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Abstract 
Explained Egypt situation from liberation cases 

and independence movements at Arab Gulf and Arab 
island then the first subject had took  Egypt situation 
from Oman case at 1957 and the media supporting, 
political, and military which Egypt offered it to Oman 
revolutionaries in their fighting against the British 
colonization, but the second subject had  took Egypt 
situation from Yemen revolution at 1962 which 
destroyed in front rule at Yemen and what had showed 
this situation from tensions in the relation between 
Egypt and Saudi Arabia by cause the last fears from 
arrives the relation help to Arab gulf and Arab island, 
but the third subject had took Egypt situation from the 
case of occupation  Yemen south and the political 
supporting and military which Egypt offered it to Oman 
revolutionaries.  
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 المقدمة
ية، فقةد انقالباً جذرياً في السياسةة المصةر 0590يىليى  02احدثت ثىرة 

( 0512 -0591اخةةذت الحكىمةةة المصةةرية ىعلةةج رأسةةوا جمةةال عبةةد الناصةةر  
تةةدعم جميةةح الحركةةات التحرريةةة فةةي الةةىون العربةةي عمىمةةا، ىالم ةةر  العربةةي 
خصىصا ال سيما منوقة الخليج ىالجزيرة العربيةة. اذ سةعت الحكىمةة المصةرية 

ن  ةعى  تلةا المنوقةة من ىراء هذا الدعم الج ن ر االفكار التقدمية ىالقىميةة بةي
الحيىية ذات المىقح الستراتيجي الموم ىاالمكانيات االقتصادية الوائلة لتصةل فةي 
النوايةى الج القضاء علج االنظمة الملكية في تلا المنوقةة ىالتةي كانةت معرىفةة 
بمىاالتوةةا للةةدىل الةربيةةة االمةةر الةةذي افةةرز صةةراعات سياسةةية حةةادة بةةين مصةةر 

دية. فقد  دتنا تلا التجاذبةات ىمةا افرزتةن مةن صةراعات ىالمملكة العربية السعى
سياسية الج دراسة مىقف مصر من قضايا التحرر ىحركةات االسةتقالل فةي تلةا 

 . 0591 -0591المنوقة للفترة 
 0591القضية العمانية 

 0502اعترفت بريوانيا باستقالل إمامة ُعمان "ُعمان الداخل" منةذ عةام 
تىقيح اتفاقية "السي "، التي نصت علج إن يتمتح بعد إن مثلت سلوان مسقو في 

جميح أهل ُعمان باألمن ىالحرية في مدن الساحل ىترفح جميح القيىد المفرىضة 
علج كةل مةن يةدخل إلةج مسةقو ىموةري ىبةاقي المةدن السةاحلية، علةج أن تتعوةد 

، بيةد أن اكت ةاف (0 إمامة ُعمان بعدم مواجمةة مسةقو، ىالمةدن السةاحلية األخةرى
أملةت  0592رىل في إمامة عمان أىجد لبريوانيا مبرًرا الحتاللوا، ففي عةام البت

 ركة بريوانية تابعة ل ركة نفةو العةرا  علةج سةلوان مسةقو اتفاًقةا منحوةا حة  
التنقي  عن البترىل ليس في األراضي الىاقعة تحةت نفةىذف فقةو، بةل تعةدت ذلةا 

في إعداد جةي  تعوةدت  إلج األراضي التابعة إلمامة ُعمان، ىقد  رعت ال ركة
بتدريبن ىتسليحن ىاإلنفا  علين ىجعلتن  كلًيا تابًعا لسةلوان مسةقو، ىفعلًيةا تحةت 

إلةةج  ةةر  منوقةةة مسةةقو فةةي المنةةاو   0591قيةةادة بريوانيةةة ىزجةةت بةةن عةةام 
، (0 القريبة من ميدان العمليةات فةي ُعمةان لالسةتيالء علةج المنةاو  النفويةة منوةا

لي إمام عمان إلج موالبة الجامعة العربية باالعتراف األمر الذي دفح غال  بن ع
 .(2 بإمامة عمان دىلة عربية مستقلة ىقبىلوا عضًىا في الجامعة العربية

درست اللجنة السياسية لجامعة الدىل العربية ول  إمام عمان، ىأىصت 
بانتظةار نتيجةةة الدراسةات التةةي سةتقىم بوةةا األمانةة العامةةة لجامعةة الةةدىل العربيةةة 
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ىضاع إمامة ُعمان، فىاف  مجلةس الجامعةة العربيةة المنعقةد فةي الحةادي ع ةر أل
، ىفةةي الحةةادي (1 علةةج تىصةةية اللجنةةة السياسةةية 0591مةةن كةةانىن األىل عةةام 

أصةةةدر مجلةةةس الجامعةةةة العربيةةةة قةةةراًرا أخةةةر  0599ىالثالثةةةين مةةةن اذار عةةةام 
م عمةان بالمىافقة علج قرار لجنة السياسة التةي أىصةت بتؤجيةل مىضةىع انضةما

، كمةةا أصةةدر (9 إلةةج جامعةةة الةةدىل العربيةةة إلةةج اجتمةةاع قةةادم اسةةتكماالً لعناصةةرف
قةراًرا بالمىافقةة علةج مةا  0599المجلس في الرابح ع ر من ت ةرين األىل عةام 

أقرتن اللجنة السياسية التي دعت الةدىل التةي لةم تبةد رأيوةا فةي مىضةىع انضةمام 
ا في مجلس جامعة الدىل العربيةة فةي ُعمان إلج الجامعة العربية أن تعرض رأيو

 .(9 دىرتن القادمة لكي يتخذ قراًرا بضم عمان إلج الجامعة العربية
السةعىدي ضةد بريوانيةا فةي ولبةن  -استةل إمةام عمةان الىفةا  المصةري

بانضةمام عمةان إلةج الجامعةة العربيةة بيةد أنا بريوانيةا لةم تتةؤن فةي ردهةا
، فقةد (1 

ان فةي الخةامس ع ةر مةن كةانىن األىل عةام احتلت "نةزىى" عاصةمة إمامةة عمة
منتوكةة اسةتقالل ىسةيادة عمةان التةي نصةت عليوةا معاهةدة "السةي " عةام  0599
فانسةةح  اإلمةةام بقىاتةةن إلةةج المنةةاو  الجبليةةة، لتكةةىن مركةةًزا للعمليةةات  0502

المىجوةةة ضةةد القةةىات البريوانيةةة المحتلةةة، ىقةةد اسةةتعملت بريوانيةةا فةةي هجىموةةا 
ىاع األسةةلحة الحديثةةة فقةةد كتبةةت صةةحيفة نيىيةةىرا تةةايمز علةةج عمةةان جميةةح أنةة

ان القىات البريوانية أخذت تتقدم داخل ُعمان، ىان الوةائرات البريوانيةة »قائلة:
نقلةةت العديةةد مةةن السةةيارات المصةةفحة مةةن عةةدن إلةةج ميةةدان العمليةةات الحربيةةة 

وان سعًيا منوا لكس  معركة البترىل التي خاضتوا بحجة مساعدة سةل (8 «بعمان
ةةة ا بقيةةةادة اإلمةةةام غالةةة  لمقاتلةةةة االسةةةتعمار  عمةةةان إال أن ال ةةةع  العمةةةاني هة

 0599البريوةاني، فانةدلعت العمليةةات الحربيةة ضةد القةةىات البريوانيةة منةذ عةةام 
، في الىقةت الةذي  ةكل فيةن والة  بةن (5 مكبدة إياها خسائر مادية ىب رية فادحة

سةةةعًيا منةةةن لتقةةةديم العةةةىن  علةةةي  ةةةقي  اإلمةةةام مكتةةة  إمامةةةة عمةةةان فةةةي القةةةاهرة
ىالمسةةاعدة إلةةج الثةةىار العمةةانيين فةةي الةةداخل ىإيصةةال صةةىت الثةةىرة إلةةج العةةالم 

أهةداف  0599، السةيما بعةد أن أخفةت الدعايةة البريوانيةة بعةد عةام (02 الخارجي
هذف الحملة ىىصفتوا بؤنوا مسؤلة داخليةة بحتةة ىفرضةت وىًقةا علةج عمةان لمنةح 

 ية التي تمارسوا القىات البريوانية هناا ىسعًيا منوا تسر  أنباء العمليات الىح
بعدم اوالع الرأي العام العالمي علج قضةية عمةان، بيةد أن الصةحف ىاإلذاعةات 
المصرية تمكنت من كسر هذا الوى ، فقد نقلت ىقائح جميح المعارا التي دارت 
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اعةةل فةةي بةةين الثةةىار العمةةانيين ىقةةىات االسةةتعمار البريوةةاني فكةةان لوةةا األثةةر الف
 .(00 تؤجيج الرأي العام علج الصعيدين العربي ىالعالمي

رت الجامعة العربية في اجتماعوا المنعقد في الثاني ع ةر مةن نيسةان  قرا
ت ةةكيل بعثةةة ثالثيةةة تمثةةل الجامعةةة العربيةةة ل حاوةةة بةةؤحىال منوقةةة  0599عةةام 

ة هنةةاا، عمةةان بعةةد العمليةةات الحربيةةة الب ةةعة التةةي قامةةت بوةةا القةةىات البريوانيةة
فكتبت إلج سعيد بن تيمىر سلوان مسقو تول  منن تيسير مومة هةذف البعثةة، بيةد 
أنةةن لةةم يةةرد علةةج ذلةةا تنفيةةذ ألىامةةر الحكىمةةة البريوانيةةة التةةي أرادت أن تبقةةج 

، فةةي الىقةةت الةةذي (00 القضةةية العمانيةةة بعيةةدة عةةن الةةرأي العةةام العربةةي ىالعةةالمي
م ىالمسةاعدة للثةىار العمةانيين للصةمىد قامت فين الحكىمةة المصةرية بتقةديم الةدع

بىجن اآللية العسكرية البريوانية فاستقبلت العديد من أبناء ال ع  العماني ىقامت 
بتدريبوم في معسكرات خاصة علج جميح أنىاع األسلحة الحديثة التي جوزت بوا 

عن  الثىرة العمانية ىأمدتوا بكافة اإلمكانيات العسكرية ىالمادية ىالسياسية فضالً 
أنوا فتحت الكثير من المكات  اإلعالمية الناوقة باسم الثىرة العمانية فةي القةاهرة 
العواء الرأي العةام صةىرة ىاضةحة عمةا يةدىر فةي عمةان بةين الثةىار ىالقةىات 

 .(02 البريوانية
سةةاندت الجامعةةة العربيةةة القضةةية العمانيةةة بكةةل مةةا لةةديوا مةةن إمكانيةةات 

العربية المنعقد في الثاني ىالع رين من أيلةىل سياسية، إذ أصدر مجلس الجامعة 
قةةراًرا بالمىافقةةة علةةج قةةرار اللجنةةة السياسةةية التةةي أىصةةت الةةدىل  0599عةةام 

األعضاء بمىاصلة مساعيوا حتج تسترد إمامة عمان حقىقوا ىأن تىجن مندىبيوا 
لةةدى األُمةةم المتحةةدة فةةي اإل ةةارة لوةةذف القضةةية أمةةام الجمعيةةة العامةةة فةةي دىرتوةةا 

ىنتيجةةة للةةدعم المصةةري للثةةىار العمةةانيين باألسةةلحة ىالعتةةاد، ىالةةدعم  (01 قبلةةةالم
السياسي الذي قدمتن الجامعة العربية تمكن الثىار العمانيين مةن تفجيةر ثةىرة فةي 

، اسةةتعادىا فيوةةا عاصةةمتوم نةةزىى ىفرضةةىا 0591الثةةامن ع ةةر مةةن تمةةىز عةةام 
، ىقةةد عجةةزت (09 سةةيورتوم علةةج الكثيةةر مةةن مقاوعةةات ىمةةدن الجبةةل األخضةةر

القةةةىات البريوانيةةةة عةةةن اسةةةترجاع هةةةذف المةةةدن ىالمقاوعةةةات لةةةىال التعزيةةةزات 
العسةةةكرية التةةةي ىصةةةلت إليوةةةا مةةةن قىاعةةةدها فةةةي "كينيةةةا" ىبعةةةض قىاعةةةدها 

، ىاسةةةتخداموا للوةةةائرات التةةةي تمكنةةةت عةةةن وريقوةةةا (09 االسةةةتعمارية األخةةةرى
قصةفت فةي يةىم استرجاع العديد من المدن التةي استعصةت علةج القةىات البريةة ف

مدينة نزىى مما اضور اإلمام إلج سح   0591الرابح ىالع رين من تمىز عام 
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قىاتن إلج الجبل األخضر في الثاني ع ر من ا  من العام نفسن ليىاصل عملياتن 
 .(01 ضد القىات البريوانية

أدت األعمةال الىح ةةية التةي ارتكبتوةةا القةىات البريوانيةةة فةي ُعمةةان إلةةج 
مةن أبنةاء ال ةع  العمةاني إلةج الةدىل العربيةة المجةاىرة بعةد أن هجرة عدد كبير 

فقدىا مساكنوم ىمزارعوم فىصل عددهم في بلدان ىإمةارات الخلةيج العربةي إلةج 
أكثر من تسعين ألف مواجر فضالً عن أعةداد أخةرى هةاجرت إلةج بلةدان أفريقيةا 

ة العربيةة ، ىنتيجة لوذف األعمةال العدىانيةة فقةد أصةدر مجلةس الجامعة(08 ال رقية
قةراًرا بالمىافقةة علةج مةا أىصةت بةن  0591المنعقد في الثاني ع ر من ا  عام 

اللجنة السياسة التي أدانت التدخل البريواني المسلح فةي ُعمةان ىاعتبرتةن اعتةداًء 
صارًخا علج استقاللوا ىسيادتوا ىسالمة أراضةيوا، ىدعةت الةدىل األعضةاء فةي 

ماعي م ترا ىذلةا بولة  عقةد جلسةة عاجلةة الجامعة العربية إلج القيام بعمل ج
لمجلس األمن للنظر في القضية العمانية ىىقف التدخل البريواني في ُعمان، كما 
دعت الدىل األعضاء في الجامعةة إلةج بةذل المسةاعي العاجلةة فةي األُمةم المتحةدة 

 .(05 لتؤييد عمان في قضيتوا
العربيةةة  ىعلةةج أثةةر اسةةتمرار العةةدىان ىا ةةتدادف عقةةد مجلةةس الجامعةةة

، ىأصةدر قةراًرا بالمىافقةة علةج تىجيةن اللجنةة 0595اجتماًعا لن فةي أيلةىل عةام 
السياسية التةي دعةت جميةح الةدىل األعضةاء إلةج تقةديم المعىنةات المامةة عمةان، 
ىمىاصةةلتوا التعريةةف بقضةةية عمةةان فةةي الميةةدانين الةةداخلي ىالةةدىلي، كمةةا دعةةت 

ربووةةا عالقةةات دبلىماسةةية مةةح الةةدىل العربيةةة األعضةةاء فةةي الجامعةةة ىالتةةي ت
بريوانيا إلج بذل المساعي لحسم هذا النزاع ىأن تقىم الىفىد العربيةة لةدى األمةم 
المتحةةدة فةةي الةةدىرة الرابعةةة ع ةةر للجمعيةةة العامةةة بإثةةارة القضةةية فةةي الخوةة  

، ىقةةد (02 االفتتاحيةةة لرإسةةاء الىفةةىد فةةي اللجنةةة السياسةةية التابعةةة ل ُمةةم المتحةةدة
مةةة البريوانيةةة ىحةةدتين مةةن القةةىات العسةةكرية التابعةةة ل سةةوىل اسةةتدعت الحكى

، 0598البريواني في "الماليى"، فىصلت الىحدة األىلج في ت ةرين الثةاني عةام 
نتيجةةة السةتمرار المقاىمةة التةي يقةىم بوةةا  0595ىالثانيةة فةي كةانىن الثةاني عةام 

، فضةالً عةن (00 تالثىار العمانيين ىالتي كبدتوم خسائر فادحة بةاألرىاي ىالمعةدا
ان هذف المقاىمةة قةد حرمةت ال ةركات البريوانيةة مةن اسةتثمار البتةرىل الةذي تةم 

مت األمانةة العامةة لجامعةة الةدىل العربيةة مةةذكرتوا (00 اكت ةافن مةن قبةل ، ىقةد قةدا
متةةةن  الخاصةةةة بالقضةةةية العمانيةةةة إلةةةج اللجنةةةة السياسةةةية ىإحاوتوةةةا علًمةةةا بمةةةا قدا
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ىالمملكةةة العربيةةة السةةعىدية مةةن مسةةاعدات للثةةىار الجموىريةةة العربيةةة المتحةةدة 
العمانيين مما دفعوا إلج دعىة الدىل األعضاء التي لةم تةدفح نصةيبوا فةي المعىنةة 
المقررة للثىار العمانيين إلج أدائوا، ىأن تىصي هةذف الةدىل منةدىبيوا لةدى األمةم 

عيةةة المتحةدة بولة  إدراا القضةية فةي جةدىل أعمةال الةدىرة الخامسةة ع ةر للجم
العامةة ل ُمةم المتحةةدة، كمةا أىصةتوم ببةةذل المسةاعي لةدى بريوانيةةا لحسةم النةةزاع 
ىإرجةةاع حقةةى  العمةةانيين، ىمضةةاعفة الجوةةىد مةةن قبةةل أجوةةزة اإلعةةالم العربيةةة 
للتعريةةف بقضةةية عمةةان ىعةةدالتوا ى ةةري جىانبوةةا، ىقةةد ىافةة  مجلةةس الجامعةةة 

لتىصية التي أبدتوا اللجنة علج ا 0592العربية المنعقد في التاسح من نيسان عام 
 .(02 السياسية

 0592ىاف  مجلس الجامعة العربيةة المنعقةد فةي السةابح مةن أيلةىل عةام 
علج ما أىصت بن اللجنة السياسية، بؤن يترا للىفىد العربيةة لةدى األُمةم المتحةدة 
عند تنفيذ مجلس قرار الجامعةة العربيةة الخةات بتقةديم قضةية ُعمةان إلةج الةدىرة 

 ر للجمعية العامة ل ُمم المتحدة بعد الرجىع إلج حكىمتوةا للتصةرف الخامسة ع
مت  في األمر بمةا تةىحي إليةن المصةلحة ىالظةرىف السةائدة، ىبنةاًء علةج ذلةا تقةدا
ىفىد الدىل العربية في األُمم المتحدة قبل الةدىرة الخامسةة ع ةر للجمعيةة العامةة 

مةةةال الجمعيةةةة العامةةةة ل ُمةةم المتحةةةدة بولةةة  إدراا قضةةةية ُعمةةةان فةةةي جةةةدىل أع
 0592ىحصلت المىافقة علج ذلا في الحادي ىالثالثةين مةن ت ةرين األىل عةام 

ىأىصةةت الجمعيةةة العامةةة بإحالةةة القضةةية العمانيةةة إلةةج اللجنةةة السياسةةية الخاصةةة 
 .(01 التابعة ل ُمم المتحدة

تىالةةت االحتجاجةةات العمانيةةة علةةج االعتةةداءات البريوانيةةة ضةةدهم، فقةةد 
مان ببرقية إلج األمانة العامة لجامعة الدىل العربيةة احةتجا فيوةا علةج بعث إمام عُ 

اعتزام بريوانيا نقل قىاعدها الحربية من عدن إلج  "جزيرة مصيرف" ،التي هةي 
، (09 حةة  مةةن حقةةى  إمامةةة عمةةان ىاعتبةةر ذلةةا اعتةةداًء جديةةًدا علةةج إمامةةة عمةةان

ة فقةد أعربةت عةن ورية  ىسعًيا مةن الحكىمةة البريوانيةة لتمييةح القضةية العمانية
فجرى أىل اتصال  (09 مبعىثوا عن رغبتوا في مفاىضات مح قادة الثىرة العمانية

بين اإلمام غال  بن علي ىبين بريوانيا عن ورية  منةدى  أرسةلتن األخيةرة فةي 
، ىالذي أعر  بدىرف عن رغبتن دخىل بريوانيا في مفاىضات 0595تمىز عام 

ىقةةف هةةإالء الثةةىار عمليةةاتوم ضةةد القةةىات مةةح الثةةىار العمةةانيين  ةةريوة أن ي
البريوانية، بيد أن هذا ال رو لقي رفًضا قاوًعا مةن اإلمةام غالة  بةن علةي، ممةا 
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أجبةةر بريوانيةةا علةةج التراجةةح عةةن  ةةرووا فةةي المفاىضةةات التةةي اسةةتؤنفت عةةام 
ىأجبةةرت الحكىمةةة البريوانيةةة فةةي تلةةا المفاىضةةات علةةج معرفةةة ولبةةات  0592

 .(01 اإلمام غال  بن علي
وال  اإلمام غال  بن علي الحكىمةة البريوانيةة بعةىدة األحةىال إلةج مةا 
كانت علين قبل االعتداء، ىاالعتراف بسيادة ُعمان ىاستقاللوا ىجالء قىاتوم عةن 
األراضةةةي الُعمانيةةةة ىتقةةةديموم تعىيضةةةات مةةةا أتلفتةةةن الحةةةر  ىإوةةةال  سةةةراي 

رىت فةي  ةور تمةىز عةام ، فعقةد الجانبةان اجتماًعةا ببية(08 المسجىنين السياسةيين
، بيةةد أن تمسةةا الجانةة  الُعمةةاني بضةةرىرة اعتةةراف بريوانيةةا باسةةتقالل 0592

، ىاسةتؤنفت (05 عمان كؤساس لبدء المفاىضات قد أدى إلج ف ل تلةا المفاىضةات
المفاىضات مرات عدة اخرها االجتماع الذي عقد في بلدة  تىرا بلبنان في  باو 

ل إلةةج اتفةةا  بةةين الجةةانبين بسةةب  تمسةةا ، ىالةةذي انتوةةج دىن التىصةة0590عةةام
 .(22 بريوانيا بسياسة العدىان ىعدم االعتراف باستقالل عمان ىسيادتوا

اتجوت عمان إلج األُمم المتحدة إليجاد حل مناس  لقضيتوا التي نىق ت 
،ى حضةةر 0590فةةي الةةدىرة السادسةةة ع ةةر للجمعيةةة العامةةة ل ُمةةم المتحةةدة عةةام 

يمان بن حمير أمير الجبل األخضر ىعضىين والة  بةن الىفد الُعماني برئاسة سل
، ىقد تقدمت ىفىد الدىل العربية لدى األُمم المتحدة إلج (20 علي  قي  إمام عمان

رئيس مجلس اللجنة السياسةية الخاصةة بكتةا  فةي الثالةث ىالع ةرين مةن ت ةرين 
تول  فيةن السةماي للىفةد العمةاني لحضةىر مناق ةات القضةية،  0590الثاني عام 

، (20 ىلمندىبةةن بإلقةةاء كلمةةة فةةي اللجنةةة السياسةةية يعةةرض فيوةةا ىجوةةة نظةةر بةةالدف
فعارض المندى  البريواني هذا الول  يإيدف في ذلا المندى  االسترالي، فجةاء 
الرد العربي من قبل مندى  الجموىرية العربية المتحدة محمىد رياض الةذي فنةد 

فد العماني حضىر المناق ات أقىال المندى  البريواني ىأكد ضرىرة السماي للى
ىإلقاء كلمتن ،فؤيةدف فةي ذلةا منةدىبى الةدىل العربيةة، ىمنةدىبى الةدىل اال ةتراكية 
الع ر فضةالً عةن عةدد مةن الةدىل األفريقيةة ىاآلسةيىية، األمةر الةذي دفةح اللجنةة 
السياسةية التابعةة ل مةةم المتحةدة إلةةج إصةدار قةةرار المىافقةة علةةج االسةتماع للىفةةد 

ن هةةةةذا القةةةةرار الوزيمةةةةة األىلةةةةج فةةةةي سلسةةةةلة هةةةةزائم االسةةةةتعمار العمةةةةاني فكةةةةا
 .(22 البريواني

ىقفت الجموىرية العربية المتحدة فةي مقدمةة الةدىل العربيةة التةي دافعةت 
عن استقالل ُعمان ىسيادتوا، فقد ندد مندىبوا لدى األُمم المتحدة صةبري الخةىلي 
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رتكبوةةةا االسةةةتعمار بةةةالمزاعم البريوانيةةةة ىاسةةةتنكر الفضةةةائح الىح ةةةية التةةةي ي
البريواني في إمامة عمان ىوال  بجالء الجيى  البريوانية عن ُعمةان ىمنحوةا 

، كمةا ركةز ىفةةد الجموىريةة العربيةة المتحةدة علةج المسةةتندات (21 االسةتقالل التةام
التاريخية التةي تك ةف ان مسةقو هةي الفةرع ىليسةت األصةل، سةعًيا منةن لةدحض 

إمامة عمان جزء من مسقو، كما أىضح الىفد  المزاعم البريوانية التي تدعي بؤن
أن القانىن الدىلي ال يتيح ألي دىلة ح  مساعدة دىلة أخرى علج مواجمةة دىلةة 
ثالثة، ىأكد ان اعتراف بريوانيا بةؤن ثةىرة ُعمةان هةي ثةىرة ضةد سةلوان مسةقو 
يعنةةةي أنوةةةا اعترفةةةت باسةةةتقالل عمةةةان ىبةةةذلا ال يحةةة  لوةةةا التةةةدخل فةةةي  ةةةإىنن 

 .(29 الداخلية
ىفةةي الجلسةةة الرابعةةة مةةن الةةدىرة السادسةةة ع ةةر للجمعيةةة العامةةة ل ُمةةم 

أىجةةةز منةةةدى   0590المتحةةةدة المنعقةةةدة فةةةي الثالثةةةين مةةةن ت ةةةرين الثةةةاني عةةةام 
الجموىرية العربية المتحةدة حسةن صةبري الةدفاع عةن القضةية العمانيةة ،ىاعتبةر 

نكر التةةدخل تسةةىيتوا أمةةًرا فةةي غايةةة األهميةةة بالنسةةبة السةةتقرار المنوقةةة ىاسةةت
البريوةةاني معتبةةًرا إيةةاف عمةةل اسةةتعماري يوةةدف إلةةج حرمةةان  ةةع  عمةةان مةةن 

لوةا صةفة المعاهةدة الدىليةة التةي  0502االستقالل، ىأكد إن معاهةدة السةي  عةام 
تعقةةد بةةين دىلتةةةين ذات سةةيادة، ىالسةةةيما إنوةةا عالجةةت قضةةةايا األجانةة  ىتبةةةادل 

العربيةة المتحةدة علةج مةا  المجرمين ىحسن الجةىار، كمةا رد منةدى  الجموىريةة
ذكرف المندى  البريواني مةن أن الجموىريةة العربيةة المتحةدة قةد سةاعدت الثةىار 
العمانيين فقال بؤن بالدف تعد مساعدة الثىار العمانيين أمةًرا البةد منةن يحتمةن عليةن 
الىاجةة  القةةىمي تجةةاف أبنةةاء ال ةةع  العربةةي العمةةاني التةةي سةةلبت حقىقةةن بقةةىة 

تقةةةدمت الةةةدىل العربيةةةة فةةةي هةةةذف الةةةدىرة فضةةةالً عن: مةةةالي، ، ىقةةةد (29 السةةةالي
ىأفةانستان، ىأندنىسيا، ىيىغسالفيا، ىغينيا( بم رىع قرار إلج اللجنة السياسةية 
أكةةدت فيةةن ضةةرىرة االعتةةراف بحةة   ةةع  عمةةان فةةي تقريةةر مصةةيرف، ىجةةالء 
القةةىات البريوانيةةة عةةن عمةةان، ىتسةةىية الخالفةةات القائمةةة بةةين الفرقةةاء بةةالور  

سليمة فوري الرئيس القرار علج اللجنة للتصةىيت عليةن فةي الرابةح مةن كةانىن ال
، فحصةةل علةةج ثمةةان ىثالثةةين صةةىًتا مقابةةل ىاحةةد ىع ةةرىن 0590األىل عةةام 

صىًتا ضدف ىامتناع تسح ىع رىن عةن االقتةراع فلةم يحصةل بةذلا علةج أغلبيةة 
ا السادسةة ع ةر الثلثين ،األمر الذي أدى إلج ف ل هيئة األُمةم المتحةدة فةي دىرتوة

 .(21 في التىصل إلج حل للقضية العمانية
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علةةج الةةرغم مةةن هةةذا الف ةةل فةةإن الثةةىار العمةةانيين اسةةتمرىا فةةي القيةةام 
 0590بعملياتوم العسكرية التي ازدادت ضراىتوا للمدة من منتصف نيسان عةام 

إلج نواية ت ةرين األىل مةن نفةس العةام كبةدىا خاللوةا القةىات البريوانيةة خسةائر 
، ىقةةد اسةةتؤنفت اللجنةةة السياسةةية التابعةةة ل ُمةةم (28 يةةرة فةةي األرىاي ىالمعةةداتكب

 0590المتحدة القضية العمانية في دىرتوا السابعة ع ر فةي ت ةرين الثةاني عةام 
فبين مندىبى العر  خالل جلسات هةذف الةدىرة ان القضةية العمانيةة قضةية عادلةة 

سةةة الرابعةةة المنعقةةدة فةةي مإكةةدين ضةةرىرة االعتةةراف باسةةتقالل عمةةان ففةةي الجل
اسةتعرض حسةن الزيةات منةدى   0590الثاني ىالع رين من ت رين الثاني عام 

الجموىرية العربية المتحدة تاريخ التدخل البريواني في ُعمان كا ةًفا النقةا  عةن 
، ىقةد ارجةح منةدى  الجموىريةة (25 األوماع البريوانية فةي بتةرىل تلةا المنوقةة

ىف الريةةدي فةةي الجلسةةة السادسةةة المنعقةةدة فةةي السةةابح العربيةة المتحةةدة عبةةد الةةرإ
عةدم حضةىر سةلوان مسةقو إلةج أحةد  0590ىالع رين مةن ت ةرين الثةاني عةام 

سةةببين: إمةةا إن بريوانيةةا قةةد تعوةةدت لسةةلوان مسةةقو بحمايةةة مصةةالحن، ىإمةةا أن 
بريوانيةةا أرادت أن تومةةس بعةةض الحقةةائ  ىنبةةن أعضةةاء األُمةةم المتحةةدة إلةةج أن 

زالت تتدخل في  إىن عمان، ىاست ود بما كتبتةن الصةحف العالميةة بريوانيا ال 
ىما نقلةن المةراقبين مةن اعترافةات، ىأكةد أن الثةىار العمةانيين مةا زالةىا يقةاىمىن 
االسةةتعمار البريوةةاني للحصةةىل علةةج اسةةتقاللوم بةةالرغم ممةةا فرضةةن االسةةتعمار 

 .(12 البريواني من وى  لمنح تسر  األنباء خارا عمان
دىل العربيةةةة اإلحةةةدى ع ةةةر ىبعةةةض الةةةدىل األجنبيةةةة بةةةنفس تقةةةدمت الةةة

الم رىع الذي قدمتن في الدىرة الساسة ع ر للجمعية العامة ل مةم المتحةدة  فةي 
، (10 ، بيةد أنةن ف ةل لعةدم حصةىلن علةج أغلبيةة الثلثةين0590ت رين الثةاني عةام 

ربيةةة ىاسةةتمرت الثةةىرة العمانيةةة تتلقةةج الةةدعم ىالمسةةاعدة مةةن قبةةل الجموىريةةة الع
المتحةةدة التةةي اسةةتمرت تقةةدم لوةةا المسةةاعدات عةةن وريةة  فةةرع الجمعيةةة الخيريةةة 
الظفارية المىجىدة في القاهرة بحجة بناء المساجد ىكانت هذف الجمعية علج صلة 
ىثيقةةة بالحكىمةةة المصةةرية، فضةةالً عةةن المسةةاعدات العسةةكرية التةةي كةةان يتلقاهةةا 

لمىجةىدة فةي الةيمن ال ةمالي ىالتةي الثىار العمانيين من قيةادة القةىات المصةرية ا
، بيةد أن هةذف المسةاعدات انقوعةت بعةد 0590جاءت لمساندة الثىرة اليمنيةة عةام 

،ىقةد أعلنةت  (10 0591انسحا  الجي  المصري علةج أثةر نكسةة حزيةران عةام 
جبوةةة تحريةةر ظفةةار التةةي تبنةةت مقاىمةةة االسةةتعمار البريوةةاني عةةن بدايةةة الكفةةاي 
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نا دت فين ال ع  العمةاني  0599اسح من حزيران  عام المسلح ببيان لوا في الت
باسةةم الةةىون ىالعرىبةةة بةةؤن يحمةةل السةةالي ىيقةةف إلةةج جانبوةةا ضةةد االسةةتعمار 

 .(12 ىحمالتن حيث ترتفح راية الحرية ىاالستقالل في سماء عمان
أمةةا الجامعةةة العربيةةة فقةةد ىاصةةلت جوىدهةةا بةةدعم القضةةية العمانيةةة، ففةةي 

ين لمجلس الجامعة العربيةة المنعقةدة فةي الثةاني مةن نيسةان الدىرة التاسعة ىالثالث
أصةةدر قةةراًرا بالمىافقةةة علةةج مةةا أىصةةت بةةن اللجنةةة السياسةةية، التةةي  0592عةةام 

دعت الدىل األعضاء إلج تقديم الدعم المادي ىالمالي إلج الثىار العمانيين ىتؤييةد 
، (11 امنةة ع ةرعرض القضية علج الجمعية العامة ل ُمم المتحةدة فةي دىرتوةا الث

ىلةةم تنقوةةح الجامعةةة العربيةةة عةةن مىاصةةلة جوىدهةةا فةةي دعةةم قضةةية عمةةان، فقةةد 
بياًنا  0599أصدر مجلس الجامعة العربية المنعقد في الثالث ع ر من أيلىل عام 

لن أكد فين علج ضرىرة تقديم العىن ىالمسةاعدة للثةىار العمةانيين ىتؤييةد القضةية 
االسةةتعمار بنيىيةةىرا فةةي الةةدىرة المقبلةةة  العمانيةةة فةةي اجتماعةةات لجنةةة تصةةفية

 .(19 للجمعية العامة ل ُمم المتحدة
ىقفت الحكىمةة المصةرية إلةج جانة  الثةىار العمةانيين مقدمةة لوةم الةدعم 
السياسي ىاإلعالمي ىالعسكري فقد سخرت أغل  إذاعاتوا ىصحفوا لنقل أحداث 

الداخل العماني، السيما المعارا التي تدىر بين الثىار ىاالستعمار البريواني في 
إن االستعمار البريواني فرض وىًقا علج ما يحدث في داخل عمان، فضةال عةن 
إنوا فتحت الكثير من المكات  اإلعالمية الناوقة باسم الثةىرة لتنةىير الةرأي العةام 
بما يحدث من معارا في عمان بين الثىار ىاالسةتعمار البريوةاني ىلةم تقةف فةي 

م، بةل تعةدت ذلةا إلةج تةدري  العديةد مةن الثةىار بعةد ان دعموا عند حدىد اإلعال
فتحت لوم معسكرات ىجوزتوم باألسلحة، ناهيةا عةن الةدىر الكبيةر الةذي قةام بةن 
الىفةةد المصةةري فةةي األُمةةم المتحةةدة الةةذي نةةدد بالفضةةائح الىح ةةية التةةي يرتكبوةةا 

 االستعمار البريواني موالًبا الجيى  البريوانية بالجالء عن ارض عمان.
 

 2691الثورة اليمنية  -
كانت الحكىمة المصرية قد أنوت أعمال اتحاد الةدىل العربيةة الةذي كةان 
يجمعوا مح اليمن بسةب  تةىتر العالقةات بةين البلةدين علةج أثةر صةدىر القةرارات 

، فقةةد هةةاجم االمةةام احمةةد ملةةا الةةيمن هةةذف (19 0590اال ةةتراكية فةةي تمةةىز عةةام 
إلسةالمي، فةرد عليةن جمةال عبةد الناصةر القرارات ىاعتبرها خرىجاً عن الةدين ا
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لقةد »قةائالً:  0590في خوا  ألقاف في الثالةث ىالع ةرين مةن كةانىن األىل عةام 
ىقعنةةةا ضةةةحية ىهةةةم خويةةةر قادتنةةةا إليةةةن ثقةةةة متزايةةةدة بةةةالنفس فةةةي التعةةةاىن مةةةح 

، ىعلةةةج أثةةةر التةةةىتر فةةةي عالقةةةات البلةةةدين فقةةةد أتاحةةةت الحكىمةةةة (11 «الرجعيةةةة
للمعارضة اليمنية لمواجمةة النظةام أإلمةامي فةي الةيمن ى المصرية المجال الكافي 

سةةةخرت لوةةةم فةةةي سةةةبيل ذلةةةا العديةةةد مةةةن ىسةةةائل االعةةةالم المتمثلةةةة بالصةةةحف 
، فقةةد سةةمحت لوةةذف المعارضةةة باسةةتخدام إذاعةةة، "صةةىت العةةر " (18 ىاإلذاعةةات

ىمجلة "رىز اليىسف" في  ن حمالتوا الدعائيةة ضةد النظةام االمةامي فةي الةيمن 
 .(15 عىامل إثارة حقيقية ضد هذا النظام ىالتي  كلت

لم يقف الدعم المصةري عنةد ىسةائل اإلعةالم، بةل تعةدى ذلةا إلةج الةدعم 
العسةةكري السةةري ،فقةةد أعةةدت المخةةابرات الحربيةةة فةةي مصةةر معسةةكراً لتةةدري  
المعارضةين اليمنيةةين علةج األسةةلحة الخفيفةةة، فضةالً عةةن إرسةةالوا عةدد كبيةةر مةةن 

  عةةةدد مةةةن القنةةةىات ىقةةةد كةةةان عبةةةد الةةةرحمن األسةةةلحة الةةةج الةةةيمن عةةةن وريةةة
أحد هذف القنىات التي ادت دىراً بارزاً في نقل األسةلحة الةج الثةىار  (92 البيضاني

ىامتةازت خوةو الثةىرة اليمنيةة بالسةرية ىالكتمةان فقةد كانةت  (90 في داخةل الةيمن
محصىرة بين االحرار اليمنيةين مةن المةدنيين ىبةين جمةال عبةد الناصةر ىضةباو 

بجمةال عبةد  (92 الةج أن اتصةل تنظةيم الضةباو االحةرار (90 ات المصةريةالمخابر
الناصةةر عةةن وريةة  محمةةد عبةةد الىاحةةد القةةائم بؤعمةةال السةةفارة المصةةرية بةةاليمن 
لمعرفة ما يمكن ان تقدمن الحكىمة المصرية من عىن ىمساعدات فيمةا لةى قةامىا 

نفةذىا ىسةؤفي »فيةن بالثىرة فتلقىا بعد ايام قليلة رداً من جمةال عبةد الناصةر جةاء 
 .(91 «بكامل التزاماتي

حصةةل األحةةرار المةةدنيىن اليمنيةةىن علةةج ىعةةد مةةن الحكىمةةة المصةةرية  
، بيةد أن ىفةاة اإلمةام احمةد (99 بدعم الثىرة في حالة قياموا بكتيبة ىبضح وائرات

ىتسةلم ابنةن البةدر زمةام الحكةم قةد احةدث  0590في التاسح ع ر مةن أيلةىل عةام 
حرار المدنيين الذين انقسمىا علج فريقين فري  يإيد االمام انقسام في صفىف األ

، (91 الذي أعلن فةىر تسةلمن إنةن بصةدد اتخةاذ إجةراءات إصةالحية هامةة (99 البدر
ىفري  معارض لم تنول علين حيلة اإلمام البدر، ىقد وال  هذا الفري  بضرىرة 

ىإقامةةة نظةةام القيةةام بةةالثىرة التةةي مةةن  ةةؤنوا أن تنوةةي الحكةةم األمةةامي فةةي الةةيمن 
 .(98 جموىري تقدمي ينقذ ال ع  اليمني من تخلفن
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أرسةةل اإلمةةام البةةدر برقيةةة إلةةج جمةةال عبةةد الناصةةر ينعةةج فيوةةا ىالةةدف فةةي 
فكانةةت مبةةادرة منةةن ت ةةير إلةةج احتمةةال تحسةةن  0590الع ةةرين مةةن أيلةةىل عةةام 

، فقةد اصةدر جمةال عبةد الناصةر قةراراً نةت علةج ىقةف (95 العالقات بين البلدين
عة ىالن ر ضد اإلمام البةدر األمةر الةذي خ ةي منةن عبةد الةرحمن البيضةاني اإلذا

 (،92 بؤن يىلد تصىراً لدى الثىار فةي الةيمن بةؤن مصةر تراجعةت عةن دعموةا لوةم
السيما بعد أن رد جمال عبد الناصر علج اإلمام البدر بؤن بعث إلين تعزيةة بىفةاة 

قد دفح ذلةا عبةد الةرحمن ، ى(90 0590ىالدف في الثالث ىالع رين من أيلىل عام 
البيضاني إلج اإلسراع في ولبن من الحكىمة المصرية بؤن تسمح لن بإذاعة كلمة 
أخيرة عبر صةىت العةر ، حتةج يتبةين للثةىار بؤنوةا ماضةية فةي دعموةم فىافقةت 
الحكىمةةة المصةةرية علةةج ولبةةن فةةؤذاع كلمتةةن فةةي الخةةامس ىالع ةةرين مةةن أيلةةىل 

 .(90 حدأي قبل قيام الثىرة بيىم ىا 0590
ت ير بعةض المصةادر إلةج إن محمةد عبةد الىاحةد القةائم بؤعمةال السةفارة 
المصةةرية بةةاليمن قةةد اخبةةر اإلمةةام البةةدر بةةؤن هنةةاا مةةن يخوةةو لقيةةام ثةةىرة ضةةدف 
رف من خمسة ع ر ضابواً قائالً لن بؤنوم علج رأس تنظيم الضةباو األحةرار  ىحذا

رار التحرا السريح فعقدت ، فصار لزاماً علج تنظيم الضباو األح(92 داخل اليمن
قيادة التنظيم اجتماعاً خرجىا منن باتفا  نت علةج ضةرىرة قيةام الثةىرة بؤسةرع 

لقيادة التنظيم الةذي حةدد بةدىرف يةىم  (91 ما يمكن ىتم اختيار علي عبد هللا السالل
مىعةداً إلعةالن الثةىرة ىأبلةةت جميةح  0590السادس ىالع رين مةن أيلةىل عةام 

الثىرة في الىقت الةذي يقةىم فيةن احةد أعضةاء التنظةيم بقتةل  فرىع التنظيم بمىعد
اإلمةةام البةةدر بعةةد انتوةةاء جلسةةة مجلةةس الةةىزراء مةةن اجتماعةةن فةةي قصةةر اإلمةةام 

، بيةةد إن المحاىلةةة بةةاءت بالف ةةل ممةةا دفةةح قيةةادة التنظةةيم إلةةج إصةةدار (99 الجديةةد
 .(99 أىامرها إلج قىات الثىرة  بتوىي  قصر الب ائر

مكىنةةة مةةن سةةت دبابةةات ىأربةةح عربةةات مدرعةةة  تحركةةت ىحةةدة مدرعةةة
قامت بقصف القصر في الىقةت الةذي اسةتىلت فيةن قةىات عسةكرية أخةرى تابعةة 
للثىرة علةج محوةة اإلذاعةة فةي صةنعاء ىعلةج موارهةا الجةىي، ىبعةد أن أتمةت 
قىات الثىرة السيورة علج صنعاء أذاع عبةد هللا السةالل بيةان الثةىرة الةذي ألةةج 

 .(91 ىأعلن قيام الجموىرية العربية اليمنية فين نظام اإلمامة
أكد عبد هللا السةالل إن اإلمةام البةدر قتةل ىان السةلوة انتقلةت إلةج القيةادة 

، ىمةةا إن نجحةةت الثةةىرة (98 العليةا للجةةي  لحةةين إجةةراء انتخابةةات عليةا فةةي الةةبالد
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حتةةج سةةارع جمةةال عبةةد  0590اليمنيةةة فةةي السةةادس ىالع ةةرين مةةن أيلةةىل عةةام 
إن »إرسال برقية تونئة إلةج عبةد هللا السةالل قائةد الثةىرة قةائالً فيوةا:  الناصر إلج

 ع  الجموىرية العربية المتحدة تابح بكل اهتمام توىرات األحداث الكبةرى فةي 
الةيمن ىمحاىلةة ال ةع  ىالجةي  إقامةة حيةاة جديةدة تحقة  فةي ارض الةيمن عةةزة 

 .(95 «اإلنسان ىكرامتن
 ية االنقال  من الحكىمة المصةرية ىقد ول  عبد الرحمن البيضاني ع 

قةةىات عسةةكرية مصةةرية لةةدعم الثةةىرة حةةددها بخمسةةمائة جنةةدي ىثةةالث وةةائرات 
ىخبير عسكري مما يدلل علج ىعي القائمين بالثىرة عما سيلح  بوا من إخوةار 
خارجية تتمثل ببريوانيا ىالمملكة العربية السعىدية، ىقد ىصلت إلج صنعاء بعد 

ائرة مصةةرية تحمةةل األحةةرار مةةن المةةدنيين أمثةةال عبةةد يةةىمين مةةن االنقةةال  وةة
الةةةرحمن البيضةةةاني ىاخةةةرىن مصةةةوحباً معةةةن المعىنةةةة الماليةةةة المولىبةةةة لسةةةد 

، ىقةةد ىصةةل معةةن النقيةة  محمةةد عبةةد السةةالم ليصةةبح حلقةةة (12 احتياجةةات الثةةىرة
. ىقةد ىصةلت (10 اتصال بين الثىرة في صنعاء ىجمال عبةد الناصةر فةي القةاهرة

، 0590ة إلج اليمن جىاً فةي الثةامن ىالع ةرين مةن أيلةىل عةام أىل قىات مصري
، كمةا اعترفةت الحكىمةة (10 ىبحراً في التاسح ىالع رين من أيلىل من العام نفسن

ىبذلا  0590المصرية بالثىرة اليمنية في مساء الثامن ىالع رين من أيلىل عام 
ت فيةةن عةةن تكةةىن أىل دىلةةة عربيةةة تعتةةرف بوةةذف الثةةىرة ،فةةي الىقةةت الةةذي أعلنةة

تؤييدها للثىرة في الةيمن فحةذرت فةي بيةان لوةا إذاعتةن فةي السةابح ىالع ةرين مةن 
، ىقةد دفعةت الثةىرة اليمنيةة (12 من أي تدخل فةي  ةإىن الةيمن 0590أيلىل عام 

المملكة العربية المملكة العربية السعىدية الج التدخل ضةدها سةىاًء ب ةكل مبا ةر 
قةةةد حظيةةةت منةةةذ أياموةةةا األىلةةةج بةةةدعم  اى غيةةةر مبا ةةةر، السةةةيما ان هةةةذف الثةةةىرة

الجموىرية العربية المتحدة الذي أثار مخاىف المسإىلين السعىديين مةن احتمةال 
انتقةةال الثةةىرة إلةةج المملكةةة العربيةةة السةةعىدية ىحمةةل األفكةةار التقدميةةة الةةج  ةةبن 
الجزيرة العربية ،فضالً عن ان قيام دىلة قىية فةي الةيمن قةد يةإدي الةج الموالبةة 

 .(11 ة رسم الحدىد معوا في منوقتي "جيزان، نجران"بإعاد
أرسل الملا سعىد مبالغ ضخمة من األمةىال إلةج النظةام الملكةي السةاب  
ىان ةؤ لوةم معسةةكرات بةالقر  مةن جيةةزان ىنجةران ىأمةاكن أخةةرى عبةر الحةةدىد 
ال ةةمالية مةةح المملكةةة العربيةةة السةةعىدية ىتةةم تجويةةز هةةذف المعسةةكرات باألسةةلحة 

، ىساندت بريوانيا الجوىد السةعىدية فةي الضةةو (19 دهم بالمدربينىالذخيرة ىأم



 
 
 
 

 
 

 

072 

  ةـــجلة جامعــة االنبـــار للعلــىم االنسانيم
 0202   الثالث ددــالع

 

علج الثىرة من مناو  ق لن ىمآر  التي قصفتوا بمدفعيتوا الثقيلة المتىاجدة فةي 
. دفةح ذلةا (19 قاعدة عدن في الجنى  اليمني في محاىلة منوا إلعاقة هةذف الثةىرة

لمتحةدة يولة  المسةاعدة مةن قادة الثىرة إلج إرسال ىفداً إلج الجموىرية العربية ا
، الةذي أرسةل بةدىرف ىفةداً برئاسةة أنةىر السةادات للىقةىف (11 جمال عبد الناصةر

علةج حجةم اإلمةدادات التةي تحتاجوةا الثةةىرة اليمنيةة فرفةح الىفةد تقريةراً بعةد سةةت 
ىثالثين ساعة نت علج ضرىرة دعم هذف الثةىرة بسةر  مةن الوةائرات ىكتيبةة 

رسلت الجموىرية العربية المتحدة ىفقاً لوةذا التقريةر ، ىقد أ(18 حماية لوذا السر 
عدد من السيارات المصفحة ىوائرات سىفيتية الصنح من نىع ليى ن علج مةتن 

، عقبوا 0590سفينة ىصلت الج ميناء الحديدة في السادس من ت رين األىل عام 
ىصىل قىات مظلية مصرية بلةت ثالثة االف جندي في يىم السةابح مةن ت ةرين 

 .(15 ىل من العام نفسناال
تجدر اإل ارة إلج ىصىل وائرة سعىدية الج موةار الماظةة فةي القةاهرة 
ىعلج متنوا ثالثة ويارين سعىديين رفضىا تنفيذ أىامر الحكىمة السةعىدية بنقةل 
األسلحة ىالذخائر التي تحملوا هذف الوائرة إلج موار نجران لتةىزع بعةدها علةج 

،عقبتوةا  (82 الحدىد مح المملكة العربيةة السةعىديةتجمعات الملكيين اليمنيين علج 
بعةد ان هبوةت فةي  0590وائرة سعىدية ثانية في يىم الثالث مةن ت ةرين األىل 

موار اسىان ىعلج متنوا اثنان من الويةارين السةعىديين الةذين رفضةىا االمتثةال 
. ثةم تكةرر (80 ألىامر حكىمتوم بإيصال األسةلحة إلةج تجمعةات الملكيةين اليمنيةين

الم ود للمرة الثالثة عندما هبوت وائرتان سعىديتان مقاتلتةان فةي موةار الماظةة 
 ، (80 0590بالقاهرة في يىم الثامن من ت رين األىل عام 

ىقةةد أ ةةارت صةةحيفة المةةىاون إلةةج ان عبةةد هللا السةةالل صةةري لىكالةةة 
"يىنايتةةد بةةرس" فةةي تعةةز بةةؤن هنةةاا بعةةض المعةةارا دارت علةةج الحةةدىد اليمنيةةة 

لمملكة العربية السعىدية ىحسين بن احمد ىزير الداخلية في حكىمة إتحاد ىأتوم ا
الجنى  العربي بإدارة هةذف المعةارا، كمةا ذكةرت الصةحيفة بةؤن القةىات المملكةة 
العربية السعىدية ىالقىات االردنية التي تجمعت في نجةران تحةت قيةادة م ةتركة 

 ةكل عةدىاناً سةافراً ضةد مح من انظم اليوا من اليمنيين تحت اإلغةراء اصةبحت ت
 .(82 الثىرة في اليمن

أبلةت حكىمة الثىرة في اليمن القائم باالعمال البريواني في صنعاء بؤن 
هناا خرىقات مةن جانة  سةلوان عةدن ضةد الثةىرة بعةد ان قةام بةإيىاء الملكيةين 
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اليمنيين للقيام بوجمات ضد الجموىرية العربيةة اليمنيةة ىوةالبىا بىقةف مثةل هةذف 
، ىقد اعلنت الجموىرية العربية المتحدة بعد اندالع الثةىرة فةي الةيمن (81 االعمال

انوا تعد االتحاد الساب  بينوا ىبين اليمن قائماً بعد زىال الحكم االمامي الذي كان 
عقبوةا تىقيةح اتفاقيةة دفةاع م ةترا فةي الحةادي  (89 سبباً مبا راً في إنواء االتحةاد
وىريةةة العربيةةة المتحةةدة ىالجموىريةةة بةةين الجم 0590ع ةةر مةةن ت ةةرين الثةةاني 

العربية اليمنية ىبمقتضج هذا االتفا  ت كلت قيادة م تركة ىاصبح االعتداء علج 
أي دىلةةة منومةةا اى علةةج قىاتومةةا المسةةلحة اعتةةداًء علةةج الدىلةةة االخةةرى امةةا فةةي 
الجان  االقتصادي فقد تم االتفا  علج ان تقدم الجموىرية العربية المتحدة قرضاً 

ف مليىن جنين الج الجموىرية العربيةة اليمنيةة  ةرو ان ت ةتري االخيةرة بوةذا قدر
المبلغ بضائح ىاالت ىسلح من الجموىرية العربية المتحدة ىقد ىقح هةذف االتفاقيةة 
عةةن الجانةة  اليمنةةي عبةةد هللا السةةالل ىعةةن الجموىريةةة العربيةةة المتحةةدة أنةةىر 

اعتةداء علةج الثةىرة اليمنيةة سةنرد  السادات الذي أكد بعد تىقيعن االتفاقية بةؤن أي
علين بع رات أمثالن ىان حكىمة ى ع  الجموىريةة العربيةة المتحةدة مةح الثةىرة 

 .(89 اليمنية قلباً ىقالباً 
في اليىم التالي لتىقيح اتفاقية الدفاع الم ةترا هبوةت فةي موةار القةاهرة 

ح  اللجىء وائرة أردنية يقىدها سول حمزة قائد سالي الجى االردني الذي ول  
السياسي تلتوا وائرتان اردنيتان من وراز هنتةر فةي نفةس الىقةت الةذي كةان فيةن 
سفيري بريوانيا ىالىاليات المتحدة االمريكية في الموار مح علي صبري ىزيةر 

الةةذي كةةان فةةي زيةةارة  (81 الخارجيةةة المصةةري لتىديةةح رئةةيس ىزراء "ترينةةداد"
 .(88 قصيرة للجموىرية العربية المتحدة

الصةةحف المصةةرية المملكةةة العربيةةة السةةعىدية فقةةد ن ةةر محمةةد  هاجمةةت
حسةةنين هيكةةل مقةةاالً فةةي جريةةدة األهةةرام أتوةةم فيوةةا المملكةةة العربيةةة السةةعىدية 
ىاألردن في استجداء العىن مةن بريوانيةا ىالىاليةات المتحةدة األمريكيةة لضةر  

كىمتةن فةي الثىرة اليمنية مست وداً بما بعث بن األمير فيصل من نيىيةىرا إلةج ح
الريةةاض قةةائالً لوةةا ان بريوانيةةا راغبةةة ىمسةةتعدة لمسةةاعدة الملكيةةين فةةي الةةيمن 
 ةةريوة ان تكةةىن هةةذف المسةةاعدة سةةرية الن المسةةاعدة العلنيةةة علةةج زعةةم احةةد 
المسإىلين البريوانيين تفقدهم نصف المعركة ىأكد فين بؤن بريوانيا تعتبر الثىرة 

ا لن تسمح تحت أي ظرف مةن الظةرىف في اليمن توديداً لمركزها في عدن ىانو
 .(85 بنجاي الثىرة اليمنية
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استمرت الصحف المصرية تإكد ىجوةة نظةر حكىمتوةا بةؤن الةدفاع عةن 
اليمن هى دفاع عةن الةنفس ىحمايةة المكاسة  اال ةتراكية ىتؤييةداً لىحةدة المصةير 
العربي ىللقىمية العربية ىان انتصةار الثةىرة فةي الةيمن خوةىة فةي الورية  الةج 

ىلمىاجوةةةة الثةةةىرة اليمنيةةةة التةةةي أصةةةبحت محةةةو هةةةىاجس الحكةةةام  (52 سةةةوينفل
السةعىديين ىاألردنيةةين فقةد زجةةت المملكةة العربيةةة السةعىدية بكةةل مةا عنةةدها مةةن 
إمكانيات لمساندة الملكيةين اليمنيةين للقضةاء علةج هةذف الثةىرة فجنةد الملةا سةعىد 

ىدية فضةالً عةن دفعةن جميح اليمنيين المتىاجدين علج ارض المملكة العربية السع
العديةةد مةةن القبائةةل اليمنيةةة التةةي ارتضةةت بةةاألمىال التةةي دفعوةةا لوةةم الملةةا سةةعىد 
للىقىف بىجن الثىرة اليمنية تساندها بعض القىات النظامية في عملياتوا ضد هذف 

 .(50 الثىرة
قدمت الحكىمة األردنية هةي األخةرى دعمةاً كبيةراً للملكيةين اليمنيةين فقةد 

ت يقىدهةا ويةارىن بريوةانيىن ىعةدداً مةن مةدافح الوةاىن ىمةدافح دعمتوم بوائرا
البازىكا المضادة للمدرعات فضالً عةن انوةا ارسةلت الةج نجةران عةدد مةن جنةىد 

مما  (50 حرس البادية ليعبرىا من هناا الج داخل اليمن لمساندة الملكيين اليمنيين
رسال برقية الج جمال دفح عبد هللا السالل رئيس الجموىرية العربية اليمنية الج ا

عبةد الناصةةر يوالبةةن فيوةةا بتوبيةة  ميثةةا  جةدة فةةردا عليةةن األخيةةر بةةؤن الجموىريةةة 
فؤرسةلت الجموىريةة العربيةة  (52 العربية المتحدة مةح الةيمن مةن غيةر ميثةا  جةدة

المتحدة خمسة ع ر ألف مقاتل من قةىات الصةاعقة ىالمظليةين ىخيةرة المةدربين 
ةة توم خاضةةىا الكثيةةر مةةن المعةةارا علةةج الحةةدىد المصةةريين بكامةةل أسةةلحتوم ىع  دا

ال ةةمالية ىال ةةرقية للةةيمن ضةةد قةةىات الملكيةةين اليمنيةةين التةةي تسةةاندهم المملكةةة 
العربية السعىدية ىاألردن من ال مال ىالبريوةانيين مةن ال ةر  ىالجنةى  حيةث 

ىقةةد حةةذرت الجموىريةةة  (51 تقةةح عةةدن ىإمةةارة بيجةةان المعارضةةة للثةةىرة اليمنيةةة
المتحةةةدة أميةةةر بيجةةان ىوالبتةةةن بالعةةةدىل عةةن مىاقفةةةن المعاديةةةة للقىميةةةة  العربيةةة
 .(59 العربية

أكةةدت مصةةادر أمريكيةةة فةةي القةةاهرة بةةؤن الثةةىرة تسةةيور علةةج جميةةح 
ىقةةد ىصةةلت  (59 المنةةاو  الداخليةةة عةةدا بعةةض االضةةورابات فةةي منوقةةة الحةةدىد

دية إلةةج حةةد العالقةةات بةةين الجموىريةةة العربيةةة المتحةةدة ىالمملكةةة العربيةةة السةةعى
مىظفةى سةفارة  0590القويعة فقد غادر القاهرة في منتصف ت رين الثةاني عةام 

المملكة العربية السعىدية بعد أن جمدت أمةىالوم الحكىمةة المصةرية كمةا أنوةا لةم 
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تىاف  علج السماي للسفارة الليبية برعاية مصالح المملكة العربية السةعىدية، فةي 
يةة رعاياهةا هنةاا إلةج السةفارة األفةانيةة رغةم الىقت الذي أىكلت فيةن مومةة رعا

ىلم تقتصر مومة القىات  (51 ىجىد عدد ال بؤس بن من السفارات العربية في جدة
المصرية علج القتال ىالدفاع عن ثىرة اليمن ىإنما تعدت ذلا فقد قامت مجمىعة 
عسكرية برئاسة العميد ىحيد رمضةان بتةدري  نةىاة للجةي  اليمنةي الةذي ىصةل 

ىقةد اسةتمرت  (58 ف إلج مئة ىخمسىن ألةف متوةىع سةمي بةالحرس الةىونيتعداد
الجموىريةةة العربيةةةة المتحةةةدة تةةةدعم الثةةىرة اليمنيةةةة ىتىسةةةح حمالتوةةةا العسةةةكرية 

 .(55 لمساندة الجموىريين علج الرغم من اإلنواا الكبير الذي أصا  اقتصادياتوا
ي عةام أرسل الرئيس األمريكي كيندي في السابح ع ةر مةن ت ةرين الثةان

رسالة إلج جمال عبد الناصةر عبةر فيوةا عةن قلقةن ال ةديد اتجةاف الصةراع  0590
القةةائم فةةي الةةيمن الةةذي قةةد يعةةرض المنوقةةة للخوةةر ىاقتةةري عليةةن سةةح  القةةىات 
االجنبية من اليمن ىإنواء المساندة الخارجية للملكيين ىسح  القىات التي أدخلت 

د السةعىدية اليمنيةة كمةا اقتةري عليةن بعد ثىرة اليمن إلج المنوقة المجاىرة للحةدى
تنفيذ بعض الخوةىات المبدئيةة منوةا أن تصةدر الجموىريةة العربيةة المتحةدة بيانةاً 
ت ةةير فيةةن إلةةج اسةةتعدادها ألجةةراء فةةض اال ةةتباا المتبةةادل ىالسةةريح تقةةىم علةةج 
أساسةةن بسةةح  قىاتوةةا علةةج مراحةةل فةةي الىقةةت الةةذي تنتقةةل فيةةن القةةىات األردنيةةة 

بية السعىدية في منوقة الحدىد، كما ولة  مةن جمةال عبةد الناصةر ىالمملكة العر
في هذف الرسالة ان تإكةد حكىمةة الثةىرة فةي الةيمن نيتوةا فةي احتةرام االلتزامةات 

 .(022 الدىلية ىبصىرة علنية
 0590ردا جمال عبد الناصر فةي الثةامن ع ةر مةن ت ةرين الثةاني عةام  

مامةن بسةير الحةىادث فةي العةالم برسالة بعث بوا الج كينةدي  ةكرف فيوةا علةج اهت
العربي في الىقت الذي عاتبن علج المىقف االمريكي تجاف الثىرة اليمنيةة بعةد ان 
قةةام عةةدد مةةن الويةةارين األمريكةةان فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعىدية بنقةةل األسةةلحة 
ىالجنةةىد مةةن االردن ىالمملكةةة العربيةةة السةةعىدية إلةةج حةةدىد الةةيمن مإكةةداً لةةن ان 

لعربيةةة المتحةةدة تملةةا الىثةةائ  التةةي تثبةةت ذلةةا كمةةا أ ةةار إلةةج ان الجموىريةةة ا
حكىمتن حريصة منذ البداية علج عدم التدخل في  إىن اليمن بيد أن االعتداءات  
السعىدية أجبرتنا علج إرسال قىات عسةكرية للمحافظةة علةج الثةىرة اليمنيةة مةن 

 .(020 التدخالت الخارجية
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المقترحةات االمريكيةة ىذكةر عبةد ابدى جمال عبد الناصر مىافقتةن علةج 
الرحمن البيضاني انن بمىج  اتفا  مسب  بين كيندي ىجمال عبد الناصر ابلةني 

بةؤن حكىمتةن  0590الىزير االمريكةي  فةي الثةامن ع ةر مةن كةانىن االىل عةام 
جاهزة إلعالن اعترافوةا بةالثىرة اليمنيةة  ةريوة تنفيةذ االتفةا  الةذي يةنت علةج 

ن عالقةةةات حسةةةنة مةةةح جميةةةح اعةةةالن الجموىريةةةة الع ربيةةةة اليمنيةةةة بؤنوةةةا سةةةتكىا
 .(020 الدىل

اذاع عبد الرحمن البيضاني بياناً اكد فيةن ان حكىمةة الجموىريةة العربيةة 
اليمنية علج استعداد تام إلقامة عالقات ويبة مح جميةح الةدىل ممةا دفةح الىاليةات 

ي التاسح ع ر من المتحدة االمريكية الج االعتراف بالجموىرية العربية اليمنية ف
االمةةر الةةذي اثةةار مخةةاىف المملكةةة العربيةةة السةةعىدية  0590كةةانىن االىل عةةام 

بين جمال عبةد  0590ىفي الثالث ىالع رين من كانىن االىل عام  (022 ىاالردن
الناصر في خوا  لن بعيد النصر في بةىر سةعيد ان تزايةد القةىات المصةرية فةي 

رجية تودد الثةىرة اليمنيةة ىذكةر ان القةىات تدفقوا الج اليمن كان تبعاً ألخوار خا
إلةج  0590المصرية ازدادت من مئة جندي في الخامس مةن ت ةرين االىل عةام 

الفيا جندي في نواية ال ور المذكىر ىان هإالء األلفين جندي أدى دىراً كبيراً في 
 .(021 دعم الثىرة اليمنية

اليمنيةين تسةاندهم  ىلم تر المبادرة االمريكية النىر بسب  تعنت الملكيةين 
فقد تصاعد معدل توري   (029 في ذلا كل من المملكة العربية السعىدية ىاالردن

السالي ىالةذخيرة الةج داخةل الةيمن فضةالً عةن االتصةاالت المريبةة التةي قةام بوةا 
البدر ىالحسن ىعدد من المسإىلين السعىديين بزعماء القبائل اليمنية االمر الذي 

ج ان يعلةةن فةةي خوةةا  لةةن بةةؤن الثةةىرة اليمنيةةة تمتلةةا دفةةح عبةةد هللا السةةالل الةة
صىاريخاً قادرة علج ضر  العاصمة السعىدية مما سب  تدهىًرا في االمىر من 

 .(029 جميح النىاحي
ىعلةةج الةةرغم مةةن الوةةدىء فةةي اال ةةتباكات البريةةة فقةةد ظلةةت وةةائرات  

وةةا الجموىريةةة العربيةةة المتحةةدة العاملةةة فةةي الةةيمن فةةي حالةةة ن ةةوة متةةج سةةنحت ل
الظرىف بةذلا ىقامةت فةي مناسةبات بقصةف اراضةي المملكةة العربيةة السةعىدية 

ىتكةرر  0590فقصفت ىاحة نجران بالقنابل فةي الثالثةين مةن كةانىن االىل عةام 
االمةةر الةةذي دفةةح  0592القصةةف مةةرة ثانيةةة فةةي الثالةةث مةةن كةةانىن الثةةاني عةةام 

عبئةةة العامةةة ىالةةةت بحكىمةةة المملكةةة العربيةةة السةةعىدية الةةج اصةةدار اىامرهةةا بالت
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اجةازات رجةال الجةي  ىاعلنةةت بؤنوةا سةترفح مةن حجةةم المسةاعدات التةي تقةةدموا 
للملكيين اذ قامت بإرسال ثالثة أسرا  جىية من الويران السعىدي الج موارات 
بةالقر  مةن الحةدىد اليمنيةة كمةا قامةت بتحريةا مةدافعوا المضةادة للوةائرات الةةج 

 .(021 نجران
حكىمة المملكة العربية السعىدية قدمت  كىى ذكرت بعض الىثائ  بؤن 

الج ىا نون ب ؤن قصف وائرات الجموىرية العربية المتحدة العاملةة فةي الةيمن 
لمنوقة نجران ىان ىزارة الخارجية األمريكية قد أعربت عن قلقوا ال ديد عن ما 
قامةةت بةةن وةةائرات العربيةةة المتحةةدة مةةن غةةارات علةةج منوقةةة نجةةران كمةةا اكةةدت 

لخارجيةةة األمريكيةةة انوةةا أحيوةةت علمةةاً بوةةذف الةةةارات بةةين الثالثةةين مةةن ىزارة ا
ىانوا اعربت عن  0592ىاألىل من كانىن الثاني عام  0590كانىن االىل عام  

اسةةفوا لىقةةىع هةةذف الحةةىادث التةةي توةةدد لتىسةةيح النةةزاع اليمنةةي فةةردت الحكىمةةة 
المدة الىاقعة  المصرية علج لسان ىزير خارجيتوا علي صبري بؤن وائراتوا في

بين الثالثين من كانىن االىل ىالخامس ع ر من كانىن الثاني كانت تعمل بالفعل 
لمقاىمةة عمليةةة تسةلل ىاسةةعة النوةا  جةةرى مةن قاعةةدة نجةران الةةج ىادي العقيةة  
داخةةل الةةيمن ىان وةةائرات االستك ةةاف العائةةدة للجموىريةةة العربيةةة المتحةةدة قةةد 

معوةم مةن سةالي ىعتةاد ىان الىاجة  يحةتم سجلت عليوم تجمعاتوم ىما يحملىنةن 
علج وائرات العربية المتحدة مواردة المتسللين إلج خةو الحةدىد حسة  األىامةر 
الصةادرة لوةا ىان ظةرىف الحةدىد بةين المملكةة العربيةة السةعىدية ىالةيمن تسةمح 
بىقىع خوؤ علج الرغم من عدم امتالا الجموىرية العربية المتحدة الدليل بىقىع 

قح مثل هذا الخوؤ فةؤن المملكةة العربيةة السةعىدية هةي المسةإىلة عنةن خوؤ ىلى ى
ألنوا سةمحت بةؤن تكةىن اراضةيوا قىاعةد لعةدىان سةافر علةج الةيمن ىان حكىمةة 
الجموىرين العربية المتحدة سىف تمضي في دعم حكىمة الثةىرة فةي الةيمن ىلةن 

ىلةن تقةيم  تسمح ألي عدىان من خارا الحدىد ان يإثر علج ارادة ال ع  اليمني
أي ىزناً لبيانات حكىمة المملكة العربية السعىدية التي تقةىل فيوةا انوةا ال تتةدخل 

 .(028 في اليمن ىال تح د عسكرياً ضدها في نجران
 رعت القىات البرية المصرية العاملة في اليمن في عملياتوا في اىاخةر 

يةام بحركةة بقيادة عبد الحكيم عامر ىاستواعت الق 0590 ور كانىن االىل عام 
ىاسعة في  ر  ى مال اليمن تمكنت عن وريقوةا السةيورة علةج جميةح اوةراف 

ىقةد ظوةر ذلةا ىاضةحاً فةي  (025 اليمن ىتثبيت مركز الجموىرية العربيةة اليمنيةة
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" مبعةىث السةكرتير العةام لالمةم المتحةدة Ralfe Batchتقريةر  رالةف بةات . "
لوانن علةةج جميةةح اوةةراف الةةذي أكةةد فيةةن أن النظةةام الثةةىري فةةي الةةيمن قةةد مةةد سةة

 . (002 اليمن
برقيةة الةج عبةد  0592بعث جمال عبد الناصر في الرابح من  باو عام 

الحكيم عامر قائد القىات المصرية العاملة في اليمن يونئن فيوا باالنتصارات التي 
حققتوا قىاتن هناا مإكداً لن ان حافظ ىهبةن سةفير المملكةة العربيةة السةعىدية فةي 

ألمين العام للجامعة العربية من اجل حل الخالفات بةين الجموىريةة لندن اتصل با
بيةد  (000 العربية المتحدة ىالمملكة العربية السعىدية حىل النزاع القةائم فةي الةيمن

أن االتحاد السىفيتي كان ضد الحل السياسي للنزاع القائم في اليمن سعياً منن لمد 
امةةةام الىاليةةةات المتحةةةدة  قبضةةتن إلةةةج عةةةدن مةةةدخل البحةةةر األحمةةةر بعةةةد هزيمتةةةن

األمريكية في أزمة الصىاريخ في كىبا مما دفح خرى ىف إلج دعىة عبد الحكيم 
ىبيةدف  0592عامر الج مىسكى فعاد األخير منوا في التاسح ع ر من تمىز عةام 

اتفاقيةةة عسةةكرية جديةةدة تتضةةمن مسةةاعدات عسةةكرية سةةىفيتية لمصةةر دفعتةةن الةةج 
تعزيز القىات المصرية في اليمن فتم ذلا بعد اقناع جمال عبد الناصر بضرىرة 

ان عززت مصر قىاتوا التي ىصلت الج سبعين الف جنةدي اتسةعت معوةا رقعةة 
 .(000 العمليات الحربية في اليمن

ان االدراا الىاسح لدى جمال عبد الناصر للخور الذي تمثلن "اسرائيل" 
ربية ىأخورها بعد ان  رعت بتنفيذ مخوواتوا للتىسح علج حسا  االراضي الع

مخوو تحىيل مجرى نور االردن حملن علج حل الخالفةات مةح المملكةة العربيةة 
السةةعىدية حةةىل النةةزاع القةةائم انةةذاا فةةي الةةيمن ىالعمةةل علةةج تصةةفية االجةةىاء 

فقام بتىجين دعىة الج ملىا ىرإساء الدىل العربية لعقد مةإتمر فةي  (002 العربية
ىالةذي جةرى فيةن لقةاء بةين جمةال  (001 0591الثالث ع ر من كانىن الثاني عام 

عبد الناصر ىاالمير فيصل ىلةي العوةد السةعىدي ىاتفقةا علةج ان تعقةد االوةراف 
المتنازعة في اليمن مةإتمراً بمدينةة "اركىيةت" السةىدانية مةن اجةل التىصةل الةج 
صيةة حل للخالفات القائمة بيةنوم بيةد ان هةذا المةإتمر لةم يخةرا بحةل للخالفةات 

 .(009 النزاع كل برأين بسب  تمسا اوراف
أزاء ذلا المىقف تجددت اال تباكات بين الورفين فيما كان جمةال عبةد  

الناصر يتحين الفرت لتقري   قة الخةالف بةين اوةراف النةزاع اليمنةي فتعاقة  
أخرها مإتمر الوائف ىالذي كان خوىة علج ورية  عقةد  (009 انعقاد المإتمرات
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ىدية فةي الثةاني ىالع ةرين مةن ا  عةام مإتمر جدة الذي عقد في مدينة جدة السع
بنةةاء علةةج اتفةةا  مسةةب  فةةي مةةإتمر االسةةكندرية بةةين جمةةال عبةةد الناصةةر  0599

ىاالمير فيصل ىقد استمرت اجتماعات مإتمر جدة مدة ثالثة ايام نتج عنوا تىقيح 
اولة  عليوةا اسةم اتفاقيةة جةدة التةي نصةت فةي مضةمىنوا  (001 اتفاقية بين البلةدين
 ع  اليمني رأين في نىع الحكم الةذي يرغة  ىذلةا فةي اسةتفتاء علج ان يقرر ال

علج ان تعتبر  0599 عبي في مىعد أقصاف الثالث ىالع رين من ت رين الثاني 
المةةدة الباقيةةة حتةةج تةةاريخ االسةةتفتاء فتةةرة انتقاليةةة، ىأن تتعةةاىن المملكةةة العربيةةة 

لي يعقةد فةي مدينةة السعىدية ىالجموىرية العربية المتحدة في ت ةكيل مةإتمر انتقةا
ليقةىم بتقريةر  0599حرض السةعىدية فةي الثالةث ىالع ةرين مةن ت ةرين الثةاني 

وريقة الحكةم فةي فتةرة االنتقةال ىحتةج إجةراء االسةتفتاء ال ةعبي ىت ةكيل ىزارة 
مإقتة خالل الفترة االنتقالية ىتقرير  كل ىنظام االستفتاء الذي سيتم فيما بعد في 

علةج ان تقةىم المملكةة العربيةةة  0599الثةاني عةام الثالةث ىالع ةرين مةن ت ةرين 
السعىدية علج الفىر بإيقاف مسةاندتوا للملكيةين اليمنيةين فةي الىقةت الةذي تسةح  
الجموىرية العربية المتحدة قىاتوا العسكرية مةن الةيمن فةي ظةرف ع ةرة  ةوىر 

 .(008 0599ابتداًء من الثالث ىالع رين من ت رين الثاني عام 
استدعج جمال عبد الناصر عبد هللا السالل للتداىل قبل إن ينعقد مةإتمر  

حرض الذي نصت علين اتفاقية جدة سةعياً منةن إلزالةة المصةاع  التةي يمكةن إن 
تعتةةرض االتفاقيةةة ىمةةنح المجمىعةةة األخةةرى فرصةةة لالنفةةراد بةةالحكم رغبةةة فةةي 

ن أجةل إظوةار الىصىل إلج اتفا  فاستجا  األخير لرغبةة جمةال عبةد الناصةر مة
حسن النية ىاستعدادف لقبىل التنازالت الممودة للسالم فعين بدالً عنةن احمةد محمةد 

ىفي الثالث ىالع رين من ت رين الثاني عةام  (005 النعمان رئيس للحكىمة اليمنية
عقةةةد مةةةإتمر حةةةرض جلسةةةتن األىلةةةج بحضةةةىر هيئةةةة الرقابةةةة المصةةةرية  0599

كة ىقةد تميةزت الجلسةة األىلةج بكلمةات السعىدية الم تركة ىلجنة السالم الم ةتر
 ةةكر الةةج الحكةةىمتين المصةةرية ىالسةةعىدية ىترحيةة  اعضةةاء الىفةةدين الملكةةي 
ىالجموىري احدهما باآلخر ىتكرر الم ود في الجلسة الثانية حتةج  ةعر الجميةح 
بؤن النزاع بين الملكيين ىالجموىريين قد  ارف علج النواية ىان القضية اليمنيةة 

ل سياسةةياً بيةةد أن الخةةالف الةةذي حةةدث بةةين الىفةةدين الملكةةي علةةج ى ةةا ان تحةة
ىالجموةةةىري فةةةي الجلسةةةتين الثالثةةةة ىالرابعةةةة حةةةىل نةةةىع الحكةةةم فةةةي الفتةةةرة 

فةةالملكيين أصةةرىا علةةج ان يكةةىن نةةىع الحكةةم فةةي المةةدة االنتقاليةةة  (002 االنتقاليةةة
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ام ىسواً بين الجموىرية ىالملكية اما الجموىريين كةانىا مصةرين علةج بقةاء النظة
الجموةةىري خةةالل هةةذف المةةدة باعتبةةارف النظةةام ال ةةرعي الةةذي اعترفةةت بةةن األمةةم 
المتحدة ىجامعة الدىل العربية في الىقةت الةذي  لةم يعةد فيةن النظةام الملكةي قائمةاً 

 .(000 مما أدى إلج ف ل المإتمر
  0599أنوج المإتمر جلساتن في الرابح ىالع رين من كانىن األىل عةام 

يجاد حالً ىسواً بةين الملكيةين ىالجموةىريين ىقةد كةان جمةال دىن التىصل إلج  إ
عبد الناصر قد أكد ف ل هةذا المةإتمر قبةل انعقةادف فةي تصةريح أدلةج بةن أعضةاء 

انةةن ال فائةةدة مةةن مةةإتمر »المكاتةة  التنفيذيةةة لمحةةافظتي القةةاهرة ىالجيةةزة قةةائالً: 
ربيةة السةعىدية حرض إال اذا كان هناا اتفا  علج األسس بيننا ىبين المملكةة الع

ىان مإتمر حرض اذا ما انعقد دىن االتفا  علج االسس فؤنن قد يستمر  وىر ثم 
يف ل ىان علينةا ان نعةدل اىضةاع قىاتنةا فةي الةيمن فةي هةذف المرحلةة بمةا يمكننةا 
تخفيض جزء كبير منوا ىتستويح البقاء هناا مدة اوىل ألن الملا فيصةل يعتقةد 

فنةا اقتصةادياً اكثةر ممةا نوية  ممةا يضةورنا الةج ان لنا قىات كبيرة في الةيمن تكل
التسليم ىاالنسحا  من اليمن دىن قيةد اى  ةرو ىهةذا مةا دعةاني الةج القةىل بؤننةا 

 .(000 «0598سنبقج في اليمن الج ما بعد عام 
بانتوةةاء المةةإتمر اسةةتؤنفت قةةىات الملكيةةين عملياتوةةا التةةي تمكنةةت عةةن  

يةةةادة المصةةةرية فةةةي الةةةيمن انتوجةةةت وريقوةةةا اجتيةةةاي الحةةةدىد اليمنيةةةة بيةةةد ان الق
استراتيجية جديدة اعتمدت فيوا تجميح القىات المصرية في المحاىر الرئيسية بما 
يمكنوا من سح  عمليات التسلل علج الحدىد معتمدة في ذلةا علةج القةىة الجىيةة 
ىقد حققت هذف السةتراتيجية نجاًحةا ملحةىًظً ا علةج المسةتىى العسةكري اذ قامةت 

ية المتىاجدة هناا بسح  قىى الملكيين المتىاجةدة علةج الحةدىد الوائرات المصر
 .(002 ىفي قمم الجبال

اعتمد الملكيين في عملياتوم علةج المرتزقةة مةن أمريكةا ىأفريقيةا ىأىربةا 
ىفةي أيلةىل عةام  (001 بعد ان اغةدقىا علةيوم بةاألمىال ىأمةدىهم باألسةلحة الحديثةة

بوجىم ىاسةح النوةا  علةج  قامت القىات المصرية بعد ىصىل تعزيزاتوا 0599
قىات الملكيين بيد ان قىات األخيرة تمكنت من صد الوجةىم بعةد االمةدادات التةي 

ىبعد االستراتيجية الجديةدة التةي  (009 حصلت عليوا من المملكة العربية السعىدية
انتوجتوا الجموىرية العربية المتحدة في اليمن اخذت تعمةل علةج تخفةيض قىاتوةا 

لتصل الج ع رين الف جندي فةي عةام  0599جندي في عام  البالةة سبعين الف
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"االسةةةرائيلية" فةةةي حزيةةةران عةةةام  -بيةةةد ان انةةةدالع الحةةةر  العربيةةةة (009 0591
قد فرضت علج الحكىمة المصرية سح  قىاتوا من اليمن السيما بعد أن  0591

بةين الجموىريةة العربيةة  0591حصل اتفةا  فةي مةإتمر الخروةىم فةي ا  عةام 
مملكة العربيةة المملكةة العربيةة السةعىدية نةت علةج انسةحا  القةىات المتحدة ىال

المصرية من اليمن ىترا االمةر ألبنةاء الةيمن لتحديةد مسةتقبلوم فتجمعةت القةىات 
المصةةرية فةةي الحديةةدة لتةةةادر الةةيمن بعةةد أن قضةةت خمةةس سةةنىات خاضةةت فيوةةا 

وةىري فةي الكثير من المعارا التي تمكنت من خاللوا تىويةد أركةان النظةام الجم
 .(001 اليمن

ىفي نوا  الجامعة العربية فقد اصدر مجلس الجامعة المنعقد في الثالث  
قةراراً نةت علةج تةدخل  0591ع ر إلج السةادس ع ةر مةن كةانىن الثةاني عةام 

الجامعة العربية لحل النزاع القائم فةي الةيمن فانتةدبت لةذلا ناصةر الحةاني رئةيس 
م فقام ىفد الجامعة العربية بزيارة المملكة الدىرة ىعبد الخال  حسىنة االمين العا

العربية السةعىدية فؤكةد لةن الملةا فيصةل بةؤن المملكةة العربيةة السةعىدية حريصةة 
علج عدم تخوي قىاتوا الحدىد الم تركة مح الةيمن ىامةا عالقتنةا مةح الجموىريةة 
العربيةةة المتحةةدة فةةنحن علةةةج اسةةتعداد تةةام لتصةةةحيح االىضةةاع  ةةريوة ايقةةةاف 

االذاعيةةة ىالصةةحفية بةةين الةةدىلتين كخوةةىة اىلةةج ألعةةادة العالقةةات الةةج الحمةةالت 
ىقةد عملةت الجامعةة العربيةة  (008 وبيعتوا بيننا ىبين الجموىرية العربيةة المتحةدة

علج تسويل اجتمةاع الجموىريةة العربيةة المتحةدة بالمملكةة العربيةة السةعىدية فقةد 
الجتمةةاع اتفاقيةةة جةةدة اجتمةةح جمةةال عبةةد الناصةةر بةةاالمير فيصةةل فنةةتج عةةن هةةذا ا

كمةةا قامةةت باإل ةةراف علةةج  0599المىقعةةة فةةي الرابةةح ىالع ةةرين مةةن ا  عةةام 
فةي حةين ادانةت الجامعةة  (005 مإتمر حرض الذي كان احد مقررات اتفاقيةة جةدة

العربية االعتداءات البريوانية المتكررة علج االراضي اليمنية علج اثر القصةف 
ف" ىتةةدمير قريةةن "صةةداي" ىقةةد اصةةدر الةةذي قامةةت بةةن وائراتوةةا بةةـ "جبةةل جحةةا

قةراراً  0591مجلس الجامعة العربية في اجتماعن المنعقد في ت رين الثاني عةام 
 ج  فين االعتداءات البريوانية علج االراضي اليمنية معتبراً اياها عدىاناً علج 
جميح الدىل العربية التي تإيد اليمن ىتةإازرف ب ةتج الىسةائل مةن اجةل صةد هةذف 

ىقد كررت الجامعة العربية ادانتوا لالعتةداءات البريوانيةة علةج  (022 ءاتاالعتدا
مإكدة تضامنوا مح  0599اليمن في اجتماعوا المنعقد في العا ر من  ايلىل عام 

 .(020 الجموىرية العربية اليمنية ضد كل محاىالت الضةو السياسي عليوا
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ليمنيةة عةام ىقفت حكىمة الجموىرية العربية المتحدة إلةج جانة  الثةىرة ا
بكل ما لديوا من امكانيات عسكرية ىسياسية ىاقتصادية فقد بعثت بقةىات  0590

عسةةكرية بريةةة ىجىيةةة ىصةةل تعةةدادها إلةةج سةةبعين ألةةف مقاتةةل لمسةةاعدة الثةةىرة 
اليمنيةةة ضةةد الوجمةةات التةةي يقةةىم بوةةا بقايةةا الملكيةةين تسةةاندهم المملكةةة العربيةةة 

كيل نىاة الجةي  اليمنةي الةذي اصةبح السعىدية ىاألردن فضال عن انوا قامت بت 
فيمةةا بعةةد الةةدرع الحصةةين لحةةدىد الجموىريةةة العربيةةة اليمنيةةة مةةن االعتةةداءات 
الخارجية ناهيا عن الدعم الذي قدمتن الجموىرية العربية المتحدة للثةىرة اليمنيةة 

 في المجال الدىلي.
 الجنوب اليمني المحتل -

د االسةتعمار البريوةاني اندلعت المقاىمة فةي الجنةى  اليمنةي المحتةل ضة
ىالسيما بعد إن عاد أبنائن الذين ذهبىا للدراسة فةي مصةر ىعةدد مةن  0592عام 

مما دفح السلوات البريوانية فةي الجنةى  اليمنةي المحتلةة إلةج  (020 الدىل العربية
العمةةةل علةةةج إيجةةةاد م ةةةرىع لتقىيةةةة االنفصةةةال المصةةةونح بةةةين  ةةةمال الةةةيمن 

 ل بعد المقاىمة التي أبداها سةكان المحميةات بيد إن هذا الم رىع ف (022 ىجنىبن
االمر الذي دفح السلوات البريوانية إلج ممارسة الضةو العسكري من اجل تنفيذ 
م ةةةرىعوا االسةةةتعماري فقةةةد قامةةةت القةةةىات البريوانيةةةة المتمركةةةزة فةةةي منوقةةةة 
"مكايراس"، بوجىم مدفعي علج منوقة البيضاء اليمنية كما قامت من جان  اخر 

 .(021 القبائل اليمنية بعضوا ضد بعضبإثارة 
استنكرت الحكىمة المصرية هةذف االعتةداءات ىاعتبرتوةا عةدىاناً سةافراً  

علج حدىد اليمن ىانتواكاً لسيادتن، كمةا اتومةت السةلوات البريوانيةة بانوةا تسةعج 
مةةن ىراء ذلةةا الةةج ممارسةةة ضةةةىو تمكنوةةا فةةي النوايةةة مةةن تحقيةة  م ةةرىعوا 

ىاسةةتمرت السةةلوات البريوانيةةة  (029 اليمنةةي المحتةةلاالسةةتعماري فةةي الجنةةى  
تمارس اعتداءاتوا كؤسالي  ضةو لتحقي  هذا الم رىع ىالةذي ادت مصةر دىراً 
بارزاً في ف لن بعد أن سخرت إذاعاتوا ىصحفوا في سبيل مواجمة هذا الم رىع 
مما اثر ذلا في اراء السكان المحليين في الجنى  اليمني المحتل بعد ان هاجمت 

لصةةحف ىاإلذاعةةات المصةةرية سةةالوين ىامةةراء ىم ةةايخ المحميةةات ىاتومةةتوم ا
ىقد ادت تلا الدعاية التةي  (029 بخيانة الدين ىالىون خدمة للمصالح االستعمارية

تناىلتوةةا اإلذاعةةات ىالصةةحف المصةةرية الةةج ف ةةل هةةذا الم ةةرىع الةةذي ارادت 
خدمةةةة بريوانيةةةا ان تجعةةةل بمىجبةةةن عةةةدن ىالمحميةةةات األخةةةرى قاعةةةدة قىيةةةة ل
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، ىلةةم تقةةف الحكىمةةة المصةةرية فةةي دعموةةا البنةةاء الجنةةى  اليمنةةي (021 مصةةالحوا
المحتةةل عنةةد حةةدىد الدعايةةة ىاالعةةالم بةةل تعةةدت ذلةةا فقةةد ارسةةلت بعثةةة مصةةرية 
برئاسة الصةا  صةالي سةالم الةج الةيمن النقةاذ الحالةة فةي الةيمن بعةد االعتةداءات 

ميات فاكد الصا  صالي سةالم البريوانية المتكررة نتيجة للنزاع القائم حىل المح
للحكىمة اليمنية ان مصر علةج اسةتعداد تةام لمسةاندتوا مةن اجةل تحريةر أراضةي 

 .(028 الجنى  اليمني المحتل
علةةج ان  0599أكةةد جمةةال عبةةد الناصةةر فةةي تصةةريح لةةن فةةي اذار عةةام 

مصر كثيراً ما كانت تعىل التضامن بين الدىل العربية من اجل المصالح العربية 
األحمر ىالمحيو الوندي اذ ان التؤثير األجنبي الذي يعةد بمثابةة الخوةر  في البحر

الداهم لالستقالل السياسي ىالعسكري ىاالقتصةادي العربةي، ىان التحةرر الكامةل 
بيد أن الف ل البريواني فةي إدخةال الةدىل  (025 هى احد أهداف الحكىمة المصرية

ملكةة العربيةة السةعىدية العربية إلج حلةف بةةداد بعةد أن رفضةتن مصةر تإيةدف الم
ىسىريا دفح الحكىمة البريوانية الج وةري م ةرىع االتحةاد فةي الجنةى  اليمنةي 

سعياً منوا لتعىيض ف لوا بادخال الدىل العربيةة  0599المحتل للمرة الثانية عام 
فضالً عن انوا ارادت بقيام هذا االتحاد ان تجعةل أي اعتةداء  (012 إلج حلف بةداد

الجنةةةى  اليمنةةةي المحتةةةل عةةةدىان علةةةج اراضةةةي دىلةةةة اى تةةةدخل خةةةارجي فةةةي 
ناهيا عن ان السلوات البريوانية كانت تسعج من ىراء عرض هذا  (010 مستقلة

الم رىع الج صةرف أنظةار ابنةاء الجنةى  اليمنةي المحتةل عةن متابعةة االحةداث 
الملتوبة بين مصر ىدىل العدىان الثالثي علج اثر تؤميم قناة السىيس في السادس 

 .(010 0599ين من تمىز عام ىالع ر
االثر السيئ علةج مىقةف بريوانيةا فةي  0599كان للعدىان الثالثي عام  

العالم العربي فقد رفض ال ع  العربةي فةي الجنةى  اليمنةي ىعةدد مةن سةالوين 
المحميةةات هةةذا الم ةةرىع كمةةا رفضةةتن العديةةد مةةن القبائةةل التةةي عدتةةن تةةدخالً فةةي 

 .(012  إىنوا ىحريتوا
ل ةةعبي فةةي الجنةةى  اليمنةةي عنةةد حةةدىد رفضةةوم لوةةذا لةةم يقةةف الةةىعي ا

االتحاد بل تعدى ذلا الج تؤييد الحكىمة المصرية في قتالوا ضةد دىل االسةتعمار 
الةربي فقد جرت العديد من المحةاىالت التةي قةام بوةا ابنةاء الجنةى  اليمنةي ضةد 
الىجىد البريوةاني ىمنوةا مةا قةام بةن احةد أعمةال مينةاء عةدن عنةدما نسةف إحةدى 

 .(011 لقوح البحرية الحربية البريوانيةا
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بعةةد انةةدحار العةةدىان الثالثةةي فةةي حربةةن ضةةد مصةةر راي جمةةال عبةةد  
الناصةةر يىجةةن خوبةةة يإكةةد فيوةةا حتميةةة االنتصةةار علةةج االسةةتعمار ىقوةةرف مومةةا 
كانةةت قىتةةن ىان علةةج ال ةةعى  العربيةةة المةتصةةبة حقىقوةةا ان تناضةةل مةةن اجةةل 

جةار الىضةح الةذي تحةىل معةن السةخو ال ةعبي استردادها األمر الذي ادى الج انف
فةةي الجنةةى  اليمنةةي المحتةةل إلةةج زحةةف ثةةىري اجبةةر البريوةةانيين علةةج اسةةتخدام 
القىات العسكرية التي ا تبكت مح المتظاهرين فسقو علج إثرها ع ةرات القتلةج 
ىالجرحج بيد ان المظاهرات في عدن استمرت رغةم كةل االرهةا  ىالةبو  بةل 

الج القرى المجاىرة لوا ذات األرض الجبلية الىعرة ىالةذي انوا انتقلت من عدن 
ساعدها ذلا علةج القيةام بثةىرات قتةل علةج اثرهةا العديةد مةن الجنةىد البريوةانين 

 .(019 ىحومت عدد من القىافل ىمإن النجدة
بفضةح األسةالي   0599قامت إذاعات ىصةحف القةاهرة فةي أيلةىل عةام 

وانيةةة فةةي هةةذف المنوقةةة ىقةةد كةةان لوةةذف االسةةتعمارية التةةي تتبعوةةا السةةلوات البري
 (019 الدعاية األثر الكبير في تىعية أبناء ال ع  العربي في جنى  اليمن المحتةل

مما أ عل المىقف في هذف المنوقة ىأصبح مركز اهتمةام القيةادة البريوانيةة التةي 
ىصفت هذا المىقف بؤنن في وريقن للتحىل إلج ثىرة  عبية مسلحة فعملةت علةج 

كافة الىسائل لردع هذا التحرا ال عبي قبل ان يتحىل الج ثىرة مسةلحة استخدام 
ىليكىن بمثابة ثؤر لوزيمة السىيس فقصفت الوةائرات البريوانيةة المةدن ىالقةرى 
في الجنى  اليمني بيد انوا لم تستويح أن تقتل االرادة ال عبية لةدى أبنةاء ال ةع  

ريوةةاني مرحلةةة التكةةتالت فةةي تلةةا المنوقةةة ىالةةذي دخةةل تحةةت ىوةةؤة العةةدىان الب
 .(011 الىونية لمىاجوة المخووات االستعمارية

اسةةةتمرت االعتةةةداءات البريوانيةةةة علةةةج منةةةاو  الجنةةةى  اليمنةةةي ففةةةي  
قامت الوائرات البريوانيةة بقصةف منوقةة  0591السادس من كانىن الثاني عام 

ل حةىل بيجان فا تبكت مح القىات اليمنيةة ىالقبائةل المتمةردة هنةاا ىاسةتمر القتةا
ىكانةةت الحمةةالت اإلعالميةةة التةةي تصةةدر عةةن  (018 "الضةةالح ىبيجةةان ىالربةةىى"

راديى القاهرة ذا تةؤثير كبيةر علةج السةاحة اليمنيةة ىالسةيما ان هةذا اإلعةالم ركةز 
 .(015 علج ان االستعمار البريواني يعد العدة لةزى اليمن علج نوا  ىاسح

بةين محميةات الجنةى  تجددت المساعي ثانيةة القامةة االتحةاد الفيةدرالي  
اليمنةةي علةةج اثةةر انضةةمام الةةيمن ال ةةمالي إلةةج الجموىريةةة العربيةةة المتحةةدة عةةام 

إذ  عر العديد من زعماء المحميات بؤن سلوانوم في خور بعد ان أخذت  0598



 
 
 
 

 
 

 

002 

  ةـــجلة جامعــة االنبـــار للعلــىم االنسانيم
 0202   الثالث ددــالع

 

اغلةة  الحركةةات الىونيةةة فةةي الجنةةى  اليمنةةي تةةدعى الةةج تىحيةةد الةةىون ب ةةمالن 
ىاالرتباو ببريوانيا هى الحل االمثل في نظر  ىجنىبن فكان قيام االتحاد الفيدرالي

بعض سالوين المحميات فؤخذ ثالثة من هةإالء السةالوين ىهةم حكةام "الفضةلي، 
العىذلي، ىبيجان" زمام المبادرة ىولبىا من الحكىمة البريوانية ان تساعدهم في 

 .(092 إن اء هذا االتحاد
لةةةج خدمةةةة رحبةةةت الحكىمةةةة البريوانيةةةة بتلةةةا المبةةةادرة ألنوةةةا توةةةدف إ

مصالحوا االستعمارية ىلتزايد خ ةيتوا مةن الحركةة الىونيةة فةي الجنةى  اليمنةي 
 0598بعد انضمام اليمن إلج الجموىرية العربية المتحدة في الثامن من اذار عام 

ىقةةد سةةب  ان حةةذرت بريوانيةةا سةةالوين ىأمةةراء المحميةةات فةةي الجنةةى  اليمنةةي 
 (090 لتي ينادي بوةا جمةال عبةد الناصةرالمحتل من قضية انت ار االفكار القىمية ا

ىلقيةةام هةةذا االتحةةاد زار بريوانيةةا سةةالوين "الفضةةلي، العةةىذلي، بيجةةان، العىالةة  
ىصدر تصةريح مبةدئي عةن  0598العليا، يافح السفلج، ىالضالح" في تمىز عام 

تكةةىين االتحةةاد الفيةةدرالي ىتةةم تىقيةةح معاهةةدة جديةةدة بةةين هةةذف المقاوعةةات السةةت 
تحةةةاد ىبةةةين الحكىمةةةة البريوانيةةةة فةةةي الثةةةامن مةةةن  ةةةباو عةةةام المنظمةةةة الةةةج اال

ىقد هاجمت الجموىرية العربيةة المتحةدة هةذا االتحةاد اذ انتقةد جمةال  (090 0595
عبد الناصر سياسةة االسةتعمار البريوةاني فةي الجنةى  اليمنةي مسةتخدماً االتحةاد 

لعربية بعد ان الفيدرالي الذي اكد علج انن محاىلة بريوانية للقضاء علج القىمية ا
منعت منح الجنسية العدنية ألي عربي في الىقت الذي عملت فين علةج مةنح هةذف 
الجنسةةية للجمةةىع التةةي جلبتوةةا مةةن الكىمنىلةةث البريوةةاني سةةعياً لقلقلةةة التةةىازن 
الب ري لصالح السكان االجانة  ىانوةاء القىميةة العربيةة فةي هةذا الجةزء المحتةل 

 .(092 كما ا ار بمقاىمة ابناءف
الةج االتحةاد تبعتوةا  0592لت م يخة دثينة ىالعقربي فةي  ةباو عةامدخ 

امةةا عةةدن فقةةد اصةةدرت الحكىمةةة  (091 0590سةةلونة الىاحةةدي ىبيةةر علةةي عةةام 
ان »الةذي نةت علةج:  0590البريوانية كتاباً ابيضةاً قةي الع ةرين مةن ا  عةام 

ىاعتبةر « 0592تصبح محمية عدن ضمن ىاليات االتحاد إبتةداءاً مةن اذار عةام 
، ىعرضةةت خوةةن دمةةج عةةدن علةةج (099 0595هةةذا الكتةةا  ملحةة  لمعاهةةدة عةةام 

ىالتةةي قىبلةةت  0590المجلةةس الت ةةريعي فةةي الرابةةح ىالع ةةرين مةةن ايلةةىل عةةام 
بمعارضةةة  ةةديدة مةةن السةةكان المحليةةين ىالحركةةات الىونيةةة فقةةد دعةةا الحةةز  
ي اال تراكي ابناء عدن الج التظاهر احتجاجةاً علةج ت ةكيل المجلةس الت ةريعي فة
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عدن ىالموالبة بعقد انتخابات عامة ىتكىين حكىمة منتخبة في عةدن قبةل البحةث 
 .(099 في مىقفوا من االتحاد

استمرت المظاهرات لمدة ثالثة ايةام مةن الثالةث ىالع ةرين إلةج السةادس 
ىجرى التصدي  علج قرار الدمج بؤغلبية خمسة  0590ىالع رين من ايلىل عام 

ة المجلسين التنفيذي ىالت ريعي علج دمج عةدن ع ر صىتاً ىما ان أعلنت مىافق
اندلعت المظاهرات فةي عةدن ىا ةتبكت مةح القةىات البريوانيةة ىتةم اعتقةال عةدد 

ىقد نتج عن  (091 كبير من الزعماء ىقادة األحزا  المناىئة لالستعمار البريواني
عملية الدمج القسري لجىء الحركةة الىونيةة إلةج أسةلى  المقاىمةة المسةلحة بةدالً 

ن المقاىمة السياسية التي أوالت عمر االحتالل. ففي اليىم التالي إلعةالن دمةج ع
حةةدثت الثةةىرة فةةي الةةيمن  0590عةةدن فةةي السةةادس ىالع ةةرين مةةن أيلةةىل عةةام 

ال مالي ىالتي كانت فرصة فريدة من نىعوا لمساندة النضال الثىري في الجنى  
ادة القىات المصرية التي اليمني من قبل الجموىرية العربية المتحدة عن وري  قي

ىبذلا فان بريوانيا بدالً من ان  (098 ذهبت إلج اليمن ال مالي لمساندة هذف الثىرة
تكىن قد حققت أهدافوا في حماية قاعدتوا بعدن ىالداخل اليمنةي مةن المةد القةىمي 
بعد ان ضمت عدن إلج االتحاد أصبح مالصقاً  لعدن علج اثر التىاجد العسكري 

 .(095 الجزيرة العربية علج الحدىد بين عدن ىاليمن ال مالي المصري في  بن
أسومت مصر إسواما كبيرا في دعم الثىار فةي الجنةى  اليمنةي المحتةل  

فقد هيؤت لوم المعسكرات في مدينة تعز لتدريبوم ىإعداد المقاىمةة المسةلحة ضةد 
-ة اسم االستعمار البريواني في الجنى  اليمني المحتل ىقد أول  علج هذف العملي

 .(092 " صالي الدين الحديدي"
بةةدأت العمليةةات القتاليةةة ضةةد القةةىات البريوانيةةة بعةةد ان قةةام احةةد الثةةىار 
بإلقاء قنبلة علج المنةدى  السةامي البريوةاني ىمجمىعةة مةن قةادة االتحةاد عنةدما 
كانىا في الموار لمةادرة عدن إلج لندن الجراء مباحثات دستىرية ممةا ادى إلةج 

 .(090 ري خمسين اخرينمقتل  خصين ىج
اهدت الحكىمة المصرية إلج أبنةاء الجنةى  اليمنةي المحتةل بعةد عةىدتوم 
إلج بالدهم جميح االسلحة ال خصية التي كانت بحىزتوم عندما جاءىا إلج الةيمن 
ال مالي لمساندة الثىرة اليمنية إلج جان  القىات المصرية ىمعوا كمية كبيرة من 

نةاو  سةكناهم فةي ردفةان احةدى منةاو  الجنةى  الذخيرة ىبمجرد عىدتوم إلج م
اليمنةةةي المحتةةةل أثةةةارىا مخةةةاىف اميةةةر الضةةةالح الةةةذي راي يحةةةرض السةةةلوات 
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البريوانية مدعياً ان االسلحة التي يحملوا هإالء ما هي اال ترتيباً دبرتن الحكىمة 
االمر الذي دفح السلوات البريوانية إلج  (090 المصرية ال عال نار الثىرة ضدهم

ار قرار يقضي بتسليم اهالي ردفان السلحتوم ىدفح ضمانات مالية قةدرها استصد
خمسةةة االف  ةةلن عةةن كةةل رجةةل عائةةد مةةن الةةيمن بيةةد ان امتنةةاعوم عةةن تسةةليم 
اسلحتوم دفعت السلوات البريوانية إلج تنفيةذ القةرار بقةىة السةالي فحةدثت نتيجةة 

ىل عةةام لةةذلا عةةدة ا ةةتباكات ىصةةلت ذرىتوةةا فةةي الرابةةح ع ةةر مةةن ت ةةرين األ
0592 092). 

اعتقةةد البريوةةانيىن فةةي بةةادي األمةةر بةةؤن هةةذا مجةةرد تمةةرد قبلةةي بيةةد ان 
الجبوةةة القىميةةة حىلةةت هةةذا التمةةرد إلةةج ثةةىرة السةةيما بعةةد ان تبنةةت الجموىريةةة 
العربية المتحدة الثىرة ىاعلنت عةن اسةتعدادها التةام لمسةاندتوا ىاعتبةرت الجبوةة 

المسةةلحة ضةةد االسةةتعمار البريوةةاني فةةي القىميةةة انتفاضةةة ردفةةان بةةدًء للثةةىرة 
الجنةةى  اليمنةةي فتىلةةت قيةةادة الثةةىرة بعةةد ان ارسةةلت احةةد اعضةةائوا "عبةةد هللا 
المجعلي" الذي اعترفةت بةن القبائةل الردفانيةة قائةداً لوةا فةي الىقةت الةذي رفضةت 
قىى ىونية اخرى هذف االنتفاضة مدعية بؤنن مجةرد تمةرد قبلةي ىكؤنوةا مةن هةذف 

ع  اال تراكي، ىالمإتمر العمالي التي كانت ترى فةي المقاىمةة القىى حز  ال 
 .(091 السياسية خير أسلى  لنيل االستقالل

ما ان ى كت ذخيرة الردفانيين علج النفاذ نتيجة لضراىة المعارا التةي  
ا ةتبكىا بوةا مةح االسةتعمار البريوةاني ارسةلىا إلةج صةنعاء لولة  المسةاعدة مةةن 

لوةةم مسةةاعدات ماديةةة ىعسةةكرية بنةةاًء علةةج اىامةةر القيةةادة المصةةرية التةةي قةةدمت 
صادرة من الحكىمة المصرية في القاهرة من اجل تمكين الردفانيين من الصمىد 
فةةي ىجةةةن المحةةةاىالت االسةةةتعمارية ىاسةةةتمرت المسةةةاعدات المصةةةرية لوةةةم دىن 

ممةةا دفةةح االسةةتعمار البريوةةاني إلةةج القيةةام بةةةارة جىيةةة علةةج قريةةة  (099 انقوةةاع
ية كإنةذار للقيةادة المصةرية فةي صةنعاء بيةد ان االنةذار جةاء بنتةائج "حري " اليمن

عكسةةية فقةةد زادت مصةةر فةةي دعموةةا للثةةىار فلةةم تقةةف عنةةد حةةدىد المسةةاعدات 
العسةةكرية بةةل تعةةدت ذلةةا إلةةج العمةةل علةةج تىحيةةد القةةىى الىونيةةة داخةةل الةةيمن 

ىبةةدعم مةةن الجموىريةةة العربيةةة  0592الجنةةىبي ففةةي التاسةةح ع ةةر مةةن ا  عةةام 
متحدة ت كلت الجبوة القىمية لتحرير الجنةى  اليمنةي المحتةل التةي اخةذت علةج ال

عاتقوةةةةا قيةةةةادة عمليةةةةات الثةةةةىار فةةةةي داخةةةةل الجنةةةةى  اليمنةةةةي ضةةةةد االسةةةةتعمار 
 .(099 البريواني
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أرسةةلت الجبوةةة القىميةةة ىفةةداً يتكةةىن مةةن قحوةةان ال ةةعبي، ىوةةن مقبةةل،  
ة القىمية علج قيادة الثىرة ىعلي السالامي إلج القاهرة لتدارس مدى امكانية الجبو

فةةي الجنةةى  اليمنةةي المحتةةل فوالةة  الىفةةد حكىمةةة العربيةةة المتحةةدة بضةةرىرة 
اإلسراع في مد الثىار بردفان ليقفىا في ىجن المحاىالت االستعمارية الرامية إلج 

 .(091 سح  الثىرة
اعلن جمال عبد الناصر عن تؤييدف للثىار في الجنى  اليمني المحتل في  
ببةىر سةعيد قةائالً:  0592في الثالث ىالع رين مةن كةانىن األىل عةام  خوا  لن

ان احتالل بريوانيا لعدن ىالجنى  اليمني المحتةل كانةت رغةم ارادة ال ةع ... »
ىاننةةا نإيةةد احةةرار عةةدن ىاحةةرار الجنةةى  اليمنةةي المحتةةل بكةةل قىتنةةا ىان كةةل 

كمةا والة  «. قةةامكانياتنا ستستخدم للتخلت من االستعمار البريوةاني فةي المنو
في خوابن الذي القاف عندما زار اليمن ألىل مرة في الثالث ىالع رين من نيسةان 

ان بريوانيةا ال بةد »االستعمار البريواني ان يرحل عن عةدن قةائالً:  0591عام 
ان تجلي عن عةدن ىان كةالً مةن عةدن ىالجنةى  اليمنةي ارضةاً عربيةة، ىان مةن 

تفر  عرباً عةن عةر  أى يمنةين عةن يمنةين... المستحيل تماماً علج بريوانيا ان 
 .(098 «ىاننا لن نسمح لالستعمار بؤن يبقج في أي جزء من اجزاء الىون العربي

أثارت هذف الخوابات الحكىمة البريوانية ىالتي قدمت  كىى إلج هيئةة  
االمم المتحدة ضد السياسة التي ينتوجوةا جمةال عبةد الناصةر حيةال الةيمن ىعةدت 

نقضاً لقرارات االمم المتحةدة بيةد ان جمةال عبةد الناصةر رد علةج هذف الخوابات 
اكد فيةن  0591هذف ال كىى في خوا  لن في السادس ىالع رين من  نيسان عام

ان االستعمار البريواني ىاصرارف علج االستمرار في بقاءف علج ارض عربيةة، 
المتحةدة ىرفضن تصفية قاعدة عدن العدىانية هى خرىا بذاتن عن قرارات االمم 

فةةادت هةةذف الخوابةةات دىراً بةةارزاً فةةي ن ةةاو العمليةةات القتاليةةة ضةةد االسةةتعمار 
البريواني في الجنةى  اليمنةي المحتةل اضةورت معوةا السةلوات البريوانيةة إلةج 

اال ان ذلةا لةم يجةدي  (095 استخدام السالي الجىي الملكي للسةيورة علةج الىضةح
ن مسةةتودفًة فةةي هةةذف العمليةةات نفعةةاً فقةةد حىلةةت الجبوةةة عملياتوةةا إلةةج داخةةل عةةد

المإسسات الحكىمية ىبيىت الضباو البريوانيين ىضباو المخابرات ىالمخبرين 
 .(012 أعىان االستعمار البريواني

توىرت عمليات الثةىرة ىازدادت رقعةة اتسةاعوا بعةد أن فتحةت الجبوةة  
القىمية جبوات قتال أخرى في المنوقة الىسوج ضد االسةتعمار البريوةاني علةج 
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ىجن الخصىت في منوقة دثينة أيماناً منوا بان االستعمار البريوةاني لةن يتخلةج 
عةةن مصةةالحن اإلسةةتراتيجية ىاالقتصةةادية فةةي الجنةةى  اليمنةةي بمجةةرد منةةاىرات 

 .(010 سياسية
إزاء ذلةةا ح ةةدت بريوانيةةا قىاتوةةا العسةةكرية المعةةززة باألسةةلحة الثقيلةةة  

واض الثىرة غير انوا عجةزت عةن يساندها السالي الجىي الملكي سعياً منوا إلج
ذلا بسب  تدف  األسلحة إلج الثىار الةذي كانةت تةزىدهم بوةا الحكىمةة المصةرية 
فضةةالً عةةن الضةةربات السةةاحقة التةةي ىجوتوةةا الثةةىرة إلةةج القةةىات البريوانيةةة فةةي 
مراكز تجمعوا ساعدهم علج ذلا وبيعة األرض ىسىء االحىال الجىية الدائم في 

رى ىصةةعىبة ىصةةىل االمةةدادات إلةةج القةةىات البريوانيةةة ردفةةان ىالمنةةاو  االخةة
بسب  الكمائن ىالوجمات المفاجئة التةي يقةىم بوةا الفةدائيين الةذين تلقةىا تةدريباتوم 
في تعز فضالً عن فتح الثىار للعديد من جبوات القتال في كل من عدن ىالضةالح 

وانيةةةة ىالحىا ةةة  ال ةةةرقية ىردفةةةان الةربيةةةة ممةةةا ادى إلةةةج تفةةةر  القةةةىات البري
 .(010 ىانسحابوا بعد ان تكبدت خسائر فادحة في االرىاي ىالمعدات

اكد ممثل الجبوة القىمية عند مقابلتةن لجنةة تقصةي الحقةائ  المنبثقةة مةن  
بالقةاهرة  0591لجنة تصفية االستعمار التابعةة ل مةم المتحةدة فةي حزيةران عةام 

مسةلحة مةن اجةل تنفيةذ بان ال ع  العربي في الجنى  اليمني لم يعلةن المقاىمةة ال
قرارات االمم المتحدة ىإنما جاءت لتدين االستعمار البريواني ىان هذف القرارات 

 .(012 ال تمثل كل موال  الثىرة علج اإلوال 
قامت الصحف ىاإلذاعات المصرية بنقل أخبار الثىرة ىن ةاواتوا علةج  

كثيةراً فةي  المستىين العسكري ىالسياسي األمر الةذي احةرا الحكىمةة البريوانيةة
المحافةةل الدىليةةة فضةةالً عةةن مةةا قدمةةن المسةةإىلىن المصةةريىن لةةدى هيئةةة األمةةم 
المتحةدة مةةن دعةةم ىإسةناد للثةةىار فةةي الجنةى  اليمنةةي فلةةم تتةرا مصةةر ىسةةيلة إال 
ىاستةلتوا لتنقل إلج المحافل الدىلية ما حققتن الثىرة التي توال  باستقالل  ةعبوا 

 .(011 ىجالء االستعمار البريواني
لج ان عجز السلوات البريوانية في اجواض الثىرة بقىة السالي لجات ع

إلج المفاىضات المتصات نةمة الثىار فدعت لمإتمر دسةتىري يعقةد بلنةدن فةي 
بيةةد ان عةةدم دعىتوةةا  (019 لبحةةث مسةةتقبل الجنةةى  اليمنةةي 0591حزيةةران عةةام 

لجنةةة لممثلةةي المنظمةةات ال ةةعبية ىاالحةةزا  السياسةةية إلةةج هةةذا المةةإتمر دفةةح ال
الفرعيةةة التابعةةة للجنةةة تصةةفية االسةةتعمار بةةاالمم المتحةةدة إلةةج عةةدم االعتةةراف 
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بصةةالحية المةةإتمر للتعبيةةر عةةن رأي ابنةةاء الجنةةى  اليمنةةي ىسةةرعان مةةا انقسةةم 
المةةإتمر علةةج نفسةةن نتيجةةة لجوةةىد الثةةىرة ىمسةةاندة الحكىمةةة المصةةرية لوةةا فقةةد 

ىذه  إلج القاهرة ليك ف ما انسح  السلوان أحمد عبد هللا الفضلي من المإتمر 
األمةر الةذي  (019 كانت تبتةين بريوانيا التي أرادت ان تكبل المنوقة بقيةىد جديةدة

احدث ضجة اعالميةة اثةرت فةي المىقةف البريوةاني فراحةت بريوانيةا تعلةن بعةد 
نواية المإتمر عن م رىع دستىر جديد لدىلة جديةدة مسةتقلة ىان ىاسةتقاللوا لةن 

 .(011 0598يتؤخر عن عام 
اتومت الحكىمة المصرية االستعمار البريوةاني بالتحايةل علةج قةرارات  

االمةم المتحةدة التةةي تقضةي بتصةةفية قاعةدة عةةدن ىاجةراء انتخابةةات حةرة ىنزيوةةة 
بإ راف األمم المتحدة النتخا  حكىمة ىونية ىمنح ح  تقريةر المصةير لل ةع  

ية ان المةإتمر العربي في الجنى  اليمني فقد أكةدت الصةحف ىاإلذاعةات المصةر
ليس سةىى اسةلى  مةن أسةالي  التمىيةن التةي اعتةاد عليوةا االسةتعمار البريوةاني 
إلضفاء صفة ال رعية علج احتاللوا للجنى  اليمني المحتل تحت حجة الدسةتىر 

 .(018 الجديد المفضي إلج االستقالل
اسةةتمرت الحكىمةةة المصةةرية تةةدعم الثةةىار فةةي الجنةةىبي اليمنةةي المحتةةل 

ضةد االسةتعمار البريوةاني ىأصةبحت  0599ليات القتالية فةي عةام فازدادت العم
أكثةةر عنفةةاً ىضةةراىة بفضةةل لسةةالي ىمعسةةكرات التةةدري  التةةي ان ةةؤتوا الحكىمةةة 

مما اجبر الحكىمةة  (015 المصرية في القاهرة ىتعز التي تودف الج تدري  الثىار
مىاجوة الثىار البريوانية علج جل  العديد من قىاتوا في اىربا ىبريوانيا نفسوا ل

فؤ ةةاعت بريوانيةةا حالةةة مةةن الرعةة  ىالتخريةة  ىمةة ت السةةجىن ىالمعةةتقالت 
بالمىاونين السياسيين مستودفة من ىراء ذلا التمويد لقيام حكىمة جديدة خاضعة 
لةةالدارة البريوانيةةة لكةةي تصةةىرها بانوةةا الحكىمةةة التةةي تمثةةل ارادة ال ةةع  فةةي 

 .(082 يذ قرارات االمم المتحدةالجنى  اليمني المحتل حتج تتمكن من تنف
قةةةدمت حكىمةةةة الجموىريةةةة العربيةةةة المتحةةةدة دعًمةةةا عسةةةكرًيا ىسياسةةةًيا 
ىإعالمًيا للثىار في الجنى  اليمني المحتل إذ زىدتوم بكميات كبيرة من األسةلحة 
كانت تجوزهم بوا القيادة المصرية في اليمن ال مالي بناًء علج أىامر من حكىمة 

لمتحدة فضالً عن المجوةىد الكبيةر الةذي بذلتةن لتىحيةد القةىى الجموىرية العربية ا
الىونية داخل اليمن الجنىبي ىالتي أخذت علج عاتقوا مومةة قيةادة المعةارا ضةد 
االسةةتعمار البريوةةاني ناهيةةا عةةن الةةدعم السياسةةي الةةذي راي يإكةةدف جمةةال عبةةد 
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الةةيمن الناصةةر فةةي خواباتةةن موالًبةةا االسةةتعمار البريوةةاني بةةالجالء عةةن أراضةةي 
 الجنىبي. 
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 الخاتمة
اتوا بىحدة \ان مصر كانت تودف الج تزعم العالم العربي من خالل مناد

الةةةىون العربةةةي علةةةج اسةةةاس القىميةةةة العربيةةةة، فؤخةةةذت تن ةةةر االفكةةةار القىميةةةة 
ىالتقدمية التي القت قبىال كبيرا لدى اغل  ال ةعى  العربيةة ال سةيما فةي منوقةة 

أدى في النواية الج حدىث بعض الثىرات فةي تلةا الخليج ىالجزيرة العربية مما 
المنوقة ضد حكىماتوا الملكية. فما كةان علةج مصةر اال ان تةدعم بكةل امكانياتوةا 
هذف الثىرات سعيا منوا للقضاء علج االنظمة الملكية في تلا المنوقة ىالمعرىفةة 

فةي  0590بىالئوا للةر  ىقد ظور الدعم المصري ىاضحا جليا فةي ثةىرة عةام 
لةةيمن ال ةةمالي بعةةد ان ارسةةلت عةةدد كبيةةر مةةن قىاتوةةا الجىيةةة ىالبريةةة الةةج هنةةاا ا

لمسةةاندة الثةةىرة ضةةد الملكيةةين الةةذين تسةةاندهم المملكةةة العربيةةة السةةعىدية بةةدعم 
بريواني ىاضةح فضةال عةن انوةا قةدمت دعمةا لةيس باالقةل مةن هةذا الةدعم لثةىار 

 ل البريواني.ضد االحتال الجنى  اليمني المحتل ىالثىار العمانيين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

* بحثثم تلثثن  تثثة ملثثتير تتنلثثن م بقفثثصرةم  تصاثث  تمثثم تثثة ا ثثت ت ريت ثثم  
  نقثث ب ب ثثت  تثثت  بثثم ب  بثثتس  ريثث  تن ثثس ب  ثثر 2591 -2591ريقمبثث  
 نتتقر رالفبتم.  -رآل رب

 .21-21انية، )بغداد، د. ت(، صإسماعيل البو هالل، المسألة العم (7)

؛ أمبببين 20-27( ص7922مكتبببم إمامبببة عمبببان ببغبببداد، كغبببا  عمبببان، )بغبببداد،  (0)
سببببعيد، ال مببببي  العربببببا سببببا تاري ببببد السياسببببا ون  ببببتد ال دي ببببة، دار الكتببببام 
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، 0، س بببيل عبيبببد، عمبببان، ال مبببي  العرببببا، ط717العرببببا، )د.م، د.ت(، ص
 .21(، ص7912)دمشق، 

عببدوان اكنكميببز عمبب  وا ببة البريمببا وموعبب  الشببعوم عمبب  العربيببة طببد الغيبباض،  (2)
 .22(، ص7922من هذا العدوان، )د.م، 

م مببد عمببا الببرزق، ع ببية عمببان سببا المأببال الببدولا وأمببام هي ببة ا  مببم المت ببد ،  (2)
 .72)د. م، د. ت(، ص

. 7922آذار  27، ت0،  ج02، د092عبببببرارات أامعبببببة البببببدول العربيبببببة، ر. ق  (2)
www.moqatel.com 

تشببرين ا ول  72، ت 2، ج02، د 7202عببرارات أامعببة الببدول العربيببة، ر. ق  (2)
7922. 

، 7م مببد أمببال ببباروت،  ركببة اللببوميين العببرم. النشببأ ، التطببور، الم ببا ر، ط (1)
 .292( ص 7911)دمشق، 

، إسبببماعيل البببو هبببالل، 27-22نلببالع عببني س بببيل عبيببد، الم بببدر السببابق، ص (1)
 .20-27بق، صالم در السا

 .22الم در نغسد، ص (9)

 .292باروت، الم در السابق، ص (72)

الموسبببوعة النا ببببرية، ن بببال عبببببد النا ببببر، مؤسسبببة ا ب ببببا  العمميببببة، )د.م،  (77)
 .297د.ت( ص
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ج. د. ع، تلريببببر ا مببببين العببببام إلبببب  مأمببببس أامعببببة الببببدول العربيببببة سببببا دورتببببد  (70)

؛ إسبماعيل البببو هببالل، 71-71، ص7922السادسبة والعشببرين، تشببرين ا ول 
 .97الم در السابق، ص

 .297الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص  (72)

 .90 -97إسماعيل البو هالل، الم در السابق، ص  (72)

 .292باروت، الم در السابق، ص (72)

 .21مكتم إمامة عمان ببغداد، الم در السابق،  ص (72)

 .22عبيد، الم در السابق، ص ؛ س يل 712أمين سعيد،الم در السابق،ص (71)
 .12إسماعيل البو هالل، الم در السابق، ص   (71)

برعيببة السببغار  العراعيببة سببا  0217/277د. ك. و، ممغببات البببالط الممكببا، ممغببد  (79)
و 7921آم  71سبببا 2/2992/2992اللببباهر  إلببب  وزار  ال ارأيبببة ذ  البببرعم  

، 1، ج 01، د 7221؛ عبببببرارات أامعبببببة البببببدول العربيبببببة، ر. ق 02، ص 70
 .7921آم  70ت

 .7929أيمول  1، ت 2، ج20، د 7292عرارات أامعة الدول العربية، ر. ق  (02)

 .20س يل عبيد، الم در السابق، ص  (07)

 .12إسماعيل البو هالل، الم در السابق، ص  (00)

 .7922نيسان  9، ت0، ج22، د7222عرارات أامعة الدول العربية، ر ق  (02)

ريببببر ا مببببين العببببام إلبببب  مأمببببس أامعببببة الببببدول العربيببببة سببببا دورتببببد ج. د. ع، تل (02)
؛ مكتبببببم إمامبببببة ع مبببببان 22-22ال امسبببببة وال ال بببببين، الم بببببدر السبببببابق، ص 

 .92-92ببغداد، الم در السابق، ص 
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ج. د. ع، تلريببببر ا مببببين العببببام إلبببب  مأمببببس أامعببببة الببببدول العربيببببة سببببا دورتببببد  (02)

  .22ال امسة وال ال ون، الم در السابق،  ص

 .292الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص  (02)

 .701إسماعيل البو هالل، الم در السابق،   (01)

ج. د. ع، تلريببببر ا مببببين العببببام إلبببب  مأمببببس أامعببببة الببببدول العربيببببة سببببا دورتببببد  (01)
؛ الموسببوعة النا ببرية، الم ببدر 22ال امسببة وال ال ببون، الم ببدر السببابق، ص

 .292السابق، 

 .701هالل، الم در السابق، ص إسماعيل البو  (09)

ج. د. ع، تلريببببر ا مببببين العببببام إلبببب  مأمببببس أامعببببة الببببدول العربيببببة سببببا دورتببببد  (22)
، أمبين سبعيد، الم بدر السبابق، 22ال امسة وال ال ون، الم در السبابق، ص 

 .710ص 

 .721إسماعيل البو هالل، الم در السابق، ص  (27)

 .92ق، ص مكتم إمامة عمان لبغداد، الم در الساب (20)

؛ إسببماعيل البببو هببالل، الم ببدر 29م مببد عمببا الببرزق، الم ببدر السببابق، ص  (22)
 .772 -721السابق، ص 

 .20م مد عما الرزق، الم در السابق، ص  (22)

 .292الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص   (22)

 .702 -779إسماعيل البو هالل، الم در السابق، ص  (22)

 .702 -700الم در نغسد، ص  (21)

 .722الم در نغسد، ص  (21)
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 .729مكتم امامة عمان ببغداد، الم در السابق، ص  (29)

 .772-772الم در نغسد، ص  (22)

 .707-772الم در نغسد، ص  (27)

 .299 -292باروت، الم در السابق، ص  (20)

-7922الأب ة الشعبية لت رير عمان وال مي  العربا، و ا ق الن ال الوطنا ) (22)
 .72-9(، ص 7912، )بيروت، 7(، ط7912

ج. د. ع، تلريبببر ا مبببين العبببام إلببب  مأمبببس أامعبببة البببدول العربيبببة سبببا دورت بببا  (22)
، 7112، عبرارات الأامعبة العربيبة، ر. ق 22ا ربعين، الم بدر السبابق، ص 

 .7922نيسان 0، ت 0، ج29د 

 .222، الم در السابق، ص 7922الو ا ق العربية لعام   (22)

، نص الملال منشور عم  2يوليو، ص 02البي انا، اليمن و ور  عبد الر من  (22)
؛  بال  البدين المنأبد،   www.Ahram.orgشببكة اكنترنيبت عمب  الموعب  

(، 7920و ا ق ون وص اليمن  و المت بد  ببين اكت باد واكنغ بال، )بيبروت،
 .22ص

تلريببببر السببببغار  العراعيببببة سببببا  227/277، ممغببببد د.ك.و، ممغبببات مأمببببس السببببياد  (21)
 .722، ص01اللاهر  إل  وزار  ال ارأية، و 

(، دراسبببببة سبببببا 7920-7921عمبببببر م بببببد   ميبببببل ال يبببببالا، البببببيمن الشبببببمالا ) (21)
العالعبببات ال ارأيبببة، رسبببالة ماأسبببتير قيبببر منشبببور  ملدمبببة إلببب  مأمبببس كميبببة 

ا د ، لم ببة عببن ؛ ا مببد عايببد ال بب22(، ص0222التربيببة، )أامعببة المو ببل،

http://www.ahram.org/
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العالعببببببات اليمنيبببببببة الم ببببببرية عببببببببر التبببببباري ، مأمبببببببة كميببببببة ا دام، )أامعبببببببة 
 .21، ص72(، العدد 7919 نعاء،

؛ عببببد البببر من البي بببانا، 021-022ا مبببد  مبببروش، الم بببدر السبببابق، ص  (29)
 .2الم در السابق، ص

عبد الر من البي باناي سياسبا يمنبا ولبد سبا م بر مبن أم يمنبا وأم م برية  (22)
د  الت م  الطمبة اليمنيين سا ال ارج سا ستر  ال مسينات، تعامل م  نظام ل

اكمامببة كغيببر  مببن ا شبب اص شببغل من ببم اللببا م با عمببال اليمنببا سببا بببون 
بألمانيبببا الشبببرعية، هبببرم الببب  م بببر وانظبببم الببب   ركبببة المعار بببة شبببارك سبببا 

 .21عمر ال يالا، الم در السابق، ص 7920اإلعداد ل ور  سيبتمبر 

، مركببز ب ببو  7920-7921نبازك زكببا إببراهيم، م ببر والمتغيبرات سببا البيمن  (27)
 .21، ص 7991الشرق ا وسط 

 .021ا مد  مروش، الم در السابق، ص (20)

تشبببكل تنظبببيم ال بببباط اك بببرار سبببا البببيمن واعمبببن عنبببد رسبببمياع سبببا كبببانون اكول  (22)
ع سبببا وهبببو تنظبببيم ك يتأببباوز أع ببباء  اكربعبببين ش  ببباع كبببان لبببد سبببرو  7927

 نعاء وتعز وعد كان ي د  ال  الغباء النظبام اكمباما واعامبة أم وريبة يمنيبة 
والليببام بتغيببرات أذريببة سببا الببيمن تشببمل النببوا ا السياسببية واكعت ببادية كاسببةي 

 .21عمر ال يالا، الم در السابق، 

(، 7911ا مبببببد الر بببببوما وا بببببرون، أسبببببرار وو بببببا ق ال بببببور  اليمنيبببببة، )بيبببببروت، (22)
سيبتمبر.دراسبببببات وشببببب ادات  2عببببببد العزيبببببز الملبببببال ،  بببببور  ، 722-722ص
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 ببببنعاء، )د.م،  –لمتبببباري ، الكتببببام ال ببببانا، مركببببز الدراسببببات والب ببببو  الببببيمن 
 .09د.ت(، ص

 2عبد الر من البي انا، الم در السابق، ص (22)

 021ا مد  مروش، الم در السابق، ص (22)

ن مببن اربعببين ش  ببباع مببن أهببم هببذ  اإلأببراءاتي تكببوين مأمبببس استشببار  يتكببو  (21)
يأر  انت ام ن غ م وي عّين الن   ا  ر، وتكوين مأالس بمدية منت بة سا 
لغباء نظبام الرهبا ن  مدن البيمن، وتنظبيم مأمبس البوزراء عمب  أن يرأسبد اإلمبام واظ
وتوسببي  المشبباري  العمرانيببة التعميميببة، الموسببوعة النا ببرية، الم ببدر السببابق، 

 .200ص

 .200الم در نغسد، ص (21)

 021ا مد  مروش، عبد النا ر والعرم، ص (29)

 .29نازك زكا ، الم در السابق، ص (22)

 .21عمر ال يالا، الم در السابق، ص (27)

نببببازك زكببببا، الم ببببدر السببببابق،  ؛029ا مببببد  مببببروش، الم ببببدر السببببابق، ص (20)
 .29ص

 .29عمر ال يالا، الم در السابق، ص (22)

منبببا اول ر بببيس لمأم وريبببة العربيبببة عمبببا عببببد ال السببباللي عسبببكر  وسياسبببا ي (22)
ت ببرج مببن الكميببة العسببكرية العراعيببة ببغببداد وعبباد البب   7971اليمنيببة ولببد عببام 

عينببد  7922و ببدم سببا الأببيش وتببدرج سببا الرتببم وسببا عببام  7929الببيمن عببام 
شبارك  7927ايمبول  01ولا ع د اليمن سي  اكسالم البدر ر يساع ل رسد سا 
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طبببا  ب كبببم ا  مبببة، مبببأمون شببباكر إسبببماعيل، سبببا اكنلبببالم العسبببكر  البببذ  ا
، 7922 -7922العالعببات السياسببية بببين م ببر والوكيببات المت ببد  ا مريكيببة 

أطرو بببة دكتبببورا  قيبببر منشبببور  ملدمبببة الببب  مأمبببس كميبببة التربيبببة )اببببن رشبببد( ، 
 . 797،  ص 0222أامعة بغداد 

، 7921 -7921السبببببعودية  -قسببببان الربيعبببببا، العالعبببببات السياسبببببية الم بببببرية (22)
أطرو ة دكتورا  قيبر منشبور  ملدمبة إلب  مع بد التباري  العرببا والتبرا  العممبا 

 .19-11، ص0222لمدراسات العميان بغداد 
(66) Peter Mansfield. Nasser Harold Blakemore and Rabin hallett Great 

Britain. First Published, 1969. P: 130 
، ترأمبببببة، عببببببد ال بببببالق م مدكشبببببين، اودأبببببار اوبالنبببببس، ال بببببرم سبببببا البببببيمن (21)

؛ عادل نور الدين، اليمن ما ية  و ا بر ، 721-722(، ص7912)الدو ة،
 .27(، ص7922)عابدين،

 .19قسان الربيعا، الم در السابق، (21)

 .720لأنة كتم عومية، اليمن  ور  وسالم، )د.م، د.ت(، ص  (29)

 ببببدر السببببابق، ا مببببد  مببببروش، الم ؛12نببببازك زكببببا، الم ببببدر السببببابق، ص  (12)
 .072ص

 .2عبد الر من البي انا، الم در السابق، ص (17)

 .727-722اودأار اوبالنس، الم در السابق، ص  (10)

؛ أريببببببد  اكهببببببرام، العببببببدد 202الموسببببببوعة النا ببببببرية، الم ببببببدر السببببببابق، ص (12)
 .7، ص7920تشرين ا ول  79( سا 01122)

 .202( ص7911لاهر ، ، )ال7، ط7م مد  سنين هيكل، سنوات الغميان، ج (12)
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، السبببببنة ال انيبببببة، 7920تشبببببرين اكول  9( سبببببا 722أريبببببد  المبببببواطن، العبببببدد ) (12)

 .722اودأار اوباكنس، الم در السابق، ص ؛7ص
 .71، ص7912( سا ايمول 2اليمن الأديد )مأمة(، العدد ) (12)

 .079ا مد  مروش، الم در السابق، ص ؛202هيكل، الم در السابق، ص (11)

 .001، سنوات الغميان ، صهيكل(11)

 (. 00122أريد  ا هرام، العدد ) ؛7(، ص722أريد  المواطن، العدد ) (19)
 .202هيكل، الم در السابق، ص(12)

 .722اودأار اوبالنس، الم در السابق، ص (17)

 .202هيكل، الم در السابق، ص(10)
 .7، ص، السنة ال انية7920تشرين ا ول 72( سا727أريد  المواطن،العدد) (12)
 .7(، ص722أريد  المواطن، العدد ) (12)
 .7السنة ال انية، ص 7920تشرين ا ول، 70( سا722أريد  المواطن،العدد) (12)
تلريببببر السببببغار  العراعيببببة سببببا  227/277د.ك.و، ممغبببات مأمببببس السببببياد ، ممغببببد  (12)

تشببببرين  71سببببا 0/71/7292اللبببباهر  إلبببب  وزار  ال ارأيببببة )سببببر ( ذ  الببببرعم 
 .7، ص7، و7920ال انا 

وتعببببدادها   1كببببم 22701ترينببببدادي دولببببة سببببا اكنتيببببل شببببرعا سنببببزويال مسببببا ت ا  (11)
نسببمة عا ببمت ا تبببورت او  سبببينت تتببأل  مببن أزيرتببا ترينببداد  722222222

نسبمة وتوبباقو مسبا ت ا  720222222وتعبدادها  0كبم 22101والتا مسبا ت ا 
غير  مببن دول نسببمة تتبع ببا بعببض الأببزر ال بب 222222وتعببدادها  0كببم 222

، 02. لببويس معمببو ، المنأببد سببا اإلعببالم، ط7920الكومنولبب  اسببتلمت عببام 
 .712مؤسسة منشورات دار العمم، )د.م ،د.ت(، ص
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تلرير السغار  العراعية سبا اللباهر   277/ 227د.ك.و،ممغات مأمس السياد ،ممغد (11)

تشبببببببببببببببرين 71سبببببببببببببببا 0/71/7292إلببببببببببببببب  وزار  ال ارأية)سبببببببببببببببر (ذ  البببببببببببببببرعم 
 .229؛ هيكل، الم در السابق، ص7، ص7،و7920ال انا

م مد  سنين هيكل،هذا الو   اللاط  سا معركة البيمن، أريبد  ا هبرام، العبدد  (19)
 .22، ص11، السنة7920تشرين ا ول 70سا  01299

تلريببببر السببببغار  العراعيببببة سببببا  227/277د.ك.و، ممغبببات مأمببببس السببببياد ، ممغببببد  (92)
تشببببرين  71سببببا  0/71/7292ذ  الببببرعم اللبببباهر  إلبببب  وزار  ال ارأيببببة )سببببر ( 

 .7،ص7، و7920ال انا 

 .7، ص01122أريد  ا هرام، العدد  (97)

 .22هيكل، هذا الو   اللاط ، ص(90)

 .7، ص01122أريد  ا هرام، العدد  (92)

تلريببببر السببببغار  العراعيببببة سببببا  227/277د.ك.و، ممغبببات مأمببببس السببببياد ، ممغببببة  (92)
تشببببرين  71سببببا 0/71/7292( ذ  الببببرعم اللبببباهر  إلبببب  وزار  ال ارأيببببة )سببببر 

 .0، ص7، و7920ال انا 

 .222، الم در السابق، ص7922الو ا ق العربية لعام  (92)

تلريببر السببغار  العراعيببة سببا اللبباهر  إلبب  227/277د.ك.و،ممغببات مأمببس السببياد ، (92)
تشبببببببببببببببببببببببرين 71سبببببببببببببببببببببببا  0/71/7292وزار  ال ارأية)سبببببببببببببببببببببببر (ذ  البببببببببببببببببببببببرعم

 .0ص7،و7920ال انا

 .2نغسد ، ص الم در   (91)
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؛ عببد البر من البي بانا، الم بدر 007ا مد  مروش، الم بدر السبابق، ص  (91)

 .2السابق، ص

 .722اودأار اوبالنس، الم در السابق، ص  (99)

؛ عبد البر من البي بانا ،أسبرار وو با ق 227-222هيكل، سنوات الغميان، ص(722)
 .202(، ص7912أزمة ا مة العربية و ور  اليمن، )اللاهر ،

 . 222-222هيكل، سنوات الغميان، (727)

 2يوليو،  ص 02عبد الر من البي انا، اليمن و ور   (720)
 .222هيكل، سنوات الغميان، ص (722)

؛ عببد البر من البي بانا،اليمن 009ا مد  مروش، عبد النا بر والعبرم، ص (722)
 .2يوليو، ص 02و ور  

 .722مأمون شاكر إسماعيل، الم در السابق،  (722)

 .ا222-222وات الغميان، ص هيكل، سن(722)

 .722اودأار اوبالنس، الم در السابق، ص (721)

تلريبببر السبببغار  العراعيبببة سبببا  227/277د.ك.و، ممغبببات مأمبببس السبببياد ، ممغبببة  (721)
، 2، و7922كببانون ال ببانا  2سببا  0/02/02اللبباهر  إلبب  وزار  ال ارأيببة رعببم 

 .72-70ص

 .12قسان الربيعا، الم در السابق، ص (729)

 .220، سنوات الغميان، صهيكل(772)

 .222الم در نغسد، ص (777)

 .2يوليو ، ص 02عبد الر من البي انا،اليمن و  ور   (770)
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 .91-92قسان الربيعا، الم در السابق، ص (772)

ج.د.ع، تلرير ا مين العام ال  مأمس أامعة الدول العربية سا دورتد ال اديبة  (772)
لنا رية، الم بدر السبابق، ، الموسوعة ا7، ص7922آذار  07وا ربعين سا 

 .227ص

ا مببببببببد أببببببببابر عغيبببببببب ، ال ركببببببببة الوطنيببببببببة سببببببببا الببببببببيمن )دراسببببببببة وو ببببببببا ق(،  (772)
 .722(، ص 7910)دمشق،

، الموسوعة النا برية، 222، الم در السابق، ص7922الو ا ق العربية لعام  (772)
 .220الم در السابق، ص

الأامعبة  -واإلدار  العامة ، دا ر  الدراسات السياسية7922الو ا ق العربية لعام  (771)
؛ ا مببد أببابر عغيبب ، الم ببدر السببابق، 179(، ص7922ا مريكيببة )بيببروت،

 .722-722ص

، الموسبببوعة 292-297( اتغاعيبببة أبببد ، ص72الم بببدر نغسبببد،  مم بببق رعبببم ) (771)
 .222-222النا رية، الم در السابق، ص

 ، ا مبببد أبببابر عغيببب ، الم بببدر072ا مبببد  مبببروش، الم بببدر السبببابق ، ص (779)
 .727السابق، ص

 .721-721الم در نغسد، ص  (702)

 .722، قسان الربيعا، الم در السابق، ص721الم در نغسد، ص (707)

أمببببببال عبببببببد النا ببببببر، التنظببببببيم وال ركببببببة. )الم ا ببببببرات ال ا ببببببة بببببببالتنظيم  (700)
الطميعببببا(، اكأتمبببباع ال ببببانا لمببببر يس أمببببال عبببببد النا ببببر بأع بببباء المكاتببببم 

 .92-92، ص7922آذار،  71والأيز   التنغيذية لم اسظتا اللاهر 
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 .222الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص (702)
-7922إبببراهيم  مبب  العبيببد ، ال ركببة الوطنيببة سببا الأنببوم اليمنببا الم تببل ) (702)

، ا مبببد أبببابر عغيببب ، الم بببدر السبببابق، 227(، ص7919(، )بغبببداد، 7921
 .722ص

السياسبية واإلدار  العامبة، الأامعبة  ، دا ر  الدراسبات7922الو ا ق العربية لعام  (702)
 .221(، ص7921ا مريكية، )بيروت، 

 .222ا مد  مروش، الم در السابق ، ص (702)

 .221-221الم در نغسد، ص (701)

ج.د.ع، تلرير اكمين العام ال  مأمس أامعة الدول العربية سا دورتد ال اديبة  (701)
 .72-72وا ربعين، الم در السابق، ص

 مببدان، الوسبباطة سببا ال السببات العربيببة المعا ببر ، ترأمببة سببمير  ن مببة ياسببين (709)
 .711-712(،  ص0222، )بيروت، 7كرم، ط

ج.د.ع، تلرير اكمين العام ال  مأمبس أامعبة البدول العربيبة سبا البدور  ال ال بة  (722)
 .9-1، ص7922آذار  72وا ربعين سا 

 .222، الم در السابق، ص7922الو ا ق العربية لعام  (727)

 12(، ص 7929م مود الشرعاو ، أنوم الأزير  العربية، )اللاهر ،  (720)
-7129سعد موس  منا ا، اليمن الأنوبية من اكسبتعمار  تب  اكسبتلالل )  (722)

( رسالة ماأسبتير ملدمبة الب  مأمبس كميبة دار العمبوم، )أامعبة اللباهر ، 7921
 . 721(، ص 7917



 
 
 
 

 
 

 

022 

  ةـــجلة جامعــة االنبـــار للعلــىم االنسانيم
 0202   الثالث ددــالع

 

                                                                                                                                            
م  ببر اأتمبباع مأمببس  2292/277د.ك.و، ممغببات البببالط الممكببا، ممغببد   (722)

، 21، و7922 زيببران  22(، سببا 2(، الأمسببة )07الأامعببة العربيببة، الببدور  )
 . 772ص 

 . 7، ص 7922تموز 72، 2721أريد  البيان، العدد   (722)
( دراسبة 7921-7929سعيد سعيد سبواد  ال اشبما، ات باد الأنبوم العرببا )  (722)

  مأمس كمية التربية اببن رشبد، تاري د، اطرو ة دكتورا  قير منشور  ملدمة ال
 . 22(، ص 7999)أامعة بغداد،

 . 220الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص   (721)
تلريببببر السببببغار  العراعيببببة سببببا  2122/277د.ك.وممغبببات البببببالط الممكببببا، ممغببببد  (721)

، سبممان 22-22، ص 22، و7922تمبوز  71اللاهر  ال  وزار  ال ارأية سا 
اءات البريطانيبة عمب  البيمن وموعب  الأامعبة العربيبة إزا  با لغتة الزيد ، اكعتد

(، العببببببدد 7991( مأمببببببة دراسببببببات يمنيببببببة، )أامعببببببة  ببببببنعاء،7922-7921)
 . 01(، ص 21)

ي ت  سببببين عبببببد ال العمببببر ، 7217اريببببك مبببباكر، الببببيمن والغببببرم منببببذ عببببام  (729)
 . 22، سعيد ال اشما، الم در السابق، ص 027) نعاء، د.ت(، ص 

 .720 ا، الم در السابق، ص منا  (722)
 .720الم در نغسد، ص  (727)
 .220الموسوعة النا رية، الم در السابق، (720)
 .712منا ا، الم در السابق، ص (722)

 . 222الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص   (722)
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 . 222الم در نغسد،   (722)
السابق، ؛ سعيد ال اشما، الم در 027اريك  ماكرو، الم در السابق، ص   (722)

 . 22ص 
 . 222-222الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص   (721)
 .92م مود الشرعاو ، الم در السابق، ص   (721)
 . 712اريك ماكرو، الم در السابق، ص   (729)
 . 712منا ا، الم در السابق، ص  (722)
 . 11سعيد ال اشما، الم در السابق، ص (727)
(، ص، 7912، )اللباهر ،7م البيمن، ط ال  الدين ال ديد ، شاهد عمب   بر  (720)

 . 221؛ الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص 710
 . 92م مود الشرعاو ، الم در السابق، ص   (722)
 .710منا ا، الم در السابق، ص   (722)
 . 712لمعمومات اك ر عن الكتام اكبيض ينظر، الم در نغسد، ص   (722)
 .022-022ا مد  مروش، الم در السابق ، ص (722)
 . 711منا ا، الم در السابق، ص (721)
؛  ببببببال  الببببببدين ال ديببببببد ، 022ا مببببببد  مببببببروش، الم ببببببدر السببببببابق ، ص  (721)

 .712الم در السابق، ص 
 . 712منا ا، الم در السابق، ص (729)
، الموسبوعة النا ببرية، الم ببدر 220إبببراهيم العبيبد ، الم ببدر السببابق، ص  (722)

 .222السابق، ص 
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 .022النا ر والعرم، ص،  أ مد  مروش، عبد  (727)
 . 229باروت، م در سابق، ص   (720)
 . 220-227الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص   (722)
 . 222-229باروت، الم در السابق، ص   (722)
 .222-220الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص   (722)
)مأمببة(، العببدد يوليببو وال ببور  اليمنيببة، الكاتببم  02م مببد عمببا الشبب ار ،  ببور    (722)

 . 221؛ باروت، الم در السابق، ص 11، ص 7912سا تموز  722
، الموسبببوعة النا بببرية، 222-222إببببراهيم العبيبببد ، الم بببدر السبببابق، ص  (721)

 . 222الم در السابق، ص 
 . 022-022أ مد  مروش، الم در السابق ، ص   (721)
 . 222-222الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص   (729)
 .227باروت، الم در السابق، ص   (712)
 .212، الم در السابق، ص 7922الو ا ق العربية لعام   (717)
 . 229-221الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص   (710)
 . 202، الم در السابق، ص 7922الو ا ق العربية لعام   (712)
 . 220-227الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص   (712)
 .022ش، الم در السابق ، ص أ مد  مرو   (712)
 . 222الموسوعة النا رية، الم در السابق، ص   (712)
 . 022أ مد  مروش، الم در السابق ،ص   (711)
 . 222الموسوعة النا رية، الم در السابق ص   (711)



 
 
 
 

 
 

 

022 

  ةـــجلة جامعــة االنبـــار للعلــىم االنسانيم
 0202   الثالث ددــالع

 

                                                                                                                                            
 . 021أ مد  مروش، الم در السابق ، ص   (719)
 . 212الموسوعة النا رية، الم در السابق،   (712)
 


