٠خ 59ثٌشأٞ ثٌؼجَ ، جش٠ذر ، ثٌخشؽَٛ ، ثٌؼذد)(32)

  . 1959آ٠جس  7( ، دضجس٠خ 43ثٌضِجْ ، جش٠ذر ، ثٌخشؽَٛ ، ثٌؼذد)(33)

 .119ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص،  دغ١ٓ ِذّذ ثٌّمذٍٟ(34)

  . 188ػٍٟ ِظٍخ ِذّذ ٘جةً ، ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص(35)
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فٟ ِذ٠ٕز دجز دج١ٌّٓ ،  1926٘ٛ ثألدٓ ثألوذش ٌإلِجَ أدّذ دٓ ٠ذ١ٝ ثٌذذس ٌٚذ ػجَ ِذّذ ثٌذذس: (36)

ػذ  1955دسثعضٗ ثأل١ٌٚز ف١ٙج ، عُ أطذخ ١ٌٚجً ٌٍؼٙذ ٚلجَ دضذش١ذ ثٌمذجةً إلفشجي ثٔمالح ػجَ أوًّ 

دىُ أد١ٗ ، صمشح ِٓ ثألدشثس ٚأؽٍك عشثح أػذثد ُِٕٙ ِٓ ثٌغجْٛ ، ٚصثس ثٌؼشثق ِٚظش 

ٚلجد دشح  1962ٚثالصذجد ثٌغٛف١ضٟ ٚثٌظ١ٓ ، ٚأطذخ إِجِجً دؼذ ٚفجر ٚثٌذٖ أل٠جَ دضٝ ل١جَ عٛسر 

، عُ غجدس ث١ٌّٓ دغذخ ػذَ ثٌجذٜٚ ِٓ ثٌمضجي 1967ظجدجس ػذ ثٌذىُ ثٌجّٙٛسٞ دضٝ ػجَ ػ

ثدشث١ُ٘ أدّذ ثٌّمذفٟ ، ِؼجُ ثٌذٍذثْ  . ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: 1996إٌٝ دش٠طج١ٔج ٚصٛفٟ ٕ٘جن ػجَ 

 . 481ص  . 1988،  3ٚثٌمذجةً ، دثس ثٌىٍّز ، طٕؼجء ، ؽ

. َ(، )د. )د،1970-1962دٛي ث١ٌّٓ ثٌشّجٌٟ، ثٌظشثع ثٌغؼٛدٞ ثٌّظشٞ عؼ١ذ ِذّذ أد٠خ(37)

 .138، صؽ(،)د. س(

، سعجٌز 1970-1962ثٌذشح ثأل١ٍ٘ز فٟ ث١ٌّٓ ِٚٛلف ثٌججِؼز ثٌؼشد١ز ِٕٙج  ع١ّز خٕٛفٟ ،(38)

، و١ٍز ثٌؼٍَٛ ثإلٔغج١ٔز ٚثالجضّجػ١ز ، ججِؼز ِذّخ خ١ؼش دغىشر ، ِججغض١ش غ١ش ِٕشٛسر 

 .66ص،  2019

 . 120، ص ثٌّظذس ثٌغجدك ػذذٖ غجُٔ ثٌمششٟ ، ِذّذأدٛ فش٠ذ ٔضثس دٓ (39)

فٟ ِذ٠ٕز ثٌؼجٌغ ٚٔضح إٌٝ طٕؼجء ِغ  1924ٌٚذ فٟ ٠ّٕٟ  ٚع١جعٟ ػجٌُ ٚأد٠خ :أدّذ ثٌشجِٟ(40)

 زجعع١ ػذ ، ثشضشن ِغ ثألدشثس فٟ أعشصٗ دؼذ ثٌمظف ثٌذش٠طجٟٔ ٌٙج فٟ ثٌؼجَ ثألٚي ِٓ ٚالدصٗ

ٚدؼذ خشٚجٗ ٚلف ِغ ثإلِجَ أدّذ  عجٓ فٟ ِذ٠ٕز دجز ، 1948ثإلِجَ ٠ذٟ ، شجسن فٟ ثٔمالح 

ٚٚلف ِغ ثٌٕظجَ ثٌٍّىٟ ػجسع ثٌٕظجَ ثٌجّٙٛسٞ  1962عٛسر ٚفٟ ،  1955ثٌذذس أعٕجء ثٔمالح 

عُ  1970ٌٕذْ ػجَ  فٟطٕؼجء ٚأطذخ عف١ش ١ٌٍّٓ  إٌٝػجد ٚدضٝ ػمذ ثٌظٍخ ِغ ثٌجّٙٛس١٠ٓ ، 

 ٠ٕظش:ٌٍّض٠ذ . 2005ٌٗ ِؤٌفجس ػذر ِٕٙج: ػالٌز ثٌّغضشح ، ٚدظجد ثٌؼّش، صٛفٟ ػجَ  فٟ دجس٠ظ

،  2003، ِؤعغز ثٌؼف١ف ثٌغمجف١ز ، طٕؼجء ، 2، ؽ 1ػ، ثٌّٛعٛػز ث١ّٕ١ٌز ،ججدش ثٌؼف١ف أدّذ 

 . 2005آرثس  16( ، دضجس٠خ 13414؛ ثٌش٠جع ، جش٠ذر، ثٌٍّّىز ثٌغؼٛد٠ز ، ثٌؼذد) 139ص

، سعجٌز ِججغض١ش غ١ش ِٕشٛسر  1969-1945دضح ثألِز ثٌغٛدثٟٔ  ِظطفٝ دغٓ ،دّذٔج هللا (41)

 . 164، ص1989، و١ٍز ث٢دثح ، ججِؼز ػ١ٓ شّظ ، 

ثٌظـشثع ثٌجّٙـٛسٞ ثٌٍّىٟ فــٟ ث١ٌّـٓ ٚأدؼـجدٖ ثٌؼشد١ــز ،  ػذـذ ثٌذ١ّذ ػذذ هللا دغ١ٓ ثٌذىـشٞ(42)

 ججِؼز دغذثد ،دٓ سشذ /أثٌضشد١ز ، أؽشٚدز دوضٛسثٖ غ١ش ِٕشٛسر ، و١ٍز  1970–1962 ٚثٌذ١ٌٚـز

 . 187، ص 2004، 

ِٓ فٟ لش٠ز شغؼجْ ِذجفظز طٕؼجء  1917ػغىشٞ ٚع١جعٟ ٠ّٕٟ ٌٚذ فٟ ػجَ  ػذذ هللا ثٌغالي:(43)

ثٌّذسعز ثٌغج٠ٛٔز فٟ  إٌٌٝضذك دّذسعز ثأل٠ضجَ ثإلوّجي دسثعضٗ عُ ثٔظُ أثعشر ِضٛعطز ثٌذجي، 

، دسط فٟ ثٌى١ٍز ثٌؼغىش٠ز  1935دغذثد ػجَ  إٌٝذ٠ذر ، ثدذ أػؼجء ثٌذؼغز ثٌطالد١ز ثألٌٚٝ ثٌذُ 

 1948، شجسن فٟ ِذجٌٚز ثغض١جي ثإلِجَ ٠ذ١ٟ خالي عٛسر 1939ثٌؼشثل١ز ٚصخشػ ِٕٙج ػجَ 

 1959خالي ػجَ  أؽالق عشثدٗ أطذخ دجوُ ثٌذذ٠ذر ٘جثػضمً ػٍٝ ثعش٘ج ٌّذر عذؼز عٕٛثس ٚدؼذ

 1967–1962) أطذخ أٚي سة١ظ ٌٍجّٙٛس٠ز ث١ّٕ١ٌزعُ ِذ٠ش و١ٍز ثٌط١شثْ ، عُ لجد عٛسر ث١ٌّٓ ٚ

، صٛفٟ ػجَ دغذثد ِٓ لذً ل١جدر ثالٔمالح ثٌؼغىشٞ ثٌز٠ٓ أؽجدٛث دٗ إٌٝػضي ٚ٘ٛ فٟ ص٠جسر عُ (

فٟ ث١ٌّٓ ، سعجٌز  جّجي دضثَ ثٌٕظجسٞ ، ػذذهللا ثٌغالي ٚدٚسر ثٌغ١جع٠ٟٕظش:  ٌٍّض٠ذ .  1994

 .1996، ججِؼز دغذثد ،  ذ١سش دٓ/أغ١ش ِٕشٛسر ، و١ٍز ثٌضشد١زِججغض١ش 

 225إدججس أٚدالٔظ ، ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص(44)

ثأل١ٌٚز ف١ٙج عُ أوًّ  وًّ دسثعضٗأ، 1917ثٌذ٠ُٚ دجٌخشؽَٛ ػجَ ِذ٠ٕز ٌٚذ فٟ  :عش ثٌخضُ ثٌخ١ٍفز(45)

، عُ  1960ٍّؼٙذ ثٌفٕٟ ػجَ ٌ ثً ػ١ٓ ػ١ّذعُ ،  1937ػجَ  فٟ و١ٍز غٛسدْٚ دسثعضٗ ثٌججِؼ١ز
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صٌٛٝ سةجعز ثٌٛصسثء دؼذ عٛسر أوضٛدش / عُ ، ثٌضشد١ز فٟ ثٌّذْ ثٌجٕٛد١ز ٚصثسرٌٛو١ً  ثً ِغجػذ

أعشثس  -ح : ػذذ ثٌشدّٓ ِخضجس ، خش٠ف ثٌفش٠ٕظش ّض٠ذ. 2006ٌٍصٛفٟ ػجَ 1964صشش٠ٓ ثألٚي 

  .316-312، ص  1999، دثس ثٌظذجفز ، ثٌخشؽَٛ ،  1970-19۹0ثٌغٛدثْ 

 . 236ػذذ ثٌذ١ّذ ػذذ هللا دغ١ٓ ثٌذىشٞ ، ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص ٌٍّض٠ذ ػٓ ثصفجل١ز جذر ٠ٕظش:(46)

،  1989-1978ثٌغٛدث١ٔز -د١ذس جٛثد وجظُ ثٌؼّجس ، ثٌؼاللجس ثٌغ١جع١ز ٚثاللضظجد٠ز ثٌّظش٠ز(47)

  . 25، ص 2011ثٌضشد١ز/أدٓ سشذ ، ججِؼز دغذثد ، سعجٌز ِججغض١ش غ١ش ِٕشٛسر ، و١ٍز 

فٟ َ ، دسط فٟ ثٌغٛدثْ عُ ثٔضمً ثٌٝ و١ٍز فىضٛس٠ج  1936ِٓ ِٛث١ٌذ : ثٌظجدق ثٌّٙذٞ(48)

ٚثطذخ ، 1975عُ عجفش ثٌٝ ثوغفٛسد ٚصخشػ ِٓ و١ٍز عجْ جْٛ ػجَ  ٙج،دسط ف١ٚثالعىٕذس٠ز 

ٚ٘ٛ فٟ ثٌغالع١ٓ ِٓ ػّشٖ ، ٚوجْ ػٍٝ خالف ِغ ثالِجَ ثٌٙجدٞ  1966ٌٍٛصسثء ػجَ  سة١غجً 

ٚعمطش دىِٛضٗ ثالةضالف١ز ػجَ رٌه ثٌخالف  إعشثٌّٙذٞ ٌزٌه دذط ثٔمغجَ فٟ دضح ثألِز ػٍٝ 

ثٌٝ ثػضمجٌٗ عُ عجفش إٌٝ  دفؼَُٙ ِّج  1999َ ، ٚػجسع ثٔمالح ِذّذ جؼفش ١ّٔشٞ ػجَ  1967

لجد خّظ دىِٛجس ٚ،  1970ٍٝ ثعش دجدعز جض٠شر أدج ػجَ ثٌمج٘شر دذػٛر ِٓ جّجي ػذذثٌٕجطش ػ

. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: 2020ٚصٛفٟ ػجَ 1989إٌٝ ػجَ  1985دؼذ ثالٔضفجػز ثٌشؼذ١ز فٟ ١ٔغجْ ػجَ 

 عىجٞ ١ٔٛصػجِجً ِٓ ثإلعٙجِجس ثٌفىش٠ز ٚثٌغ١جع١ز ،  70وّجي ػذذ ثٌشدّٓ ، ثٌظجدق ثٌّٙذٞ 

 . 2020صشش٠ٓ ثٌغجٟٔ  26ثٌؼشد١ز ، ثٌخشؽَٛ ، 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east 

لشثءر -ثٌغٛدث١ٔز: جزٚس ثٌّشىالس ٚصذذ٠جس ثٌّظجٌخ -أِجٟٔ ثٌط٠ًٛ ، ثٌؼاللجس ثٌّظش٠ز(49)

 . 191، ص 2012ٚعجةم١ز ، ثٌّشوض ثٌؼشدٟ ٌألدذجط ٚدسثعز ثٌغ١جعجس ، د١شٚس ، 
 

أوٍّٗ دسثعضٗ ثأل١ٌٚز فٟ ِذ٠ٕز دٛسصغٛدثْ ٚصٕمً فٟ ػذد ِٓ  1915ٌٚذ ػجَ  :خ١ٍفز ػذجط(50)

ِذثسعٙج ِغ ٚثٌذٖ وٛٔٗ وجْ ٠ؼًّ ِؼٍُ ، عُ أوًّ دسثعضٗ ثٌججِؼ١ز فٟ ججِؼز غشدْٚ ، عُ أسعً 

فٟ دؼغز ؽالد١ز إٌٝ دش٠طج١ٔج ، ٚػًّ دؼذ ػٛدصٗ فٟ ِىضخ ثٌخجسج١ز ، عُ ٚو١الً ٌٍٛصثسر ػجَ 

. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: ١ٌٚذ ثٌش١ٕٙجدٟ ، شخظ١جس  2007ثً فٟ دٚي ػذر ، صٛفٟ ػجَ ، عُ عف١ش 1964

ج١ّؼجد١ز أعشس ػٍٝ ثٌّجضّغ ثٌغف١ش خ١ٍفز ػذجط ثٌؼذ١ذٞ ، ِٕضذٜ ثٌشخظ١جس ثٌضجس٠خ١ز ، 

 .  2011ثٌغٛدثْ ، -ثٌج١ّؼجح

 .  164ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص دّذٔج هللا ِظطفٝ دغٓ ،(51)

 1981-1961ٔجٛثْ دغٓ عذغ ثٌشجٚٞ ، ثٌّغجػذثس ثٌى٠ٛض١ز ٌذؼغ دٍذثْ ثٌّششق ثٌؼشدٟ (52)

،  2018دسثعز صجس٠خ١ز ، سعجٌز ِججغض١ش غ١ش ِٕشٛسر ، و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍذٕجس ، ججِؼز ثٌذظشر ، 

 . Arab Report and Record, August 1-15, 1966, p.180؛  135ص

 . 156، ص 1982ٟ ث١ٌّضثْ ، دثس ثٌٕٙجس ، د١شٚس ، أدّذ ِذجٛح ، ثٌذ٠ّمشثؽ١ز ف ِذّذ(53)

. ٠ٕظش: عؼ١ذ أدّذ ثٌجٕجدٟ ،  1967ثٔغذذش ثٌمٛثس ثٌذش٠طج١ٔز ِٓ ػذْ فٟ صشش٠ٓ ثٌغجٟٔ  (54)

ثٌذشوز ثٌٛؽ١ٕز ث١ّٕ١ٌز ِٓ ثٌغٛسر إٌٝ ثٌٛدذر ، ِشوض ثألًِ ٌٍذسثعجس ٚثٌٕشش، ثٌجّٙٛس٠ز ث١ّٕ١ٌز 

 . 450، ص 1992، 

،  1975ِذّذ عؼ١ذ ِذّذ ثٌذغٓ ، ػذذ ثٌٕجطش ٚثٌغٛدثْ ، ١ِذال٠ش ثٌّذذٚدر ٌٍٕشش ، ٌٕذْ ،  (55)

 . 78ص

٘ض٠ّز لجع١ز ٌّظش خجطز ٌٚألِز ثٌؼشد١ز  إٌٝ 1967دض٠شثْ  5أدٜ ثٌؼذٚثْ ثالعشثة١ٍٟ فٟ (56)

فٟ  ، ٚوجٔش عذذجً ٍؼجس ثٌشة١ظ ػذذ ثٌٕجطش ثٌضذشس٠زػجِز، ٚوجْ ٌٙزٖ ثٌٙض٠ّز ثعش عٍذٟ فٟ صط

ٌزٌه وجْ ٠ذذظ ػٓ ثٌٛع١ٍز ثٌضٟ ٠خشػ ثٌذمجء إٌٝ ثالٔغذجح ثٌفٛسٞ صغ١١ش ع١جعضٗ فٟ ث١ٌّٓ ِٓ 

دٙج لٛثصٗ ِٓ ث١ٌّٓ دطش٠مز ِششفز صذجفع ػٍٝ ِجء ٚجٙٗ ، فٛجذ فٟ ثجضّجع ٚصسثء ثٌخجسج١ز 



 هـ4443-م  2022 . لسنةالثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 
 

 

 

 
 

 
286 

                                                                                    
ٌزٌه . ٌٍّض٠ذ ػٓ دشح  ثٌفشطز 1967ؽَٛ فٟ ثٚي آح / ثغغطظ ػجَ ثٌؼشح ثٌّٕؼمذ فٟ ثٌخش

، )د . ؽ(، )د . ِمذِجس ٚٚلجةغ، ثٌشذىز ثٌزو١ز ٠1967ٕظش: ِشٚثْ دذش، دشح دض٠شثْ 1967

 .س(

 . 25د١ذس جٛثد وجظُ ثٌؼّجس ، ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص(57)

، ِذّذ أدّذ ِذجٛح  ٔؼّز ػذذهللا ثٌشج١شٞ أدّذ ٠ٕظش: ِذّذ أدّذ ِذجٛحٌٍّض٠ذ ػٓ د١جر (58)

، سعجٌز ِججغض١ش غ١ش ِٕشٛسر ، و١ٍز ث٢دثح ، 1976ٚدٚسٖ ثٌغ١جعٟ فٟ ثٌغٛدثْ دضٝ ػجَ 

 . 2018ثٌججِؼز ثٌؼشثل١ز ، 

ذذ هللا ثٌشج١شٞ، أدّذ ٔؼّز ػ؛  359،ص1997عجِٟ ششف، ػذذ ثٌٕجطش، دثس ثٌجذً، د١شٚس،(59)

 151صثٌّظذس ثٌغجدك، 

 . 194جدك ، صأِجٟٔ ثٌط٠ًٛ ، ثٌّظذس ثٌغ (60)

؛ دّااذٔج هللا ِظااطفٝ دغاآ ، ثٌّظااذس ثٌغااجدك ،  276إدجااجس أٚدالٔااظ ، ثٌّظااذس ثٌغااجدك ، ص(61)

  . 166ص

جٍااز ؛ ِ 164، ثٌّظااذس ثٌغااجدك ، ص ِذّااذ أدّااذ ِذجااٛح٠ٕظااش: ٔااض ثالصفجل١ااز ٌٍّض٠ااذ ػاآ ( 62)

 . 832، ص 1967، أوضٛدش 10ثٌغ١جعز ثٌذ١ٌٚز ، ثٌغٕز ثٌغجٌغز، ثٌؼذد 

 1981-1969ثٌؼشدٟ  لظٟ عجٟٔ ػٕجد ث١ٌّجدٟ ، ع١جعز ثٌغٛدثْ ثٌخجسج١ز صججٖ لؼج٠ج ثٌّششق(63)

، سعجٌز ِججغض١ش غ١ش ِٕشٛسر ، و١ٍز ثٌضشد١ز ثألعجع١ز ، ثٌججِؼز ثٌّغضٕظش٠ز ، دسثعز صجس٠خ١ز 

 .  17، ص  2012

-1964ٌؼ١ٍٕز ِٕٙجثٔضظجس إدشث١ُ٘ ِذّذ ثٌّشعِٟٛ ، ِؤصّشثس ثٌمّز ثٌؼشد١ز ِٚٛلف ثٌظذجفز ث(64)

دسثعز صجس٠خ١ز، سعجٌز ِججغض١ش غ١ش ِٕشٛسر ، ِؼٙذ ثٌضجس٠خ ٚثٌضشثط ثٌؼٍّٟ ، ججِؼز دغذثد ، 1967

  . 93، ص 1999

ػذذ ثٌشدّٓ ثٌذ١ؼجٟٔ ، أصِز ثألِز ثٌؼشد١ز ٚعٛسر ث١ٌّٓ ، ثٌّىضخ ثٌّظشٞ ثٌذذ٠ظ ، ثٌمج٘شر ، (65)

 . 732، ص  1984

 . 152، ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص أدّذ ٔؼّز ػذذهللا ثٌشج١شٞ(66)

 . 733ػذذ ثٌشدّٓ ثٌذ١ؼجٟٔ ، ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص(67)

 . 262ػذذ ثٌذ١ّذ ػذذ هللا دغ١ٓ ثٌذىشٞ ، ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص(68)

 . 169أدّذ ِذجٛح ، ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص (69)

  . 734ػذذ ثٌشدّٓ ثٌذ١ؼجٟٔ ، ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص(70)

؛ ِذّذ أدّذ ِذجٛح ، ثٌّظذس  154، ثٌّظذس ثٌغجدك ، ص أدّذ ٔؼّز ػذذهللا ثٌشج١شٞ(71)

  .171ثٌغجدك ، ص
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 -:المصادر
 أوال : الرسائل واألطاريح الجامعية

، محمد أحمد محجوب ودوره السياسي في السودان  أحمد نعمة عبداهلل الشجيري -ٔ
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، الجامعة العراقية ، ٜٙٚٔحتى عام 

ٕٓٔٛ  . 
جمال حزام النظاري ، عبداهلل السالل ودورة السياسي في اليمن ، رسالة ماجستير  -ٕ

  .۹۲۲ٙ، جامعة بغداد ،  ديغير منشورة ، كمية التربية/أبن رش
، رسالة  ٜٜٙٔ-ٜ٘ٗٔحمدنا اهلل مصطفى حسن ، حزب األمة السوداني  -ٖ

 .ٜٜٛٔ، كمية اآلداب ، جامعة عين شمس ، ماجستير غير منشورة
السودانية -حيدر جواد كاظم العمار ، العالقات السياسية واالقتصادية المصرية -ٗ

ة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية/أبن رشد ، جامع ٜٜٛٔ-ٜٛٚٔ
 .  ٕٔٔٓبغداد ، 

دنيا فاروق صالح العمر ، الفريق إبراىيم عبود والحكم العسكري األول في السودان  -٘
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية لمبنات ، جامعة  ٜٗٙٔ-ٜٛ٘ٔ

 . ٕٗٔٓالبصرة ، 
-ٕٜٙٔسمية خنوفي ، الحرب األىمية في اليمن وموقف الجامعة العربية منيا  -ٙ

ماجستير غير منشورة ، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة  ، رسالةٜٓٚٔ
 . ٜٕٔٓمحمح خيضر بسكرة ، 

عبـد الحميد عبد اهلل حسين البكـري ، الصـراع الجميـوري الممكي فــي اليمـن وأبعـاده  -ٚ
، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية  ٜٓٚٔ–ٕٜٙٔالعربيــة والدوليـة 

 .  ٕٗٓٓامعة بغداد ، /أبن رشد ، ج
( ، ٜٜٜٔ - ٕٔٛٔعثمان عبد الحميم عثمان، العالقات المصرية السودانية ) -ٛ
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رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات االقتصادية ، جامعة الخرطوم  ، 
ٕٓٓٗ . 

عمي مصمح محمد ىائل ، األثر الثقافي في حركة المعارضة الوطنية اليمنية  -ٜ
ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة عدن ، ، رسالة  ٕٜٙٔ-ٖٜٗٔ
ٕٓٓٚ . 

قصي ثاني عناد المياحي ، سياسة السودان الخارجية تجاه قضايا المشرق  -ٓٔ
دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية  ٜٔٛٔ-ٜٜٙٔالعربي 

 . ا ٕٕٔٓالتربية األساسية ، الجامعة المستنصرية ، 
في اليمن دراسة تاريخية ، رسالة  ٜٛٗٔثورة محمد شوعي حسن الشرفي ،  -ٔٔ

 . ٜٜٙٔماجستير غير منشورة، كمية التربية/أبن رشد ، جامعة بغداد ، 
، مؤتمرات القمة العربية وموقف الصحافة نتصار إبراىيم محمد المرسوميا -ٕٔ

، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد  ريخيةدراسة تا ٜٚٙٔ-ٜٗٙٔالعمنية منيا
 .ٜٜٜٔ ،العممي، جامعة بغدادالتاريخ والتراث 

نجوان حسن سبع الشاوي ، المساعدات الكويتية لبعض بمدان المشرق العربي  -ٖٔ
دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية لمبنات  ٜٔٛٔ-ٜٔٙٔ

 . ٕٛٔٓ، جامعة البصرة ، 
 : الكتب اإلنكميزيةنيا  ثا

1- Arab Report and Record, August 1-15, 1966. 
 ا : الكتب العربية والمعربةثالث
،  ٖبراىيم أحمد المقحفي ، معجم البمدان والقبائل ، دار الكممة ، صنعاء ، طإ -ٔ

ٜٔٛٛ  . 
أبو فريد نزار بن محمد عبده غانم القرشي ،جسر الوجدان بين اليمن والسودان ،  -ٕ
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 .  ٜٜٗٔمنشورات نزار غانم ، صنعاء ، 
، ترجمة عبد الخالق  ٜٓٚٔوالحرب حتى عام إدجار أوبالنس ، اليمن الثورة  -ٖ

 .  ٜٜٓٔكتبة مدبولي ، القاىرة ، محمد الشيد ، م
السودانية: جذور المشكالت وتحديات  -أماني الطويل ، العالقات المصرية -ٗ

قراءة وثائقية ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، بيروت ، -المصالح
ٕٕٓٔ  . 

 .  ۹۲۲۲، مذكرات المقبمي ، دار الفكر ، دمشق ،  حسين محمد المقبمي -٘
 . ٜٜٚٔسامي شرف ، عبد الناصر ، دار الجبل ، بيروت ، -ٙ
سعيد أحمد الجناحي ، الحركة الوطنية اليمنية من الثورة إلى الوحدة ، مركز األمل  -ٚ

 . ٕٜٜٔلمدراسات والنشر، الجميورية اليمنية ، 
-ٕٜٙٔيحول اليمن الشمال، الصراع السعودي المصري سعيد محمد أديب -ٛ

  ،)د. ت(ط(،)د. م(،)د.ٜٓٚٔ
عبد الرحمن البيضاني ، أزمة األمة العربية وثورة اليمن ، المكتب المصري  -ٜ

 .ٜٗٛٔالحديث ، القاىرة ، 
عبد الرحمن الطيب بعكر ، ثمانون عامًا من حياة النعمان ، )د. م( ، صنعاء  -ٓٔ

 ،۹۲۲۱ .  
، دار ۹۲۷۱-۹۲۹۱ار السودان أسر  -، خريف الفرح عبد الرحمن مختار -ٔٔ

 .  ۹۲۲۲، الخرطوم ، الصحافة
 ، دار العودة ، بيروت ، عبد العزيز المقالح وآخرون ، الزبيري شاعرا ومناضالً  -ٕٔ

ٜٔٚٚ  . 
عبد اهلل البردوني ، الثقافة والثورة في اليمن ، دار الكاتب العربي ، دمشق ،  -ٖٔ

ٜٜٔٔ. 
ية ، دار اآلداب ، بيروت ، ور عبد اهلل السالل وآخرون ، ثورة اليمن الدست -ٗٔ
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ٜٔٛ٘ .  
عمي محمد زايد ،أحمد محمد نعمان)مذكرات( سيرة حياتو الثقافية والسياسية ،  -٘ٔ

  . ٕٗٓٓالمعيد الفرنسي لألثار والعموم االجتماعية، صنعاء ، 
  ٕٜٛٔمحمد أحمد محجوب ، الديمقراطية في الميزان ، دار النيار ، بيروت ،  -ٙٔ
محمد سعيد محمد الحسن ، عبد الناصر والسودان ، ميداليت المحدودة لمنشر  -ٚٔ

 . ٜ٘ٚٔ، لندن ، 
  ٜٛٚٔ، دار العودة ، بيروت ،  ٕمحمد محمود الزبيري ، مأساة واق الواق، ط -ٛٔ
صر ، دار قضايا الفكر المعا-مرتضى الرضوي ، مع رجال الفكر في القاىرة -ٜٔ

 . ٖٕٓٓ، اليادي ، بيروت
مقدمات ووقائع، الشبكة الذكية، )د . ط(،  ٜٚٙٔرب حزيران مروان حبش، ح -ٕٓ

 )د . ت(. 
وليد الشيينابي ، شخصيات جميعابية أثرت عمى المجتمع السفير خميفة عباس  -ٕٔ

 .  ٕٔٔٓالسودان ، -العبيدي ، منتدى الشخصيات التاريخية ، الجميعاب
  الموسوعات رابعا :

، مؤسسة العفيف الثقافية ، ٕط ، ٔأحمد جابر العفيف ، الموسوعة اليمنية ،ج -8
  .ٖٕٓٓصنعاء ، 

 . ٜٜٚٔ، بيروت، ٔعبد الوىاب الكيالي الموسوعة السياسية، ج -1
 خامسا : البحوث المنشورة في المجالت العربية

 احمد شرف سعيد، الحكيمي مسيرة نضال وحياة ، صحيفة البريد األدبي، -ٔ
 .ٜٜٛٔ(، تشرين الثانيٜالعدد)

التحريضي لمصحافة في شمال الوطن قبل الثورة ، مجمة  أسماعيل الوريث ، الدور -ٕ
 . ٕٜٜٔ( ، شباط ٛٛٔالمحكمة ، العدد)
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عبد اليادي طاىر ، ظيور الجمعية الكبرى وأثرىا في الحياة الثقافية ، مجمة  -ٖ
 . ٜٛٛٔ( ، تموز ٛٔ( ، لسنة)ٓ٘ٔالحكمة ، العدد)

حكمة ، ( ، مجمة الٕٜٙٔ-ٖٜ٘ٔلي دوجالس ، حركة األحرار اليمنيين ) -ٗ
 . ٜ٘ٛٔ( ، حزيران ٘ٔ( ، لسنة)ٕٕٔالعدد)

 . ٜٚٙٔ، أكتوبر ٓٔمجمة السياسة الدولية ، السنة الثالثة، العدد  -٘
 الصحفسادسا : 

 .  ٜٜ٘ٔنيسان  ٕٕ( ، بتاريخ ٖ٘الرأي العام ، جريدة ، الخرطوم ، العدد) -ٔ
 .  ٜٜ٘ٔنيسان  ٕٛ( ، بتاريخ ٜ٘الرأي العام ، جريدة ، الخرطوم ، العدد) -ٕ
 . ٕ٘ٓٓآذار  ٙٔ( ، بتاريخ ٖٗٔٗٔالرياض ، جريدة، المممكة السعودية ، العدد) -ٖ
 . ٜٜ٘ٔآيار  ٚ( ، بتاريخ ٖٗالزمان ، جريدة ، الخرطوم ، العدد) -ٗ
 ٜٚ٘ٔكانون األول ٕٙ( ، بتاريخ ٜ٘صوت السودان ، جريدة ، الخرطوم ، العدد) -٘

. 
 سابعا : شبكة األنترنت العالمية 

 ،من اإلسيامات الفكرية والسياسية عاماً  ٓٚالصادق الميدي ، كمال عبد الرحمن -ٔ
 . ٕٕٓٓتشرين الثاني  ٕٙالخرطوم ،  سكاي نيوز العربية،

 east-https://www.skynewsarabia.com/middle. 
عبد الوىاب االنصاري ، األمير عبد الرحمن عبد اهلل نقد اهلل مرضو وتعذيبو في  -ٕ

،   ٕٕٔٓحزيران  ٘ٔبيوت األشباح ، صحيفة الحراك السودانية اإللكترونية ، 
https://www.alrakoba.net/303402. 
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