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  المقدمة

الشيخ حس�ن البن�ا مؤس�س جماع�ة ا�خ�وان المس�لمين ومرش�دھا ا�ول ت�دخل ف�ي ال�يمن 
ال�يمن ممھ�دة 2نتش�ار دع�وة جماع��ة  ضأن أر ةبقاع�د.. قب�ل ت�دخل جم�ال عب�د الناص�ر فيھ�ا

  .ا�خوان المسلمين فيھا

وشمل التدخل صورا مختلفة كانت شعارا للعمل السري الذي يمھد ل7نق7ب عل�ى حك�م 
�المص���ريين المنتم��ين إل��ى ا�خ���وان وتك��وين ش���ركات  نكإرس���ال المدرس��ي.. م��ام يحي��ى ا

فم�ا ھ�ي قص�ة حس�ن البن�ا م�ع ال�يمن لمعرف�ة »  ا�حرار اليمنيين« اقتصادية وتشكيل تنظيم 
  .ذلك 2بد من العودة إلى الوراء قلي7

 ) ھـ١٤٨٢ -ھـ ٣٨٥( فقد خضع اليمن طوال إحدى عشر قرنا للحكم ا�مامي الزيدي 
وظل��ت ل]مام��ة ط��ول ھ��ذه الفت��رة ھيبتھ��ا ولل��يمن كل��ه تف��رده حي��ث ل��م ت��نجح أي ق��وى س��واء 
إس��7مية أو عربي��ة أو حت��ى أوربي��ة ف��ي النف��اذ إلي��ه والت��أثير في��ه كم��ا لل��يمن م��ذھب إس��7مي 

مي��زه ع��ن س��ائر أقط��ار الع��الم العرب��ي م��ا ف��ي ذل��ك قل��ب  -الم��ذھب الش��يعي الزي��دي-خ��اص 
كم��ا ظل��ت أب��واب ال��يمن مغلق��ة تمام��ا أم��ا أي م��ؤثرات . ا�س��7م ذات��ه الجزي��رة العربي��ة مھ��د

  .جديدة

ب��دأت م��ؤثرات . ) ١٩٤٨ -١٨٦٩( إ2 أن��ه ف��ي ظ��ل حك��م �م��ام يحي��ى ب��ن حمي��د ال��دين 
جديدة تطرق أبواب اليمن كانت عبارة عن أصوات خافتة حتى تعاظم دورھا وتبلورت ف�ي 

  .ارجهحركة معارضة منظمة انتشرت على أرض اليمن وخ

وكانت بداية ھذه الحركة على يد الط7ب اليمنيين الذين جاءوا إل�ى مص�ر للدراس�ة ف�ي 
  .١٩٣٥الجامعة ا�س7مية العريقة ا�زھر أو بجامعة القاھرة منذ عام 

 -الزبيري–وفي ذلك الوقت حدث التحول الھام فقد تعرف ھؤ2ء الط7ب وعلى رأسھم 
يترددن على رشد العام لجماعة ا�خوان المسلين وظلوا على ا�مام حسن البنا الم -والنعمان

حسن البنا كثيرا وخاصة بعد انضمامھا للجماعة  ا�مامالمركز العام للجماعة وقد اھتم بھما 
  .والعمل على لوائھا

كن��ا ن��درس ف��ي ا�زھ��ر وب��دأنا ا2تص��ال "فيق��ول الث��ائر اليمن��ي عل��ي ناص��ر العنس��ي 
ذي كان يرى أن اليمن أنسب الب7د اس�تراتيجيا ولھ�ا من�اخ با�خوان المسلمين وحسن البنا ال

وفي ھذه اللقاءات كان ا�خوان يقولون أنھ�م " مناسب ل]خوان وأخذ يھتم بنا اھتماما خاصا
  ".2 يمثل ا�س7م بل يشوھه ولھذا فا�خوان ضده" اليمنمقتنعون بأن الحكم في 

ب اليمنيين ولكنھا امتدت إل�ى جمي�ع والحقيقة أن ا�خوان لم تقتصر ع7قتھم فقط بالط7
الط7ق الوافدين من الدول العربية وا�س7مية وھذا يتفق تماما م�ع م�نھج ا�خ�وان وعالمي�ة 
الدعوة وكان لھذه الع7قة أثر ھام فيما بعد فعندما عاد ھؤ2ء الط7ب لب7دھم أسس�وا ف�روع 

ظ�يم ال�دولي ل]خ�وان فم�ع تط�ور لجماعة ا�خ�وان وربم�ا ك�ان ذل�ك الن�واة ا�ول�ى لنش�أة التن
 » قسم ا2تصال بالعالم ا�س7مي« قسما خاص أطلق عليه  ١٩٤٤الجماعة أسس البنا عام 

وأصبح ل]خوان عمل منظم ودور كبير في دعم قضايا العالم العربي وا�س7مي واتخذ ھذا 
ف�ي مص�ر  الدعم ص�ورا متع�ددة كم�ا عم�ل القس�م عل�ى ا2ھتم�ام ب�الط7ب الواف�دين للدراس�ة

عل�ى أن يكون�وا ھ�م ن�واة �فك�ار الجماع�ة عن�د ع�ودتھم ل�ب7دھم وم�ن ھ�ؤ2ء ب�الطبع الطلب��ة 
  .اليمنيين
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ولقد كان اليمنيون ط7ب وحكومة يرون في ا�خوان رمز ل]خوان ا�س7مية والجھ�اد 
المخلص لرفع راية ا�س7م ويمنحوھم ذلك ثقتھم وو2ئھم بصورة لم تعرف أنھا قد تكررت 

بن ا�مام  عبد هللاعندما شارك وفد يمني برئاسة سيف ا�س7م  ١٩٣٨بلد آخر ففي عام  مع
يحيى في المؤتمر البرلماني العالمي عن قض�ية فلس�طين لج�أ الوف�د إل�ى حس�ن البن�ا لترش�يح 

ا�ستاذ محمود أبو السعود لھذا ا�مر ومرافقتھم إلى سكرتير خاص للوفد فاختار حسن البنا 
  .لندن وباريس

ف��ا�خوان ھ��م الھيئ��ة ا�س��7مية العربي��ة الوحي��دة الت��ي اھتم��ت بالقض��ية اليمني��ة وأولتھ��ا 
مكانة متقدمة في جدول أعمالھا السياسية والفكري�ة وبواس�طة وس�ائلھا ا�ع7مي�ة المطبوع�ة 

  .وتكاد تكون أخبار اليمن شما2 وجنوبا حاضرة في معظم أعدادھا

م ومارس�وا نش�اطا سياس�يا واس�عا حت�ى اض�طر وقد عاد الط7ب إلى اليمن بع�د تخ�رجھ
واس��تطاع  ١٩٤٤إل��ى الھج��رة إل��ى ع��دن ع��ام –بع��د تعرض��ه للمط��اردة وا2عتق��ال . أغل��بھم

ا�حرار اليمنيين كما أطلقوا على أنفس�ھم تأس�يس ح�زب ا�ح�رار ال�ذي تح�ول إل�ى الجمعي�ة 
إل��ى  وق��د انض��م" ص��وت ال��يمن"وأسس��وا جري��دة  ١٩٤٦اليماني��ة الكب��رى ف��ي ع��دن ع��ام 

ا�حرار ا�مير سيف الح�ق إب�راھيم ا2ب�ن الث�امن ل]م�ام يحي�ى وك�ان دائ�م ا2تص�ال بحس�ن 
الفض�يل  ١٩٤٧البنا في القاھرة وقد وصلت ا�حداث لذروتھا حينم�ا أرس�ل ح�ين البن�ا ع�ام 

إل�ى  -كان قد سبقه مدرسين مصريين م�ن ا�خ�وان–الورت7ني المجاد الجزائري المعروف 
ود المعارض�ة ف�ي ص�نعاء وع�دن ولع�ب الرج�ل دورا محوري�ا ف�ي ا�ع�داد اليمن لينسق ويق

  .للثورة

أو دس�تور ا�ص�7ح " الميث�اق المق�دس"وق�د رج�ع إل�ى الق�اھرة ووض�ع م�ع حس�ن البن�ا 
الذي سيطبق في حال�ة نج�اح الث�ورة المنتظ�رة عل�ى ح�م ا�م�ام يحي�ى وع�اد ال�ورت7ني م�رة 

فقام�ت ث�ورة الدس�تور أو .. لى قادة ا�ص7حع" الميثاق المقدس"أخرى إلى اليمن وعرض 
الفعلي��ة ھ��ي البداي��ة الحقيقي��ة لت��اريخ ال��يمن المعاص��ر  والت��ي تعتب��ر م��ن الناحي��ة١٩٤٨ث��ورة 

وربم��ا الح��ديث وذل��ك كان��ت علي��ه ا�ح��وال ف��ي ال��يمن فق��د أح��دثت الث��ورة ھ��زة عنيف��ة ف��ي 
  .ا فقطيوم ٢٦المجتمع اليمني والعربي على الرغم من أنھا لم تستمر سوى 

عموما فدراسة ھذه الثورة وع7قة حسن البن�ا بھ�ا ھ�ي م�ن قبي�ل رك�وب الص�عب وھ�ي 
أشبه بالخوض في بحر ھائج مضطرب بالعواصف وا�نواء بحثا ع�ن حط�ام س�فينة غارق�ة 
وإع��ادة تركيبھ��ا م��ن جدي��د فأح��داث الث��ورة ج��رت وقائعھ��ا عل��ى أرض دولت��ين متباع��دتين 

  .مسافة وفكرا

وفكرتھا وأھدافھا وما أحاط بھا من أسرار لم يقدر لھا أن تذاع وسنحاول كشف جورھا 
في حينھا ولماذا فشلت ومن الذين حاربوھا داخل اليمن وخارجه و�ي س�بب ح�ورت وم�ن 
أھم أبطالھا وكيف قبض عليھم وكيف عذبوا حتى مات بعض�ھم م�ن التع�ذيب ث�م أرس�ل إل�ى 

  .ارق الحياة من مدةالمقصلة البدائية لكي يفصل رأسه عن جسده بعد أن ف

أما ا�بط�ال ال�ذين أرس�لوا إل�ى المقص�لة ا2بتدائي�ة أحي�اء فكي�ف ق�ابلوا الم�وت وم�ا ھ�ي 
الحك��م الخال��دة الت��ي نقط��وا بھ��ا قب��ل أن يجت��ذ الج��7د رؤوس��ھم وي��دخلھم الت��اريخ م��ن أوس��ع 

ھ�م أنفس�ھم ق�ادة الص�ف  ١٩٤٨كرامھا ن7ح�ظ أن الص�ف الث�اني م�ن ق�ادة ث�ورة إوا�بواب 
" زع�يم الع�رب"  ضد ا�مام البدر وقد تفاءل ھؤ2ء خيرا ب�ـ ١٩٦٢ول في ثورة سبتمبر ا�

د فق�د برس�تيجه بع�د قعبد الناصر وطلبوا منه الدعم والمساعدة وكان الزعيم في ذلك الوقت 
وس��رعان مم��ا اتض��ح لق��ادة الث��ورة ... فش��ل وحدت��ه م��ع س��وريا وأراد اس��ترجاعه ف��ي ال��يمن
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اء مس�اعده عب�د الناص�ر لھ�م فق�د اعتق�د ناص�ر أن�ه يس�تطيع اب�ت7ع ا�ھداف الحقيقية م�ن ور
ال��يمن ف��ي أق��ل م��ن ش��ھر ث��م يتخ��ذ أرض��ية م��وطئ ق��دم ين��اوئ ب��ه الع��رش الس��عودي وب��اقي 
مش��يخات الخلي��ل حي��ث آب��ار ال��نفط ومص��الح ال��دول الكب��رى ولك��ن خ��اب س��عيه واس��تمرت 

ض�ابط وجن�دي مص�ري ألف  ١٥ -في أقل تقرير- الحرب أكثر من خمس سنوات سقط فيھا
ألف يمني وتم ح�رق الكثي�ر م�ن الق�رى اليمني�ة واعتق�ل  ١٠٠ما بين قتيل وجريح ومفقود و 

س�بتمبر ( عبد الناصر قادة الثورة في السجن الحرب�ي بالق�اھرة وظل�وا بالس�جن عام�ا ك�ام7 
وھم عبد الرحمن ا�رياني وسن العمري وأحمد النعمان ومعھم  ) ١٩٦٧ديسمبر  – ١٩٦٦

ر من ستين آخرون بل إن عبد الناصر تخلص من أبو ا�حرار اليمن�ي محم�ود الزبي�ري ث: أ
حيث كان قد اعترض على الدس�تور المقت�رح ال�ذي قدم�ه عب�د الناص�ر  -١٩٦٥تم اغتياله –

وأصبح قائد القوات المصرية في ال�يمن ھ�و الح�اكم . لحكم اليمن مستبعدا الشريعة ا�س7مية
خ��رج ق��ادة ال��يمن م��ن الس��جن الحرب��ي  ١٩٦٧يم المخزي��ة ع��ام وبع��د ھزيم��ة ال��زع. الفعل��ي

نقاذ اليمن وأصبح عب�د ال�رحمن ا�ري�اني رئيس�ا لل�يمن وحس�ن العم�ري رئيس�ا إواستطاعوا 
  . للوزارة

اوله ف��ي خمس��ة فص��ول وم7ح��ق فف��ي الفص��ل ا�ول س��نلقى نك��ل م��ا س��بق وغي��ره س��نت
  . س7موء على شخصية حسن البنا وفكره ورؤيته للعروبة وا�ضال

السياس���ية وا2قتص���ادية  ١٩٤٨أم���ا الفص���ل الث���اني فيتن���اول أح���وال ال���يمن قب���ل ع���ام 
  . وا2جتماعية وا�سباب التي أدت إلى قيام الثورة

وجاء الفصل الثالث تحت عنوان حسن البنا وتشكيل المعارضة اليمني�ة نتب�ع في�ه ع7ق�ة 
ھم بع�د ع�ودتھم لل�يمن وإرس�ال ب�الط7ب ف�ي الق�اھرة وانض�مامھم إل�ى ا�خ�وان ونش�اط البنا

الميث�اق " ا الفضيل الورت7ني لليمن لينسق بين المعارضة وكيف وضع البنا وال�ورت7نيبنال
  . مع تحليل كامل لمحتوى ھذا الميثاق الذي اعتبر دستور الثورة "المقدس

 البن��اوع7ق�ة حس��ن  ١٩٤٨اول فقي�ام ث��ورة الدس�تور أو ث��ورة نوف�ي الفص��ل الراب�ع س��نت

ا عل�ى ط�ائرة خاص�ة إل�ى بن�ة ا�خوان بالثورة والوفد ا�خواني الذي أرسله حسن الوصحاف
ال��وزير م��ع حس��ن البن��ا كم��ا س��نتناول كي��ف فش��لت  عب��د هللال��يمن ومراس��7ت ا�م��ام الجدي��د 

  . سباب المحلية والدولية التي أدت إلى ذلكالثورة وا�

عبد الناص�ر بالت�دخل ف�ي  وقرار ١٩٦٢أما عن الفصل الخامس وا�خير فيتناول ثورة 
  . ثورة اليمن وأسباب ذلك والنتائج التي ترتبت على ذلك التدخل

لكي أجعل صوت ا�حداث التاريخية وحدھا  ) يمحو ذات( وفي ھذه الدراسة لم أفضل 
رخ إذا أمكنه طم�س ذات�ه ل�م يس�تطع أن يحق�ق موض�وعية عالي�ة وح�رم نفس�ه ؤمسموعا فالم

  . همن أداء الفكر التاريخي كل

وقد رأيت مقتضيات ا�مانة العلمية أن الحق بعض الوثائق الھامة والتي تتعلق بموضع 
الدراسة كم7حق بھذا الكتاب ھذا با�ضافة إلى دراسات مستقلة عن شخصيات قادة الث�ورة 

١٩٤٨ .  

  حمادة حسني. د
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  الفصل ا�ول

  حسن البنا امام
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و2 يفھ�م أح�دھما دون  ، ان 2 يفترق�اناسم" ا�خوان المسلمين"وحركة " حسن البنا" -
  .) ١(  !و2 يذكر أحدھما إ2 استدعت ا�ذھان وا�لسنة قرينه وصاحبه ، ا�خر

وكت��ب ع��ن . وق�د كت��ب ع�ن حرك��ة المس�لمين م��ا 2 يق��ع تح�ت حص��ر بلغ�ات الع��الم كلھ�ا
والواق��ع أن ك�ل كتاب�ة ع�ن الحرك��ة تناول�ت بالض�رورة والل�زوم مؤسس��ھا . حس�ن البن�ا ك�ذلك

والت�ي  ، يحث يجد المرء نفسه في بحر 2 ساحل له عن المؤلفات المتعاطفة والناق�دة ، نفسه
وفي ھذا الجزء س�نتناول أھ�م مع�الم ال�دور الفك�ري السياس�ي لحس�ن ! تروم أن تكون محايدة

البنا وخاصة فيما يتعلق برؤيت�ه لل�وطن والوطني�ة والعروب�ة وا�س�7م دون التط�رق لحرك�ة 
ف�ي الحي�اة السياس�ية  ) كبرى الحرك�ات ا�س�7مية ف�ي العص�ر الح�ديث( ين ا�خوان المسلم

  .وا�س7مية المصرية

  من ھو حسن البنا؟

2 تظھر الشخصيات البارزة من فراغ بل ھي في الواق�ع نت�اج عص�رھا وا�م�ام حس�ن 
البنا ابن عصره فقد تجاوب مع إشفاق مسلمي مص�ر وغيرھ�ا م�ن ا�قط�ار ا�س�7مي عل�ى 

تراثھم واستغ7لھم في مواجھة زحف المؤثرات الغربية وتوجه الھجوم إل�ى ا�س�7م دينھم و
  .والمسلمين

فلق��د أذن��ت حرك��ة ا2قتب��اس ع��ن الغ��رب بزعزع��ه القال��ب التقلي��دي للمجتم��ع المص��ري 
والمق�اييس الغربي�ة الت�ي ظل�ت لفت�رة طويل�ة غريب�ة  والق�وانينواستيراد مجموعة م�ن ال�نظم 

و2 تتمشى مع حاجات ومشاعر وآمال المواطنين وكل ذلك أدى إلى  على الكتل الجماھيرية
القديم��ة وبالت��الي فق��د واج��ه اض��مح7ل النظ��ام الثق��افي وتفك��ك القوال��ب ا2جتماعي��ة والثقافي��ة 

  .نوعا من عدم ا2تزان أدى إلى حدوث أزمة حضارية المصريالمجتمع 

يبرالي���ة يوجھھ���ا فف���ي أعق���اب الح���رب العالمي���ة ا�ول���ى قام���ت ف���ي مص���ر حكوم���ات ل
العلم��انيون المت��أثرون بالحض��ارة الغربي��ة فتراجع��ت الش��ريعة ا�س��7مية الت��ي حل��ت محلھ��ا 
دس��اتير ونظ��م برلماني��ة وق��وانين غربي��ة ف��ي ح��ين ألغ��ى كم��ال أت��اتورك الخ7ف��ة ا�س��7مية 

والع�الم ا�س�7مي  ١٩٢٥وفصل ا�س7م عن الدولة وھو م�ا ھل�ل ل�ه الليبرالي�ون وف�ي ع�ام 
بنتائج إلغاء الخ7فة العثمانية نشر علي عبد الرازق القاضي الشرعي الذي ك�ان ق�د  مشغول

الذي صدم عواطف الن�اس  "ا�س7م وأصول الحكم"أصاب بعض الثقافة الغربية كتابه عن 
ورب�ط علم�اء –بجرأة وعن�ف وتح�دي مش�اعرھم وش�كك بس�خرية فيم�ا تطم�ئن إلي�ه نفوس�ھم 

  .) ٢( وبين المؤثرات التي أخذت تتغلغل في المجتمع  ا�زھر بين كتاب علي عبد الرازق

( "وجاء رد الفع�ل ف�ي أواخ�ر العش�رينات م�ن الق�رن العش�رين حي�ث أس�س حس�ن البن�ا 
وق�د تص�دت الجماع�ة لل�دفاع  ١٩٢٨مارس  ) جماعة ا�خوان المسلمون ) ١٩٤٩ -١٩٠٦

ل�دول العظم�ى ف��ي ع�ن ا�س�7م والحض�ارة ا�س�7مية ون�ددت بالسياس�ة الت�ي كان�ت تتبعھ�ا ا
البل��دان ا�س��7مية كم��ا تص��دت �ث��ار ا2قتب��اس المتس��رع وغي��ر محس��وب م��ن لغ��رب عل��ى 

  .العادات الشرقية

وقد بدأ حسن البنا نشاطه في ا�سماعيلية التي كانت تقطنھا جاليات أوربية تحيا حياتھ�ا 
الش��عب الخاص�ة المخالف��ة ل�نم�اط ا�س��7مية وس�رعان م��ا اجت�ذب إل��ى ص�فه أبس��ط طبق�ات 

  .والحرفيين والط7ب

وقد نقل البنا قاعدة نشاطه إلى القاھرة التي أسس فيھا المركز العام وأقام شعبا للجماعة 
وقام بجو2ت في ا�رياف والمدن المجاورة فجذب إلى دعوته الكثير فق�د س�اعدت نش�اطاته 
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انتش�ار ومقوماته الشخص�ية وإيمان�ه بمبادئ�ه إل�ى جان�ب أوض�اع مص�ر العام�ة عل�ى س�رعة 
  .دعوته التي مست وقترا حساسا لدى قسط كبير من الجماھير

ش�ديد الفص�احة وخطيب�ا مفوھ�ا يھ�ز  ، حاد الذكاء قوي الذاكرة ، فقد كان البنا متواضعا
مشاعر سامعيه بب7غته واستشھاده با�ي�ات القرآني�ة وا�حادي�ث النبوي�ة فيق�ول عن�ه ا�س�تاذ 

ھ��ذا الرج��ل المتص��وف " -٢٧٣ص " ع الحي��اةقص��تي م��"خال��د ف��ي مذكرات��ه  محم��دخال��د 
ا�واب كان أستاذا في فن الزعامة والزعماء السياسيون الذين عاصرتھم ب�ل وكثي�رون م�ن 
زعماء العالم الذين قرأت عنھم تتقاصر ھاماتھم عن ھامت�ه ف�ي الزعام�ة الت�ي ك�ان يتناولھ�ا 

ل�س�تاذ البن�ا من�ه أوف�ى ك�ل ذك�اء الزعام�ة ويقظتھ�ا وش�مولھا ك�ان " "بيد أستاذ حاذق وقدير
نصي ولقد كان في الصدارة من الذين يألفون ويؤلفون وكانت شمائله تفتح له القلوب الغلف 

فمنذ أن أنشأ جماعة ا�خ�وان " وا�ذان الصم و2 يقترب منه أحد إ2 أحبه و2 يحبه إ2 ھابه
م�نھم تربي��ة وھ�و ينتق�ل م�ن نج�اح إل��ى نج�اح ويش�رف عل�ى تربي�ة ا�خ��وان 2س�يما الش�باب 

  ."مثلى ولكم ھدى هللا به عبادا كثيرين حتى الھدى وب7 تجود به سماؤه

فقد سعى البنا إلى بناء المجتمع عل�ى ش�كل جماع�ة إس�7مية عص�رية تلع�ب دورھ�ا ف�ي 
تحقيق س7م العالم وبناء الحضارة ا�نسانية على أساس جديد يقوم عل التأكيد على المب�ادئ 

  .العالمية ل]س7م

ا ق���دم البن���ا جماعت���ه باعتب���ارھم ب���دي7 لحك���م الساس���ة العلم���انيين وبالت���الي لل���نمط وھك���ذ
  .ا�وروبي المستورد فيما يتعلق بالحكومة والمجتمع

ومن العوامل التي أدت إلى نجاح الحركة بمرور ال�زمن جم�ود علم�اء ا�زھ�ر وتوق�ف 
الجم�اھير الحقيق�ة نشاطھم عند حدود معينة من التفسيرات والشروح وبعدھم عن اھتمام�ات 

وع�دم التف��ات ا�ح�زاب إل��ى المش�ك7ت ا2جتماعي��ة ف�ي ا�وق��ات ال�ذي كان��ت في�ه الجم��اھير 
  .شديدة ا2ھتمام بضرورة ا�ص7ح ا2جتماعي

 المسلمينولقد حاولت ا�حزاب المصرية دون جدوى أن تشد أزرھا باجتذاب ا�خوان 
حزازتھا ومنافساتھا  ته وأفاد بمھارة منإلى صفھا إذ استخدمھا حسن البنا أكثر مما استخدم

   .في الوقت الذي استطاع فيه أن يھب جماعته تنظيما قويا مكمل ا�ركان

لق��د ع��اد الق��رآن غض��ا طري��ا عل��ى لس��انه وب��دت وراث��ة النب��وة –فيق��ول الش��يخ الغزال��ي 
ظاھرة في شمائله ووقف ھذا الرجل الفذ صخرة عاتب�ه انحس�رت ف�ي س�فحه أم�واج المادي�ة 

اغية وإلى جانبه ط7ئع الجيل الجديد الذي أفعم قلبه حبا ل]س7م واستمساكا ب�ه وعرف�ت الط
أوروبا أي خطر على بقائھا في الشرق إذا بقي ھذا لرجل فأوحت إلى زبانيتھ�ا ف�إذا با�م�ام 

  .شھيد مدرج في دمه الذكي وإذ بجيله الذي رباه في المعتق7ت
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  حسن البنا والنھضة

ولك�ن حس�ن . قبل أن يكون شيئا آخر ، معلم ومصلح" مرشدا"اعتباره قدم حسن البنا ب-
 ، من�ه بمحم�د عب�ده ، ف�ي ھ�ذا الص�دد ، فھ�و أش�به با�فغ�اني. البنا جمع إلى ذل�ك كون�ه ث�ائرا

بما 2 يزال لھا من أثر بالغ في  المسلمينلكنه يتفوق على ا�فغاني بتأسيس جماعة ا�خوان 
 ١٩٢٩وھو يح�دد ھدف�ه مبك�را س�نة . العربية والعالمية كذلك بل ، الحياة السياسية المصرية

م�ن الس�عي �ص�7ح الش�رق وتوجي�ه جھ�ود ا�م�م إل�ى غاي�ة منتزع�ة م  -إذن–2بد " : بقوله
ب�ل قوامھ�ا  ، وم7ئم�ة لم�زاج أھل�ه 2 تنحص�ر ف�ي تقلي�د �وروب�ا و2 لغي�ره ، نروح الش�رق

  ".إنھاض الشرق من كبوته واستخدام قواه الكامنة

و2  ، "الشرق"وكان أول ما لفت نظره في تأسيس ا�ص7ح على ما يتفق مع طبيعة  -
 ، قضية المصطلحات المتداولة في الكتابة والخطابة الديني�ة والسياس�ية : يكون تقليدا للغرب

ولع��ل ھ��ذا الل��بس اللفظ��ي ھ��و ال��ذي  ، .."يس��تخدمون ا�لف��اظ الروحي��ة"فھ��و ي��رى أن الن��اس 
وواجبنا أن نرف�ع ع�ن أعي�نھم  ، تشبيه النظم ا�س7مية بغيرھا ن النظمجعلھم يتورطون في 

ونوض��ح لھ��م ذل��ك العب��ث اللفظ��ي وخ��داع العن��اوين الت��ي وض��عھا مؤرخ��و  ، حج��اب ال��وھم
  ".أوروبا لذلك العھد

وھ�و يقدم��ه " النھض�ة"والمفھ�وم الرئيس�ي ف�ي كتاب��ات حس�ن البن�ا وخطب�ه ھ��و مفھ�وم  -
وھ�و يس�تمد ھ�ذا " التخل�ف"الت�ي نعب�ر الي�وم عنھ�ا بكلم�ة " اطا2نحط�"باعتباره نقيض حالة 

في��رى أن  ، -وھ��ي خاص��ية ش��ائعة ف��ي ك��ل فك��ر حس��ن البن��ا–المفھ��وم م��ن الق��رآن مباش��رة 
ال�ذي س�ما س�مت نھض�ة ا�م�ة "ھ�و المث�ل ا�عل�ى  : النھضة تقوم عل�ى ث7ث�ة أرك�ان؛ ا�ول

الق�رآن �مت�ه ھ�و ا�يم�ان  ذي وضعهولھذا كان المثل ا�على ال ، وتوافرت لھا وسائل القوة
�ٍة أُْخِرَج�ْت  : ومن ھذا ا�يمان تستمد ا�مة سيادتھا في قوله تعالى ، با� أو2 ﴿ ُكن�تُْم َخْي�َر أُمَّ

وھذا المعنى للنھضة معنى تنفرد به ا�مة ا�س7مية؛ إذ تستند . ]١١٠ : عمران آل[ لِلنَّاِس﴾
  ".وھو 2 يكون في غيرھا من النھضات ، سبيله نھضتھا إلى جانب هللا وا�يمان وسلوك

وبھ�ذه  ، ھما القوة المعنوية والق�وة المادي�ة -عند حسن البنا–والركنان ا�خران للنھضة 
ف�إذا قوي�ت روح ا�م�ة وأخ7قھ�ا تب�ع ذل�ك  ، ا�مور الث7ثة يتكامل ا�طار النظ�ري للنھض�ة

وھ�ذا ھ�و م�ا يش�ير  ، ي�ر ف�ي الق�وة نفس�ھاوالتفك ، حتما دوام التفكير في وسائل الق�وة المادي�ة
َ 2َ يَُغيِّ�ُر َم�ا بِقَ�ْوٍم َحتَّ�ى يَُغيِّ�ُروا َم�ا بِأَنفُِس�ھِْم﴾ : الق�رآن إلي�ه ف�ي قول�ه تع�الى  : الرع�د[ ﴿ إِنَّ هللاَّ

ةٍ﴾ : وقوله ]١١ ن قُوَّ ا اْستَطَْعتُم مِّ   .]٦٠ : ا�نفال[ ﴿ َوأَِعدُّوا لَھُم مَّ

ومحاول�ة أن نك�ون  ، ى حسن البنا في السعي إلى تقلي�د الغ�ربولذلك كان طبيعيا أن ير
مخ���اطر جس���مية تھ���دد كي���ان المس���لمين والش���رقيين عموم���ا وتنس���يھم " قطع��ة م���ن أوروب���ا"
وھ�و يق�رر بألف�اظ مختلف�ة ف�ي المناس�بات ". كرامتھم وع�زتھم ومقدس�اتھم وتنس�يھم مھم�تھم"

ف��ي النظ��ام الش��امل والق��انون المحك��م كلھ��ا أن أس��ا النھض��ة ھ��و تق��ديم ا�س��7م باعتب��اره دين��ا 
وأن علين�ا أن ". والدستور الكافل لسعادة ا�مم ورفاھيتھا وص�7حھا ف�ي الحي�اة وبع�د الحي�اة
ب�ذلك تص�طبغ  ، نجعل ھذا ا�س7م المتمكن في نفوس أھله أس�اس للنھض�ة الش�رقية الحديث�ة

رق مج�ده المس�لوب وتعي�د للش� ، نھضتنا بصبغة شرقية مجيدة تج�ذب نحوھ�ا أفئ�دة الش�عوب
  ".وعزه المغتصب

أن  ا�س�7ميةبل ھو يرى أن منھجه في الدعوة إلى ھذه النھضة ھ�و ال�ذي يحق�ق ل�م�ة 
فھ�ي ليس�ت دع�وة إل�ى نھض�ة محلي�ة  ، "أس�تاذية الع�الم"أو " قيادة العالم إل�ى الخي�ر"تستعيد 

http://www.ikhwanwiki.com


ا�خ��وة  وإنم��ا ھ��ي إيم��ان ب��أن ا�س��7م ھ��و مس��تقبل الش��رق والغ��رب مع��ا ف��ي ظ��ل ، فس��حب
  ".ا�س7مية العالمية

فھو يرد عل�ى  ، وحسن البنا 2 يرى إ2 صورة ا�س7م الشامل الذي يحكم الحياة كلھا -
ال�ذي نخ�الف في�ه "  : فيق�ول" مستقبل الثقافة في مصر"الدكتور طه حسين حين ينشر كتابه 

أن ھ��ذا ادع��اء  : ط��ه حس��ين مم��ن ي��ؤمن بفكرت��ه ھ��ذهوغي��ر ال��دكتور  ، ال��دكتور ط��ه حس��ين
وب�ين ال��دين والل�م ن�افع لن��ا متف�ق م��ع  ، وب�ين ال��دين والقومي�ة ، التفري�ق ب�ين ال��دين والسياس�ة

وتتن�افى م�ع مص�لحتھا  ، ھذه دعوى ينقص�ھا ال�دليل النظ�ري وال�دليل الت�اريخي. تعاليم ديننا
والذي يريد أن يجرد ا�س7م عن معناه القومي وعن معن�اه الثق�افي يري�د . ومقومات نھضتنا

  ".تؤمن به ھذه ا�مة وتدين به ا�س7مبمعنى آخر أ2 يكون ھناك شيء اسمه 

ألس�تم مس�لمين أيھ�ا الن�اس أ2 " : بقول�ه -ف�ي المق�ال نفس�ه–وحسن البنا يخاطب مخالفيه 
وإن كنتم أمنتم با�س7م على أنه حق .. نرجو أن تكونوا صرحاء.. ترضون ا�س7م حكما؟ 

س��نلتقي وس��نتفق وس��تعلمون أن الدول��ة  وحينئ��ذميع��ا إلي��ه ثاب��ت ف��نحن نرض��ى أن نتح��اكم ج
  ".والقومية والعلم من أركان ا�س7م

ا�خ�وان "ومحاول�ة نقلھ�ا إل�ى ب7دن�ا يعل�ن أن  ، وھو في رفضه لصورة الحياة الغربي�ة
سيحاربون بكل قوة كل داعية يدعو إلى فرنجة ھذا الشعب أو ص�بغه بص�بغة تتع�ارض م�ع 

وإذا أص��ر ال��داعون إل��ى تقلي��د ا�عم��ى عل��ى م��وقفھم ف��نحن لھ��م  ، روح ا�س��7م وأحكام��ه
  ".بالمرصاد وسننتصر بإذن هللا

وھ�و  ، ولذلك كانت حرب حسن البنا على ا2ستعمار مستمرة في أطوار دعوت�ه كلھ�ا -
بم���ا يفي���ده م���ن التعمي���ر وا�ص���7ح " ا2س���تعمار"إن لف���ظ  : ويق���ول ، "اس���تخراب"يس���ميه 

فھو  ، �نه عامل فساد وإفساد في حياة الشعوب ، "لغير ما وضع له في ھذه ا�يام"يستعمل 
وكلم�ا دخ��ل  ، 2 يحم�ل للش�عوب المس�تعمرة إ2 ال�بطش والغطرس�ة وال�ذل والفق�ر والمس�كنة

وم�ات العل�م وفش�ا  ، وش�اع الظل�م ، وضعفت نفوس�ھم ، بلدا سلب الذمة من أھله ففسد خلقھم
جعلوا نص�ب أعي�نھم ك�تم أنف�اس المس�لمين وخن�ق  "-كما يرى البنا –والمستعمرون "الجھل 
وتھدي�د ثق��افتھم المجي�دة وإب��دالھا بثقاف�ة خليع��ة مس�تھترة 2 تم��ت إل�ى الفض��يلة و2  ، ح�ريتھم

وھم��م ي��رون أن تع��اليم ا�س��7م وش��دة روحانيت��ه أكب��ر ع��ائق أم��امھم .. تنتس��ب إل��ى الرجول��ة
  ..".يعترض مطامعھم

والجان��ب .  يوج��د 2 ف��ي الق��رآن ومب��ادئ ا�س��7موم��نھج المقاوم��ة عن��د حس��ن البن��ا 2 -
 وترس�يخ ا�م�ل فيھ�ا ، وتقويته لتبديد اليأس من النفوس" ا�يمان با�"الروحي فيه ھو بعث 

والقرآن ناموسا ربانيا 2  ، ويقرن القنوط بالض7ل ، فالقرآن يضع اليأس في مرتبة الكفر ،
  . ) وتلك ا�يام نداولھا بين الناس( دول  أن ا�يام : ونظاما ربانيا 2 يتبدل ، يتغير

" الخلق الفاض�ل" و" القوة الروحية"والجانب المادي 2 تقوم له قائمة إ2 إذا اقترنت به 

. ا�دارة الماضية في سبيل الواج�ب "و " ا�يمان بالحقوق ومعرفتھا" و " النفس النبيلة" و 

  . " الوفاء الذي تنبني عليه الثقة والوحدة" 

كم�ا  ، تحرير العقل وفتح آفاق التفكير أمام�ه : ائم الفكرية لھذا المنھج ث7ث؛ أولھاولدع
�ن  ، يرى التفكير عبادة 2 تعادلھ�ا عب�ادة" البنا"و ، دعا القرآن الكريم إلى ذلك وحث عليه

 نو2ب�د أ ، محك�وم بح�دود الش�رع"والعقل " القرآن ربط بين القلب المؤمن والعقل المفكر" 
العل�م ي�ؤازر الق�وة الروحي�ة ويوجھھ�ا أفض�ل  : وثانيھ�ا" ا�مر كله رالق الكون ومدبيسلم لخ
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والق��رآن يجع��ل العل��م فريض��ة  ، توجي��ه ويم��دھا بم��ا تحت��اج إلي��ه ع��ن مخترع��ات ومكتش��فات
  . بل أوصى بھما جميعا ، 2 يفرق بين علم الدين وعلم الدنيا ، كالقوة تماما

لم نبرع في المخترعات "فنحن  ، لم النافع ضروريالتمييز بين العلم الضار والع ولكن
" كما برعنا في الرقص والتمثيل؛ ولم ننبغ في العلم والمعارف نبوغنا في التھت�ك والخ7ع�ة

ف�إن لك�ل  ، وا�خذ عن الغرب يجب أن يف�رق ب�ين الن�افع والض�ار م�ن خص�ائص حض�ارته
" لقبح�ه " العلم العلمي" ومن الغبن أن نترك جمال العصر  ، جمي7 وقبيحا : عصر وجھين

ب�ل نق�ف موق�ف  ، ومن الخطأ أن نتھاون في قبح�ه لجمال�ه" إلخ.. التحلل وا�لحاد وا�باحية
 ، تجدي�د الت�راث وتوحي�د الثقاف�ة : وثالثھ�ا ، الناقد البصير الذي يأخ�ذ الطي�ب وينف�ي الخبي�ث

ت��راث وتجدي��د عب��ده ال��ذي يعتب��ر رائ��د مدرس��ة تحقي��ق ال محم��دوھ��و ف��ي ذل��ك مت��ابع 2ھتم��ام 
 ونھ�ج الب7غ�ة للش�ريف الرض�ي ، الثقافة العربية بما صنعه من تحقيق مقامات بديع الزمان

  . ود2ئل ا�عجاز لعبد القاھر الجرجاني وغيرھا ، وأسرار الب7غة ،

   : أما الدعائم السياسية للنھضة فيراھا حسن البنا في أربعة أمور -

ول�يس أم�ة القائ�د –ثورة فكري�ة ت�دفع ا�نس�انية كلھ�ا القيادة التي تحدث في ا�مة  : أولھا
  . إلى ا�مام عدة مراحل -فقط

  . مصلى هللا عليه وسل –والمثل ا�على في ذلك ھو رسول هللا 

 -عنده–ھو الوحدة التي ستزيل كل عوامل الفرقة التي تمزق شمل ا�مة وھى  : وثانيھا

ھ��ذه وص�ورة " ن المح��يط إل�ى المح��يطموح�دة ا�وط��ان الت�ي تمت��د م�"س��تفادة ش�رط 2زم ل7
الوحدة عند البنا صورة عملية تتم بأن تقرر كل أمة م�ن أم�م الع�الم ا �س�7مي ش�عارا ث7ثي�ا 

 ، والتحرر من كل سلطان أجنب�ي ف�ي الخ�ارج ، في الداخل ھو النظام ا�س7مي ا2جتماعي
ف��ي س��بيل الوح��دة وھ��ذه خط��وة  ، والتع��اون ب��ين ا�م��م ا�س��7مية ف��ي جمي��ع أنح��اء ا�رض

  . السياسية الكاملة التي تأتى بعد ذلك في أوانھا

 ، فھ��و ع��دو ك��ل نھض��ة ، التح��رر م��ن ا2س��تعمار : وثال��ث ال��دعائم السياس��ية للنھض��ة
وأھ�م وس�ائلھا  ، و2 سبيل إل�ى التح�رر م�ن ا2س�تعمار إ2 باس�تخدام الق�وة ، وعائق كل تقدم
  . الجھاد المسلح

 ةوبقص�د ب�ه البن�ا إقام�ة الس�لطة السياس�ية الوازع� ، م ا�س�7ميالحك : والدعامة الرابعة
إس��7مية ص��حيحة ا�س��7م ص��ادقة "والحكوم��ة " نظ��ام الحك��م إس��7ميا قرآني��ا" الت��ي تجع��ل 

  ...."ا�يمان مستقلة التفكير والتنفيذ

يعترف ل�نظمة الت�ي كان�ت قائم�ة ف�ي وقت�ه  2–البيومي غانم  إبراھيمكما يقوم  -والبنا-
ول��و  ، وإنم��ا ي��ؤدى إل��ى نف��ى ش��رعيتھا ، وم��ن ث��م فھ��و 2 ينتق��دھا فحس��ب ، ھ��ا إس��7ميةبأن

  . بطريقة غير مباشرة

 ، وأيا ما كان الرأي في مدى واقعية ال�دعائم الت�ي تص�ورھا حس�ن البن�ا أساس�ا للنھض�ة
ا ل�ى بھ�ا حس�ن البن�دفإن الثابت أن الفكرة التي أ أفكارهفي التدخل يبدو  ووفي مدى التحديد أ

دل�وه ف��ي مج�رى الفك��ر السياس�ي ا�س��7مي ھ�ي فك��رة ا�س�7م الش��امل لك�ل أوض��اع الك��ون 
ش��ؤون البش��ر عقي��دة المھ��يمن عل��ى ك��ل  ، الج��امع لك��ل أط��راف الحي��اة ، والمجتم��ع والف��رد
وبالش�ريعة تح�دد  ، هن�تح�دد نظ�رة ا�نس�ان إل�ى الك�ون وموقف�ه م ةفبالعقيد. وشريعة وسلوكا

وبالس�لوك تتح�دد وس�ائل  ، ومكان�ه في�ه وواجب�ه نح�وه وحق�ه عن�دهأسس نظرته إلى المجتمع 
فا�س7م كما تقدمه دع�وة حس�ن . التعامل بين الفرد وا�خرين مسلمين كانوا أم غير مسلمين
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وھو يحكم عقل ا�نسان وقلب�ه وظ�اھر أم�ره  ، فلسفة وقانون وأخ7ق–البنا وفكره السياسي 
  . ) أضافه حسن البنا إلى الفكر السياسي ا�س7ميوھذا ھو ا�سھام الجديد الذي . وباطنه

  حسن البنا والوطنية

ف�ي وطني�تھم ويعتب�رون تمس�كھم ب�الفكرة  وان المس�لمينخ�كثير م�ن الن�اس يغم�زون ا�"
�من ا�خ�7ص للناحي�ة الوطني�ة والج�واب عل�ى ھ�ذا أنن�ا ل�ن نحي�د ع�ن  مياھإس7مية مانعا ا

  . وھى السير على ھدى ا�س7م وضوء تعاليمه الساميةالقاعدة التي وضعناھا أساسا لكفرتنا 

فا�س7م أعتبر أن ك�ل إنس�ان يحم�ل الخي�ر لبل�دة ويتف�اني ف�ي خدمت�ه فريض�ة فعل�ى ك�ل 
إنسان أن يقدم أكثر ما يستطيع من الخير ل�م�ة الت�ي يع�يش فيھ�ا وأن يق�دم ف�ي ذل�ك ا�ق�رب 

إ2 –ت أبع��د م��ن مس��افة القص��ر ف��ا�قرب رحم��ا وج��وارا حت��ى أن��ه ل��م يج��د أن تنتق��ل ال��ذكوا
إيث��ارا ل�ق��ربين ب��المعروف فك��ل مس��لم مف��روض علي��ه أن يس��د الثغ��رة الت��ي ھ��و  -لض��رورة

عليھا وأن يخدم الوطن الذي نش�أ في�ه وم�ن ھن�ا ك�ان المس�لم أعم�ق الن�اس وطني�ة وأعظمھ�م 
ي نفعا لمواطني�ه �ن ذل�ك مف�روض علي�ه م�ن رب الع�المين وك�ان ا�خ�وان المس�لمون بالت�ال

رسول أشد الناس حرصا على خير وطنھم وتفانيا في خدمة قومھم وإن حب المدينة لم يمنع 
  . أن يحن إلى مكة وأن يقول �صيل وقد أخذ يصفھا هللا صلى هللا عليه وسلم

لي�ت ش�عري ھ��ل أوأن يجع�ل ب�27 يھت�ف م�ن ق�راره نفس�ه " ي�ا أص�يل دع القل�وب تق�ر"
  . أبيتن ليله بواد وحولي إذخر وجليل

عتب��ار و2 يج��دون ف��ا�خوان يحب��ون وط��نھم ويحرص��ون عل��ى وحدت��ه القومي��ة بھ��ذا ا2
أي إنسان أن يخلص لبل�ده وأن يغن�ى ف�ي س�بيل قوم�ه وأن يتمن�ي لوطن�ه ك�ل  غضاضة على

  . مجد وكل عز وفخار

�قليمي�ة الت�ي كان�ت ع�اده تطب�ع حرك�ات ونجح البنا وحركت�ه ف�ي تج�اوز الخصوص�ية ا
�العربية والمھدية  ةفي الجزير ةس7مية التي أسبقته أو عاصرته كالوھابيالتجديد وا�حياء ا

في السودان والسنوسيه في المغرب العربي والنورس�ية ف�ي تركي�ا والجماع�ة ا�س�7مية ف�ي 
  . القارة الھندية

ونجح البنا في بناء حركه يتوزع أفرادھا على معظ�م بل�دان الع�الم ا�س�7مي وتجمع�ات 
  . ھجر وتقود العمل ا�س7مي في عدد من البلدانالمسلمين في الم

ونجح البنا في تقديم حركة قابله للحياه وا2ستمرار عبر ا�جيال و2 تزال ھ�ذه الحرك�ة 
تتمت�ع ب�الكثير م��ن الق�وة والحيوي�ة وا2نتش��ار عل�ى ال��رغم م�ن كث�رة الص��عاب والمح�ن الت��ي 

  . تواجھھا

أن "وأمة ا�س7م أمة واحده فك�ان يق�ول  أعتبر حسن البنا الوطن ا�س7مي واطنا واحد
كل أرض يقال فيھا 2 إله إ2 هللا محمد رسول هللا ھ�ي ج�زء م�ن وطنن�ا ل�ه حرمت�ه وقداس�ته 

�ولقد رأي الشيخ البنا أن الوطنية والعروبة وا�س�7م . خ7ص له والجھاد في سبيله خيروا
إخ�7ص لمص�لحة وطن�ه دوائر متكاملة غي�ر متعارض�ة وأن الش�خص يس�عه أن يحم�ل بك�ل 

  . ويعمل في الوقت نفسه لعالمه العربي ولعالمه ا�س7مي

ف��إن المس��لمين ھ��م اش��د الن��اس  -كم��ا ج��اء ف��ي رس��الة الم��ؤتمر الخ��امس–وحس��ن البن��ا 
أخ7صا �وطانھم ولكن الفارق ب�ين المس�لمين وب�ين غي�رھم م�ن دع�اه الوطني�ة المج�ردة أن 

ية ك�م أنھ�م 2 يقف�ون بھ�ذا الش�عور عن�د ح�دودھا ب��ل أس�اس وطني�ة المس�لمين العقي�دة ا�س�7م
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وحس�بك م�ن وطني�ة ا�خ�وان المس�لمين ... ويشركون كل أرض إس7مية وكل وطن إس7مي
ط ف��ي أي ش��بر أرض يقطن��ه مس��لم جريم��ة 2 يأنھ��م يعتق��دون عقي��دة جازم��ة 2زم��ة أن التف��ر

  ".  بھذاتغتفر حتى يعيدوه أو يھلكوا دون أعادته و2 نجاة لھم من هللا إ2

ب�اليمن وقض�ية فلس�طين ج�اء ف�ي الس�ياق الطبيع�ي لفھم�ه –وعلى ذل�ك ف�إن اھتم�ام البن�ا 
ا�س7مي وفي صميم برنامج عمله بل صار محكما 2ختيار مصداقية وجدية فكره ودعوت�ه 

.  

  حسن البنا والعروبة

ة وتح��دث ع��ن مي��زان العروب�� ، إل��ى الوح��دة العربي��ة بحماس��ة ش��ديدة–دع��ا ا�م��ام البن��ا 
لك��ل ش��عب مميزات��ه  ننح��ن نعل��م أ : والق��يم الت��ي تجل��ب بھ��ا وعرف��ت فق��ال ، وخصائص��ھا

ونعتق��د أن  ، ونعل��م أن الش��عوب ف��ي ھ��ذا تتف��اوت وتتفاض��ل ، وقس��طه م��ن الفض��يلة والخل��ق
ولكن ليس معنى ھذا أن نتخذ الش�عوب ھ�ذه  ، ھا من ذلك النصيب ا�وفى وا�وفرل ةالعروب

ولعل�ك  ، بل عليھا أن تتخذ ذلك وسيله إلى النھ�وض با�نس�انية ، المزايا ذريعة إلى العدوان
لست واحدا في التاريخ م�ن أدرك ھ�ذا المعن�ى م�ن ش�عوب ا�رض كم�ا أدركت�ه تل�ك الكتيب�ة 

ع��ن الوح��دة ح��ديثا  ا�م��اموتح��دث  ، رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه وس��لمالعربي��ة م��ن ص��حابه 
وأصول الدعوة إلى ا�س7م ف�ي مناس�بات  ، وربطة بالعقيدة ، قتناعيغيض في الحماسة وا2
م ١٩٣٨كان واضحا ما جاء في خطابه بالمؤتمر الخامس ع�ام  ، ةكثيرة وفي فترات متفاوت

وج�اء كتاب�ة  ، ع�ن طري�ق الع�رب ا�م�امووصل إل�ى  ، تم إن ھذا ا�س7م نشأ عربيا : فقال
 ، المس�لمون مس�لمين عل�ى ھ�ذا اللس�ان ي�وم ك�ان هوتوحدت ا�مم بإس�م ، بلسان عربي مبين
وق�د تحق�ق ھ�ذا المعن�ى ح�ين زال س�لطان  ، ذل العرب�ي ذل ا�س�7م إذا : وقد جاء ف�ي ا�ث�ر

ف�العرب ھ�م  ، وانتق�ل ا�م�ر م�ن أي�ديھم إل�ى غي�رھم م�ن ا�ع�اجم وال�ديلم ، العرب السياسي
أن ا�خ��وان المس��لمين  إل��ى -يق��ول ا�م��ام–وأح��ب ھن��ا أن ننب��ه  ، عص��ب ا�س��7م وحراس��ه

فيما يرويه ابن كثير عن مع�اذ ب�ن  صلى هللا عليه وسلمكما عرفھا النبي  ، عتبرون العروبةي
وم��ن ھن��ا كان��ت  ، "أ2 إن العربي��ة اللس��ان ، أ2 إن العربي��ة اللس��ان" : رض��ي هللا عن��هجب��ل 

ھ�ذا وم�ن  ، وإع�زاز س�لطانه ، وإقام�ة دولت�ه ، وحدة الع�رب 2ب�د من�ه �ع�ادة مج�د ا�س�7م
وھذا ھو موقف  ، مسلم أن يعمل �حياء الوحدة العربية وتأييدھا ومناصرتھاوجب على كل 

  . ) ١٠( . ا�خوان المسلمين من الوحدة العربية

م ١٩٤١ثم أكد ا�مام المرشد على ھذا المعنى ف�ي الم�ؤتمر الس�ادس ال�ذي ت�م ع�ده ع�ام 
رب ھ�م أم�ة ا�س�7م ف�الع ، العروبة لھا في دعوتنا مكانھا البارز وحظھ�ا ال�وافر : وجاء فيه

 ) الجم��اھير( ول��ن ي��نھض ا�س��7م بغي��ر اجتم��اع كلم��ة الش��عوب  ، ا�ول��ى وش��عبه المتخي��ر

فھ��ذه الح�دود الجغرافي��ة والتقس�يمات السياس��ية 2 تم�زق ف��ي أنفس�نا أب��دا  ، العربي�ة ونھض�تھا
وجعل��ت م��ن ھ��ذه  ، معن��ى الوح��دة العربي��ة ا�س��7مية الت��ي جمع��ت القل��وب عل��ى أم��ل واح��د

ونحن نعتقد أننا حين  ، قطار جميعا أمة واحدة مھما حاول المحاولون وافترى الشعوبيونا�
  . ) ١١( . نعمل للعروبة نعمل للس7م ولخير العالم كله

وأزع��م أن  ، ھ��ذه ھ��و رأي ا�م��ام حس��ن البن��ا ف��ي الع��رب والعروب��ة والوح��دة العربي��ة
 -س��وريا ولبن��ا وفلس��طين–و2 س��يما ف��ي ب��7د الش��ام  ، أعض��اء الجماع��ة ف��ي خ��ارج مص��ر

ورفعوا لواء الوحدة العربية ومن المف�اھيم الت�ي  ، والعراق لو أخذوا برأي ا�مام حسن البنا
لقطع��وا الطري��ق عل��ى الحرك��ات وا�ح��زاب القومي��ة الت��ي  ، ف��ي ھ��ذا الش��أن–ح��ددھا ا�م��ام 
 مض�مونا لھ�اوالتي اشترطت للوحدة العلمانية أو الماركسية  ، جنوحا ضا2 –حددھا ا�مام 
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وأخ�ذوا بك��ل م��ا يبع��دھا ع��ن ا�س��7م ورس��الته الت��ي ص��ار الع��رب بھ��ا خي��ر أم��ه أخرج��ت  ،
  . للناس

فا�س7م ھو الذي خلد العربة حينما ن�زل بھ�ا كتاب�ه العظ�يم وھ�و ال�ذي عل�م الع�رب م�ن 
ل�ف ب�ين قل�وبھم فأص�بحوا بنعم�ة هللا إخوان�ا أجھالة وھداھم من ض7لة ووحدھم بع�د فرق�ة و

تتخ�ذ م�ن ا�خ�وة ا�س�7مية درع�ا  هلحق�ام ليكونوا قادة الدنيا وأساتذة البشر والعروب�ة وأھلھ
 وس���ندا وعون���ا ف���7 يمك���ن الفص���ل ب���ين العروب���ة وا�س���7م ف���إن الرابط���ة بينھم���ا رابط���ة

الفكر العروبي ھم الذين اتخذوا موقفا عدائيا صريحا " قادة"القوميين و " فالمفكرين"طبيعية
ا�س7م حتى أن أحدھم كت�ب يوم�ا  ا�س7مي واعتبروا العروبة بدي7 عن أو مغلقا من الدين

  . في نشرة رسمية في دولة عربية ثورية

وبالعروب�ة دين�ا مال�ه ث�اني واس�مع إل�ى ميش�يل عفل�ق ... أمنت بالبعوث ربا 2 ش�ريك ل�ه
وبين  ، فيسوي بين ا�س7م ، وھو يفارق بين ا�س7م وين غيره من مراحل التاريخ العربي

فھذه ا�مة إلي أفح�ت ع�ن نفس�ھا وع�ن ش�عورھا " : فيقول ، جاھلية العرب وكفر حمورابي
 !!(  محم�دودي�ن  ، وشعر الجاھلي�ة ، في تشريع حمورابي ، بالحياة إفصاحا متعددا متنوعا

ولھا ھدف واحد ب�الرغم  ، شعر واحد يھزھا في مختلف ا�زمان ، وثقافة عصر المأمون )
  . ) ٧٧في سبيل البعث ص ، ميشيل غفلق( ". اع وا2نحرافمن فترات ا2نقط

أن جمھ��ور ا�س��7ميين ينظ��رون بع��ين الش��ك والريب��ة ف��ي  ، أيًض��اوم��ن الجدي��د بال��ذكر 
حقيق��ة أن رواد ال��دعوة إل��ى القومي��ة العربي��ة ف��ي ب��دايات الق��رن الم��ي7دي المنص��رم ك��انوا 

وارتبط��وا ب��روابط روحي��ة  ، ني��ةجم��يعھم تقريب��ا م��ن النص��ارى ال��ذين ع��ادوا الدول��ة العثما
فھ��ؤ2ء ل��م ينظ��روا إل��ى العروب��ة باعتبارھ��ا تس��تظل  ، وثقافي��ة وطي��دة بالمس��تعمر ا�وروب��ي

  !بل كرابطة بديلة عن ا�س7م ، بظ7ل ا�س7م

 وف��ي س��ياق متص��ل اجتھ��د ا�خ��وان المس��لمون ف��ي ا2س��تفادة م��ن إنش��اء جامع��ة ال��دول

تي تخدم العرب والمسلمين وحين دعا رؤس�اء وزارات العربية ومحاولة توجيھھا الوجھة ال
الدول العربية المستقلة حينئذ إل�ى ا�س�كندرية لوض�ع ميث�اق للجامع�ة ق�ام ا�خ�وان باس�تقبال 

س��تقبا2 ش��عبيا وجماھيري��ا ح��اف7 وق��اموا بإرس��ال برقي��ات التأيي��د االوف��ود العربي��ة القادم��ة 
ة لوضع ميثاق الجامعة ويذكر محم�ود عب�د والتشجيع للوفود المشاركة في اللجنة التحضيري

أن ا�ستاذ البنا أعد مذكرة تفص�يله تض�ع تص�ورا " أحداث صنعت التاريخ"الحليم في كتباه 
عملي��ا مقترح��ا لميث��اق الجامع��ة وأھ��م الخط��وط الت��ي يج��ب أن يتض��منھا منھ��ا الميث��اق وأھ��م 

مع�ة ا�ول ويك�اد يك�ون القضايا التي يجب أن يعالجھا وقدمت إلى اللجنة وصدر ميث�اق الجا
  . نسخة من مذكرة ا�خوان المسلمين

وقد تقدم البنا بھا ف�ي " رؤية ل�مم العربية المتحدة"فقد حملت مذكرة ا�مام البنا عنوان 
  ". جامعة الدول العربية"إلى قادة العرب الذين اجتمعوا لتحقيق  ١٩٤٤/ ٩/ ١٨

أع�دل وأنج�ح وأوض�ح قض�ية "ك كتب�ت الم�ذكرة إن ذل�" العرب أمة واح�دة"وعن فكرة 
فقد اصطلحت على تكوين ھذه الوحدة العربية وتدعيمھا ك�ل العوام�ل الروحي�ة "في التاريخ 

واللغوي��ة والجغرافي��ة والتاريخي��ة والمص��لحية وأن الع��رب م��ن خل��يج ف��ارس إل��ى المح��يط 
ة ا�طلسي ليتح�دون بوح�دتھم أي�ة أم�ة متح�دة ف�ي الق�ديم والح�ديث وليس�ت تع�وز ھ�ذه القض�ي

  . ولكنھا ثبات المؤمنين وعدالة المنصفين. ا�دلة والبراھين

   : وتحدثت المذكرة عن تحقيق مظاھر الوحدة العربية فقالت
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فھناك خطوات أولية تعتب�ر وس�ائل عملي�ة للوح�دة المنش�ودة وھ�ي ف�ي الوق�ت نفس�ه م�ن 
   : حق الحكومات العربية اخالص التي 2 ينازعھا فيه منازع ومن تلك الخطوات

  . رفع الحواجز الجمركية -١

إلغاء جوازات السفر ومنح حرية المرور والتنقل في أي قطر م�ن ا�قط�ار العربي�ة  -٢
  . لكل عربي بعد التأكد من شخصيته وإباحة الھجرة وا2ستيطان على نظام واسع ميسر

التوسع في التعاون ا2قتصادي وتأليف الشركات العربية الواسعة النطاق من سكان  -٣
ال��ب7د العربي��ة جميع��ا ف��ي أي قط��ر م��ن ھ��ذه ا�قط��ار ودراس��ة المش��روعات العربي��ة العام��ة 
دراسة مشتركة وإحياء ما تعطل منھا كمشروع س�كة الحدي�د الحجازي�ة الت�ي أنش�ئت ب�أموال 

  . العرب والمسلمين جميعا

حيد تنمية التعاون الثقافي والتشريعي والعسكري بتوحيد برامج التعليم ومناھجه وتو -٤
من��ابع التش��ريع وقواع��ده وتوح��د نظ��م الت��دريب العس��كري وأس��اليبه وم��ؤثر الوح��دة العربي��ة 
طالبا من العرب جميعا بأن يعم�ل عل�ى تقري�ر ھ�ذه الخط�وات ورس�م الخط�ط الموص�لة إل�ى 
تحقيقھا وجميع الحكومات والشعوب العربي�ة عليھ�ا تحقي�ق ا�م�اني القومي�ة ومس�اعدة ا�م�م 

  . تق7لھا واستكمال نھوضھاالناشئة على نيل اس

ف��إن لل��ب7د العربي��ة مطال��ب قومي��ة وحقوق��ا  ، وت��أتي بع��د الخط��وة الس��ابقة خط��وة ثاني��ة
و2 فائدة من ذكر العوامل التاريخية والحوادث الت�ي أدت إل�ى انتق�اض . سياسية لم تنلھا بعد

والوضع الق�ائم ھذه الحقوق واغتصابھا ولكن الذي يفيد ويجدي ا�ن أن نواجه ا�مر الواقع 
مر الوحدة العربية توعلى مؤ ، ونجاھد في سبيل تحقيق ھذه المطالب وتخليص تلك الحقوق

يرسم للش�عوب والحكوم�ات طرائ�ق ھ�ذا الجھ�اد المش�ترك وأن يق�رر  نولجنته التحضيرية أ
   : تكاتف الجميع في سبيل كسب ھذه القضايا التي منھا

فك��ل  ، حافظ��ة عل��ى وح��دة وادي الني��لالعم��ل عل��ى اس��تكمال اس��تق7ل مص��ر والم -١
محاولة يراد بھا انتقاص استق7ل مصر أو تقييد ھذا ا2ستق7ل أو تمزي�ق وح�دة وادي الني�ل 

كل شعب عربي وحكومة عربي�ة أن  وعلى ، يؤثر في كيان ا�مة العربية العام ، عمل ظالم
ويج�ب أن يك�ون . يشد أزر مصر وحكومتھا وشعبھا في سبيل ھ�ذه القض�ية حت�ى تف�وز فيھ�ا

مفھوما للرأي العام العربي العالمي كله أن مصر ح�ين تتمس�ك بوح�دة وادي الني�ل 2 تعت�دي 
أو  ، بذلك على شعب من الشعوب و2 تستبعد أم�ة م�ن ا�م�م و2 تطم�ع ف�ي توس�عة ح�دودھا

فك��ل ھ��ذه الم��زاعم باطل��ة 2  ، زي��ادة مس��احة أرض��ھا أو تنمي��ة ثروتھ��ا عل��ى حس��اب غيرھ��ا
فمص��ر . ولك��ن مص��ر ح��ين تتمس��ك بالني��ل ا�عل��ى تحق��ق ب��ذلك وح��دة ش��عبھا ، وج��ود لھ��ا

بكثي��ر م�ن مواردھ�ا وثروتھ��ا  يوتح�افظ عل�ى تص��ميم كيانھ�ا وتض�ح. والس�ودان أم�ة واح��دة
  . وأن حاجة ھذا الجزء من ا�رض إلى مصر �عظم بكثير من حاجتھا ھي إليه. وجھودھا

وإذا ص��رت . ة عل��ى اخ��ت7ف أقس��امھاالعم��ل عل��ى اس��تكمال اس��تق7ل ال��ب7د الش��امي -٢
وتثب�ت لھ�ا لبنان ومثي7تھا على المحافظة على استق7لھا فليكن ذل�ك لھ�ا حت�ى يقنعھ�ا ال�زمن 

" س�ورية الكب�رى"الحوادث أن من خيرھا بل من ألزم للوازم لھا أن تعود إلى أحضان أمھا 

وم��ا دام��ت –ع��ة وأن ذل��ك لقري��ب ف��نحن ف��ي عص��ر الوح��دات القوي��ة والكت��ل الش��عبية الجام
ستتفق مع غيرھا من الشعوب العربي�ة عل�ى ك�ل مقوم�ات الوح�دة العملي�ة فحس�بنا ذل�ك منھ�ا 
ا�ن ولع��ل م��ن الخي��ر للم��ؤتمر ولل��ب7د الش��امية خاص��ة والعربي��ة عام��ة أ2 تجع��ل م��ن ھ��ذه 
القضية عقبة تصطدم بھا في فورة الشعور وثورة الحماسة حتى يفصل فيھا ال�زمن وال�زمن 

  . ع7ججزء من ال
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العم��ل عل��ى ح��ل قض��ية فلس��طين ح��7 يتف��ق م��ع وجھ��ة النظ��ر العربي��ة وي��ؤدي إل��ى  -٣
وعل�ى المحافظ�ة  -وھو من�ه بمثاب�ة القل�ب م�ن الجس�د–س7مة ھذا الجزء من الوطن العربي 

ك��ل المحافظ��ة عل��ى أن يظ��ل عربي��ا خالص��ا وغل��ى دف��ع الع��دوان اليھ��ودي وذبذب��ة السياس��ة 
إن الع�رب جميع�ا وف�ي مق�دمتھم أعض�اء اللجن�ة ي�دركون م�دى ف� ، الدولية عنه بكل الوس�ائل

ا�خط��ار العربي��ة الت��ي تھ��دد كي��ان ا�م��ة العربي��ة وتحط��م أمالھ��ا إذا اس��تقرت اليھ��ود ف��ي 
والشعوب العربية كلھا قد وط�دت الع�زم عل�ى أن تس�تنفذ فلس�طين مھم�ا كلفھ�ا ذل�ك . فلسطين

  . من الجھود والتضحيات

محنتھم ولك�ن ل�يس معن�ى ھ�ذا العط�ف أن يك�ون إنص�افھم  وإننا لنعطف على اليھود في
وف��ي ممتلك��ات ال��دول . بظل��م غي��رھم وإي��وائھم ب��إخراج س��واھم أو مض��ايقتھم ف��ي أوط��انھم

  . الحليفة وأراضيھا ما يتسع �ضعافھم وما ھو في حاجة ماسة إلى كفايتھم ونشاطھم

المملك���ة العربي���ة و–الع���راق وملحقاتھ���ا "مس���اعدة بقي���ة أقط���ار الجزي���رة العربي���ة  -٤
وال�يمن وملحاقاتھ�ا عل�ى اس�تكمال اس�تق7لھا ونھض�تھا ودف�ع الدس�ائس  -السعودية وملحقاتھا

السياس��ية المختلف��ة عنھ��ا وبخاص��ة وھ��ي ا�ن ف��ي مھ��ب عاص��فة قوي��ة م��ن التن��افس ال��دولي 
م��ن يش��د أزرھ��ا  ا واقتص��اديا واجتماعي��ا ھ��ي أمامھ��ا أح��وج م��ا تك��ون إل��ىيالش��ديد سياس��
واقع الخير والشر لحاضرھا ومستقبلھا وليست ھناك فرص�ة للنظ�ر وا2ختي�ار ويبصرھا بم

  . ھذه الفرصة التي إن أفلتت اليوم فلن تعود إ2 بعد حين بدع و2 أوسع منأ

فليبي�ا بقس�ميھا . العناية بتحرير ا�قطار في شمال أفريقيا وإدخالھا في دائ�رة الوح�دة -٥
تح�ت ل�واء تھ�ا واس�تق7لھا وأن تظ�ل قط�را واح�دا يجب أن تع�ود إليھ�ا حري" بقة وطرابلس"

حكومة من أھلھا بعد أن زال عنھا سلطان الغاصب المعتدى وأن شأنھا في ذلك ش�أن س�واء 
بسواء فإذا كان البريطانيون قد حاربوا وحدھم الطليان حتى أجلوھم عن الحبشة ثم سلموھا 

وا ھذا العدو البغيض عن ليبيا موحدة مستقلة �مبراطورھا السابق فإن من واجبھم وقد طرد
بمس�اعدة أھلھ�ا ومس��اعدة الش�عوب العربي��ة لھ�م ف�ي ذل��ك أن يعي�دوھا �ھلھ��ا موح�دة مس��تقلة 
ك�ذلك ول�يس ھن�اك م�ا ي�دعو إل�ى تمزي��ق وح�دتھا وتقس�يم أرض�ھا ومعاملتھ�ا بغي�ر ا�س��لوب 

  . الذي عوملت به سابقتھا

مار الفرنس�ي باس�م الحماي�ة وتونس والجزائر ومراكش ب7د عربية وقع�ت تح�ت ا2س�تع
تارة وا2ستعمار تارة أخرى وق�د جاھ�دت ف�ي س�بيل حريتھ�ا واس�تق7لھا جھ�اد ا�بط�ال ول�م 

ثم ساھمت . تعترف بھذه ا�وضاع التي رسمتھا لھا السياسية ا2ستعمارية في يوم من ا�يام
لمتح��دة مس��اھمة عظيم��ة أطلق��ت ألس��ن زعم��اء ا�م��م ا ءأخي��را ف��ي المجھ��ود الحرب��ي للحلف��ا

كان جيش فرنس�ا  وما ، بالثناء عليھا وسجلھا المستر تشرشل في خطبة با�عجاب وا�كبار
يطاي��ا وفرنس��ا إ2 ھ��ؤ2ء إوف��ي  الح�رة ال��ذي ح��ارب ف��ي ص��فوف الحلف��اء ف��ي ش��مال أفريقي��ا

الجن��ود البواس��ل م��ن أبن��اء ھ��ذه ال��ديار العربي��ة الص��ميمة وم��ن واج��ب الم��ؤتمر العرب��ي أن 
م والعدوان عشرين مليونا م�ن الع�رب لالب7د كاملة وأن ينقذ م براثن الظ يطالب بحقوق ھذه

أراد المس��تعمرون أن يظھ��روھم  2 زال�وا متمس��كين بع��روبتھم مط��البين بحري��ة بال��دھم مھم��ا
لق��د ح��اول ھ��ؤ2ء الغاص��بون خ��7ل ھ��ذه الس��نوات الط��وال أن ين��الوا م��ن –بغي��ر ھ��ذا الل��ون 

وأن ينالوا من وطنية  ، ة اللغة العربية والغزو ا2جتماعيعروبتھم بالثقافة ا�جنبية ومحارب
  . ھؤ2ء العرب المجاھدين
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وأن ينالوا من دينه بالتبشير ومقاومة ا�وضاع  ، بالتجنيس وبا�رھاب والضغط الشديد
ا�س7مية بمثل الظھي�ر البرب�ري فل�م يج�دھم ك�ل ذل�ك نفع�ا وم�ا زال ش�مال إفريقي�ة وس�يظل 

  . عربيا مسلما

أن من واجب اللجنة أن تدعو إلى المؤتمر ممثلين من أبناء ھذه الب7د ومن أبن�اء ونرى 
  . فلسطين ليبسطوا أمامه قضاياھم ومطالبھم

ا�م��م "و2ح��ظ كلم��ة " الكي��ان السياس��ي ل�م��م العربي��ة المتح��دة"وتح��دثت الم��ذكرة ع��ن 
   : فقال" الدول العربية"وليست " العربية

وة ثالث��ة يكم��ل بھ��ا بن��اء الوح��دة العربي��ة تل��ك ھ��ي ل��ون وت��أتي بع��د الخط��وة الس��ابقة خط��
و2 نظ�ن أن الوق�ت ق�د ح�ان أو أن –الكيان السياسي الع�ام لھ�ذه الحكوم�ات العربي�ة المتح�دة 

الظ��روف ق��د تھي��أت لمث��ل ھ��ذا البح��ث كم��ا 2 تظ��ن أن م��ن مھم��ة الم��ؤتمر أن يخت��ار ش��كل 
ھ�ا لنفس�ه الن�وع ال�ذي يري�د الحكومات فإن ذلك مت�روك للش�عوب نفس�ھا يتخي�ر ك�ل ش�عب من

   : ولكن الذي يجب أن يعمل له المؤتمر بھذا الخصوص ويقرره من ا�ن

أن يح��تفظ بالحكوم��ات العربي��ة المس��تقلة بح��ق التمثي��ل فيم��ا إذا أج��رى اس��تفتاء للش��عوب 
وإن يق��رر م��ن ا�ن م��ن أل��وان . العربي��ة المح��ررة أو الت��ي 2 تس��تقر حكومتھ��ا الوطني��ة بع��د

سياس��ي ب��ين الحكوم��ات العربي��ة كمجل��س استش��اري أعل��ى تس��تطيع بواس��طته أن ا2رتب��اط ال
يتصل بعضھا ببعض بطريقة دائمة منظمة ويكون أساسا لوحدة أتم وأكمل ف�ي المس�تقبل إن 

إل�ى  وأيًض�اشاء هللا وواصل ا�مام البنا بعد ذلك رسائله لحكام المنطقة العربي�ة وا�س�7مية 
تماعي�ة بع�دد م��نھم ف�ي موس��م الح�ج مث�ل اجتماع��ه م�ع أم��ين رم�وز الحرك�ة ا�س��7مية وا2ج

ك��ذلك اجتماع��ه م��ع الت��أثر –الحس��يني فف��ي الق��دس وال��ذي أك��روا فيھ��ا عل��ى تحدي��د فلس��طين 
  . الشماحي وتعھدھما على دعم الجھاد اليمني ضد حكم ا�ئمة المتخلف عبد هللاليمني 

قس�م ا2تص�ال بالع�الم "ومع تط�ور حرك�ة الجماع�ة أس�س البن�ا قس�ما خاص�ا أطل�ق عل�ه 
وأص��بح ل]خ��وان المس��لمين عم��ل م��نظم ودور كبي��ر ف��ي  ١٩٤٤وذل��ك ف��ي ع��ام " ا�س��7مي

دعم قضايا العالم العرب�ي وا�س�7مي واتخ�ذ ھ�ذا ال�دعم ص�ورا متع�ددة منھ�ا استض�افة ق�ادة 
حركات الجھاد في العالم ا�س7مي بالمركز الع�ام ل]خ�وان المس�لمين ول�م يك�ن يم�ر أس�بوع 

العام شخصية مرموقة أكثر من جميع أنح�اء الع�الم ا�س�7مي وك�ان ى تظھر في المركز حت
م��نھم الحبي��ب بورقيب��ه والش��اذلي المك��ي م��ن ت��ونس وأحم��د س��وكارنو واج��وس س��الم م��ن 
أندونس��يا وإس��ماعيل ا�زھ��ري وأحم��د خي��ر م��ن الس��ودان وعب��د الك��ريم الخط��ابي وع��7ل 

ن الجزائر وأمين الحس�يني وص�بري عاب�دين م�ن الفاسي من المغرب والفضيل الورت7ني م
  .فلسطين وأحمد النعمان ومحمود الذبيري من اليمن

كما عمل القسم على ا2ھتمام بالط7ب الوافدين للدراسة في مص�ر عل�ى أن يكون�وا ھ�م 
  . نواة �فكار الجماعة عند عودتھم لب7دھم

تجاج�ات وإرس�ال البرقي�ات الم�ذكرات وا2ح" قسم ا2تصال بالعالم ا�س�7مي"وقد قدم 
  . مناصره لقضايا المسلمين

وفي وثائق رسمية فرنسية نشرت رسالتان من السفارة الفرنسية بالقاھرة يقال فيھما لقد 
أرھقن��ا ا�خ��وان المس��لمون م��ن كث��رة م��ا أرس��لوا إلين��ا م��ن الع��رائض الت��ي تن��دد ببقائن��ا ف��ي 

ھ����ا والعدي����د م����ن الع����رائض الجزائ����ر وس����ائر دول ش����مال إفريقي����ا وتطال����ب بج7ئن����ا عن
وا2حتجاجات المتعلقة بفلسطين ويقول عادل الض�وي الباح�ث ف�ي الحرك�ات ا�س�7مية أن�ه 
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ت��م تمك��ين ال��دعوة بالخ��ارج بمختل��ف  ١٩٣٥من��ذ الم��ؤتمر الع��ام ال��ذي عق��ده البن��ا ف��ي ع��ام 
الوسائل وفي سنوات قليلة استطاعت الجماعة تأسيس عدد كبير م�ن تنظيم�ات ا�خ�وان ف�ي 

ث�م  ١٩٣٢عالم ا�س7مي ومن خ7ل قسم ا2تصال أسس ا�خوان فروعا لھم ف�ي فلس�طين ال
والمغ������رب س������نة ١٩٤٦ث������م الس������ودان  ١٩٤٥ث������م ا�ردن س������ن  ١٩٤٤س������وريه س������نة 

با�ضافة إلى تأسيس عدة ش�عب  ١٩٤٦واليمن  ١٩٤٩ولبنان  ١٩٤٧والكويت سنة ١٩٤٦
عا بالعراق تح�ت اس�م جمعي�ة ا�خ�وة في أندونسيا وإيران وأفغانستان وتركيا كما أسسوا فر

  . ا�س7مية

ولك�ن ل�يس بھ�دف ص�ناعة تنظ�يم دول�ي  ، وظلت الجماعة توسع من نش�اطھا الخ�ارجي
  . بدر ما ھو أحياء ل�مة ا�س7مية على أمل إعادة الخ7فة ا�س7مية

م رتب��اط ب�ين أم��م ا�س��7رم�ز الوح��دة ا�س��7مية ومظھ�ر ا2 فق�د اعتب��ر البن�ا أن الخ7ف��ة
وأنھا شعيره إس7مية يجب على المسلمين التفكير في أمرھا وا2ھتمام بشأنھا والخليفة مناط 
كثي��ر م��ن ا�حك��ام ف��ي دي��ن هللا وا�خ��وان المس��لمون لھ��ذا يجعل��ون فك��رة الخ7ف��ة والعم��ل 
�عادتھا في رأس مناھجھم وھ�م م�ع ھ�ذا يعتق�دون أن ذل�ك يحت�اج إل�ى كثي�ر م�ن التمھي�دات 

2ب��د م��ن –ا وأن الخط��وة المباش��رة �ع��ادة الخ7ف��ة 2ب��د أن تس��بقھا خط��وات الت��ي 2ب��د منھ��
يل��ي ذل��ك تك��وني –تع��اون ت��ام ثق��افي واجتم��اعي واقتص��ادي ب��ين الش��عوب ا�س��7مية كلھ��ا 

ثم يلي ذلك تكوني عصبه  -ا�ح7ف والمعاھدات وعقد المجامع والمؤتمرات بين ھذه الب7د
 ةال��ذي ھ��و واس��ط" ا�م�ام"ين ن��تج عن�ه ا2جتم��اع عل��ى ا�م�م ا�س��7مية حت��ى إذا ت�م للمس��لم

فئدة وظل هللا في ا�رض وم�ن ھ�ذا المنطل�ق يؤك�د البن�ا أن العقد ومجتمع الشمل ومھرى ا�
فلسطين وطن لكل مسلم باعتبارھا من أرض ا�س7م وباعتبارھا مھد ا�نبي�اء وباعتبارھ�ا "

قضية فلس�طين ھ�ي قض�ية ك�ل " نا أن ويرى الب" مقر المسجد ا�قصى الذي بارك هللا حوله
مسلم وي�ربط ط�رح ا�خ�وان بش�كل محك�م ب�ين ا�س�7م وفلس�طين وھ�و ط�رح 2 يق�رر فق�ط 
المكانة الدينية لفلسطين أو الترابط العاطفي والتاريخي معھا ولكنه يعد التخاذل عن حمايتھ�ا 

لس�طين فق�د قع�د ونصرتھا تخاذ2 عن نصره ا�س7م نفس�ه وذل�ك إ2 أخ لن�ا ف�يمن قع�د ع�ن ف
وأم�دھا فق�د انتص�ر � ورس�وله  عن هللا ورسوله وظاھر على ا�س7م ومن أعانھا وبذل لھا

  . ودافع عن ا�س7م

ويتكرر ھذا الربط المحكم في موضع آخر عندما ينص في مقال نشرته مجلة النذير في 
]س��7م م��الي ولفلس��طين ف��ي ھ��ذه الظ��روف معن��اه م��الي ول"عل��ى أن الق��ول  ١٩٣٧/ ٣/ ٢٥

ففلسطين ليست قض�ية وط�ن جغراف�ي بعين�ه وإنم�ا ھ�ي قض�ية ا�س�7م ال�ذي ت�دينون ب�ه فم�ا 
مص��ابة م��ن الجس��د ا�س��7مي الع��ام ولبن��ة مزعزع��ه م لبن��ان بثياب��ه فك��ل فلس��طين إ2 قطع��ة 

قطعة 2 تتألم �لم فلسطين ليست من ھذا الجسد وكل لبن�ة 2 تخت�ل 2خ�ت7ل فلس�طين ليس�ت 
  . من ھذا البنيان

ويرى البنا وجوب الجھاد لتحري�ر فلس�طين ونص�ره أھلھ�ا فق�د ذك�ر ف�ي رس�الة أرس�لھا 
ا�خ���وان "أن  ٢٦/١٢/١٩٣٨إل���ى الس���فير البريط���اني ف���ي الق���اھرة ونش���رتھا الن���ذير ف���ي 

احھم وأموالھم في سبيل بقاء ك�ل ش�بر م�ن فلس�طين إس�7ميا عربي�ا حت�ى ي�رث روسيبذلون أ
إل�ى رئ�يس وزراء مص�ر  ١٩٣٩بعثھ�ا ف�ي م�ايو  ةرس�الوق�ال ف�ي " هللا ا�رض ومن عليھا

  . الثورة والقوة والدم ةنجليز واليھود لن يفھموا إ2 لغة واحدة ھي لغإن ا�"محمد محمود 

وق��د عب��ر فك��ر البن��ا ع��ن حال��ه نض��ج مبك��رة ومتقدم��ه ف��ي جدي��ه الع7ق��ة ب��ين مش��روع 
ين س��يكون ب��ت7زم النھض�ة ا�س��7مية وب��ين تحري�ر فلس��طين ح��ي رأي أن ح��ل قض�ية فلس��ط
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جن�ب يس�ندا أح�دھما  خطى الوحدة والجھاد فالمشروعان بالنسبة له يمكن أن يسير جنب�ا إل�ى
ا�خ��ر ويكمل��ه 2 ينبغ��ي تعطي��ل مش��روع ف��ي انتظ��ار إنج��از ا�خ��ر آذان تحري��ر فلس��طين 
يستدعى العمل عل�ى نھض�ة ا�م�ة لتس�تكمل عناص�ر قوتھ�ا ووح�دتھا وبالت�الي تك�ون مؤھل�ة 

  . لتحدى التحرير وھزيمة المشروع الصھيونيل7ستجابة 

إن العم��ل لقض��ية  ١٩٣٦ول�ذلك نج��د ف��ي أدبي��ات ا�خ��وان الت��ي يع�ود بعض��ھا إل��ى س��نه 
الوح�دة ا�س�7مية  أيًض�افلسطين لن تقف بركته عن�د تحقي�ق الوح�دة العربي�ة ب�ل أن�ا س�تحقق 

ثورتھا كان لھما أن قضية فلسطين و ٢٧/٧/١٩٣٨ورأى البنا في مقال نشرة في النذير في 
 ١٩٣٦أثر كبير طيب على بلدان المس�لمين فعن�دما قام�ت الث�ورة الكب�رى ف�ي فلس�طين س�نة 

" يحسنون من جديد صناعه الموت"أعادت الجھاد إلى الواقع مرة أخرى وقام الفلسطينيون 
م��ن نف��س الفئ��ة المجاھ��دة القليل��ة ف��ي ج��وار الح��رم المق��دس إل��ى ش��باب "وس��رى ھ��ذا التي��ار 

أيھا الفلس�طينيون ول�و ل�م يك�ن "والعرب على حد تعبيره وخاطب البنا أھل فلسطين  ا�س7م
م��ن نت��ائج ث��ورتكم إ2 أن كش��قتم غش��اوات الذل��ة وحج��ب ا2ستس��7م ع��ن النف��وس ا�س��7مية 

ل�ذة وجم��ال وروع�ه وري�ح لكن��تم  إل��ى م�ا ف�ي ص��ناعه الم�وت م�ن موأرش�دتم ش�عوب ا�س�7
  " .الفائزين

القدرة على تحري�ر فلس�طين وب�ين ض�عف المس�لمين وتخلفھ�م ع�ن ويربط البنا بين عدم 
دينھم وبمعنى أخر فغن عملية التحرير مرتبطة بعملية استنھاض ا�مة فيذكر في النذير ف�ي 

ن لم تحل ليس �ن المسلمين 2 يقدرون بل �نھم 2 يري�دون يقضية فلسط"أن  ١٩٣٨يوليو 
  ".سلمون أدعياءوھو 2 يريدون �نھم 2 يشعرون وذلك �نه م

وفي سعيه لتش�جيع التواص�ل ب�ين المس�لمين وال�دفع باتج�اه مش�روع الوح�دة اتص�ل البن�ا 
بعدد من القي�ادات العربي�ة وا�س�7مية للحص�ول عل�ى دعمھ�م لعق�د م�ؤتمر لنص�رة فلس�طين 

ف��ي الن��ذير أيھ��ا المس��لمون 2 تض��يعوا دقيق��ه دون التحض��ير  ١٩٣٧ف��ي أكت��وبر  البن��اوكت��ب 
اختيار ميدان المعركة بدل أن تساقوا كالخراف أيھا  كونوا قادرين بعد ذلك علىللتحرير ولت

وھي رسالة "القوة المسلمون أنتم تحتاجون القوة وتحتاجون الوحدة التي أول خطوة لتحقيق 
  . الوحدة والتحرير يتعبر عن فھم البنا للجمع بين مشروع

تكن تفرق إلى سنوات قريبة بشكل الكثير من أدبيات ا�س7ميين لم  نوعلى الرغم من أ
واض��ح ب��ين مع��اداة أو محارب��ة اليھ��ود لمج��رد ك��ونھم يھ��ودا وب��ين مع��اداة ومقاتل��ه اليھ��ود 
المعتدين في فلسطين فإن حسن البنا منذ مرحله مبكرة ج�دا ق�دم تص�ورا واض�حا يف�رق ب�ين 

ف��ي الفق��ه اليھ��ود باعتب��ارھم ھ��م أھ��ل كت��اب تج��رى ا�حك��ام العام��ة ولھ��م حق��وقھم المعروف��ة 
ا�س���7مي وب���ين اليھ���ود الص���ھاينة المعت���دين تج���ب مح���اربتھم لقي���امھم باغتص���اب ارض 

  . المسلمين وحقوقھم

ورف�ض البن�ا  ٥/٣/١٩٤٦أمام لجنه التحقيق البريطاني�ة ا�مريكي�ة ف�ي  وھو ما أده البنا
الظل��م ال��ذي تع��رض ل��ه اليھ��ود ف��ي أوروب��ا لكن��ه رف��ض أن يتحق��ق أنص��افھم عب��ر ظل��م أھ��ل 

2شك أننا نتألم لمحنه اليھود تألما شديدا ولكن ل�يس معن�ى ھ�ذا "طين والعرب وذكر البنا فلس
  ".أن ينصفوا بظلم العرب وأن ترفع عنه بھ7ك غيرھم والعدوان عليه

وك��ان البن��ا ق��د رف��ض وع��د بلف��ور بش��دة وعب��ر ع��ن س��خطه عل��ى السياس��ات القمعي��ة 
نفى الزعماء وأعلن تض�امنه م�ع الح�اج البريطانية و مصادرة الحريات وإرھاب ا�منيين و

م��ن المك��ر  ١٩٣٩أم��ين الحس��يني كم��ا ح��ذر الوف��ود ا�س��7مية إل��ى م��ؤتمر لن��دن م��ارس 
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والخ��داع البريط��اني فق��د أعتب��ر بريطاني��ا ھ��ي أص��ل ال��داء وس��بب ك��ل ب��7ء وطالبھ��ا بوق��ف 
  . الھجرة اليھودية وقفا ناما وإعادة المبعدين وتعويض المتضررين

�خ���وان م���ن أوائ���ل وأب���رز الجمعي���ات الت���ي اھتم���ت بفلس���طين وحرك���ت والواق���ع أن ا
  .الجماھير للتفاعل معھا وخصوصا منذ ث7ثينيات القرن العشرين

وع�اده م�ا  ١٩٣٥وكانت أول محاولة لنشر دع�وتھم خ�ارج مص�ر ب�دأت بفلس�طين ع�ام 
 ١٩٤٠يذكر ا�خوان أن أھم أسباب أنش�اء البن�ا للنظ�ام الس�ري الخ�اص داخ�ل جماع�ة س�نه 

تقريب�ا ھ��و مش�اركة أعض��ائه ف�ي الجھ��اد لتحري��ر فلس�طين م��ن ا2نت�داب البريط��اني وإفش��ال 
المخطط اليھودي وقد كان أعضاء ھ�ذا النظ�ام يخت�ارون م�ن خ7ص�ة ا�خ�وان ويخض�عون 

  . لتدريبات بدنيه شاقه فض7 عن التدريب على الس7ح

وطني��ة والعروب��ة وك��ل م��ا س��بق ھ��و إط7ل��ه عل��ى فك��ر حس��ن البن��ا وفك��ره ورؤيت��ه لل
وا�س��7م وموقف��ه م��ن قض��ية فلس��طين وك��ل ذل��ك ض��روريا للوق��وف عل��ى دور حس��ن البن��ا 

وھ��و م��ا س��نتناوله ف��ي  ١٩٤٨وا�خ��وان عموم��ا ف��ي ث��ورة ال��يمن أو ث��ورة الدس��تور ع��ام 
  . ١٩٤٨الفصول القادمة وسيسبق ذلك فصل يوضح أحوال اليمن قبل قيام الثورة 

  ھوامش الفصل ا�ول

ي��د م��ن التفاص��يل ع��ن حي��اة حس��ن لبن��ا وجماع��ه ا�خ��وان راج��ع محم��ود عب��د لمز ) ١( 
دار ال��دعوة با�س��كندرية  -ا�خ��وان المس��لمون أح��داث ص��نعت الت��اريخ ث7ث��ة ج��زاء -الحل��يم
 ٢٠٠١-دار الش��روق  -الفك��ر السياس��ي ل]م��ام حس��ن البن��ا -البي��ومي غ��انم إب��راھيم -١٩٧٨

 -حس�ن لبن�ا – ١٩٨٦شر والتوزي�ع ا�س�7مية دار الن -روح وريحان –أنس الحجابي  أحمد

أن�ور الجن�دي ال�دعوة  – ١٩٨٧دار النش�ر والتوزي�ع ا�س�7مية –مذكرات الدعوة والداعي�ة 
ك�ذلك أنظ�ر مجل�ه ال�دعوة خاص�ة ا�ع�داء  ١٩٨٤مكتب�ه وھب�ه  -حياه رجل وت�اريخ مدرس�ة

  . ٢/٠١٩٥٣/ ١٠ -٢/١٩٥٢/ ١٢- ١٣/٢/١٩٥١الصادرة في ذكرى استشھاد حسن البنا 

تراج��ع الش��يخ عل��ى عب��د ال��رازق ع��ن مغالطات��ه وأعل��ن توبت��ه فق��ال ف��ي ح��ديث  ) ٢( 
مجله الرسالة ( إن عبارة فصل الدين عن الدولة جمله ساقھا الشيطان على لساني "صحفي 

 ١٩٦٦بل وصل ا�مر إلى رفضه نشر كتابه مره أخ�رى حت�ى وفات�ه ع�ام  ) ١٩٥١ -يونيه

زھ�ر م�رة 7ق بعد وفاته وقد عاد على عب�د ال�رازق إل�ى ا�بل أوصى بعدم نشره على ا�ط
أخرى وإلى زمرة العلم�اء ب�ل أكث�ر م�ن ذل�ك تقل�د ال�رج وزارة ا�وق�اف م�رتين ا�ول�ى ف�ي 

  . وزارة النقراشي الثانية في وزارة إبراھيم عبد الھادي

ن�ون رفض ا�خوان التميز بين الدين والدولة حيث يؤك�د حس�ن البن�ا أن ال�ذين يظ ) ٣( 
أو الروحية دون غيرھا من النواحي مخطئ�ون ف�ي  ةأن تعاليم ا�س7م تتناول الناحية العبادي

عب��اده وقي��ادة ودي��ن ودول��ه وروحاني��ة وعم��ل وص��7ه وجھ��اد "كم��ا يق��ول –ذل��ك فا�س��7م 
  . ينفك واحد م ھذين عن ا�خر وطاعة وحكم ومصحف وسيف 2

ف�ي ا�س�7م ول�ذا فل�م يك�ن ھن�اك خ�وف م�ن أكد البنا أنه ليس�ت ھن�اك طبق�ه ديني�ه  ) ٤( 
الحكم الديني كما كن معروف�ا ف�ي أوروب�ا المس�يحية ب�ل لق�د ذھ�ب حس�ن البن�ا إل�ى أن رج�ال 

ا�س�7م وأوض�اعنا ( العقيدة مختلفون حول العقيدة نفسھا ويقول عبد القادر عوده ف�ي كتاب�ه 
رجال الدين أي سلطان خاص قيام الدولة على أساس ديني 2 يقتضى أن يكون ل" ) القانونية

و2 يقتضى حمل الناس على عقيدة معينه وأفضل مثل لذلك ھو ا�س7م فا�س7م يوج�ب أن 
 -ف�ي الوق�ت نفس�ه–وبالرغم من ذلك ف�إن ا�س�7م .. على أساس الدين ا�س7مي ةتقوم الدول
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وان ل��دى ا�خ��وم��ن الواض��ح أن كلم��ه إس��7م " 2 يعط��ى علم��اء ا�س��7م وفقھ��اء أي س��لطان
المسلمين ليست مرادف للدين فھي تشمل في معناھا ا�جم�الي ال�ديني وا2قتص�اد والمجتم�ع 
والسياس�ة وبمعن�ى أدق ف�إن الدول�ة ليس��ت مناقض�ة لل�دين وغنم�ا ك��ل من�ه يعب�ر ع�ن ا�س��7م 

ا�خ�وان ليس��وا جماع�ه ديني�ة ب�المعنى الغرب��ي " ويوض�حھا حس�ن البن�ا أكث��ر ح�ين يق�ول أن 
والواقع أن من " 2 تعنى ما لقيصر وما � � فغن قيصر وما عليه � وحدهلھذه الكلمة فھي 

م�م كان�ت ت�دين للكنيس�ة بالطاع�ة أحالي�ا م�أخوذا بم�ا فعلت�ه  ةيطالب بفصل الدين ع�ن السياس�
س�7مي ك7ھم�ا ذو رائح�ة ديني�ة م�ن السياسة ف�ي ا�س�7م أو ا2قتص�اد ا� ن�نه يظن خطأ أ

ث�م إن ال�دين ف�ي " إكلير كي�ه"س7م حرم وجود ھيئات فا�. العلماءالنوع الذي خاصم العلم و
ال�ذي –ل ھ�ذا ك�ان س�وء الس�معة جا�س7م ليس له مصلحه في أن يقف في وجه العلم ومن أ

أكتسبه بعض ا�ديان لما صاحب تاريخھا من قتل الناس صبروا ف�ي غ�رق التع�ذيب وتق�ديم 
يجب أن 2 ينسحب على  -سم الديناالكبرى بنوابغ العلماء طعمه للثيران في ساحات المدن 

  .ا�س7م بأي وجوه من الوجوه

  طبيعة ا�مامة الزيدية في اليمن

نظ�ام الحك��م ف��ي ال��يم يق��وم عل��ى أس��اس الش��ريعة الزيدي��ة ويعتب��ر الم��ذھب الزي��دي أكث��ر 
 وأھم ما يمتاز–وأقربھا إلى مذھب جماعة المسلمين من السنيين  ، المذاھب الشيعية اعتدا2

كم�ا " ا�نبياء"عدم المبالغة في تقديس على وجعله في مصاف  ، به عن بقية مذاھب الشيعة
ھو مذھب الغ7ة من الشيعة وعلى الرغم من أن أتباع الزيدية قد حصروا ا�مامه ف�ي أو2د 

ب�ل أج�ازوا  ، فإنھم لم يقص�روھا عل�ى ف�رع مع�ين صلى هللا عليه وسلمفاطمة بنت الرسول 
 واجب الطاعة ، أن يكون إماما ، خرج با�مانة ، سخي ، زاھد شجاع ، لمعا ، لكل فاطمي

وھم بذلك يرفضون الفكرة القائلة بأن –أو من أو2د الحسين  ، سواء كان من أو2د الحسن ،
  . 2 إمام بعد ا�مام الثاني عشر

ئ�ه أحقي�ه عل�ى وأبنا يتفقون مع باقي المذاھب الش�يعية ا�خ�رى عل�ىوإذا كان الزيديون 
م��ع وج��ود الفاض��ل  ، إل��ى ج��واز أمام��ه المفض��ول أيًض��ام��ن فاطم��ة با�مام��ة ف��أنھم ي��ذھبون 

كم��ا يفع��ل غي��رھم م��ن  ، فالزي��ديون 2 يتب��رؤون م��ن أب��ي بك��ر وعم��ر ، ول��ذلك–وا�فض��ل 
وأقربھ�ا  ، ولھذا تبدو الزيدية أكثر الفرق اعتدا2–بل أنھم يقولون بصحة إمامتھما  ، الشيعة

  . عامإلى السنة بوجه 

رض��ى بم��ا اخت�اره أھ��ل الح��ل والعق��د ف��ي  رض��ي هللا عن��هوا�م�ام عل��ى ب��ن أب��ي طال�ب 
كما أن عليا أثن�ى أطي�ب الثن�اء عل�ى الخلف�اء ال�ذين تول�وا قبل�ه أب�ي بك�ر " سقيفة بني ساعده"

وعمر وعثمان رضوان هللا عليھم جميع�ا ورف�ض ا�م�ام زي�د أش�د ال�رفض أن ي�ذكرھما إ2 
  . رضي هللا عنهاد منه صراحة أن مصلحه ا�مة تقضى أن يسبقا علينا بالخير وقرر ما يستن

أن مس�ألة الخ�7ف تح�ول ھ�ذه النقط�ة ب�ين علم�اء الزيدي�ه وأھ�ل  ، وقد ترت�ب عل�ى ھ�ذا
أم�ا إذا تتبعن�ا المس�ائل الخ7في�ة  ، إذا قورنت ببعض المذاھب ا�خرى ، السنة جاءت يسيرة

فإننا نجد أن معظمھا ي�دور ح�ول –شيعية المختلفة ا�خرى بين المذھب الزيدي والمذاھب ال
  . المسائل الفرعية في أصول الفقه ا�س7مي

كان��ت من��اطق نف��وذ ك��ل م��نھم  إذا ، كم��ا أج��ازت الزيدي��ة أن يك��ون ھن��اك أكث��ر م��ن أم��ام
  . متباعدة بعدا كافيا

ت�تلخص ف�ي أن يك�ون ا�م�ام –وشروط ا�مامة عن�د الزي�ديين ھ�ي أربع�ة عش�ر ش�رطا 
 س�ليم الح�واس ، سليم العقل ، ورعا ، سخيا ، عد2 ، فاطميا ، مجتھًدا ، حرا ، ذكرا ، مكلفا
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وكان الشرط ا�خي�ر ل]مام�ة م�ن . فارسا ، مقدما ، صاحب رأي وتدبير ، سليم ا�طراف ،
وأدت إل�ى تع�دد ا�ئم�ة  ، الت�ي أث�رت ف�ي ت�اريخ ال�يمن ، ا�مور الھامة في الم�ذھب الزي�دي

وبخاص�ة عن�دما  ، وقيام كثير من الفتن وا2ض�طرابات ف�ي ال�يمن ، واحد الزيديين في وقت
فلج�أت إل�ى  ، وأخرجھ�ا م�ن ص�نعاء ، أضعف الحكم العثماني من س�لطة ا�مام�ة المركزي�ة

 ، وظھ��ر العدي��د م��ن أدعي��اء ا�مام��ة–المرك��ز الت��اريخي للزيدي��ة ف��ي ش��مال –مدين��ة ص��عده 
  . الذين تنافسوا فيما بينھم

 ، ب�ل ھ�ي منقطع�ة ، أنن�ا 2 ن�رى أن للزي�ديين س�7لة متص�لة ، ا الص�ددون7حظ ف�ي ھ�ذ
" ا2نتخ��اب الطبيع��ي"وإن كان��ت ف��ي بي��ت مع��ين فھ��م يح��ق يؤمن��ون بم��ا نس��تطيع أن نس��ميه 

  . وأن كانوا يحصرونه داخل نطاق محدد ، للحاكم

وج��ه العقب��ة ا�ول��ى ف��ي  ، بنظرت��ه السياس��ية الديني��ة ، وق��د ش��كل نظ��ام ا�مام��ة الزيدي��ة
وك��ان ذل��ك نتيج���ة لعوام��ل متداخل���ة –والتط���ور التق��دمي ف��ي ال���يمن  ، ا2س��تقرار السياس��ي

  . اقتصادية واجتماعية وجغرافية وثقافية وتاريخية

ھ�ـ ٢٨٠وقد نشر ا�مام الھادي إلى الحق يحيى بن الحس�ين الم�ذھب الزي�دي ف�ي ال�يمن 
م بع��د أن نج��ح ف��ي نش��ر ٩١١ھ��ـ ٢٣٨وبايعت��ه القبائ��ل أمام��ا فحك��م بالع��دل وق��د ت��وفى ف��ي 

 ةاليمنية الزيدية وقد ورثه ا�ئم ةالمذھب الزيدي في جبال اليمن وبعد أنوضع ا�ساس للدول
صبح معقل الزيدية الحص�ين خ�7ل عش�رة ق�رون بع�د ذل�ك أون في حكم اليمن بعد أن يالزيد

م وإن اس��تمرت بع��د ذل��ك تع��انى ١٩٤٨حت��ى أخ��ر أئمتھ��ا المھ��يمن ا�م��ام يحي��ى ف��ي ع��ام 
  . نتھى حكم ا�ئمةاف ١٩٦٢اضطرابا إلى قيام ثورة اليمن عام 

وھ�و أش�به بشخص�يات ا�م�راء  ) ١٩٤٨- ١٩٠٤( س�نة  ٤٤وا�مام يحيى حكم ال�يمن 
الذين ظھروا في العصور الوسطي يحكم اليمن بطريقة شخصية تماما فھو الس�لطة التنفيذي�ة 

انفص��ال بينھم��ا ص��ية ش��يء واح��د 2 والتش��ريعية والقض��ائية والميزاني��ة وث��روة ا�م��ام الشخ
ملي�ون لایر عل�ى ا�ق�ل وم�ن الن�ادر أن يغ�ادر ا�م��ام  ١٦٠وتق�در ث�روة ا�م�ام الشخص�ية ب�ـ

  .عاصمته

نظام�ه الخ�اص بالتجس�س  -شأن غي�رة م�ن ا�ئم�ة ال�ذين س�بقوه–وقد طور ا�مام يحيى 
لكت�ه كم�ا يت�يح وا2ستخبارات إلى الحد الذي يمكنه من التعرف على كل ما يج�رى داخ�ل مم

ولم تكن مخابراته الخاص�ة ھ�ي الوحي�دة . له القضاء على المؤامرات أو الثورات في مھدھا
على ا�رض 2 توجد فيھا صحف أو محطة ل]ذاعة بالمعنى المعروف فق�د ك�ان لك�ل ح�اكم 

 ، محلى ولكل شريف وكل شيخ قبيلة أو أي موظف حكومي ھام جھازه السري الخ�اص ب�ه
ده بالمعلوم��ات ع��ن التب��دي7ت والتغي��رات السياس��ة حت��ى يس��تطيع أن يحم��ى �حاطت��ه وتزوي��

  . نفسه من ناحية؛ ولكي يعرف ما يجري في المناطق المختلفة من ناحية أخرى

إلى ست  -ثم بعد بضعة أشھر–إلى أربع  ١٩٤٤ومع أن ا�مام قد قسم مملكته في عام  
وع�ين . حج�ة -هص�عد -إب -الحدي�دة–تع�ز –ص�نعاء  : وھي كل من ا�لوي�ة التالي�ة ، مناطق

كان للواحد م�نھم ق�در ض�ئيل م�ن حري�ة العم�ل طالم�ا أن ا�م�ام ق�د  ، لكل واحدة منھا حاكما
صر على تركي�ز الس�لطة ف�ي يدي�ه وح�رص عل�ى ض�رورة استش�ارته ح�ول ك�ل التفاص�يل أ

ي واح�د مھما بدا أن ا�مر تافه واتخذ بنفسه كل القرارات ذلك �ن يحيى ل�م يك�ن ليث�ق ف�ي أ
وكان ذل�ك يعن�ى أن تس�ير أم�ور . أحمدستثناء واحد وھو ابنه ولي العھد ا�مير اي السلطة ب

حيث تكتب كل الطلب�ات مس�بقا عل�ى قطع�ه م ال�ورق تس�لم ل]م�ام وبع�د . الدولة ببطيء شديد
وقي�ل أن�ه ك�ان . يسجل ق�راره عل�ى ظھ�ر الورق�ة أو ف�ي أع7ھ�ا ةأن يلقى عليھا نظرة سريع
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ولك�ن ف�ي أخري�ات أيام�ه وعن�دما  ، فتره شبابه في ح�والي ث7ثمائ�ة طل�ب يومي�اينظر خ7ل 
المحاط بالرشوة ( ابه المرض أقتصر على قدر ضئيل من ھذا العدد إن ا�سلوب المعوج تان

ال�ذي كان�ت تص�ل ب�ه الطلب�ات إل�ى ا�م�ام وتخ�رج ب�ه م�ن عن�ده جع�ل ا�م�ور  ) والمراوغة
ك�انوا ب�نفس  -هالذين كانوا إما من أقربائه أو أصدقائ–ولة تسير أكثر بطئا كما أن وزراء الد

وف�ي الش�ئون الخارجي�ة ك�ان ا�م�ام . القدر عاجزين عن القيام بأي تحرك دون إذن�ه المس�بق
الذي وثق به وعم�ل ف�ي خدمت�ه  -الدبلوماسي التركي السابق–يستمع إلى مشورة راغب بك 

  . ة في العمل بشكل مطلقوإن لم يكن له ھو ا�خر أي حري ، ١٩١٩منذ عام 

ولق��د ق��ام المس��تخدمون ا�ت��راك ف��ي بداي��ة حك��م ا�م��ام يحي��ى ب��إدارة الھيك��ل التنظيم��ي 
ث��م بع��د ذل��ك مارس��ه العراقي��ون والفلس��طينيون وعناص��ر أخ��رى م��ن دول  ، ل��]دارة المدني��ة
 وبغض النظر عن كفائتھم ومھارتھم وثقتھم فقد ظلوا 2 حول لھم و2 ق�وة ، الشرق ا�وسط

في اتخاذ القرارات والمبادرات الفردية وعندما وق�ع ا�م�ام فريش�ة الم�رض وش�غل بأعم�ال 
أخرى فإن الجھاز الحكومي توقف عمليا طالما أن أي موظف أو حاكم ل�واء 2 يج�رؤ عل�ى 

  . خلق سابقه بالتصرف دون الرجوع إلى سلطة ا�مام المباشر

فبالنس�بة للس�رقة تقط�ع  ، بس�يطة وواض�حةوبالنسبة ل�فراد العاديين فإن قوانين الدول�ة 
وعن�د المخالف��ة للم�رة الثاني��ة . وربم��ا ت�دق ف��ي مس�مار ف��ي مك�ان ع��ام كتح�ذير واض��ح ، الي�د

فتراء يتم قطع اللسان وأحيانا ما يبت�ر وبالنسبة لجريمة التزوير وا2. يجوز بتر اليد ا�خرى
الحديدي��ة ح��ول الكع��وب لم��دة زمني��ة بينم��ا تثب�ت القي��ود . الق�دم نتيج��ة لمخالف��ة ديني��ة أو مدني��ة

�يق�اع ف�ي مزي�د معينة عقابا 2رتكاب بعض الجنح أو إل�ى أن ي�تم الوف�اء بال�دين أو لمج�رد ا
  . ويعد ذلك أمرا شائعا ، من المتاعب

ويمض��ون ف��ي س��بيل ممارس��ة أعم��الھم  ةويتل��ق الن��اس ج��زاءھم بش��يء م��ن المص��انع
  . اليومية

تھ�م الع�ائ7ت وا�س�ر المعني�ة فق�ط و2 تع�رض عل�ى  ةمس�أل القتلوغالبا ما تعد جريمة 
  . ا�مام أو قضاته إ2 عندما يكون التعويض غير مرض أو عند إع7ن إھدار دم القاتل

ولك�ن بالنس��بة  ، ويمك�ن �ق��ارب القتي�ل أن يطلب��وا توقي�ع عقوب��ة القت�ل ف��ي ك�ل الح��ا2ت
  . حثھم على الرأفة والرحمةلذلك التعويض الجزائي فأحيانا ما يتدخل ا�مام أو قضاته ل

ولكن . وتعتبر المشروبات الكحولية والموسيقى والرقص شرورا أجنبية سيئة محظورة
يب��دو أن تل��ك ا�ث��ام يمارس��ھا بع��ض ش��باب الطبق��ات الغني��ة ف��ي س��رية تام��ة داخ��ل بي��وتھم 

للمشروبات الكحولية المحظورة طالما ق�د س�مح ل�م  يويعتبر اليھود المصدر السر. الخاصة
وق�د ت��م إدخ��ال أجھ�زة الرادي��و ف��ي . ص�ناعتھا 2س��تخدامھم الشخص��ي ف�ي أحي��ائھم الخاص��ةب

ستخدامه في اوإن يكن غير مسموح ب ، رضة الرسميةاكثير من البيوت على الرغم من المع
  . أي مكان عام

م�ع أق�ل ق�در ض�ئيل م�ن ا2تص�ال  ، والعزلة ھي محور سياس�ة ا�م�ام يحي�ى الخارجي�ة
 انضم إلى جامعة الدول العربة وھيئة ا�م�م المتح�دة ، على غير رغبة منهبالدول ا�جنبية و

م�ع أن�ه يس�تقبل ھ�و  ، ولكنه رفض السماح بإقامة الھيئ�ات الدبلوماس�ية ا�جنبي�ة ف�ي ال�يمن ،
ويق�وم . ووزراؤه من وقت �خر بعثات وممثلين دبلوماسيين بناء على دعوة وترتي�ب س�ابق

لش��رق ا�وس��ط ف��ي الحدي��دة ب��دور ا2تص��ا2ت الرس��مية بع��ض التج��ار ا�وربي��ين وتج��ار ا
كما أرسل يحيى وف�دا ص�غيرا إل�ى ا�م�م المتح�دة ولكن�ه عن�د موت�ه ل�م يك�ن . بالدول ا�جنبية

  . في الخارج كان يوجد في القاھرة لديه سوى سفير واحد

http://www.ikhwanwiki.com


وق��د ك��ان ھن��اك دائم��ا ح��اجز ع��ام أم��ام ا�وربي��ين والغ��ربيين ل��دخول ال��يمن باعتب��ارھم 
ريخا وثنينا أو عباد أصنام ولكن ذلك الحاجز أحيانا ولفت�رات قص�يرة ومح�دودة م�ا تخل�ى تا

  . عنه بعض ا�ئمة بشكل مثير للدھشة

واستقر . فطول سنوات مختلفة وضع الغربيين أقدامھم في الحديدة بسبب التجارة أساسا
وخ�7ل . ل ال�ب7دبعضھم فيھا لفترات طويلة ولكن لم يسمح للكثيرين م�نھم بالتس�لل إل�ى داخ�

ولقد  ، غير أننا نجھل مقاصدھم من وراء ذلك. القرون ا�خيرة نجح القليلون في القيام بذلك
 فھناك قوانين للفقراء. كانت سياسة ا�مام في السماح لرعاياه بمغادرة البلد متباينة ومتفاوتة

ن الفق��راء م��ن وم��ن المؤك��د أن��ه ل��م ي��نجح ف��ي من��ع المئ��ات م��ن اليمني��ي ، وأخ��رى ل�غني��اء ،
الھجرة سنويا سعيا وراء الكسب كبحارة وتجار وعمال كما كانوا يفعلون لفترات طويلة من 
قبل ارتقائه السلطة على ح�ين أن القل�ة الت�ي ع�ادت إل�ى البل�د أغلق�ت أفواھھ�ا ح�ول م�ا رأت 
شاھدت في العالم الخارجي وتصرفت بحذر واحتراس شديد حيث أدرك يحيى مدى الت�أثير 

ال�ذي يجلب�ه ش�اب تعل�م ف�ي الخ�ارج عل�ى أنم�اط الحي�اة وطرائ�ف التفكي�ر القائم�ة ف�ي  الفع�ال
  . البلد

ففي أوائ�ل الث7ثين�ات س�مح �ول . ولكنه أقتنع مؤخرا بأن يعدل عن ھذه القاعدة القاسية
مجموعة تم اختيارھا من بين الشبان اليمني�ين لل�ذھاب إل�ى الع�راق لتلق�ي المزي�د م�ن التعل�يم 

الس��7ل وأحم��د المرون��ي ومحي��ى ال��دين  عب��د هللاف��ي الكلي��ة العس��كرية وم��نھم  ك��ان معظم��ه
العنسي وأحم�د الح�ورش وغي�رھم وھ�م م�ن أبن�اء ا�س�ر المتوس�طة والفقي�رة ض�مانا لحس�ن 

  . و2ئھم

عل��ى أن الس��لوك المش��كوك في��ه لھ��ؤ2ء بع��د ع��ودتھم جعل��ت ا�م��ام يحي��ى يتح��ول م��ن 
تل�ك الجامع�ة ا�س�7مية –يني ال�ذي ي�وفره ا�زھ�ر العراق إلى مصر حيث فضل التعل�يم ال�د

في القاھرة وأخيرا فق�د تكون�ت مجموع�ة يمني�ة ص�غيرة مم�ن ت�دربوا خ�ارج ال�ب7د معظمھ�م 
وبع�د . ولك�ن ع�ددا قل�ي7 م�نھم ق�د تلق�ى تعليم�ا جامعي�ا تقلي�ديا–كضباط عسكريين ومھندسين 

ثقيلة على أساليب ا2ستفادة من د عودة ھؤ2ء اليمنيين الذين تعلموا في الخارج تم وضع قيو
 كما أنھم بحكمة احتفظوا من جانبھم بأفكارھم وآرائھم الخاصة �نفس�ھم. قدراتھم ومھاراتھم

  . إلى نمط حياة العصور الوسطي -رائب النفس -وارتد معظمھم ،

ولكن ن7حظ أن الذي قاد اليمن إلى العصر الحديث وثار على حكم ا�ئمة ھم م�ن تلق�وا 
نعم��ان ومحم��ود  أحم��دھم ف��ي الع��راق وف��ي جامع��ة ا�زھ��ر بمص��ر كم��ا س��نرى وم��نھم تعل��يم

  . الزبيري ومحمد صالح المسمري ويحيى زيارة ومحيى الدين العنسي وغيرھم

وقد ارتكز حكم ا�مام يحيى أساسا على نظام الرھ�ائن وم�ن الثاب�ت أن�ه عن�د موت�ه ك�ان 
وحكام ا�لوية وعائ7ت ا�شراف وشيوخ يحتفظ بأربعة ا�ف رھينة معظمھم من بين أبناء 

القبائ���ل وحت���ى ممثل���ين ع���ن القبائ���ل الص���غيرة البدوي���ة وش���به المرتحل���ة وت���م أخ���ذ ھ���ؤ2ء 
واحتجازھم كضمان لو2ء وحسن سلوك آبائھم وذوي قرب�اھم وك�ي ي�تم حك�م ال�يمن بي�د م�ن 

  . الحديد ولكي7 يثور عليه أحد من رؤساء القبائل

البريء يربي " الرھينة"ر له ا�بدان فالمفروض أن ھذا الطفل عموما فھذا النظام تقشع
في القصر ويطعم ويكسى ويتعلم أنه برئ 2 ذنب له إ2 أنه يعيش في بل�د ح�اكم ظ�الم ولك�ن 
ا�مام بد2 من أن يفعل ذلك با�طفال الرھائن الذي ھ�و أم�ين عل�يھم أم�ام هللا والن�اس وأم�ام 

ب���د2 م��ن ذل���ك كل��ه يض���عھم ف��ي الس���جون م��ع القتل���ة  أھل��يھم ال���ذين س��لموه فل���ذات أكب��ادھم
والمجرمين واللصوص وقطاع الطرق وعلى الرغم من ذلك فقد اثبت ھذا النظام جدواه في 
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وتؤكد مص�ادر متع�ددة أن ا�م�ام يحي�ى ك�ان متس�امح وأن ابن�ه  ، ظل ظروف بربرية بدائية
 ) ٣( . متاحة 2 تدل عل�ى ذل�ككان قاسيا في تطبيق ھذا النظام غير أن ا�دلة ال أحمدا�مام 

 .  

   ) زيود وشوافع ويھود( –السكان 

يق�در ع��دد س�كان ال��يمن بح�والي خمس��ة م7ي�ين نس��مة تقريب�ا حي��ث 2 توج�د إحص��ائيات 
دقيقة عن الس�كان وينقس�م س�كان ال�يمن م�ن حي�ث ال�دين إل�ى مس�لمين ويھ�ود فأم�ا المس�لمون 

يعة يدينون بالمذھب الزيدي الذي ينتھ�ي شيعة زيدية وسنة شوافع أي أن الش علىفينقسمون 
وأم�ا الس�نة فكلھ�م يعتنق�ون م��ذھب  ، إل�ى زي�د ب�ن عل�ي ب�ن الحس�ين ب�ن عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب

ش��رون عل��ى س��فوحھا المترامب��ة ا�ط��راف توالزي��ود يس��كنون الجب��ال وين ، ا�م��ام الش��افعي
تح�تم أن يك�ون  ويتجمعون ف�ي وديانھ�ا الخص�يبة الت�ي تكث�ر فيھ�ا الس�يول والش�ريعة الزيدي�ة

الحاكم من نسل زيد بن علي ويطلقون عليه اسم ا�مام أو أمير المؤمنين ولذلك ف�إن ا�س�رة 
كلھ�ا عل�ى أبن�اء ھ�ذا  ىالحاكمة في اليمن زيدية المذھب متعصبة له تقص�ر المناص�ب الكب�ر

  . ة الشوافعنالمذھب وتحرمھا على أبناء الس

ام�ة الحدي�دة كم��ا يس�كنون المنطق�ة المتاخم��ة أم�ا الش�وافع ف��إنھم يس�كنون إقل�يم تھام��ة وع
لعدن وعاصمتھا تعز وحكومة ا�مام يحيى تضطھدھم وتحرمھم م�ن الوظ�ائف الكب�رى و2 
يقف ا�م�ر عن�د ھ�ذا الح�د ب�ل كثي�را م�ا ش�نت عل�يھم الح�روب ونكل�ت بھ�م وأس�الت دم�اءھم 

ي خس�رت فيھ�ا أنھارا ولعل أشھر الحروب التي ش�نتھا عل�يھم الحكوم�ة ح�رب الزراني�ق الت�
  . اليمن عددا كبيرا من خيرة شبابھا من زيود وشوافع

والواقع أن روح التسامح والتعاون قائمة بين ھؤ2ء الم�واطنين الك�رام م�ن زي�ود وس�نة 
ھ�ي الت�ي توق�ع الفتن�ة ب�ين ھ��ؤ2ء  ) نس�بة إل�ى أس�رة حمي�د ال�دين( ولك�ن الحكوم�ة الحميدي�ة 

فس��ادھا مض��طربة مم��ا يش��غل الم��واطنين ع��ن  الم��واطنين وتس��عى بي��نھم حت��ى تظ��ل ا�م��ور
الش��وافع "ومظالمھ��ا ب��ل إنھ��ا نس��ف وتوغ��ل ف��ي تحقي��ر الس��نيين لدرج��ة أنھ��ا تطل��ق عل��يھم 

  ". ا�نجاس

وط��وال الق��رون الس��ابقة ك��ان للزي��ود ت��أثيرھم المتف��اوت ونف��وذھم عل��ى الش��وافع وغالب��ا 
رھ�ونھم ي�ذعنون لمط�البھم وبشكل تقريبي فإن الشوافع يخشون الزيود ويك. ماتسلطوا عليھم

. وغالبا ما يرشونھم كي يحتفظوا �نفسھم بالبقاء في الوظائف العليا أو الحيلول�ة دون س�لبھم

 ويوجد ھناك جماعة صغيرة من ا�سماعيليين أصبحوا ذات مرة قوة 2 يستھان بھا في البلد
ص�ار أغاخ�ان حي�ث يوج�د ھنال�ك فق�ط ح�والي أربعمائ�ة م�ن أن ، غير أن الزي�ود يفوق�ونھم ،

  . يتمركزون حول مناخه

( ع��دد كبي��ر م��ن ا�ش��راف المعمم��ين ف��ي ال��يمن  أيًض��اوإل�ى جان��ب ھ��ؤ2ء يوج��د ھن��اك 
ص�لى  محم�ديدعون ا2نتساب إل�ى النب�ي  ) ٥٠.٠٠٠تدعى بعض المصادر أن عددھم يبلغ 

أو  ، ئم�ةلكنھم نظريا يقومون بانتخاب ا�. ويشكلوا طبقة عليا أو صفوة دينية هللا عليه وسلم
وكثي����رون م����نھم  ، عل���ى نح����و آخ����ر يمنح���ون أي إم����ام يج����ري تعيين����ه م���وافقتھم النھائي����ة

متغطرس�ون ط��البوا بامتي��ازات خاص�ة لش��عورھم ب��أنھم يتمتع��ون بح�ق مق��دس ف��ي الحك��م أو 
ويع��رف . ويعتب��رون أنفس��ھم ف��وق ا�ش��خاص الع��اديين. عل��ى أق��ل المش��اركة ف��ي الحكوم��ة

. وتعني في الحقيقة مج�رد التبجي�ل أو الت�وقير وا2حت�رام" أشرف"الكثيرون منھم على أنھم 
وھ���ي الفئ���ة الت���ي تق���وم ب���التعليم ال���ديني " العلم���اء"وأص���بح ع���دد كبي���ر م���نھم م���ن جماع���ة 

وظائف حكومية حيث يحصلون عل�ى م قضاة بينما شغل آخرون ھصبح بعضأوبالوظائف و
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العمل سواء من خ7ل تس�يير داء أمقابل  ىالمال با�سلوب الشرقي التقليدي وھو أخذ رشاو
على أن الج�زء الزي�دي م�ن البل�د يق�ع أساس�ا ف�ي قبض�ة . العدالة أو ا�شھاد على ا2لتماسات

ومن�ذ ج�7ء ا�ت�راك يح�الون . ا�شراف ال�ذين يس�تندون عل�يھم مش�كلين طبق�ة حاكم�ة محلي�ة
اق�ل ولك�ن بنج�اح  ، طرتھم على الجزء الخ�اص بالش�وافع بطريق�ة مماثل�ةيجاھدين فرض س

عائ7ت وقد أصبحت بعض . جزئيا مع أن ا�مام يحيى قد بذل الكثير من أجل تحقيق ھدفھم
ا�شراف أكثر نفوذا وطموحا وظھ�ر بي�نھم ف�ي الماض�ي بع�ض المط�البين با�مام�ة وق�دموا 

اعتبر كثيرون منھم أن لديھم الحق في ا�مامة بما 2 يقل ع�ن أس�رة  ١٩٤٨أئمة وحتى عام 
  . ) ٤( حميد الدين 

أل�ف يھ�ودي ك�ان  ٧٠أل�ف و  ٦٠أما اليھود فإنھم قلة في اليمن يتراوح ع�ددھم م�ا ب�ين 
ستة آ2ف منھم يقطنون مدينة صنعاء في ح�ي الق�اع وھ�م لھ�م كالع�ادة أحي�ائھم الخاص�ة ف�ي 
العواص��م والم��دن وك��انوا أق��ل تمي��زا وكان��ت معظ��م المس��توطنات اليھودي��ة تق��ع ف��ي الج��زء 

  . الزيود عموما كانوا أكثر تسامح تجاه اليھود من الشوافعالزيدي من الب7د �ن 

واليھودي في اليمن له زي خاص يتميز به وشكل خاص ينفرد به عن بقية الشعب فھ�و 
يضع على رأسه طاقية من قماش صوفي يشبه قماش الط�رابيش المص�رية وتنف�ذ م�ن تح�ت 

دغ ا�يمن وا�خرى على واحدة على الص ، الطاقية زنارتان من الشعر على شكل الضفائر
و2بد لكل يھ�ودي أن  ، ثم إنه يلبس جلبابا ويرتدي فوقه جاكتة بدون أكمام ، الصدغ ا�يسر

  ) ٥( . يرتدي ھذا الزي تمييزا له عن بقية السكان

وق���د ش���كل اليھ���ود عم���ال ال���يمن المھ���رة باعتب���ارھم ص���ناع الفض���ة وعم���ال المع���ادن 
لتج�ارة واق�ع ف�ي أي�ديھم وف�يھم بع�ض أعي�ان التج�ار والحرفيين والبنائين وجانب كبي�ر م�ن ا

ال�ذين يت��ردد أن ا�م�ام يحي��ى ك�ان ش��ريكا لھ��م ف�ي مت��اجرھم وق�د كان��ت تربط�ه بھ��م ص��7ت 
صداقة وود أحيانا أما اليھوديات اليمني�ات فعل�ى جان�ب كبي�ر ن الجم�ال وھ�ن م�تحل7ت ف�ي 

كل أمير يمني يقتني في بيته  أخ7قھن شأنھن في ذلك شأن جميع اليھود في العالم ولذلك فإن
  .أكثر من يھودية لتكون بمثابة خادمة أو غير ذلك

وف���ي ظ���ل الحك���م العثم���اني ك���ان ليھ���ود ال���يمن بع���ض ا2تص���ا2ت الخفي���ة بالحرك���ة 
منع ا�مام يحيى ھجرتھم وأوق�ف ك�ل اتص�ا2ت خارجي�ة  ١٩٢١ولكن في عام . الصھيونية

  .البلد أو يتحرك بغير إذن منهلھم وأمر بمصادرة ممتلكات أي يھودي يغادر 

ب��دأت عميل��ة ھج��رة س��رية إل��ى ع��دن ومنھ��ا إل��ى إس��رائيل  أحم��دولك��ن ف��ي عھ��د ا�م��ام 
حي�ث رح�ل أغل�ب اليھ�ود  ١٩٤٩وأوائ�ل ع�ام  ١٩٤٨وتزايدت ھ�ذه العملي�ة م�ع نھاي�ة ع�ام 

وأص��بحت من��ازلھم ف��ي ال��يمن " البس��اط الس��حري"بواس��طة نق��ل ج��وي ض��خم اش��تھر باس��م 
  .لى عليھا المسلمون الفقراءمھجورة فاستو

وينقسم الشعب من حيث التمدن إلى بدو وحضر ومن ناحية الدين إلى مسلمين وقلة من 
  .اليھود ومن ناحية المذاھب ا�س7مية إلى شيعة زيدية وسنة شوافع

فس��كان الم��دن وھ��م الحض��ر إم��ا س��كان الجب��ال والوھ��اد والبادي��ة ھ��م ب��دو القبائ��ل فأم��ا 
في المدن والقرى أمثال صنعاء وتعز والحديدة وزبيد وبيت الفقه واب الحضر فھم يسكنون 

وھي تسمى مدن من باب التجاوز فإن كل مدينة من ھذه 2 . وصعدة وحجه وذھار وغيرھا
تزيد من ناحية السكان عن أية قري�ة مص�رية متوس�طة فض�7 ع�ن الف�ارق الحض�اري ال�ذي 

إذ إن القرية المص�رية عل�ى م�ا بھ�ا م�ن ت�أخر  ، يفصل بين المدينة اليمنية والقرية المصرية
س�نة عل�ى ا�ق�ل فالعاص�مة نفس�ھا ل�يس بھ�ا م�اء و2 كھرب�اء  بخمسمائةتسبق المدينة اليمنية 
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و2 ش��وارع وبالت��الي ل��يس فيھ��ا وس��ائل مواص��7ت وف��ي ص��نعاء جھ��ازين ص��غيرين لتولي��د 
ن�ص س�اعة بع�د ص�7ة الكھرباء أحدھما تدار به محطة ا�ذاعة الص�غيرة الت�ي تش�تغل لم�دة 

" دار السعادة"والجھاز الثاني �ضاءة بعض جوانب  ، المغرب يوم الخميس من كل أسبوع

 ، وھو قصر ا�مام يحيى والق�وم ھن�اك يعتب�رون ھ�ذا الض�وء العجي�ب م�ن معج�زات ا�م�ام
وكثيرا ما يتراھنون على إطفاء المصباح الكھربائي ب�النفخ ب�الفم ولك�ن دون ج�دوى بطبيع�ة 

  .ل فيكون ذلك سببا في تثبيت كرامة أمير المؤمنين كما يطلقون عليه ھناكالحا

وم7بسھم مزركشة رغ�م  ، وسكان المدن فيھم رقة حاشية ودماثة خلق مطبوعان عليھا
فقرھم الشديد ويضعون العمائم على رؤوسھم ويتمنطقون بأحزمة عريضة ويرتبط بالحزام 

الح�زام وم�ا يش�تمل علي�ه م�ن ويختل�ف ھ�ذا  ، فوق السرة جراب قد وضع فيه خنجر تقلي�دي
درجة الفقر والغنى ب�ين الن�اس ويبل�غ ثم�ن الخنج�ر  خنجر وجراب من ناحية قيمته باخت7ف

  .أحيانا إذا كان صاحبه غنيا مائتي جنيه مصري

وم�ن  ، وارتداء الخنجر والحزام أمر 2بد منه وإ2 كان الش�خص غي�ر ج�دير ب�ا2حترام
كم�ا ينظ�ر . شھادة الشخص الذي 2 يرتدي المنطقة والج�راب والخنج�رالطريف أنه 2 تقبل 

إلى الخراطيش المحشو بالمطلق�ات ك�دليل عل�ى الث�راء المس�تفز وف�ي المن�اطق الت�ي يس�كنھا 
  .الشوافع يقلل حمل الس7ح

حجاب�ا ك�ام7 ف�إذا خ�رجن إل�ى الش�وارع  يرت�دينوأما نساء المدن فھن محبات جم�يعھن 
كبيرة وقد لفت جسمھا بھ�ا لف�ا فضفاض�ا حت�ى 2 تظھ�ر مف�اتن  بم7ءة اتشحت الواحدة منھن

وتس��مى ھ��ذه الم��7ءة بالشرش��ف ال��ذي يك��ون لون��ه أس��ود بالنس��بة لطبق��ة ا�غني��اء  ، جس��دھا
  .وا�زرق المزركش لعامة الشعب

والمرأة المدنية فيھا رقة وجمال وتمتاز عي�ون الص�نعانيات بالجم�ال ا�س�ر وھ�ن عل�ى 
والك�رم وا2حتف�اء بالنس�اء الغربي�ات خصوص�ا إذا ك�ن مص�ريات وقلم�ا  جانب م�ن الظ�رف

  .تشيع الفاحشة بينھن إ2 في أوساط خاصة من تلك التي 2 تقيم ل�خ7ق أو الدين وزنا

وأما بدو القبائل فھم قوم أج7ف فيھم شراسة وغلظة وجھل يعيش�ون عيش�ة عنيف�ة كلھ�ا 
ب�ل إنھ�م فق�دوا  ، لعرب قبل ا�س�7م ش�برا واح�داحرب وقتل واعتداء لم ينتقلوا من جاھلية ا

بعض الصفات المجيدة التي كان يتحلى به عرب الجاھلية مثل الكرم وإباء الض�يم والج�وار 
  .وغيرھا

والقبائ��ل اليمني��ة كثي��رة أھمھ��ا ھم��دان وآن��س وكوكب��ان والح��دأ وخ��و2ن وذو حس��ن وذو 
ا ع�ن الرج�ل الحض�ري فالرج�ل والرج�ل القبل�ي يختل�ف اخت7ف�ا كلي�. محمد وم�راد وغيرھ�ا

القبلي يطلق ش�عره و2 يحلق�ه كم�ا يطل�ق لحيت�ه ويض�ع عل�ى رأس�ه عمام�ة كبي�رة مص�بوغة 
ومن الغري�ب . بالنيل ولذلك يبدو وجھة ويداه في زرقة دائمة حيث تناسب على وجھه ويديه

  .أن ھذه القذارة تعتبر عندھم لونا من ألوان ا�ناقة

وغ يجعل الفورة من الداخل شتاء حتى تقيه الب�رد ويجعلھ�ا والقبلي يلتحف بجلد شاة مدب
وأما النصف ا�سفل من جسمه فإن�ه . من الخارج صيفا حتى 2 تسبب له مزيدا من الحرارة

  .يلفه بقطعة من القماش وھو بعد ذلك 2 يلبس في قدميه حذاء وإنما يعيش وينتقل حافيا

نتشار الجھل ف�ي تل�ك الرب�وع وإھم�ال والرجل القبلي 2 يعرف الخلق أو الدين نتيجة 2
وھو 2 يتورع ع�ن النھ�ب والس�لب ول�ذلك 2 تفارق�ه بندقيت�ه الت�ي  ، الحكومة تعليمه وتھذيبه

  .يطلق عليھا اسم البارودة
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وھو يعيش ف�ي بي�وت مؤقت�ة �ن�ه كثي�ر التنق�ل غي�ر أن يخض�ع ل�رئيس القبلي�ة خض�وعا 
  .يلة في الجاھليةكليا تماما كما ھو معروف عن طبيعة نظام القب

فھ�م  ، ومن العجيب أنھم يميلون إلى الرقص والغن�اء رقص�ھم عجي�ب وغن�اؤھم أعج�ب
ينتظمون في حلقات في ضوء القمر ويتمايلون ذات اليمين وذات الشمال في لين وھ�دوء ث�م 
2 يلبثون أن يسرعا في حركاتھم شيئا فشيئا حت�ى يحم�ى وط�يس ال�رقص فيش�رعون ب�القفز 

ش��ھرون س��يوفھم وخن��اجرھم الت��ي تلم��ع ف��ي ض��وء القم��ر وكأنھ��ا الحي��ات ف��ي أمكن��تھم وي
السابحات في الھواء أو كأنھا ألسنة 2معة في سماء 2زوردية وھ�م يص�درون أص�واتا غي�ر 

ف�إذا كن�ت  ، كما أن أصواتھم رفيعة كأص�وات النس�اء. مفھومة أغلب الظن أنھا حداء وغناء
  .ن ھذه ا�صوات صادرة من حناجر الرجالبعيدا عن حلقة الرقص 2 يمكن أن تتصور أ

فإذا ما انتھى القوم من رقصھم الرقي�ق ع�ادت إل�يھم خش�ونتھم ووحش�يتھم غي�ر أن مي�ل 
ھ��ؤ2ء الق��وم م��ن مش��اعر تط��رب لل��رقص وعواط��ف تھت��ز بالغن��اء ك��ل ذل��ك يش��جع عل��ى 

ورق�ة إص7حھم ونقلھم من حي�اة الخش�ونة والوحش�ية الت�ي يعيش�ونھا إل�ى حي�اة فيھ�ا إنس�انية 
  .واعتدال وبذلك يمكن ا2نتفاع بھم وجعلھم مواطنين صالحين

المرأة القبلية ف7 تقل وحشية وعنفا ع�ن الرج�ل وھ�ي س�افرة الوج�ه تغط�ي رأس�ھا  وأما
بقطعة من القماش ا�سود وتلبس جلبابا أسود يشبه إلى حد كبي�ر ذل�ك الجلب�اب ال�ذي ترتدي�ه 

ت��دي تح��ت الجلب��اب س��روا2 ط��وي7 ض��يق ف7ح�ات مص��ر ف��ي الق��رى والري��ف غي��ر أنھ�ا تر
  .الفتحات ينزل إلى الكعبين

والمرأة القبلية نشيطة سريعة الحرك�ة ض�امرة الجس�م وقلم�ا تش�اھد واح�دة م�نھن س�مينة 
ولع��ل م��رد ذل��ك إل��ى كث��رة حركتھ��ا ونش��اطھا وم��ن العجي��ب أنھ��ا تق��وم ب��الرعي وم7حظ��ة 

ل��ه بف7ح��ة ا�رض وزرعھ��ا أي أنھ��ا الماش�ية وس��قيھا وإدارة المن��زل والغ��زل ث��م بع�د ذل��ك ك
أما الرجل فإنه ل�يس ل�ه م�ن عم�ل إ2 ت�دخين الطب�اق ف�ي نرجيل�ه . تقوم بجميع أعمال الرجل

طويلة الحبال وتخزين القات وخوض المعارك إذا ما دعاه رئيس القبلية إلى معرك�ة حزبي�ة 
  .أو غارة للسلب والنھب

فيھم خشونة وقسوة ويكرھ�ون الض�يفان وجملة القول أن القبليين أغلبھم قوم متوحشون 
ويغ��درون بھ��م م��ا وج��دوا إل��ى ذل��ك س��بي7 ول��و كان��ت الحكوم��ة ق��د وھب��تھم بع��ض العناي��ة 

دفين�ة لخلق�ت م�نھم أناس�ا  كن�وزوأوصلت إليھم العلم وال�دين واس�تغلت م�ا ف�ي أراض�يھم م�ن 
ھ��ذه راض��ية ب" الس��عيد"آخ��رين وم��واطنين ص��الحين وقوم��ا متم��دينين ولك��ن حكوم��ة ال��يمن 

ب�ل إنھ�ا تش�جعھا عل�ى م�ا فيھ�ا م�ن فوض�ى لس�ھولة الص�يد ف�ي الم�اء  ىا�وضاع كل الرض�
  .العكر

وعمليا فإن كل الرجال يحملون خن�اجر قص�يرة مج�ذرة معقوف�ة معلق�ة ف�ي أح�زمتھم أو 
ويقتني ال�بعض س�واء . كدليل على الرجولة –" الجبنية"أو  –" جابية"نطاقاتھم يطلق عليھا 

نارية القديمة �ن حملھ�ا ي�دل عل�ى المرك�ز ا2جتم�اعي أكث�ر م�ن أنھ�ا ت�دل بسواء ا�سلحة ال
وغالبا ما توحي تلك البن�ادق القديم�ة . على حب القتال وخاصة في المناطق الزيدية من البلد

وتس�تعمل أساس�ا ف�ي إط�7ق بع�ض ا�عي�رة الناري�ة ف�ي . بالخوف أكثر من أية نتائج أخ�رى
فقط ت�ل ك�ا�نواع الحديث�ة ا�ق�ل  ويمكن أن تستخدم ، ترحيبالھواء في مناسبات ا�عياد وال

ولما كانت الذخيرة الحديث�ة تع�د تكلف�ة لھ�ذا 2 . ذيوعا في أغراض الثأر والنشاطات الحربية
( كم���ا ينظ���ر إل���ى أحزم��ة الخ���راطيش المحش���وة بالطلق���ات . ينبغ��ي التب���ذير ف���ي اس��تخدامھا

مناطق التي يس�كنھا الش�وافع ف�إن حم�ل بع�ض وفي ال. الثراء المستفزكدليل على  ) الجنجانة
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وف��ي العواص��م والم��دن ف��إن ال��ذين يحمل��ون  ، ا�ش��خاص ل�س��لحة الناري��ة ل��يس أم��را ش��ائعا
  .البنادق عادة ما يكونون من بين الجنود

ويشبه إلى حد ما تلك ا�زياء التي ترتدي في أي بلد  ، والزي اليمني زي عربي أصيل
الفضفاض��ة  ) ا�رواب( ي��ة والحاكم��ة ف��إنھم يرت��دون الثي��اب فبالنس��بة للطبق��ة الثر. عرب��ي

 البنطلون�ات( و2 يوجد ثمة �ي أزياء غربية و2 يشاھد فقط سوى بع�ض . والعمائم الممنقة

غي��ر ( م��ع أن بع��ض الض��باط الع��رب ا�جان��ب  ، أحيان��ا ل��دى الجن��ود ) الش��ورتات( أو  )
وأن أي . ) القلب��ق( كب��ة وغط��اء ال��رأس المعق��ودة أس��فل الر يرت��دون البنطلون��ات ) اليمني��ين

موظف ذي عقلية حديثة يرغب في ارتداء البنطل�ون إنم�ا يفع�ل ذل�ك فق�ط ف�ي إط�ار خاص�ته 
والمق��ربين إلي��ه داخ��ل منزل��ة أو يخفيھ��ا تمام��ا تح��ت ا�رواب الخارجي��ة وترت��دي الطبق��ات 

الثي�اب إم�ا ملفوف�ة وغالبا ما 2 يزيد عن خرقه بالية من  ، الفقيرة ما تستطيع الحصول عليه
 ) عباءة( أو تلبس على شكل إزار  ، على شكل ما بين الصدر وأسفل الظھر وفوق الفخدين

وكثيرون وخاصة من ب�ين أولئ�ك ال�ذين يقطن�ون الجب�ال أو . إذا ما كانت كبيرة بدرجة كافية
عل��ى ش��كل  ) الجونل��ة( يش��تغلون بأعم��ال زراعي��ة أو وض��عية يرت��دون نوع��ا م��ن التن��ور 

ولك�ن ل�يس  –والكثي�رون  ، وتبدو أروابھم على البعد شبيھة بعبارة عريضة قصيرة. را�زا
أص�بحت القمص�ان الك�اكي العس�كرية  ١٩٤٨في ع�ام . ) الخف( يرتدون الصنادل  -الجميع

على . الفئات العاملة الدنيا إذا ما استطاعت الحصول عليھا والج7بيب أكثر شيوعا تشتريھا
 خش�نة ، وغالبا ما يرتدون قبعات من القش ، 7بس أكثر استفاضةأن سكان تھامة يرتدون م

  .بد2 من العمائم ،

ويلتزم اليمنيون عموما في الري�ف ب�القوانين القبلي�ة والتقالي�د الت�ي تتعل�ق بوراث�ة الع�داء 
. وھك�ذا. وش�رف ا�س�رة وحماي�ة الغرب�اء ف�ي بي�وتھم إذا م�ا تن�الوا معھ�م طعام�ا ، وثأر الدم

ن�اورا م�ا  -الذي طالما أعجب به من لم يعرفه–شرف الخاص بالنبالة العربية ولكن قانون ال
  .تم تلطيخه في اليمن بالخيانة

  : مرابط القات

من الغريب في اليمن ذلك العادة المحلية بمضغ القات وھو أوراق شجيرة كاتا إديوليس 
ھ�ا إل�ى تزرع في اليمن وعدن تمضغ أوراقھا الطرية فق�ط ي�ؤدي مض�غھا وامتص�اص رحيق

تأثير منشط منبه م�ع ق�در ض�ئيل م�ن التح�ذير بس�بب الم�ادة القلوي�ة الت�ي توج�د ف�ي ا�وراق 
  .بحيث تجعل من متعاطيھا نشوانا ثرثارا

ثم ينصرف كل إلى  ، ويقبل ا�ھالي على السوق ظھر كل يوم لكي يشتروا حاجتھم منه
ث�م يخزن�ه ف�ي جان�ب م�ن  منزلة أو إلى منزل أحد أصدقائه حيث يمض�غه الواح�د م�نھم قل�ي7

فمه ويظ�ل الجمي�ع يمض�غون ويخزن�ون حت�ى يتخم�ر النب�ات بفع�ل اللع�اب فيس�بب ا2نس�جام 
والخ��ذر ويظ��ل الرج��ل خ��درا حت��ى ص��بيحة الي��وم وھك��ذا تس��تمر الحي��اة معطل��ة ف��ي القط��ر 

  .الشقيق بفعل القات الذي يفترس الليل وث7ثة أرباع النھار

يجتم�ع فري�ق م�ن ا�ص�دقاء لك�ي يمض�غوا ھ�ذا  ومرابط القات ھي مجالس الق�ات حي�ث
  ".والسطل"النبات وھم يتجاذبوا أطراف الحديث 

إن كلمة مربط تطلق في مصر على المكان الذي تربط فيه الماشية سواء في ا�ص�طبل 
تطل�ق عل�ى المك�ان ال�ذي يتجم�ع في�ه ا�دمي�ون " مربط"أو في الحقل أما في اليمن فإن كلمة 

ات ا�خض��ر الكري��ة كأن��ه كوم��ات م��ن البرس��يم أو العل��ف يلتھمون��ه يجلس��ون وأم��امھم النب��
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والحق أن ھناك تشابھا كبيرا بين المربطين مربط الحيوان�ات وم�ربط الق�ات بج�امع . التھاما
  .ا2جترار في كل من المربطين

والواقع عكس ذلك تماما فق�د ثب�ت أن�ه  ، ويعتقد البعض أن القات ينشط الغريزة الجنسية
ز التناسلي شر ممزق ويقض�ي عل�ى حيوي�ة الم�دمنين قب�ل ا�ربع�ين فض�7 عم�ا يمزق الجھا

  .يسببه من إمساك وإت7ف للجھاز الھضمي وإيقاف لنمو الجسم

واس��تعمال الق��ات غي��ر موق��وف عل��ى الرج��ال دون النس��اء ب��ل إن الم��رأة تس��تھلك من��ه 
مع�ه النرجيل�ة ضعف ما يستھلك الرج�ل فتختزن�ه ف�ي فمھ�ا تمام�ا كم�ا يفع�ل الرج�ال وت�دخن 

  .ذات الحبال الطويلة

ومنظ��ر الق��ات ف��ي الف��م منظ��ر كري��ه فھ��و يب��دو متك��ورا ف��ي الخ��د بحي��ث إذا س��رت ف��ي 
شوارع أية مدينة يمنية بعد الظھر رأي�ت الن�اس جميع�ا وك�أن خ�دودھم متورم�ة أو ك�أن بھ�م 

ھ�ذا فض�7 ع�ن آث�ار الخض�رة . خراريج مما يبعث في نفس�ك الض�حك والس�خرية وا�ش�فاق
لتي تبدو واضحة ص�ارخة ف�ي جوان�ب الف�م وب�ين ا�س�نان مم�ا يبع�ث ف�ي ال�نفس ا2نقب�اض ا

  .والغثيان

 والقات وھذه طبيعته 2 يخرج عن كونه من السموم مثل الحشيش وا�في�ون والھي�روين
ولعل��ه يقص��د م��ن  ، والش��عب اليمن��ي يك��اد يك��ون مغلوب��ا عل��ى أم��ره ف��ي اس��تعمال الق��ات ،

ينسى ما ھو واقع على كاھله من ظلم وامتھان منذ عش�رات الس�نين  استعطائه واستعماله أن
ا�مر الذي اضطره إلى استعمال ھذا السم ا�خضر لكي ينقله م�ن واقع�ه المري�ر إل�ى خي�ال 

  .سعيد وأح7م ھادئة

وتمل�ك ا�س�رة الحاكم�ة ث7ث�ة  ، إنه غالي ال�ثمن ب�ين ش�عب فقي�ر ، والقات ليس رخيصا
عض ا�ھلين الربع الباقي غير أنھم يدفعون علي�ه ض�رائب فادح�ة ويملك ب ، أرباع مزارعه

ولكي تروج ا�س�رة المالكي�ة لبض�اعتھا م�ن . تذھب ما يمكن أن يجنوه منه من ربح أو فائدة
خمر "القات فقد تفننت في الدعاية له ولم تتورع عن استعارة ا�ساليب الدينية فأطلقت عليه 

نزول قات ا�ھالي إلى ا�سواق قبل أن يب�اع الق�ات ومنعت " خمر الصالحين"و " المؤمنين
  ".الملكي"

وأكثر من ذلك كله فإن ا�مام يحي�ى ك�ان ينش�د في�ه القص�ائد الطويل�ة متغ�ز2 في�ه متغني�ا 
فمن ش�عر ا�م�ام يحي�ى ف�ي تمجي�د ھ�ذا . بصفاته تماما كما يفعل أبو نواس في قصائد الخمر

  : السم ا�خضر قوله في مطلع قصيدة

  م����ي ف����ي غص����ون الق����ات مرحم����ةي����ا 2ئ
  

  ل�������ن نت�������رك الق�������ات أحي�������اء وأموات�������ا  
  

   : وھذا البيت كما يبدو منسوج على منوال بيتي أبي محجن الثقفي في الخمر حين قال 

  إذا م������ت ف������ادفني إل������ى أص������ل كرم������ة

  

  ت�����روى عظ�����امي ف�����ي مم�����اتي عروقھ�����ا  

  
  و2 ت�����������دفنني ف�����������ي الف�����������7ة ف�����������إنني

  

  أخ����������اف إذا م����������ا م����������ت أ2 أذوقھ�����������ا  

  
إن الق��ات ھ��و آف��ة الش��عب . دس الحك��ام الس��موم للش��عب حت��ى يقتل��وه فيحكم��وهوھك��ذا ي�� 

  .والشعب مغلوب على أمره

  مدن اليمن
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–تحاط العواصم والمدن بأسوار قوية وتشيد المنازل الخاص على ھيئة ق7ع فص�نعاء 
ألف نسمة؛ لھا سور يحيط بھا يبلغ ارتفاعه  ٦٠التي ربما يسكنھا حوالي  -على سبيل المثال

كان�ت بواباتھ�ا  ١٩٤٨وحت�ى ع�ام . وله س�تة أب�واب ، حصنا ١١٨وعليه  ، قدما ٣٠والي ح
وك�ان . تغلق في الليل وتظل كذلك حتى مطلع الفجر كما كان علي�ه الح�ال من�ذ مئ�ات الس�نين

. على المسافرين الذين يص�لون بع�د حل�ول الظ�7م أن ينتظ�روا خ�ارج الس�ور حت�ى الص�باح

ھم�زة وص�ل  -7ت والتجارة حيث يسكنھا الحرفي�ون اليھ�ودمركز المواص–وتعتبر صنعاء 
وق�د ازدادت أھميتھ�ا عن�دما اتخ�ذ منھ�ا . وكذلك بين الشرق والغ�رب ، بين الجنوب والشمال

. ورفع من شأنھا كذلك ا�مام يحيى عندما اتخ�ذھا مق�را لحكم�ه. ا�تراك عاصمتھم ا�دارية

ص�يب لل�وادي عل�ى ارتف�اع م�ا يق�رب م�ن وتقع صنعاء داخل المنطق�ة الزيدي�ة ف�ي الق�اع الخ
ول��و أن . كم��ا أن معظ��م س��كانھا م��ن أتب��اع الم��ذھب الزي��دي. ق��دم ف��وق س��طح البح��ر ٧٥٠٠

–وك�ذلك ف�إن تع�ز . ليس لديھم ما يربطھم بالقبائل التي تقطن الجبال المحيطة بھ�ا مواطنيھا
م وأب�واب لھ�ا س�ور ض�خ -أل�ف نس�مة ١٢٠المركز الرئيسي للشوافع والت�ي يس�كنھا ح�والي 

تغلق كل ليل�ة كم�ا ھ�و علي�ه ح�ال معظ�م الم�دن ا�خ�رى وم�دن ا�لوي�ة ا�خ�رى عل�ى ط�ول 
الب7د وعرضھا بما في ذل�ك ص�عدة المدين�ة الش�مالية الت�ي تب�وأت مرك�زا عظيم�ا باعتبارھ�ا 

  .مركز الزيود الطبيعي

ع�ة وتبنى بيوت ا�شخاص داخل المدن كذلك على شكل دفاعي حيث تقام قاعدتھا المرب
وتتك�ون القع�دة . حي�ث تق�ام قاع�دتھا المربع�ة بش�كل مص�مت. بشكل مصمت وتكوين دف�اعي

ھذه من قطع حجرية خش�نة 2 يك�ون ل��دوار ا�رض�ية فيھ�ا نواف�ذ أو حت�ى فتح�ات إ2 فيم�ا 
كم�ا 2 يس��مح ب�المرور عب��ره إ2 لش�خص واح��د  ، ع�دا م�دخل ص��غير يمك�ن إغ7ق��ه بس�رعة

وتح�ل قوال�ب الط�وب المص�نوعة م�ن الل�بن مح�ل . طواب�قومعظم المن�ازل تتك�ون م�ن ع�دة 
ويس��كن . القط�ع الحجري��ة كلم�ا ازداد ا2رتف��اع ويك��ون ل��دوار العلي��ا ش��رفات خش�بية معلق��ة

على الرغم من أن السيول الكثيفة التي يكون لھا أحيانا ت�أثير  ، الناس ا�دوار العليا للمنازل
ول��بعض المن��ازل س��راديب عميق��ة  .م��دمر عل��ى ا�ج��زاء المص��نوعة م��ن قوال��ب الط��وب

وقليل�ة ھ�ي تل�ك المن�ازل الت�ي تش�تمل عل�ى ح�دائق . ولبعضه ا�خر آب�ار للمي�اه الخاص�ة بھ�ا
على أن منازل القرى غالبا ما تك�ون ق7ع�ا . و2 تكون كذلك إ2 منازل ا�ثرياء ، ملحقة بھا

يمكن الوصول إليھا صغيرة في حد ذاتھا تقام على حواف الجبال أو في أماكن دفاعية سھلة 
عل�ى أن�ه . واحد مما يوحي بأن الم�رء 2 يث�ق حقيق�ة ف�ي ج�اره ) درب( فقط من خ7ل مدق 

يمكن أن نجد استثناءات أساسية في سھل تھامة حيث تستخدم القبائل ا�ك�واخ المص�نعة م�ن 
 حيث 2 توج�د عن�دھم فك�رة دفاعي�ة طالم�ا أنھ�م يملك�ون القلي�ل أو 2 ، القش وأعواد البوص

أكث�ر م�ن  ، وعندما تلوح المتاعب في ا�فق سرعان ما يولون ا�دبار. يملكون أشياء ذا بال
حيث يس�تطيعون بس�رعة تش�ييد العدي�د م�ن ا�ك�واح المص�نوعة م�ن الق�ش  ، بقائھم ودفاعھم

  .حيثما ينتھي بھم المطاف

أبن�اء  وعلى الرغم من وفرة ا�نتاج الزراعي في مناطق كثير من البلد؛ ف�إن كثي�را م�ن
وينظر الجميع إلى اللحوم على اعتب�ار أنھ�ا  ، الشعب اليمني 2 يحصلون على الغذاء الكافي

ويتغذى أغلبية السكان على طبق شعبي يتكون من حس�اء . نوع من الترف اللھم إ2 ا�ثرياء
ويع�يش  ) بإض�افة دقي�ق الحلب�ة م�ع الحس�اء -يش�به الس�لطة( الخضروات المم�زوج بال�دقيق 

وف��ي أح��وال ص��حية س��يئة تس��ببت م��ع س��وء  ، ف��ي ظ��ل ظ��روف م��ن الفق��ر المض��قع اليمني��ين
ويع���اني الكثي���رون م���ن أم���راض س���وء التغذي���ة . تغ���ذيتھم ف���ي خل���ق مس���تويات بدني���ة رقيق���ة

 وفي اليمن أعلى نسبة وفيات ل�طفال في الع�الم ، كما ينتشر فيھم مر التراكوما ، والم7ريا
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ويس��ود . ض التيف�ود وأم�راض أخ�رى مش�ابھةكم�ا تس�ود م�ن ح�ين �خ�ر ھجم�ات م��ن م�ر ،
  .والموت المبكر ل�قل تحم7 ، ھناك بحق قانون البقاء ل�قوى

ك��ان الوض��ع الص��حي س��يئا للغاي��ة فالعش��رات يموت��ون دون أن يج��دوا الع��7ج وكان��ت 
ويوض��ح أح�د ا�جان�ب وھ��و طبي�ب إيط�الي وك��ان %. ٨٠الوفي�ات ب�ين ا�طف��ال تص�ل إل�ى 

ص��ار ل��ي عش��ر " : آن��ذاك بقول��ه لحدي��دة الوض��ع الص��حي ف��ي ال��يمنتش��فى اسيعم�ل م��ديرا لم
سنوات أخدم في حكومة ا�مام وقد طف�ت كثي�را عل�ى أح�وال أھلھ�ا وأمراض�ھم و2 ش�ك أن 

وا�م�راض  ، أجسامھم تقاوم ا�مراض مقاومة عنيف�ة �ن�ه 2 ط�ب فيھ�ا و2 دواء من�ذ الق�دم
كم�ا أن ا�ھ�الي  ، والم7ريا ، ى التيفويدوحم ، المتفشية في اليمن تفشيا سريعا ھي الجدري

وي��ذكر أح�د الص�يادلة ا�ت��راك . فق�راء 2 يحص�لون عل�ى ق��وتھم الض�روري إ2 بش�ق ا�ن�ف
2 توج��د " : يعم��ل ف��ي الص��يدلية الوحي��دة ف��ي ال��يمن بص��نعاء الوض��ع الص��حي آن��ذاك ق��ائ7

  .أدوية قليلة جدا صيدلية في اليمن غير الصيدلية التي أعمال فيھا و2 تتوافر فيھا إ2

وذات م��رة قابل��ت ال��دكتور " : وت��ذكر الطبيب��ة الفرنس��ية جان��ب م��ن الوض��ع آن��ذاك قائل��ة
 ، ريبوليه في المستشفى الوحيد بصنعاء ورافقته في زيارة للمرضى فوجدت روائ�ح كريھ�ة

أجس�ام ھزيل�ة ش�به عاري�ة  ، السري عبارة عن قوائم شدت عليه الحبال وليس عليھا أغطي�ة
عش��ر  ، ولك��ن ھ��ؤ2ء المرض��ى ل��يس لھ��م أدوي��ة ، م��نھم مش��رفون عل��ى الم��وتكثي��رون 

زرائ�ب بم�ا تعني�ه الكلم�ة  ، ولكني وجدتھا حجرات منخفضة 2 نوافذ لھا ، حجرات للرجال
تمددت فيه النساء الواحدة بجوار ا�خرى على ا�رض القذرة ومع الكثير منھن أطفالھن قد 

لقد ش�اھدت ھ�ؤ2ء النس�اء ف�ي  ، فظاعة وشناعة كھذهيخيل ل]نسان أنه يستطيع أن يتصور 
لق�د ق�رأت كم�ا يق�رأ الن�اس أوص�اف  ، ھذه الزرائب أكثر سواء من كل ما يخطر على البال

ورأيتھ�ا ت�نھض عل�ى  ، ومعسكرات ا�بادة وا�فن�اء ولكن�ي رأي�ت ب�أم عين�ي ام�رأة تحتض�ر
التف��ت ال��دكتور  ، تتوس��لكوعھ�ا وتن��اولني طلفھ��ا المبل��ل وھ�ي ف��ي ال��نفس ا�خي��ر تتض�رع و

إنه قب�يح أن يع�ش ا�نس�ان أو يعم�ل ف�ي مث�ل  ، ھا أنت رأيت كل شيء" : ربيوليه إلي وقال
م��اذا يعم��ل ا�نس��ان وا�دوي��ة 2 وج��ود لھ��ا وا�م��ام 2 يق��دم ري��ا2 واح��دا  ، ھ��ذه الظ��روف

  .) ٧( للمستشفى 

الوض�ع الص�حي وقد يتخيل المرء أن ا�وضاع تتحسن من وق�ت إل�ى آخ�ر فق�د يتحس�ن 
إ2 أن ا�م��ر  ، ع�ن الوض��ع ف��ي عھ��د وال��ده ا�م�ام يحي��ى حمي��د ال��دين أحم��دف�ي عھ��د ا�م��ام 

  .حيث كانت ا�وضاع تزداد سوءا ، خ7ف ذلك

وتذكر الطبيبة الفرنسية أن دخول المستشفى رغ�م ذل�ك الوض�ع 2 ي�تم إ2 بورق�ة ا�م�ام 
  .شخصيا

�ئم�ة ف�ي جھ�ل مظل�م حي�ث 2 م�دارس و2 وفي مجال التعليم ظل أبناء اليمن في عھ�د ا
وس��ائل إع7مي��ة فالم��دارس مح��دودة ج��دا ي��تعلم فيھ��ا قل��ة م��ن الن��اس ومترك��زة ف��ي الم��دن 

  .الرئيسية

أم��ا بقي���ة من��اطق ال���ب7د فكان���ت توج��د م���دارس عل��ى ش���كل كتاتي���ب ي��تعلم فيھ���ا الن���اس 
كثي��را م��ن ق��رى  الن��ذر اليس��ير م��ن الق��رآن الك��ريم وبع��ض العل��وم الفقھي��ة وكان��ت" ا�طف�ال"

ب�ل ك�ان يرس�ل  ، الصلوات الخم�س و2 الجم�ع وا�عي�اداليمن 2 يوجد فيھا إمام يصلي بھم 
  .لھم شخصا يقوم بھذه المھمة

وإذا وصلت رسالة من أحد أبناء القري�ة المغت�رب خ�ارج ال�ب7د ف�إنھم يطوف�ون بھ�ا ف�7 
حت�ى  ، م�ن يجي�د الق�راءةيجدون من يقرأھا فيذھبون أحيانا من قرية إلى أخرى لكي يج�دوا 
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إن الوثائق الخاصة با�فراد والصكوك وغيرھا 2 يجدون من يقرأھا فيبحثون بصعوبة عن 
أما بين صفوف الرجال % ١٠٠وكانت ا�مية في أوساط النساء  ، شخص يقرأ تلك الوثائق

  %.٩٩فقد بلغت 

إن ا�م�ام " : وب ق�ال ل�هقيع أحمدعلي ا�كوع أن السفير مصطفى  محمد/ يذكر العميد 
أحمد حين كان وليا للعھد في تعز ذاھب لزيارة مدرسة ا�حمدية في تعز وقال لھ�م أري�د أن 

إنجلي�زي ھ�ذا  ، وحس�اب ، الفاتحة وقل هللا أحد وحب آل البيت وھندسة ، تتعلموا قرآن فقط
س�ة قام ب�إخراج دفع�ة م�ن طلب�ة المدروشقيق ا�مام ا�مير حسن . كله ك7م فارغ ما نفعل به

الثانوي�ة يعمل��وا ف��ي ا�عم��ال اليدوي��ة وف��ي أعم�ال البن��اء والنج��ارة ول��م يس��مح لھ��م بمواص��لة 
  .الدراسة

زبارة أن لديه وثيقة تبين عدم اكت�راث ا�ئم�ة آن�ذاك ب�العلم  محمد أحمد/ ويذكر الع7مة 
وھ��ذه الوثيق��ة ج��اءت ردا عل��ى مطالب��ة بع��ض الش��باب المص��لحين ف��ي ال��يمن ب��العلم والثقاف��ة 

حين ك�ان ن�ائ7 ل]م�ام يحي�ى  أحمدلتطور بناء الحياة على أسس حديث جاء في رد ا�مام وا
م�اذا تعمل�ون " : ق�ال ، محم�ود الزبي�ري محم�د/ وكانت الرسالة ردا موجھا ل�س�تاذ الع7م�ة

بالھندسة؟ ماذا تعملون بالمدارس الثانوية؟ ماذا تعملون با�نجليزي؟ ماذا تعمل�ون ب�الراديو؟ 
  "ون بالحقوق؟ماذا تعمل

ومن ا�مثلة الدالة على عدم اھتمام حكم بيت حميد ال�دين ب�العلم ونش�ره وتعليم�ه القص�ة 
كان والدي الع7مة الم�ؤرخ  : مفتي الجمھورية الع7مة أحمد محمد زبارة قائ7"التي رواھا 

ك�ان " ني�ل ال�وطر ف�ي ت�راجم الق�رن الثال�ث عش�ر( محمد محم�د زب�ارة يؤل�ف كتاب�ا بعن�وان 
رض ما يكتب على ا�مام فيستحسنه جدا فلما أكمل التأليف أرس�ل المؤل�ف النس�خة كامل�ة يع

وطلب من ا�مام أن يوافق على السفر إلى القاھرة لطبعه وطبع مؤلفات يمينة أخرى قديم�ة 
فكت�ب ل]م�ام بواس��طة  ، 2ب�ن ا�مي�ر الص�نعاني والش�وكاني والس�ياغي وغي�رھم عل�ى نفقت�ه

ام يحي�ى حمي�د ال�دين فل�م ي�أذن ل�ه ا�م�ام وأج�اب علي�ه بخط�ه بي�ت م�ن ا�مر محمد ابن ا�م�
  : الشعر قائ7

  خش�����������نوا الق�����������ول وق�����������الوا غرب�����������ة

  

  إنم������������ا الغرب������������ة ل�ح������������رار ذب������������ح  

  
  : فرد عليه زبارة بيت من الشعر حا2 قال فيه 

  إنم��������ا الغرب��������ة ي��������ا م��������و2ي ال��������ورى

  

  ف�������������الع7 والعل��������������م ل�ح��������������رار روح  

  
وھ�ذه  ن أن ا�ئم�ة ك�انوا 2 يش�جعون العل�م ب�ل يحاربون�هوھناك واقعة تؤيد ما تقول�ه م� 

الواقعة كما ذكرھا القاضي إسماعيل ا�كوع ا�مير الحسن بن ا�مام يحيى حمي�د ال�دين ق�ام 
عبد الرحمن / ذات مرة بزيارة لقضاء النادرة فاستقبله يحيى الھجوة وحاكم القضاء القاضي

س�عيد لزي��ارة الط�7ب ھن��اك وعن�د إذن اس��تمع يحي�ى ا�ري��اني وق�اموا بأخ��ذه إل�ى قري��ة دار 
2ب��د أن نغل��ق ھ��ذا المكت��ب " : ا�مي��ر إل��ى بع��ض حكاي��اتھم وأناش��يدھم ض��اق ذرع��ا وق��ال

  .و2 يجب أن يشجع مثل ھذا �نھا ستجعل قيمتكم 2 شيء" المدرسة"

  ) مواص7ت –مياه  –كھرباء ( في مجال الخدمات 

ا�ئم�ة 2 تع�رف الكھرب�اء حت�ى ف�ي الم�دن  كان�ت ال�يمن ف�ي عھ�د : ففي مجال الكھرباء
وق�د  ، الرئيسة ما عدا ا�مام الذي كان ينير دوره وقصوره أبنائ�ه بموت�ورات خاص�ة عادي�ة

كانت أوضاع اليمن وحال الب7د مثار تس�اؤل م�ن قب�ل ك�ل م�ن ينظ�ر إليھ�ا م�ن الخ�ارج م�ن 
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 ا�م�امر ف�ي عھ�د ي جزائري الجنسية جاء من مص�نوھذا الفضيل الورت7. العرب وغيرھم
 يحي�ى وكان�ت أول ليل��ة ل�ه ف��ي تع�ز تمث��ل كآب�ة ورع�ب ش��ديد معب�را ع��ن ل�ك ف��ي ح�ديث م��ع

لماذا يخيم ھذا الظ7م ويطبق مدينة تعز الجميل�ة؟ لم�اذا " : الشامي قائ7 محمد أحمدالقاضي 
2 يطل علينا جبل صبر وكأنه شبح الرعب والفناء؟ لماذا 2 تسبح مدينة تعز بين ا�ن�وار ب�د

من أن تغرق في الظ7م؟ لماذا 2 تكون كل البيوت منارة الكھرباء مث�ل بي�ت ا�م�ام وعام�ل 
لماذا ليس لديكم تليفونات؟ و2 راديوھات بل و2 مدارس و2 مستشفيات " محافظ تعز"تعز 

  .و2 معاھد و2 جامعات

  .) ٨( وھذا تصور واضح للوضع في ذلك العھد الذي حرم من كل الخدمات المھمة 

  : في مجال المواص7ت

لم تكن ھي ا�خرى أكثر حظا من غيرھ�ا م�ن المج�ا2ت فق�د كان�ت المواص�7ت ومنھ�ا 
البريد أو السيارات والطائرات معدوم�ة حي�ث ت�م ا2عتم�اد ف�ي مج�ال البري�د عل�ى م�ا ورث�ه 

أم�ا الس�يارات فق�د كان�ت 2 تتج�اوز ع�دد أص�ابع  ، ا�مام من وسائل قديمة من عھد ا�تراك
أم�ا  ، وكانت الطرق بدائية وبين الم�دن الرئيس�ية فق�ط ، ليد الواحدة وخاصة با�مام وأبناؤها

ك��ان يوج��د خ��ط تلغ��راف . التليفون�ات فل��م يك��ن لھ��ا وج��ود وك��ذا وس�ائل ا2تص��ا2ت ا�خ��رى
ي���ربط ب���ين الم���دن والمراك���ز ك���ان يس���تخدمھا ا�م���ام ل7تص���ا2ت  مف���رد بواس���طة ا�ت���راك

طق والمغارز العسكرية ويمكن للمواطن ا2تص�ال عب�ره إ2 أن الكل�ف والبرقيات لقادة المنا
  .باھظة وتجعل المواطن غير قادر على ا2ستفادة منه

أما في مجال الطرقات فقد وقعت المشقة عل�ى كاھ�ل الم�واطنين رغ�م أن�ه ك�ان بمق�دور 
إ2  ، ا�مام أن يستفيد من الشركات ا�جنبية في شق الطرق�ات وتط�وير مج�ال المواص�7ت

أنه لم تك�ن س�عادة الم�واطنين وتط�ور ال�ب7د يعن�ي ش�يئا لدي�ه وم�ا يؤك�د م�ا قلن�اه م�ا رواه لن�ا 
للتف�اوض  أحم�دزبارة الذي كان أحد المسؤولين المكلفين من قبل ا�م�ام  محمد أحمدالع7مة 

مع ش�ركة ف�ورد ا�مريكي�ة الت�ي تق�دمت لل�يمن وأب�دت ا2س�تعداد ف�ي إص�7ح جمي�ع الط�رق 
ي��ة ف��ي ال��ب7د مقاب��ل موافق��ة حكوم��ة ال��يمن آن��ذاك عل��ى ش��راء الس��يارات وا�2ت الت��ي الداخل
رفض ذلك كما رفض من قب�ل الس�ماح  أحمدالشركة لمدة عشرين عاما إ2 أن ا�مام  تنتجھا

أي نش�اط تج�اري أو ص�ناعي وأي ش�ركة تص�ل ال�ب7د  بمزاول�ة�ي شركة أجنية أو عربية 
رغب��ة من��ه ف�ي ا�بق��اء عل��ى ال��ب7د عل��ى  ا�م��امحكوم�ة تع�ود دون أن تحص��ل عل��ى تج��اوب 

وھ�ذا م�ا ت�م رفض�ه س�ابقا وخاص�ة رف�ض ذل�ك . حالھا الت�ي ھ�ي علي�ه م�ن التخل�ف والجھ�ل
  .النظام استخراج البترول

وقدمت نصائح من علماء وشخصيات كبيرة من الب7د العربية ومن ھؤ2ء الذين ق�دموا 
وجمي���ل  ، وأم���ين الحس���يني ، وھاش���م ا�تاس���ي ، ا�مي���ر ش���كيب ارس���7ن : النص���ح ل]م���ام

والدكتور ع�دنان الترس�يبي وغي�رھم وك�ان ي�رد عل�يھم أن�ه  ، والفضيل الورت7ني ، المدفعي
ولكنھم ش�رحوا ل�ه  ، ھو تعامل مع الخارج والشركات ا�جنبية يخشى على اليمن ودينھا إذا

د ب�ل إن�ه با�مك�ان أن يعم�ل وبينوا أن سياسة العزل�ة والجم�ود 2 تح�افظ عل�ى اس�تق7ل ال�ب7
على إص7ح الب7د والنھوض با�مة مع المحافظة على ا2ستق7ل وخوفوه بالنھاي�ة المظلم�ة 

  .والمصير المحزن إذا استمر الوضع كذلك

ورغم إظھاره ا2ستجابة والموافقة على طل�ب العلم�اء م�ن ال�داخل والخ�ارج واس�تعداده 
وھذا ينطلق على عھد ا�مام  ، لم يعمل شيئا طيلة حكمهالتام لقبول النصح وا�رشاد إ2 أنه 

ومن ا�مثلة على ذل�ك نص�يحة الفض�يل ال�ورت7ني ل]م�ام يحي�ى ال�ذي  ، أحمديحيى وا�مام 

http://www.ikhwanwiki.com


وح�ين ق�دم ل�ه  ، طلب منه تقديم تقرير بذلك حول كيفية تطوير التجارة والص�ناعة والتج�ارة
  .تقرير لم يعمل شيئا

 ا�م��املحك��م وال��ده  ك��ان معارض��ا–ن يحي��ى حمي��د ال��دين ب�� إب��راھيموق��د وص��ف ا�مي��ر 
الوضع آنذاك في إجابته على سؤال وجھته له صحيفة ا�ھرام المصري حول دوافع  -يحيى

كان��ت حي��اة الم��واطن 2 تحتم��ل فھ��و يع��يش ف��ي ب��ؤس " : م عل��ى وال��ده فق��ال١٩٤٨ث��ورة 
لمآكل فيذبح لھم الخ�راف وشظف بينما يقدم إلى جنود الدولة الذين يجمعون العشور أدسھم ا

والدجاج ويضع تح�ت تص�رفھم ك�ل ش�يء وا�م�وال الت�ي تجم�ع م�ن الم�واطنين ت�ذھب إل�ى 
جيوب الحكام وأع�وانھم وا�م�راء المحظ�وظين بينم�ا نح�ن ن�رى وج�وب ص�رفھا ف�ي تنمي�ة 
الزراع���ة وتمك���ين الم���زارعين م���ن اس���تخدام ا�2ت الزراعي���ة الحديث���ة وبن���اء الم���دارس 

إيجاد الخ�دمات الض�رورية للم�واطنين وق�د أھمل�ت ال�يمن تمام�ا ف�7 اقتص�اد والمستشفيات و
و2 تنمية و2 تجارة و2 صناعة ومن ا�مثلة الصارخة عل�ى م�ا ك�ان يكاب�ده أبن�اء ال�يمن أن 

م ثل�ث الس�كان وم�ا قال�ه إب�راھيم نج�ل ا�م�ام ١٩٤٢اليمن فقدت ف�ي نكب�ة وب�اء التيف�ود ع�ام 
لتوض�يح حال�ة ال�ب7د ف�ي ذل�ك العھ�د واخ�ت7ل أح�وال ا�م�ة  يحيى وشقيق ا�مام أحم�د ك�اف

  .) ٩( وتضييع مصالحھا في عھد ا�مام 

  ظلم ا�ئمة

ھناك مظاھر كثيرة لجور وظلم أئمة بي�ت حمي�د ال�دين الت�ي كان�ت تق�ع عل�ى الم�واطنين 
م وحرك��ة ١٩٤٨وك��ان يك��وى منھ��ا المص��لحون والعلم��اء ب��اليمن وبس��بب ذل��ك قام��ت ث��ورة 

م��ن أھ��م تل��ك المظ��اھر لج��ور الحك��ام وظلمھ��م للرعي��ة ھ��و ط��ريقتھم ف��ي جباي��ة و ، م١٩٥٥
وقد كان�ت خزين�ة الدول�ة تعتم�د اعتم�ادا  المزارعينالزكاة والعشور التي كانت ترھق كاھل 

وكان�ت ھ�ذه ا�م�وال  ، كليا على ھذه الطريق�ة الظالم�ة ف�ي تحص�يل ا�م�وال م�ن الم�واطنين
ف�ي مص�ارفھا المش�روعة وف�ي مص�لحة الش�عب وعل�ى التي تجبى بھذه الطريقة 2 تص�رف 

ھذا نبين ھنا جور وظلم أئمة بي�ت حمي�د ال�دين ف�ي طريق�ة تحص�يل ا�م�وال م�ن الرعي�ة ث�م 
  : نبين كذلك جورھم وظلمھم في طريقة تصريف ھذه ا�موال وذلك على النحو ا�تي

  ظلم أئمة اليمن في تحصيل ا�موال من الشعب : أو2

ل ا�موال من الرعية منطوية على الظلم حيث كانت تف�رض عل�ى كانت أساليب تحصي
المزارعين أعباء كبيرة حتى إن خصوبة المنطقة كانت تسبب لھا الشقاء والفق�ر �ن رج�ال 
الدولة يقومون بمقاولة تلك المنطق�ة بطريق�ة الق�وال ويك�ون تح�ت تص�رفھم الجن�د والس�جون 

ي�ه م�ن زك�اة وغيرھ�ا بطريق�ة الج�زاف في حالة تملص أو معارضة المزارع لما يفرض عل
وبدون دليل شرعي لما يفرض عليه وفيما يلي نوضح بإيجاز أساليب تحصيل ا�م�وال م�ن 

  : الرعية

ال��ذي يق��وم بتخم��ين الثم��ار وع��د المواش��ي وا�بق��ار والنح��ل  ) الط��واف( وھ��ي إرس��ال 
ع�ز افون هللا يختار ھ�ؤ2ء م�ن ذوي النف�وس الش�ريرة ال�ذين 2 يخ� وكان في أغلب ا�وقات

 فيسلبون الم�واطنين ويع�ودون إل�ى ا�مي�ر وق�د م��وا دف�اترھم ظلم�ا وج�ورا فيقرھ�ا ، وجل
الص�دارة ف�ي  ، م١٩٤٧ع�ام  ١٢صحيفة ص�وت ال�يمن الع�دد ( ويرسل مأموري التحصيل 

كانت تمثل المعارضة العلنية لحكم ا�م�ام يحي�ى  ، عدن وھي لسان الجمعية اليمانية الكبرى
محم�ود  محم�دورئ�يس تحريرھ�ا القاش�ي . أس�بوعوكانت تص�در ك�ل  ، يد الدينحم محمدبن 

  .) نعمان محمد أحمدومدير سياستھا ا�ستاذ  ، الزبيري

  ظلم أئمة اليمن في تصريف ا�موال : ثانيا
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كان�ت ا�م�وال الت�ي تجب��ى م�ن الرعي�ة بطريق�ة مش��روعة أو غي�ر مش�روعة تخ�زن ف��ي 
وكانت تل�ك ا�م�وال تع�د م�ن ض�من أم7ك�ه حت�ى إن  بيوت ا�مام وتحت إشرافه الخاص به
وق�د قص�ر ا�ئم�ة ف�ي تق�ديم المص�الح �بن�اء الش�عب  ، ھذا الشعور ساد لدى أبنائ�ه م�ن بع�ده

وبناء المشروعات النافعة حتى شاع لدى عامة الناس وعلماء اليمن وكثير من علماء الع�الم 
ل��ذلك ق��دمت العدي��د م��ن النص��ائح و ، العرب��ي وا�س��7مي ال��ذين اطلع��وا عل��ى أح��وال ال��يمن

ل]م��ام بض��رورة إص��7ح ال��ب7د ورعاي��ة العب��اد وص��رف الحب��وب المخزون��ة الت��ي كان��ت 
تتعرض للتلف دون أن تنفق عل�ى الفق�راء والمس�اكين ال�ذين ك�انوا يموت�ون جوع�ا ومخ�ازن 
 بيت المال مليئ�ة ب�الحبوب وفيم�ا ن�ورده ھن�ا م�ن نص�ائح ورس�ائل العلم�اء ل]م�ام خي�ر دلي�ل

   : على ما قلناه ونختار من ذلك ما يأتي

  : الوزير ل]مام يحيى من أھم ما جاء فيھا عبد هللانصيحة قدمھا علي  -١

ويجب إخراج أموال الدولة إلى وزارة المالية وعليھا أن تضع كشفا لميزانية الدولة بما 
ال ا�مة و2 أن وليس ل]مام السيطرة على أمو ، تستطيع القيام به وبمقدار حاص7ت الدولة

  .ةا�س7مييدخلھا داره وليس ل]مام إ2 ما تقرره الشريعة 

وقدم البيحاني نصيحة أيًضا مما قال فيھا مو2نا حفظكم هللا أن العالم أجم�ع يعلم�ون  -٢
فم�ا ھ�و الم�راد م�ن جم�ع  ، أو يظنون أن في اليمن ما2 كثيرا وثروة عظيم�ة 2 يس�تھان بھ�ا

الخزائن والمغارات والكھوف كما يشيعون ذل�ك؟ و�ي ش�يء ي�دخر ذلك المال وتكديسه في 
س��وى إص��7ح ال��ب7د وإس��عاد العب��اد؟ فم��ا أجم��ل أن تحص��وھا وتض��بطوھا ض��بطا تام��ا ث��م 
تجعلوھا تحت إش�راف ھيئ�ة م�ن رج�ال العل�م الص�الحين الموث�وق ب�دينھم وأم�انتھم وحفظھ�ا 

  .وتسليمھا إلى من يتولى ا�مر

ه ق أوصل ومعه عدد من الجنود مبلغ كبيرة من النقود وكان�ت علي عھنان أن يذكر زيد
تسلم بنظر علي زبارة وتخزن بنظر ا�مام يحيى نفسه في داره بصنعاء المسمى دار الشكر 

وقد استلمھا ا�مام وأمر الجند أن يحفظوھا في غرفة بالدور ". وھو المتحف الوطني حاليا"
( د من أمواله الخاصة في حين أنھ�ا ج�اءت م�ن ا�رضي بدار المذكور وأن ھذه ا�موال تع

  .ضرائب وغيرھا ) تعز

نج�ل ا�م�ام يحي�ى ف�ي جواب�ه عل�ى س�ؤال ق�دم م�ن ص�حيفة  إب�راھيموقد ذكر ا�مير  -٣
إن حياة " : م القاھرية حول نظام حكم والده فيما جاء في ا�جابة١٩٤٨مارس  ٧المصري 

وتنف�ق ا�م�وال عل�ى م�ن ف�ي .. وش�ظف2 تحتم�ل فھ�و يع�يش ف�ي ب�ؤس  ) الرعوي( الف7ح 
أي���ديھم ص����ولجان الحك���م وا�م����راء المحظوظ����ون وتح���رم ال����ب7د م���ن التنمي����ة الزراعي����ة 

  .ا2قتصادية والصناعية ومن بناء المدارس والمستشفيات وتحسين أحوال الشعب

غير المشروع من ا�مام حتى اشتھر بالبخل الشديد ھو ومن لقد شاع ھذا التصرف  -٤
زبارة يقول أنه ذھب ذات مرة في وف�د  محمد أحمدحتى إن الع7مة  أحمدعده ولده أتى من ب

فقال لھ�م عب�د العزي�ز آل س�عود أن�ا أدخ�ر  ، عزيزعبد الحكومي إلى السعودية وقابلوا الملك 
  .يدخرھا في بطون الجبال والكھوف ) أي ا�مام( ا�موال في بطون الرجال ويحيى 

ليا حتى قيل فيه الشعر الذي يصف تجويع الش�عب وخ�زن وقد ظھر ذلك الملك الظالم ج
ا�موال دون إنفاقھا في مصالحة فقد نظمت أبيات عديدة تعالج وتفضح ھذا السلوك من ذلك 

  : زبارة مما قال فيھا محمد محمدقصيدة للمؤرخ والشاعر 

  وجل نقود المسلمين بدوركم
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  ب7 دفتر فيھا و2 رقم راقم

  مومالھ المسلمينكأن زكاة 

  تراث أبيكم أحضرت للتقاسم

  حرام حرام أكل مال أمه

  موحدة � رب العالمين

  مزك مصل ل]له وصائم

  أ2 ردوا لكل المؤمنين حقوقھم

  كما حكم الجبار أحكم حاكم

وك��ل م��ا س��بق ي��دل عل��ى أن ظل��م ا�ئم��ة ف��ي ال��يمن ق��د ش��اع ول��م يع��د يس��تطيع العلم��اء 
  .السكوت عنه

والظل���م ال���ذي ن���زل بالرعي���ة ق���د جع���ل الكثي���ر م���ن  كم���ا أن س���وء ا�وض���اع المعيش���ية
المغتربين من أبناء اليمن ومن الزوار من اليمن من أبناء الب7د العربي�ة أن يق�دموا النص�ائح 

  .ل�ئمة تارة بعد أخرى إ2 أن كل ذلك لم يجد شيئا

  أسباب الخروج التي ترجع إلى عدم تطبيق الشورى في الحكم : ثالثا

نفراد بالحكم ھو السمة البارزة لنظام حك�م أئم�ة بي�ت حمي�د ال�دين ف�ي كان ا2ستبداد وا2
حيث ألفوا ذلك المنھج فلم يستطيعوا الخروج عما ألفوه رغم تقديم النصح وا�رشاد  ، اليمن

من العلماء والمصلحين لھم حتى إنھم كانوا ينفردون بك�ل ص�غيرة وكبي�رة م�ن أم�ور الن�اس 
لى المستشفى للع7ج أو صرف علف الخيول 2بد أن فكل شيء بأيدھم حتى دخول مريض إ

يكون عبر ا�مام نفسه وأن ولي البعض أمرا ما فإن ذلك 2 يعدو أن يكون مفتاحا بيده ل�يس 
  .له أن يعمل أي شيء إ2 بالرجوع إلى ا�مام في كل صغيرة وكبيرة

ل ع�ن حك�م ف�ي إجابات�ه عل�ى س�ؤا إب�راھيموقد بين ھذا ا�مر نجل ا�م�ام يحي�ى ا�مي�ر 
 ، ولكن�ه ل�م يش�رك الش�عب ف�ي الحك�م ول�م ي�وزع المس�ئوليات عل�ى أبن�اء ال�ب7د : والده ق�ائ7

وك��ان يعم�ل عل��ى إفق��ار الش��عب وتجھيل��ه  ، فك�ان حكم��ه اس��تبداديا ع��ن قص�د أو ب��دون قص��د
وإشاعة ا�م�راض في�ه وإذاع�ة الع�داوة ب�ين الرعي�ة ظن�ا من�ه أن ذل�ك ا�س�لوب ھ�و الوس�يلة 

�  .خضاع القبائل ولكنه أخطأ وكون أمة جامدةالوحيدة ا

بتق��ديم مقترح��ات إل��ى وال��ده بض��رورة نھ��ج الش��ورى كأس��لوب  إب��راھيموق��د ق��ام ا�مي��ر 
  : الصحيح ومن تلك المقترحات ا�تية ا�س7ميللحكم 

  : مو2ي إننا نضع بين أيديكم المطالب التالية

عيانھ��ا ورؤوس��ھا أول��ي تأس��يس مجل��س ش��ورى للدول��ة يتك��ون م��ن علم��اء ال��ب7د وأ -١
ال��رأي فيھ��ا وتك��ون مھمت��ه ا�ش��راف عل��ى أعم��ال ال��وزارة المس��ئولة ودراس��ة المش��روعات 

  .ووضع مقترحات وإصدار ا�نظمة ، ال7زمة لرقي الب7د وإنھاضھا

تشكيل وزارة من رجا2ت اليمن ا�كف�اء يك�ون لھ�ا م�نھج إص�7حي ش�امل وسياس�ة  -٢
 ، ب7د ثقافي��ا وص��حيا وأخ7قي��ا واقتص��اديا وسياس��يامرس��ومة تق��وم عل��ى أس��اس إنھ��اض ال��

  .وأمام ملك الب7د ، وتكون مسئولة أمام مجلس الشورى
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ونتيج��ة لع��دم ا2لت��زام بالش��ورى فق��د ق��ام أھ��ل ال��رأي والعلم��اء بتق��ديم النص��ح ل]م��ام 
 ، بضرورة ا2لتزام بما أمر به الش�رع م�ن وج�وب قي�ام الح�اكم بمش�ورة أھ�ل ال�رأي والعل�م

زبارة جاء  محمدنصيحة الع7مة أحمد  ، ھذه النصائح على سبيل التوضيح 2 للحصرومن 
  : فيھا

يا مو2ي يجب استدعاء المؤمنين من أھل ال�رأي وأن تقوم�وا بتش�كيل مجل�س الش�ورى 
﴿ ق��ال هللا ف��ي وص��ف الم��ؤمنين  ، ف��انتم بش��ر يخط��ئ ويص��يب ، وم��ا أمض��وه ك��ان إمض��اؤه

�وا  : وقال تعالى ]٣٨ : الشورى[﴾ َوأَْمُرھُْم ُشوَرى بَْينَھُمْ  ﴿ َوَلْو ُكنَت فَظاًّ َغلِيَظ القَلْ�ِب 2نفَضُّ
في�ا أمي��ر  ]١٥٩ : عم��ران آل[ِم�ْن َحْولِ�َك فَ��اْعُف َع�نْھُْم َواْس��تَْغِفْر لَھُ�ْم َوَش�اِوْرھُْم فِ��ي ا�َْم�ِر﴾ 

 فحول�وا الح�ال ، ت�اريخوأنتم المسئولين أمام هللا وخلقه وال.. المؤمنين 2 تغرنك الحياة الدنيا 
  .واجعلوا على بيت هللا المال أمناء ، إلى أنفسھم ليدافعوا عن ب7دھم المسلمينوكلوا أمر  ،

  .إ2 أن ا�مر لم يتبدل فحب السيطرة وا2ستبداد غريزة في النفوس

  سكوت ا�ئمة عن البدع التي ظھرت في اليمن : رابعا

ي عقول ونفوس عامة الناس في عھد ا�ئمة كانت البدع والخرافات تشغل حيزا كبيرا ف
بيت حميد الدين نتيجة لما يعانوه من فراغ ثقافي وفك�ري فيمل�ؤون أفك�ارھم بتل�ك ا�س�اطير 

  : والخرافات والبدع ويمكن إيجاز تلك البدع والخرافات فيما يلي

ء ا2عتق��اد بقدس��ية ا�م��ام وأن��ه يمتل��ك الخ��وارق والمعج��زات الت��ي تعط��ى ل�نبي��ا : أو2
وقد ترسخ في أذھان العامة أن ا�مام يتحول إلى طائر أخضر ليلة القدر بعرفات  ، والرسل

وكان�ت  ، ثم يأتي أناس يشھدون � أنھم قد شاھدوه في موسم الحج معھم يؤدي مناسك الحج
ب�ل ك�ان ھن�اك  ، ھذه البدعة 2 تحارب من قبل ا�ئمة حينما يس�معون بانتش�ارھا ب�ين الن�اس

عمال التي يمارسھا ا�مام بنفسه أو يشيعھا بين الن�اس ح�ول امت7ك�ه الكثي�ر م�ن كثير من ا�
الخ��وارق منھ��ا أن ا�م��ام يس��تطيع أن يق��رأ آي��ات م��ن الق��رآن فتس��قط الط��ائرات إل��ى ا�رض 

  .كالطائر الذبيح

علي ال�وزير ذك�ر أن�ه ذات  عبد هللاوقد ذكر القاضي إسماعيل علي ا�كوع أن القاضي 
ا�مام وصل إلى ا�مام يحيى وأخبره أن ا�مطار ف�ي نھ�م ق�د ھطل�ت بش�كل مرة وصل إلى 

  .غزير وأن الثمار صالحة فقال ا�مام ھذا من فضلنا

الع�ودة بالن�اس إل�ى اس�تجرار الت�اريخ الش�يعي بم�ا في�ه م�ن تعص�ب وأحق�اد فنج�د  : ثاني�ا
ويدور الجدل  ، ةومعاوي رضي هللا عنهالعامة تتابع ما جرى بين ا�مام علي بن أبي طالب 

ب�ل يص�ل بع�ض التعص�ب وا2نح�راف إل�ى ش�تم الص�حابة رض��وان هللا  ، الش�ديد ح�ول ذل�ك
وك��ذا القاض��ي إس��ماعيل ب��ن عل��ي  ، حس��ين المرون��ي أحم��د ا�س��تاذي��ذكر لن��ا . عل��يھم جميع��ا

ا�كوع أن بعض أولئك الجھ7ء كانوا يكتبون على الجدران في الحمام�ات وبع�ض ا�م�اكن 
  .فيھا أشنع العبارات وأقبحھا في سب الصحابة رضوان هللا عليھم العامة عبارات

وكان العق7ء يستنكرون ذلك العمل ويقدمون النصائح ل]مام بع�دم الس�كوت عنھ�ا �نھ�ا 
تمثل خروجا على الشرع وردة عن ا�س7م فتقدم القاضي عبد هللا العمري إلى ا�مام يحيى 

  .انقسام وتشتت وتمزق وسيحدثأن ذلك حرام يطلب فيه عدم السكوت عن تلك ا�فعال و
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  ھوامش الفصل الثاني

ابن علي ب�ن أب�ي  الحسينينتسب المذھب الزيدي إلى زيد بن علي زين العابدين بن  -١
ف�ي س�نة  رض�ي هللا عن�هفجده ا�على من قبل أبيه علي بن أبي طالب وقد ول�د زي�د –طالب 

في نشأته ا�ولى الفقه عن أبيه علي زين وتلقى  صلى هللا عليه وسلممن ھجرة الرسول  ٨٠
ث�م بس�نة  ، وك�ان يأخ�ذ بكت�اب هللا تع�الى ، واسع العلم والمعرف�ة ، الذي كان فقيھا ، العابدين

 تلقى عنه العلماء فقه الح�ديث ، راوية للحديث أيًضاوكان  ، صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

د ھش�ام ب�ن عب�د المل�ك ا�م�وي واكتس�ب وقد أخذ زيد ينتقل بين المدينة والعراق عل�ى عھ� ،
" يوسف بن عم�ر"فعبث إلى والي العراق  ، مما أقلق الخليفة ، مكانة رفيعة بين أھل الكوفة

ف�ألح ف�ي  ، يب�ايع ل�ه ، وأن زي�د ب�ن عل�ي غ�ارز ذنب�ه بالكوف�ة ، أنك لقافل" : جاء فيه ، كتابا
الع�راق ف�ي ج�يش ق�وي كثي�ف إل�ى اتجه والي  "فقاتله ، وإن لم يقبل ، وأعطه ا�مان ، طلبه

أص�يب فيھ�ا زي�د  ، ودارت معرك�ة غي�ر متكافئ�ة ب�ين الج�انبين ، طلب ا�مام زيد وم�ن مع�ه
ع�ن  ، للھج�رة ١٢٢ف�ي أول ص�فر ع�ام –وعند انتزاعه من�ه كان�ت منيت�ه  ، بسھم في جبھته

  .عمر 2 يتجاوز الثانية وا�ربعين

–ق��وم عل��ى ركن��ين أساس��يين أح��دھما ي ، يص��وره المجم��وع ، وق��د ك��ان ل]م��ام زي��د فق��ه

رض�ي هللا وطريق الرواية ھو علي بن أبي طالب  -صلى هللا عليه وسلممرويات عن النبي 
. خ�رج علي�ه ول�م يخالف�ه ، وق�د روى ھ�ذا وذاك –ومروي�ات ع�ن عل�ي موقوف�ة عن�ده – عنه

للم�روى  وھ�ي نت�ائج دراس�اته الفقھي�ة ، وق�د قررھ�ا واس�تنبطھا ، آراء ل]مام زي�د–والثاني 
وكثي�ر منھ�ا  –إذا ل�م ينس�ب م�ا فيھ�ا �ح�د  ، فيتحم�ل ص�دق ا2س�تنباط أو خط�أه -أحدا غيره

  .يجيء إجابة لسؤال يوجھه راوي المجموع

والذين جاءوا بعده على أنه  ، وقد أجمع كل معاصريه–إمام مجتھد  ، وا�مام زيدا بھذا
 ، مجتھ�ًداوم�ا دام  ، تق�ى ب�ه في�ه مثل�هلم ير أب�و حنيف�ة ف�ي العم�ر ال�ذي ال ، إمام مجتھد وفقيه

وإن ل�م يص�رح ب�ذلك  ، ف7بد أن يكون ل�ه من�اج يس�ير علي�ه ف�ي اجتھ�اده واس�تنباطه ا�حك�ام
  .وأن ذلك المنھاج ھو أصول الفقيه –المنھاج 

زيد مذھبا ناميا متسعا يجد في رحابه  ا�مامفجعلت مذھب  ، عدة أسباب تضافرتوقد 
  : وتلك ا�سباب تتلخص في ، م مستقراكل مذھب من مذاھب ا�س7

  .إذ لم يغلق في وقت من ا�وقات ، فتح باب ا2جتھاد فيه -أ

فق��د ص��ار ھ��ذا الم��ذھب بھ��ذا ا2ختي��ار –ف��تح ب��اب ا2ختي��ار م��ن الم��ذاھب ا�خ��رى  -ب
  .تلتقي فيه أشكال الفقه ا�س7مي المختلفة ، ملتقى

حم��ل أع��راف  ، ا�ط��راف متباع��دةوج��ود الم��ذھب ف��ي ع��دة أم��اكن مختلف��ة متنائي��ة  -ج
  .وعادات تقاليد البيئة التي تواجد فيھا

  .كانت لھم إسھامات في إثراء المذھب ، ظھور أئمة مجتھدين -د

ولقد انتشر المذھب الزيدي في ب7د كثيرة من ب7د ا�س7م على أيدي ت7مذة ا�مام زيد 
( ش�ھاده ف�ارين ب�آرائھم السياس�ية الذين رحلوا إل�ى ا �مص�ار المختلف�ة عق�ب است ، ومريديه

 -أب��و زھ��رة ا�م��ام زي��د حيات��ه وعص��ره وآراؤه وفقھ��ه محم��دللمزي��د م��ن التفاص��يل راج��ع 

  .) ١٩٥٩بيروت  –المكتبة ا�س7مية 

  .٥٧ص -اليمن الثورة والحرب –ادجار أوب7نس  -٢
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  .٨٢ص –مغامرات مصري في مجاھل اليمن  –مصطفى الشكعه  -٣

  .٤٦ص -مرجع سابق –ادجار أوب7نس  -٤

  .٨٧ص –مصدر سابق  –مصطفى الشكعه  -٥

استبيحت صنعاء عدة مرات عبر تاريخھا الطويل مثل ما ح�دث م�ن جان�ب الخليف�ة  -٦
 ١٩٠٥ث�م ع�ام  ١١٨٧م وم�ن قب�ل حك�ام مص�ر ٩٠١عام  ھارون الرشيد ثم من قبل الزيود

لخالق 2شين في كت�اب من تعليقات عبد ا(  ١٩٤٨بواسطة أنصار ا�مام يحيى وأخيرا عام 
  .) ادجار أوب7نس

بي�روت  –دار الع�وده  –ترجمة محسن العيني  –كنت طيبة في اليمن  –كلوديا فاانا  -٧
  .٥٠ص -١٩٨٧

  .٢٠١ص –رياح التغير في اليمن  –الشامي  أحمد -٨

دار الفكر العرب�ي  -كيف نفھم القضية اليمنية –الفسيل وأحمد الشامي  عبد هللا محمد -٩
مرك��ز الدراس��ات  إع��داد -الم��ي7د والميس��رة والم��ؤثرات ١٩٤٨ث��ورة  ، ١١٢ -١٠١ص –

  .٦١٥ -٦١٠ص -صنعاء –والبحوث اليمني 

 –دار الع��وده  –المنطلق��ات النظري��ة ف��ي فك��ر الث��ورة اليمني��ة  –محم��ود الزبي��ري  -١٠

  .وما بعدھا ٨٨ص – ١٩٨٣بيروت 
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  الفصل الثالث

  حسن البنا وتشكيل المعارضة اليمنية
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 محم��د أحم��دعن��دما غ��ادر  ١٩٣٧دأت ع7ق��ة حس��ن البن��ا وا�خ��وان ب��اليمن ف��ي ع��ام ب��

 محم��دالنعم��ان ال��يمن إل��ى الق��اھرة للدراس��ة ب��ا�زھر الجامع��ة ا�س��7مية العريق��ة ولح��ق ب��ه 

محم��ود الزبي��ري ال��ذي التح��ق بكلي��ة دار العل��وم وف��ي الق��اھرة تم��ت لھ��م الكثي��ر م��ن الف��رص 
ليمن ال�ذين ك�انوا يع�انون م�ن ا�وض�اع الس�ائدة ف�ي ال�يمن حيث التقوا ھناك ببعض أحرار ا

ض��من البعث��ة العس��كرية ف��ي  ك��انوف��ي مق��دمتھم مح��ي ال��دين العنس��ي الض��ابط اليمن��ي ال��ذي 
العراق وعندما انتھت الدورة فضل السفر إل�ى الق�اھرة دون الع�ودة إل�ى ص�نعاء إل�ى جان�ب 

ي ولقم��ان وغي��رھم وعب��ر بع��ض ال��ذين ك��انوا يدرس��ون ھن��اك أمث��ال س��7م ف��ارع والجغ��ر
كتيب��ة "اللق��اءات والم��داو2ت توص��ل الجمي��ع إل��ى ض��رورة تش��كيل تنظ��يم يمن��ي تح��ت اس��م 

يھدفون من وراء ذلك نش�ر أفك�ار ا�ص�7ح والتوعي�ة بأھمي�ة ا�ص�7حات " الشباب اليمني
المطلوبة إلى جانب محاولة نشر القضية اليمنية على نطاق واسع وبدأ نشاط الكتيب�ة ا�ول�ى 

  .) ١(  ١٩٣٩عام 

وفي ذلك الوقت حدث التحول الھام فقد تعرف كل من النعمان والزبيري با�م�ام حس�ن 
وظل��وا يت��رددوا عل��ى مق��ر المرك��ز الع��ام  المس��لمينالبن��ا المرش��د الع��ام لجماع��ة ا�خ��وان 

للجماع��ة وق��د اھ��تم بھم��ا ا�م��ام حس��ن البن��ا كثي��را وخاص��ة بع��د انض��مام الزبي��ري للجماع��ة 
  .ت لوائھا ھو وآخرونوالعمل تح

كن��ا ن���درس ف��ي ا�زھ���ر وب��دأنا ا2تص���ال "يق��ول الث���ائر اليمن��ي عل���ى ناص��ر العنس���ي 
س�تراتيجية ولھ�ا إبا�خوان المسلمين ومنھم حسن البنا الذي كان يرى أن اليمن أنسب ال�ب7د 

  ."مناخ مناسب ل]خوان وأخذ يھتم بنا اھتماما خاصا

2 يمث�ل "ن إنھ�م مقتنع�ون ب�أن الحك�م ف�ي ال�يمن وفي ھ�ذه اللق�اءات ك�ان ا�خ�وان يقول�و
  ".ا�س7م بل يشوھه ولھذا فا�خوان ضده

الع7ق��ة ب���ين " حرك���ة المعارض��ة اليمني���ة"الص��ائدي ف���ي كتاب��ه  أحم���دويؤك��د ال��دكتور 
م��ن خ��7ل الط��7ب اليمني��ين ف��ي مص��ر تحقق��ت ع7ق��ة "ا�خ��وان والط��7ب اليمني��ين فيق��ول 

ي��ة وھ��ذه الع7ق��ة ترج��ع ب��دايتھا إل��ى أواخ��ر الث7ثيني��ات أو ا�خ��وان بحرك��ة المعارض��ة اليمن
  .) ٢( " بعيناتربداية ا�

والحقيقة أن ا�خوان لم تقتصر ع7قتھم فقط بالط7ب اليمنيين ولكنھا امتدت إل�ى جمي�ع 
الط7ب الوافدين من الدول العربية وا�س7مية وھذا يتفق تماما مع منھج ا�خ�وان وعالمي�ة 

ھذه الع7قة أثر ھام فيما بعد فعندما عاد ھؤ2ء الط7ب لب7دھم أسس�وا ف�روع الدعوة وكان ل
  .لجماعة ا�خوان وربما كان ذلك النواة لنشأة التنظيم الدولي ل]خوان

قس�م ا2تص�ال بالع�الم "فمع تطور حرك�ة الجماع�ة أس�س البن�ا قس�ما خاص�ا أطل�ق علي�ه 
لمين عم��ل م��نظم ودور كبي��ر ف��ي وأص��بح ل]خ��وان المس�� ١٩٤٤وذل��ك ف��ي ع��ام " ا�س��7مي

واتخ�ذ ھ�ذا ال�دعم ص�ورا متع�ددة منھ�ا استض�افة ق�ادة  دعم قضايا العالم العرب�ي وا�س�7مي
كم�ا عم�ل القس�م عل�ى . بالمركز العام ل]خوان المسلمين ا�س7ميحركات الجھاد في العالم 

ار الجماع�ة عن�د ا2ھتمام بالط7ب الوافدين للدراسة في مصر على أن يكونوا ھم ن�واة �فك�
  .عودتھم لب7دھم

نشير إلى –وقبل أن تتبع ع7قة حسن البنا بالزبيري والنعمان والط7ب اليمنيين عموما 
أنه كانت توجد ع7قة طيبة ربطت بين حسن البنا وا�مام يحيى وول�ي عھ�ده س�يف ا�س�7م 

ك��ذلك ف�ي ذل��ك الوق�ت فق��د كان�ت ص��حف ا�خ�وان حريص�ة عل��ى نش�ر أخب��ار ال�يمن و أحم�د
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وھ�ي أم�ور كان�ت تف�تح أب�واب ال�يمن  أحم�دمراس7ت حسن البنا مع ا�م�ام يحي�ى وم�ع ابن�ه 
  .المغلقة أماما صحف ا�خوان وكان لذلك تأثير فكري وسياسي على المعارضة اليمنية

لقد كان اليمنيون ط7ب وحكومة ي�رون ف�ي ا�خ�وان رم�زا ل]خ�وة ا�س�7مية والجھ�اد 
م ويمنحوھم ذلك ثقتھم وو2ئھم بصورة لم تعرف أنھا قد تكررت المخلص لرفع راية ا�س7

بن ا�مام  عبد هللا ا�س7معندما شارك وفد يمني برئاسة سيف  ١٩٣٨مع بلد آخر ففي عام 
يحيى في المؤتمر البرلماني العالمي عن قض�ية فلس�طين لج�أ الوف�د إل�ى حس�ن البن�ا لترش�يح 

لبن��ا ا�س��تاذ محم��ود أب��و الس��عود لھ��ذا ا�م��ر س��كرتير خ��اص للوف��د فاخت��ار ا�م��ام حس��ن ا
  .) ٣( ومرافقتھم إلى لندن وباريس 

  : لقد كان البنا يرى أن نقل الدعوة إلى اليمن سيكون أكثر مناسبة 2عتبارات عدة منھا

أن ال���يمن ط���وال الت���اريخ ظ���ل م���7ذا لل���دعوات الفكري���ة والسياس���ية الت���ي تعرض���ت  -
  .اليمن عن مركز الخ7فة ل7ضطھاد في دولھا وذلك بسبب بعد

أن طبيع��ة ال��يمن الجغرافي��ة وخاص��ة المن��اطق الجبلي��ة ال��وعرة وع��دم خض��وع قبائل��ه  -
للحكام وال�و2ة بس�ھولة وخل�وه م�ن ا�قلي�ات الديني�ة الم�ؤثرة س�يكون م�ن العوام�ل المس�اعدة 

  .على نجاح دعوة ا�خوان

  .و2 سلطان ل7ستعمار عليه ا�س7ميةأن اليمن لم يعرف قوانين إ2 قوانين الشريعة  -

تلك ا2عتبارات المذكورة سابقا قد رسخت في عقل البنا انطباعا بأن أرض اليمن ممھد 
  .2نتشار دعوة ا�خوان وتحقيق أھدافھا المعروفة

شباب ا�مر "إلى اسم " الكتيبة ا�ولى"وقد أشار البنا على النعمان والزبيري تغير اسم 
  .كما عمل على تغير برنامجھا" كربالمعروف والنھي عن المن

وك��ان برن��امج ا�م��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر م��ن الب��رامج النموذجي��ة ف��ي حين��ه 
حرك��ة ( ص��ورة م��ن دس��تور  -تقريب��ا–فق��د ك��ان . ١٩٤١والت��ي طرح��ت بش��كل نھ��ائي ع��ام 

  .) ا�خوان المسلمين

  : ولقد تضمن برنامج ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر ما يلي

   : ور عام وشامل يجسد الرؤية ا�ص7حية وھيتص -

تنش���ئة جي���ل يتحل���ى ب���الروح ا�س���7مية ويس���توعب الت���راث ويتوج���ه إل���ى التعل���يم  -١
  .والدراسة والتعاون وإرسال البعثات الدراسية للخارج

خلق تعاون بين الشعب في مختلف المجا2ت التجارية وا2قتصادية وقيام الشركات  -٢
  .الحديثة وا2ھتمام بالصحة وبالرياضةالوطنية والصناعية 

ح�ام7  ، م١٩٤١محمود الزبيري من القاھرة إلى ص�نعاء ف�ي يولي�و  محمدعاد ا�ستاذ 
وح�اول أن يك�ون ھ�ذه  ،)  برنامج ش�باب ا�م�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر( معه كتب 

  .) في صنعاء( الھيئة 

س ش��باب ا�م��ر ب��المعروف ع��ن تأس��ي ) ل��ي دوج��7س( وق��د تح��دث ا�س��تاذ البريط��اني 
  : والنھي عن المنكر بما يلي

كتيب�ة ( م وبع�د ع�دة أش�ھر غي�ر الزبي�ري اس�م ١٩٤١عاد نعمان إلى اليمن في فبراير "
والتغيي�ر ف�ي التس�مية  ،)  شباب ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر( إلى  ) الشباب اليمني

http://www.ikhwanwiki.com


في ذلك الوقت قد اتصلت با�خوان حيث إن المجموعة كانت  ، دل على التغيير في التكتيك
وق��د جمع��ت  ،)  الفض��يل ال��ورت7ني( المس��لمين وخاص��ة أح��د أعض��ائھا الجزائ��ريين وھ��و 

)  شباب ا�مر بالمعروف( و  ) ا�خوان المسلمين( الرغبة في العودة �صول ا�س7م بين 

نش��ر م حم��ل مع��ه نس��خا م��ن البي��ان للعم��ل عل��ى ١٩٤١وعن��دما ع��اد الزبي��ري ف��ي يولي��و  ،
  ".من أجل رفعة ا�س7م والبدء في نھضة إس7مية ، الخ7يا في كافة أنحاء اليمن

وعاد الزبيري إل�ى ص�نعاء وأخ�ذ ينش�ر البرن�امج ويفس�ر معاني�ه وأھداف�ه ف�ي المج�الس 
وفي اللقاءات وفي المساجد ا�مر الذي جعل ا�مام يحيى بأمر بإيداعه إل�ى الس�جن ھ�و م�ن 

ا�ھن�وم وس�جن مع�ه البرن�امج وبع�د خ�روج الزبي�ري م�ن  سجن تعاون معه ودخل الزبيري
سجن ا�ھن�وم ووص�ول النعم�ان م�ن الق�اھرة أخ�ذوا يتب�ادلون ال�رأي ح�ول العم�ل ف�ي س�بيل 

المعارضة يكتس�ب زخم�ا متزاي�دا فق�د كان�ت المقارن�ة  ا�ص7ح وفي نظام الحكم وبدأ مسار
ودافع�ه للتح�رك لعم�ل ش�يئا  ة للغ�يطبين أح�وال ال�يمن وأح�وال ال�ب7د العربي�ة ا�خ�رى مثي�ر

وعم�ل  المس�لمينب�ا�خوان  والمت�أثرينالعائ�دين م�ن الق�اھرة  اليمني�ينوازداد توافد الط�7ب 
الزبي�ري والنعم�ان عل�ى تنظ�يمھم وتوزي�ع المھ�ام المختلف�ة عل�يھم وك�ان لھ�م دورا كبي�ر ف��ي 

ري والنعم�ان إل�ى أن تطوير الفكر ا2جتماعي والسياسي في اليمن وقد اھتدى كل م�ن الزبي�
يحيى وحاكم تعز معتقدين بأن�ه ينط�وي عل�ى تف�تح ذھن�ي  ا�مامابن  أحمديلتفوا حول ا�مير 

من التجاوب حيث انض�م إل�ى جان�ب الزبي�ري والنعم�ان الكثي�ر م�ن ا�ح�رار معتق�دين ب�أنھم 
سوف يح�دثون في�ه الت�أثير ويقنعون�ه بوجھ�ة نظ�رھم ح�ول ا�ص�7حات خاص�ة وأن�ه س�وف 

واس�تمرت ھ�ذه . إماما بع�د أبي�ه خاص�ة وأن أبي�ه يحي�ى ق�د وض�عه ك�ولي عھ�د ل�مان�ةيكون 
م ح��ين س��معوه يق��ول أس��أل هللا أ2 ١٩٤٤المح��او2ت كثي��را حت��ى الش��ھر الخ��امس م��ن الع��ام 

  .يتوفاني إ2 وقد خضبت سيفي بدم العصريين مشيرا إلى ا�حرار

وھن�ا .. من بقية ا�مراء ا�خرين وھنا أدركوا أنه أكثر تشددا وأقوى عنفا وأكثر تعصبا
لم يكن في وسعھم إ2 مغادرة تعز متوجھين إلى عن بعد أن كانوا قد ناقشوا كل ا2حتم�ا2ت 

  : التي تقف وراء ھذا القرار ومنھا

تص��ور ا�مام��ة وم��ا تش��يعه ھ��ي ورمزھ��ا ب��أن م��ن ي��ذھب إل��ى ع��دن فھ��و عمي��ل  -١
  .ل7ستعمار البريطاني مھما كان موقفه وتاريخه

ھل يذھبون للقاھرة خاصة وھم قد جبروا قبل ذلك وتأكدھم ب�أن العم�ل ف�ي الق�اھرة  -٢
يمكن أن ينشر قضيتھم في ا�وساط الرسمية العربية عبر الصحف والمج7ت وا2تصا2ت 
بالمنظمات والمؤسس�ات الش�عبية والرس�مية ولكن�ه س�يظل عل�ى ھ�ذا النط�اق فحس�ب أم�ا ف�ي 

  : ا الصدد بقولهنعمان بھذ محمد أحمدعدن أكد 

  .عدن جزء من اليمن ) أ

قرب عدن من مسرح ا�حداث مما يعطي ل�حرار فرصة ا2ط7ع على مجريات  ) ب
  .ا�مور في شمال اليمن والتأثير على الرأي العام اليمني من داخله

عدم اخت7ف أنظمة الحكم في الدولة العربي�ة ا�خ�رى عم�ا ھ�و ق�ائم ف�ي ال�يمن ف�ي  ) ج
 ، فھ��ي إم��ا أنظم��ة اس�تبدادية أو خاض��عة للنف��وذ ا2س��تعماري.. ة حمي��د ال�دين ظ�ل حك��م أس��ر

  .ومن المتعذر العمل بھا مھما كانت درجة التفاوت في طبيعة ا�وضاع فيھا

ويضاف إلى ذلك أن 2 شبھه في اختيار عدن ( بعد ھذه الب7د عن مسرح ا�حداث  ) د
كثي��ر م��ن حرك��ات التح��رر قام��ت وھ��ي ف.. كمق��ر ل�ح��رار  ، بوص��فھا مس��تعمرة بريطاني��ة
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وك��ذلك س��ھولة العم��ل ب��ين أوس��اط المھ��اجرين ال��ذين  ، ت��رزح تح��ت ا2س��تعمار وا2ح��ت7ل
با�ض��افة إل��ى أن العم��ل ب��ين أوس��اط المھ��اجرين ال��ذين يم��دون .. يم��دون الحرك��ة بالمس��اعدة

لمھ�اجرين با�ضافة إلى أن عدن تلعب دورا مھما لكونھا واس�طة ب�ين ا.. الحركة بالمساعدة
إلى جانب أنھا تعتبر قطعة داخل اليمن ويسھل منھا ا2نتقال من .. في أفريقيا وآسيا وأوروبا

وكذلك يمكنھا الحصول على ا�خبار والمعلومات بص�ورة مباش�رة وس�ريعة .. وإلى الشمال
ويمكنھا توزيع المطبوعات من الصحف وتس�ريب المنش�ورات وبالت�الي إح�داث ردود فع�ل 

  .سياسة ا�ماممباشرة في 

والش�يء المھ�م ھ��و وف�ي ك�ل ا�ح��وال محارب�ة ومكافح�ة الظل��م وا2س�تبداد ال�ذي أص��بح 
  .قانونا في عھد أسرة حميد الدين

فق��د عب��ر ك��ل م��ن  ، أم��ا ع��ن بداي��ة فك��رة ظھ��ور مص��طلح المعارض��ة كفك��رة وكمب��دأ
  : الزبيري والنعمان عن ھذه الحقيقة بقولھما

فق��د اختلطن��ا . ا عرفن��ا أنفس��نا وفھمن��ا الحق��ائق ا�ولي��ةھ��ذه فك��رة ثبت��ت ف��ي أذھانن��ا عن��دم
ثم ترعرعت الفكرة في مصر  ، بكثير من الشباب وطالعنا الكتب الحديثة والصحف العربية

ولو2 بقاء أمل كان يخالجنا في رج�وع المس�ؤولين الت�ي اس�تقيناھا م�ن .. ونضجت واكتملت
مرھم في اليمن تنك�روا لن�ا أش�د التنك�ر فرفضھا الحاكمون بأ ، النھضة العربية الحديثة روح

بعد أن تذرعنا بكل وسيلة يفھمون بھا وقد فھمونا وفھموا مبادئنا إ2 أننا عزمنا يقين�ا أنھ�م 2 
يري��دون أن يغي���روا خط���تھم العتيق��ة و2 يب���الون بمص���ير اليمني��ين و2 يفھم���ون إ2 مص���الح 

وأعظ���م خط���ر للخ���روج  ..أنفس���ھم وأنھ���م يص���رون إص���رارا 2 يتراجع���ون عن���ه إ2 بق���وة
ولھ�ذا .. للمعارضة ھو ما أكدناه بع دراسة وثيقة أن الق�وم ماض�ون ف�ي ط�ريقھم إل�ى النھاي�ة

قررن��ا الخ��روج إل��ى ع��دن لمواص��ل النض��ال ولھ��ذا عن��دما وص��ل ا�ح��رار إل��ى ع��دن وف��ي 
فق�د اس�تقبلوا ف�ي ع�دن .. مقدمتھم الزبيري والنعم�ان ليعلن�وا معارض�تھم عب�ر إط�ار تنظيم�ي

ا2 ح�اف7 وم�دت ھل�م ك�ل المس�اعدات الممكن��ة فم�ث7 فتح�ت لھ�م ص�حيفة فت�اة الجزي��رة اس�تقب
  .القروية مقراتھا تحت تصرفھم الجمعياتصفحاتھا ليعبروا بكل حرية فيھا وضعت بعض 

ومن��ذ ذل��ك الوق��ت أص��بح أعض��اء حرك��ة المعارض��ة الھ��اربين م��ن ا2س��تبداد ا�م��امي 
فارتبطت حركتھم بھذه التسمية وبس�رعة " ا�حرار"أو " ا�حرار اليمانيين"يسمون أنفسھم 

" زي�د الموش�كى"ظھرت ف�ي ع�دن مجموع�ة كبي�رة أيًض�ا م�ن المعارض�ين وك�ان م�ن بي�نھم 

  .) ١( وكثيرون غيرھم " أحمد الشامي"والشاعر 

وعق��د ا�ح��رار ع��دة اجتماع��ات دارت فيھ��ا الكثي��ر م��ن ا�فك��ار والمواض��يع المتعلق��ة  
داف القريب��ة والبعي��دة لنش��اطھم وجھ��ادھم وبع��دھا خرج��وا بق��رار بالص��يغ التنظيمي��ة وا�ھ��

إع7ن حزب ا�حرار اليمنيين وأصدروا مطالبھم التي رفعوھا إل�ى ا�م�ام يحي�ى ف�ي يوني�ه 
  .١٩٤٤عام 

 م فقد تضمن ا�تي١٩٤٤أما برنامج ومطالب ا�حرار بعد تأسيس حزب ا�حرار عام 

:  

  .إنقاذ ا�مة من المجاعة المھلكة -١

  .السمح ل�مة ببث شكواھا وتمكين ا�فراد من الدفاع عن أنفسھم -٢

  .ا�ذن للوعاظ والعلماء بما أمر هللا لھم من ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر -٣
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  .إعفاء الفقراء من الضرائب التي 2 حد لھا و2 تقدر -٤

  .إلغاء الجمارك التي حاربتم ا�تراك من أجلھا وكفرتھم بسببھا -٥

  .عقد ھدنة مؤقتة بين القيادة العسكرية وبين الرعية والضعفاء -٦

  .قبول أمانة الناس في الزكاة كما كان الحال في عھد الرسول وخلفائه -٧

الع��دل ويؤمنھ��ا م��ن الس��جون والمع��تق7ت  وض��ع نظ��ام ش��رعي ص��حيح يكف��ل ل�م��ة -٨
  .بدون محاكمة ورفع التنافيذ والخطط عن الرعية

العالمي�ة الثاني�ة 2 زال��ت ت�دور رحالھ�ا وكان��ت ق�وات ا2س��تعمار  وكان�ت حينھ�ا الح��رب
البريطاني داخل أتون ھذه الحرب المدمرة ا�مر الذي جع�ل الس�لطات البريطاني�ة ف�ي ع�دن 
تحد من نشاط ا�حرار وتتحفظ من نشاطھم العلني حتى 2 تدخل في ن�زاع م�ع ا�م�ام وظ�ل 

المالي�ة الت�ي ك�انوا يع�انون منھ�ا ا�م�ر ال�ذي  إلى أن جاءت ا�زمة ، نشاط ا�حرار محدودا
وال�بعض م�نھم ل�م  ، جعلھم ينخرطون في سلك الت�دريس بھ�دف الحص�ول عل�ى لقم�ة الع�يش
وع�اد الكثي�ر م�نھم  ، يجد ما يقتات به فوصل ا�مر إلى أن فكروا بالعودة تح�ت أي ظ�روف
وق�د اتص�ل بھ�م  ، دةولم يبق سوى النعمان والزبيري وقد وصل بھ�م ا�م�ر أن فك�روا ب�العو

وحثھم على مواصلة النض�ال مقاب�ل  -أحد المھاجرين اليمنيين في الحبشة–عبده ناشر  أحمد
  .تقديم المساعدات الشھرية لھم

الجمعي��ة للش��باب ( ص��در ن��ص برن��امج  ١٩٤٤وم��ن الق��اھرة وف��ي ش��ھر فبراي��ر ع��ام 
والعم�ل  ، يمن الطبيع�يوقد حمل البرنامج التأكي�د ب�أن ال�يمن ج�زء 2 يتج�زأ م�ن ال� ) اليمني

  .وبكل معطيات العصر في مجال العلوم وغيرھا ، على ربط اليمن با�مة العربية

وبع�د الح�رب . كما نص البرنامج على مقومات ا�ص�7ح ف�ي ال�يمن والمطل�وب تحقيق�ه
العالمي��ة الثاني��ة م��ع التغي��رات العاص��فة وانقس��ام الع��الم إل��ى كتلت��ين وب��روز حرك��ة التح��رر 

العربي�ة تجم�ع ا�ح��رار م�ن جدي�د وأخ��ذ النش�اط الع�ام ي��دب ف�ي ص�فوفھم وأص��بح العالمي�ة و
با�مك��ان العم��ل تح��ت إط��ار أوس��ع وأش��مل وأكث��ر علني��ة ف��اجتمع ا�ح��رار لمناقش��ة الس��بل 
المؤدية إلى ذلك وبعد ا�خذ والرد وانضمام الكثير إلى ھ�ذا التجم�ع ث�م إع�7ن قي�ام الجمعي�ة 

  .م١٩٤٦اليمانية الكبرى بعدن عام 

وتحص��لت الجمعي��ة عل��ى رخص��ة رس��مية لمزاول��ة نش��اطھا الع��ام ورخص��ة بإص��دار 
اس�توردھا .. ناطق�ة باس�م الجمعي�ة وك�ذلك تأس�يس مطبع�ة لھ�ا" ص�وت ال�يمن"ص�حيفة باس�م 

وبع��د ... وق��د جمع��وا ثمنھ��ا م��ن التج��ار اليمني��ين ف��ي ع��دن والمھج��ر.. ا�ح��رار م��ن الق��اھرة
في اجتماعات موسعة أصدر ا�حرار عدة مطالب م�ن ا2نتھاء من أعمال التأسيس للجمعية 

  .ا�مام سموھا مطالب الشعب

  : وھي كما يلي

تأس�يس مجل�س الش��ورى يك�ون المس��ؤول ا�ول ف�ي ال�ب7د وتك��ون مھمت�ه ا�ش��راف  -١
على جميع الوزراء ودرس المشروعات ال7زمة لرقي الب7د وإنھاضھا ووضع المقترحات 

  .وإصدار ا�نظمة

ارة م��ن رج��ال ال��ب7د ا�كف��اء تك��ون لھ��ا م��نھج إص��7حي ش��امل وسياس��ة تش��كل وز -٢
مرسومة تقوم على أساس إنھاض الب7د ثقافيا وص�حيا واقتص�اديا وسياس�يا وتك�ون مس�ئولة 

  .أمام مجلس الشورى
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  .ابتعاد ا�مراء عن الحكم ويظلون كأمراء فقط -٣

  .إصدار أمر ملكي بشأن تأسيس مجلس شورى وتشكيل وزارة -٤

  .) ٥( تشكيل لجنة مراقبة مھمتھا مراقبة تنفيذ مطالب الشعب  -٥

   : وبعد ھذه الفعاليات شھد العمل ا�ص7حي تطورات سريعة منھا 

  .انضمام الكثير إلى صفوف ا�حرار في إطار الجمعية -١

تلقي ا�حرار رسائل التأييد والدعم الم�الي وا�ب�ي م�ن مختل�ف المن�اطق والعناص�ر  -٢
  .جماعة ا�خوان بمصروخاصة من 

وص��ول البرقي��ات التأييدي��ة ل�ح��رار وبرقي��ات مناش��دة ل]م��ام تناش��د فيھ��ا ب��إط7ق  -٣
سراح المساجين وتحسين أوضاع الب7د من كثي�ر م�ن المنظم�ات والشخص�يات العربي�ة ف�ي 

  : القاھرة ومن ھذه البرقيات على سبيل المثال البرقيات ا�تية

  .معية الشباب المسلمين بالقاھرة في ذلك الوقتمن صالح حرب باشا رئيس ج ) أ

  .صالح باشا رئيس ا2تحاد العربي في ذلك الوقت إبراھيممن عبد الحميد  ) ب

  .من حسن البنا المرشد العام ل]خوان المسلمين في ذلك الوقت ) ج

  .من الفضيل الورت7ني سكرتير جبھة الدفاع عن أفريقيا في ذلك الوقت ) د

ب�ن يحي�ى حمي�د ال�دين  أحمدوصول ا�مير .. د من التطورات التي حدثتومن بين العدي
وا�غ��راءات للع��ودة إ2 أن  ، إل��ى ع��دن م��ن أج��ل مفاوض��ة ا�ح��رار وتق��ديم الض��مانات لھ��م

ا�حرار رفضوا مقابلته على أس�اس أن�ه 2 توج�د ھن�اك قض�ايا ص�الحة للنق�اش ولك�ن ھن�اك 
الش�عب وعل�ى الس�لطة أن تنف�ذھا ونح�ن  مطال�ب ق�دمت ل]م�ام قب�ل ذل�ك وھ�ي تمث�ل مطال�ب
  .سوف نعود إلى أھلنا دون أن طلق مقابل ذلك شيئا

الت��ي ك��ان  ) ٦( " ص��وت ال��يمن"ص��درت ص��حيفة  ، أحم��دوبع��د فش��ل مھم��ة ا�مي��ر 
لصدورھا تأثير بالغ على المستوى الداخلي والخارجي ففي القاھرة رحبت بصدورھا كثير 

فق�د مث�ل وص�ول س�يف الح�ق إب�راھيم إل�ى ع�دن  من الص�حف والمج�7ت وإض�افة إل�ى ھ�ذا
حدثا ھاما من م�وازين  ، وانضمامه إلى صفوف ا�حرار في إطار الجمعية اليمانية الكبرى

ا�وض��اع خاص��ة داخ��ل قص��ر ا�مام��ة ك��ان لوص��ول ھ��ذا ا�مي��ر ص��دى واس��ع وأث��ر ب��الغ 
ھ�ذا عن�دما  وأحدث تحو2 كبيرا في مسيرة حكم ا�حرار وعلى كل المستويات وإضافة إلى

ق��ام ا�مي��ر س��يف الح��ق إب��راھيم بإرس��ال ع��دة برقي��ات إل��ى وال��ده وأخي��ه وإل��ى المنظم��ات 
والشخص���يات العربي���ة والمنظم���ات والھيئ���ات ودور الص���حف العربي���ة واليمني���ة ف���ي ع���دن 
يوضح فيھا ا�سباب التي جعلته ينضم إلى صفوف ا�حرار ويشرح في ھذه الرسائل كي�ف 

ما في وسعه م�ن أج�ل إص�7ح ا�م�ور داخ�ل الحك�م ولكن�ه وص�ل  أنه قدم النصح وعمل كل
إل��ى طري��ق مس��دود مم��ا جعل��ه ھ��ذا يق��رر ا2نض��مام إل��ى ص��فوف الش��عب متخلي��ا ع��ن ك��ل 

  .ا2متيازات والمصالح

 وأيًض�اب�ل  ، أن معارضة الحكم ا�مامي لم تض�م أنص�ار ا�ص�7ح فق�ط ، وي7حظ ھنا

فاعترضوا عل�ى أس�لوب وراث�ة . ود مدعي ا�مامةأبناء بعض ا�سر الكبيرة من السادة الزي
العرش الذي اتبعه ا�م�ام يحي�ى وكم�ا ذكرن�ا م�ن قب�ل ف�إن الم�ذھب الزي�دي أج�از لك�ل م�دع 

. طالم�ا ت�وافرت في�ه ش�روط ا�م�ام الت�ي أقرھ�ا الم�ذھب ، ل]مامة أن يثور ضد ا�مام القائم

http://www.ikhwanwiki.com


ا�ب إل�ى ا2ب�ن ا�كب�ر ف�ي وتجلى ھذا ا2عت�راض عن�دما انتقل�ت الس�لطة خ�7ل جيل�ين م�ن 
عن��دما أص��بح معروف��ا ب��أن ا�م��ام يحي��ى  ١٩٢٧وب��دأ ھ��ذا الفض��ل ع��ام –أس��رة حمي��د ال��دين 

 ١٩٣٥وسرت ھذه ا�شاعة مرة أخرى ف�ي ع�ام  -أحمديرغب في إع7ن و2ية العھد 2بنه 

 وأدى ھ�ذا النب�أ إل�ى تح�رك. أحم�دعندما قيل إن ا�مام ينوي التخلي عن العرش لصالح ابن 
عب�د "وك�ان الح�ظ ا�كب�ر ف�ي النج�اح م�ن نص�يب  ، جميع الطامحين ل7ستي7ء على العرش

  .) ٧( الذي كان يتمتع بمكانة كبيرة في الب7د " هللا الوزير

وليا  أحمدوتحرك ا�مام يحيى للحصول على موافقة زعماء ھذه ا�سر الكبيرة با�مير 
 ، وأرسل رسله إليھم ، ن زعماء ھذه ا�سرولھذا الغرض قام بمحادثات مع الكثير م. للعھد

والت�ي كان�ت أس�رة  ، رئيس ا�س�رة المش�ھورة ، وكان من بينھم علي بن حمود شرف الدين
يحص�ل ل�ه عل�ى –ب�ل وأن  ، ولم يطلب ا�مام يحيى من�ه موافقت�ه وحس�ب. مالكة فيما مضى

ب�ل ذل�ك بتعيين�ه محافظ�ا الوزير وعلي الوزير اقتداء به ووعده ا�مام في مقا عبد هللاموافقة 
اتس�مت بالمن�اورات والص�راع  ، وقد استمرت المحادثات السرية أكثر من سنة. في الحديدة

موافقتھم�ا  ، أعطى كل من عبد هللا الوزير وعلي ال�وزير ١٩٣٧وفي عام . السياسي الخفي
ا للعھ�د ولي� أحم�دوأعلن ا�مام يحيى في نف�س الس�نة ابن�ه  ، على ا2عتراف بأحمد وليا للعھد

  .كما أقسم مجلس العلماء له بالو2ء –

على أن ذلك لم ينه الخ7ف بين ا�سرتين المتنافستين بل إن المعارضة بقيت ف�ي أس�رة 
ل��ذلك  –وانتظ�رت اللحظ��ة المناس�بة لك�ي تمھ��د ل7نف�راد با2س�تي7ء عل��ى الع�رض  ، ال�وزير

  .١٩٤٨كانت من بين العناصر الرئيسية التي اشتركت في انق7ب عام 

بع�د قي��ام  ، وتوجھ�اتھم السياس��ية ف�ي ھ�ذه المرحل�ة" ا�ح�رار اليمني�ين"و2ش�ك أن فك�ر 
و " الحكم�ة اليماني�ة"كانت علي�ه أي�ام  يعتبر خطوة إلى ا�مام عما" الجمعية اليمنية الكبرى"
أو م�ا يمك�ن أن نطل�ق علي�ه بم�ا مثل�وه  –" مجلة الحكمة اليمانية"فأصحاب ". ھيئة النضال"

ق�د تح�دد بع�دھم الثق�افي " مدرس�ة الحكم�ة"ه فكري وثقافي معين وواض�ح أص�حاب من توج
وتحدي�د م7م�ح المس�تقبل بأس�لوب  ، مباش�رةوالفكري بالتأكيد على نقد الواقع بص�ورة غي�ر 

والتي استمدوا ج�ذورھا م�ن حرك�ة  ، وفي إطار المفاھيم التقليدية وشبه التقليدية ، إص7حي
وم�ع ذل�ك فق�د ك�انوا  -عبد ه وغيرھم في مصر والشام ف�ي حين�ها�فغاني والكواكبي ومحمد 

أم��ا حرك��ة . ) ٨( ب��7 من��ازع ھ��م أكث��ر الموج��ودين تق��دما وقرب��ا م��ن المعاص��رة بص��فة ع��ام 
فھ�ي مدرس�ة تتمي�ز ع�ن المدرس�ة الس�ابقة ف�ي  ، ا�حرار اليمني�ين والجمعي�ة اليمني�ة الكب�رى

 ، وتمكن�ت ھ��ذه المدرس��ة ، الم�نظم مع��ا كونھ�ا ق��د جمع�ت ب��ين الثقاف�ة والعم��ل السياس�ي ش��به
بفضل ھذا الجمع بين الثقافة والسياسة من القيام بأدوار أكثر فاعلية وانتشارا على المستوى 

عل�ى أنن�ا يج�ب . الثقافي والسياسي وا2جتماعي إلى حد منازلة السلطة وإق7قھا بصفة دائمة
حي��ث ش��ارك الكثي��ر م��ن  ، ينأن��ه ب��الرغم م��ن وج��ود ت��داخل كبي�ر ب��ين المدرس��ت ، أن ن7ح�ظ

الحكمة وس�اھموا ف�ي نط�اق حرك�ة ا�ح�رار ا�كث�ر اتس�اعا وت�أثيرا م�ن حي�ث أفقھ�ا  جماعة
فإنھ��ا م�ن جھ��ة أخ�رى ل��م تك�ن تتع��دى كثي�را مفھ��وم الس��لطة  ، الثق�افي وطموحاتھ��ا السياس�ية

  .الحاكمة ل]مامة إ2 في حدود نسبية جدا

يش��عر الش��عب " : ال ف��ي ال��ب7د فقال��توص��فت ص��حيفة ا�خ��وان المس��لمين س��وء ا�ح��و
اليمني بأن�ه متخل�ف ع�ن رك�ب الحي�اة يع�يش ف�ي مجاھ�ل الظ�7م بين�ه وب�ين والرق�ي والتق�دم 

  .حجاب منيع من الظلم وا�وضاع التي 2 تتفق مع مطالب العصر
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وط�البوا با�ص�7ح . وحاول المستنيرون من أبنائه أن يتق�دموا بالنص�يحة لج7ل�ة ا�م�ام
فل��م يج��دوا إ2 العن��ت وا�رھ��اق مم��ا اض��طرھم إل��ى الھج��رة . 2ب��د من��ه–ل��ي الض��روري ا

  ".اليمنيين ا�حرار"والتشتت في كل مكان وأطلقوا على أنفسھم 

فيحمل�ه  ، بالق�اھرة أحم�دوينتھز حسن البنا فرصة وجود صالح محس�ن س�كرتير ا�م�ام 
الة مماثلة قال المرشد ثم يسلم القاضي العمري رئيس الوزراء رس.. رسالة شخصية ل]مام 

  : العام ل]مام يحيى

لم يعد بد من أن تقوم ف�ي ال�يمن حكوم�ة إس�7مية مس�ئولة ذات اختصاص�ات وس�لطات "
ول��ن ين�تقص ذل��ك ش�يئا م��ن حق��وق . واض�حة يؤازرھ��ا مجل�س ش��ورى يمث�ل طبق��ات الش�عب

ة بحريتھ�ا وسلطانھا الشرعي فلھا الرأي ا�على ولكنه تنظيم يرتفع معه شعور ا�م� ا�مامة
  .وكرامتھا ا�نسانية

وك��ان ح��رص ج7ل��تكم عل��ى س��7مة عقي��دة ا�م��ة اليمني��ة وص��يانة تقالي��دھا واس��تق7لھا 
  .يحمل دائما على الحذر من التعجل بمطالب ا�ص7ح الذي 2بد فيه من الخبراء ا�جانب

دي يجعلھ�ا ونحمد هللا على أنه وفق الب7د العربية إلى امتياز في مضمار التقدم ا2قتصا
  .كفيلة بإمداد اليمن بما تريده من الخبراء بمجرد إشارة من مو2نا ا�مام

بقي أن أتقدم إلى ج7لتكم مستأذنا في شأن أبنائكم في المھجر الذي دفعتھم الغيرة وحب 
فت��ادوا بالمطال��ب ا�ص��7حية ودع��وا إل��ى ا�خ��ذ بأس��باب التق��دم  ، الخي��ر للدول��ة وا�م��ة وهللا

  ".فعھم حماسة الشباب إلى شيء من التطرفالعمراني تد

وح��ددوا ل]م��ام دوره  ، وش��عب ا�م��اموھك��ذا رأى ا�خ��وان أن يكون��وا واس��طة ب��ين ... 
  ) ٩( . وما يجب أن يكون عليه الحاكم المسلم

يتح��دثون ف��ي ص��حفھم ع��ن المرش��د الع��ام  -م١٩٤٧من��ذ ن��وفمبر –كم��ا أخ��ذ ا�ح��رار 
وبالت��الي ب��دأ الش��يخ حس��ن البن��ا  ، حرك��ة ا�خ��وانوع��ن  ، ل]خ��وان المس��لمين حس��ن البن��ا

وا�خوان المسلمين يتحدثون عن حرك�ة ا�ح�رار اليمني�ين ف�ي ص�حفھم وينش�رون الرس�ائل 
من جريدة ص�وت ال�يمن الص�ادر ف�ي  ٥١بل وتبني قضيتھم إذ صدر العدد  ، المتبادلة بينھم

مرش��د الع��ام ل]خ��وان ال(  : م يحم��ل ف��ي ص��فحته ا�ول��ى العن��وان الت��الي١٩٤٧ن��وفمبر  ٦
  .) المسلمين يحمل لواء القضية في العالم العربي

ك��زعيم للجمعي��ة اليماني��ة  إب��راھيمونش��رت تحت��ه ن��ص رس��التين متب��ادلتين ب��ين ا�مي��ر 
أوكل��ت الجمعي��ة بمقتض��ى  ، المس��لمينالكب��رى والش��يخ حس��ن البن��ا ك��زعيم لحرك��ة ا�خ��وان 

وف�ي ك�ل  ، ن�ا أن يتح�دث ع�ن حرك�ة ا�ح�رارتام�ا لحس�ن الب تفويض�ا إب�راھيمرسالة ا�مير 
  .شأن من الشئون المرتبطة بھا كزعيم مطلق التصرف فيھا

 ، يتمتعون بتأييد كثير من المواطنين في ال�ب7د العربي�ة -يومھا– المسلمينكان ا�خوان 
  .وبالذات في مصر مركز الحركة وشبابھا المستنير

  .اليمنوقد أعد المرشد العام خطة ذكية للتغلغل في 

بن –انتھز ا�ساتذة المصريون الذين يعملون باليمن فرصة وصول سيف ا�س7م البدر 
إل��ى الق��اھرة للع��7ج ف��دعوه لحض��ور  -ول��ي العھ��د وحفي��د ا�م��ام يحي��ى أحم��دس��يف ا�س��7م 

  .إحدى ندواتھم التي يقيمونھا في المركز العام للجماعة

  .اليمنيين الذين يدرسون بالقاھرة وھناك تعرف البنا بالبدر وتم اللقاء مع الطلبة
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  .وقام البنا بدعوتھم لقضاء يوم في محافظة الفيوم. وتوطدت الع7قة بين الجميع

وأثن��اء حض��ور إح��دى الن��دوات تع��رف الجمي��ع عل��ى الفض��يل ال��ورت7ني وھ��و ع��الم 
اختي�ر س�كرتيرا ع�ام لجبھ�ة ال�دفاع ع�ن ش�مال  -في ا�ربعين من عم�ره–ومجاھد جزائري 

كافح ضدا 2ستعمال الفرنسي في الجزائر ث�م ھ�رب م�ن فرنس�ا إل�ى سويس�را وأق�ام . أفريقيا
وانض��م ل]خ��وان وك��ان ال��ورت7ني يجتم��ع . بمص��ر عن��دما عل��م أن الفرنس��يين يزمع��ون قتل��ه

  .البدر ا�س7مباليمنيين بعد انتھاء الندوات ويزورھم بالفندق ويتردد على سيف 

صاحب شركة  -زوج السيدة زينب الغزالي–الم سالم س محمدانضم إلى ھذه المجموعة 
فخ�ري ال�ذي زار ال�يمن  أحم�دأتوبيس الشرقية وھو صديق للمرشد الع�ام وا�ث�ري ال�دكتور 

  .من الجماعة أيًضامن قبل وھو 

ومع تطور ع7قة البدر بھذه الشخصيات نشأت فكرة سفر الفضيل الورت7ني إلى اليمن 
فخري ع�الم ا�ث�ار  أحمدجارية بھا يرافقه الدكتور سالم لتأسيس شركة ت محمدكمندوب عن 

  .فقد استطاع البدر إقناع أبيه بأن الورت7ني على جانب كبير من العلم والدين. ) ١٠( 

الش��ركة اليماني��ة للتج��ارة والص��ناعة "وأذن ا�م��ام يحي��ى للفض��يل ال��ورت7ني بتأس��يس 
قة على قانوناه ومنحھا امتي�ازا وأصدر مرسوما حكوميا بتشكيلھا والمواف" والزراعة والنقل

مؤقت��ا ف��ي الغ��از والس��كر لم��دة ث��7ث س��نوات وك��ان ھ��ذه الش��ركة س��تارا لنش��اط ا�خ��وان 
  .) ١١( المسلمين في اليمن 

وكان لنجاحه ا2قتصادي في عاصمة اليمن وسمعته كقائد إس7مي وعدو ل�وربي�ين م�ا 
رت7ني ع7قة قوي�ة م�ع الش�باب ساعده في ترتيب وضعه لدى ا�مام يحيى وبسرعة أقام الو

موض�حا ب�أن قي�ام  ) بي�ت ال�وزير( المعارضين ل]مام وبعدھا الطامحين إلى عرش ا�مامة 
ھ��ذه الص��7ت ھ��و م��ن أج��ل رفاھي��ة ال��يمن وإيج��اد ش��كل عص��ري ل]س��7م ف��ي ال��ب7د يق��وده 

أي�ة  ا�خوان المسلمون ول�م تثي�ر رح7ت�ه العدي�دة إل�ى ع�دن والمرتبط�ة بنش�اطه ا2قتص�ادي
" ا�ح�رار اليمني�ين"شكوك لدى ا�مام يحيى وبسرعة أصبح الورت7ني ھم�زة الوص�ل ب�ين 

في عدن وق�وى المعارض�ة داخ�ل ال�يمن وعل�ى اتص�ال دائ�م با�م�ام حس�ن البن�ا ف�ي الق�اھرة 
رغ�م م�ا ك�ان ق�د س�معه م�ن المعارض�ين ل]م�ام يحي�ى وأس�رته ف�ي –وكان ال�ورت7ني يأم�ل 

أن يقنع ا�مام وولي عده سيف ا�س7م أحمد بفكرته التي يؤمن أنه سيستطيع  -مصر وعدن
ناص��حھا متح��دثا وخط��ب ف��ي جوام��ع تع��ز وص��نعاء  بھ��ا وي��دعو إليھ��ا ول��ذلك جل��س معھم��ا

مسھبين أحدھما سياسي وا�خر اقتص�ادي وق�دمھما " تقريرين"وحرر الرسائل إليھما وأعد 
التقري��ر  ١٩٤٧أغس��طس  ٣ ف��ي" ا�خ��وان المس��لمين"إل��ى ا�م��ام يحي��ى ونش��رت ص��حيفة 

الع�الم العرب�ي وا�س�7مي كل�ه رج�اء ف�ي أن " : السياسي بمقدمة للشيخ حسن البن�ا ق�ال فيھ�ا
يس��رع ج7ل��ة ا�م���ام مؤي��دا مش���كورا ب��إقرار الن��واحي ا�ص���7حية ا�داري��ة وا2قتص���ادية 

  .) ١٢( " وا2جتماعية التي تنھض بشعبه حتى 2 يدع ثغرة ينفذ منھا ا2ستعمال ا�جنبي

المعارض –الشماحي  عبد هللاھـ التقى حسن البنا بالقاضي ١٣٦٦وفي موسم الحج عام 
المطاع وعبد هللا ال�وزير  أحمدوت7زما في مكة والمدينة وكان الشماخي مبعوثا من  -اليمني

وذلك لتوضيح الصورة الحقيقة ل]م�ام حس�ن البن�ا ع�ن الموض�ع اليمن�ي ال�ذي أغرق�ه ا�م�ام 
لف الشديد والجھل المظل�م والفق�ر الم�دقع ووع�د البن�ا بمس�اعدة الجھ�اد اليمن�ي يحيى في التخ

  .وفتح أبواب الجماعة للشباب اليمين الذي جاء إلى القاھرة للدراسة
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وتدفق المدرسين المص�رين المنتم�ين ل]خ�وان إل�ى ال�يمن ن�ذكر م�نھم ا�س�تاذ مص�طفى 
وق��د أص��بح المش��رف عل��ى  ) ع��دجامع��ة ع��ين ش��مس فيم��ا ب -دابعمي��د كلي��ة ا�( –الش��كعة 

  .) ١٣( ومقتل ا�مام يحيى  ١٩٤٨ا�ذاعة في صنعاء عقب قيام ثورة 

رياھا إلى اليمن فقد  انتقلت" مھندس الثورة"الذي أطلق عليه لقب –مع قدوم الورت7ني 
اندفع الورت7ني في إقام�ة الن�دوات وإلق�اء المحاض�رات ف�ي الم�دارس والمس�اجد والحف�7ت 

فق�د ك�ان ال�ورت7ني كتل�ة م�ن . لثورة إلى الشباب والض�باط وط�7ب الم�دارسفسرت روح ا
النش��اط والحرك��ة والمق��درة عل��ى التنظ��يم الحزب��ي والعم��ل السياس��ي إل��ى جان��ب كون��ه عالم��ا 

  .قديرا ومتحدا لبقا وخطيبا بليغا

وثق��ة ا�م��ام في��ه اس��تطاع ال��ورت7ني أن  ، وبس��بب أعمال��ه التجاري��ة اتص��ا2ته ف��ي ع��دن
ونتيج�ة ل�ذلك أص�بح . برح7ت عدة إل�ى ع�دن دون أن يثي�ر ش�كوك ا�م�ام يحي�ى حول�ه يقوم

  .الواسطة بين المعارضين المھاجرين والمنفيين في عدن وبين قوى المعارضة داخل اليمن

إن " : ال��ذي أع��ده مرك��ز الدراس��ات والبح��وث اليمن��ي ق��ال" ١٩٤٨ث��ورة "وف��ي كت��اب 
الث�وار ف�ي ع�دن وإل�ى البن�ا ف�ي الق�اھرة وانتھ�ت رسل الث�ورة ذھب�ت تحم�ل المعلوم�ات إل�ى 

الوزير إماما دستوريا لليمن عل�ى رأس حكوم�ة  عبد هللا2تصا2ت بالموافقة على أن يكون 
  .) ١٤( " دستورية 

ونج��ح ال��ورت7ني ف��ي أن يؤل��ف ب��ين ك��ل المعارض��ين �م��ام ال��يمن وجعلھ��م يوقع��ون 
  : قائ7 ١٩٤٧من سبتمبر  ١٤في " الميثاق الوطني المقدس"

  .الشيخ حسن البنا المسلمينھذا الميثاق ثم بمعرفة واط7ع ومباركة زعيم ا�خوان  -

خاص�ة تل�ك اللق�اءات  ، وقد أثار ذلك النشاط الكبير الذي قام به الورت7ني ا�م�ام يحي�ى
عن طري�ق الن�دوات والمحاض�رات ف�ي ص�نعاء وتع�ز واب وغيرھ�ا فق�ام باعتق�ال ع�دد م�ن 

لك�ن توص�يات ول�ي  ، كم�ا ح�اول إيق�اف ال�ورت7ني وأخرج�ه م�ن ال�يمن–الضباط والش�باب 
فواص�ل اتص�ا2ته بالشخص�يات  ، ودفاع حسين الكبسى عنه حال دون ذل�ك ، به أحمدالعھد 

 ، ال�ذي ك�ان مح�ل ثق�ة ا�م�ام ، قابليھا للتغيير من أمثال حسين الكبس�ي التي كان يتوسم فيھا
ال�وزير م�ن مجموع�ة  أحمدوعبد هللا بن  ، المطاع أحمدوأحمد بن  ، والحسين وولده الحسن

الشامي  محمدوأحمد بن  ، صنعاء وعبد الرحمن بن يحيى ا2رياني وزيد بن علي الموشكي
وھ�و ف��ي  ، ك�ان ال�ورت7ني أش�د المحرض�ين عل�ى التعجي�ل بالقي�ام ب�التغيير ) ١٥( وغي�رھم

م��ن مطامعھ��ا إل��ى الس��لطة لم��ا آث��ار  ، ق��وي الحج��ة ل��دى الع��ائ7ت الكب��رى ف��ي ال��يمن ، ذل��ك
.  ) ١٦( حت�ى بلغ�ت كب�ار الم�وظفين  ، واتس�عت دائ�رة ت�أثيره ، ومخاوفھا من سلطة ا�مام

فإذا كان ا�مام يحيى قد –2 يتم طفرة واحد  ، وكان التغيير الذي يراه 2بد أن يكون متدرجا
يك�ون أكث�ر  ، خ�رآ » بإم�ام «ف�7 أق�ل م�ن اس�تبداله  ، افقد كل من حوله آمالھم في ا�ص7ح

وم�ن ھن�ا ج�اء اختي�ار  –ال7زمة للتغير إل�ى مس�تقبل أفض�ل  ، قابلية للقيام بھذه ا�ص7حات
الوزير ليك�ون إمام�ا ف�ي مرحل�ة انتق�ال م�ن نظ�ام ا�مام�ة إل�ى نظ�ام  أحمدبن  عبد هللا�مير 

ك�ون عل�ى بھ�ذا ا2ختي�ار ق�د ي رغ�م أن ا�خ�ذ–القائم على ا�جھ�زة الش�عبية  ، الحكم الحديث
وتمك�ن  –مضض من بعض المفكرين اليمنيين ا�حرار الذين تطلعون إلى التغيي�ر الج�ذري 

فب�دأ يوط�د  ، التي لقيت عنده قبو2 حسنا ، من إقناع الوزير بقيادة الحركة لالورت7ني بأفعا
الت��ي ك��ان دائم��ا ف��ي  ، وف��تح لھ��م داره لعق��د ا2جتماع��ات ، ع7قت�ه بالفض��يل وم��ن يتص��ل ب��ه

الذي باتت س�حابات  ، لمختلف العناصر اليمنية يدفعه إلى ذلك خوفه من ا�مام يحيى عقدھا
  . الشكوك تغلف ع7قته به
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ورف�اقھم يض��عون الخط�ط ويتص��لون ف�ي ص��نعاء  ، والكبس��ي ، والمط�اع ، ب�دأ الفض��يل
العسكري العراقي جمال جميل وذھب�ت رس�ولھم تحم�ل المعلوم�ات إل�ى  ) النقيب( بالرئيس 
انتھ�ت ا2تص�ا2ت بالموافق��ة –وإل�ى الزبي�ري ونعم�ان بع�دن وإل�ى البن�ا بالق�اھر  ، م�ن بتع�ز

وفع��7 ش��كلت  -عل��ى رأس حكوم��ة دس��تورية –" إمام��ا دس��توريا"عل��ى أن يك��ون ال��وزير 
" بالميث���اق ال��وطني المق���دس"ن��ص عل���ى أعض��ائھا ووض��ع لھ���ا دس��تور س��مي  ، الحكوم��ة

ليطب�ع من�ه ع�دد  ، والنعم�ان ف�ي ع�دن وأرسلت منه نسخة بخط أحم�د الش�امي إل�ى الزبي�ري
  .تحفظ ھناك في سرية إلى الوقت المناسب �ع7ن ا2نق7ب ، كبير

ومرش��دھم الع��ام حس��ن البن��ا ع��ن طري��ق  المس��لميندور ا�خ��وان  ، الملف��ت للنظ��ر ھن��ا
 با�مام�ة يقولونو2  ، في اليمن وع7قاتھم با�مامة وھم ليسوا زيديين ، الفضيل الورت7ني

م�ا يخول�ه أن  ، والفق�ه وأص�وله ، بكتاب هللا وسنة رسوله ، ي محالة ل]جابة على ذلكوف -:
وأن ينكر ويثور على ما أنكره وثار م�ن  ، يفھم ويعرف ما فھمه وعرفه ا�مام زيد بن علي

كم�ا  ، بل كان حنيف�ا مس�لما" زيديا"الذي عندما ثار لم يكن –أجل إزالته ا�مام زيد بن علي 
ذلك ھو م�ا دف�ع ال�ورت7ني . وكما كان الورت7ني والبنا من بعده ، ين من قبلهكان جده الحس

إذا م�ا نش�أت ونم�ت  ، كنواة لدولة ا�س7م" الميثاق"فوضعا أصول  ، والبنا ل7ھتمام باليمن
س�يتمكن المختص�ون م�ن علم�اء المس�لمين وعب�اقرتھم ف�ي ظ7لھ�ا م�ن / عل�ى مب�ادئ قرآني�ة 

تح��دد قاع��دة ش��رعية 2نتخ��اب الح��اكم المس��لم ك��رئيس  ، ض��حةاس��تنباط نظري��ة سياس��ية وا
وض��من دس��تور الح��اكم المس��لم ك��رئيس ل��دولتھا ف��ي نط��اق  ، ل��دولتھا ف��ي نط��اق مفھومھ��ا

وم�ا  ، يس�تمد أحكام�ه م�ن كت�اب هللا وس�نة رس�وله ، وضمن دستور إس7مي دائ�م ، مفھومھا
ى م��ن أھ��ل الكف��اءة تض��عه لجن��ة خاص��ة يعين��ه مجل��س الش��ور ، يفض��ي ب��ه العق��ل الخ��الص

أن جماع�ة ا�خ�وان المس�لمين ك�ان . ويمكنن�ا أن نض�يف إل�ى ذل�ك–" والص7ح علما وعم�7
وربم�ا يك��ون ق��د رأى  ، تعتم�د ف��ي انتش�ارھا عل��ى ب�ث ال��دعوة ا�س�7مية م��ن منظ�ور مح��دد

ج�اح ف�ي نف�س الوق�ت 2نتش�ار ھ�ذه ال�دعوة خ�ارج  ، قادتھا في نجاح حركة ا2نق7ب باليمن
  .ويدعم أركانھا ، بما يثبت قواعدھا ، التي كانت تتحرك فيھا آنذاكالدائرة 

بمثابة مشروع دستور لل�يمن ف�ي المس�تقبل وھ�و " الميثاق الوطني المقدس"كان صدور 
وق�د س�جل ". ح�زب الجمعي�ة اليمني�ة الكب�رى"من ناحي�ة أخ�رى يعتب�ر نتيج�ة نھائي�ة لتش�كيل 

الت�ي يمك�ن تلخيص�ھا ف�ي تغيي�ر  ، ھم ومط�البھمأھ�داف ، في ھ�ذا الميث�اق" ا�حرار اليمنيون"
وبع��ث ال��ب7د ف��ي  ، وقي�ام حك��م عل��ى أس�س العدال��ة والحري��ة والمس�اواة ، نظ�ام الحك��م س��لميا

  .جميع النواحي

ولما صارت أحوال اليمن منحطة إلى ح�د بعي�د  : وقد افتتح ھذا الميثاق الوطني بما يلي
اني��ة الل��ذين اش��تھر بھم��ا ا�م��ام الح��الي يحي��ى ف��ي أم��ور ال��دنيا وال��دين بس��بب ا2س��تبداد وا�ن

محمد حميد الدين حتى صار الغرض المطلوب من ا�م�ة مع�دوما ف�ي ك�ل ناحي�ة ول�م يس�بق 
غير مظاھر كاذبة 2 تتفق مع موجبات الشرع الشريف و2 تطمئن إلى شيء م�ن ا�ص�7ح 

  .الذي يوجبه الدين في الحال و2 تصون اليمن من سوء عواقب المستقبل

وقياما للواجب � تعالى وللمسلمين وطلبا للس7مة في الدين وال�دنيا م�ن العقوب�ة م�ن هللا 
  .سبحانه وتعالى لحفظ شرف الدين وا2ستق7ل

اجتم��ع ممثل��و الش��عب اليمن��ي عل��ى اخ��ت7ف طبق��اتھم ف��ي ھيئ��ة م��ؤتمر ا�م��ن ليض��بط 
ا�م�ام الح�الي فق�رر مصالح ا�مة ويق�وم بك�ل واج�ب دين�ي ودني�وي لل�يمن وأھل�ه عن�د وف�اة 

  : ا�مر با�جماع بما يأتي
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الوزير لما اش�تھر ب�ه م�ن عل�م وفض�ل  أحمدبن  عبد هللامبايعة سيادة السيد  ) ١( المادة 
ومنزلة عالية في نفوس الناس مبايعة دينية ناجزة إمام ش�رعيا ش�ورويا دس�توريا عل�ى نح�و 

ا 2 يخ��الف أدن��ى مخالف��ة للتع��اليم م��ا تيس��ير ب��ه أرق��ى ا�م��م الي��وم ف��ي الع��الم المتحض��ر فيم��
  .ا�س7مية الصحيحة

ال�ذي ك�ان ف�ي قدرت�ه أن  إبراھيمأخرى أشار الميثاق المقدس إلى أن ا�مير  ناحيةومن 
يحمل ا�مة كلھا على أن تلت�ف م�ن حول�ه ل�و أن�ه أق�دم عل�ى الث�ورة ب�دون مش�اورة الزعم�اء 

 أحم�د عب�د هللامج�رد أن عل�م ب�أن الس�يد ا�خرين والتعاون معھ�م إ2 أن ھ�ذا ا�مي�ر الجلي�ل ب

الوزير قد وافق على ا2نق7ب بعث إليه بالبيعة وتنازل عن حقه في ترشيح نفسه كما أكد له 
  .رجال ا�مة أنه 2 يمكن أن يقوم بعمل يخالف ما يجمعون عليه من خطط وتدابير

ا لمجل��س للس��لطة التش��ريعية ك��ان ھ��ذا ا2ختي��ار م��ن التوفي��ق وق��د أص��بح س��موه رئيس��
لم يكن ھمه منذ نزل ميدان الجھاد إ2 خل�ق حكوم�ة دس�تورية  إبراھيمالشورى فسمو ا�مير 

م��ن أي  إلي��هوإيج��اد نظ��ام الش��ورى ل��ذلك ك��ان م��ن الطبيع��ي أن يك��ون ھ��ذا المنص��ب أح��ب 
  .منصب آخر

  : ثم يضيف الميثاق القول

نص�ف ق�رب حقا أنھا معجزة م�ن المعج�زات أن يتح�رك ش�عب استس�لم لطاغي�ة ح�والي 
وا�ذ2ل وا2ستعباد وتمزق�ت أواص�ر التع�اون ب�ين أف�راده  عاش أثناءھا تحت عوامل القھر

شر ممزق وعاش طوال ھذه المدة منع�ز2 ع�ن الع�الم محروم�ا م�ن التعل�يم والثقاف�ة والحي�اة 
  .والنور ومع ذلك تكون حركته منظمة سليمة قائمة بمثل ھذه السرعة والدقة وا�حكام

لفرنسية الكبرى كانت تستند إلى ش�عب ھ�و عل�ى جان�ب كبي�ر م�ن الحض�ارة أن الثورة ا
والنضج الثقافي بالنسبة إلى ذلك العصر ومع ھذا فقد كانت تلك الثورة عمياء وجارفة �نھا 
أص��بحت مس���رحا لح���وادث وحش���ية رھيب���ة و�ن زم��ام الس���لطة أثناءھ���ا ك���ان تح���ت ت���أثير 

  .الجماھير بدون زعامة

الحالي فبالرغم من أن الشعب اليمني محروم من الثقاف�ة مفل�س م�ن  أما ا2نق7ب اليمني
المال لم يتعود على النظام و2 الم�ؤتمرات فق�د ق�ام ف�ي ثورت�ه ھ�ذه بعملي�ة الھ�دم قبي�ل البن�اء 

  !وا�ن ماذا؟.. بسرعة تدعوا إلى الدھشة وا�عجاب

بي�ا نع�م تعدون�ه وا�ن أيھا الع�رب يج�ب أن ترفع�وا ا�ع�7م وتع�دوا ھ�ذا الي�وم عي�دا عر
عيدا �نك�م كس�بتم حكوم�ة عربي�ة واح�دة وش�عبا مجي�دا ف�ي الملم�ات والن�وازل فق�د زال عن�ه 

ف��ي جس��م الجامع��ة العربي��ة وس��يكون ل��ه م��ن الي��وم ص��وت  نافًع��االك��ابوس وأص��بح عض��وا 
  .مسموع ترن له ا�ذان ويردد صداه الدھر

ك�ة المعارض�ة وأفض��ل أھ�م عم�ل نظ�ري خلقت��ه حر "الميث�اق ال�وطني المق��دس"ويعتب�ر 
 ، مع مراع�اة بع�ض ا2عتب�ارات ، وثيقة يمكن من خ7لھا الوقوف على تطلعات المعارضة

وإن ك�ان واض�ع الميث�اق ق�د ح�اول  ، مثل كون قوى المعارضة لم تساھم جمعھا في وض�عه
  .جميعا مصالحھا -كما سنرى–أن يضع في اعتباره 

  : مقدمة الميثاق -أ
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حي�ث  ، إ2 أنھا ذات أھمي�ة كبي�رة ، تتجاوز فقرتين قصيرتين رغم أن مقدمة الميثاق لم
تضمنت تلخيصا مركزا لجملة من المبادئ التي ارتكزت عليھا شرعية جمي�ع م�واد الميث�اق 

  : فقد تضمن ھذه المقدمة. ال7حقة

  .مبرر التغير السياسي وھو انحطاط أحوال اليمن في أمور الدنيا والدين : أو2

  .ا�مام يحيى الذي تسبب في ھذا ا2نحطاط كحكم مستبد وأناني تقييم حكم : ثانيا

  .انتفاء الغرض من وجود ا�مامة بسبب ھذا ا2ستبداد وھذه ا�نانية : ثالثا

قيام�ا بالواج�ب � تع�الى "غ�ذ يمث�ل ھ�ذا التغيي�ر  ، تأكيد الشرعية الدينية للتغيير : رابعا
وھ��ذه  ، "ن العقوب��ة م��ن هللا س��بحانه وتع��الىوللمس��لمين وطلب��ا للس��7مة ف��ي ال��دين وال��دنيا م��

الش��رعية تعك��س لن��ا عقي��دة الس��نة والش��يعة مع��ا ف��ي ا�مام��ة حي��ث إن إقام��ة ا�مام��ة ل��ديھما 
  .إن لم يقيموھا أثموا المسلمينفرض واجب على 

وھ��و مب��دأ ا�جم��اع متم��ث7  ، دع��م ش��رعية التغيي��ر بتحق��ق مب��دأ ش��رعي ھ��ام : خامس��ا
  .وإجماعھم على مواد الميثاق -وھو أمر لم يحصل–ي ھيئة مؤتمر باجتماع ممثلي الشعب ف

ا�م��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن "وم��ن الم7ح��ظ افتق��اد المقدم��ة للمب��دأ الزي��دي المعتزل��ي 
فق�د عل�ق الب�دء ف�ي عميل�ة التغيي�ر . رغ�م ت�وفر ا�س�باب الموجب�ة للعم�ل بھ�ذا المب�دأ" المنكر
ا�مامة بعد حول إقامة  -كما ھو واضح–ة تدور مما جعل المسأل ، ا�مام يحيى" وفاة"حتى 

و2 تتض�من التص�دي ل�ه ب�الرغم م�ن فس�اد حكم�ه وانتف�اء الغ�رض م�ن  ، وفاة ا�مام الحالي
  .وجود ا�مامة وتوفر ا�سباب للقيام بالواجب الديني

وأن  ، المنطق السياسي العملي قد تغلب على الموقف الديني المب�دئي وھذا يدل على أن
رغ�م الح�رص عل�ى إعط�اء ھ�ذا التغيي�ر  ، السياسية كانت أظھر من ال�دوافع الديني�ة الدوافع

  .أساس شرعيا دينيا

  : نظام الحكم -ب

يتفق مع ما تيسير به أرقى ا�م�م ف�ي  ، حدد الميثاق نظام الحكم نظاما دستوريا شورويا
. لكت�اب والس�نةالتع�اليم ا�س�7مية المتمثل�ة ف�ي ا" أدنى مخالف�ة"العصر الحاضر و2 يخالف 

وھذا التحديد يفصح عن عملية توفيقية تعكس الثقافة الدينية السائدة كما تعكس طموح القوى 
وتب�رز لن�ا ھ�ذه التوفيقي�ة ف�ي . الجديدة في صفوف المعارض�ة إل�ى مس�ايرة الع�الم المتحض�ر

ق حي�ث ن�ص الميث�اق عل�ى أن�ه يطل� ، تحديد ألقاب ا�مام التي تتنافر مع بعضھا عند ال�تمعن
حس��ب ا�وض��اع ويب��دو أن واض��ع " المل��ك"أو " ص��احب الج7ل��ة ا�م��ام"عل��ى ا�م��ام لق��ب 

ھ�و أكث�ر انس�جاما م�ع العص�ر ف�رغم أن مفھ�وم ا�م�ام " المل�ك"الميثاق كان يشعر بأن لق�ب 
يختلف عن مفھم الملك إ2 أن ا�مامة تنسجم مع التراث الديني الذي يستند إليه الميثاق أكث�ر 

تس�رد .جأ واضع الميثاق إلى محاولة التوفيق وعل�ق ذل�ك بمقتض�يات ا�ح�والمن الملك لذا ل
وھي كم�ا ھ�و واض�ح 2 تتض�من  ، للبيعة" الشروط المقدسة"المادة الثانية في ثماني فقرات 

أم�ا الفق�رات  ، سوى شرط واحد وھو العمل بما تضمنه القرآن والسنة وما كان عليه السلف
�التي تمنح�ه المكان�ة الت�ي لس�ائر المل�وك ورؤس�اء  ، مامالسبع ا�خرى فتنص على حقوق ا

  .ما دام ملتزما بالميثاق ، الدول الحرة المستقلة في العالم

ومن الواضح أن المسألة ھنا قد خرجت عن كونھا مج�رد إمام�ة زيدي�ة ف�رغم الح�رص 
عل��ى مبايع��ة إم��ام ف��اطمي كاس��تمرار للتقلي��د الزي��دي وتجس��يد لوج��ود الخ��ط المح��افظ ض��من 
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لحركة إ2 أن تقييد ا�م�ام بدس�تور وبنظ�ام ش�ورى مح�دد ق�د ش�كل تج�اوزا ل]مام�ة الزيدي�ة ا
  .التقليدية

  : الھيئة التشريعية -ج

الفص��ل ب��ين  -والفك��ر السياس��ي ا�س��7مي عموم��ا–2 يع��رف الفك��ر السياس��ي الزي��دي 
ل ھ���ذه إذ إن ش���خص ا�م���ام يمث��� ،)  القض���ائية -التنفيذي���ة -التش���ريعية( الس���لطات ال���ث7ث 

وقد تضمن الميثاق �ول مرة في التاريخ اليمني نصوص�ا تقض�ي بإيج�اد . السلطات جميعھا
يت��ألف م��ن س��بعين  ) ٨الم��ادة ( يمثلھ��ا مجل��س للش��ورى مؤق��ت  ، س��لطة تش��ريعية مس��تقلة

ع�ن طري�ق تعي�ين –من ضمن مھام�ه إع�داد الدس�تور ف�ي م�دة 2 تزي�د عل�ى الس�نة  ، عضوا
ث�م ال�دعوة 2نعق�اد الجمعي�ة  -ستعانة بالجامع�ة العربي�ة ودولھ�الجنة خاصة لھذا الغرض وا2

التي بانعقادھا تنتھي مدة مجلس الشورى ويتحول أعضاؤه بص�ورة تلقائي�ة إل�ى  ، التأسيسية
أو " مجل�س ن�واب"تتح�ول إل�ى  ، أعضاء فيھا والجمعي�ة التأسيس�ية ھ�ذه ھ�ي ب�دورھا مؤقت�ة

ور وت�تم اس�تقالة الحكوم�ة وتش�كيل حكوم�ة إلى أي اسم آخ�ر بمج�رد أن تص�ادق عل�ى الدس�ت
ل��م تتھي��أ طباعھ��ا بع��د "و2 ي��تم انتخ��اب أعض��اء مجل��س الن��واب باعتب��ار أن ال��يمن  ‘جدي��د

أي –ب�ل يتح�ول أعض�اء الجمعي�ة التأسيس�ية إل�ى أعض�اء ف�ي المجل�س " للمع�ارك ا2نتخابي�ة
 : وھم�ا ، رطينوذل�ك بش� ، لدورة واحدة لعدد من السنوات يحددھا الدستور -مجلس النواب

وأن 2 يوج�د اعت�راض ظ�اھر م�ن قب�ل  ، أن 2 يرى أكثري�ة ا�عض�اء وا�م�ام خ�7ف ذل�ك
أما إذا لم يتوافر ھذان الشرطان فإن ا2نتخابات في ھذه الحالة تجري بحيث يعطي . الشعب

 حق ا2نتخاب لكل يمني ذكر بلغ العشرين من العمر وغري محكوم عليه شرعا بأية جريمة

–كم�ا يج�ب أن تمث�ل القبائ�ل والقض�وات . تمثيل سكان المدن بثلثي أعض�اء المجل�سويتم  ،

 –أما المھاجرون فيح�ق لھ�م ف�ي ك�ل بل�د يتواج�دون في�ه  -دون أن يحدد الميثاق نسبة للتمثيل
أن يبعث�وا مم�ث7 واح�دا ع�ن ك�ل ث7ث�ة  –بلغ عدد الناخبين فيھم ث7ثة آ2ف ناخ�ب ف�أكثر إذا 

  .) ٧المادة ( ور مھما قلت آ2ف وواحدا عن الكس

إذ  ، ويتضح مدى استق7لية السلطة التش�ريعية م�ن خ�7ل إلزامي�ة قراراتھ�ا وتش�ريعاتھا
–يعتب�ر ق��رارات وتش��ريعات ھ��ذه الس��لطة ملزم��ة للس��لطة التنفيذي��ة إ2 أن ا�م��ام ق��د أعط��ي 

فيع��ود  ، الح��ق ف��ي أن ي��أمر بإع��ادة النظ��ر فيم��ا 2 ي��راه ص��الحا في��ه -بص��دد الدس��تور م��ث7
المجل�س لدراس�ة ذل�ك مج�ددا ليص�بح م�ا يتوص��ل إلي�ه ھ�ذه الم�رة ملزم�ا ويج�ب عل�ى ا�م��ام 

وھذا الحق من الناحية العملية يشكل مدخ7 تمكنا للح�د م�ن اس�تق7لية الس�لطة  ، التوقيع عليه
التشريعية وتحويل مھمتھا إلى ھيئة مكلفة ببلورة وجھة نظر ا�م�ام وإكس�ابھا ص�فة الق�انون 

  .) ٥ادة الم( 

  ا�مام -د

يعتب��ر ا�م��ام الدس��توري ف��ي الميث��اق مم��ث7 لشخص��ية الدول��ة ومجس��دا لوح��دة س��لطاتھا 
ف�7 تص�بح الق�وانين والتش�ريعات الص�ادرة ع�ن الس�لطة التش�ريعية ملزم�ة للس�لطة  ، الث7ث

كلف�ه كما أنه ھو ال�ذي يع�ين رئيس�ا للس�لطة التنفيذي�ة وي ، التنفيذية إ2 بعد أن يمھرھا بتوقيعه
ويوق��ع عل��ى المعاھ��دات ويش��رف عل��ى أم��وال الدول��ة  ، بتش��كيل الحكوم��ة ويش��رف عليھ��ا

كم��ا أن الس�لطة القض��ائية ملتزم�ة بع��دم  ، إل�خ.. ويس�ائل أي ش�خص ل��ه ع7ق�ة بھ��ذه ا�م�وال
  .) ١٥ ، ٢المادة ( إصدار أي حكم قضائي إ2 باسمه 

يمس�ك في�ه بزم�ام الس��لطات  وھ�ذه المكان�ة الت�ي منحھ�ا الميث�اق ل]م�ام جعلت��ه ف�ي مرك�ز
أن يم��ارس ھ��ذه  -كم��ا ك��ان الح��ال بالنس��بة ل]م��ام يحي��ى–ولكن��ه ل��م يع��د بإمكان��ه  ، ال��ث7ث
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أن تغ�دو مكان�ة  -نظري�ا–وب�ذلك ك�ان يمك�ن  ، السلطات مباشرة بل أصبحت ھيئاته المس�تقلة
دة ف�ي لو أن درجة الوعي السياسي كانت أكثر نضوجا ومصالح القوى الجدي ، ا�مام شكلية

  .المعارضة أكثر تبلورا

ورغم أن سلوك ا�مام العملي خ7ل أسابيع ا2نق7ب إذ قد يوحي بأن استق7ل السلطات 
إ2 أن محاول�ة  ، الث7ث لن يتحقق في ظل وجود ا�مامة بعقليتھ�ا وتراثھ�ا السياس�ي المتمي�ز
تقليل من أھميت�ه إبراز وجود سلطات مستقلة للدولة ھو في حد ذاته عطاء نظري 2 يمكن ال

وتقديم���ه قياس���ا بظ���روف المرحل���ة تل���ك وطبيع���ة الحك���م ا�م���امي الس���ابق وانح���دار ا�م���ام 
  .الدستوري من نفس الثقافة ومن نفس الطبقة

فق�د حج�ب عن�ه الميث�اق  ، وقد برز ا2تجاه إلى تقييد سلطة ا�م�ام ف�ي أكث�ر م�ن موض�ع
كم��ا منع��ه م��ن ع��زل  ، لش��ورىة أكثري��ة مجل��س ا٥الح��ق ف��ي توقي��ع المعاھ��دات دون مواف��ق

الوزراء وأمراء ا�لوية الذين ھم أعضاء في المجلس إ2 بحكم الش�رع وبع�د تقري�ر وج�وب 
  .) ٩المادة ( ذلك ن قبل العلماء في المجلس أو لسبب آخر يتفق عليه أكثرية المجلس 

  : تشكيل الوزارات والوظائف العليا في الدولة -ھـ

ق قد أخذ ف�ي اعتب�اره نم�اذج الحك�م وا�دارة القائم�ة ف�ي مما 2 شك فيه أن واضع الميثا
مما جعل التشكي7ت الملحق�ة في�ه أي ف�ي  ، كمثال -خاصة مصر والعراق–ا�قطار العربية 

الميثاق تأخذ في معظمھا طابعا نظريا يدل على أنھا لم تأخذ قدرا كافيا من الدراسة والتمعن 
ق�د وردت م�ث7 أس�ماء وزارات 2 تتف�ق م�ع المھ�ام ف. ولم تستوح ا2حتياجات الحقيقية لل�ب7د

وكان با�مكان ا2ستعاضة عنھا بإدارات عام�ة . المرحلية و2 مع الكوادر الوطنية المتوفرة
ت��رتبط مباش��رة برئاس��ة ال��وزراء أو تن��دمج ف��ي ال��وزارات ذات المھ��ام المتش��ابھة كا�ش��غال 

وم��ع ذل��ك ف��إن ھ��ذه التش��كي7ت . والتج��ارة والص��ناعة وا2قتص��اد والمن��اجم ، والمواص��7ت
رغ�م أن ھ�ذا الطم�وح ق�د رس�مت ح�دوده  ، تظھر لن�ا طم�وح الق�وى الجدي�دة ف�ي المعارض�ة

  .ا�حجام الحقيقة لقوى المعارضة المختلفة

أي أحج��ام ق��وى –ويمك��ن أن تعينن��ا ھ��ذه التش��كي7ت نفس��ھا عل��ى تبي��ين ھ��ذه ا�حج��ام 
إض�افة إل�ى  ، تأثروا بأغلبية الكراسي الوزاريةفكبار السادة مث7 قد اس -المعارضة المختلفة

ا�مام�ة ورئاس��ة مجل��س ال��وزراء ورئاس��ة مجل��س الش�ورى ومعظ��م الكراس��ي في��ه كم��ا ك��ان 
م�ن –ث�م كب�ار م�7ك ا�رض  ، ويلي السادة القض�اة. منھم معظم كبار الموظفين الشورويين

وھم ينحدرون كما تق�دم – أما المستنيرون ، ثم نسبة ضئيلة من التجار -غير السادة والقضاة
فقد ب�رزت أس�ماء المع�روفين م�نھم بص�ورة خاص�ة ف�ي قائم�ة  -معنا من ھذه الفئات جميعھا

  .) ١( مديري الوزارات 

2  ومن الج�دير بالم7حظ�ة أن تواج�د ھ�ذه الشخص�ية أو تل�ك ض�من التش�كي7ت الملحق�ة
ثقلھ�ا ا2جتم��اعي ي�دل عل�ى ال��دور ال�ذي لعبت��ه ض�من النش��اط المع�ارض بق�در م��ا ي�دل عل��ى 

إذ إن العديد ممن ضمتھم ھذه التشكي7ت قد أس�ھموا خ�7ل  ، وا2قتصادي ونفوذھا السياسي
أحداث ا2نق7ب في الحركة المضادة التي قضت عل�ى ا2نق�7ب وس�اقت رج�ال المعارض�ة 

  .إلى السجون وساحات ا�عدام

  : ا�دارة العامة -و

  إيجاد إدارة حديثة -١
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ق ھذه المسألة بالتفصيل إ2 أنه ق�د أو2ھ�ا العناي�ة ح�ين ش�دد عل�ى اتخ�اذ لم يتناول الميثا
وأك��د عل��ى  ) ٢٨ ، ٢١الم��ادة ( إج��راءات رادع��ة ض��د ا2خ��ت7س والرش��وة والمحس��وبية 

م�ن الجامع�ة العربي�ة ودولھ�ا انت�داب خب�راء لتنظ�يم ا�دارة ف�ي " وبإلح�اح"ضرورة الطل�ب 
حديد ا2ختصاصات حتى يتم وض�ع الدس�تور وحت�ى وقد أرجأ مسألة ت. ) ١٩المادة ( اليمن 

الم�اد ( ذلك الحين نص الميثاق على تطبي�ق م�ا ھ�و معم�ول ب�ه ف�ي ك�ل م�ن الع�راق ومص�ر 
١٧ (.  

أولھم�ا اتخ�ذا ا�نظم�ة العربي�ة خاص�ة مص�ر والع�راق م�ث7  ، ويبرز ھنا جانبان ھامان
 ، لحرك�ة إل�ى ح�د المبالغ�ةالبعض ف�ي ا�ش�ادة با إليهوثانيھما عدم صحة ما ذھب . يقتدى به

أن ا�مر كما ھ�و واض�ح  ، حين اعتبرھا أول ثورة على ا�نظمة الملكية في الوطن العربي
الت��ي اتخ��ذھا –ف��ي الميث��اق ك��ن ب��ا�حرى محاول��ة للوص��ول إل��ى مس��توى ا�نظم��ة الملكي��ة 

  .وذلك بإيجاد ملكية دستورية مقيدة شبيھة بنظام العراق ومصر -المعارضة قدوة لھا

  تعيين وعزل الموظفين -٢

لم يعد م�ن حق�ه ع�زل كب�ار الم�وظفين ال�ذين ھ�م أعض�اء ف�ي  -وفقا للميثاق–كأن ا�مام 
أم��ا بالنس��بة للتعي��ين ف��إن جمي��ع . مجل�س الش��ورى قب��ل أن يواف��ق مجل��س الش��ورى عل��ى ذل��ك

التعيينات في الوظائف الرسمية تتم بناء على اقتراح من قبل الوزير المختص يتق�دم ب�ه إل�ى 
  .) ٢٢المادة ( ا�مام للنظر فيه والموافقة عليه أو ا�مر بإعادة النظر 

مم�ا يجع�ل ا�م�ام عملي�ا ص�احب  ، ويبدو ا�مر بإعادة النظر ھنا بمثابة رف�ض للتعي�ين
  .الكلمة ا�خيرة في مسألة التعيين على عكس مسألة العزل

الدول�ة دون أن يمت�د وقد اقتص�ر الميث�اق ف�ي ھ�ذه المس�ألة عل�ى الوظ�ائف الرئيس�ية ف�ي 
حصانة  –كما رأينا –ومنح أصحاب الوظائف العليا  ، اھتمامه إلى سائر الوظائف ا�خرى

ف��ي ح��ين ل��م يض��من حماي��ة  ، خاص��ة ض��د الع��زل باعتب��ار عض��ويتھم ف��ي مجل��س الش��ورى
رغ�م أنھ�م أكث�ر تعرض�ا ل�ه بحك�م ض�عف مراك�زھم  ، الموظفين الصغار م�ن الع�زل الكيف�ي

مما يعتبر مؤشرا من المؤشرات التي تدلنا على التوجه الرئيس�ي  ، تصاديةا2جتماعية وا2ق
  .للميثاق وعلى المصالح التي حظيت فيه بأكبر قدر من العناية

  : الدفاع وا�من -ز

  : برز اھتمام الميثاق بالجانب الدفاعي وا�مني من خ7ل نصه على ا�تي

يح�ل عن�دما  ، وتن�وير ا�فك�ارتأسيس حرس وطني من الشباب المثقف لحفظ ا�من  -١
  .) ١٨المادة ( تستقر ا�حوال 

الطلب من الدول العربية إرسال عدد من الطائرات لفترة قصيرة ل7س�تعانة بھ�ا ف�ي  -٢
  .) ١٩المادة ( حفظ ا�من 

  .) ٢٦المادة ( تحسين حالة الجيش من حيث المرتبات والتجھيزات  -٣

ام أو يسبب أدن�ى ض�رر للدول�ة ف�ي ال�داخل الضرب على يد كل من يخل با�من الع -٤
  .) ٣٦المادة ( والخارج 

و2 ش�ك أن ا2تج��اه إل��ى تكلي��ف الش��باب المثق��ف بتحمي�ل مھم��ة حف��ظ ا�م��ن ورب��ط ھ��ذه 
إذ يعك�س فھم�ا  ، ا�مني�ة–المھمة بمھمة تثقيفية ھو أھم جانب من جوان�ب السياس�ة الدفاعي�ة 

كم�ا –إ2 أن ھ�ذا الفھ�م الص�ائب ل�م يمت�د  ، صائبا لدور ال�وعي ف�ي اس�تتباب الوض�ع ا�من�ي
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فق��د اھ��تم الميث��اق بالمرتب��ات والم7ب��س والتجھي��زات دون أن  ، ليش��مل قط��اع الج��يش -يب��دو
  .يعي اھتماما لمسألة رفع مستوى الوعي في أوساطه أو حتى رفع مستوى الكفاءة القتالية

  والعليم والصحة والموص7ت والزراعة

( الجھل والفق�ر والم�رض وا2ھتم�ام بالمواص�7ت والزراع�ة أكد الميثاق على محاربة 
  .) ٣٢المادة 

  .والخطوات التي يجب اتخاذھا بھذا الصدد ا�جراءاتدون أن يتطرق إلى 

  المھاجرون -ط

اھتم الميثاق بالمھاجرين سواء عندما أكد على وجوب العناية بھم وإع�ادة م�ن يمك�ن أن 
تواج�دھم ض�من مجل�س الش�ورى وأعط�اھم نس�با مح�ددة أو عندما أكد على  ، الب7د تنتفع به

بحك�م وج�ودھم –وھذه النسب كان من ش�أنھا أن تض�من للتج�ار بص�ورة أكي�دة  ، في التمثيل
تواجدا ف�ي الھيئ�ة التش�ريعية 2 تحظ�ى ب�ه الطبق�ات  -على رأس الجاليات اليمنية في المھجر

  .) ٣٧ ، ٧المادة (  والفئات الشعبية ا�خرى التي لم تعط نسبا محددة لتمثيلھا

  : إزالة الظلم عن الرعايا -ي

الك�امن ف�ي  ، لم يستطع الميثاق أن ينفذ إلى فھم واقع الظل�م ال�ذي ع�اين من�ه المواطن�ون
ل�م يتج�اوز  -أي الميث�اق–لذا فإن�ه  ، ا�قطاعيةطبيعة التركيب ا2قتصادي وع7قات ا�نتاج 

ة تحس�ين طريق�ة جباي�ة الزك�اة وإس�قاط في معالجته ھذه المسألة حدود ا�ش�ارة إل�ى ض�رور
في حين بدا واقع ا2ستغ7ل والظلم الواقع على الف7حين وھم الغالبية العظمي من  ، البواقي
أمر بعيد ع�ن  -2 من قبل الدولة وحدھا وإنما بصورة رئيسية من قبل كبار الم7ك–السكان 

  .لتغيير الذي يطمح إليهو2 يدخل ضمن مھام ا ) وبالتالي الحركة( اھتمام الميثاق 

  الم7مح الليبرالية في الميثاق -ك

ظھرت ھذه الم7مح في التأكيد على المساواة وصون المال والع�رض وال�روح وحري�ة 
ما وضعنا في اعتبارنا واقع التمايز  إذاولكن ھذه الم7مح لم تلبث أن تھتز . التعبير والتجمع

والل��ذين 2 يس��مح  ، ل��م يتع��رض لھم��ا الميث��اقالل��ذين  ، ا2جتم��اعي وا2س��تغ7ل ا2قتص��ادي
ح�دود ا�م�ن "كم�ا أن تقيي�د حري�ة التعبي�ر والتجم�ع ب�ـ . بقاؤھما بتطبيق مبدأ المس�اواة عملي�ا

إذ إن ممارس�تھا ھن�ا رھ�ن  ، يمكن أن يحول ھذه الحرية على مجرد نص ش�كلي" والقوانين
ا�م��ر ال��ذي  ، نين لمص��لحتھابموافق��ة الفئ��ة الحاكم��ة الت��ي ترس��م ح��دود ا�م��ن وتفس��ر الق��وا

  .) ٣٠ ، ٢٩المادة ( إمكانية ممارستھا 

   : الع7قات الخارجية -ل

  الب7د العربية -١ل 

عتبار امر معنا في أثر من موضع توجه الحركة نحو الجامعة العربية والب7د العربية و
اق ف�ي بن�ود وقد عبر الميث�. بعض أنظمتھا مث7 أعلى لما تھدف إليه من إص7ح داخل اليمن

الم�واد ( ري والم�الي وال�دفاعي ادسواء عند الحديث ع�ن البن�اء ا� ، متعددة عن ھذا التوجه
بأس�رع م�ا "وفي ا�لحاح على تعيين ممثلين سياس�يين ف�ي ال�ب7د العربي�ة  ) ٢٠ ، ١٩ ، ١٧

  . ) ٣٥المادة ( "إلى أقصى حد ممكن "والبرھنة على التعاون مع الجامعة العربية " يمكن

  الب7د ا�جنبية : ٢ل
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 ، 2 تتص�ف ب�الجمود و2 بالع�داء ، عبر الميثاق عن نظرة منفتحة إلى الع�الم الخ�ارجي
وح�ين  ، حين أكد على ضرورة ا2تصال بھذا العالم ع�ن طري�ق ف�تح تمثي�ل دبلوماس�ي مع�ه

  وھذه النظرة تمثل موقفا مناقضا للموقف ". بالعالم المتمدن"وصفه 

حين كان يصور العالم الخ�ارجي بأن�ه ع�الم الكف�ر  ، على تكريسهالذي مل ا�مام يحيى 
  . سياسة ا2بتعاد والعزلة -كما مر معنا–وسلك تجاھه  ، ومصدر الشرور

   : ملحق الميثاق -م

   : ديل الميثاق بملحق خاص تضمن أربع مواد ذات د22ت ھامة

وھ�ذا . ا عام�ا للدول�ةمن الفضيل الورت7ني أن يقبل تعيينه مستشار" بإلحاح"الطلب  -١
  . يدل على دوره الھام في الحركة

التأكي��د عل��ى الموق��ف غي��ر الع��دائي م��ن أف��راد أس��رة ا�م��ام يحي��ى وعل��ى أن لھ��م م��ا  -٢
مم�ا يش�ير إل�ى أن الحرك�ة ل�م  ، إذا ھ�م التزم�وا بالميث�اق ، وعل�يھم م�ا عل�يھم" ا�مة"�فراد 

  . ء إبعادھم عن منصب ا�مامةمتيازات ھذه ا�سرة باستثنااتستھدف القضاء على 

وق�د ك�ان ف�ي عھ�د ا�م�ام يحي�ى رئيس�ا . تعيين القاضي حسين العمري وزيرا للدولة -٣
مما يدل على استعداد العھ�د الجدي�د 2حتض�ان جمي�ع مس�ئولي  ،)  بدون وزارات( للوزراء 

  . العھد السابق و�بقاء على امتيازاتھم

الذي ضحوا بأموالھم وجھودھم ف�ي بس�يل خدم�ة  ، الوعد بمكافأة ا�حرار الوطنيين -٤
  . الشعب اليمني

إن تثبيت مثل ھذا الوعد في الميثاق يشير من ناحي�ة إل�ى أن الطموح�ات الذاتي�ة لتحقي�ق 
مم�ا  ، مكاسب خاصة عاجلة من خ7ل التغيير السياسي كانت بارزة في صفوف المعارضة

ناحية أخرى إلى أنه قد نظر إلى كما يشير من . جعل واضع الميثاق يحرص على إرضائھا
ا�مر الذي يمكن أن يؤخذ كدليل عل�ى . ھذه الطموحات الذاتية حينذاك كطموحات مشروعة

حيث ارتبط مثل ھذا  ، تدني الوعي في صفوف المعارضة ل�ھمية الوطنية للتغير السياسي
  . التغيير في أذھان الكثيرين بالحصول على مكاسب خاصة عاجلة

كم�ا س�نرى م�ن ك�ل م�ا –د ھ�ذه الطموح�ات الذاتي�ة أث�ر ا2نق�7ب مباش�رة وقد تأكد وجو
م�ن حي�ث ش�كل  ، تقدم يتضح لنا أن الميثاق قد ركز اھتمامه على الجان�ب الس�لطوي البح�ت

وعم�ل ووظ��ائف الس��لطة السياس��ية وتوس��يع دائرتھ��ا لت��ت7ءم م��ع واق��ع التركي��ب ا2جتم��اعي 
دة اقتص�اديا واجتماعي�ا أن تس�ھم ب�دور أكب�ر ف�ي وا2قتصادي في الب7د فتسمح للفئ�ات الس�ائ

بعد أن عمل ا�مام يحيى على تضييقھا حتى قصرھا في  ، ممارسة السلطة ورسم سياساتھا
لھ�ذا فق�د توس�ع الميث�اق ف�ي تفص�يل . النھاية على أفراد أسرته وعدد قليل من المق�ربين إلي�ه 

ف�ي  ، الوظائف العليا ف�ي الدول�ةمكانة ا�مام ومھامه وص7حياته وتشكيل مجلس الوزراء و
حين اكتفى بإشارات سريعة إلى مسائل تھم ا�كثرية الساحقة من المواطنين وتتطل�ب عناي�ة 

كالمس��ألة  ، أكث��ر م��ن أج��ل ح��ل مش��كلة التخل��ف والظل��م ا2جتم��اعي وا2قتص��ادي الس��ائدين
. ي منھ�ا ال�يمن وھي أعقد المسائل التي تع�ان ، ا2قتصادية ومسألة التعليم والصحة والقضاء

ك���ان البن���ا يظ���ن أن إص���7ح المجتمع���ات العربي���ة " : "١٩٤٧ث���ورة "ب���ل لق���د وق���ال كت���اب 
 خ7فة إس7مية على نمط الخلف�اء الراش�دين، وا�س7مية 2 يتحقق إ2 في ظل حكومة دينية أ

مع اعتبار ما طرأ على العالم من نظم ونظريات وعل�وم جدي�دة يؤخ�ذ منھ�ا م�ا ي�ت7ءم م�ع  ،
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م الشريعة ا�س�7مية كنظ�ام م�زيج م�ن الق�ديم والح�ديث ليك�ون دس�تورا لحكوم�ة خ7ف�ة أحكا
  . إس7مية

ورأي حسن البنا أن اليمن أنسب بلد عربي لتحقيق قيام دولته ا�س7مية ويقول ال�دكتور 
   : الصائد

وإنم��ا  ، ل��م تقتص��ر ع7ق��ة ا�خ��وان بحرك��ة المعارض��ة عل��ى تق��ديم النص��ح والتوجي��ه"
فأص�درت ص�حفا  ، ك إل�ى دع�م م�ادي مك�ن ھ�ذه الحرك�ة م�ن النش�اط ا�ع7م�يتجاوزت ذل

صدر صحفھم لشن حم7ت دعائية ضد الحكم الق�ائم  ، كما فتح ا�خوان ، ومنشورات علنية
  . في اليمن

وھذه الع7قة تدخل ضمن المخطط العام ل]خوان الطامح إلى إقامة دولة إس7مية تشمل 
  .العالم ا�س7مي

وتحدي��د  ، س��واء ف��ي تنش��يط حرك��ة المعارض��ة ، �خ��وان دورا قيادي��ا ب��ارزاوق��د لع��ب ا
  . أھدافھا السياسية أو في ا�عداد ل7نق7ب وتنفيذه ودعمه

  ھوامش الفصل الثالث

  . ١٤ص ، ا�ع7م اليمني والقضايا السياسية : عبد الجابر س7 محمد -١

ص  ، ١٩٤٨حيى حتى ع�ام حركة المعارضة اليمنية ضد ا�مام ي ، الصائدي أحمد -٢
٤٦ .  

  .٢٣٤ص -جـ د -أحداث صنعت التاريخ –محمود عبد الحليم  -٣

  ص ، في اليمن ١٩٤٨انق7ب –كمال يحيى  محمد -٤

  . ١٠/١٩٤٦/ ٣١جريدة صوت اليمن العدد ا�ول  -٥

 ، م ف��ي مدين��ة ع��دن ١٩٤٦أكت��وبر  ١٣ف��ي  ) ص��وت ال��يمن( ص��در أول ع��دد م��ن  -٦
ھ�ي ،...نعم�ان محم�د أحم�دمحمود الزبيري ومدير تحريرھ�ا  محمدوترأس تحريھا القاضي 

ث�م ص�ارت ف�ي ثم��ان  ، وكان�ت تص�در ف��ي أول ا�م�ر ف�ي أرب�ع ص��فحات. جري�دة أس�بوعية
وتطب��ع منھ��ا ف��ي ح��دود أل��ف نس��خة ف��ي أ ول ا�م��ر ث��م .... س��م  ١٣×  ٤٥ص��فحات مق��اس 

ع ف�ي مدين�ة ع�دن ومنھ�ا ومعظم نسخھا كانت توز... تضاعف العدد مع زيادة ا�قبال عليھا
وبعضھا ترسل إلى المھ�اجرين اليمني�ين  ، بعض النسخ تتسرب سرا إلى مملكة ا�مام يحيى

  . في الخارج

كانت معظم موادھا موجھة ضد حكم  ، أول جريدة حزبية يمنية" صوت اليمن"وتعتبر 
  . وأعوانھم ورجال حاشيتھم ، آل حميد الدين

" س��يف ا�س��7م"ري��ة وفض��ح ول��ي العھ��د ا�مي��ر وكان��ت ف��ي أول أمرھ��ا ترك��ز عل��ى تع

وتن��ادي با�ص��7حات  ، وتطال��ب بإزاحت��ه م��ن و2ي��ة العھ��د ، أحم��د ب��ن يحي��ى حمي��د ال��دين
وقد اعتمدت على المقا2ت الموجھة لنقد ا�وضاع في مملكة  ، الداخلية في جميع المجا2ت

الع��ابثين والمفس��دين م��ن ومناش��دة ا�م��ام القي��ام با�ص��7حات وال��تخلص م��ن  ، ا�م��ام يحي��ى
ونبھ�ت إل�ى المظ�الم الت�ي كان�ت ترتك�ب بوس�ائل ش�تى منھ�ا  ، رجال حاشيته والمقربين إلي�ه

وكان���ت تنش���ر باس���تمرار رس���ائل الش���كاوي الت���ي تص���لھا م���ن  ، ا�خب���ار ورس���ائل الق���راء
تنش�ر ا�خب�ار  أيًض�اوكان�ت ... المواطنين من داخل المناطق الخاضعة لحكم آل حميد ال�دين
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وتعمق��ت . وتق��وم بتحلي�ل ا�ح��داث السياس��ية ، محلي�ة والعربي��ة والعالمي��ة والتعليق�ات عليھ��اال
صلتھا بالمواطنين اليمنيين في داخل الب7د وخارجھا وزاد عدد مراسيلھا وتضاعف قراؤھا 

وكان�ت تص�لھا ب�ين الح�ين وا�خ�ر وس�ائل م�ن العلم�اء والمش�ايخ وا�عي�ان  ، وكثر ورادھ�ا
  . م تطالبه فيھا رفع المظالم وتخفيف أعباء الضرائب عن كواھلھمموجھة إلى ا�ما

 ، م�ع القض�ية الفلس�طينية" ص�وت ال�يمن"وفيما يتعلق بالقضايا العربية والدولي�ة وقف�ت 
وطالب��ت بإع��ادة ال7جئ��ين إل��ى  ، وس��اندت الش��عب الفلس��طيني المنك��وب باغتص��اب أرض��ه

ولكنھا لم تتعرض لوج�ود ا2س�تعمار  ، كما وقفت ضد التدخل ا�مريكي في اليمن ، ديارھم
وكان��ت ب��ين الح�ين وا�خ��ر تش��يد . البريط�اني ي ع��دن وس��ائر من�اطق جن��وب ال��يمن المحت�ل

ب��بعض ا�ص��7حات الطفيف��ة الت��ي كان��ت تق��ام ف��ي ع��دن لخل��ق الحم��اس ال��وطني ف��ي نف��وس 
اريع والقي��ام بمش�� ، الم��واطنين م��ن أبن��اء الش��مال للمطالب��ة بإدخ��ال إص��7حات ف��ي من��اطقھم

تنش�ر مقتطف�ات م�ن أق�وال الص�حف العربي�ة  أيًض�اوكان�ت  ، مماثلة لتلك التي تقام في ع�دن
كما نشرت بعض البيانات الت�ي كان�ت  ، وخاصة تلك التي تتناول ا�وضاع اليمنية والعربية

اب�ن ا�م�ام يحي�ى ال�ذي ھ�رب إل�ى ع�دن وانض�م إل�ى ص�فوف  إبراھيمتوجه من سيف الحق 
إل��ى " الجمعي��ة اليماني��ة الكب��رى"كم��ا تخصص��ت ف��ي نش��ر بيان��ات  ، المعارض��ة لحك��م أبي��ه

. وبع�ض فق�رات م�ن برن�امج الجمعي�ة" الميث�اق ال�وطني المق�دس"ونش�رت  ، الشعب اليمن�ي
والمطالب�ة بإص�7ح  ، وكانت معظم موادھا مرك�زة ح�ول فض�ح ا�وض�اع ف�ي ش�مال ال�يمن

م�ن الناحي�ة النظري�ة والفكري�ة  "ص�وت ال�يمن"وكانت . نظام حكم آل حميد الدين أو إسقاطه
وم�ن  ، وم�ن الناحي�ة العملي�ة ذات اتج�اه إص�7حي ت�وفيقي ، تنحو منحى ا�خ�وان المس�لمين

... الناحية السياسية تدعو إلى حكم ش�ورى دس�توري يس�تمد أحكام�ه م�ن الش�ريعة ا�س�7مية
ت ا�نظ�ار أن تلف" صوت اليمن"من خ7ل جريدتھا " الجمعية اليمانية الكبرى"واستطاعت 

وص��ارت تش�كل مص�در إزع��اج وقل�ق ل]م��ام يحي�ى ورج��ال  ، إليھ�ا ف�التف اليمني��ون حولھ�ا
خاصة أنه كان من بين أعض�ائھا أح�د أف�راد ا�س�رة المالك�ة وھ�و  ، حكمه وأتباعه وحاشيته

�ن�ه أث�ر الوق�وف م�ع الح�ق " سيف الحق"إبراھيم الذي لقبه ا�حار " سيف ا�س7م"ا�مير 
  . مع باطل أبيه وأتباعهعلى الوقوف 

وغل�ى  ، وكان سيف الحق إبراھيم يبعث برسائل ون�داءات إل�ى زعم�اء الع�رب وقادتھ�ا
الجامعة العربية يطالبھم فيھا التدخل �قناع حكام ال�يمن بإقام�ة الع�دل ونش�ر التعل�يم والثقاف�ة 

ل تنش�ر ف�ي وكان�ت معظ�م أو ك�ل تل�ك الرس�ائ... وبناء المشاريع العمرانية والنھوض بالب7د
�ن ال��ذي  ، مم��ا أش��عل ن��ار الجح��يم ف��ي قص��ور ا�م��ام ورج��ال حاش��يته" ص��وت ال��يمن"

  .يفضحھم كان أحدھم ويعرض الكثير عن أسرارھم

ھ��ـ ١٣٦٧ربي��ع الث��اني  ٨تق��ارع النظ��ام ا�م��امي حت��ى انق��7ب " ص��وت ال��يمن"وظل��ت 
حمي�د ال�دين  حم�دما�م�ام يحي�ى ب�ن  الذي تم على إثره اغتي�ال ، م١٩٤٨مارس ١٧الموافق 

حين نصبوا ل�ه كمين�ا  ، في عملية انتحارية جريئة نفذھا على ناصر القردعي وبعض رفاقه
. وأمط�روه بواب�ل م�ن الرص�اص أردت�ه قت�ي7 ف�ي الح�ال ، في الطريق الجنوبية من ص�نعاء

وعلى أث�ر ذل�ك س�ارعت جماع�ة المعارض�ة بتش�كيل حكوم�ة دس�تورية نص�بوا عل�ى رأس�ھا 
وأعلن��وا عل��ى ... وعين��وه إمام��ا جدي��دا لل��يمن خلف��ا ل]م��ام يحي��ى ، ال��وزير دأحم��ب��ن  عب��د هللا

وغيرھ�ا م�ن الص�حف نب�أ ا2نق�7ب ووجھ�وا بيان�ا إل�ى " ص�وت ال�يمن"الشعب عبر جري�دة 
وأعلن�ت .. الش�عب اليمن�ي يطالبون�ه با2لتف�اف ح�ول حكوم�ة ا2نق�7ب والوق�وف إل�ى جانبھ�ا

ونش�رتھما أيًض�ا  ، وبي�ان ا2نق�7ب" ل�وطني المق�دسالميث�اق ا"الحكومة الجديدة في صنعاء 
  ". صوت اليمن"جريدة 
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وعل��ى أث��ر س��ماع نب��أ ا2نق��7ب الجدي��د أعلن��ت الجم��اھير اليمني��ة و2ءھ��ا للنظ��ام الجدي��د 
 أيًض��اكم��ا أعل��ن  ، وتجمھ��رت ف��ي ح��ارات ص��نعاء تأيي��دا للحكوم��ة الجدي��دة وا�م��ام الجدي��د

تتابع ك�ل " صوت اليمن"وكانت ... دھم للنظام الجديدبعض ا�مراء في ا�سرة الحاكمة تأيي
  . ذلك باھتمام وتنشر أنباء ا2نق7ب أو2 بأول

عت�راف بالنظ�ام الجدي�د رف�ض ا2 ، وأمي�ر تع�ز حين�ذاك ، ولي العھد أحمدولكن ا�مير 
وأباح  ، وحرضھا لدخول صنعاء وإسقاط الحكومة ، وجمع القبائل وألبھا ضد الحكم الجديد

وحثھا على إسقاط الحكومة الجدي�دة مھم�ا كان�ت النت�ائج ول�و دم�ار  ، ونھب المدينة لھا سلب
  . صنعاء بمن فيھا

ومداھم�ة س�كانھا وس�لب  ، شعرت الحومة الجديدة بخطر اكتساح القبائل لمدينة ص�نعاء
نق�اذ إفأرسلت وفدا إلى الرياض لمقابلة وف�د الجامع�ة العربي�ة لطل�ب المس�اعدة ف�ي  ، ما فيھا

ولك�ن الجامع�ة تلك�أت  ، وتجني�ب العاص�مة النھ�ب والخ�راب وال�دمار ، ف في ص�نعاءالموق
حت��ى وقام��ت اكتس��اح القبائ��ل للمدين��ة  ، وض��اع أملھ��ا ، وخ��اب ظ��ن الحكوم��ة الجدي��دة فيھ��ا

بع�د ش�ھر  ، م١٩٤٨ھ�ـ المواف�ق ١٣٦٧جمادي ا�ولى ع�ام  ٣سقطت المدينة في أيديھم في 
  . واحد من قيام الحكومة الجديدة

لق�د تكالب�ت . وقل�ق متزاي�د ، تتابع كل تلك ا�حداث باھتمام كبير "صوت اليمن"كانت و
 حتى سقطت وھي 2 تزال في مھدھا ، الظروف من الداخل والخارج على الحكومة الجديدة

وأعل�ن نفس�ه  ، وص�ار ملك�ا عل�ى ال�ب7د أحم�دوبسقوطھا اعتلى العرس ولى العھد ا�مي�ر  ،
وبدأ ا�مام عھده بسلسلة جدي�دة . م ١٩٤٨ھـ ١٣٦٧جمادي ا�ولى  ٣في  ، إماما خلفا �بيه

وراح ض��حيتھا  ، م��ن المج��ازر وم7حق��ة ا�ح��رار ورج��ال القبائ��ل ال��ذين س��اندوا ا2نق��7ب
 والعلماء ورجال القبائل وزھرات اليمن من الضباط ا�ح�رار ، عشرات من الشباب اليمني

ون المظلم�ة وتش�رد ا�2ف وھ�رب م�ن ورمي بالمئ�ات م�ن الم�واطنين ف�ي غياھ�ب الس�ج ،
كابوس�ا رھيب�ا جاثم�ا  أحمدلقد كان ا�مام الجديد  ...وتفرقوا في بقاع شتى من العالم ، ھرب

  . وكان وحشا كاسرا ضحاياه من المواطنين ا�برياء ، على الشعب 2 يستطيع منه فكاكا

ب م�ن بريطاني�ا طل� ، وبعد أن تمكن من ا�مساك بزمام الموق�ف عل�ى برك�ة م�ن ال�دماء
فاستجابت بريطاني�ا " المستعمر"وعدن إيقاف أي نشاط سياسي معاد له ولحكومته في عدن 

 ، وحظ��رت نش��اطھم السياس��ي فيھ��ا ، لطلب��ه ومنع��ت رج��ال المعارض��ة م��ن البق��اء ف��ي ع��دن
وب��ذلك توق���ف ...  "ص���وت ال��يمن"وأوقف���ت إص��دار جري��دتھم  ، وأم��رت ب��إغ7ق مك��اتبھم
  . م١٩٥٥إلى إن عادت للظھور من جديد في القاھرة عام  ، عدن الصحيفة عن الصدور في

وظھرت في ع�دن جري�دة معارض�ة ولكنھ�ا مس�تقلة وھ�ي جري�دة فت�اة الجزي�رة برئاس�ة 
عل�ي لقم�ان المح�امي وق�د تبن�ت مطال�ب ا�ح�رار ف�ي ع�دن وك�ان يكت�ب فيھ��ا  محم�دتحري�ر 

  . النعمان ومحمود الزبيري أحمد

لى الحكم ا�مامي لم تنحص�ر فق�ط ف�ي ص�حف ع�دن وإنم�ا وبالطبع فإن حملة الھجوم ع
وق��د ح��دا ھ��ذا . ف��ي بع��ض الص��حف المص��رية أيًض��اكان��ت الحم��7ت الص��حفية تش��ن علي��ه 

فق��د ج��اء ف��ي . بالحكوم��ة اليمني��ة إل��ى أن تق��دم ا2حتجاج��ات إل��ى الحكوم��ة المص��رية الھج��وم
   : م ما يلي ١٩٤٧أكتوبر  ٢٩جريدة المصري اليومي بتاريخ 

لسيد على المؤيد ممثل اليمن في مصر قد قابل بعض رجال القصر الملكي غ�داة كان ا"
باس�م ج7ل�ة ا�م�ام يحي�ى  ، وق�دم إلي�ه ، عودته من اجتماع مجلس الجامعة العربي�ة ببي�روت
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احتجاجا شفويا على ما أخذت بع�ض الص�حف المص�رية ف�ي نش�رة أخي�را ع�ن  ، ملك اليمن
  . من تناول ج7لة ا�مام بالنقد والتجريح وما دأبت عليه بعض ا�ق7م ، اليمن

وقد بعث القصر الملكي بمذكرة تتضمن ھذا ا2حتجاج الشخصي إل�ى وزارة الخارجي�ة 
  " . المصرية 2تخاذ ا�جراءات الرسمية والقانونية بشأن ما نشر عن ج7لة ا�مام

   : جاء ما يلي ، ١٩٤٧نوفمبر  ١٢من نفس الجريدة بتاريخ  ٣٦٨٤وفي العدد 

استقبل دولة النقراشي باسا في مكتبة بوزارة الخارجية صباح أمس السيد على المؤي�د "
  .وممثل ج7لة ا�مام يحيى ملك اليمن في مصر

أن الس�يد عل�ى المؤي�د س�لم إل�ى دول�ة  ، وقد علم مندوب المص�ري ف�ي وزارة الخارجي�ة
رئ�يس وق�د ال�يمن ف�ي  عب�د هللارسالة خاصة من سمو ا�مير سيف ا�س7م  ، النقراشي باشا

  . اجتماع الجمعية العمومية لھيئة ا�مم المتحدة

وقد احتوت الرسالة عدة قصاصات مختلفة عن الصحف المصرية الت�ي تناول�ت ج7ل�ة 
  ". ا�مام يحيى بالنقد والتجريح

والح��ق لق��د ك��ان لحرك��ة ا�خ��وان المس��لمين ف��ي مص��ر ش��أن كبي��ر ف��ي توجي��ه الحم��7ت 
( و  ) الن��داء( �م��امي ھن��اك وق��د ظھ��رت العدي��د م��ن المق��ا2ت ف��ي الص��حفية ض��د الحك��م ا

فم��ث7 ف��ي . أدل��ت ب��دلوھا ) كلم��ة ونص��ف( وحت��ى مجل��ة كمجل��ة . ) ال��ب7غ( و  ) المص��ري
طال��ب ا�س��تاذ حبي��ب جام��اني ال��دول العربي��ة ب��أن تت��دخل  ٤٧/ ١٦/١٢بت��اريخ  ٤٨ع��ددھا 

حتى نستطيع أن نخفف  ، لينا فھمهلبحث حالة القطر اليمني الشقيق واستج7ء ما غمض ع"
وحت�ى نس�تطيع أن نقض�ي  ، وظ7م الجھل في قطر شقيق ، وذل ا2ستبداد ، من آ2م الجوع

ول�و ص�ورت . ھذه الشكوى التي تت�ردد من�ذ ش�ھور و2 يأب�ه بھ�ا أح�د ، على شكوى اليمنيين
م ولك��ن م��ا الحيل��ة وبع��ض س��يوف ا�س��7 ، الش��كوى م��ن ھيئ��ات ش��عبية لك��ان وقعھ��ا أخ��ف

  ". يشاركون الرعايا في الشكوى والتألم

إ2 أنه مقابل ھذه الحم7ت الموجھة ض�د الحك�م ا�م�امي فق�د نش�طت ا�جھ�زة ا�مامي�ة 
فھا ھو مث7 ا�مير  ، للدفاع عن النظام ا�مامي وإعطاء صورة وردية عنه أيًضافي مصر 

م��ؤرخ  ٧٠٧ع��دد ( ة المص��ري ) ا2ثن��ين( ينش��ر مق��ا2 ف��ي مجل��ة  عب��د هللاس��يف ا�س��7م 
وقد تكل�م في�ه ع�ن أمج�اد وال�ده وإص�7حاته وعمل�ه . حول والده ا�مام يحيى ) ٤٧/ ٢٩/١٢

  . اليومي الدءوب في سبيل تسيير شئون مملكته

  . بن الوزير عبد هللالملحق الخاص عن قائد الثورة  -انظر الم7حق -٧

  . ١٥٧ص –المثقفون في الب7د النامية –حمود العودي  -٨

  . ٢٢٤ص– البنامن قتل حسن - محمدمحسن  -٩

زار ف��ي ال��يمن المن��اطق  –ع��الم ا�ث��ار والت��اريخ الق��ديم –فخ��ري  أحم��دال��دكتور  -١٠
ال�يمن ماض�يھا  (حسبما يروى ف�ي كتاب�ه الق�يم بعن�وان  –ثرية في ب7د سبأ وب7د الجوفي ا�

وكان�ت إقامت�ه في�ه  -١٩٥٧-بالق�اھرة  ، طبعة معھد الدراس�ات العربي�ة العالي�ة ) وحاضرھا
ه قد اصطحبه بناء على أوام�ر ، أ ، الشامي في مذكراته أحمدمة اليمن وذكر وعلى نفقة حك

وأنھم�ا " أب"و" ظف�ار"مع الفضيل الورت7ني لزي�ارة منطق�ة ا�ث�ار ف�ي  – أحمدولي العھد 
ا  مص��در ، أحم��د الش�امي : ق�د لقي�ا م��ن اليمني�ين ف��ي ك�ل مك�ان حل��وا ب�ه ك��ل الترحي�ب أنظ�ر

  . ٢١٠-١٩٤لسابق ص ص
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  . ٢٢٣ص ، رياح التغيير في اليمن–الشامي  أحمد -١١

  .١٩٤٧/ ٨/ ٢٠جريدة ا�خوان المسلمون  -١٢

/ ٨/ ١محافظ��ة الغربي��ة ف��ي  -طنط��ا–م��ن موالي��د محل��ه مرح��وم  ةمص��طفى الش��كع -١٣

 ١٩٥١والماجس�����تير  ١٩٤٤حص�����ل عل�����ى ليس�����انس آداب م�����ن جامع�����ة الق�����اھرة  ١٩٢٣
ت�درج ف�ي المناص�ب الجامعي�ة حت�ى أكث�ر –في اللغة العربية وآدابھ�ا  ١٩٥٤والدكتوراه في 

( عم�ل مستش�ارا ثقافي�ا بالس�فارة المص�رية بواش�نطن –من مائة رس�الة ماجس�تير ودكت�وراه 

 ٤٢ل��ه أكث��ر م��ن  –عض��و ف��ي العدي��د م��ن المج��الس العلمي��ة المتخصص��ة  ) ١٩٦٥ -١٩٦٠
مغ��امرات "كت��اب ن��ادر ع��ن ال��يمن بعن��وان  مؤلف��ا ف��ي اللغ��ة العربي��ة والتفس��ير والفق��ه ول��ه

حيث عمله بعد تخرجه وقبل تعينه ف�ي الجامع�ة م�درس إع�دادي " مصري في مجاھل اليمن
  . في اليمن وفي ذلك الوقت كان عضو نشط بجماعة ا�خوان المسلمون

  . ٩٣ص ، ١٩٤٨ثورة –مركز الدراسات والبحوث اليمني  -١٤

  . ٣٦١ص  ، ١٩٨٣دمشق  -ھورياليمن الجم–البردوني  عبد هللا -١٥

وق���د أورد ف���ي مؤلف���ه ن���ص الميث���اق  -٢٤٩ص ، مص���در س���ابق–الش���امي  أحم���د -١٦
كم��ا . وك��ذلك التغيي��رات الت��ي أدخل��ت علي��ه ، ٢٩٤إل��ى  ٢٨٢وملحق��ه عل��ى الص��فحات م��ن 

على الصفحات من  ) ثورة اليمن( في مؤلفه المذكور  ، الثور أحمدبن  عبد هللا أيًضاأورده 
   .٨١إلى ٦٩

  . ا�خوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ–محمود عبد الحليم  -١٧

  الفصل الرابع

  حسن البنا والثورة

الميث��اق "أع��دت ف��ي ع��دن والق��اھرة خط��ة الث��ورة والبي��ان ال��ذي سيص��در كم��ا ت��م طب��ع 
وتحمل ا�خوان تكاليف طبعه وقام ا�خوان بطب�ع الكثي�ر م�ن منش�ورات ا�ح�رار " المقدس

ت محاولة 2غتي�ال ا�م�ام يحي�ى قب�ل ش�ھر واح�د م�ن قتل�ه ف�ي ص�نعاء فف�ي ھذا كله وقد جر
رج�7 ليش�ق طريق�ه داخ�ل قص�ر " الجمعية اليمني�ة الكب�رى"اختارت  ١٩٤٨منتصف يناير 

ا�مام ليقوم باغتياله ونجح الرجل في دخول القصر إ2 أنه قبض عليه بواسطة عبد مخلص 
ذ طريق�ه إل�ى غرف�ة ا�م�ام ولك�ن الرج�ل ع�امر عنب�ر قب�ل أن يأخ�–من حرس القصر اس�مه 

ھرب من القصر عبر السور مارا بحي بير الغرب لينضم إلى زم7ئه الذين كانوا قد أبرقوا 
  . ) ١( للعالم الخارجي عن قتل ا�مام ولم يكن ذلك صحيحا 

يعرض القصة كاملة وقد رواھ�ا ف�ي برقيات�ه إل�ى  -ديحبنالد شامبيون–وكان حاكم عدن 
من يناير تلقيت معلومات من مصدر أثق به أن رسو2 وصل إلى ع�دن ١٠يوم " : لندن قال

 ش�ارات المعلوم�ات إل�ى أنإقادھا من صنعاء يحمل أنباء عن انق7ب وشيك ف�ي العاص�مة و
س�بوع وحم�ل الرس�ول مع�ه مش�روع دس�تور ومس�وده بي�ان أھذا ا2نق7ب سوف ينف�ذ خ�7ل 

  . ) ٢( "صوت اليمن"لحرة ونشره في صحية لطبعھما في عدن بواسطة الصحافة اليمنية ا

يوم أو في ليناير أخبرنا رجل مخابراتنا أن ا�مام سيغتال في ذلك ا ١٤وقال في صباح 
م��ن ين�اير وبمج��رد إتم�ام ذل��ك ف�إن الني��ة متجھ�ه إل��ى قت�ل ول��ي العھ�د س��يف  ١٦ي�وم الجمع�ة 

زي��ارة الرس��مية ف��ي تع��ز وف��ي ظ��ل تل��ك الظ��روف رأي��ت م��ن الحكم��ة إلغ��اء ال أحم��دا�س��7م 
يناير خش�ية  ١٦لميناء الحديدة والتي كان مقرر لھا يوم " لوش كويش"للفرقاطه البريطانية 
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ا�م�ام ف�ي حال�ة فش�ل أن يساء فھم أو تفسير وجودھا في يوم خطي�ر كھ�ذا س�واء م�ن جان�ب 
 المؤامرة أو من جانب المتآمرين في حالة نجاحھ�ا وأبلغ�ت ا�م�ام برقي�ا أن�ه 2ب�د م�ن تأجي�ل

  . الزيارة بسبب تغيير مفاجئ في برنامج السفينة

وكان الذي كلفوا بقتل ا�مام يحيى قد أرسلوا كما ذكرنا برقية إل�ى ع�دن تفي�د مقتل�ه ول�م 
  . يكن ذلك صحيحا

عل�ى  إب�راھيمس�يف ا�س�7م  صبحت ع�دن كلھ�ا مقتنع�ة تمام�ا ب�ذلك وك�انأوعلى الفور 
ال�وزير ف�ي ص�نعاء لتھنئت�ه بتولي�ه  عب�د هللاإل�ى  يقين من ھ�ذا النب�أ إل�ى ح�د أن�ه أرس�ل برقي�ة

بالنب��أ إل��ى  إب��راھيموبع��ث س��يف ا�س��7م –بأبن��اء ا�م��ام يحي��ى  ةف��أالخ7ف��ة ويل��تمس من��ه الر
ف��ي الش��رق ا�وس��ط مم�ا أدى إل��ى ص��دور العدي��د م��ن  يحس�ن البن��ا ف��ي الق��اھرة وأم�اكن أخ��

  . البيانات الصحفية وا�ذاعية

بن الوزير بويع با�مامة خلفا ل]مام يحيى وعبد  عبد هللاأن أذيع في عدن بيان الثورة و
وأص�بح عض�وا ب�ارزا  ةهللا بن الوزير كان قائدا عاما لجيوش ا�مام يحيى ومحافظا للحدي�د

مؤل��ف  إب�راھيمب�ن  محم�دوھ�و س�ليل بي��ت إمام�ه وعل�م م�ن أس�7ف المرتض��ي –ف�ي ديوان�ه 
ضابط شرطه إلى سيف ا�س7م إبراھيم  وأوفد حاكم عدن" . إيثار الحق على الخلق"كتاب 

  . لينقل إليه تعازيه الشخصية مما جعل الجميع يوقنون تماما بأن ا�مام مات

عتق��ل افق��د .. ل��م يع��رف الث��وار ف��ي ع��دن حقيق��ة م��ا ج��رى ف��ي قص��ر ا�م��ام ف��ي ص��نعاء
ن اس�تطاع الھ�رب فظ� -أي القات�ل–ولكن�ه  ، قبل أن يقوم بمھمت�ه ف�ي اغتي�ال ا�م�ام" القاتل"

  . زم7ؤه الذين رأوه يھرب أنه نجح فأذاعوا النبأ

س��رع يب��رق إل��ى لن��دن بم��ا ح��دث وظ��ل الجمي��ع زمن��ا أوعن��دما ع��رف ح��اكم ع��دن ذل��ك 
  " . التوريط"الغرض من إذاعته  نوأ... يتبادلون ا2تھامات حول الخبر الكاذب

ة ن�وم إل�ى غرف�" القات�ل"وكيل حكومة عدن التجاري في الحديدة عرف ب�دخول  ، قيل أ
  . حاكم عدن الذي أبلغ به إذاعة لندن ا�مام يحيى فأبرق بالنبأ إلى

ولم ينتظر الثوار في عدن ما يصلھم من مصدرھم بل اكتسحتھم الفرحة ونشروا الخبر 
  . تشكيل حكومة الدستور أيًضامع الميثاق وأذاعوا " صوت اليمن"في صحيفة 

ولك�ن . اعة ليكش�ف أوراق المت�آمرينھ�و ال�ذي دب�ر تل�ك ا�ش� أحمدوقيل أن ولي العھد 
غرف�ة " الس�ملح"ا�قرب للمنطق في ظل ظروف اليمن ف�ي ذل�ك الزم�ان أن�ه بمج�رد دخ�ول 

   ) ٣( ! قاتله هقوم ع ماينوم ا�مام ظن الجميع أن ا�مام الذي يناھز الثمانين لن يستط

بعي�دا ع�ن ولكن ا�شاعة أكدت لولي العھد أن م�ؤامرة تج�رى ل]طاح�ة ب�ه وبأبي�ه فبق�ى 
  . متحفزا للمقاومة.... العاصمة ينتظر ويستعد 

   : تلقى حاكم عدن تقريرا من صنعاء يقول

م��ن ين��اير بس��بب مع��اودة إص��ابته  ١٩ك�ان ا�م��ام يحي��ى مريض��ا ج��دا م��رة أخ�رى ف��ي "
–! ليس ھذا غريبا في مثل ھذه الظروف–وقد رفض أن يعالجه ا�طباء  ، بمرضه المزمن

بن�ه س�يف ا�س�7م الحس�ين يعطيھ�ا افين الت�ي ك�ان ورقة جيدة لحقن المبيد أنه استجاب بطري
  " له

وھذا تقرير يبين أن مرض ا�مام في ا�يام التالي�ة لمحاول�ة ا2نق�7ب ھ�و ال�ذي أدى ب�ه 
  . إلى اتخاذ موقف سلبي إزاء عبد هللا بن الوزير
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   : قالت. سلوب آخرأنشرت صحيفة ا�خوان أحداث صنعاء ب

يحض�ره  ، مرضا شديدا وتخلف عن شھود الع�رض ال�ذي ك�ان مق�ررا أمرض ا�مام "
  . وتعجل ا�حرار النبأ فأذاعوه في عدن. نطلقت الشائعات بوفاته او ، في صنعاء

  .) ٤( " وأبرقوا إلى الدوائر العربية وا�س7مية والصحف في خارجھا

.. ا�طاح�ة بمل�كفقد رأت الجماعة أنه من غير ال7ئق إنخراطھا في مؤامرة تھدف إل�ى 

ول�ذلك زعم�ت الجماع�ة ع�دم وج�ود معرف�ة مس�بقة ل�ديھا ع�ن . بينما فاروق ملكا على مصر
وأعلنت أنھا تلقت أنباء وفاة وخ7فة الوزير له ونس�خة م�ن الميث�اق المق�دس ع�ن .. المؤامرة

  . في عدن إبراھيمطريق برقية من سيف الحق 

  . بن الوزير عبد هللاتظاھر ا�مام يحيى با�طمئنان لموقف 

ولكن�ه أخ�ذ يس�تعد لمقاوم�ة الث�ورة القادم�ة ف�أمر أتباع�ه بإخف�اء عش�رة م7ي�ين جني�ه م�ن 
  . وقتل الذين اشتركوا في ھذه العملية لضمان السرية الكاملة. الذھب في مكان سرى

  . استمرت البلبلة شھرا ثارت خ7له عدة أسئلة عن بيان الثورة الصادر قبل موعده

   : وقف ا�مام يحيى خ7ل ذلك الشھر فقالشرح حاكم عدن م

ما زال الشيء الذي يحتاج إلى تفس�ير كي�ف أن م�ؤامرة واس�عة النط�اق بھ�ذه الص�ورة "
توقي��ع عقوب��ات قاس�ية عل��ى العدي��د م��ن زعم��اء  -إذا كان��ت ق�د فش��تل حق��ا–ل�ن يترت��ب عليھ��ا 

امرة قوي�ة لدرج�ة ؤالمتآمرين وإذا كان ا�مام يتمتع بحريت�ه وقدرات�ه ف�إني اس�تخلص أن الم�
مس��موح ل�ه أن يع�يش مج�ردا م�ن الق�درة عل��ى  ، وا�م�ام ع�اجز ع�ن التعام�ل معھ�ا. طاغي�ة 

  . ا2عتراض على أش شي

وإذا كان ا�مام قد أصبح عاجزا ف�إن ھ�ذه الحقيق�ة تخف�ى بعناي�ة والموق�ف غ�امض ج�دا 
  . ويجب متابعة ا�نباء بحرص والتعامل معھا بتحفيظ

صوت "إبراھيم يرسل تھانيه إلى عبد هللا الوزير كانت جريدة وعندما كان سيف الحق 
قد نشرت نصوص الميثاق وتشكيل حكومة الدستور وطيرت أجھزة الب�رق وا�ذاع�ة "اليمن

وكا2ت ا�نباء تل�ك المعلوم�ات المزيف�ة إل�ى ك�ل موق�ع تص�ل إلي�ه وبطبيع�ة الح�ل ك�ان لھ�ذه 
ش�ر القل�ق ف�ي ص�فوف ا�ح�رار وك�ل م�ن ردود أفعال فاقت كل حد مقدر لھا فانت" الزوبعة"

اؤھم و2 ش�ك أن موق�ف ا�مي�ر عب�د هللا ال�وزير م�ع ا�م�ام موضع الميثاق وم�ن نش�رت أس�
اض�طره إل�ى أن يص�ف كان أشد ھؤ2ء حرجا مما  –فالوزير يعمل معه وم7زم له –يحيى 

ا�مام�ة ث�م  ضده يراد بھا سلب ثقة ا�مام فيه وأنه 2 طمع له ف�ي "مكيده"ما حدث على أنه 
ح��رر كلم��ة فيھ��ا تك��ذيب لم��ا نش��ر وأذي��ع وطل��ب م��ن ا�م��ام أن ي��أمر بنش��ر كلمت��ه بجريدت��ه 

  . وفع7 نشر ذلك التكذيب في الجريدة "ا�يمان"

   : بن الوزير وقال له عبد هللاواستدعى ا�مام يحيى 

  . أي خيال "تشعوبه"أنت تريد أن تكون إماما وھذه  عبد هللايا ولد يا 

�م�ن تع�ز إل�ى ص�نعاء  أحم�دمام يحيى على استدعاء ولي عھده س�يف ا�س�7م وعمل ا
– أحم�دليقوم ھو باعتقال الوزير وغيره من المشتبه فيھم وفي تع�ز حي�ث إقام�ة ول�ي العھ�د 

 -حس�ين الكيس�ي والفض�يل ال�ورت7ني -اتفقت مجموعة من ق�ادة ا�ح�رار وھ�م م�ن ا�خ�وان

علي��ه " الميث��اق"عل��ى ت��دارك ا�م��ر بع��رض  –الش��امي وغي��رھم  وزي��د الموش��كي وأحم��د

http://www.ikhwanwiki.com


وصارحوه بأن معظم أھل الحل والعقد في اليمن قد أجمع�وا عل�ى أ2 يب�ايعوا إمام�ا إ2 عل�ى 
س�م ا�م�ام ھ�ذا ل�يس معلوم�ا وھ�ذا الميث�اق نفس�ه ال�ذي اأساس موافقته على ما ورد في�ه وأن 

دى جميع أھ�ل الح�ل والعق�د وأنھم مستعدون للعمل والسعي ل... سم إمام معيناطبع ليس فيه 
من أبناء اليمن من داخلھا وخارجھا ولدى الموالين والمعارضين أن يبايعون إماما بع�د أبي�ه 

  . ) ٥( إذا تعھد بتنفيذ ما جاء في الميثاق 

إن ف�ي " : رفض الفكرة جمله وتفصي7 وقال للوفد الذي جاء إليه أحمدولكل ولى العھد 
د هللا ال��وزير نس��ه ول��ن أقب��ل أي ش��رط مس��بق غي��ر العم��ل أعن��اق الن��اس ل��ي بيع��ة وم��نھم عب��

وھبطت السماء إلى " شار إلى لحيتهأو -بكتاب هللا وسنة رسوله ولو طلعت ا�رض إلى ھنا
وأعم�ل بم�ا أراه ص�الحا ول�ن  وأن�ا مس�تعد أن أدرس م�ا ف�ي الميث�اق" وأشار إلى جبيته"ھنا 

  . اباأقبل فرض أي شخص أو اقتراح 2 أرتضيه و2 أجده صو

فيھ��ا كان��ت كبي��رة عن��دما عرف��وا أن ا�ش��اعة " ا�ح��رار"2 ش��ك أن خيب��ة –وف��ي ع��دن 
في " صوت اليمن"ووقفوا 2 يدرون ماذا يفعلون أن ماذا يقولون للقراء في صحيفة  ، كاذبة

على حين ضاعف الموقف من ارتباك من نشرت أس�ماؤھم ف�ي ق�وائم  -افتتاحية اليوم الثاني
فق�د . والت�ربص بھ�م م�ن قب�ل الحكوم�ة ، قلق والريبة والشك ف�ي ص�فوفھموأوجد ال ، الميثاق

عالج�ة مب�دأ ف�يم  ، كل شيء فبعد أن كش�فت ل�ه أوراق الجمي�ع أحمدعرف ولي العھد السيف 
وأوھ��م م��ن حول��ه أن��ه يزم��ع ا2نتق��ال إل��ى  ، إذا ل��م يق��م ب��أي رد فع��ل س��ريع–الموق��ف ب��دھاء 

ب���دعوى نق���ل  ، التح���رك س الوق���ت تثاق���ل ف���يلكن���ه ف���ي نف��� -تلبي���ة ل���دعوة وال���ده ، ص���نعاء
   ."حاجياته"

ويعبر ح�اكم ع�دن ا�نجلي�زي ع�ن انطباعات�ه تج�اه الموق�ف ال�ذي أعق�ب اكتش�اف ك�ذب 
خفاق م�ن مكان�ة ول�ي ربما زاد ذلك ا�" : بقوله ، الب7د بوفاة ا�مام ا�شاعة التي سرت في

وھو الذي أمضى  -بل خارج الب7دالذي لم يكن له شعبية من ق ، أحمدسيف ا�س7م  ، العھد
ع��ن طري��ق  ، الس��نوات الس��ابقة ف تك��ديس ا�م��وال م��ن وراء حكم��ه المطل��ق لجن��وب ال��يمن

  . ) ٦( وبطرق غير مشروعة  ، الرشوة

لق�د ظھ�ر ا�م�ام يحي�ى " : وتعقب التقرير بقية أفراد أسرة ا�مام ب�ل وا�م�ام نفس�ه فق�ال
وما زال عل�ى  ، أيام فقط من سريان ھذه ا�شاعةأي بعد عشر  ، يناير ٢٧نفسه ع7نية في 

فھ�و م�7زم لول�ده س�يف  ، يتمت�ع بالنش�اط م�ع س�يف ا�س�7م الحس�ين ، غير ما ھو مع�روف
وكان كل من سيف . نتيجة لمزاملته للوزير ، ربما ليخفف من الوصمة التي لحقت به. كظله

والقيام  ، بدعوى ا2ستشفاء وسيف ا �س7م عباس يزمعان زيارة انجلترا ، ا�س7م المطھر
ھذا على حين أن سيف ا�س7م . لكن من الواضح أن رحلتھما قد تأجلت ، بفحوص ع7جية

خاصة في مواجھة  ، وھو بھذا قد نجا بنفسه من الوضع الراھن ، قد بقى في لندن ، عبد هللا
  . وعدم ا2ستقرار في اليمن ، ولي العھد

مخطط خصومه وك�ان يعل�م أن�ه  -موت ا�مام يحيىبعد إشاعة –اكتشف ولي العھد إذن 
وأولئ�ك ال�ذين  ، المستھدف ا�ول والخطير من قبل المنافسين له على السلطة والخائفين منه

 "ا�ح����رار"وم����ن قب����ل  ، للقي����ام با�مام���ة عل����ى ش����رط الم����ذھب الزي���دي أھ����7ً 2 يرون���ه 

   : والمعارضين في عدن لذلك وضع أمامه أحد احتمالين

ويعتقل�وا ك�ل  ، ومعه أخوته في صنعاء بآل ال�وزير -والده–يبطش ا�مام يحي أما أن  -
  . باعتباره رجل الموقف ، ثم يستدعونه لتسلم السلطة ، من ورد اسمه في قوائم الميثاق
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 ، بح��ركتھم في��دبرون اغتي��ال ا�م��ام -ومع��ه ا�ح��رار–ال��وزير  عب��د هللاأن يق��وم  وأم��ا -
  . استعداداتھم يكملوا أنقبل  ، وتفجير الموقف

ي��دبر أم��ر النج��اة بنفس��ه م��ن أي��ة محاول��ة أو ترتي��ب  أنك��ان علي��ه  ، وف��ي ك��7 الح��الين
 ، بتعز "الجيش النظامي"وفي الوقت نفسه يعمل على سحب أكثر عدد ممكن من –2غتياله 

ك�ان علي�ه أن ي�ؤمن س�فره وھ�و ف�ي  -وم�ن جھ�ة أخ�رى ، حتى 2 يطارده أحد حين يغادرھا
بإيھ��ام ك��ل م��ن ف��ي تع��ز وص��نعاء أن��ه متج��ه  -مرك��ز الزيدي��ة الحص��ين- "ةحج��"طريق��ه إل��ى 

ب�أن يظ�ل  ، بعد كل ذلك أن يكسب موقف الملك عب�د العزي�ز آل س�عود –ثم كان عليه . إليھا
 عب�د هللاأن المل�ك عب�د العزي�ز يق�در  -إن ل�م يك�ن متأك�دا –على ا�قل محايدا �نه كان يظ�ن 

ويخ��اف م��ن اعتراف��ه  ، ويفض��لھما علي��ه ، ال��وزير عب��د هللاواب��ن عم��ه عل��ى اب��ن  ، ال��وزير
  . ومن تأييده له ووقوفه بجانبه إذا تنازعا ، ادعى ا�مامة إذا ، بالوزير

 قرر ا�حرار أنه لم يبق أمامھم متسع من الوقت لضرورة الب�دء ف�ي العم�ل–وفي عدن 
ه �ن� ، ذل�ك ول�م يك�ن لھ�م خي�ار ف�ي ، بعد أن مضى ا�مام في طريق اكتشاف شخص�ياتھم ،

لذلك رأوا –ثم يتحول إلى الباقي في كل مكان  ، 2بد سيضرب ضربته بمن ھم تحت قبضته
  .فدبروا قتله ، ا�مر يقضي باغتياله أن

  . فھو مريض مسن طبيعياً كانت خطة الثورة في البداية انتظار موت ا�مام يحيى موتا 

ال�ذي ش�فى م�ن –وب�دأ ا�م�ام . ولك�ن رأي الث�وار التعجي�ل ب�الثورة فق�د كش�فت ترتيب�اتھم
يمھد لضرب رجا2ت الثورة مما ول�د حال�ة م�ن الف�زع ف�ي ص�فوفھم إذ ك�انوا ف�ي  –مرضه 

تق��ع أو أن يب��ادروا إل��ى  الت��يفل��م يب��ق ل��ديھم خي��ار فإم��ا أن ينتظ��روا الض��ربة . متن��اول ي��ده
  . تحاشيھا بالقضاء على ا�مام

بوس سيارة من سيارات ش�ركة الفض�يل ومحمد الك فاختاروا الثانية وأعد علي السنيدار
ريح��ان  أحم��دال��ورت7ني الت��ي أنش��أھا ف��ي ال��يمن وغطوھ��ا بطرب��ال تغطي��ة كامل��ة ويس��وقھا 
الش��امي  أحم�دويرك�ب عليھ��ا المنف�ذون ويرقب��ون خ�روج ا�م��ام يحي�ى ح��ين يخ�رج ويخ��رج 

العملي�ة للم�راقبين ف�ي ص�نعاء ال�ذين يراقب�ون  ) بخرقه( ليراقب العملية وعندما تنجح يلوح 
وقد وافق على  ١٩٤٨فبراير ١٧م ١٣٦٧ -ربيع الثاني  ٧بالمناظير وكان ذلك يوم الث7ثاء 
الس�نيدار وعب�د هللا ال�وزير وحس�ين الكبس�ي ومح�ي  محم�دالخطة الفضيل ال�ورت7ني وعل�ى 

  . الدين العنسبي والحاج الخادم غالب

س��يارته إل��ى قري��ة  ف��ي ١٩٤٨/ ٢/ ١٧وج��اء وق��ت التنفي��ذ فق��د خ��رج ا�م��ام يحي��ى ي��وم 
عب�د القاض�ي  وزراءالتي تبعد عشرة كيل�و مت�رات ع�ن ص�نعاء وك�ان مع�ه رئ�يس " حزيز"

فاعترض موكبه إحدى سيارات الثورة فانطلقت رصاصات من م�دفع . العمري وخادمه هللا
رشاش استقرت خمسون منھا في جسد ا�مام فمات في الحال ومن معه وقتل ولداه الحس�ين 

ادا مقاومة الثوار المتجھين إلى القصر الملكي وتركا بدون دفن ثمانية أيام ومحسن عندما أر
  . كاملة كما قتل حفيد ا�مام واعتقل ث7ثة من أبنائه وھم القاسم وعلي وإسماعيل

حاء اليمن بأن ا�م�ام ت�وفى بالس�كتة القلبي�ة ولك�ن أنأبلغ زعماء القبائل والمحافظون في 
  . القرى مثيرا الشكوك تجاه الحكم الجديد إلىلناس ووصل خبر موته الدموي انتشر بين ا

   : في القاھرة قالت صحيفة ا�خوان

راء ا�م�وحاول رئيس الحكومة الس�ابقة م�ع بع�ض  ، توفى ج7لة ا�مام إلى رحمة هللا"
  ) ٧(  "أن يعارضوا الوضع الجديد فاعتدى عليه بعض أنصاره
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سفارة أو مفوضية أو صنعاء وكانت بريطانيا  ، أو الو2يات المتحدة ، لم تكن لبريطانيا
  . تمارس ع7قتھا باليمن من خ7ل حاكم عدن

   : قال تقرير لوزارة الخارجية البريطانية

وبع�د محاول�ة . ھناك سخط شعبي نتيجة للحكم الطاغي وا2س�تبداد لمل�ك ال�يمن الس�ابق"
الدول��ة الس��ابق نج��ح  وزي��رفاش�لة ف��ي ين��اير لعب��د هللا ال�وزير كبي��ر أس��رة حاكم��ة ف��ي ال�يمن و

وأجب�ر خص�مه ا�ول س�يف ا�س�7م  ، في القيام بثورة وأرسي قواعدھا في العاصمة مبدئياً 
  ". على اللجوء إلى جنوب اليمن -أكبر أبناء ا�مام الراحل– أحمد

أم�ا الو2ي�ات المتح��دة فع7قتھم�ا ب�اليمن ع��ن طري�ق المفوض�ية ا�مريكي��ة ف�ي ج�ده فف��ي 
  : لدز القائم بأعمال المفوضية ا�مريكية في جده قالبرقية من يفز شاي

والض��ابط الرئيس��ي ھ��و المق��دم غال��ب  ، جن��ديا ٢٦ق��ام با2غتي��ال ض��ابطان يمني��ان و "
م��ن أص��ل يم��ين درس ف��ي الع��راق ودب��ر  ، م��ن أص��ل ترك��ي ومس��اعده اب��ن الس��7ل–س��ري 

   . ) ٨(  "وھو عراقي. ا2غتيال جمال جميل مدير ا�من العام في اليمن

يقول إن الشيخ اليمني ناصر القردعي ھو الذي قت�ل ا�م�ام  "١٩٤٨ثورة "ولكن كتاب 
  . رج7 ١٥مع 

ف�ي ض�واحي تع�ز ولكن�ه تمك�ن م�ن الھ�رب بع�د أن  أحم�دوأعد كمين مشابه لولي العھ�د 
  . تنكر في م7بس الجنود

ع��ام  م��ن فبراي��ر ١٧ب��ن ال��وزير أمي��را للم��ؤمنين وإمام��ا للمس��لمين ي��وم  عب��د هللابوي��ع 
وأصدرت الحكومة الجديدة ب7غا عاما باسم مدير الدعاية يصف فيه س�ير ا�ح�داث  ١٩٤٨

التي جرت خ7ل ا�يام التي س�يطرت الحكوم�ة الجدي�دة فيھ�ا عل�ى الوض�ع الع�ام حي�ث ج�اء 
   : فيه

ھ��ـ الس��اعة  ١٢٦٧ربي��ع ا�خ��ر س��نة  ٨ف��ي الس��اعة الس��ابعة م��ن ي��وم الث7ث��اء المواف��ق 
مات ا�مام يحيى بن حميد ال�دين وف�ي ص�بيحة ي�وم ا�ربع�اء  ١٩٤٨اير فبر ١٧ا�ولى من 

تجھزت الجم�اھير م�ن علم�اء ص�نعاء  "الساعة السادسة صباحا" : أيالساعة واحدة عربي 
وس���ادتھا وخطبائھ���ا وش���عرائھا وتجارھ���ا وباعتھ���ا وأجمع���وا أم���رھم وف���ي مق���دمتھم حك���ام 

الش�امل والبرك�ة فق�ر ق�رارھم بع�د تب�ادل ا2ستئناف على تنصيب إمام جديد يكفل لھ�ا الخي�ر 
ال�وزير أي�ده هللا فبل�غ اختي�ارھم ل�ه فخ�رج م�ن  أحم�دب�ن  عب�د هللالمشورة على اختيار السيد 

داره واتجه نحو قصر غمدان حيث عقدت له البيعة فقدموا صورة لقي�ام نظ�ام س�ائد وس�كينة 
وبع�د تق�دمھم وعق�د .. رياووقار وحطوا أيديھم في ي�ده وب�ايعوه إمام�ا ش�رعيا ش�ورويا دس�تو

بيعتھم تقدم أمير الجيش اليماني وكتبته فبايعوه كما بايعه الذين من قبلھم ثم دخل على أثرھم 
  . مشايخ قبائل ضواحي صنعاء ورؤساء عشائرھم فبايعوه على ذلك 

وألقت الحكومة اليمانية الجديدة من مجلس الش�ورى يت�ألف م�ن س�تين عالم�ا وفقيھ�ا م�ن 
اليمنية تحت رئاسة صاحب الدول�ة الس�يد عل�ي ب�ن عل�ي ال�وزير ورئ�يس مجل�س نخبة ا�مة 

ب�ن عل�ي ال�وزير ووزي�ر  عب�د هللاب�ن يحي�ى ووزي�ر الداخلي�ة الس�يد  إب�راھيمالشورى ا�مير 
  . الدفاع السيد حسين بن علي عبد القادر ووكيل العدلية السيد علي بك حمود بن شرف الدين

  بن الوزير عبد هللالشعب اليمني يبايع 
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م��ا أن عل��م الش��عب اليمن��ي بمص��رع ا�م��ام يحي��ى حت��ى دق��ت الطب��ول وس��اد ا2بتھ��اج 
ال�وزير  أحم�دب�ن  عب�د هللاوھ�و الس�يد  إط7ق�اً وسارع الجميع إلى مبايعة أفضل رجال اليمن 

وتوجه نحو قصر غمدان التاريخي المشرف على صنعاء وأخذ ي�والي  شرعياً  إماماً فأصبح 
تقبل المھنئ���ين م���ن الش���عب وش���يوخ القبائ���ل ال���ذين تواف���دوا إلي���ه ف���ي مھمت���ه العس���يرة ويس���

مجموعات ض�خمة كم�ا انھم�ر علي�ه س�يل عرم�رم م�ن برقي�ات التھنئ�ة والمبايع�ة م�ن جمي�ع 
  . اليمن من أقصاه إلى أقصاه ) حكام( عمال 

وقد بذلت الحركة وقيادتھا الكثير م�ن الجھ�ود ف�ي مج�ال الدعاي�ة والتح�ريض وق�ام اب�ن 
المشايخ وقادة القبائ�ل وإل�ى  إلىقائد ا2نق7ب بإرسال العديد من الرسائل والبرقيات  الوزير

المتواج��د  إب��راھيمالجامع��ة العربي��ة وإل��ى الق��ادة اليمني��ين وعل��ى رأس��ھم ا�مي��ر س��يف الح��ق 
حينھ��ا ف��ي ع��دن بص��فته رئ��يس مجل��س الش��ورى كم��ا ق��ام ب��نفس الوق��ت ا�مي��ر س��يف الح��ق 

 : المتعددة ومنھا كلمة إلى الشعب وھو مازال في عدن يق�ول فيھ�ا بإرسال البرقيات إبراھيم

 )٩ (  

أيھا الشعب اليمني الكريم إني أحييك وأبشرك بأن عھد بؤسك وشقائك ق�د انتھ�ى وأن�ك "
فإننا قد جاھ�دنا ف�ي س�بيل س�عادتكم  ، خوفاً و2 جوعا و2 فقرا و2  ظلماً لن تقاسي بعد اليوم 

الدول��ة ا�س��7مية العادل��ة الت��ي يق��وم عل��ى رأس��ھا ص��احب حت��ى زال��ت دول��ة الظل��م وقام��ت 
الوزير المعظم فاسمعوا له أيھا اليمنيون وأطيعوا ف�إني أعل�م  أحمدبن  عبد هللالج7لة ا�مام 

أنه 2بد أن يبلغ بكم غاية السعادة والرخاء وا�من ويسير بك�م عل�ى كت�اب هللا وس�نة رس�وله 
لنعم��ل م��ع مو2ن��ا ا�م��ام الجدي��د حس��بما تقض��يه  وھ��ا أن��ا م��ع ا�ح��رار ذاھ��ب إل��ى ص��نعاء

  . مصالحكم ورغباتكم

وقد سبق ھذا اجتماع ا�حرار بعدن وتبادلوا وجھات النظر حول ا�وضاع الجديدة في 
صار حرك�ة ا�ح�رار ف�ي الق�اھرة م�ن ص�حفيين أنكما بعث ا�مير رسائل إلى كل –صنعاء 

م الجامعة العربي�ة ورئ�يس تحري�ر مجل�ة ومفكرين وقادة سياسيين وعلى رأس الكل أمين عا
�وان المسلمين كما قام ا�م�ام الجدي�د وقائ�د خالرابطة العربية وصحيفة الصداقة وإلى قادة ا

الث��ورة با2تص��ا2ت الواس��عة عل��ى مس��توى الجامع��ة العربي��ة وم��ع ق��ادة الحكوم��ات العربي��ة 
إل�ى جان�ب الث��ورة  وكان�ت ھن�اك كثي�ر م�ن الجھ�ات والشخص�يات والمنظم�ات العربي�ة تق�ف

العربي��ة وق��ادة ا�خ��وان المس��لمين وكثي��ر م��ن المفك��رين  وعل��ى رأس الجمي��ع أم��ين الجامع��ة
  . والصحفيين

. ع�رف بتمس�كه بحق�وق ب�7ده ودين�ه وعروبت�ه. كان ا�مام الجديد في الستين من عم�ره

   .بأنفته وشموخه وكثرة صمته مما جعل بعض الناس يتھمونه بالكبرياء مشھوراً وكان 

ال�وزير ك�ان روحاني�ا  عب�د هللاإن  "رياح التغيير في ا ليمن"الشامي في كتابه  أحمدقال 
إذا لم يجد في مجلسه م�ن 2 يس�تحق الحض�ور مع�ه بحس�ه وش�عوره وفك�ره س�بح  ، متصوفا

وكان�ت لھ�ذه الص�فات . "أو مت�ذكرا. مفك�را أو مس�بحا ومھل�7 أو مس�تغفرا. في عوالم أخرى
  !الثورة اليمنيةأثرھا في تغيير مصير 

اخت��ارت الث��ورة مص��ريا م��ن أعض��اء البعث��ة التعليمي��ة المص��رية ف��ي ال��يمن م��ن جماع��ة 
ال��ذي أص��بح بع��د ذل�ك عمي��دا لكلي��ة آداب جامع��ة –ا�خ�وان وھ��و ال��دكتور مص��طفى الكش�عة 

  . يومياً ليكون مديرا ل]ذاعة فجعلھا تعمل أربع ساعات  -عين شمس

  .) ١٠( لمطرب ومعد نشرات ا�خبار وا�حاديث وكان يقوم بدور المذيع والمقرئ وا
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 ، أو حكوم��ة الدس��تور كم��ا أطل��ق ال��بعض عليھ��ا. ويق��رر مجل��س وزراء حكوم��ة الث��ورة
ويطلب من الشيخ البنا والفري�ق عزي�ز المص�ري . تعيين الورت7ني أول مستشار عام للدولة

  ! أن يكون من المستشارين العمومين للحكومة

   : ارات تتعلق بمستقبل الشعب اليمني ورفاھيته كان أھمھاقر أيًضاواتخذ المجلس 

  . إنشاء مجلس شورى حتى تتخلص اليمن من حكمھا ا2ستبدادي إلىالمسارعة  -١

اعتماد مبلغ ض�خم �نش�اء مجموع�ة م�ن المستش�فيات تك�ون كش�بكة طبي�ة ف جمي�ع  -٢
  . رتبات مغريةأنحاء الب7د واستدعاء مجموعة ضخمة من ا�طباء العرب �دارتھا بم

اعتم��اد مبل��غ آخ��ر �نش��اء أكب��ر ع��دد م��ن الم��دارس ا2بتدائي��ة والثانوي��ة والص��ناعية  -٣
واستقبال المدرسين من جميع أنحاء العالم العربي وإرسال البع�وث الكبي�رة م�ن أبن�اء ال�يمن 

  . وشبابه �تمام تعليمھم في مصر

إنش��اء ش��بكة م��ن الطرق��ات الممھ��دة تص��ل جمي��ع أط��راف الدول��ة بعض��ھا ب��بعض  -٤
وتختص��ر المس��افات الطويل��ة الت��ي يقطعھ��ا المس��افر وذل��ك بإنش��اء الكب��اري والجس��ور ف��وق 

  . ا�ودية في الطرق الرئيسية

إقام��ة محط��ات كھرب��اء ف��ي الم��دن العام��ة مث��ل ص��نعاء والحدي��دة وتع��ز �ض��اءتھا  -٥
  . مرة في تاريخبالكھرباء �ول 

ا2تف��اق م��ع ش��ركات عربي��ة وأجنبي��ة 2س��تغ7ل من��اجم الفح��م والنح��اس الت��ي توج��د  -٦
  . بوفرة في ب7د اليمن

العاق��د م��ع إح��دى الش��ركات لخل��ق مين��اء كبي��ر ف��ي خل��يج الكثيب��ل المج��اور لمدين��ة  -٧
  . الحديدة

ا�مام يحيى ف�ي  إط7ق سراح الرھائن من أبناء شيوخ القبائل الذين كان يحتفظ بھم -٨
  . السجن حتى 2 يخرج آباؤھم على طاعته

سن تشريع سريع للقض�اء عل�ى اس�تعمال الس�م ا�خض�ر المع�روف بالق�ات واق�ت7ع  -٩
  . جميع أشجاره

  . فأرسل في استدعائھم على عجل ، وكان إذ ذاك بعض قادة الثورة 2 زالوا في عدن

ط�ائرة تابع�ة للس�7ح الج�وي " بيونريحنال�د ش�ام"م�ن ح�اكم ع�دن  إبراھيمير ا�مطلب 
  . بن الوزير من حاكم عدن المساعدة عبد هللاوطلب . الملكي البريطاني تقله إلى صنعاء

ولكن��ه ت��رد ف��ي . وك��ان الح��اكم يع��رف مس��اوئ حك��م ا�م��ام يحي��ى ويمي��ل لتأيي��د الث��ورة
بع�ث إل�ى ا2ستجابة لھذه الخطوة فھ�ي تعن�ي ا2عت�راف بالنظ�ام الث�وري الجدي�د ف�ي ال�يمن و

  . لندن يطلب رأيھا

 : بحثت وزارة الخارجية البريطانية الموقف من جميع نواحيه وأعدت مذكرة جاء فيھ�ا
ولك�ن اثن�ين . الشواھد لدينا غير كافية لنحدد ما إذا ك�ان الحك�م الجدي�د ق�د اس�تقر كم�ا ي�دعى"

زا2 طليق�ين م�ا  -وس�يف ا�س�7م الحس�ن أحمدوھما سيف ا�س7م –من أبناء ا�مام السابق 
  . وقد يحاو2ن القيام بتمرد مضاد

http://www.ikhwanwiki.com


بن الوزير قد جاء ليبقى فھناك ميزات واض�حة ف�ي تبن�ي موق�ف ودي  عبد هللاوإذا كان 
أم�ا الحي�اد الف�اتر .. وأية مساعدة تقدمھا بريطانيا له ستترك انطباعا ھ�ائ7. تجاھه في الحال

  . فلن يكون لصالح بريطانيا فيما بعد

ريطاني��ا مس��اعدة الث��ورة ا�ن وا2عت��راف بھ��ا ف��ورا فعلين��ا أن نض��رب وإذا ك��ان عل��ى ب
ونطل�ب الس�ماح بتمثي�ل دبلوماس�ي بريط�اني ف�ي ص�نعاء ورس�م الح�دود . الحديد وھو ساخن

وإذا أي�دنا م�ن البداي�ة نظ�ام  ١٩٣٤بين اليمن ومحمية عدن على أساس معاھدة صنعاء ع�ام 
  . ن موافقة يمنية على ھذين ا2قتراحينالحكم الجديد فستكون أمامنا فرصة أفضل لضما

وم�ن ناحي�ة أخ�رى إذا ألزمن��ا أنفس�نا ب�ا2عتراف بنظ�ام حك��م س�وف ينھ�ار فإنن�ا بطبيع��ة 
  . سنكون في موقف أسوأ–الحال 

ولما كان حاكم عدن ھو المصدر الوحي�د لمعلوماتن�ا فينبغ�ي أن نعتم�د علي�ه لتف�ادي ھ�ذا 
أن نك�ون  ركة م�ع التأكي�د عل�ى الح�ذر ف7ب�د م�نولذلك يجب أن نترك له حرية الح ، الخطر

  . "على يقين من استقرار الثورة قبل عمل شيء قد يعتبر اعترافا ضمنيا بھا

.  "أن الث�ورة ل�م تس�تقر تمام�ا"وافقت الحكومة البريطانية على ھذه السياسة فقد وجدت 

 -الحاكم–س بإعطائه طائرة وأن يتحس إبراھيما�مير  وطلبت من حاكم عدن أ يرفض طلب
  . خطواته ببطء

ولك�ن ا�مي�ر  ، وا2نتظار حتى تستقر الث�ورة.. وكان القرار البريطاني يعني ا2نتھازية
  . لم ينتظر بل قام وزم7ؤه بالسفر إلى صنعاء بطريق البر إبراھيم

 إب�راھيموبذلك اكتمل مجلس الث�ورة اليمن�ي وف�ي الح�ال اتخ�ذ ق�رار بتعي�ين س�يف الح�ق 

ش�قيق –وعلى الوزير رئيسا لمجلس الشورى رفض س�يف ا�س�7م عب�د هللا  رئيسا للوزراء
  . ا2عتراف بعبد هللا الوزير إماما – أحمدا�مام 

   : وأبرق من باريس إلى صحافة القاھرة يقول

و2 . و2 يمك��ن أن تق��وم مبايع��ة ش��رعية ح��رة تح��ت ج��و م��ن الض��غط. المأس��اة مفجع��ة"
إ2 ويؤي��د انتص��ار الح��ق وع��ودة ا�م��ور إل��ى  ، وع��رق ين��بض ، يوج��د م��ن ب��ه دم يج��ري

و2ب���د م���ن معاقب���ة . نص���ره هللا أحم���دمجراھ���ا تح���ت راي���ة ا�م���ام الش���رعي ج7ل���ة ا�م���ام 
  .  "المجرمين

م��ارس وزار والت��ر  ١٦ف��ي  إليھ��االق��اھرة وص��ل  إل��ى عب��د هللاوأس��رع س��يف ا�س��7م 
أكد من حياد بريطانيا إزاء سمارت الوزير المفوض للشئون الشرقية بالسفارة البريطانية ليت

  . أحداث اليمن

   : سأله

  بن الوزير؟ عبد هللاھل تساندون أو تنوون تأييد  -

آمل صدور بيان حك�ومتكم ب�التزام الحي�اد وأ2 ت�دخل أي�ة س�فينة حربي�ة بريطاني�ة المي�اه 
  . ا�قليمية كما آمل أ2 توجھوا أي تشجيع أو مساعدة لحزب ا�حرار اليمني في عدن

   : وقال

قي�ام س�فن حربي�ة بريطاني�ة بعملي�ات ف�ي مض�يق  عل�ىلقد أفزعني أنباء صحيفة تشير  -
  . باب المندب
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   : رد والترسمارت

ولن تعترف بأي غمام في اليمن حتى  ، لم تعترف الحكومة البريطانية با�مام الوزير -
  ! تھدأ ا�مور ويستقر النظام

اشا عزام أمين عام جامع�ة ال�دول العربي�ة عبد الرحمن ب عبد هللاكما زار سيف ا�س7م 
  . وتباحث معه حول الوضع اليمن

أعلن ا�خوان المسلمون م�ن الي�وم ا�ول تأيي�دھم للث�ورة ف�ي ال�يمن ونش�طوا ف�ي مص�ر 
وس���وريا والع���راق يحرك���ون رج���الھم لمطالب���ة دول الجامع���ة العربي���ة ب���ا2عتراف بعب���د هللا 

ا�م��ة اليمني��ة الش��قيقة بنظامھ��ا "يفة الجماع��ة وھن��أ المرك��ز الع��ام وص��ح. ال��وزير وحكومت��ه
  .  "الجديد وإمامھا الصالح

ووص�فت ص�حيفة . وأبرق المرشد العام ل]مام مھنئا فأذيع�ت برقيت�ه م�ن إذاع�ة ص�نعاء
   : ا�خوان ا�مام الجديد فقالت

 ، وفقھه وعلم�ه واجتھ�اده ، بن الوزير ا�مام الجديد بدينه وتقواه عبد هللاعرف ا�مام "
وعظيم الغيرة على الدولة وأنه فقيه اليمن وشيخھا وعالمھ�ا  ، وأصالة الرأي ونضوج الفكر

   ) ١١(  "وحفيد ا�ئمة من آل الوزير

   : وقالت صحيفة ا�خوان

أو ث��ورات داخلي��ة ف��إن الوض��ع الجدي��د  ، 2 ينتظ�ر أن يح��دث ش��يء م��ن ح��روب أھلي�ة"
  .  "لجميع رؤساء ومرءوسينوھو أمنية ا ، اختمر في النفوس والرؤوس من قبل

للحكوم�ة  "الميثاق الوطين المق�دس" -ساعة من قيام الثورة ٤٨بعد –ونشرت الصحيفة 
  . الدستورية الجديدة

  .  "بل في جميع ب7د ا�رض ، تنفرد بھذا النشر 2 في مصر وحدھا"وقالت إنھا 

د ش�اركت ف�ي فق�.. وھذا يدل عل�ى أن الميث�اق ك�ان موج�ودا ل�دى الجماع�ة ف�ي الق�اھرة 
  . إعداده وارتبطت بالثورة قبل قيامھا

   : قال الدكتور الصائدي

لعب الفضيل الورت7ني دورا أساسيا في وضع الترتيبات ال7زمة 2نتقال ا�مام�ة بع�د "
وق�د ش�ملت ھ�ذه الترتيب�ات تحدي�د أس�ماء أعض�اء الحكوم�ة . الوزير عبد هللاموت يحيى إلى 

  .  "وزاراتوالموظفين الشوريين ومديري ال

  . ١٩٤٨من فبراير سنة  ٢٢وأكدت صحيفة ا�خوان تأييدھا للثورة مرة أخرى يوم 

   : قالت

ك�ان . ليس موقف ا�خ�وان غامض�ا و2 غريب�ا ف�ي ھ�ذه القض�ية م�ن أولھ�ا إل�ى آخرھ�ا"
فيجدون من ا�خوان مشاركة في مشاعرھم  ، اليمنيون بالقاھرة يترددون على المركز العام

  . البھموعطفا على مط

 وق��د فوض��ت الجمعي��ة اليمني��ة الكب��رى المرش��د الع��ام ف��ي التح��دث باس��مھا أم��ام الجامع��ة

 أن النظام الثوري الجديد في اليمن يلقي من الش�عب ك�ل تأيي�د"وأعلنت الصحيفة .  "العربية
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ب�ل ھ�ي أمنيت�ه وھدف�ه ال�ذي لق�ي ا�ح�رار ف�ي س�بيل الوص�ول إلي�ه ك�ل . وينال ثقت�ه التام�ة ،
  . وا2ضطھاد صنوف العنت

وھو نظام مطابق لما يقضي به المذھب الزيدي الذي 2 يقر ا�مامة بالوراث�ة ب�ل تك�ون 
بالش�خص ال�ذي ين�ال ثق�ة اليمني�ين  -ولي العھد– أحمدوليس السيف . بالبيعة ورضاء الشعب

وال��يمن ھادئ��ة مطمئن��ة إل��ى عھ��د الش��ورى وإل��ى  ، أو يج��د أنص��ارا يح��دثون ش��غبا م��ن أجل��ه
إ2 أن تؤازرھ�ا الجامع�ة العربي�ة  -حت�ى تس�تعيد تاريخھ�ا المجي�د–ليه و2 ينقصھا القائمين ع

  .  "ودولھا

استأجر ا�خوان طائرة خاصة أقلت عبد الحكيم عابدين السكرتير العام للجماعة وأمين 
. إسماعيل سكرتير تحرير صحيفة ا�خوان وعبد الرحمن نصر مدير وكالة ا�نب�اء العربي�ة

ك�ان ف�ي انتظ�ار وف�د . مكبرات للصوت بھ�دف دع�وة القبائ�ل لتأيي�د الث�ورة وحمل الوفد معه
وحسين الكبسي وزير  أحمدالبدر ا2بن الوحيد للسيف  محمدالجماعة بمطار صنعاء ا�مير 

  . الخارجية وعدد من الوزراء مما يدل على اھتمام حكومة الثورة با�خوان

وك��ان يس��اعده ف��ي  ، ع��ة ص��نعاءأص��بح عب��د الحك��يم عاب��دين خطي��ب ا2نق��7ب ف��ي إذا
الخطب ووضع برامج ا�ذاع�ة ا�خ�وان المس�لمون المص�ريون ال�ذين يعمل�ون مدرس�ين ف�ي 

  . صنعاء

ع�ادت الط�ائرة إل��ى ج�دة تق��ل وف�دا يمني��ا للق�اء ممثل�ي الجامع��ة العربي�ة يت��ألف م�ن نج��ل 
ع��ارف ف��ي ووزي��ر الم ، والفض��يل ال��ورت7ني ، ب��ن عل��ى ب��ن ال��وزير عب��د هللا�م��ام الجدي��د 
  . الزبيري لشرح الموقف في اليمن للملك عبد العزيز محمد.. حكومة الثورة

وطلب الوفد اليمني من الملك عبد العزيز دبابات وطائرات ولكن صاحب الج7لة أرجأ 
وأرسل الملك فاروق سكرتيره الدكتور حسين حسني إلى الملوك وا�مراء –البت في ا�مر 

  . عروش ا�سر الحاكمة في الب7د العربية�ب7غھم خطوة الثورة على 

ودع��ت وف��دا م��ن ... طلب��ت حكوم��ة الث��ورة م��ن دول الجامع��ة العربي��ة ا2عت��راف بھ��ا
الجامع�ة لزي�ارة ال��يمن يراس�ه عب�د ال��رحمن ع�زام ا�م��ين الع�ام لي�رى اس��تقرار نظ�ام الحك��م 

  . الجديد في الب7د

بتحري�ات ع�ن أحوالھ�ا ومعرف�ة  قررت الجامعة إرسال لجنة تمھيدية إلى ص�نعاء للقي�ام
وعرض عبد ال�رحمن ع�زام أم�ين الجامع�ة عل�ى حكوم�ة مص�ر . طبيعة ما يجري في الب7د

أن تقتص��ر عض��وية اللجن��ة عل��ى المص��ريين حت��ى تق��وم مص��ر بت��دبير الط��ائرة المقل��ة للجن��ة 
وت�ولى رئاس�ة اللجن�ة  ، فرحبت مصر لتسبق غيرھا من الدول�ة العربي�ة إل�ى عاص�مة ال�يمن

ال�ذي اختي�ر فيم�ا بع�د –المنعم مص�طفى أح�د كب�ار م�وظفي وزارة الخارجي�ة المص�رية  عبد
وض��مت اللجن��ة الدبلوماس��ية المص��ري ال��دكتور حس��ن إس��ماعيل –مس��اعدا للجامع��ة العربي��ة 

  . المستشار التجاري للمفوضية المصرية في برن

ي أص��بح أح��د قائ��د الس��رب عب��د اللطي��ف البغ��دادي ال��ذ "ال��داكوتا"ق��اد الط��ائرة الحربي��ة 
استغرقت الرحل�ة م�ن الق�اھرة . ١٩٥٢يوليو  ٢٣أعضاء مجلس الثورة المصري بعد ثورة 

 ٩٠س�اعات وتوقف�ت الط�ائرة ف�ي ج�دة وف�ي جزي�رة قم�ران الت�ي تبع�د نح�و  ٨صنعاء  على

أن تقط��ع الط��ائرة المس��افة إل��ى  -ف��ي تل��ك ا�ي��ام–وك��ان مس��تحي7 . كيل��و مت��را ع��ن ص��نعاء
لبغدادي صنعاء في ذل�ك الزم�ان فق�ال إنھ�ا قري�ة والمط�ار رمل�ي صنعاء ب7 توقف وصف ا

  . ) ١١٢( يصلح بصعوبة ليكون مطارا 
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. ص�فق بع�ض ا�ش�خاص لترولھ�ا س�المة -من فبراير ٢٢يوم –وعندما ھبطت الطائرة 
 –أي البغ��دادي  –ول��و2 أن��ه . وقف��وا أمامھ��ا 2 يتحرك��ون وك��ادت الط��ائرة إن تص��دمھم فق��د

  !تلھم جميعاانحرف بالطائرة لق

وك��ان م��ن ب��ين المس��تقبلين وزي��ر الداخلي��ة وبع��ض كب��ار الشخص��يات ولك��ن ل��م يتع��رف 
  ! عليھم أحد �ن م7بسھم 2 تختلف عن باقي العاملين في المطار

أن  -كم��ا يق��ول البغ��دادي -اس��تقرت البعث��ة نح��و أس��بوعين ف��ي ص��نعاء عرف��ت خ7لھ��ا
  .جماعة ا�خوان وراء الثورة

ق��د زار ال��يمن قب��ل ذل��ك فق���ال  ، وھ��و م��ن ا�خ��وان المس��لمينوك��ان حس��ن إس��ماعيل 
  . للبغدادي

توجد ثورة مضادة ونريد إلقاء منش�ورات عل�ى ا�ھ�الي ف�ي تع�ز والحدي�دة وغيرھم�ا  -
  . من مدن اليمن لتأييد الثورة ودعوة اليمنيين إلى الھدوء والسكينة وتحكيم العقل

  . "ستصليھم نارا حامية"بأن الثورة  ورجاله أحمدوكانت المنشورات تنذر ولي العھد 

وأن الث�ورة قام�ت  ، ومجدت المنشورات مبادئ الث�ورة ف�ي الحري�ة والعدال�ة والدس�تور
  . وإنقاذ الب7د م براثن ا2ستبداد والجھل والفقر ، ضد الظلم والطغيان

ظ��ن البغ��دادي أن تل��ك تعليم��ات عب��د الم��نعم مص��طفى ف��ألقى م��ن الط��ائرة بالمنش��ورات 
رات ف��ي ث7ث�ة أي��ام ث�م ع�رف بع��د ذل�ك أن حس��ن إس�ماعيل يعم�ل للث��ورة ف�أبلغ عب��د ث�7ث م�

   : المنعم مصطفى بذلك قائ7

ف�ي الق�اھرة  "ا�خ�وان"ولكن صحيفة . قد أصبحنا طرفا في خصومات اليمن وثورته -
نش��رت أن الط��ائرة قام��ت بإلق��اء منش��ورات للجامع��ة العربي��ة وأخ��رى للحكوم��ة ف��ي أنح��اء 

  . اليمن

وك�ان ھدف�ه . البغدادي أن بالطائرة عط7 و2ب�د م�ن الرحي�ل إل�ى ع�دن �ص�7حھا زعم
  . من ذلك التوقف عن إلقاء المنشورات

وعندما عاد إلى صنعاء وجد أن ولي العھد ورجاله يغيرون على صنعاء لي7 ويختفون 
  . نھارا وأن الطائرة يمكن أن تصاب بطلقات المھاجمين

   : وقالوا له

ي العھ��د ص��نعاء فإن��ه سيض��ع أعض��اء الوف��د ف��ي برمي��ل مل��يء بالزي��ت إذا دخ��ل ول�� -
  . المغلي

   : عبد المنعم مصطفى قائ7 عرض ا�مر على

  . ليس لنا دور في ھذه العملية ويجب أن نرحل -

ونص�ح اليمني�ون . وفي اليوم التالي نزلت ا�مطار وتبين أن بالطائرة عط�7 فأص�لحت 
  . روف ولكنه رأي المخاطرة ونقل الوفد إلى جدة ثم القاھرةالبغدادي بعدم السفر في تلك الظ

أخذ الملك فاروق يعرقل س�فر وف�د الجماع�ة العربي�ة م�ن الق�اھرة وأص�ر عل�ى أن تق�وم 
بع�د أن ض�م إل�ى الوف�د س�كرتيره الخ�اص ال�دكتور حس�ين  "ف�اروق"الطواف�ة  ، بحرا ، بنقله

  حسني 
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لسويس يرأسه عبد الرحمن عزام باش�ا غادر الوفد ميناء ا -من فبراير ٢٩في –وأخيرا 
ا�مين العام للجامعة العربة وأعضاؤه الشيخ يوسف ياسين نائب وزير الخارجي�ة الس�عودي 
ومظھر أرس7ن باشا عن سوريا وعبد ا لجليل الراوي عن العراق وتقى ال�دين الص�لح ع�ن 

  .لبنان ومدحت جمعه عن ا�ردن

لى اليمن ث�م س�افر إل�ى الري�اض ب�دعوة م�ن وتأخر رحيله منھا إ. ووصل الوفد إلى جده
  . من مارس ١٢مارس ثم عاد ليستقر في جده يوم  ٤الملك عبد العزيز للقائه يوم 

قي�ل إن  ٤٨لتقي�يم ث�ورة  ٧٩في الندوة التي عقدھا مركز الدراس�ات اليمني�ة ف�ي فبراي�ر 
واته قبل وصول الوقت الكافي لتعزيز ق أحمددعوة الملك عبد العزيز ھدفت إلى منح ا�مير 

  . بعثة الجامعة العربية إلى اليمن

  . انقسمت بعثة الجامعة تجاه الثورة

وقف ممثلو مصر و�ردن والمملكة العربية السعودية موقفا معارضا للثورة بينما أبدى 
رئيس وزراء لبنان  ١٩٤٨/ ٢٦/٢وقال رياض الصلح في . ممث7 لبنا وسوريا تعاطفا معھا

ال�وزير إم�ام ال�يمن الجدي�د م�رة ف�ي موس�م الح�ج فأعج�ب برجولت�ه  هللا عبدأنه رأي ا�مام –
  . وحبه ل]ص7ح وأن اليمن في عھده تفتح أبوابھا للبعثات العربية ورجال الصحافة

اجتمع ريف�ز س�ايلدر ال�وزير ا�مريك�ي المف�وض ف�ي ج�ده بالمل�ك عب�د العزي�ز وحض�ر 
  . ا2جتماع فؤاد حمزة مستشار العاھل السعودي

   : الوزير ا�مريكي صاحب الج7لة عن اليمن فقال صاحب الج7لةسأل 

ين�وي ال�ذھاب إل�ى ص�نعاء  أحمدليست لدى أنباء جديدة و2 أعرف ما إذا كان ا�مير  -
  . أم 2

   : وأضاف

  . بن الوزير أقوى رجل في اليمن باستثناء ا�مام الراحل عبد هللايعد  -

   : وقال بحرص

وب��الرغم م��ن معرفت��ي بكف��اءة اب��ن . ق��ي أم��ران مختلف��ان تمام��االق��وة والس��لوك ا�خ7 -
  . الوزير ف7 استطيع الحكم على قدراته إ2 بعد اتضاحھا عمليا

   : علق شايلدز قائ7

تج��اه ا�س��لوب ال��ذي اتبعت��ه ج7لت��ك بش��أن  -ا�مريكي��ة–استش��عرت س��رور حك��ومتي  -
  . ا�حداث في اليمن

   : وقال محرضا

ريكية لي عن وجھة نظرھا بأن في حالة حدوث اضطرابات في أعربت الحكومة ا�م -
  . اليمن يمكن لج7لتك انتھاز الفرصة والتقدم داخل اليمن

   : واستطرد

  . قلت لھم إن ذلك 2 يتفق مع سياسة ج7لتك -

   : العزيز قال الملك عبد

http://www.ikhwanwiki.com


من وأكثر من ذلك فبالرغم . الحق كذلك فليست لدي أية مخططات عدوانية ضد اليمن -
عدم وجود أية مصالح للملكة العربية السعودية في تأييد الجامعة العربية إ2 أن�ي ش�عرت أن 

  . ذلك مطلوب للمحافظة على التضامن بين الدول العربية

   : وعبر الملك عبد العزيز عن سياسة ب7ده فقال

 ف�ي الوق�ت ال�ذي تس�ود في�ه ا2ض��طرابات جمي�ع أنح�اء الع�الم فم�ن ا�فض�ل ا2حتف��اظ -

  . بع7قات ودية مع كل الب7د العربية

   : الشامي في كتابه أحمدقال 

لم يستسغ الملك عبد العزيز أن يصرع جاره ا�مام المريض العج�وز ب�الرغم م�ن أن�ه "
 ، وك�ان ف�ي ق�راره نفس�ه يفض�ل أن يترب�ع عل�ى الع�رش. كان صديقا حميما لعبد هللا ال�وزير

  . ولكن بطريقة بيعة شرعية دون سفك دماء

وشدة مراسه ويخش�ى م�ن ن�زق س�يفه عل�ى  أحمدوكان الملك عبد العزيز يعرف ا�مير 
الكثي��ر م��ن رج��ا2ت ال��يمن ويخش��ي أن تث��ور ف��تن تض��ر باس��تق7ل ال��ب7د وا2نجلي��ز عل��ى 

  . ا�بواب

ع�ز إل�ى ع�زم باش�ا أم�ين ع�ام الجامع�ة العربي�ة بالت�دخل وحس�ن ذل�ك لك�ل م�ن أوول�ذلك 
  . فحكما الجامعة العربية حمدأوا�مام  عبد هللا�مام 

إل��ى الموافق��ة عل��ى تحك��يم الجامع��ة العربي��ة احتياط��ا ومك��را واس��تعدادا لك��ل  أحم��دولج��أ 
  .  "ا2حتما2ت

ويجتم���ع مجل���س الش���ورى �ول م���رة ف���ي ت���اريخ ال���يمن في���ؤدي إمام���ه الجدي���د لل���يمن 
د ا�م��ام يحي��ى حفي�–الدس�تورية ويقس��م بالعم�ل عل��ى س�عادة ال��يمن وأھلھ�ا فيبايع��ه ا�مي�ر ب��د 

�نقاذ حياته – أحمدونجل ا�مير  .  

  . أفرجت الثورة عن أكثر من ث7ثة آ2ف من المعتقلين

كن��ا نع��يش ف��ي س��جن كبي��ر أش��به بس��جون " : وق��ال المتعلم��ون ال��ذين درس��وا ف��ي مص��ر
  . "2 حرية في القول أو التجارة أو الكتابة ، القرون الوسطى

صنعاء بزعم�اء القبائ�ل ووف�ود  ماليمن وازدحا الھدوء في "ا�خوان"ووصفت صحيفة 
بن الوزير وأنھ�م وض�عوا تح�ت تص�رف ج7لت�ه  عبد هللالتي قدمت بيعتھا إلى "المقاطعات 

  . "قواتھم وفرسانھم ليدكوا حصن الظلم و2ستبداد

غاي��ة الش��وق "أن��ه ف��ي  "ا�خ��وان المس��لمين"ويعل��ن ا�م��ام الجدي��د ف��ي ح��ديث لص��حيفة 
ولك�ن . إ2 أنه يود أن يراه رؤي�ة الع�ين  –وإن كان قد رآه بالقلب –وأنه . ملرؤية الرشد العا

يكون مسرورا لو زار الشيخ البن�ا ال�يمن ف�ي عھ�د الش�ورى الدس�توري ليستش�يره ويس�تأنس 
  .  "برأيه تحقيقا �يجاد الحكم ا�س7مي الكامل

 يخ البنا يق�ولوأبرق حسين الكبسي نائب رئيس وزراء اليمن ووزير خارجيتھا إلى الش
   "يرغب ج7لة ا�مام في وصولكم شخصيا ونرجو ذلك بإلحاح" :

  وقال

وأخوة ا�س7م فوق ك�ل  ، ا�س7م ھو الصلة القوية التي 2 تنفصم عراھا أبدا ا�بدين -
  . أخوة
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وكما أك�د  » ٤٨ثورة  «ولكن الحكومة المصرية منعت سفر الشيخ البنا كما يقوم كتاب 
عودة وكي�ل الجماع�ة ف�ي مرافعت�ه أم�ام محكم�ة الجناي�ات ف�ي قض�ية اغتي�ال ذلك عبد القادر 

إن الحكوم��ة المص��رية نبھ��ت عل��ى ش��ركة مص��ر للطي��ران بمن��ع س��فر  «ق��ال . المرش��د الع��ام
وعلل ذلك بالخوف م�ن أن تنتھ�ي ا�م�ور ف�ي ال�يمن بغي�ر م�ا يتمن�ى الجب�ابرة . المرشد العام

  . » الطغاة

يعت�رض  أحمدأنه تلقى برقية من شقيقه ا�مير  عبد هللام وفي القاھرة يعلن سيف ا�س7
  . فيھا على نشاط ا�خوان المسلمين في اليمن

بن الوزير عن تدبير الم�ال ل�دفع روات�ب الج�يش المت�أخرة وت�أمين و2ء  عبد هللاوعجز 
 ال�وزير ويبق�ى جان�ب م�ن رجالھ�ا عب�د هللاوتصل القبائل إلى صنعاء لمبايعة . القبائل بالمنح

  . في صنعاء لنھب وسلب الحي اليھودي ومح7ت المسلمين التجارية

ويحاول بعض الغوغاء استغ7ل الموقف فيھاجمون قصر ا�مام يريدون نھبه ويصدھم 
. ويص��بح ا�ھ�الي ال��ذين منع�وا م�ن الس��رقة خص�وما للث��ورة. عن�ه قائ�د الج��يش جم�ال جمي�ل

م حك�م ا�م�ام يحي�ى بغ�ض النظ�ر عم�ا وتفقد صنعاء وباقي اليمن جو ا�من الذي أحاط بنظا
  . كان عليه من قسوة

وتعتق�ل الث�ورة س�وف ا�س��7م داخ�ل القص�ر الملك�ي بينم��ا تبق�ى عل�ى الح�راس الق��دامى 
للقص��ر ال��ذين ي��دينون لھ��ؤ2ء ا�م��راء ب��الو2ء فيس��تميلونھم ويبعث��ون بھ��م رس��7 إل��ى ا�مي��ر 

م��ن خط��ة ثاني��ة وض��عتھا الث��ورة  بع��د أن نج��ا. ال��ذي اس��تطاع أن يخ��دع الث��وار جميع��ا أحم��د
  . 2غتياله

الشائعات بأنه محاصر في حجة على مسافة خمسين مي7 من  أحمدونشر سيف ا�س7م 
  . صنعاء وأن القبائل ترفض ا2نضمام إليه

ن الملك عبد العزيز آل سعود السماح له باللجوء إل�ى المملك�ة العربي�ة موأذاع أنه طلب 
ول�م يع�د يطي�ق البق�اء ف�ي ال�يمن بع�د قت�ل أبي�ه  لھجرة إلى ح�رم هللاوقال إنه يريد ا. السعودية

  . وأخوته و2 يريد إثارة فتنة

وافق العاھل السعودي ولكن ولي العھد كان يناور ونجح في تأليب القبائل اليمنية ضد ا 
  . لثورة ورشا الجنود بمائة ألف لایر من الذھب

–ندة السلطات البريطانية وناشد ا�مير أن نظام الثورة يحظى بمسا أحمدوأعلن ا�مير 

  . القبائل أن تھب ضد الملك الذي عينه البريطانيون  -في حجة

 ، وأطلق شائعات ب�أن الط�ائرات البريطاني�ة حلق�ت ف�وق ص�نعاء بع�د ي�وم م�ن ا2غتي�ال
  . وأنھا أسقطت منشورات

ان أكث��ر قوبل��ت ھ��ذه ا�نب��اء بالتص��ديق م��ن س��كان ال��يمن ف��إن رئ��يس ال��وزراء القتي��ل ك��
  . المسئولين تمتعا بحب الناس وقبيلته تعتبر أقوى القبائل في شمال اليمن

الوزير با2نتقام والث�أر �بي�ه وأخوت�ه ق�ال  عبد هللاببرقية يتوعد فيھا  وأرسل ولي العھد
 عب�د هللاإل�ى الناك�ث ال�ذليل الحقي�ر ...  أحم�دم�ن أمي�ر الم�ؤمنين المؤي�د ب�ا� الناص�ر  «فيھا 

ق�د ركب�ت مركب�ا ص�عبا ع�ن طري�ق الغ�در والخيان�ة وإن�ك ستس�قط إل�ى الھاوي�ة ف��ي ال�وزير ل
القريب ذلي7 حقيرا وإني زاحف إليك بأنصار هللا التي سترى نفس�ك تح�ت ض�رباتھم معف�را 

  . وهللا المستعان–و2 يحيق المكر السيئ إ2 بأھله والعاقبة للمتقين 
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   : ل ا�مام فقالتتولت صحيفة ا�خوان المسلمين الدفاع عن اغتيا

الذين يريدون أن يحملوا الحكومة الجديدة تبعة اغتيال ا�مام يظلمونھا أشد الظلم فإن  «
كثيرا من أقرب المقربين إلى ا�مام يحيى حاولوا اغتياله أكثر م�ن م�رة و2 يس�تطيع إنس�ان 

ل ب��ن ال��وزير ف��ي ورع��ه ودين��ه وعلم��ه وتق��واه وس��نه وج��7 عب��د هللاعاق��ل أن يتص��ور أن 
منصبه وجميل صلته با�مام يكون له أدنى اتصال بھذا الح�ادث وم�ن الخي�ر للعدال�ة ولل�يمن 
وللعرب وا�س7م أ2 يرفع قميص عثمان من جدي�د وأن تنص�رف الجھ�ود إل�ى م�ا يح�ب أن 

  . » يكون عليه الحكم والوضع ا2جتماعي ثم تأخذ العدالة مجراھا ويؤخذ الجاني بجنايته

   : يطانية من القاھرة في برقية إلى لندنقالت السفارة البر

ھ��ي الص��حيفة الوحي��دة ھن��ا الت��ي تق��دم مس��اندة ح��ارة  » ص��حيفة ا�خ��وان المس��لمين «
  . » وكاملة لنظام الحكم الجديد في اليمن

وتح��اول حكوم��ة الث��ورة ت��أجير ط��ائرتين مص��ريتين لنق��ل الجن��ود ولك��ن الط��ائرتين 2 
  . تستطيعان الھبوط في اليمن

   : التي بعثت بھا ريفز القائم بأعمال المفوضية ا�مريكية في جده قال ٢قية رقم في البر

كان من الممكن أن يميل الملك عبد العزيز إلى تأييد الوزير لو2 وس�ائل العن�ف الت�ي  «
  .  » وصل بھا إلى الحكم

 دأحم�وھناك اعتبار ھام وبارز بالنسبة للملكة العربية السعودية وھو أن تخط�ى ا�مي�ر 
وتأييد حاكم وص�ل إل�ى الس�لطة بوس�ائل عنيف�ة يمك�ن أن يص�بح س�ابقة ودافع�ا �ث�ارة بع�ض 

  . المجموعات أو الفئات أو حتى بعض أفراد ا�سرة السعودية الساخطين

ويق��ال أن . ويم��ارس المل��ك عب��د العزي��ز نف��وذا عظيم��ا عل��ى س��كان ال��يم غي��ر الش��يعيين
  . بر من نفوذ ا�سرة الحاكمة الشيعية نفسھاإن لم تكن أك. سلطته المعنوية عليھم عظيمة

عشرة أي�ام حت�ى اس�تطاع رج�ال  ) ١٣( إلى صنعاء ويحاصرھا  أحمدويزحف ا�مير 
  . ١٩٤٨مارس  ١١القبائل المؤيدون له تسلق أسوار المدينة واقتحامھا في 

وان���دفعوا إل���ى ال���داخل ك���أنھم الس���يل الج���ارف م���ن القبائ���ل الشرس���ة المختلف���ة ا�س���ماء 
نواع وقد ھتك ھؤ2ء الوحوش أعراض الحرائر من نساء صنعاء ونھبوا كل ش�يء ف�ي وا�

المنازل حتى أنھم خلعوا جميع أبواب البي�وت ونواف�ذھا وك�ان رج�ال القبائ�ل أنفس�ھم يعت�دي 
عليھم بعضھم على بع�ض طمع�ا ف�ي الغن�ائم وا�س�7ب وكان�ت الغنيم�ة الواح�دة لك�ي تس�تقر 

وق��د اس��تمرت حال��ة النھ��ب . يم��وت بس��ببھا ث7ث��ة أو أربع��ةعن��د ص��احبھا ا�خي��ر 2ب��د أن 
والس�لب أكث�ر م�ن خمس�ة أي�ام وق�د ترك�وا ص�نعاء قاع�ا صفص�فا بع�د أن انقض�وا عليھ�ا كم�ا 
ي��نقض الج��راد عل��ى ا�رض الخض��راء فيتركھ��ا ج��رداء بلقع��ا وتفش��ل أول ث��ورة ف��ي الع��الم 

ويقت��ل أل��ف م��ن س��كان  يوم��ا ٢٦بع��د حك��م ل��م ي��دم س��وى  ، ل]خ��وان دور فيھ��ا. ا�س��7مي
  . صنعاء

 الناص�ر ل�دين هللا « من مارس يعل�ن نفس�ه ملك�ا باس�م ١٣وعندما يدخلھا ولي العھد في 

« .  

  سقوط صنعاء
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أخ�ذ يرس�ل  ، بع�د س�قوط ص�نعاء واعتق�ال ا�ح�رار ، أحم�دعندما استتب ا�مير ل]مام 
وأع�اقوا وص�ول  ، برقيات الشكر ل�مراء والملوك العرب ال�ذين س�اعدوه ف�ي اخم�د الث�ورة

  . وفد الجامعة العربية إلى صنعاء

   : جاء فيھا ، وھذه برقية أرسلھا لملك شرق ا�ردن

لقد تأخر كتابنا ھذا لج7لة ا�خ المعظم حفظه هللا وكان يجب المبادرة إلى تقديمه قبل ( 
بك��م مم��ا خل��د  ، أي��ام وش��ھور اعتراف��ا بالجمي��ل ا�خ��وي ال��ذي ك��ان م��ن ج7ل��تكم أي��ام المحن��ة

ف��ي ص�فحات المج�د الھاش�مي والنب��ل  ، وعن�د اليمني�ين عام�ة ، أجم�ل ال�ذكري عن�دنا خاص��ة
  . والوفاء والعواطف المتصلة بالسبب والنسب النبوي

نس��تبيح  ، وإن��ا إذ نق��دم لج7ل��تكم ش��كرنا وثناءن��ا عل��ى م��ا لمس��ناه م��ن أعم��الكم الخال��دة
ل�ى ذل�ك بس�بب ا�عم�ال الت�ي أوجبتھ�ا ج7لتكم قبول عذرنا بالتأخير والتواني عن المبادرة إ

وقاومتم ا�ع7ج ا�ج7ف  ، فآزرتم أخاكم ، تلك الحالة التي وفقتھم على تفاصيلھا في حينه
وكنتم في مقدمة م�ن  ، الذين طوحت بھم خيا2تھم المقبوحة المفضوحة التي استنكرھا العالم

  . ) وكان لكم الفضل ا�كبر وا�جر ا�وفر ، أزر ونصر

   : ا�له بن علي الوصي على عرش العراق عبدا�مير  وإلى

إن الباعث لھذا ھو الشكر لموقف س�موكم النبي�ل ا�خ�وي ف�ي حادث�ة ال�يمن المش�ئومة ( 
ول��ن ننس��ى لس��موكم م��ا  ، الت��ي قض��ى عليھ��ا بعناي��ة هللا وم��ؤازرة ا�خ��وان أمث��ال س��موكم

إذ ھي عاطفة النسب التي  ...و2 يستغرب ذلك من مثل سموكم ، أبديتموه من عطف وعناية
يجب عليھم دائما التكتل وا2جتماع عل�ى م�ا في�ه خي�رھم  ، نمت إلى أصل واحد وبيت واحد

  . ) التي نعدھا بلدا واحدا وإن نأت مسافاتھا ، وصالح ب7دھم

 أحم�دما أن وصلت ا�خبار إلى عدن بس�قوط ص�نعاء بي�د القبائ�ل وانتص�ار ول�ي العھ�د 
وأخ��ذوا يتجمع��ون ف��ي الش��وارع المؤدي��ة إل��ى دار  ، وارعھاحت��ى ھاج��ت الغوغ��اء ف��ي ش��

 إب�راھيموكان�ت عائل�ة ا�مي�ر  ، الجمعية اليمانية الكب�رى زحف�ا بع�دھا عل�ى ال�دار 2قتحامھ�ا

ف�ي أعل�ى الس�لم  إب�راھيمحارس ا�مي�ر  ) خالد( فتصدى لھم  ، تقيم في الطابق ا�على منھا
وھ�رب  ، من مسدس على المقتحم�ين فقت�ل أح�دھموأطلق النار  ، المؤدي إلى الطابق الثاني

–فاعتقلت�ه الس�لطات البريطاني�ة الت�ي وقف�ت موق�ف المتف�رج م�ن ك�ل م�ا يج�ري .. ا�خرون

ف��أطلق س��راحه ول��م يق��دم  ، لتقديم��ه للمحاكم��ة وتق��دم الح��اج عب��ده حس��ين ا�دھ��ل لض��مانته
  . للمحاكمة

م��ود الزبي��ري والفض��يل مح محم��دوص��ل ا�س��تاذ  ، وف��ي الي��وم الت��الي م��ن فش��ل الث��ورة
حي�ث ك�انوا ف�ي م7ق�اة وف�د  ، الورت7ني وعب�د هللا ب�ن عل�ى ال�وزير إل�ى ع�دن م�ن الري�اض

إ2 أن الث��ورة فش��لت أثن��اء إق��امتھم الطويل��ة ف��ي .. الجامع��ة العربي��ة واص��طحابه إل��ى ص��نعاء
وق���د طلب���ت الس���لطات البريطاني���ة بع���دن م���نھم  ، وس���قطت ص���نعاء بي���د القبائ���ل ، الري���اض

  . أحمدرتھم خ7ل ث7ثة أيام �ن بريطانيا كانت على وشك ا2عتراف بحكومة ا�مام مغاد

س7م حاجب ب�النواھي واختف�ى  محمداختفى ا�ستاذ الزبيري والوزير في منزل الحاج 
  . الفضيل الورت7ني في منزل الحاج عبده حسين ا�دھل

باس��ا وعب��د  محم��د دأحم��الوري��ث وا�س��تاذ  محم��دأثن��اء ذل��ك وص��ل إل��ى ع��دن ا�س��تاذ 
ق�د اعتق�ل ف�ي الش�يخ عثم�ان م�ع الح�اج عب�د هللا عثم�ان  ) الوريث( وكان .. الوھاب الشامي

ا�مي�ر فض�ل عب�د ( توس�ط بع�دھا  ، وقد اعتق7 لمدة ي�ومين ، الذي خرج إلى لحج 2ستقباله
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فس��افر الوري��ث والش��امي والباش��ا إل��ى ش��رق أفريقي��ا حي��ث  ، �ط��7ق س��راحھما ) الق��وي
  . نھم ا�حرار اليمنيون ھناكاحتض

يطل��ب من��ه إع��7ن  ، عثم��ان بص��بر عب�د هللاتص�ل ا�س��تاذ الزبيي��ري م��ن ع��دن بالش��يخ 
وقد حمل  ، تضامنا مع الشيخ علي بن محسن باشا المتمرد في العدين ، التمرد في لواء تعز

 أحم�دالعھ�د  وھو من الشباب الذين أوكل إليھم اغتيال ول�ي ، الرسالة عبد الكريم عبد القادر

 قد وصل من حجة أحمدوا�مام  ، عثمان عبد هللاإلى الشيخ  ، إ2 أن الرسالة وصلت ، بتعز
واستقر في القاعدة يتابع منھ�ا نت�ائج الحمل�ة العس�كرية والوس�اطة اللت�ين ق�ام بھم�ا 2س�ت7م  ،

 ال�ذي يتخ�وف م�ن عب�د هللاعلي بن محس�ن باش�ا كم�ا بق�ى عل�ى اتص�ال ي�ومي بأخي�ه ا�مي�ر 

   : وفيما يلي بعض البرقيات المتبادلة بينھما ، استمرار تمرد علي بن محسن

   : أحمدإلى أخيه ا�مام  عبد هللامن سيف ا�س7م 

عدت من شرق ا�ردن وقد أبلغت الملك شكر ومحبة ج7لتكم والترحي�ب ب�ولي العھ�د ( 
ل��ه معامل��ة وق��د أوض��حت  ، وكان��ت المراجع��ة �ش��ياء مھم��ة ساوض��حھا ش��فاھا أو تحري��را

  . ) ا�نكليز ووعد تحسين المسعى

  . ) ٦٧جماد ا�ولى  ٢١القاھر  عبد هللاصاحب السمو الملكي سيف ا�س7م ( 

  من القاعدة

فاتص�لوا ب�بعض ال�دول  ، ھدأت ا�حوال كلھا على ما نريد و2ب�د لن�ا م�ن أس�لحة جدي�دة
ھ��ا عل��ى مجموع��ة م��ن واتفق��وا مع ، الص��غرى كالس��ويد والبلجي��ك وتشيكوس��لوفاكيا ونحوھ��ا

يمك��ن دف��ع بع��ض القيم��ة م��ن حاص��7ت  ، البن��ادق والم��دافع الحديث��ة والرش��اش والم��درعات
نريد مھندسا �ص7ح الطري�ق للس�يارات وتك�ون مع�ه  ، وافيدوا وعجلوا ھذا ، اليمن ونحوه

 تأملوا في ھ�ذا ج�دا افي�دوا ، وا�حسن أن يكون مصريا أو أمريكيا ، جميع ا�دوات ال7زمة
  . ) والباخرة 2بد منھا �جل نقل الحجاج والس7م عليكم ،

   : ببرقية جاء فيھا ٩٧جماد ا �ولى  ٢٢في  ) عبد هللا�مير ( ورد عليه 

ما رأيكم إذا وصلت مع خطيب عربي مخلص ينشر منشورات تؤثر عل�ى الن�اس ف�ي ( 
ت�تم كم�ا يحس�ن وغيرھ�ا 2  ) ك ھ�ـ ر ب( ويخطب في صنعاء والمنشورات مھمة  ، الو2ء

ومنھ�ا رأيك�م ف�ي  ، إ2 بعد العرض على مو2ي لما سبق من ص�عوبات تعرق�ل كم�ا تعلم�ون
وصول نجيب عز الدين؟ من الضروري القضاء على حركة العدين لئ7 يحص�ل س�ريان أو 

  . ) معاونة خارجية

   : ورد عليه ببرقية جاء فيھا

  ٤٨إبريل ٢جمادي ا�ولى  ٢٢

  الدين حفظه هللا  ا�خ سيف ا�س7م فخر( 

وص��لنا �خم��اد ث��ورة الع��دين وسيقض��ي عليھ��ا ف��ي ھ��ذا  ، تأملن��ا ب��رقيتكم وھ��ذا م��ن تع��ز
الخطيب المص�ري س�يكون ورت7ن�ي  ، نجيب عز الدين يلزم وصوله ، ا�سبوع إن شاء هللا

نريد إنشاء خطوط تليفونية بين ص�نعاء والحدي�دة وأب وتع�ز وذم�ار وب�ريم  ، ثاني ف7 لزوم
وبحس�ن الش�راء عل�ى  ، حراز فاتفقوا مع الحكوم�ة المص�رية لوض�ع مش�روع ل�ذلكوحجة و

  . ) وأدرسوا ھل من الممكن بدون الكھرباء الكبرى ، يدھا إن لم تجدوا من ينفعكم بسرعة
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  الزبيري والورت7ني والوزير يغادرون عدن بأمر سلطاتھا

عل�ي ال�وزير م�ن الري�اض بعد عودة ا�ستاذ الزبيري والفضيل الورت7ني وعبد هللا بن 
قب�ل أن ت�أمرھم الس�لطات  ، بقوا ھناك يرقبون تطورات ا�مور بعد فشل الثورة ، إلى عدن

  .  أحمد�ن الحكومة البريطانية كانت على وشك ا 2عتراف بحكومة ا�مام  ، بمغادرة عدن

ى وقب�ل أن يغ�ادر ع�دن أرس��ل ا�س�تاذ الزبي�ري وعب�د هللا ب��ن عل�ي ا ل�وزير برقي�ات إل��
يطلبان منھا التدخل �نقاذ ا�حرار من ا�ع�دام بع�د  ، بعض الشخصيات المصرية والعربية

  : منھا البرقيات التالية.. فشل الثورة

  ٦٧جمادى الثاني  ٢

  على الطاھر محمدالمجاھد 

صديقك النعمان والمسمري وبقية رجال اليمن العظ�ام معرض�ون لخط�ر ا�ع�دام ب�دون 
  .ك لتعمل على إنقاذھم بما تراهونحن نقزع إلي ، محاكمة

  الوزير والزبيري 

  ا�حرار اليمنيون

مك�رم  -النح�اس باش�ا -حس�ين أحم�دا�س�تاذ  -ص�الح ح�رب -مرشد ا�خوان المسلمين( 
  باشا عبيد 

نناش�دكم أن تعمل�وا عل�ى  ، صفوة رجال اليمن معرضون لخطر ا�ع�دام ب�دون محاكم�ة
  . إنقاذھم بما ترونه

  الوزير والزبيري

 بن علي الوزير على ظھر باخرة إل�ى باكس�تان عبد هللافر ا�ستاذ الزبيري وا�ستاذ س
وقبل  ، يعمل فيھا بعض البحارة اليمنيين الذين راحوا يمطرونھما سبا وشتما طيلة الرحلة ،

س���فرھما اتف���ق ا�س���تاذ الزبي���ري م���ع ا�ح���رار المقيم���ين ف���ي ع���دن عل���ى أن يعمل���ون ق���د 
ووع�د ا�س�تاذ  ، من ا�عدام أحمدالذين وقعوا في قبضة ا�مام –ار استطاعتھم �نقاذ ا�حر

 ، عثم�ان ب�أن يرس�ل ل�ه عنوان�ه ف�ور وص�وله إل�ى باكس�تان بالش�فرة عبد هللالزبيري الحاج 
واتفقا على أن أخباره 2 يطلع عليھا سواه وعبد هللا عبد الوھاب نعمان والحاج عبده حس�ين 

وم�ا أن وص�ل ا�س�تاذ الزبي�ري  ، ني ومحمد س�الم حاج�بسالم البيحا محمدا�دھل والشيخ 
وقد أخذ يتنق�ل ب�ين  ، إلى باكستان حتى أرسل خطابا إلى عدن يطمئن فيه ا�حرار بوصوله

أما الورت7ني  ، بغير عنوانه ما بين وق وآخر حتى استقر في عاصمتھا ، المدن الباكستانية
إ2 أن�ه من�ع م�ن الن�زول ف�ي ك�ل  ، فقد سافر ھو ا�خر من ع�دن عل�ى ظھ�ر ب�اخرة مص�رية

وعن�د عودتھ�ا إل�ى ع�دن ص�عد الح�اج عب�ده  ، الب7د العربية التي رست الباخرة ف�ي موانئھ�ا
  . حسين ا�دھل إلى الباخرة لمقابلته �ن السلطان البريطانية لم تسمح له بالنزول في عدن

دل�ه عس�كرية في تل�ك ا�ثن�اء وص�ل باس�م الفض�يل ال�ورت7ني ج�واز س�فر دبلوماس�ي وب
وحم�ل الج�واز  ، ارتدى ال�ورت7ني البدل�ة العس�كرية ، من ا�خوان المسلمين ، برتبة ضابط

حي�ث اس�تقر ھن�اك إل�ى م�ا  ، سافر بتلك الھوية العسكرية إلى بي�روت ، الدبلوماسي المزيف
وھ�ذا عل�ى عك�س البرقي�ات والتق�ارير  ، وانتقل بعدھا إل�ى مص�ر ، ٥٢بعد قيام ثورة يوليو 

أو مرتدي�ة زى  ، أن مجموع�ة م�ن أف�راد الج�يش اللبن�اني أحم�دكانت تصل إل�ى ا�م�ام  التي

http://www.ikhwanwiki.com


ال�ذي  ، الجيش اللبن�اني طلع�ت إل�ى الب�اخرة وتس�لمته حس�ب إف�ادة قبط�ان الب�اخرة المص�رية
  . يبدو أنه كان متعاونا مع الفضيل الورت7ني

   : وتبرق السفارة البريطانية في القاھرة إلى لندن قائلة

ب��ن ال��وزير رغ��م التق��ارير الت��ي  عب��د هللاوا�خ��وان المس��لمون  البن��االش��يخ حس��ن  أي��د «
  .  » وردت عن فشله

ويب��رق الش��يخ البن��ا إل��ى إم��ام ال��يمن المنتص��ر يطل��ب من��ه ا2نض��مام إل��ى جامع��ة ال��دول 
  !العربية طبقا لدستور يستند على الميثاق القومي

ال��وزير إل�ى الحكوم�ة الجدي�دة ك��رئيس  عب�د هللاويعل�ن البن�ا تأيي�ده 2نض��مام قائ�د التم�رد 
وف��ي الوق��ت نفس��ه يطل��ب م��ن . لمجل��س الش��ورى لتتأس��س ب��ذلك ف��ي ال��يمن حكوم��ة دس��تورية

الجامعة العربية إحضار عب�د الحك�يم عاب�دين س�كرتير ع�ام الجماع�ة وأم�ين إس�ماعيل ممث�ل 
  . صحيفة ا�خوان إلى القاھرة على نفقة الجماعة

  .. م باشا في جده �نقاذ الثورة وعبد هللا بن الوزيرويستنجد المرشد العام بعزا

   : قائ7

ومھمة مندوب المركز الع�ام ل]خ�وان المس�لمين بص�نعاء إقن�اع رج�ال الحكوم�ة اليمني�ة 
اليمني�ة وإقن�اع المس�ئولين  الجديدة بالعمل على إطف�اء الفتن�ة بأي�ة وس�يلة وتوحي�د كلم�ة ا�م�ة

ل��ى أس�اس إع��7ن دس�تور يمن�ي عل��ى قواع�د الميث��اق ھن�اك بقب�ول تحك��يم الجامع�ة العربي�ة ع
وت�أليف الدول�ة  ، ا�ح�رار وغي�رھم اليمني�ينالقومي وإص�دار عف�و ع�ام ع�ن ك�ل السياس�يين 

إمام�ا دس�توريا إذا بايع�ه أھ�ل الح�ل والعق�د وعب�د هللا  أحم�دالجديدة من ا�مير سيف ا�س7م 
بع��ات وا2ختصاص��ات م��ع ال��وزير رئيس��ا لمجل��س الش��ورى وحكوم��ة دس��تورية مح��ددة الت

  . » حراسة الجامعة العربية لھذا النظام حتى تستقر ا�مور

  ا�عدام بضرب الرأس بالساطور

ق�واد الث�ورة وأرس�لوا إل�ى بل�ده حج�ة وھن�اك دون محاكم�ة ك�ان ي�ؤتى قبض عل�ى أكث�ر 
 بالواحد منھم تلو ا�خر في مي�دان ع�ام حي�ث يش�د وثاق�ه ويمي�ل برأس�ه قل�7 س�اندا إي�اه عل�ى

عمود ذي شعبتين ثم يأتي السياف الوحيد في اليمن شاھرا سيفا قصيرا أقرب إلى الس�اطور 
البلط��ة من��ه إل��ى الس��يف ويظ��ل يتماي��ل ويت��راقص ق��ي7 ث��م يھ��وي بس��يفه عل��ى عن��ق  عل��ىأو 

الضحية فتطير الرأس بعيد وقد أخذت عيناھا تغمضان وتفتحان في سرعة غريب�ة ك�ل ذل�ك 
س الط��ائرة ف��ي الفض��اء ث��م 2 تلب��ث أن تس��تقر ف��ي رك��ن م��ن والجم��وع واقف��ة تش��اھد ال��رأ

  ) ١٤( . ا�ركان

أم�ا اب�ن ال�وزير فق�د ض�ربت رأس�ه ف�ي وس��ط حش�د كبي�ر بع�د ص�7ة الجمع�ة ول�م تكفھ��ا 
ض��ربة واح��دة م��ن الس��ياف فنظ��ر ا�م��ام الش��ھيد إل��ى س��يافه بع��د الض��ربة ا�ول��ى وق��ال ل��ه 

قه عدة مرات إلى أن فص�ل ال�رأس فظل السياف يضرب عن ، أضرب طيب يا عاق والديك
كم�ا ت�م قط�ع رأس . ولذلك يقال في اليمن إن ابن الوزير قد ذبح كما تذبح الشاة ، عن الجسد

  . زيد الموشكي

البراق الذي سيق إلى ھذه المقصلة البدائية وبينم�ا ھ�و عل�ى وش�ك ا�ع�دام  أحمدوھناك 
ف�ي س�خرية وق�ال ل�ه إن الص�ورة فنظر البراق إليه  ، إذ تقدم شخص يريد التقاتط صورة له

  . تكون أفضل عندما يطير الرأس في الھواء
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وھذا محيى الدين العنسي البطل الذي رأي بعض الھمج يصفقون وھ�و ف�ي طريق�ه إل�ى 
لعنة هللا عليكم من شعب أردنا له الحي�اة ف�أراد  : المقصلة فنظر إليھم نظرة احتقار وقال لھم

  .ي ومحمد المسمريوتم إعدام حسين الكبس. لنا الموت

وكانت الجثث بعد القتل يمثل بھا شر تمثيل ثم تصلب لفترة طويلة أم�ا ال�رؤوس فكان�ت 
ولق��د ص��لبت رأس اب��ن ال��وزير ف��ي  ، ك��ل رأس ترس��ل إل��ى البل��د الت��ي ينتم��ي إليھ��ا ص��احبھا

ص��نعاء ف��ي مي��دان اس��مه ش��رارة س��بعةأيام وعل��ى مقرب��ة منھ��ا رؤوس أخ��رى بادي��ا عليھ��ا 
والتمثيل مما يدل على أن ابن الوزير ق�د مث�ل ب�ه بع�د موت�ه وظل�ت ال�رؤوس إمارات العبث 

  . معلقة على الحيطان حتى أصابھا التعفن فدفنت في مكان مجھول

بعد وض�ع ل�ه س�م ف�ي الغ�ذاء فت�وفى مت�أثرا ب�ذلك ف�ي  إبراھيموتوفى ا�مير سيف الحق 
م�ر ب�إط7ق ص�راح أربع�ة قد أ أحمدا�صغر وكان ا�مام  أحمدشعبان وھو أخو ا�مام  ٢٢

  . ھم زيد عقبات والصفي الجرافي وعلى لطفي وحسين مظھر ويعفو عن ابنه ا�مير البدر

الوزير في نفس الي�وم ومض�ى  عبد هللابعد ذلك تم إعدام الحاج الخادم غالب وعلى بن  
ھـ� ت�م إع�دام ك�ل م�ن أو2د ١٣٦٧شھر رمض�ان وھ�م ف�ي الس�جن إل�ى أن ج�اء ش�ھر ش�وال 

 ، ھ�ـ١٣٦٧ ومصلح ھارون وسنھوب وريحان والعتمي في صنعاء وانقضى ع�امالحسيني 
ناص�ر القردع�ي  أحم�دھـ وصل مساجين جدد إلى الحجة وھ�م الش�يخ ١٣٦٨ وفي أول العام

بن حسين  محمدوابن عمه على طالب القردعي والذي مات في سجن نافع كما وصل السيد 
ا�مام يحيى إلى يوم السابع م�ن ربي�ع عبد القادر من سجن صنعاء بعد مضى عام على قتل 

ا�خر تم إعدام كل من الحاج عزيز والشيخ محسن ھارون وفي نفس الشھر تم نقل الرئيس 
جمال جميل إلى صنعاء وحبسه في سجن الرادع بصنعاء وأعدم الشيخ محس�ن ھ�ارون ف�ي 

  . ميدان شرارة المسمى ا�ن بميدان التحرير

ھ�ـ وص�لت أوام�ر ا�م�ام بالتش�ديد عل�ى المس�اجين ١٣٦٨ وفي ليلة العب�د م�ن ھ�ذا الع�ام
 : وإضافة قيود ومراود إلى ما يحملونه وعدم اخت7طھم با�خرين وع�ددھم س�تة عش�ر وھ�م

 -النعم�ان محم�د أحم�د -الس�7ل عب�د هللا -حس�ن العم�ري -عبد الس�7م ص�بره–محبوب  أحمد
–المرون�ي  أحم�د–لس�نيدار الع�زي ص�الح ا -الش�ماحي عبد هللا -الشامي أحمد -الطاع محمد

الس��نيدار وعب��د  محم��دعب��د الق��ادر وغال��ب الش��رعي وعل��ى  محم��د -عب��د ال��رحمن ا�يري��اني
الق��ادر أب��و طال��ب ومحم��د عك��ارس وغال��ب س��ري وحم��ود الج��ائفي وح��زام المس��وري م��ن 
ھؤ2ء الستة عشر أربعة جاء ا�مر بالتشديد عليھم أكثر م�ن غي�رھم ويجل�دون ث7ث�ين جل�دة 

الع��زي ص��الح الس��نيدار ومحم��د  -الش��امي أحم��د -المرون��ي أحم��د : يومي��ا وھ��م لك��ل م��نھم
عكارس كم�ا ص�درت أوام�ر بمص�ادرة أم�7ك بع�ض ھ�ؤ2ء وأراض�يھم وھ�دم بي�وتھم وھ�م 

وظلوا في سجن حجة إلى أن جاءت ثورة . الصفي محبوب وحسن العمري ومحمد عكارس
  . الث7يا أحمدفيھا  م والتي أعدم١٩٥٥الث7يا سنة 

وينجح�ون  أحم�دون7حظ من بين ھؤ2ء المعتقلين من ق�اد الث�ورة بع�دة ذل�ك ض�د ا�م�ام 
  . في ثورتھم ضد ولي عھده ا�مير البدر

الذي غادر صنعاء قبل سقوطھا  -مھندس الثورة–وينجو من الموت الفضيل الورت7ني 
 » الزمال�ك «ب�اخرة بث7ثة أيام إلى جدة فسمح له الملك عبد العزيز بمغادرة الب7د ويستقل ال

ولك��ن جمي��ع ال��دول العربي��ة ت��رفض الس��ماح ل��ه بال��دخول فيظ��ل س��جينا عل��ى ظھ��ر الب��اخرة 
  . شھرين وينجح ا�خوان في تھريبه إلى بيروت ومنھا إلى باكستان بطريقة مثيرة للغاية
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بح�ق كثي�ر م�ن رج�ال ث�ورة  أحم�دوكان �حكام ا�عدام المتسرعة التي أصدرھا ا�مام 
وقع��وا ف�ي قبض��ته بع�د فش��لھا والمح�او2ت الت��ي ب�ذلھا ف��ي م7حق�ة م��ن بق�ى م��نھم ال�ذين  ٤٨

خ��ارج نف��وذه ك��ان ل��ذلك رد فع��ل غاض��ب عن��د كثي��ر م��ن المتع��اطفين م��ع حرك��ة ا�ح��رار 
يومھ��ا 2نتق��ادات ش��ديدة عل��ى  أحم��دوتع��رض ا�م��ام .. المس��اھمين فيھ��ا بص��ورة أو ب��أخرى

تل�ك كم�ا وجھ�ت إلي�ه نص�ائح م�ن أخي�ه ا�مي�ر الطريقة التي اصدر بموجبھا أحك�ام ا�ع�دام 
الذي كان قد انتقل من أوروبا إلى الق�اھرة بت�أخير عملي�ة ا�ع�دام للدفع�ة الثاني�ة م�ن  عبد هللا

وبالتسامح م�ع المص�ريين ال�ذين  ) حتى 2 يظن الناس أن المحاكمة كانت سريعة( ا�حرار 
قبل سواء كانوا من ا�خوان المسلمين وفدوا إلى صنعاء بعد الثورة والذين يعملون فيھا من 

أو غي��رھم وإط��7ق س��راحھم ب��د2 م��ن تق��ديمھم للمحاكم��ة وق��د نش��رنا فيم��ا س��بق نم��اذج م��ن 
البرقيات المتبادلة حول مطاردة ا�حرار الذين فلتوا من قبضة ا�مام وغيرھم من المقيم�ين 

  . عبد هللاوأخيه ا�مير وفيما يلي نماذج من البرقيات المتبادلة بين ا�مام  ، في الخارج

  حفظه هللا  عبد هللاإلى ا�خ سيف ا�س7م ( 

  من حجة ٦٧جمادى ا�ولى ١٥

وقد تم النصر نھائيا وق�بض عل�ى جمي�ع ح�زب المج�رم ب�م  ، جميع ا�حوال كما تحبون
ا�جان��ب م��ن الع��رب  ، ال��وزير وإخوان��ه وأو2ده وأعض��اء حكومت��ه المزيف��ة عب��د هللاف��يھم 

وس��يكون النظ��ر فيم��ا أش��رتم ف��ي  ، عل��يھم أي ب��أس وھ��م ف��ي أم��ان وراح��ة وغي��رھم ل��م يك��ن
وق�د ك�ان العف�و ع�ن ك�ل م�ذھب م�ا  ، تشكيل الحكومة ال7ئفة واختي�ار ا�ع�وان كم�ا نص�حتم

مث���ل ال���ورت7ني الس���يئ .  ) ع���دا المج���رمين المت���آمرين والمغت���الين فس���نجري ف���يھم ال���7زم
بي�ع واش�تروا عش�رة آ2ف مت�ر خ�يط س�لك ر ٢٨ف�ي ١٧٢وانظروا جريدة أخبار اليوم عدد 

ومرادن���ا ت���أليف محكم���ة برئاس���ة القاض���ي راغ���ب لمحاكم���ة  ، وتوابعھ���ا كي���ب7ت وأدوات
  . ) المصريين فما عندكم افبدوا والس7م

   : ببرقية جاء فيھا عبد هللاوقد رج عليه أخيه ا�مير 

وص�لت  ٦٧ول�ى جم�اد أ ٢٢المعظ�م  أحم�دصاحب الج7ل�ة مو2ن�ا مل�ك ال�يمن ا�م�ام ( 
أردت��م فس��نطلب ا�س��اتذة  إذاأف��ادت الحكوم��ة المص��رية  ، البرقيت��ان وس��بق برقي��ة مفص��لة

وال�ذي ن�راه أن�ه يحس�ن الص�فح ع�ن م�ن ... المصريين ال�ذين أس�اءوا �ج�راء ال�7زم نظ�ركم
ذنبه يسير م�نھم مجامل�ة للحكوم�ة المص�رية وش�عبھا ال�ذي أظھ�ر م�ن الش�عور وا�ل�م الكثي�ر 

  . ) ن فإن حصل عليھم شيء في اليمن فسيحصل تألملحوادث اليم

  وجاء فيھا

اتصلت بنا خارجية مصر بلغھا أن المصريين شبه مس�جونين وتس�أل ع�ن ذل�ك وع�ن ( 
  . ) إمكان إرسال طائرة لنقلھم مع السماح بذلك نظركم في ا�فادة

  حسن البنا يبرق ل]مام

مراجعا عن زم7ئه من جماعة  أحمدم إلى ا�مام ١٩٤٨أبريل  ٧وأبرق حسن البنا في 
من�ه عب��د الحك�يم عاب��دين  ، ا�خ�وان المس�لمين ال��ذين وص�لوا إل�ى ص��نعاء عق�ب قي��ام الث�ورة

وأم�ين إس�ماعيل م�دير جري�دة ا�خ�وان .. صھر حسن البنا ونائبه وسكرتير جماعة ا�خوان
]خ�وان وفيم�ا يل�ي بأنه متأثر بتيار الحزبي�ة المعادي�ة ل عبد هللاأخا ا�مير  أحمديشكر ل]مام 
   : نص البرقية
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مل�ك ال�يمن أب�رق إلين�ا ا�خ�وان ا�س�تاذ  أحمدصاحب الج7لة الناصر لدين هللا ا�مام  (
عابدين وأمين إس�ماعيل أنھم�ا بض�يافة ج7ل�تكم ورعاي�ة س�يوف ا�س�7م الك�رام  الحكيمعبد 

ل با2تص�ال بس�مو وأرجو التفض� ، بصنعاء فاشكر لج7لتكم ولسموھم كريم العناية بأمرھما
بالقاھرة حتى 2 يتأثر بالتيارات الحزبية المصرية ويدلي بأحاديث 2  عبد هللاسيف ا�س7م 

مصلحة فيھا �حد في ھذه الظروف الدقيقة كتب هللا الخير والتوفيق لج7لتكم ولليمن العزيز 
  . ) وأوطان العروبة وا�س7م

  حسن البنا 

  المرشد العام ل]خوان المسلمين

ببرقية يتھم فيھ�ا ح�زب ا�خ�وان بمش�اركته ف�ي الث�ورة ومقت�ل وال�ده  أحمدفأجابه ا�مام 
   : فيما يلي نصھا

إلى فضيلة الشيخ حسن البن�ا المرش�د الع�ام ل]خ�وان المس�لمين الق�اھرة تأملن�ا ب�رقيتكم ( 
لعروب�ة وزميله إ2 في وطنھما وعند إخوانن�ا وواجبن�ا لھم�ا و�بن�اء ا الحكيموما ا�ستاذ عبد 

و2 نعل�م ع��ن التي�ارات الحزبي��ة ش�يئا فالمص�ريون والع��رب كلھ�م إخوانن��ا و2ب�د م��ن  ، كثي�ر
ا2تصال بمن ذكرتم ويؤسفنا مع احترامن�ا لفض�يلتكم أن ب�تھم ح�زب ا�خ�وان المس�لمين م�ن 
قبل الشعب شعبنا اليمني بتھم خطيرة جدا وأن ينكشف فض�يل ال�ورت7ني ع�ن غ�در وخيان�ة 

  . ) سالم و2 قوة إ2 با� محمدذي ذكرتموه بالخير كما ذكره الحاج وھو رسولكم ال

  ٦٧جمادى ا�خرى  ٥

وأم�ين إس�ماعيل  ، عاب�دين س�كرتير جماع�ة ا�خ�وان الحكيمأنكر حسن البنا ع7قة عبد 
وبالت�الي أنك�ر ع7ق�ة الفض�يل ال�ورت7ني  ٤٨سكرتير جريدة ال�دعوة أنك�ر ع7قتھم�ا بث�ورة 

   : سلمين في البرقية التاليةبحركة ا�خوان الم

مل�ك ال�يمن المعظ�م أي�ده هللا الس�7م  أحم�دمصر إلى منه صاحب الج7لة ا�مام الناص�ر 
  . عليكم ورحمة هللا وبركاته

 وبعد الشكر لج7لتكم برقيتكم الكريمة وعنايتكم با�خوين ا�س�تاذين أم�ين وعب�د الحك�يم
وق��ديما ك��ان الوش��اة والك��اذبين ال��ذين  وم��ا بل��غ ج7ل��تكم ع��ن موق��ف ا�خ��وان غي��ر ص��حيح ،

 ) ق��ال الق��رآن( يس��عون بالفتن��ة و2 ي��دعون ادع��اء ص��حيحا وم��ا زال��وا وف��ي مث��ل أخب��ارھم 

وما علمنا عن�ا لش�يخ الفض�يل ف�ي مص�ر إ2 خي�را وم�ا ش�ھدنا إ2 بم�ا علم�ن وم�ا كم�ا . تبينوا
عم�ل م�ع ك�ل  وھو لم يك�ن رس�و2 ل]خ�وان و2 عض�وا ف�ي جم�اعتھم وإن ، للغيب حافظين

  . الجماعات ا�س7مية في القاھرة وعرف فيھا صديق لھا والقلوب والسرائر بيد هللا

هللا يكتب لكم التوفيق والتأييد وحبذا لو تفضلتم فأذنتم ج7لتكم ل]خوان بالعودة 2 تبرم�ا 
بال��دار و2 زھ��اده ف��ي الج��وار ولك��ن لط��ول غيبتھم��ا وحاج��ة العم��ل إليھم��ا والس��7م عل��يكم 

  . ) وبركاته هللامة ورح

  حسن البنا

  المرشد العام ل]خوان المسلمين

إلى جانب ھذه ا2تصا2ت التي تكاد تكون خاصة با�خوان المسلمين استثناء اتصا2ت 
كان�ت ھن�اك اتص�ا2ت أخ�رى كثي�رة م�ن  ، بن ا�مام يحيى التي كان�ت عام�ة عبد هللا�مير 

ي الط��اھر ونجي��ب ع��ز ال��دين وزك��ي غ��انم ومحم��د عل�� ، س��الم البيح��اني محم��دقب��ل الش��يخ 
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تطلب منه إيقاف أحكام ا�عدام وتخفي�ف أثق�ال القي�ود وا�غ�7ل عل�ى  أحمدوآخرين با�مام 
وزاد ھ��ؤ2ء فت��دخلوا شخص��يا لص��الح ا�س��تاذ  ، اليمني�ينم�ن ب��داخل الس��جون م��ن ا�ح��رار 

س��ابقة با�س��تاذ  نعم��ان ل]بق��اء عل��ى حيات��ه وتخفي��ف قي��وده لم��ا لھ��م م��ن معرف��ة محم��د أحم��د
الفس�يل 2  عب�د هللاب�ن ا�م�ام ومحم�د  إب�راھيمنعمان خاصة وقد كان ا�ستاذ نعمان وا�مي�ر 

يوافقون على قتل ا�مام يحيى ويرون القيام بحرب تحري�ر ف�ي ك�ل م�ن البيض�اء أو تع�ز أو 
  . كليھما

ا�خ�وان  وبعد إعدام قادة الثورة كان ما زال مجموعة من المدرسين وعائلتھم وھم م�ن
ما زالوا في العاصمة صنعاء وقد انضم إليھم الوفد الذي أرسله حسن البنا من القاھرة بقيادة 
عب��د الحك��يم عاب��دين وك��ان لھ��ؤ2ء دورا كبي��را ف��ي مس��اندة الث��ورة وعل��ى رأس��ھم مص��طفى 

  . وكانوا قد تجمعوا في منزل من طابقين. الشكعة الذي تولى إدارة إذاعة صنعاء

ار ص��نعاء عم��ل المص��ريون عل��ى جم��ع الس��7ح لل��دفاع من��ه وجعل��وه فعن��دما ب��دا حص��
وحينم�ا ت�م اقتح�ام ص�نعاء نش�بت معرك�ة ب�ين المص�ريين وب�ين رج�ال القبائ�ل . حصنا منيع�ا

المتوحش��ين ول��م يس��تطع رج��ال القبائ��ل اقتح��ام المنزل��ة كم��ا خ��اف المس��ئولين عاقب��ة م��وتھم 
ھم ويسعف ا�طفال بالم�اء إذا أنھ�م فاضطروا أن يرسلوا أحد السيوف لكي يفك الحصار عن

  . قد أشرفوا على الھ7ك عطشا وقدموا إليھم طعام قليل جدا

كن�ا نل�وذ بالص�بر ونعص�ب بطونن�ا فق�د ك�ان نص�يب الف�رد 2  «ويقول الدكتور الش�كعة 
يزيد على كسره صغيرة في كل أربعة وعشرين ساعة وما لبث الھزال أن دب في أجسامنا 

ا م��ن الس��ؤال وھك��ذا ق��در لن��ا والع��ين ت��دمع أن نع��يش بم��ا يج��ود علين��ا ب��ه وأب��داننا فل��م ن��ر ب��د
  .  » المحسنون

وم�ا أن ش�اع خب�ر جوعن�ا ف�ي ص�نعاء حت�ى ت�أثر الكثي�ر خصوص�ا ت7مي�ذنا ا�وفي�اء  «
   » الذين كانوا يتسلمون غذاءھم ثم يھربونه إلينا سرا وھذا ضرب من الوفاء

ين على أرواحنا كل ا2طمئن�ان فم�ا يك�اد يج�ن ولم نكن رغم ما نحن فيه من ب7ء مطمئن
الليل حتى نقتسم الحراسة بحيث يقض�ى ك�ل ث7ث�ة من�ا س�اعتين م�ن ال�زمن واقف�ين م�دججين 

  . بالس7ح على أكمل أھبه للذود إذا ما حدث في الحسبان

وكان المصريون قبل اشتداد ا�زمة ق�د أرس�لوا ن�داءات واس�تغاثات إل�ى مص�ر وال�دول 
نح��ن  : أم��واج ا�ثي��ر لك��ي يح��اولوا إنق��اذھم وكان��ت الن��داءات المتك��ررة مث��لالعربي��ة عل��ى 

الوح��وش ا�دمي��ة ف��ي الطري��ق إليھ��ا أنھ��م س��يأكلون أطفالن��ا وھك��ذا . المص��ريين ف��ي خط��ر
استغاثات مثيرة متقطعة على موجات ا�ثير التقطھا السفير المصري في جده ال�دكتور عب�د 

  . ته أنھا مسارعة إلى إنقاذھمالوھاب عزام فسارع واتصل بمصر فأجاب

وأخذت ا�يام تمر والليالي والمصريين على ھذه الحالة من الجوع والخوف والحرمان 
ولجأ المصريين إلى الحيلة حتى يبلغوا الحكومة في القاھرة بحالھم فقد زارھم أحد الس�يوف 

في مصر لكي ذات يوم فعرضوا على ھذا ا�مير أن يساعدھم في إرسال برقية إلى أھاليھم 
يطمئن��وا أنھ��م م��ا زال��وا عل��ى قي��د الحي��اة فواف��ق ا�مي��ر ولكن��ه اش��ترط ق��راءة البرقي��ة أو2 

   : أساليب الدھاء في كتابتھا وكان نصھا. فاستعمل المصريون

  . وزير الخارجية القاھرة
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نحن المصريون في صنعاء بخير نجونا من ا�حداث بفض�ل رعاي�ة أص�حاب الس�مو  «
. ماجد حرسھم هللا تعالى وعلى رأسھم أمير المؤمنين حفظه هللا وأيد ملك�هسيوف ا�س7م ا�

  .  » أيامنا جميلة كأيام طره وليالينا طيبة كليالي الزيتون سلموا على أھلينا وطمئنوھم

وھكذا كتبت البرقية بألفاظ كلھا مدح في السلطة الحاكم مما أطرب ا�مير وجعله يفرح 
الح��ال دون أن ي��دري م��ا بھ��ا م��ن اص��ط7حات 2 يفھمھ��ا إ2  بھ��ا ويواف��ق عل��ى إرس��الھا ف��ي

مصري مثل ألفاظ طره والزيتون ومن المعروف أن طره تضم سجنا رھيبا والزيتون تضم 
  . معتق7 شھيرا

  . ) ١٥( وفھمت الحكومة المصرية الشفرة 

حي�در باش�ا وزي�ر الحربي�ة المص�رة عب�د اللطي�ف البغ�دادي إل�ى  محم�داس�تدعى الفري�ق 
  .  » المصريون في صنعاء «زارة بعد منتصف الليل وأطلعه على برقية أخرى بعنوان الو

   : قالت البرقية

  .  » فاللقاء في الجنة... أنقذونا وإ2  «

   : قال حيدر

  . ھل يستطيع العودة إلى اليمن �نقاذ المصريين ھناك-

   : أجاب با�يجاب قائ7

. عل�ى رك�وب الط�ائرة فل�ن نس�تطيع م�نعھم ولكن لو أصر بعض اليمني�ين ، ھذا واجبنا-

  . وفي ھذه الحالة ننقل دفعات متتالية إلى جزيرة قمران

  . قال حيدر أنه سيفكر

وطلب من البغدادي مغادرة الغرفة ليجري اتصا2ت ربما مع الملك أو مع النقراشي ثم 
   : استدعى البغدادي مرة أخرى ليقول له

ھ��ا قل��ي7 ث��م ع��دة م��رة أخ��رى دون أن تھ��بط ف��ي اذھ��ب إل��ى ال��يمن وحل��ق بالط��ائرة فوق-
  . إنھا مجرد مناورة. المطار أو تنقل أحدا

   : قال البغدادي

وج�دنا المط�ار مس�تعدا 2س�تقبالنا ھبطن�ا في�ه وس�يعرف  إذا. لم 2 تت�رك تق�دير الموق�ف-
  . المصريون في صنعاء ذلك فيسرعون إلى المطار

   : بالمسئولين ثم عاد يقول هاتصا2ت ومرة أخرى طلب حيدر أن ينفرد بنفسه ليجري

2 تھبط بالمطار بل ط�ف حول�ه ث�م اھ�بط ف�ي جزي�رة قم�ران وأبلغن�ا ب�الموقف وعندئ�ذ -
  . نقرر خطة العمل

لمن�ع ھب�وط الط�ائرة وأطلق�ت عليھ�ا  » وخوازي�ق «في مطار صنعاء وض�عت برامي�ل 
قم�ران ث�م ج�ده رصاصات أصابت جناحھا فلم تھبط في المط�ار وغنم�ا ع�ادت إل�ى جزي�رة 

  . والقاھرة

وكان واضحا من تعليمات حيدر باشا أن حكومة مصر 2 تريد إنقاذ ا�خوان المس�لمين 
  !في صنعاء أو إنقاذ أحد من الثوار بل تري أن تتظاھر بمحاولة ا�نقاذ فحسب
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 أحم��دا2تص��ال بش��قيقه ا�م��ام  عب��د هللاولك��ن النقراش��ي باش��ا طل��ب إل��ى س��يف ا�س��7م 
  . ح المصريين وھدده فأفرج عنه وسمح لھم بالسفر إلى تعز وعدن ثم القاھرة�ط7ق سرا

   : قالت وزارة الخارجية البريطانية

ع�ن ش�كوكه ف�ي ص�حة ادع�اءات  -وھو مص�درنا الوحي�د ل�نب�اء–أعرب حاكم عدن  «
بأن اليمن أصبحت تحت سيطرته التامة ويرى الحاكم أن ھناك توقعات بحدوث  أحمدا�مام 
  . » ضده في جنوب اليمن لعدن وجود شعبة �حد ھناك مقاومة

وكان السبب في ذلك استمرار التزام ا2نجليز بسياس�ة الحي�اد الح�ذر ف�ي الص�راع عل�ى 
  . السلطة في اليمن

س�أل فيلي��ب اير2ن�د س��كرتير الس�فارة ا�مريكي��ة بالق�اھرة س��يف ا�س�7م عب��د هللا ش��قيق 
بوجود أي ت�أثير خ�ارجي أدى إل�ى اش�تعال التم�ر ق�ال  عما إذا كان يعتقد أحمدا�مام الجديد 

   : ا�مير

  . يبدو أن ا�خوان كانوا يتوقون إلى تغيير نظام الحكم في اليمن-

   : وأضاف

أول م�ن نش�ر ا�نب�اء المزيف�ة ح�ول وف�اة ا�م�ام  » ا�خوان المس�لمين «كانت صحيفة -
  . عبد هللا ا�س7مأي سيف .. .يحيى في يناير وقد دأبت على مواصلة الھجوم عليه وعلى 

   : قال فيليب أير2ند٢٣١وفي البرقية رقم 

  . » 2 يعتقد ا�مير بأن ھناك تأثيرا غير م7ئم من أية مصادر أخرى «

   : وقال

الوزير والدستور غير مناسبين ب�المرة كأس�اس  عبد هللالميثاق الوطني الذي أصدره  «
  . الحاضر الوقتلحكم اليمن في 

ع الميثاق مجموعة من المتحمسين الذين حصلوا عل�ى بع�ض ا�فك�ار المتقدم�ة وقد وض
ولكنھم أخفقوا في فھم درج�ة التحص�يل الثق�افي ب�الب7د ول�م ي�دركوا أنھ�ا ليس�ت مھي�أة . نسبيا

  . » للحكم البرلماني

  . جريدة ا�خوان بتأييد ابن الوزير عبد هللاوأتھم سيف ا�س7م 

جماع�ة ا�خ�وان  عل�ىأل�ف جني�ه  ١٠٠ومة الثورة أرس�لت وقال لصحيفة الب7غ إن حك
  . المسلمين

نفى ا�خوان أنھم تسلموا المبلغ وقالت مصادرھم منھم أن ا لمبلغ كان سيستخدم لشراء 
  . أسلحة لحكومة الثورة

ملك�ا عل�ى ال�يمن فاعترف�ت ب�ه  أحم�دأوصى مجلس الجامعة العربية با2عتراف با�م�ام 
ع�راق والمملك�ة العربي�ة الس�عودية وت�أخر ك�ل م�ن س�وريا ولبن�ان كل من مصر وا�ردن وال

  . في ذلك

وكان�ت الو2ي�ات . وطلب ا�مام من بريطانيا وفرنس�ا والو2ي�ات المتح�دة ا2عت�راف ب�ه
المتحدة متلھفة على ا2عتراف وعلى إتب�اع مب�ادرة الجامع�ة العربي�ة ولك�ن بريطاني�ا أبلغتھ�ا 
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الطرفين المتنازعين من وجھة نظر مص�الح ھ�ذه ال�دول بضرورة ا2نتظار حتى تختار بين 
  . فإن السيطرة على الب7د تعد شرطا أساسيا ل7عتراف

وت�م ذل�ك ف�ي  ، في وق�ت واح�د أحمدواتفقت الدول الث7ث على إع7ن اعترافھا با�مام 
  . من إبريل ٢١

دورھا ف�ي وندد ب�. من القاھرة على جماعة ا�خوان عبد هللاشتدت حملة سيف ا�س7م 
في الوقت الذي تحطمت فيه آمال المرشد العام في إقامة حكومة إس7مية في ال�يمن  ، الثورة

   .وتولى الملك. على الثورة أحمدبعد أن قضى النمر 

  . وبدأت رسائل المرشد العام تتوالى على ا�مام الجديد تحاول تخفيف آثار النكسة

التك��رم با2تص��ال ب��ا�مير س��ف  «ا�م��ام  ف�ي البرقي��ة ا�ول��ى رج��ا المرش��د الع��ام ج7ل�ة
في القاھرة ليمنعه من التأثر بسياسة ا�ح�زاب المص�رية وم�ن إلق�اء بيان�ات  عبد هللا�س7م 

  . » 2 تفيد أحدا في ا�زمة الحالية

  . عبد هللاونفى الشيخ البنا اتھامات ا�مير 

بأن�ه يفض�ل  أحم�دد ا�م�ام فر. وبعث عبد الحكيم عابدين إلى ا�مام يطلب السماح بلقائه
أن يمنح عبد الحكيم شرف اللقاء عندما يصل ج7لته إلى صنعاء �نه يرى أنه مش�غول ج�دا 

  !في الوقت الحاضر

إل�ى أن التن�افس ب�ين  ا�س�7مجذب المرش�د انتب�اه س�يف  عبد هللاوفي رسالة إلى ا�مير 
  . مبدأ أخ7قي أو دينيا�حزاب السياسية في مصر تصاعد لدرجة أنه يمكن أن يحطم أي 

وأن يبقى مترفعا عن تلك  ، ومن ا�فضل لسموه ول]خوان ع7ج ا�مور بمنتھى الحذر
وھو  ، ا2نفجارات وأن ينفي البيانات التي أذيعت باسمه وينتظر حتى تستطع شمس الحقيقة

  . يأمل في أن براءة ا�خوان المسلمين سوف تثبت بمشيئة هللا

خش�به باش�ا وال�ى عب�د ال�رحمن ع�زام  أحمدوزير خارجية مصر  وبعث الشيخ البنا إلى
باش��ا أم��ين الجامع��ة العربي��ة مش��يرا إل��ى البيان��ات الت��ي أتھ��م فيھ��ا س��يف ا�س��7م عب��د هللا 

  . ا�خوان

ولن تؤدي إ2 إلى تعقيد  ، وأشار إلى عدم جدوى ھذه البيانات �نھا 2 تتفق مع الحقائق
  . ا�مور

2ت الشيخ أنه يخشى أن تنتبه مصر إلى أن ا�خوان دب�روا وكان واضحا من كل محاو
  . ثورة مما يفسر على أنھم قد يدبرون انق7با آخر في مصر

وكان ف�اروق يع�رف دور  ، كما حدث في اليمن ، أصبح فاروق يخشي قيام ثورة ضده
  . سو2بد أنه قرأ الكلمات التي بدأ بھا الميثاق الوطني المقد. ا�خوان في ثورة اليمن

ح�د بعي�د بس�بب ا2س�تبداد وا�ناني�ة الل�ذين اش�تھر  عل�ىصارت أحوال اليمن منحط�ة  «
 «. بھما ا�مام يحيى حميد الدين صار الغرض المطلوب من ا�مامة معدوما في ك�ل ناحي�ة 

وك��ان ف��اروق ي��درك أن ا2س��تبداد وا�ناني��ة ليس��ا مقص��ورين عل��ى إم��ام ال��يمن يحي��ى حمي��د 
  . الدين

http://www.ikhwanwiki.com


يتمن��ون أن ت��نجح الث��ورة ليك��ون  «محم��ود عب�د الحل��يم  ا�س��تاذكم��ا يق��ول ك�ان ا�خ��وان 
 ل]س7م في ھذا العالم دولة ولكنھم أحسوا بقوى الشر تتكالب عليھم وتجمع شتاتھا لتفترسھم

« .  

  ھوامش الفصل الرابع

 )١ ( Macro – yemen and the western world – Land – 1968 – 
pp. 78- 79  

 )٢ ( F.o. 371 – 68335.xe – 109575. ( topsecret ) No.6 – 
Report – Form Governrs office of Aden signed : R.S chamion – 

Dated : g.2.1948  

  . وما بعدھا٢٢٢ص -من قتل حسن البنا– محمدمحسن  ) ٣( 

  . ١٩٤٨يناير ١٩ -جريدة ا�خوان المسلمون) ٤( 

  . ٢١٩ص  -رياح التغير في اليمن–الشامي  أحمد ) ٥( 

 )٦ ( F.o.371 68335.XC 109575. ( secret ) No. 9. File S. 215 
Form Governer,s Office. Aden. Dated : 11th lieb. 1948. 

  . ١٩٤٨/ ٢/ ١٨ -جريدة ا�خوان المسلمون ) ٧( 

جم�ال جمي�ل م�ن ب�ين أعض�اء البعث�ة العس�كرية العراقي�ة  ) النقي�ب( كان الرئيس  ) ٨( 
وأن�ه ق�د تخل�ف ع�ن  ، برئاس�ة إس�ماعيل ص�فوت ١٩٤٠صنعاء ف�ي ع�ام  ىعلالتي وصلت 

كم�ا ك�ان  ، بق�ى ال�رئيس جم�ال جمي�ل يعم�ل أس�تاذا ف�ي المدرس�ة الحري�ة ، العودة إلى بغداد
بع��ض ش��باب المدرس��تين العلمي��ة والثانوي��ة دروس��ا ف��ي اللغ��ة ا�نجليزي��ة  ، يتب��رع بإعط��اء

وت�زوج بس�يدة  ، شخص�ية محبوب�ة ومحترم�ةوالحساب والھندسة وبرز في المجتم�ع اليمن�ي 
وأص�بح مستش�ار  ) عقي�د( رق�ى إل�ى رتب�ة  ١٩٤٨فاضلة من فتيات صنعاء وفي بداية ع�ام 

وكان ف�ي نف�س الوق�ت عل�ى ص�لة قوي�ة بش�باب الض�باط ال�ذين تلقن�وا التعل�يم  -الجيش اليمني
يفا عل��ى بص��نعاء ض�� » ال��ورت7ني «العس��كري ف��ي الكلي��ة الحربي��ة ف��ي بغ��داد ومنح��ا ن��زل 

وكأن�ه أح��د  ، ك��ان ال�رئيس جم��ال ق�د أص��بح م�ن الشخص��يات المدين�ة المرم��وقين ، الحكوم�ة
  . زعماء اليمن

  . الصحافة اليمنية قبل الثورة -طاھر عبد هللاعلوي  ) ٩( 

  . ١٦٤ص  ، مغامرات مصري في مجاھل اليمن–مصطفى الشكعه  ) ١٠( 

  . ١٩٤٨/ ٢١/٢ ، جريدة ا�خوان المسلمون ) ١١( 

  . ٦٨ص ، الجزء ا�ول–مذكرات عبد الطيف البغدادي  ) ١٢( 

الوزير قائده الثورة إلى الملك عبد العزيز  عبد هللاوعندما اشتدت ا�زمة أرسل  ) ١٣( 
آل سعود برسالة منه المساعدة والعون بينما كان الملك السعودي حينھ�ا يق�ف بك�ل ق�وة ض�د 

ص�نعاء وتأيي�د الث�ورة وق�د ك�ان  عل�ىلعربي�ة الثورة وبھ�ا ح�ال دون وص�ول بعث�ة الجامع�ة ا
   : نص البرقية التي بعثھا ابن الوزير كالتالي

بع�د تق�ديم التحي�ات  ، إلى صاحب الج7لة ا�خ الكريم عبد العزيز آل س�عود حفظك�م هللا
ا�س7مية لج7لتكم أتمنى الصحة والعافية لكم وصلت برقيتكم وكنا نعتق�د أن تك�ون عن�ايتكم 
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ليمن فوق ذلك 2سيما في مثل ھذه الظروف الدقيقة وفي ھ�ذا العھ�د ال�ذي يري�د أن بشقيقتكم ا
فلقد أبلغنا  ، يعزز كتاب هللا وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح خاليا من كل حقد وتخويف

ج7لتكم من أول وقت والمؤمن محمول على الصدق فض�7 ع�ن خ�واص الم�ؤمنين أبلغن�اكم 
اخ�ت7ف طب�ائعھم مجمع�ون عل�ى بيعتن�ا تح�ت نظ�ام إس�7مي أن عق7ء الشعب اليماني عل�ى 

شوري أقسم الجميع على احترامه وأشرنا في تبليغنا إلى ما تنطوي عليه طب�اع الب�دو ال�ذين 
في ميلھم للنھب والفوضى وج7لتكم أع�رف  ) ا�عراب أشد كفرا ونفاقا( قال هللا في مثلھم 

ذف�ة وال�دبابات المص�فحة وطلبن�ا م�نكم ذل�ك ف�ي بطباعھم فالبدو 2 يخ�افون إ2 الط�ائرات القا
العاص��مة مليئ��ة ب��ا�موال فش��رھم كل��ه متج��ه إليھ��ا وإل��ى  ، ويعتق��د الب��دو أ ، حين��ه ول�ھمي��ة

ض�واحيھا وم�ا ع�دا ذل�ك م�ن أنح�اء القط�ر فھ�و ف�ي غاي�ة الھ�دوء والس�كينة ولك�ن نحش�ى أن 
ه ل�يس ي ال��يمن م��ن فنؤك�د أن��. تس�ري إلي��ه الع�دوى ونخش��ى أن يك�ون ذل��ك فرص�ة ل�جان��ب

يقاتل على الحكم البتة كم�ا أك�د بنفس�ه وف�د الجامع�ة العربي�ة التمھي�دي ولك�ن في�ه اض�طربات 
وأنتم أع�رف بج�زائھم  ) ويسعون في ا�رض فسادا(  : لقطاع الطرق الذين قال تعالى فيھم

ناب�ل في القرين وا�ن نعود مرة أخرى فنطلب من ج7لتكم أن تنجدونا بكمية م�ن قاذف�ات الق
م�ع كمي�ة أخ�رى م�ن ال��دبابات ف�ي أس�رع وق�ت �ن ك�ل دقيق��ة تم�ر دون تأدي�ب تش�جع عل��ى 
الفوضى وأننا نطلب منكم ذلك في سرعة وإلحاح وليس باس�م المل�ك والحك�م أن ش�ئتم ولك�ن 
باسم المحافظة على ا�من فقط ولكن الحكم العادل بعد تأديب اللصوص ولمس الحقائق كم�ا 

  . لعربيةترون أنتم والجامعة ا

  . ١٧٣ص ، مغامرات مصري–مصطفى الشكعة  ) ١٤( 

  .١٧٧ص–نفس المصدر  ) ١٥( 

  الفصل الخامس

  ١٩٦٢عبد الناصر والتدخل في اليمن 

/ ٩/ ٢٨أط��اح بنظ��ام ا�مام��ة وف��ي  ١٩٦٢/ ٩/ ٢٦وق��ع انق��7ب عس��كري ف��ي ال��يمن 
مص�ر بيان�ا اعترف جم�ال عب�د الناص�ر بالنظ�ام الجدي�د وف�ي الي�وم الت�الي أص�درت  ١٩٦٢

  . حذرت فيه القوى ا�جنبية من التدخل ضد نظام الحكم الجديد في اليمن

قائ��د ث��ورة ال��يمن مس��اعدة مص��ر العس��كرية  ) ١( الس��7ل  عب��د هللاوق��د طل��ب العمي��د 
والسياس�ية فق�رر عب�د الناص�ر الت�دخل المباش�ر لمس�اندة ث�ورة ال�يمن وق�د اتخ�ذ عب�د الناص��ر 

رت مص��ر تق��ديم دع��م س��ريع للث��ورة يتك��ون م��ن كتائ��ب وق��ر ١٩٦٢س��بتمبر  ٢٧ق�راره ف��ي 
صاعقة وسرب طائرات معادلة لق�ذف قناب�ل وص�واريخ واس�تط7ع ج�وي فق�د اعتق�د جم�ال 
عبد الناصر أن قرار التدخل العسكري الس�ريع ف�ي ال�يمن يمك�ن أن يمن�ع احتم�ا2ت الت�دخل 

  . المضاد

أن عبد الناصر ذك�ر – ٤٧حسنين ھيكل في كتابه عبد الناصر والعالم ص محمدويذكر 
أن��ه وج��د نفس��ه يھ��ب لمس��اعدة الث��ورة  ١٩٦٥للث��ائر الش��يوعي جييف��ارا ف��ي نق��اش مع��ه س��نة 

وم�ع أنن�ي تلقي�ت م�ن التق�ارير م�ا يفي�د أن الوض�ع ھن�اك غي�ر ص�الح  «اليمنية عندما نشبت 
للثورة فقد قلت مثلك إنه مجرد أن الثورة قامت فإن ذلك يؤلف عنصرا وضعيا في ح�د ذات�ه 

  .  » وبالتالي يجب مساعدتھا

من أن اليمن كانت بالنسبة لنا مجاھل 2 تعرف معالمھا كما يؤكد –ويذكر ص7ح نصر 
ص7ح الحديدي مدير المخابرات الحربية وقتئ�ذ أن مص�ر ل�م تت�وافر لھ�ا أي�ة معلوم�ات ع�ن 
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 إليھ�امت اليمن من أي نوع 2 جغرافية و2 اقتصادية و2 اجتماعية و2 سياسية غير التي قد
  . » في تلك الفترة من مصادر يمنية

ولكن عبد الناصر وجد في الت�دخل العس�كري ف�ي ال�يمن عم�7 يس�تعيد ب�ه توازن�ه وي�رد 
عليه اعتباره بع�د ا2نفص�ال فعب�د الناص�ر ك�ان يع�اني م�ن نت�ائج انفص�ال س�وريا ال�ذي س�دد 

طموحاته الجامحة إلى  ودفعته ) ٢( ضربة عنيفة إلى وضع القيادة المصرية العالم العربي 
محاول��ة اب��ت7ع ال��يمن بأس��رع مم��ا يس��تطيع فأطماع��ه ل��م تتوق��ف أب��دا �ن��ه ك��ان يأم��ل ف��ي أن 
يحقق له سوء قصده بعض المزايا نذھب لليمن دون أن تكون لدي�ه فك�رة واض�حة عم�ا ك�ان 

 كم�ا–يجرى داخلھا واعتمد على إستراتيجية لم ترتكز على حقائق عقلية وفقد صوابه تماما 

  .  ١٩٦٣عندما استفحل القتال عام  -سنرى

وفي ذل�ك الوق�ت اتفق�ت المملك�ة العربي�ة الس�عودية م�ع المملك�ة ا�ردني�ة الھاش�مية عل�ى 
معارضة النظام الجديد في اليمن كما أعلنت السعودية قبول ا�مام البدر 2جئا في أراض�يھا 

د ا�مام�ة فق�د اعتق�دت أن وصرحت بتصميمھا القاطع على مساعدة ا�مام البدر ف�ي اس�تردا
عبد الناصر يسعى إلى الحصول على موطئ قدم في شبه الجزيرة العربة يطيح منه ب�الحكم 

  . السعودي

أما عن الملك حسين فقد ك�ان مناوئ�ا لجم�ال عب�د الناص�ر وأرس�ل س�تين ض�ابطا أردني�ا 
ت إل�ى منطق�ة لمساعدة ا�مام البدر وأنشأت السعودية وا�ردن قيادة عسكرية مش�تركة انتقل�

نجران في جنوب السعودية فاتخذت القيادة المصرية قرار إرسال قوة عسكرية متكاملة إلى 
  . اليمن للدفاع عن الثورة

بالنظ���ام  ٦٢/ ١٢/ ١٩وعل���ى المس���توى ال���دولي فق���د اعترف���ت الو2ي���ات المتح���دة ف���ي 
ع�ن الجمھوري ولكنھ�ا عارض�ت الت�دخل المص�ري العس�كري ف�ي ال�يمن والتزم�ت بال�دفاع 

ع��دم ا2عت��راف بالنظ��ام الجمھ��وري  ١٩٦٣الس��عودية أم��ا بريطاني��ا فق��د أعلن��ت ف��ي فبراي��ر 
واعت���رف ا2تح���اد الس���وفيتي . وق���دمت مس���اعدات عس���كرية لص���الح ا�م���ام الب���در وأتباع���ه

ول��م يعط��وا تأيي��دھم الص��ريح لجم��ال عب��د الناص��ر  ١٩٦٢/ ١٠/ ١بالجمھوري��ة اليمني��ة ف��ي 
مساعدات للثورة اليمنية وقد ھدف الس�وفيت م�ن تأيي�د ث�ورة  بالتدخل في اليمن وقدم الروس

  . ) ٣( اليمن استبعاد السيطرة والنفوذ الغربيين من الشرق ا�وسط 

وعلى الجانب ا�خر توقع عبد الناصر أن مھمة قواته في اليمن ستنتھي في فترة زمنية 
ھم�ة ل�ذا ت�م دف�ع ل�واء محددة وكان من الخطط استخدام لواءين من المشاة في تحقي�ق ھ�ذه الم

  . ثم تبعه لواء مشاه آخر ١٩٦٢/ ١٠/ ٢٨مشاه في 

فوزي في مذكراته أن جمال عبد الناص�ر ق�د ع�ين أن�ور الس�ادات  محمدويذكر العريف 
مسئو2 سياسيا عن اليمن لتخط�يط ودراس�ة المس�اعدات السياس�ية والعس�كرية العاجل�ة ل�دعم 

الناص��ر ع��ن ال��يمن وض��م إلي��ه ال��دكتور ث��ورة ال��يمن وذل��ك لض��عف المعلوم��ات ل��دى عب��د 
البيض�اني والقاض��ي الزبي��ري كم��ا ع��ين أعض��اء عس��كريين يمثل��ون القي��ادة العس��كرية العلي��ا 
وھم العميد علي عبد الخبير والعميد طيار مھندي نوح ومقدم م�ن الص�اعقة وتوج�ه أعض�اء 

كتائ�ب ص�اعقة ھذه اللجنة فورا إلى اليمن وعادوا باقتراحات عسكرية أساسھا دع�م س�ريع ب
وسرب طائرات معاونة واستط7ع جوي ويقول العريف فوزي أن عدد أف�راد ھ�ذه الق�وة 2 

  . » يزيد عن ألف فرد وأن مھمتھا ستنتھي في خ7ل ث7ثة أشھر

شيئا فشيئا فأصبحت  ) ٤( ولكن ن7حظ أن ھذه التقديرات قد تغيرت على أرض الواقع 
ر الس�ادات فيم�ا بع�د بتوس�يع حج�م العملي�ات العس�كرية عبد الناصر فقد أشا » فيتنام «اليمن 
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لك�ن الحقيق�ة ...  » الورط�ة «المصرية في اليمن فحمله عبد الناصر بعد ذل�ك مس�ئولية ھ�ذه 
أن عبد الناصر ھو المسئول ا�ول عن قرار التدخل في اليمن فقد كان ل�ه دور محوري�ا ف�ي 

 ، ٥٦جية وقد أكد ھذه الدور دستور صنع القرار في كل المجا2ت وبخاصة السياسية الخار
 -مجل�س الرياس�ة–مجلس ا�م�ن وا2تح�اد ا2ش�تراكي ( وأن المؤسسات ا�خرى  ٦٤ ، ٥٨

كانت ھامشية فاقدة التأثير غائبة دائما وأن عبد الناصر  ) وزارة الخارجية -مجلس الوزارة
الناص�ر تخض�ع ھو الذي يحدد مدى مشاركتھا لذا كانت عملي�ة ص�نع الق�رار ب�ين ي�دي عب�د 

  .لفكرة وإرادته وأصبحت للمؤسسة العسكرية مھمة التنفيذ سواء في الداخل أو الخارج

فسر تطور حج�م الق�وات المص�رية ف�ي  ١٩٦٢/ ١٢/ ٢٣وفي خطاب عبد الناصر يوم 
أكتوبر ك�ان لن�ا مائ�ة ص�ف ض�ابط وعس�كري ب�س الل�ي بعتن�اھم  ٥يوم  « : اليمن حينما قال

أكت��وبر بعن��ا أول ق��وة م��ن س��7ح  ١٠أكت��وبر ألف��ين ي��وم  ١٦ي��وم  ٥٠٠أكت��وبر بق��وا  ٩ي��وم 
  .) ٥(  » الطيران طيارتين وقعدنا تقريبا لغاية آخر أكتوبر طبعا بعتنا قوات ثانية

وقد تغير إدراك القيادة المصرية للموقف اليمن بعد زيارة عبد الحكيم عام الثاني�ة لل�يمن 
فق��د أدرك عب��د الناص��ر أن المعرك��ة  -١٩٦٢الزي��ارة ا�ول��ى ف��ي أكت��وبر – ١٩٦٢/ ٢/ ١٥

حس�نين ھيك�ل بأن�ه ل�يس  محم�دليست قصيرة وأن حجم الق�وات المص�رية مح�دودا وأوض�ح 
أن نتصور العملية كلھا وق�د أوش�كت عل�ى نھايتھ�ا وأق�رب ش�يء إل�ى الحقيق�ة أن  «صحيحا 

ناك ا�ن من يقال ا�ن أن قواتنا في اليمن أحرزت نصرا كبيرا بخسائر قليلة لكنه ما زال ھ
يح��اولون تغيي��ر المي��زان يس��رقون النص��ر ل��و اس��تطاعوا ف��إذا عج��زوا فعل��ى ا�ق��ل يرفع��ون 
تكاليفه لكي 2 يكون ما حدث في اليمن قاب7 للتك�رار ف�ي غي�ر ال�يمن وإذن ف�إن ال�ذي انتھ�ى 

  .» في اليمن ھو فصل ويوشك فصل جديد أن يبدأ حواره ا�ن

الق��وات المص��رية إل��ى عش��رين أل��ف مقات��ل فعم��ل عب��د الحك��يم ع��امر أن يص��ل حج��م 
  .إلى إحراز نصر نھائي أيًضاولم يؤدي ذلك  ١٩٦٣ووصلت أول التعزيزات في فبراير 

زار عب���د الناص���ر ال���يمن وس���عى إل���ى  ١٩٦٤/ ٤/ ٢٩إل���ى  ٤/ ٢٣وف���ي الفت���رة م���ن 
مصالحة القوى المتصارعة داخل النظام الجمھوري وفي أعقاب ھذه الزيارة تدفقت القوات 

إل�ى س�بعين أل�ف مقات�ل إ2 أن  ١٩٦٥لمصرية إلى اليمن حتى وصل ع�ددھا ف�ي أغس�طس ا
  .لم يؤدي انتصار حاسم أيًضاذلك 

وقد كان عبد الناصر على علم بموقف القوات في ال�يمن فق�د س�بق أح�يط علم�ا بالوض�ع 
اي�ة ف�ي نھ -قائد القوات المصرية في ال�يمن–في اليمن عندما تقابل مع الفريق أنور القاضي 

حيث شرح لعبد الناصر الصورة الحقيقية للموقف ھناك واقترح سحب القوات  ١٩٦٣مايو 
المصرية من اليمن بأسرع ما يمكن لتدھور الموقف اليمني في السيطرة عل�ى القبائ�ل ولك�ن 

 -١٩٨٨يوني�و  ٨عبد الناصر قال له كما ذكر الفريق القاضي في حديث�ه لمجل�ة آخ�ر س�اعة 

والعملي�ة سياس�ية أكث�ر منھ�ا .. مش ممكن فمعنى كده انھيار ثورة اليمن  ا2نسحاب بقواتنا «
عسكرية أن�ا ب�اعتبر إنن�ا وجھن�ا ض�ربة مض�ادة لض�ربة ا2نفص�ال ف�ي س�وريا و2 يمك�ن أن 

  .» تترك اليمن

بع��د الفري��ق –ووص��ف الفري��ق عب��د المحس��ن مرتج��ى قائ��د الق��وات المص��رية ف��ي ال��يمن 
فق�ط أم�ام ال�دول  ) بش�كله وھيبت�ه( أنه لم يكن يھتم سوى جمال عبد الناصر ب -أنور القاضي

/ ٤/ ٢٢حج��ازي  إب��راھيمالعربي��ة حت��ى ل��و ك��ان عل��ى حس��اب الدول��ة وأك��د ف��ي حديث��ه م��ع 
عب�د الناص��ر ك�ان يرس�ل أم�وا2 م��ن  «أن�ه أثن��اء ح�رب ال�يمن  ) الرياض�ة والن�اس(  ٢٠٠٨

ا2نس�حاب م�ن ال�يمن �ن الخس�ائر خزانة الدولة حتى ندفعھا للقبائل اليمني�ة وعن�دما طالبن�ا ب
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وقال عب�د الناص�ر  » ھيضيع our prestigeمش ممكن ننسحب  « : أصحبت كبيرة قال
  .محترما لكنه كان 2 يسمع سوى صوته فقط رج7ً على المستوى ا�نساني كان 

بع��د ت��دفق الق��وات –ون7ح��ظ مم��ا س��بق أن عب��د الناص��ر قب��ل نكس��ة يوني��و بأي��ام ص��رح 
وف�ي .. بأنھ�ا عملي�ة سياس�ة ورف�ض توجي�ه الض�ربة ا�ول�ى �س�رائيل -اءالمصرية إلى سين

  فمتى كانت إذن العملية عسكرية؟–يذكر أن العملية سياسية وبرستيج  أيًضاموقف اليمن 

ويتضح مما سبق مدى ديكتاتورية عبد الناصر واستبداده بالرأي عل�ى حس�اب مص�لحة 
ة مض�ادة لض�ربة ا2نفص�ال ف�ي الوطن وفي سبيل تحقيق ھدف شخصي ھ�و توجيھ�ه ض�رب
م�ع شخص�ية عب�د الناص�ر  يتف�قسوريا التي تركت جرحا عميقا ف�ي ھيبت�ه الشخص�ية وھ�ذا 

الت�ي كان�ت تغ�الي ف�ي تق�دير قيمتھ�ا وتعتق��د اعتق�ادا راس�خا ف�ي تميزھ�ا وتفردھ�ا وتعتب��ر أي 
اعت��راض أو مس��اس س��لبي بسياس��تھا أو أھ��دافھا مساس��ا بكبريائھ��ا وكرامت��ه مم��ا يس��توجب 

  .مواجھته بعنف

لقد خاب ظن شعب اليمن في زعامة عبد الناصر وس�يطرته فبع�د اجتم�اع لكب�ار ش�يوخ 
 نھائي�اً قبائل حاشد وبكيل في لحظة وئام ن�ادرة وأص�دروا إن�ذارا – ١٩٦٥القبائل في مارس 

طالبوا في�ه بانس�حاب الق�وات العس�كرية المص�رية واع�دين بأن�ه ل�م تتخ�ذ ض�دھا أي�ة  مشتركا
  .ا ما تم ذلكإجراءات إذ

وشعر كثي�ر م�ن الق�ادة الجمھ�وريين بفداح�ة تأيي�د الس�7ل ال�ذي ك�ان ألعوب�ة ف�ي ي�د عب�د 
إل�ى قي��ام اليمني�ين أنفس�ھم بالتف�اوض فيم��ا  يميل�ونالناص�ر فعمل�وا عل�ى إنق�اذ ب7دھ��م وك�انوا 

بينھم بشأن التوصل إلى تسوية س�لمية وق�د ب�دأت تظھ�ر ق�وة ثالث�ة وب�دأت تكس�ب تأيي�د ل�يس 
  .في صفوف مثقفي الثورة ولكن كذلك بين صفوف القبائل سواء بسواء فقط

بدا يمثل رم�ز الق�وى الثالث�ة وذھ�ب إل�ى  الذيغادر محمود الزبيري  ١٩٦٥وفي يناير 
 » ح�رب هللا «ع�رف باس�م  سياس�ياً الجبال ف�ي الش�مال ف�ي منطق�ة ب�رط حي�ث ش�كل تنظيم�ا 

إل��ى تس��وية س��لمية للح��رب وج��ذب  وك��ان ذل��ك التنظ��يم يھ��دف إل��ى العم��ل م��ن أج��ل التوص��ل
الكثير من الجمھوريين المنشقين وقد ھاجم الزبيري الفساد المستمر والعجز العام في ا�م�ن 
في ظل نظام الس7ل ورأى أن الحكومة خاض�عة لعب�د الناص�ر وقوات�ه كم�ا أفزع�ه ك�ذلك أن 

الرئيسي ھو  لم تكن توضع موضع التنفيذ وكان ھدف الزبيري غالباً ا�ص7حات الموعودة 
وق�د لقي�ت فكرت�ه ق�در كبي�ر م�ن النج�اح وأص�در  » وس�ط «أن يشكل ويحتفظ بوجود حزب 

ص�ورا رمزي�ة طبيعي�ة تمث��ل الش�عب اليمن�ي عل��ى ھيئ�ة حمام�ة تھج��م عليھ�ا حيت�ان إح��داھما 
  .تمثل مصر وا�خرى تمثل بطانة الس7ل

ري�ل ج�رى اغتي�ال وقد واصل الزبيري نشاطه المكثف من أجل إنقاذ اليمن وف�ي أول إب
الزبي�ري ف�ي ش�مال ش��رقي ال�يمن وك�ان ف��ي طريق�ه ل7جتم�اع بالمل�ك فيص��ل ف�ي مك�ة وم��ن 
المؤكد أن عبد الناصر وأجھزته وراء ھذه الجريمة عندما زار عبد الناصر اليمن في الفترة 

الق��ادة اليمني��ين مش��روع دس��تور ل��م يتض��من أن  عل��ىع��رض  ١٩٦٤إبري��ل  ٢٩ -٢٣م��ن 
لوحيد للتشريع فاعترض الزبيري ووقف ف�ي وج�ه عب�د الناص�ر بق�وة ث�م الشريعة المصدر ا

اس�تقال م�ن ال�وزارة ومن�ذ ھ�ذا الموق�ف والزبي��ري مراق�ب م�ن أجھ�زة عب�د الناص�ر ا�مني��ة 
باليمن وحينما س�عى الزبي�ري إل�ى تش�كيل الق�وة الثالث�ة أو ح�زب الوس�ط حس�م عب�د الناص�ر 

غتيال موج�ة عالي�ة م�ن الس�خط ض�د ك�ل م�ن وقد أثار ا2. أمره وقرر التخلص من الزبيري
ا�خ�رى  القبائ�لوھ�ددت ك�ل م�ن قبائ�ل حاش�د وبكبي�ل وغيرھم�ا م�ن . عبد الناصر والس7ل

النعم�ان ص�ديق الزبي�ري وھ�و نفس�ه  أحم�د فوراً بالزحف على صنعاء في الحال ما لم يعين 
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عبد الناصر والس7ل  رئيسا للوزارة وبعد قليل من التردد استسلم–يتبنى أفكار القوى الثالثة 
  .أمام ھذه التھديد

وعقد رئيس الوزراء الجديد مؤتمر خمر وق�در في�ه العم�ل عل�ى وق�ف الح�رب وتش�كيل 
أل�ف  ١١-لجنة للقيام بإجراء اتصا2ت مع الملكيين كما تقرر ك�ذلك أن يح�ل الج�يش اليمن�ي 

  .محل القوات المصرية بالتدريج -مقاتل

مؤقت قلص المزيد من سلطات الس7ل ودعا إلى  تم إع7ن دستور ١٩٦٦مايو  ٨وفي 
مم��ا أغض��ب  مس��تق7ً  طريق��اً عض��وا واتب��ع النعم��ان  ٩٩تش��كيل مجل��س ش��ورى يتك��ون م��ن 

الس7ل وعبد الناصر منه وقدمت حكومة النعمان مقترحات لعب�د الناص�ر وغي�ره م�ن الق�ادة 
تح�ت قي�ادة قائ�د  العرب لحل المشكلة اليمنية تض�منت إقام�ة إدارة جمھوري�ة ملكي�ة مش�تركة

محاي��د يحك��م ال��ب7د إل��ى أن ي��تم تق��دير رغب��ات الش��عب م��ن خ��7ل اس��تفتاء ش��عبي واس��تبدال 
القوات المص�رية بق�وة عربي�ة مش�تركة وك�ذلك إقام�ة ص�ندوق دع�م عرب�ي مش�ترك لتحوي�ل 

النعمان بزي�ارة المل�ك فيص�ل وأج�رى مع�ه محادث�ات  أحمدإعادة بناء ا2قتصاد اليمني وقام 
ن ك��ل ذل�ك توق��ف بع��د أن ق�ام عب��د الناص��ر والس�7ل با�طاح��ة بحكوم��ة النعم��ان مثم�رة ولك��

  .الذي قدم استقالته

نعمان كرئيس لل�وزارة ف�إن الع7ق�ات بين�ه وب�ين الس�7ل  أحمدوطوال المدة التي شغلھا 
كانت قد ت�وترت بش�كل خطي�ر كم�ا أن النعم�ان ك�ان ق�د أغض�ب عب�د الناص�ر عن�دما طال�ب 

ع�ن أن�ف عب�د  رغم�اً ة من ال�يمن وك�ذلك بإقام�ة ع7ق�ات م�ع س�وريا بسحب القوات المصري
الناص�ر وتش��كيل ح��زب سياس��ي 2 يق�ع تح��ت رعاي��ة المص��ريين وك�ذلك س��عى النعم��ان إل��ى 

بشده الذي ك�ان يس�عى إل�ى انتص�ار  مصالحة القبائل والملكيين وھو ما أغضب عبد الناصر
  .شامل تحقيقا لمجده الشخصي

ان زلزلة كبيرة في الدوائر الجمھورية اليمنية �نه كان يحظ�ى وقد أحدثت استقالة النعم
ق��ام الس��7ل بتش��كيل الحكوم��ة برئاس��ته وألق��ى  ١٩٦٥يولي��و  ٦بتأيي��د واس��ع لشخص��ه وف��ي 

فق�د اس�تدعاه  ط�وي7ً القبض على ما يزيد عن أربعين من مؤيدي النعمان ولم يستمر الس�7ل 
يولي�ه ع�اد الس�7ل إل�ى  ١٨ية أخرى وفي عبد الناصر للقاھرة وأمره يترك الوزارة لشخص

اليمن وكل�ف حس�ن العم�ري بتش�كيل ال�وزارة وكان�ت اس�تقالة النعم�ان ذات أث�ر عمي�ق عل�ى 
أصحاب ا2تجاه الثالث من الجمھوريين الذين كانوا يرون ضرورة سحب القوات المصرية 

ولي�ه وص�ل وف��د ي ٢٠أنفس�ھم ب�إح7ل الس��7م فيم�ا بي�نھم وف��ي  اليمني��ون يق�ومم�ن ال�يمن وأن 
إل��ى  رج��7ً  ٢٥٠برئاس��ة الش��يخ عب��د هللا ا�حم��ر والش��يخ نعم��ان راج��ح يتك��ون م��ن ح��والي 

ا�حم�ر برس�ائل إل�ى ك�ل م�ن ا�م�م المتح�دة وجامع�ة  عب�د هللاجنوب اليمن وق�د بع�ث الش�يخ 
 ٢٣الدول العربية طالبا منھما تأكيد انسحاب القوات المصرية من اليمن وقد توجه الوفد في 

ه إلى السعودية حيث تقابل مع الملك فيصل كم�ا تقاب�ل الوف�د م�ع الملكي�ين ال�ذين يق�ودھم يولي
 «أنھم��ا اتفق��ا عل��ى أن ال��يمن س��تعرف باس��م  أغس��طس ١٣من وأعل��ن ف��ي عب��د ال��رحا�مي��ر 

ھكذا حتى يتم تجنب اس�تخدام ك�ل القبائ�ل والشخص�يات القيادي�ة وس�وف  » الدولة ا�س7مية
وف��ي . ن يخت��ار ب��ين ا�مام��ة كملكي��ة دس��تورية وب��ين الجمھوري��ةيطل��ب م��ن الش��عب اليمن��ي أ

  .الحال استنكر الس7ل موقف الشيوخ الجمھوريين باعتبارھم خونة

وف�ي نف�س الوق�ت عم�ل عب�د الناص�ر عل�ى تھدئ�ة الوض�ع والوص�ول إل�ى وق�ف إط��7ق 
اض�ي الت�ي العسكرية من اس�تعادة قوتھ�ا ولتس�تعد 2س�تعادة ا�ر النار في اليمن لتمكين قواته

أغس�طس أعل�ن أن عب�د الناص�ر والمل�ك فيص�ل س�يلتقيان ف�ي ج�ده  ١٦كانت قد فقدتھا وف�ي 
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اجتم�اع  ا�س�كندريةعق�د عب�د الناص�ر ف�ي  ١٩٦٥أغس�طس  ١٨للتباحث بش�أن ال�يمن وف�ي 
ضم الجمھوريين البارزين وھم الس�7ل والعم�ري ومحس�ن العين�ي وعب�د ال�رحمن ا2ري�اني 

يقيم بالقاھرة بعد استقالتھا وفي ا2جتماع ھاجم عب�د الناص�ر أحم�د وأحمد النعمان الذي كان 
  .النعمان بشده بسبب موقفه السابق المطالب بسحب القوات المصرية من اليمن

أغس�طس  ٢٤إل�ى  ٢٢وقد اجتمع عبد الناصر والملك فيصل في جده خ7ل الفت�رة ب�ين 
حاب الق�وات المص�رية ف�ي ال�يمن ووقعا اتفاقية تدعو إلى وقف �ط7ق النار في اليمن وانس

ة والتحض��ير �ج��راء اس��تفتاء ش��عبي ف��ي مؤقت��وإقام��ة حكوم��ة يمني��ة  ١٩٦٦بحل�ول س��بتمبر 
وك��ذلك إنھ��اء ال��دعم العس��كري الس��عودي للملكي��ين وتش��كيل ق��وة عس��كرية  ١٩٦٦ن��وفمبر 

مشتركة من قوات مص�ر والس�عودية لمراقب�ة وق�ف إط�7ق الن�ار وت�م ا2تف�اق عل�ى أن يعق�د 
ومم��ث7 ع��ن ك��ل ا2تجاھ��ات الوطني��ة  من��دوباً ن��وفمبر يض��م خمس��ين  ٢٣مر ف��ي ح��رض م��ؤت

وعمل الترتيب�ات ال7زم�ة للفت�رة ا2نتقالي�ة وتنظ�يم  ) ٦( اليمنية للقيام بتشكيل حكومة مؤقتة 
  .ا2ستفتاء الشعبي

وق��د رحب��ت ا�م��م المتح��دة ومعظ��م ال��دول بنت��ائج اجتماع��ات ج��ده وخاص��ة الو2ي��ات 
مريكي���ة وا2تح���اد الس���وفيتي وا�ردن والع���راق وغيرھ���ا م���ن ال���دول العربي���ة المتح���دة ا�

وا�س7مية وكانت سوريا ھي ا2ستثناء الوحي�د حي�ث كان�ت ف�ي ذل�ك الوق�ت تع�اني بم�رارة 
 بوأد الثورة اليمني�ة بخس�ة «حيث اتھمت عبد الناصر بالقيام  » كراھية عبد الناصر «حملة 

ك المرحل��ة يش��كل أش��د خص��وم عب��د الناص��ر خبث��ا وق��د ك��ان البع��ث الس��وري خ��7ل تل�� »
  .وكراھية

فبعد مؤتمر جده بدا أن حرب ا�شقاء على وشك ا2نتھاء وأكثر من ذل�ك ب�دا أن  عموماً 
زار  ١٩٦٥/ ٨/ ١٠عبد الناصر والملك فيص�ل تتج�ه ع7قاتھم�ا إل�ى التق�ارب الش�ديد وف�ي 

ألغ�ى عب�د الناص�ر أم�ر مص�ادرة  الملك فيصل الق�اھرة وق�د اس�تقبل بحف�اوة بالغ�ة وبع�د أي�ام
ممتلك��ات أف��راد ا�س��رة المالكي��ة الس��عودية الموج��ودة ف��ي مص��ر وك��ان ق��د ت��م فرض��ھا ع��ام 

  .) ٧( عندما تفجرت حرب اليمن  ١٩٦٢

ب�ين الفرق�اء اليمني�ين وبمش�اركة مص�رية  ١٩٦٥/ ١١/ ٢٤وتم عقد مؤتمر حرض في 
تخط��ى اليمني��ين نق��اط خ7فاتھ��ا ول��م ي ١٩٦٥/ ٢/ ٢٤س��عودية وانتھ��ت أعم��ال الم��ؤتمر ف��ي 

  .ا�ساسية

فق�د . منذ اللحظة ا�ولى وجد مؤتمر حرض نفسه يسير وسط خ7ف�ات مس�تحكمة كبي�رة
وق�د . وجد كل من الجانبين نفسه غير قادر حتى عل�ى الموافق�ة عل�ى ج�دول أعم�ال الم�ؤتمر

ئ طال��ب الجمھوري��ون ب��أن تعم��ل أي حكوم��ة مؤقت��ة داخ��ل إط��ار جمھ��وري ووفق��ا لمب��اد
ول�م يقب�ل الملكي�ون ذل�ك مص�رين . وأنه ينبغي اس�تبعاد أعض�اء ا�س�رة المالكي�ة ، جمھورية

. عل��ى أن اتفاقي��ة ج��دة ق��د نص��ت عل��ى أن الحكوم��ة المؤقت��ة 2 تك��ون جمھوري��ة و2 ملكي��ة
وإج��راء ا2س��تفتاء الع��ام  ، العس��كرية. م.ع.وطال��ب الملكي��ون با2نس��حاب الف��وري لق��وات ج

حين لم يكن للجمھوريين ثمة اعتراض على ا2س�تفتاء الش�عبي؛ فق�د  وعلى. بأسرع ما يمكن
  .أصروا على أن الوقت أمر ضروري لترتيب سحب القوات المصرية العسكرية

فك�ان عل�ى م�ؤتمر  ، ولم يتقدم الوفدان قيد أنملة نحو تخطي نقاط الخ7ف الرئيسية ھ�ذه
وواف�ق . رمض�ان المب�اركوھو بداية حلول ش�ھر ، ديسمبر ٢٤حرض أن يوقف أعماله في 

وخ��7ل الفت��رة . ١٩٦٦فبراي��ر  ٢٠ك��ل م��ن الف��ريقين عل��ى أن يع��اودوا ا2جتم��اع ثاني��ة ف��ي 
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كم��ا واف��ق الطرف��ان عل��ى . المؤقت��ة ھ��ذه تظ��ل الھدن��ة عن��د المواق��ع العس��كري الراھن��ة قائم��ة
  .ا2متناع عن القائم بأي دعاية مضادة للطرف ا�خر

أنف اجتماعاته مرة ثانية وكان التقدم الوحيد الذي وفي الواقع فإن مؤتمر حرض لم يست
ت�م إح��رازه ھ�و تب��ادل أس�رى الح��رب ب��ين الف�ريقين وف��ي نف�س الوق��ت ح�دث تجمي��ع للق��وات 
المصرية في مراكز المواص7ت الرئيس�ة وق�د تحرش�ت القبائ�ل ب�القوات المص�رية وكب�دتھا 

بيض عن الدفاع أشارت أ كتاًباأصدرت بريطانيا  ١٩٦٦خسائر فادحة وخ7ل شھر فبراير 
في��ه إل��ى أن الق��وات العس��كرية البريطاني��ة س��وف تنس��حب م��ن ع��دن وم��ن اتح��اد محمي��ات 

وحت��ى تل��ك . ١٩٦٨بحل��ول ع��ام  -ا�تح��اد الف��درالي �م��ارات الجن��وب العربي��ة–الجن��وب 
حقيق��ة أن البريط��انيين س��وف يتخل��ون ع��ن ھ��ذا  مطلق��اً اللحظ��ة ف��إن عب��د الناص��ر ل��م يص��دق 

وقد دفع به الكتاب ا�ب�يض إل�ى أن يتوق�ف ليعي�د التفكي�ر ويغي�ر . ا�وسط الجزء من الشرق
وكان أمل التحرك لمل�ئ الف�راغ ال�ذي س�ينجم ع�ن انس�حاب . رأيه حول ا2نسحاب من اليمن

 » ال�نفس الطوي�ل «ولھذا فق�د خ�رج بإس�تراتيجية . البريطانيين أكبر من أن يستطيع مقاومته
من ا�جزاء النائية م�ن ال�يمن لي�تم تركيزھ�ا داخ�ل مثل�ث التي سيسحب كل قواتھا بواسطتھا 

  .تعز –الحديدة –صنعاء 

وس��حب ك��ل فص��ائله المنعزل��ة  » ب��النفس الطوي��ل «ودفاع��ا ع��ن إس��تراتيجيته الخاص��ة 
أن اتفاقي�ة ج�دة ل�م تس�فر ع�ن  أعلن عبد الناصر ، وتجميعھا في مواقع يسھل السيطرة عليھا

وأك��د أن��ه . فإن��ه 2 يس��تطيع أن يتخل��ى ع��ن الث��ورة اليمني��ة و لھ��ذا.النت��ائج الت��ي ك��ان يتوقعھ��ا
تطلب ذلك البق�اء ف�ي  -كما أعلن–حتى ولو  ، سيظل يدعمھا حتى تستطيع الدفاع عن نفسھا

ال��نفس الطوي��ل أن تقل��ل م��ن ك��ل م��ن  �س��تراتيجيةوق��در . ال��يمن لم��دة خم��س س��نوات أخ��رى
بسياس�ة ال�نفس  دائم�اً امر يش�يد نفقات وحج�م الق�وات المص�رية وك�ان المش�ير عب�د الحك�يم ع�

 عب�د هللاأبريل أطلق الرصاص على  ١٣الطويل وھكذا نقض عبد الناصر اتفاقية جده وفي 

ا�ري�اني ال�ذي ك�ان  عب�د ال�رحمنوھو شقيق  ، الوزير الجمھوري للحكم المحلي–ا�رياني 
كم�ا . بع�د ذل�ك وت�م ذل�ك بواس�طة قات�ل انتح�ر ، ف�أرداه قت�ي7 -ل�رئيس ال�وزراء نائباً وقتئذاك 

وكان القاتل ھو عبد الوھ�اب . في نفس الحادث -وزير المالية–الرحومي  أحمدجرح المقدم 
وكت�ب العدي�د م�ن المق�ا2ت يس�تنكر فيھ�ا  ، ال�ذي ت�أثر ب�دعايات ص�ينية -الص�حفي–الوشلي 

وق�د اح�تج عليھ�ا الس�فير الس�وفيتي . ا2تحاد السوفيتي لسياسته الرامي�ة إل�ى التع�ايش الس�لمي
ا�ري��اني ال��ذي ك��ان يق��وم مق��ام  عب��د ال��رحمنوق��بض عل��ى الوش��لي ب��أمر م��ن  ، ف��ي ص��نعاء

وق�د س�مح ح�اكم . رئيس الوزراء عندما كان حسن العمري في الخارج يقوم بزيارة للق�اھرة
  .السجن للوشلي بناء على كلمة شرف منه بزيارة عائلته

 ، ي�ل إل�ى عب�د الناص�رعلى أن�ه مش�ايع لمص�ر ويم دائماً وكان ينظر إلى حسن العمري 
غير أن�ه ا�ن ق�د ض�اق ذرع�ا م�ن مص�ر وم�ن اس�تمرار إش�رافھا عل�ى ش�ئون ال�يمن المالي�ة 

م��ن العرب��ات المدرع��ة م��ن  بعض��اً فق��د طل��ب . وك��ذلك ك��ل المس��اعدات الخارجي��ة ، الداخلي��ة
 عب�د هللاوق�د منح�ه اغتي�ال . جمھورية ألمانيا الديمقراطية لم تكن مصر م�ن الحص�ول عليھ�ا

مض�منا إياھ�ا المؤي�دين للخ�ط اليمن�ي  إبري�ل ١٨ياني تبريرا �عادة تشكيل حكومته ف�ي ا�ر
–كم�ا أص�بح حم�ود الج�ائفي  ، وحس�ين ض�افاي ويحي�ى منص�ور ، المستقل من حسن مك�ي
  .وزيرا للدفاع -النظر المستقلة وجھاً ا�ن كذلك من أصحاب 

وف�ي . ؤدي�ا إل�ى نش�ر الس�خطوقد استمر اتجاه عبد الناصر المتجبر في الشئون اليمنية م
ح�اول عب�د –وخ7ل زيارة مستر كوس�يجن رئ�يس ال�وزراء الس�وفيتي للق�اھرة  ١٩٦٦مايو 

ولك��ن رئ��يس ال��وزراء الس��وفيتي أص��ر عل��ى . الناص��ر أن يمن��ع حس��ن العم��ري م��ن مقابلت��ه
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 ، أل�ف مقات�ل ١٨ا2جتماع بالعمري وعرض علي�ه أن يس�لح ويجھ�ز جيش�ا يمني�ا تبل�غ قوت�ه 
وق�د اعت�رض عب�د . بأن ألمانيا الديمقراطي�ة س�تقوم بإرس�ال التجھي�زات ال7زم�ة مصرحا له

وقد طلب إليه كذلك رئيس الوزارة اليمني ا�فراج ع�ن ا�رص�دة  ، الناصر على ذلك بحذر
ذل��ك �ن حس��ن العم��ري  ، ف��ي بن��وك الق��اھرة ف��رفض عب��د الناص��ر عليھ��االيمني��ة الم��تحفظ 

  .شكل واضح بمثل تلك القيودووزراءه كانوا قد بدؤوا يضيقون ب

وقد بدأت ع7قة الصداقة والتقارب الودي التي أقيمت ب�ين عب�د الناص�ر والمل�ك فيص�ل 
للعي�ان م�دى إخف�اق  واض�حاً ولم�ا ك�ان . تتض�اءل ١٩٦٥منذ لقاء مؤتمر ج�دة ف�ي أغس�طس 

فخ��7ل إس��تراتيجيته الخاص��ة ب��النفس . علن��اً م��وتمر ح��رض فق��د ب��دأت الع��داوة ثاني��ة تحت��دم 
وعل�ى مراح�ل ح�ذر عب�د الناص�ر ف�ي الث�اني والعش�رين م�ن  طويل وا2نس�حاب الت�دريجيال

م�ارس م�ن أن�ه إذا م�ا تح�رك أي فري�ق م�ن الملكي�ين عب�ر الح�دود الس�عودية إل�ى ال�يمن ف�إن 
وقد أسفرت تل�ك التھدي�دات . القواعد الموجودة في كل من جيزان ونجران ستقصف بالقنابل

وأعلن في أول مايو أن اثنت�ي عش�رة ط�ائرة  ، فاعاته الجويةعن قيام الملك فيصل بتعزيز د
ت�م توقيع�ه م�ن ش�ركة  عق�ًداكم�ا أذي�ع أن . نفاثة من طراز ھوكر ھنتر قد طلبت من بريطانيا

يق��ع ب��القرب م��ن الح��دود اليمني��ة مباش��رة ف��ي المنطق��ة . بريطاني��ة للقي��ام بإنش��اء مط��ار ج��وي
حت7ل ك��ل جي��زان ونج��ران زاعم��ا أنھم��ا وف��ي نف��س الي��وم ھ��دد عب��د الناص��ر ب��ا. الس��احلية

  .يشك7ن معاقل للتسلل

وف��ي الراب��ع م��ن م��ايو أص��درت حكوم��ة الجمھوري��ة ب7غ��ا ت��دعي في��ه ملكيتھ��ا للج��زء 
  .الجنوبي الغربي من و2ية عسير بما فيھا جيزان ونجران

للتوص�ل  » المعتدلين «وخ7ل شھر يوليه تم اقتراح خطة س7م من جانب الجمھوريين 
. تسوية مباشرة بين الملكيين والجمھوريين دون الرجوع إلى ك�ل م�ن مص�ر والس�عوديةإلى 

النعمان وعب�د ال�رحمن ا2ري�اني  أحمديضم  » مجلس أعلى الدولة «واقترح ضرورة إقامة 
 مجل�س ش�ورى( ونشأ ھيئة استش�ارية . وزير الخارجية الملكي في المنفى–ومحمد الشامي 

تقوم بحكم الب7د لمدة عام يجري ف�ي نھايت�ه اس�تفتاء ع�ام  تتكون من تسعة وتسعين عضوا )
وم�ع أن ا2تص�ا2ت  ، وبدا أن ذل�ك ا2قت�راح يحظ�ى بتأيي�د معق�ول داخ�ل ال�يمن الجمھوري�ة

إ2 أن ذل�ك ك�ان كافي�ا �ث�ارة قل�ق  ، السابقة التي جرت مع الملكيين لم تقم على ھذا ا�ساس
لوأد ھ�ذه المقترح�ات  إجراءاتفاتخذ  ، نحى جانباحيث لم تكن لديه النية كي ي. عبد الناصر

إل�ى ال�يمن  -الذي كان يعد أسيره ف�ي الق�اھرة لع�دة ش�ھور–بحزم عن طريق إرسال الس7ل 
  .كي يستعيد عبد الناصر السيطرة السياسية مرة ثانية

ول��و أن حس��ن  ، وخ��7ل غيبت��ه ع��ن ال��يمن اح��تفظ الس��7ل بمنص��ب رئ��يس الجمھوري��ة
بسياس�ة  تمام�اً ولك�ن عب�د الناص�ر ق�د أص�بح غي�ر مقتن�ع . ن يحك�م ال�ب7دالعمري ھو الذي ك�

م�ع مث��ل  -ب�ل ربم�ا تح�الف–الت�ي وض�عته ف��ي تع�اطف  ، حس�ن العم�ري متزاي�دة ا2س�تق7ل
ول��م . ا�ري��اني عب��د ال�رحمنالنعم�ان و  أحم��دث�ال أمم��ن  » المعت�دلين « الجمھ��وريينھ�ؤ2ء 

س��7ل ك��ي يم��ارس بنفس��ه س��لطة الرئاس��ة يك�ن حس��ن العم��ري حريص��ا ب��المرة عل��ى ع�ودة ال
ولھ�ذا فق�د ك�ان لحس�ن . ذل�ك ك�ان بغي�ر ج�دوى أنف�احتج ل�دى عب�د الناص�ر غي�ر  ، ومھامھا

ولھ�ذا فإن�ه بن�اء عل�ى أوام�ر من�ه ظ�ل جن�ود الجمھوري�ة . العمري حساسية ش�ديدة تج�اه ذل�ك
أغس�طس للق�بض عل�ى رئ�يس الجمھوري�ة  ١٢ ، ١١يحرسون مطاري صنعاء وتعز ي�ومي 

كم��ا أن الح��رب تحرك��وا نح��و محط��ة ا�ذاع��ة اليمني��ة والقص��ر الجمھ��وري . ور وص��ولهف��
  .للحيلولة دون وقوع ما من شأنه أن يجلب التأييد للس7ل
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وقد مورس ضغط كبير على حسن العمري من جانب سفير مصر فاضطر إل�ى س�حب 
 -خ�ارج ال�ب7دحت�ى بع�د م�رور ع�ام عل�ى تغيب�ه – ق�ادراً وكان الس�7ل . قواته وإلغاء أوامره

وق��د أث��ارت . عل��ى أن يھ��بط عل��ى أرض ال��يمن ويتوج��ه إل��ى جناح��ه ف��ي القص��ر الجمھ��وري
ال�ذين ك�انوا يش�ايعون عب�د الناص�ر أساس�ا إل�ى –عودته في الحال ان�د2ع أزم�ة ب�ين مؤيدي�ه 

ال��ذين يترأس��ھم ا�ن ص��راحة  » المعت��دلين «وب��ين الجمھ��وريين  –أبع��د ح��د وك��ذلك مص��ر 
السابع عشر من أغسطس تم إرس�ال رس�الة إل�ى عب�د الناص�ر بواس�طة وفي . حسن العمري

مجموع��ة م��ن المش��ايخ الجمھ��وريين يتھمون��ه بالت��دخل ف��ي ش��ئون ال��يمن الداخلي��ة ومحاول��ة 
كم�ا طالب�ت الرس�الة ك�ذلك بس�حب ق�وات الحمل�ة . فرض الس7ل على الش�عب اليمن�ي ب�القوة

  .العسكرية المصرية من اليمن

ة الس7ل قد بلغت إلى حد أن وفدا م�ن الجمھ�وريين الب�ارزين وكانت المشاعر ضد عود
ف��ي التاس��ع م��ن س��بتمبر ل7حتج��اج ل��دى عب��د  ذھ��ب إل��ى الق��اھرة -برئاس��ة حس��ن العم��ري–

وق�د ض�م ذل�ك حس�ن مك��ي . وطل�ب ض�رورة نف�ي الس�7ل خ�ارج ال��يمن إل�ى ا�ب�د ، الناص�ر
ھم من كبار ضابط الجيش وحمود الجائفي وأحمد نعمان ورئيس ھيئة ا�ركان اليمني وغير

وفي السادس عشر من سبتمبر ألقى البوليس الحربي للجمھورية العربية في القاھرة . اليمني
من ا�ري�اني حم�ود عبد الرحوقد تم ا�فراج عن . القبض على ا�عضاء البارزين في الوفد

لب�الغ بع وعشرين عضوا م�ن أعض�اء الوف�د اروظل التحفظ على أ ، الجائفي بعد استجوابھم
. ع���دده س���تين عض���وا ف���ي الس���جن الحرب���ي واح���تفظ ب���ا�خرين تح���ت المراقب���ة الص���ارمة

  .وتعرضوا لمعاملة مھينة من شمس بدران وقد انضم للمعتقلين رئيس ھيئة ا�ركان اليمني

من جانب عبد الناصر نيابة عن  -الطريف- «ا�مر الواقع  «كان ذلك نوعا من فرض 
حقا من جانب رادي�و ص�نعاء أن يعل�ن ف�ي نف�س ذل�ك الي�وم أن كما كان أمرا مسرفا . الس7ل

وبع�د ذل�ك . الس7ل واف�ق عل�ى قب�ول اس�تقالة حس�ن العم�ري وحكومت�ه ومجلس�ه الجمھ�وري
بيومين تقلد الس7ل بنفس�ه رئاس�ة ال�وزارة وش�كل حكوم�ة جدي�دة موالي�ة تمام�ا لعب�د الناص�ر 

تغيي�رات ف�ي بع�ض وظ�ائف  أج�رى الس�7ل -أغسطس ١٨-وتتحرك بأمره وفي نفس اليوم 
  .الجيش الكبرى

وقد استبعد الس7ل العشرات من ضباط الجيش اليمين وقام بحركة تطھير واسعة داخ�ل 
ا�ن وبض�جة ش�ديدة بع�د –الجھاز ا�داري المدني وصرح الس7ل في الث7ث�ين م�ن س�بتمبر 

ف��ي . م.ع.أن ق�د ت��م ال�تحفظ عل��ى ھ�ؤ2ء ال��ذين ل��م يكون�وا عل��ى تع�اطف كام��ل م�ع أھ��داف ج
ب��أن بع��ض ال��وزراء الس��ابقين ف��ي حكوم��ة العم��ري ق��د تلق��وا أم��وا2 م��ن ك��ل م��ن –الق��اھرة 

وتع��اونوا م��ع ھ��ذين البل��دين ض��د مص��ر  ، الس��عوديةوالعربي��ة  ا�مريكي��ةالو2ي��ات المتح��دة 
نوفمبر تناقلت ا�نب�اء  ١٤ولكن فيما بعد وفي  ، وأعلن أنه ستجري محاكمتھم بتھمة الخيانة

عل���ى طلب���ه الخ���اص بتس���ليم المس���جونين م���ن ال���وزراء اليمني���ين  اعترض���تق���د أن حكوم��ة 
حيث احتفظ بھ�م عب�د الناص�ر كورق�ة رابح�ة رھ�ن إش�ارته لمش�روعاتھا المس�تقلة . السابقين

  .وسبحت كثير من القبائل تأييدھا للس7ل

وق��د تس��ببت إج��راءات الس��7ل القمعي��ة ف��ي دف��ع الكثي��رين مم��ن 2 يتع��اطفون مع��ه إل��ى 
كم�ا . داخل ا�راضي التي انسحبت منھا قوات مصر العسكرية في مطلع ذل�ك الع�ام الھرب

إل��ى ع��دن  ھ��رب ع��دد م��ن ال��وزراء الس��ابقين وض��ابط الج��يش ذوي الرت��ب المختلف��ة جنوب��ا
وھو –وقد زعم معظمھم أن الس7ل ليس سوى دمية مصرية  ، طالبين حق اللجوء السياسي

واھية؛ ب�أنھم يحرص�ون فق�ط عل�ى تحري�ر ال�يمن م�ن  متعللين بأدلة -زعم أقرب إلى الحقيقة
 -رقبة عبد الناصر وقد قدر أن ما يزيد على ألف شخص غادروا صنعاء منذ ع�ودة الس�7ل
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انضم معظمھم فيم�ا ع�دا أقلي�ة ن�ادرة إل�ى حرك�ة مقاوم�ة المنش�قين الجمھ�وريين الت�ي أص�بح 
ا�حم�ر  عب�د هللاتلك القوة الشيخ  وكان يقود » قوة ثالثة «يشار إليھا ا�ن ع7نية باعتبارھا 

الذي أوى وأعان جماعة من بين أنصار حسن العمري كانوا يحاولون إقامة نظام يعارض –
الت�ي  » الق�وة الثالث�ة «وقد أصبح عب�د الناص�ر أكث�ر اھتم�ام ھ�ذه . ك7 من الملكيين والس7ل

م��ي7 ش��مال وتبع��د م��ا يزي��د عل��ى س��تين  –كان��ت تعم��ل م��ن مدين��ة خم��ر ف��ي منطق��ة حاش��د 
وأمر قواته العسكرية ا�ساسية باصطياد أكبر ع�دد ممك�ن م�ن شخص�ياتھا الب�ارزة  -صنعاء

  .في حين تولت قواته الجوية قصف المنطقة بالقنابل

زعيم –الوزير  إبراھيمأعلن  -بالمملكة العربية السعودية–وفي مقر قيادته في الرياض 
أن القت��ال ال��ذي يج��ري ف��ي ال��يمن ي��دور  – اتح�اد الق��وى الش��عبية الت��ي ي��دعمھا المل��ك فيص��ل
واليمني��ين م��ن جان��ب آخ��ر دون نظ��ر إل��ى  ، حقيق��ة ب��ين ق��وات مص��رية عس��كرية م��ن جان��ب

كما صرح بأن كل ما يطلبه الشعب اليمني ھو تطبيق اتفاقية ج�دة الموقع�ة . و2ءاتھم السابقة
ي�ة أو ملكي�ة التي أوصت بقيام حكوم�ة عيني�ة مؤقت�ة 2 تك�ون جمھور ، ١٩٦٥في أغسطس 

ال�ذي ك�ان ي�ودج أن ي�رى  ، ذلك الرأي الذي دفع إليه من جانب الملك فيصل دون أدنى شك
وكان��ت تل��ك التص��ريحات ص��حيحة ف��ي بع��ض  ، مث��ل تل��ك الحكوم��ة اليمني��ة أم��را مجس��دا

  .جوانبھا

وفي المعسكر الملكي وجد نوع من الترھل والفوضى يعزى معظمه إلى م�رض ا�م�ام 
بذل جھودا مكثفة خ7ل الفترة التي سبقت عقد مؤتمر حرض مباشرة ف�ي  فبعد أن. المخلوع

وذھ��ب إل��ى مدين��ة  ١٩٦٦تراج��ع ف��ي إبري��ل  ، اس��تنفار ال��ب7د ودف��ع القبائ��ل لتأيي��د قض��يته
ول��م تل��ق جاذبي��ة ا�م��ام المخل��وع . للع��7ج الطب��ي وظ��ل بھ��ا -بالعربي��ة الس��عودية–الط��ائف 

ور ف��ي تأيي��د القبائ��ل الزيدي��ة عل��ى ال��رغم م��ن وك��ان ھن��اك ت��دھ ، الشخص��ية نجاح��ا حقيقي��ا
ب��النفس  «عب�د الناص��ر الخاص�ة  إس��تراتيجيةانس�حاب الق�وات المص��رية العس�كرية ف��ي ظ�ل 

ف��ي ح��ين أن ا�مي��ر حس��ن  ، العام��ة لمن��اطق ال��يمن الش��رقية وف��ي حس��ين بالقي��ادة » الطوي��ل
وھك�ذا  ، حس�ين حمدموأسند قرار شن ھجوم إلى ا�مير . حسن أصبح القائد للقطاع العربي
  .بدأت ا2ستعدادات الملكية ال7زمة

ف�ي  -الذي غير مرامي�ه تمام�ا–بدأ عبد الناصر  -ومنذ مطلع الصيف–وفي نفس الوقت 
ألف  ٢٠دعم قوات حملته العسكرية في اليمن إلى أن ارتفع حجمھا بحلول شھر نوفمبر من 

 ، توق��ف دام��ت ع��دة أش��ھروبع��د فت��رة  ، وف��ي س��بتمبر. أل��ف مقات��ل ٦٠إل��ى م��ا يرب��و م��ن 
كم�ا اس�تؤنف ك�ذلك القص�ف الليل�ي باس�تخدام  ، استؤنفت من جدي�د غ�ارات القص�ف الج�وي

كما أرسلت ق�وات مص�ري لتعزي�ز . ا�ضواء الكاشفة في منطقة الجوف خ7ل شھر أكتوبر
. المواقع المعزولة مثل صعدة التي تسيطر عليھا عناصر خفيفة من الجيش اليمني الضعيف

للب�دء ف�ي انتھ�اج سياس�ة جدي�دة  » ال�نفس الطوي�ل « �س�تراتيجيةك يعني وضع ح�د وكان ذل
  .أكثر عدوانية

تدھورت الع7ق�ات ب�ين  ، عبد الناصر أنه 2 يعتزم سحب قواته من اليمنوعندما أعلن 
 «وق�د توق�ع المل�ك أن . رئيس الجمھوري�ة العربي�ة المتح�دة وب�ين المل�ك فيص�ل بش�كل واس�ع

س�تبدو قوي�ة داخ�ل ال�يمن بالق�درة ال�ذي يمكنھ�ا م�ن الحص�ول عل�ى الحك�م ف�ي  » القوة الثالثة
  .وتبعا لذلك تمنع الحرب ا�ھلية من ا2ند2ع مرة أخرى. الب7د

محدث�ة بع�ض الخس�ائر –أكتوبر أغارت طائرات مصرية عل�ى مدين�ة نج�ران  ١٤وفي 
وتل�ك . أض�رار وكذلك جيزان حيث سقطت القنابل في البح�ر دون إح�داث أي�ة -في ا�رواح
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للطي��ران المص��ري تعت��رف بھ��ا عل��ى الم��دن الس��عودية من��ذ يوني��ه  كان��ت أول غ��ارة جوي��ة
وم�ع ذل�ك فق�د ق�رر المل�ك فيص�ل . وزعم بأنھا وقعت نتيجة �خطاء في التصويب ، ١٩٦٣

ال�ذي 2 –أنه منذ ا�ن لم يعد الوقت م7ئما ل7س�تمرار ف�ي ا2لت�زام بس�7م م�ع عب�د الناص�ر 
ولربما يكون الملك ق�د ش�عر ك�ذلك . ارى مقاصده وأھدافه العدائية أكثر من ذلكيمكن أن تتو

جو السبع وث7ثين من طراز ثن�در  -بشيء من القوة والثقة نظرا �ن قواعد صواريخ أرض
 ، التي زودته بھا بريطانيا كان ق�د ت�م إقامتھ�ا ف�ي خم�يس مش�يط ) Thunderbird( بيرد 

ن��وفمبر  ٢وف��ي . عودي بع��دد م��ن الط��ائرات البريطاني��ةكم��ا ت��م تزوي��د س��7ح الطي��ران الس��
 ، فق��د طل�ب م�ن الملك�ين ممارس�ة ض�بط ال��نفس ، ص�رح بأن�ه بينم�ا تتق�دم مفاوض�ات الس�7م

واعتب�ر الملكي�ون ذل�ك . ولكن بالنسبة لذلك فإنھم ك�انوا 2 يس�تطيعون ا2نتظ�ار بش�كل نھ�ائي
  . على أنه إشارة 2ستئناف نشاطھم العسكري

وجرت سلسلة من المناوش�ات ف�وق قطاع�ات كبي�رة  ، ملكيون يحركون أنفسھمفقد بدأ ال
وبغض النظر عن المناوشات ب�ين الق�وات المص�رية ورج�ال . من اليمن خ7ل شھر ديسمبر

فق��د وقع��ت ص��دامات عارض�ة ب��ين الق��وات المص��رية والقبائ��ل الجمھوري��ة  ، القبائ�ل الملكي��ة
  . بحثا عن القادة المنشقين

داخ�ل المملك�ة العربي�ة  ١٩٦٦ة م�ن ا2نفج�ارات خ�7ل ش�ھر ديس�مبر ولقد جرت سلس�ل
الس��عودية ف��ي المنش��آت العس��كرية وال��دوائر الحكومي��ة والقص��ور الملكي��ة وأك��دت حكوم��ة 

وق�د اعترف�وا بقي�امھم  اليمني�ينأن�ه ت�م الق�بض عل�ى ع�دد م�ن  ١٩٦٧ين�اير  ١٠السعودية في 
مص�رية ف�ي ال�يمن كم�ا وض�عت الش�رطة بأعمال تخريبية تحت إش�راف القي�ادة العس�كرية ال

اتح��اد ش��عب ش��به  « الس��عودية ي��دھا عل��ى آ2ف المنش��ورات تول��ت طبعھ��ا منظم��ة ت��دعى
أذاع ھذا التنظيم بيانا من راديو القاھرة زع�م في�ه  ١٩٦٧يناير  ٢٤وفي  » الجزيرة العربية

أنه تجري  أن المزيد من ا2نفجارات قد وقعت في مكاتب الحكومة السعودية وأضاف البيان
ا2س��تعدادات للقي���ام بش��ن حمل���ة إرھابي���ة ض��د المستش���ارين البريط��انيين وا�م���ريكيين ف���ي 

  . السعودية

تم إع�دام أح�د عش�ر يمني�ا ف�ي الس�عودية ق�د اعترف�وا بارتك�ابھم  ١٩٦٧مارس  ١٧وفي 
تفجيرات بالقنابل في نجران وخميس مشيط والرياض وأنھم قد ت�دربوا ف�ي ك�ل م�ن الق�اھرة 

رسلوا إلى السعودية ومعھم متفجرات للقيام بأعم�ال القت�ل وتخري�ب الممتلك�ات وق�د وتعز وأ
ع�ن ھ�ذه  » اتحاد شعب شبه الجزيرة العربي�ة «أذاع راديو القاھرة بارتياح وزھو مسئولية 

  . الھجمات

وعمل عبد الناصر على إحداث ش�رخ ف�ي ا�س�رة الس�عودية واستض�اف المل�ك الس�ابق 
  . مرة ثانية بفرض الحراسة على الممتلكات السعودية في مصرسعود في القاھرة وأمر 

وكان الطيران قد بدا من يناير قصف متقطع �ھداف داخل السعودية فتم قصف نجران 
بينما كان فريق من الصحفيين الغربيين يتواجد داخل المدينة وقد تواص�ل القص�ف بع�د ذل�ك 

  . واحتجت الحكومة السعودية أمام ا�مة المتحدة

قصف الطيران المصري نجران وجيزان مخلفا خسائر في  7١٩٦٧ل شھر ما يوم وخ
ا�رواح فقد استخدمت غازات سامة والشيء المثير أنه أثناء ھذه ا�حداث بدء عبد الناصر 

الت�ي انتھ��ت بھزيم�ة س�احقة لعب��د  ١٩٦٧يوني�ه  ٥يع�د لمواجھ�ة م��ع إس�رائيل وقام�ت ح��رب 
  . الناصر
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ية المصرية في اليمن ولكن بصورة محدودة وتم تعيين قائد واستمرت العمليات العسكر
على سحب  جديد للقوات المصرية في اليمن ھو الفريق عبد القادر حسن وعزم عبد الناصر

وف��ي ھ��ذا الم��ؤتمر تخل��ى عب��د الناص��ر  ١٩٦٧/ ٨/ ٢٩قوات��ه وانعق��د م��ؤتمر الخرط��وم ف��ي 
والوص�ول إل��ى  ٦٧/ ١٠/ ١٥حقيق�ة ع�ن ال��يمن وواف�ق عل��ى ب�دء س�حب الق��وات ابت�داء م��ن 

وأعل�ن المل�ك فيص�ل دع�م مص�ر ف�ي مواجھ�ة إس�رائيل  ١٩٦٧/ ١٢/ ١٥الج7ء الكامل في 
وأي��د  –ال��ذي ك��ان ألعوب��ة ف��ي ي��د عب��د الناص��ر  –ع��ن المش��ير الس��7ل  وتخل��ي عب��د الناص��ر

  .١٩٦٧/ ١١/ ٥انق7ب عسكري قام ضده في 

القي��ادات الثوري��ة اليمني��ة  فق��د أخط��أ عب��د الناص��ر ف��ي بداي��ة الث��ورة عن��دما وق��ف ض��د
ويصطدم بھا وھي نفس القيادات التي ساندت الثور فعندما اختلفت ھذه القيادات مع الس�7ل 
بسبب ميله حنو الحك�م المطل�ق تص�دي لھ�ا عب�د الناص�ر ب�ل وص�ل ا�م�ر إل�ى اعتق�الھم ف�ي 

لقاض�ي النعم�ان وا محم�د أحم�دالسجن الحربي بالقاھرة وھم اللواء حسن العمري والقاضي 
عبد الرحمن ا�رياني أصبح عبد الر حمن أصبح رئيسا لليمن بعد خروجه م�ن المعتق�ل ف�ي 

ويرج�ع موق�ف  ١٩٦٧وأصبح اللواء العم�ري رئيس�ا لل�وزراء خ�7ل ش�ھر ديس�مبر . مصر
عبد الناصر م�ن ھ�ذه القي�ادات اليمني�ة إل�ي ض�يقه الش�ديد بالمعارض�ة أي�ا كان�ت وأي�ن كان�ت 

  . ١٩٦٧وحرب اليمن وحب  ١٩٥٦حرب لذلك تعددت ھزائمه في 

فقد ھدف عب�د الناص�ر إل�ى أن تك�ون ال�يمن دول�ة تابع�ة يح�تفظ عليھ�ا بقبض�ة قوي�ة ق�در 
واعتق�الھم لتحقي�ق ھ�ذا الھ�دف وق�د  اليمني�ينإمكانه مؤيدا أو منحيا أو محجزا ب�القوة الساس�ة 

د ف�ي تحم�ل سيطر عل�ى ك�ل المس�اعدات ا�جنبي�ة الموجھ�ة لل�يمن واس�تخدمھا إل�ى أوس�ع ح�
نفق�ات حملت�ه العس�كرية مق�دما لليمني�ين م�ن ح�ين �خ�ر ق�درا ض�ئي7 باعتب�اره طعم�ا أو من��ه 

يع��اني –مح��دودة بغ��رض الرك��وع وظ��ل الج��يش اليمن��ي الص��غير س��يء التس��ليح والت��دريب 
الكثي�ر ع�ن عم��د ول�م تك��ن لدي�ه الرغب��ة ف�ي الس��ماح بتط�ويره ك��ي يص�بح ق��وة مقت�درة تتمت��ع 

  . خطرا على خططه سيشكلحالة ما أن أصبح مستق7 وطنيا  بروح عالية �نه في

   : عموما فقد ترتب على القرار الكارثي بالتدخل في اليمن ا�تي

تراجعت كفاءة القوات المصرية أثناء حرب اليمن بسبب خفض مستوى التدريب  : أو2
ا وفي ودخولھا في معارك وھمية حيث استھلكت طاقة الجنود في حرب عصابات لم يألفوھ

مس��رح عملي��ات جبل��ي ل��م يعھ��دوه م��ن قب��ل با�ض��افة إل��ى ا�س��راف ف��ي اس��تھ7ك ا�س��لحة 
  . ألف مقاتل ٧٠والمعدات والذخيرة وخاصة مع وصول القوات المصرية في اليمن إلى 

ك���ذلك ت���دني مس���توى ا2نض���باط العس���كري وتفش���ي ا2نح���7ل ب���ين ا�ف���راد وانتش���رت 
على مزايا المرتب الكبير والثروة والخ�دمات الت�ي الوساطة والمحسوبية من أجل الحصول 

فقد كان�ت ھن�اك كش�وف بأس�ماء الض�باط المص�ريين ال�ذين  ) ٩( تؤدي لمن يخدم في اليمن 
  . يخدمون في اليمن وكتب أمامھا ح أي تحسين حالة 

إھمال القيادة العليا للقوات المسلحة لمس�رح العملي�ات الرئيس�ي ف�ي س�يناء ب�ل ت�م  : ثانيا
دون أي استعداد بل إن حالة القوات المس�لحة  ١٩٦٧المسلحة في حرب يونيه  م القواتإقحا

ف��ي الحض��يض وال��دفاعات ف��ي س��يناء ل��م تك��ن –ف��ي ذل��ك الوق��ت كم��ا ذك��ر الفري��ق مرتج��ى 
  . مستكملة فقد استترف مسرح اليمن ثلثي القوات العاملة النظامية المتوافرة وقتئذ

على ا2قتصاد المصري فقد ارتفع عجز الموازنة مثلت حرب اليمن ضغط ھائل  : ثالثا
وقد أدى  ٦٥/ ٦٤مليون جنيه في عام  ٣٥٦إلى ١٩٦٠/ ٥٩مليون جنيه في عام  ٦٦.١من 

ھذا العجز في الميزانية إلى اللجوء إلى القروض وازدادت ا�حوال ا2قتصادية سوء بزيادة 
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خمس�ية الثاني�ة وب�دء العم�ل ا�نفاق ف في حرب اليمن مما أدى إل�ى توق�ف العم�ل بالخط�ة ال
أن مع�دل المنص�رف خ�7ل  ٢٦فوزي ف�ي مذكرات�ه ص  محمدبخطط سنوية ويذكر الفريق 

ملي�ون جني�ه مص�ري ويض�يف أن الميزاني�ة  ٩٩٠السنوات ا�ربع ا�ولى من اليمن لم يتعد 
ملي��ون  ١.٣ملي��ون جني��ه إض��افة إل��ى  ٢٠.٥ھ��ي  ١٩٦٦المخصص��ة لل��يمن ف��ي مص��ر ع��ام 

ملي�ون جني�ه وھ�ي أكب�ر ميزاني�ة خ�7ل أرب�ع  ٢١.٨ة أي أن مجموع�ه ھ�و جنيه عمله ص�عب
  . سنوات

أل�ف  ١٥بلغ عدد القتلى من الضباط والجنود المصريين ا�برياء في أقل تق�دير  : رابعا
 ملكي�ون وجمھ�وريين( شخص بخ7ف الجرحى والمشوھين والمفقودين ومات من اليمني�ين 

  . ن المدن والقرى والزراعات اليمنيةألف قتيل كما تم تدمير كثير م ٢٠٠ )

  ھوامش الفصل الخامس

ف�ي قري�ة ش�وان وت�وفى وال�ده وھ�و  ١٩١٩يحيى الس7ل في  عبد هللاولد المشير  ) ١( 
في سن الطفولة وتلقى دراسته ا�ولية في مكتب ا�يتام بصنعاء وبعد أن أتم دراسته الثانوية 

ة العسكرية المتخصصة وھناك أدرك مدى العراق للدراس إلىمع زم7ئه  ١٩٣٤سافر عام 
وق��د انض��م إل��ى حرك��ة ا�ح��رار  ١٩٣٧التخل��ف ال��ذي علي��ه ال��يمن وق��د ع��اد إل��ى ب��7ده ع��ام 

  . اليمنيين

وق��د ت��م الق��بض علي��ه وظ��ل  ١٩٤٨وك��ان الس��7ل أح��د الق��ادة العس��كريين لث��ورة فبراي��ر 
ع�دة مواق�ع  وعاد إلى الخدمة وش�غل ١٩٥٥بسجن حجة سبع سنوات خرج من السجن عام 

واصل نشاط السري وتم اختي�اره قائ�دا للض�باط –البدر  محمدرھا قائد لحرس ولي العھد خآ
ضد ا�مام وأص�بح أول رئ�يس للنظ�ام الجمھ�وري وھ�و  ١٩٦٢/ ٩/ ٢٦ا�حرار وقد ثورة 

أرغمه جمال عبد الناصر على البقاء في القاھرة في ... الذي طلب تدخل جمال عبد الناصر
ثم أعاده رئيسا لليمن وقد اعترض الكثير م�ن الجمھ�وريين عل�ى  ١٩٦٦ -١٩٦٤الفترة من 

 ١٩٦٧وفقد أط�يح ب�ه ف�ي انق�7ب ن�وفمبر –عودته فتم اعتقالھم بالسجن الحربي في القاھرة 

  . ١٩٩٤وظل بھا حتى توفى عام  ١٩٨١فقرر ا�قامة بالقاھرة ثم عاد إلى اليمن عام 

  . وما بعدھا ١٥٠ص ، الديمقراطية عبد الناصر وأزمة ، عاطف السيد ) ٢( 

  . ١٥٧ص ، نفس المرجع ) ٣( 

اعترف����وا  نذك����رت ص����حيفة س����7ح الج����و ا�س����رائيلي أن طي����ارين إس����رائيليي ) ٤( 
بمشاركتھم في مساعدة القوات الموالي�ة لنظ�ام ا�م�ام الب�در أثن�اء تص�ديھا للج�يش المص�ري 

ف�وق ال�يمن أس�قط  -طلعه جوي�ة ١٤- من الطلعات الجوية عدداً وإن الطيران ا�سرائيلي نفذ 
كما  » صلصلة «أثناءھا الس7ح والعتاد للقوات الموالية ل]مام البدر في عملية أعطيت اسم 

وثائق س�رية ع�ن ذل�ك وص�ور ل�بعض الطي�ارين ا�س�رائيليين إض�افة  أيًضاكشفت الصحية 
ا�س�رائيلي إلى نش�رھا ص�ورا ل�بعض م�ن أس�متھم م�والين ل]م�ام الب�در وبح�وزتھم الس�7ح 

العملية مثيرة للغاي�ة م�ن ناحي�ة  وقال المحل العسكري لصحيفة معاريف عميد رابابورت أن
كل��م وف��ي مرحل��ة الس��تينات حي��ث ل��م تك��ن  ٢٢٠٠العس��كرية 2س��يما أنھ��ا ج��رت عل��ى بع��د 

  . الطائرات متطورة كما ھو اليوم

رية لنظ�ام عب�د فإسرائيل قد رأت ان�ذاك أن قت�ال الق�وات المص�رية س�يھك الق�درة العس�ك
 عموماً الناصر مما قد يسھم في إنھاك الجيش المصري ويحل دون شنة حربا على إسرائيل 
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فق��د كان��ت الع7ق��ة ب��ين إس��رائيل ونظ��ام ا�م��ام الب��در تم��ت عب��ر وس��اطة مجموع��ة ض��باط 
  . كوماندوز بريطانيين

  . ٢٢٩ص -عبد الناصر والعرب–حمروش قصة ثورة يوليو  أحمد ) ٥( 

  . ر اوب7نسادجا ) ٦( 

  . ١٩٦٥/ ٨/ ١١ ، جريدة ا�ھرام ) ٧( 

وم�نھم محم�ود الزبي�ري وك�ان  ١٩٤٨وأغلب ھؤ2ء س�بق ھل�م ا2نض�مام لث�ورة  ) ٨( 
  .  ا�حمرهللامعه عبد 

أثناء حرب اليمن أثيرت قضية انحراف مكت�ب المش�ير عب�د الحك�يم ع�ام والم�تھم  ) ٩( 
لم�نعم أب�و زي�د زوج الممثل�ة س�ھير فخ�ري فيھا ثماني�ة أش�خاص عل�ى رأس�ھم الض�ابط عب�د ا

وال�ذين اتھم�وا باس�تغ7ل ح�رب ال�يمن ف�ي التھري�ب .. وعلى شفيق زوج الممثلة مھا صبري
أل�ف جني�ه  ٣٠والثراء الغير مشروع فقد وجھ�ت إل�يھم تھم�ة اخ�ت7س أم�وال أميري�ة ق�درھا 

إم�ام  ب�د هللاعوقد حقق معھم شمس بدران وتعرضوا لتعذيب بشع في السجن الحربي ويؤكد 
ول��م تك��ن بالطبيع��ة ھ��ي ... أن القض��ية وراءھ��ا أس��باب أخ��رى ...ف��ي كتاب��ه ناص��ر وع��امر

الث7ج��ات و2 بي��ع س��يارات نص��ر ف��ي الس��وق الس��وداء بع��د الحص��ول عليھ��ا بأس��ماء وھمي��ة 
من الفنان�ات حص�لن  كثيًراوأن  كثيًرا�مھات الشھداء في حرب اليمن فقد ثبت أن ذلك وقع 

صر من مكتب المشير بعلمه أو بدون علمه عل�ى أنھ�ن أمھ�ات ش�ھداء وثب�ت على سيارات ن
ق��د حص��لت عل��ى س��يارة عل��ى أنھ��ا أم ش��ھيد وك��ذلك  ) ع-ب( م��ن التحقي��ق أن وال��ده الممثل��ة 

وقد أصدر المشير عبد الحكيم ع�امر ق�رار بتش�كيل  أيًضابل وخالھا  ) ص.م( والده الممثلة 
 جميع�اً صادق لمحاكمة المتھمين ومن�ع المح�امين  أحمد محمدمجلس عسكري برئاسة اللواء 

م��ن حض���ور القض��ية أو ال���دفاع ع��ن المتھم���ين حت���ى 2 تف��وح رائح���ة أش��ياء ك���ان 2ب���د أن 
  ..إمام في كتابه المذكور عبد هللاذكرھا بالتفصيل ... تختفي

ص�درت ع�ن ث�ورة ال�يمن  الت�يأظھرت نتائج دراسات أكاديمي�ة متع�ددة أن ع�دد الكت�ب 
م��ن مص��ر وروس��يا % ١٤وض��عھا يمني��ين % ٧٥منھ��ا  كتابً��ا ١٣٢بلغ��ت  ١٩٦٢س��بتمبر 

درا نش�ر واحتل�ت مص�ر المرتب�ة ا�ول�ى  ٦٥والعراق والجزائر والكويت وذل�ك م�ن خ�7ل 
م�ا ب�ين ض�ابط وص�حفي وباح�ث  شخصاً  ٩٩٣واشترك في تأليف الكتب .. كتابا٢٥بحوالي 

أس�رار  «أبرز ھذه الكتب  ومن. وأديب وشارع وھناك ست كتب جاءت تحت عنوان واحد
  . ١٩٧٧ -لبنان -دار العودة–وضعه لجنة تنظيم الضباط ا�حرار  » ووثائق الثورة

  الم7حق

   ) ١( ملحق رقم 

  قانون كتيبة الشباب اليمني

   : المقدمة

الحم��د � والص��7ة والس��7م عل��ى أفض��ل خل��ق هللا وبع��د فق��د اجتم��ع فري��ق م��ن الش��باب 
م�ن ا�ص�7ح وم�ا تعاني�ه م�ن التفك�ك  إلي�هدھم وما ھ�ي بحاج�ة اليمني واستعرضوا حالة ب7

ف7 رابطة تجمعھم و2 ھيئة توحد أغراضھم وتوجه ا�مة إلى ما في�ه ص�7حھا  ، وا2نح7ل
تس���اير القافل���ة ا�س���7مية والعربي���ة الت���ي تس���ير نح���و الرق���ي  أنوس���عادتھا حت���ى تس���تطيع 

ف�رأوا  ، د طري�ف وع�ز تلب�دمج�لھا م�ن وحتى تعبد ما كان  ، والنھوض بخطى ثابتة سريعة
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تحمل على عانقھا دعوة  ) الشباب اليمني( من  ) كتيبة( من واجبھم الديني والوطني تأليف 
ف��ي ا�م��ة ا�س��7مية  ع��ام7ً بھ��ا إل��ى النھ��وض واليقظ��ة حت��ى تك��ون عض��وا  ، الم��ة وا�ھاب��ة

وق��د عاھ��دوا هللا عل��ى أن . والوح��دة العربي��ة وتتب��وا المكان��ة ال7ئق��ة بھ��ا ب��ين ا�م��م الراقي��ة 
يجعل��وا رائ��دھم ا�خ��7ص والقي��ام بواجب��اتھم عل��ى أت��م الوج��وه معتم��دين عل��ى هللا س��بحانه 

  . بإعانته وتيسيره.. وتعالى واثقين

   : شعارھا

  الوطن    العرب     ا�س7م 

  . بنصره وا2ستنصار به : ا�س7م

  . بالعمل لصالحھم وتحقيق وحدتھم : العرب

  . شأنه وإعزازهبرفع  : الوطن

  القانون

  ا�ولى المادة

س��بتمبر  ٢٨ھ�ـ� المواف��ق ١٢٥٩ش��عبان  ٢٥تألف��ت ھ��ذه الكتيب��ة ف��ي الق��اھرة ي��وم الس��بت 
  . م سميت بكتيبة الشباب اليمني وجعل مركزھا الرئيسي القاھرة١٩٤٠

   : مقاصدھا : المادة الثانية

  . بعث ا�مل في نفوس الشعب اليمني ومحاربة الناس -أ

روح التضحية وا�خ7ص وا�خ�اء ونش�ر الثق�ة ب�ين أف�راد ا�م�ة وش�ابھا حت�ى بث  -ب
  . تعود بينھم الطمأنينة

  . تصوير أ2م الشعب وما يعانيه والنظر في الع7ج الناجح �زالة تلك ا�2م -ج

إل�ى  منشر الثقافة بين اليمني�ين وإيق�اظ ش�عورھم وت�ذكيرھم بماض�يھم المجي�د وتنب�يھھ -د
  .مستقبل وتزويدھم بالتعاليم الصحيحة التي تعود على ا�مة بالنفع العامواجبھم في ال

ا2تص�ال بعظم�اء الش�عب وغي�رھم م�ن الرج�ال ال�ذين تتجل�ى ف�يھم ال�روح الوطني�ة  -ھـ�
  . وا�خ7ص للتشاور فيما يتعلق بنھضة اليمن

ي تھ�م ترغيب المقتدرين وذوي اليسار في إرسال البعثات العلمية لدراسة العل�وم الت� -و
  . معرفتھا وتشتد حاجة الب7د إليھا

  . السعي لدى الحكومة اليمانية في شد أزر ھذه البعثات ومساعدتھا بما لھا ونفوذھا -ز

محارب���ة النع���رات المذھبي���ة ونب���ذ الخ7ف���ات وا�راء الت���ي ج���زت عل���ى المس���لمين  -ح
  . النكبات في معظم أدوار التاريخ

  . في الجامعة العربية وا�س7مية عام7ً إعداد اليمن ليكون عضوا  -ط

  . ا2تصال بالحكومة ل7ستعانة بھا في تنفيذ أغراض الكتيبة -ي

   : المادة الثالثة

   : الكتبية تنفذ مقاصدھا بالوسائل التالية : الوسائل
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  . دوريا أو نشرات كتاًباأو  ، نشر مجلة تكون لسان الكتيبة -أ

  . ختلفة دينية وتاريخية واجتماعية علميةوال اليمن المأحإلقاء المحاضرات في  -ب

إنش�اء ف�روع للكتيب�ة ب�داخل ال�يمن وخارجھ��ا بواس�طة أش�خاص تعتم�د الھيئ�ة عل��يھم  -ج
  . جھراً وتثق بھم وبإخ7صھم وحزمھم باسم الكتيبة أو باسم ھيئة أخرى 

   .إرسال وفود تفاھم للھيئة لنشر مبادئ الكتيبة وإلقاء محاضرات بلسانھا باستمرار -د

�ن يك�ون  ك�ام7ً ا2تص�ال بك�ل ش�اب يمن�ي وب�ث روح الكتيب�ة في�ه وإع�داده إع�دادا  -ھـ
  . عضوا في الكتيبة

   : المادة الرابعة

   : ماليتھا تتكون مما يأتي : مالية الكتيبة

  . ا2شتراكات ) ١( 

  . التبرعات العامة ) ٢( 

  . الربح من المجلة والنشرات ) ٣( 

  . لكتيبة للھيئةالواردات من فروع ا ) ٤( 

   : المادة الخامسة

   : أعضاء الكتيبة ھم

  . وھم الذين يدفعون اشتراكاتھم للكتيبة شھريا ويساعدونھا عمليا : المشتركون -١

  . سنوياً وھم الذين يقدمون للكتيبة ا�عانة  : المساعدون -٢

س�اعدوا  وھم الذين اشتھروا بخدماتھم الجليلة للعرب وا�س7م أو : أعضاء الشرف -٣
  . على تنفيذ أغراض الكتيبة

   : المادة السادسة

  . واجبات ا�عضاء

أعل��ى ف�ي أخ7ق��ه وقيام�ه بش��عاير  وم�ث7ً  مس�لماً يك�ون يماني��ا  أنيش�ترط ف�ي العض��و  -١
  . ويعتبر عضوا في الكتيبة من يوم تدوين اسمه ، دينه واستقامة سيرته

الط���رق ليعرف���وا م����واطنيھم عل���ى أعض���اء الكتيب���ة أن ينش���روا مبادئھ���ا بمختل���ف  -٢
 إل�ىبمقاصدھا وأعمالھا ويحببونھا إليھم وأن يتشاوروا مع مواطني�ه ا�خ�رين فيم�ا يقدمون�ه 

  . الھيئة المركزية من التقارير عن أحوال الب7د

على كل عضو ينتمي لھذه الجماعة أن يقسم يمين ا�خ7ص بأن يكون وفيا لمب�ادئ  -٣
  . �سرارھا حافظاً ھذه الكتيبة 

على كل عضو أن يعمل جھده في رفع قيمة الكتيبة في أنظار الشعب بتجنيه ل��راء  -٤
  . والشاذة وا2صطدام بشعور ا�مة
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على كل عضو منتسب لھذه الكتيبة يرغب في الخروج منھا فھو حر ف�ي ذل�ك عل�ى  -٥
يئ�ة أن من أس�رارھا فللھ سراً اتضح للھيئة المركزية أنه أفشى  وإذاأن يحافظ على أسرارھا 

  .تقرر التأديب ل7زم

   : المادة السابعة

  الھيئة المركزية للكتيبة

الھيئة المركزية للكتيبة تتألف من وفود تختارھم الھيئة وعند إرادة ضم عضو جديد  -١
لھذه الھيئة المركزي�ة تعق�د اجتماع�ا للنظ�ر ف�ي ذل�ك عل�ى أ2 يزي�د أعض�اء ھ�ذه الھيئ�ة عل�ى 

  . خمسة عشر عضوا

ظروف الحاضرة ومصلحة الب7د قرروا أن تظل الكتيبة سرية إلى أن يحين لل نظراً  -٢
  . الوقت �عانھا

على كل فرع أن يتصل بالھيئ�ة المركزي�ة ويع�رض عليھ�ا تق�اريره ويستش�يرھا ف�ي  -٣
ك��ل م��ا يھم��ه عل��ى أن��ه لك��ل ف��رع الحري��ة ف��ي تنفي��ذ م��ا ي��رى م��ن الض��روري تعجيل��ه ب��دون 

  . استشارة الھيئة

ور والمعتب��ر ھ��و ا�م��ئ��ة المركزي��ة وتتب��ادل ا�راء وتق��رر م��ا يج��ب م��ن تجتم��ع الھي -٤
  . رأي ا�غلبية

ا2تصال بالشباب اليماني وتزويده بالتعاليم الصحيحة التي تعود عل�ى ا�م�ة ب�الخير  -٥
  . العميم

لتنفيذ رغبات الھيئة المركزية مدينا لھا خاضعا  دائماً  مستعداً على كل فرد أن يكون  -٦
  . عند إرادتھا واقفاً  �وامرھا

  ر بالمعروفا�مبرنامج شباب 

  المقدمة

   : نعيد ھنا نشر مقدمتھا ، ويتكون البرنامج من سبعة وث7ثين مادة

 ، ومبادئن��ا القرآني��ة الحكم��ة ، ف��ي طليعتن��ا المقدس��ة ، هللا نبت��دئ كلمتن��ا ا�ول��ىبس��م  « 
ونب�ارك  ، طر أفواھنا التي تلف�ظنع ، وبالص7ة والس7م على رسولنا ا�عظم وحبيبنا ا�كرم

 نتعرض لنوره الوھ�اج ، وباستدرار الرحمة على البيت النبوي الظاھر ، أق7منا التي تكتب

  . وبعده ، ونستھدي به سواء السبيل والطريق المستقيم ،

وأن نصوب أنظارنا إلى ما  ، فقد كان من المقدر لنا أن ننقطع للتفكير في شئوننا الدينية
وكان�ت أكب�ر . وأمتن�ا اليمني�ة الكريم�ة ، والخلقي�ة ، ا م�ن التط�ورات ا2جتماعي�ةيجري حولن�

 ، صدمة لنا في أثناء ھذا التفكير ھو ھذا الجو الصامت الذي يس�ود ا�نح�اء اليمني�ة بأس�رھا
وأوض�اعنا العمراني�ة حت�ى لكأنن�ا  ، وھذا الھدوء الموحش الذي يخ�يم عل�ى عقولن�ا وعقائ�دنا

وحت��ى ك��دنا نرت��اب ف��ي إقب��ال بل��ج  ، ى ك��اد الي��أس ي��دخل إل��ى قلوبن��اوحت�� ، ف��ي لي��ل مس��تمر
فما أسرع ما انفتحت أبواب ا�مر فف�ي نفوس�نا عن�دما قرآن�ا  ، الصبح لو2 أن لذنا بكتاب هللا

ُ َعلَْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمداً إِلَى يَْوِم القَِياَمِة َمْن  ﴿قوله تعالى  ِ َيأْتِيُكم قُْل أََرأَْيتُْم إِن َجَعَل هللاَّ إِلَهٌ َغْيُر هللاَّ
  . ﴾ بِِضَياءٍ 
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2 ل�يس ھن�اك أح�د غي�ر هللا يأتين�ا  ، ورجعنا نسأل أنفس�نا م�ن إل�ه غي�ر هللا يأتين�ا بض�ياء
إذا فلنض�ع أي�دينا عل�ى ھ�ذا الش�عاع القرآن�ي الس�اطع لتك�ون لن�ا ص�لة مقدس�ة بن�ور  ، بضياء

وأھم ما لفت أنظارنا وأثار  ، ن نورومن عملي قلبه عن ذلك فما له م ، السماوات وا�رض
حس�رتنا ھ��و أنن��ا نج��د أنفس��نا غ�افلين ع��ن أھ��م أس��اس م��ن أس�س ا�س��7م وأعظ��م وس��يلة م��ن 

ل�ذي ھ�و  ) الم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر( ذل�ك ھ�و واج�ب  ، وسائل النش�اط والتق�دم
وھ�و  ، دابالمصدر ا�كب�ر للتع�اليم ا�س�7مية وھ�و الس�7ح المرھ�ف لحماي�ة ا�خ�7ق وا�

فق���د اكتف���ى علماؤن���ا بنج���وى  ، ا�ل���ة الوحي���دة المس���يرة لرس���ا2ت الرس���ل ونب���وات ا�نبي���اء
وبي�نھم وت7مي�ذھم  ، الصحائف وا�وراق وتردي�د ا�لف�اظ والح�روف فيم�ا ب�ين أنفس�ھم ت�ارة

أفيطمحون بھذا أن يكونوا ورثة ا�نبياء الذين أوقفوا حياتھم ف�ي س�بيل  ، ا�قلين تارة أخرى
  . دعوى وا�رشادال

وم�ا ك�ان الرس�ل إ2  ، فلنتذكر أن ا�نبياء ما كانوا أنبياء إ2 لكثرة إنبائھم إلى قومھمأ2 
وأن ھ��ذه المؤلف��ات الت��ي نعك��ف عل��ى  ، أنھ��م ص��لة مس��تجدة ب��ين هللا وب��ين جم��اھير الن��اس

وم�ا ل�د قراءتھا لن تجدي أمتنا شيئا ما لم يكن من ورائھا جھودا متواصلة للوعظ وا�رش�اد 
  . ونبثھا نورا للعالمين ، نطبقھا تطبيقا عمليا

وھا نحن جماعة من طلبة العلم ق�د قطعن�ا أنفس�نا ع�ن ك�ل م�ا ھ�و بعي�د ع�ن ن�ور الق�رآن 
ووض��عنا ش��بابنا وأموالن��ا وحياتن��ا ف��ي ي��د هللا يص��نع بھ��ا م��ا يش��اء  ، الك��ريم والس��نة النبوي��ة
أق��دس الواجب��ات عن��د هللا ھ��و ا�م��ر وق��د رأين��ا أن اق��رب القرب��ى و... ويوجھھ��ا حي��ث يري��د

 ، ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر فل��ذلك عجلن��ا ب��ه إل��ى هللا ووطن��ا عزائمن��ا مس��تعينين ب��ا�
وعب�أ  ، ولكن ذلك عھد غليظ قطعن�اه عل�ى أنفس�نا. وألصقنا بأنفسنا تسمية لم نروقھا زينة لنا

( ك ا2سم أو ذلك العھ�د ھ�و كبير جندنا له حياتنا وخصصنا له جھودنا وبلدنا له إخ7صنا ذل
وق��د أثبتن��ا ف��ي برنامجن��ا ا�ت��ي طائف��ة م��ن  ،)  ش��باب ا�م��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر

ا�م��ر ب��المعروف ( وكلھ��ا تنط��وي تح��ت معن��ى  ، عل��ى أدائھ��ا هللالواجب��ات الت��ي عاھ��دنا 
وق��د عرض��نا  ، وھ��ي إم��ا ش�رط م��ن ش�رائطه أو وس��يلة م��ن وس�ائله ،)  والنھ�ي ع��ن المنك�ر

وليعم  ، آرائنا ا�تية في ج7ء ووضوح ليستطيع جميع الناس أن يتبنوھا ويدلوا بآرائھم فيھا
و2 نت�ألم مم�ن يجادلن�ا بكت�اب هللا أو  ، الجميع أنا 2 نخشى كلمة الحق حينم�ا نتع�رض لنق�دنا

ولكن�ا سنغض�ب اش�د الغض�ب م�ن كلم�ات بع�ض .. بالسنة النبوي�ة أو ب�أقوال ا�ئم�ة المھت�دين
ين الجھ��7ء ال��ذين جبل��وا عل��ى الغم��ز واللم��ز ض��د ك��ل مص��طلح يح��اول ا�ص��7ح الس��اخر

 ، فيرمون��ه با�طم��اع ويتھمون��ه ب��الحرص عل��ى الوظيف��ة أو الس��عي وراء الش��ھرة والعظم��ة
َو2َ َتْق�ُف  ﴿ : يطلقون ألسنتھم في كثير من المآثم والمنكرات كأنھم لم يسمعوا قول هللا تع�الى

��ْمَع َواْلبََص��َر َواْلفُ��َؤاَد ُك��لُّ أُْولَئِ��َك َك��اَن َعنْ��هُ َمْس��ُؤو2ً َم��ا لَ��ْيَس لَ��َك بِ��ِه عِ  و2 ق��ول  ، ﴾ ْل��ٌم إِنَّ السَّ
وھل يكب الناس على مناخرھم في قعر جھ�نم إ2 حص�ائد (  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وأن�ه ليوج�د نف�ر م�ن الن�اس م�ع ا�س�ف يتص�ورون ك�ل عم�ل يق�وم ب�ه مفك�ر أو ... ) ألسنتھم
ك�أن  ، صلح أو واعظ من الوعاظ إنما يقوم به سعيا وراء مطامع شخص�ية وأھ�واء حقي�رةم

ك�أن ھ�ؤ2ء النف�ر  ، ھؤ2ء الوعاظ إنما يقوم به سعيا وراء مط�امع شخص�ية وأھ�واء حقي�رة
2 يمك�ن  ، كتاب هللا بما فيه من الج7ل والن�ور وا�وام�ر والن�واھي نسامحھم هللا يعتقدون أ

وسنتص��ل  ، ف�ي قل��وب ال�ذين يفقھ��ون إ2 ك�أثر مت�اع حقي��ر م�ن مت��اع ال�دنياأن يك�ون ل�ه أث��ر 
بالعلماء والفض7ء كلما أمكن ونستجديھم النص�ح والتوجي�ه ونب�ث ف�ي الن�اس آرائھ�م العلمي�ة 

وب�ذلك نوج�د  ، عرض�ه عل�ى طائف�ة م�نھم حتى أننا لن نصدر رأيا من ا�راء الدينية إ2 بع�د
ن��ا ف��إذا ل��م يتع��اون العلم��اء عل��ى توثي��ق العقائ��د ا�س��7مية ف��ي تعاون��ا علمي��ا يھ��دد دينن��ا وب7د
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نفوس الشعب فإننا 2 نأمن أن نصاب بدسائس المبشرين الذين يعملون بحيلھم الخبيثة تح�ت 
وھناك أمر مھم يجب التنبيه إليه  ، ستار الخفاء حيث 2 يخطر على قلب بشر ماذا يصنعون

بإص�7ح دينن�ا ومراف�ق حياتن�ا إل�ى ح�د 2 يوج�د ل�ه  ذلك أننا في وضع يسمح لن�ا ، العناية به
ومن حسن حظنا أنه يوجد على عرض ب7دنا إمام عظيم يعد ف�ي الص�ف ا�ول م�ن  ، نظير

 ، ول�يس ب�ا�رض ب�7د مس�لمة خالي�ة م�ن دس�ائس أكف�ار غي�ر ب7دن�ا ، أبناء ا�ئمة المھت�دين
والرج��ال واس��تعداد ا�م��ة ح��رة ف��ي جمي��ع تص��رفاتھا الداخلي��ة والخارجي��ة م��ع ت��وفر الم��ال 

ولقد ظلت ب7دنا السعدية مستقلة زھاء  ، اليمنية لقبول كل ما يتحلى به وطن عظيم في الدنيا
 ، ولق�د كن�ا نرج�و ، 2 يمنعھ�ا م�ن ا�ص�7ح و2 يح�ول بينھ�ا وب�ين التق�دم حائ�ل ، ربع ق�رن

 ، ه المدة الطائلةأن ننھض بأنفسنا نھضة مباركة في خ7ل ھذ أيًضاوالعالم ا�س7مي يرجو 
وأنن�ا إذا  ، وكل يدعى الح�ق عل�ى غي�ره ، ولكننا تواكلنا وفررنا من الواجبات والمسئوليات

ولم نبادر إلى إص7ح قلوبنا وإرشاد قومنا  ، وخلدنا إلى سكوننا ، ظللنا وتمادينا في تجاھلنا
 ، ي��ة بالثقاف��ةإل��ى العل��م والنھ��وض ومحارب��ة الي��أس والقن��وط وإحي��اء الع��زة الديني��ة والوطن

والعلوم الحيوي�ة الت�ي  ، والعلوم الحيوية التي ھي قوام الحياة ودعائم الدين والوطنية بالثقافة
تتغي��ر في��ه ظروفن��ا ونفق��د في��ه ھ��ذا  ، فنحش��ى أن ي��أتي ي��وم ، ھ��ي ق��وام الحي��اة ودع��ائم ال��دين

عقاب هللا ش�ديدا ويكون  ، ونندم حيث 2 تنفع الندامة ، ا2ستق7ل التام الذي نمرح في خ7له
لتضييع ھذه الفرصة التي أتاحھا هللا لنا فأھدرناھا و قصرنا في الواجبات الديني�ة والدنيوي�ة 

َ 2َ يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما ِبأَنفُِسِھمْ  ﴿ يا قوم اذكروا نعم�ة هللا عل�يكم وخ7فت�ه  ، ﴾ إِنَّ هللاَّ
ما تتمتعون به م�ن الحري�ة وا2س�تق7ل ف�ي دي�نكم وأم�والكم  واذكروا ، الھاشمية العلوية فيكم

وم�ا ف�ي اس�تطاعتكم م�ن ا�ص�7ح  ، فإذا تذكرتم ما أنتم عليه من الحرية المطلق�ة ، وأنفسكم
ثم رجعتم إل�ى ض�مائركم تج�دونكم مقص�رين ف�ي أداء واجب�اتكم الت�ي م�ن  ، الديني والدنيوي

َوقُِل اْعَملُوا  ﴿إليكم لنتعاون في هللا ونتحاب في هللا فھا نحن نمد أيدينا  ، السھل عليكم أداؤھا
ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َوالُْمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن إَِلى َعالِِم الَغْيِب َوالشََّھاَدِة فَيُنَبِّ�ئُُكم بَِم�ا ُكن�تُْم  فََسَيَرى هللاَّ

  . ﴾ تَْعَملُونَ 

ك تعل��م أنن��ا 2 نري��د ب��ذلك إ2 وجھ��ك اللھ��م أن�� ، لق��د خصص��نا أنفس��نا لھ��ذا العم��ل الش��اق
ومن يتوكل على هللا ھو حسبه وھو نعم المولى  ، ولنابك غنى عن كل شيء سواك ، الكريم

  . ) ونعم النصير

  القائم با�عمال

  محمود الزبيري محمد
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  ١٩٤٨قادة ثورة 

  الميثاق المقدس 
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  ) ٣( ملحق رقم 

  ١٩٤٨إمام الشورى وقائد ثورة 

  الوزير محمدبن  أحمدبن  عبد هللابن  محمد

 )١٩٤٨/ ١٣٦٧ -١٨٨٥/ ١٣٠٢ (  

اليمني��ة الدس��تورية ض��د حكم��أ  ١٣٦٧/ ١٩٤٨فبراي��ر  ١٧قائ��د ث��ورة  ، إم��ام الش��ورى
  .حميد الدين عضو ديوان ا�مام

ث��م توج��ه إل��ى ص��نعاء وق��رأ عل��ى  ، ول��د بقري��ة بي��ت الس��يد درس بھج��رة بي��ت ال��وزير
  .الع7مة على حسين سھنوب

/ ١٣٥٣ب ع��ن ا�م��ام يحي��ى ف��ي التوقي��ع عل��ى معاھ��دة م��ع المل��ك عب��د العزي��ز س��نة نائ��
  .بالطائف ١٩٣٤

 ، كان يضمر الكراھي�ة ل]م�ام يحي�ى حمي�د ال�دين وأس�رته وي�رى أن�ه أج�د با�مام�ة من�ه
/ ١٣٥٢بسبب سوء إدارته ا�زمة السعودية اليمنية وتوقيع�ه عل�ى ا2تفاقي�ة البريطاني�ة س�نة 

  .وبروز المطامع ا�يطالية وتسلط ولي العھد ، ال الب7دوتردي أحو ١٩٣٤

ب�ن  عبد هللارفض المشروع ا�مريكي للتنقيب عن المعادن في اليمن الذي حمله ا�مير 
�نه تضمن فقرة سرية تقضي بحماية الع�رض م�ن قب�ل أمريك�ا  ، ا�مام يحيى من نيويورك

ب�ن عل�ي ال�وزير س�نة  عب�د هللا�مي�ر في ذرية ا�مام يحيى وأو2ده م�ن بع�ده وأي�د مش�روع ا
وإع��ادة تنظ��يم الدول��ة عل��ى قوائ��د  ال��ذي تض��من الخ��روج م��ن عزل��ة ال��يمن ١٩٤٧/ ١٣٦٦

الشريعة وا2ھتمام بتطوير الب7د وإخ�راج أم�وال الدول�ة م�ن بي�ت ا�م�ام إل�ى وزارة المالي�ة 
 الشباب المتحمسون تبناھاالذي رفضه ا�مام ولم يتورط في عملية اغتيال ا�مام يحيى التي 

ب��ن عل��ي ال��وزير وك��ان بع��د اعتقال��ه يحم��د هللا أن ھي��أ ل��ه ا�م��ر  عب��د هللاوعل��ى رأس��ھم  ،
بالمعروف والنھي عن المنكر وسمع وھو يتمنى الخروج من الحبس ليشعلھا ثانية ن�ارا م�ن 

  .كل جھة

ك�ن وعن�دما تم ، شاركه في الثورة أفراد من ا�خوان المسلمين وعدد م�ن أح�رار ال�يمن
 ورئيس وزرائه نصب إماما شرعيا وملكا دستوريا ١٩٤٨/ ١٣٦٧الثائرون من قتل ا�مام 

  .وألف مجلسا للشورى من ستين فقيھا ،)  الھادي إلى الحق( ولقب نفسه  ،

 تمكن من الوصول إلى مدينة حج�ة وا2س�تي7ء عل�ى قلعتھ�ا أحمدلكن ولي العھد ا�مير 

القبائل نحو ص�نعاء واس�تباحتھا ول�م تل�ق حركت�ه ترحيب�ا  وإعادة السيطرة على الب7د بدفع ،
م���ن جان���ب ال���دول العربي���ة وخاص���ة ف���ي دوائ���ر الع���رش الس���عودي وخل���ه مل���وك الع���رب 

  .ورؤساؤھم ولم يعترف أي نظام عربي بحكومته

ويبدو أن ا�حرار اليمنيين أثناء ا2نق7ب كانوا ينتظ�رون دعم�ا عس�كريا إنجليزي�ا غي�ر 
خاص�ة بع�د أن تأك�د ا�نجلي�ز أن ا�س�7ميين يقف�ون خل�ف ا2نق�7ب وأن  ، أن ذلك لم يحدث

  .مصيره الفشل

ومن البديھي أن تستفيد الحركة م�ن التناقض�ات السياس�ية القائم�ة ب�ين النف�وذ البريط�اني 
الت��ي تطم��ح باس��تغ7ل الث��روة المعدني��ة والبترولي��ة ف��ي  ف��ي الجن��وب ومين��اء ع��دن وأمريك��ا

  .جنوب الجزيرة وشمالھا
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واعتب��ر الرؤس��اء الزي��ديون قت��ل ا�م��ام جريم��ة ذك��راء وخيان��ة لل��دين وال��وطن ون��ادوا 
بتطبيق القصاص على قتله ا�مام المستشھد دون النظر إلى جمل�ة ا�خط�اء الت�ي ك�ان نظ�ام 

  .ا�مام يرتكبھا

ونقد آخرون الحركة �نھا استبدلت آل حمدي الدين ولم تكن ث�ورة عم�ال وف7ح�ين كم�ا 
أعدم آل الوزير وقتلوا تقتي7 وص�لب إم�ام الش�ورى بمدين�ة حج�ة عل�ى الخش�بة و ، يزعمون

وأجمع الناس فيما بع�د عل�ى أن حرك�ة اب�ن  ، وھو يتلو ويتشھد ، بعد فصل رأسه عن جسده
الوزير كانت ثورة شعبية بكل المقاييس وأنھا كانت موجھة ضد الحكم ا�مامي الفاسد ونفي 

 ١٩٤٨/ ١٣٦٧ود ع7ق���ة مش���بوھة م���ا ب���ين ق���ادة حرك���ة كثي���ر م���ن الب���احثين اليمني���ين وج���

  .وا2ستعمار البريطاني

  .وقد كان لملحمة استشھاده صدى في ا�دب والشعر اليمني لم يزل في أنحاء اليمن

وبعد ا2نق7ب العسكري شقت ال�ب7د ف�ي أت�ون الح�رب ا�ھلي�ة دفع�ت ال�يمن ثمن�ا غالي�ا 
�نق��اذ ال��ب7د م��ن ال��دماء وإقام��ة خ7ف��ة إس��7مية لوق��ف بح��ر ال��دماء الت��ي وقرھ��ا آل ال��وزير 

  .مسترشدة بالكتاب والسنة

ترجمة مختص�رة وأخت�ار خمس�ا م�ن رس�ائله وحققھ�ا وكت�ب  أحمدابنه  : ألف في سيرته
عبد بن  محمد ا�مامتاريخ ( الوزير  عبد هللاوكتب زيد بن علي بن  ، عليھا بعض التعليقات

تاريخ بني ال�وزير ( و  ) الوزير عبد هللا�مير علي بن حياة ( الوزير ويوجد في كتاب  هللا
  .الوزير سيرة مطولة ل]مام الشھيد محمدل�حمد بن 

http://www.ikhwanwiki.com


  المصلح العالمي

  الفضيل الورتFني

 )١٩٥٩ -١٩٠٦ (  

حي�ث اجتم�ع في�ه ع�دد  ا�س�7ميةكان القرن العشرون من أغنى فترات ت�اريخ ال�دعوى 
مص�لحين وك�ان للجزائ�ر حظھ�ا ال�وافر م�ن ھ�ؤ2ء م�ن ھائل من جھابذة العلم�اء وال�دعاة وال

أمثال شيخ المصلحين والعلماء الجزائريين الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي أكرمه هللا بأن 
جمع حول جمع غفير من العلماء والمصلحين تحت راية جمعية العلماء المسلمين التي ك�ان 

ورھا ف�ي تخ�رج جي�ل اس�تطاع أن لھا صداھا في أكثر ا�قطار ا�س�7مية وس�اھمت ھ�ي ب�د
يحفظ للجزائر إس7مھا وعروبتھا وسيادتھا بع�د أن نج�ح ف�ي إذ2ل المس�تعمر وإخراج�ه م�ن 

وكان من بين من . الوطن صغائر يدمع أشتات أمنياته التي ت7شت تحت زئير أولئك ا�سود
دورا رياديا تخرجوا من محضن ا�مام ابن باديس رجل جاء يبتغي إلى جان بالتعلم والتفقه 

وھو الشيخ العالم  ، في ا�ص7ح والدعوة ويرغب في أن يكون فاع7 في مجرى حياة ب7ده
الث�ائر الفض��يل ال�ورت7ني ال��ذي يص��ف حال�ه ا�س��تاذ عل�ي مرح��وم عن��د أول معرف�ة ب��ه ف��ي 

2حظت منذ أول لحظة عرفته فيھا أنه يتحلى بروح قوية ويمتاز  : مدرسة ابن باديس فيقول
ونشاط ذاتي وحماس متزايد وكان يس�عى دوم�ا ل�ربط ص�7ته بط�7ب الش�يخ  ، دافقةبحيوية 

ال��واردين م��ن مختل��ف من��اطق الجزائ��ر ويتمث��ل لن��ا يومئ��ذ كأن��ه ا�خ ا�كب��ر  » ب��ن ب��اديس «
�ولئك الط7ب يريد أن يخرجھم من حالة الخمول التي جاءوا بھ�ا وأن يبع�ث ف�يھم الحيوي�ة 

ولھ�ذا ك�ان يش�رف  ، أن يتاح لھم ذلك عن طريق دروس شيخھموالنشاط والثقة بالنفس قبل 
يتب�ارى فيھ�ا ھ�ؤ2ء بتق�ديم ... ليلة يوم العطلة ا�سبوعية ، على تنظيم ندوات خطابية لللطبة

  .) ١( ما أعدوه نثرا أو شعرا كتابة أو ارتجا2 

كتب بل لقد كان أكبر من أن يرتھن داخل حلقات العلم وزوايا العبادة أو بين صفحات ال
ينشد أكبر من ذلك وكأنه يعلم أنه لم يوجد لذلك فقط بل وجد لمھام أخرى وأدوار تصل  كان

ھامته إلى عظمتھا وھذا الذي لمحه الشيخ بن ب�اديس ف�ي تلمي�ذه الفض�يل مم�ا جعل�ه يرش�حه 
لتلك المھام وا�دوار دون غيره رغم حداثة المعرفة والصحبة والسن الذي لم يتج�اوز يوم�ا 

العلم��اء المس��لمين الجزائ��ريين  جمعي��ةم تأسس��ت ١٩٣١م��ايو  ٥فف��ي  «ة والعش��رين الخامس��
الت�ي ض�مت كثي�را م�ن المص�لحين وعلم�اء الجزائ�ر وانتخ�ب الش�يخ عب�د الحمي�د ب�ن ب�اديس 
رئيسا لھا ولما كثرت مشاغله عين الفضيل الورت7ني مساعدا له في التدريس ورفيقا فه في 

باس��م جمعي�ة العلم��اء الجزائ�ريين وعن��دما أرادت  الناطق�ةرح7ت�ه وكاتب�ا ف��ي مجل�ة الش��ھاب 
الجمعي��ة أن تم��دد نش��اطھا ال��دعوي وا�ص��7حي إل��ى قل��ب فرنس��ا حي��ث يوج��د ا�2ف م��ن 

اختار الشيخ عبد الحميد بن باديس تلميذه وص�ديقه الفض�يل ال�ورت7ني  ، العمال الجزائريين
  .» �داء ھذه المھمة الشاقة

  ١٩٣٨ -١٩٣٦في فرنسا نشاط الفضيل الورت7ني 

كمبع��وث خ��اص لجمعي��ة  ١٩٣٦يولي��و  ٢٢وص��ل الفض��يل ال��ورت7ني إل��ى ب��اريس ف��ي 
العلماء المسلمين في فرنسا وقد اعتبر بعض مناصري الحركة ا�ص�7حية ال�ذين ك�انوا ف�ي 
فرنسا ھذا القرار خطأ في حقھم إذ كان من الصواب أن تختار جمعية العلماء واحد له خبرة 

الفرنس���ي وأحاط���ه بثقافت���ه وم���وازين الق���وى في���ه وق���درة عل���ى إقن���اع المغت���ربين ب���المجتمع 
وكل ھذه المعايير 2 تتوافر إ2 فيمن عاش ف�ي  ، الجزائريين بلغة يفقھونھا وعقلية يعرفونھا

الوسط ا�وربي واحتك به وق�د لخ�ص مال�ك ب�ن نب�ي ھ�ذا الش�عور ا�ل�يم ال�ذي أح�س ب�ه ھ�و 
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وكن��ت ف��ي الحقيق��ة عل��ى ال��رغم م��ن م��ودتي للش��يخ  « : وم��ن ك��ان مع��ه ف��ي ھ��ذه العب��ارات
العلماء بب�اريس ك�ان انتقاص�ا م�ن موقفن�ا  جمعيةأشعر أن تعيينه عن  -رحمه هللا-الورت7ني 

 ) ٢( أمام السلطات ا2ستعمارية التي طالما وقفنا منھا بوصفنا مناضلي الفكرة ا�ص�7حية 
ة إ2 نش�ر ال�دين وتعل�م العربي�ة دون غ�رض والحقيقة أن جمعي�ة العلم�اء ل�م تقص�د ف�ي البداي�

سياسي في حين أن لنخب�ة العربي�ة المغترب�ة مت�أثرة كثي�را بالص�راع الفك�ري وا�ي�ديولوجي 
الس��ائد بق��وة ف��ي فرنس��ا ف��ي فت��رة الث7ثيني��ات وق��د بين��ت ا�ح��داث حس��ن اختي��ار اب��ن ب��اديس 

الت��ي ت��تحكم في��ه وف��ي  لتلمي��ذه ال��ذي أدرك بس��رعة طبيع��ة ا لمجتم��ع الجدي��د والميكانيزم��ات
ا�خي��ر 2ب��د م��ن ا�ش��ارة إل��ى نقط��ة مھم��ة كان��ت 2 ش��ك حاس��مة ف��ي تف��ويض الع��الم الش��اب 

 ) البربرية( الفضيل الورت7ني وھي أنه كان يجيد اللغة الفرنسية والعربية وخاصة القبائلية 

بائل وھ�ذا التي يتحدث بھا أغلب المغتربين الجزائريين المنحدرين في أكثرھم من منطقة الق
ما لم�ح ل�ه ال�ورت7ني نفس�ه ف�ي رس�الة إل�ى أح�د أص�دقائه الع�املين ف�ي الحرك�ة ا�ص�7حية 

  .داخل القطر الجزائري

أس��س الفض��يل ال��ورت7ني ن��وادي التھ��ذيب لتعل��يم اللغ��ة العربي��ة ونش��ر مب��ادئ ا�س��7م 
يف�تح ومحاربة الرذيل�ة ف�ي ص�فوف المس�لمين المقيم�ين ف�ي فرنس�ا واس�تطاع ف�ي ع�امين أن 

عشرات النوادي في باريس وضواحيھا وأخرى في المدن الكبرى وعين على رأس كل ناد 
 ، س�عيد البيب�اني ، الزاھ�ي محم�د ، صالح بن عتيق محمد ، سعيد صالحي : عامل جزائري

في باريس حمزة بوكشة في ليون فرحات ال�دراجي ف�ي مرس�ليا ومحم�د . والھادي السنوسي
ع أن يعب�ئ لتنش�يط ھ�ذه الن�وادي كب�ار العلم�اء والمفك�رين م�ن وأعلى في سان تتيان واستطا

ومحم�د المب�ارك وس�امي حق�ي  ، ت�اج عبد ال�رحمندراز الشيخ  عبد هللا محمدالشيخ  : أمثال
( علي المھدي  محمدوعمر بھا الدين ا�ميري وبعض المثقفين الفرنسيين الذين أسلموا مثل 

٣ (.  

م عندما وصل إلى علمه عزم ١٩٣٨نھاية عام  غادر الفضيل الورت7ني فرنسا سرا في
المنظمة العنصرية ا�رھابي�ة الي�د الحم�راء عل�ى اغتيال�ه دخ�ل إل�ى إيطالي�ا بمس�اعدة ا�مي�ر 
ش��كيب أرس��7ن ال��ذي وف��ر ل��ه ج��واز س��فر م��زور ومنھ��ا ھج��رة إل��ى مص��ر وانض��مامه إل��ى 

  : حركة ا�خوان المسلمين

م وقب�ل رب�ع ق�رن زار أس�تاذه اب�ن ١٩٣٩وصل الفضيل الورت7ني إلى مصر ف�ي ع�ام 
بخيت المطبع�ي مفت�ي ال�ديار  محمدباديس مصر عند عودته من الحج ولقي علمائھا كالشيخ 

والش�يخ أب�ي الفض�ل الجي�زاوي ال�ذي أص�بح فيم�ا بع�د ش�يخا ل�زھ�ر وق�د  ، المصرية آن�ذاك
ي مق��يم إل��ى مص��ر الس��معة العالي��ة لجمعي��ة العلم��اء المس��لمين الجزائ��ر–س��بقت ال��ورت7ني 

أني أينم�ا ذھب�ت وذك�رت اس�م الش�يخ عب�د الحمي�د ب�ن ب�اديس كان�ت الثغ�ور تبتس�م  : بالقاھرة
والوجوه تنشرح وا�ذان تصغي وا�مر تقضى وھك�ذا س�ھل عل�ي اس�م ا�س�تاذ ال�رئيس ك�ل 

  .العلماء في مصر إلى الطلبة الجزائريين جمعيةويعود الفضل في انتشار اسم  ) ٤( صعب 

مؤس��س ا�خ��وان المس��لمين ش��ديد ا�عج��اب بالش��يخ عب��د الحمي��د ب��ن –ك��ان حس��ن البن��ا 
باديس وجھاده ا�ص7حي فلما أس�س مجل�ة فكري�ة ف�ي الق�اھرة س�ماھا الش�ھاب تيمن�ا بمجل�ة 
الشھاب الجزائرية وتقديرا لھا وقد سھلت ھذه الصلة الروحية ب�ين الح�ركتين ا�ص�7حيتين 

مس��لمين وا2نض��مام إليھ��ا وأص��بح عض��وا اتص��ال الفض��يل ال��ورت7ني بجماع��ة ا�خ��وان ال
حديث الث7ثاء حين كان المرشد العام غائب�ا  «بارزا بھا وخلف مرتين الشيخ حسن البنا في 

  .عن القاھرة
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وفي مصر شارك ف�ي تأس�يس ع�دة جمعي�ات خيري�ة وسياس�ية كاللجن�ة العلي�ا لل�دفع ع�ن 
اع ع�ن ش�مال أفريقي�ا ف�ي م وجبھ�ة ال�دف١٩٤٢الجزائر وجمعية الجالي�ة الجزائري�ة ف�ي ع�ام 

م وكانت ھ�ذه المنظم�ة ا�خي�رة أكث�ر ش�ھرة وتض�م شخص�يات مرموق�ة كالش�يخ ١٩٤٤سنة 
الخض��ر حس��ين وحفي��دة ا�مي��ر عب��د الق��ادر ا�مي��ر مخت��ار الجزائ��ري وا�مي��ر عب��د  محم��د

الك��ريم الخط��ابي المغرب��ي وك��ان الفض��يل ال��ورت7ني أمين��ا عام��ا للجبھ��ة واس��تھدفت ھ��ذه 
ي��ق اس��تق7ل بل��دان المغ��رب العرب��ي م��ن ا2س��تعمار الفرنس��ي وا2نض��مام إل��ى المنطق��ة تحق

  .جامعة الدول العربية

ارتك��ب ا2س�تعمار الفرنس��ي مج��زرة رھيب�ة ف��ي الش��رق الجزائ��ري  ١٩٤٥م��ايو  ٨ف�ي 
بلغت ضحاياھا ا�2ف من الجزائريين ال�ذين خرج�وا ف�ي مظ�اھرات ط�البين الحربي�ة الت�ي 

التي وقف في صفھم ض�د ألماني�ا وأتباعھ�ا خ�7ل الح�رب العالمي�ة وعد بھا الحلفاء للشعوب 
ان��زعج ال��ورت7تي كثي��را م��ن ھ��ذه الجريم��ة ا�نس��انية فكت��ب مجموع��ة م��ن الرس��ائل . الثاني��ة

ع��دة  أيًض��االمفتوح�ة إل��ى الس�فير الفرنس��ي بالق�اھرة ونش��رت ف��ي الص�حف العربي��ة وأرس�ل 
  .ة الوحشيةبرقيات إلى المنظمات الدولي ليندد بھذه المجزر

  : م١٩٤٨دوره في ثورة اليمن 

قام الفضيل الورت7ني بدور في تنظيم وتنظير ثورة ا�حرار ف�ي ال�يمن الت�ي قام�ت ف�ي 
ضد ا�مام يحيى حميد ال�دين وق�د أش�ار بع�ض الب�احثين إل�ى ھ�ذا ال�دور مث�ل  ١٩٤٨فبراير 

مص��طفى الش��كعة ف���ي مغ��امرات مص���ري ف��ي مجاھ��ل ال���يمن وحمي��د ش���مرة ف��ي مص���رع 
وتجاھل�ه كثي�ر م�ن الم�ؤرخين  » ا2بتسامة وأحمد الشامي في كتابه ري�اح التغيي�ر ف�ي ال�يمن

الشامي أحد المش�اركين  أحمدا�وربيين المتخصصين في الشؤون العربية وا�س7مية يقول 
في ھذه الثورة أن العالم المجاھد الجزائري السيد الفضيل الورت7ني ھو ال�ذي غي�ر مج�رى 

العش�رين الم�ي7دي وأن�ه ح�ين وض�ع قدم�ه ( الق�رن الراب�ع عش�ر الھج�ري  تاريخ ال�يمن ف�ي
على أرض اليمن كأنما وضعھا على زردو2ب تاريخھا فدار بھا دورة جديدة في اتجاھ�ات 

ھ��ي م��ن ص��نع ال��ورت7ني وذھ��ب للم��رة  ١٩٤٨ھ��ـ ١٣٦٧جدي��دة �ن ث��ورة الدس��تور س��نة 
ب��ر القط��ر اليمن��ي التق��ى العلم��اء وف��ي جو2ت��ه ع ١٩٤٧ا�ول��ى إل��ى ال��يمن ف��ي بداي��ة ع��ام 

والوجھاء والشباب وألقى خطبا في المساجد وا�ماكن العامة وتمكن من إقناع اليمنيين على 
والخروج من الجھل والتخلف وبعد شھرين رجع إلى مصر  وحدة الصف وضرورة التغيير

المق�دس  لتحض�ير دس�تور جدي�د أو م�ا س�مي بالميث�اق حيث توجد النخبة والمعارضة اليمني�ة
وع���ادة م���رة ثاني���ة لع���رض الميث���اق عل���ى العلم���اء والسياس���يين لس���بر آرائھ���م وا2س���تماع 

م وك�ان 2١٩٤٧قتراحاتھم وقد تم الوصول إلى الصيغة النھائية للميثاق المقدس في نوفمبر 
ال��وزير حاكم��ا دس��توريا عل��ى ال��ب7د خلف��ا  عب��د هللا2تف��اق ب��ين ك��ل ھ��ذه ا�ط��راف تنص��يب 

  .ميد الدينل]مام يحيى ح

يحي��ى حم��دي ال��دين الحكوم��ة الدس��تورية ف��ي ص��نعاء واتھمھ��ا  أحم��دع��ارض ا�م��ام 
باغتيال والده وإھانة أخواته وجمع القبائل الموالية له وحاربھا وسقط النظام الدس�توري ف�ي 

بع�د فش�ل ث�ورة الدس�تور حك��م  ) ٦( ع�رش ال�يمن  أحم�د ا�م�امم وتل�وى ١٩٤٨م�ارس  ١٣
ني الذي اتھم بالمشاركة في قتل ث�ورة يحي�ى والمس�اھمة ف�ي ا2نق�7ب با�عدام على الورت7

فأص��بح مطلوب��ا ل]ع��دام فقض��ى خم��س س��نوات متش��ردا ف��ي الع��الم ومتس��ترا وك��ان علي��ه أن 
يغير م7مح وجھه م�ن ھ�ذا بفض�ل الص�ور الت�ي تظھ�ره ف�ي زي ع�الم أزھ�ري وھيئ�ة ش�يخ 

الفترة ج�ل ال�دول ا�وروبي�ة الغربي�ة قبيلة خليجية وشكل ممثل أمريكي زار سرا خ7ل ھذه 
العرب�ي  محم�دالبش�ير ا�براھيم�ي ونائب�ه الش�يخ  محم�دوالتقى رئ�يس جمعي�ة العلم�اء الش�يخ 
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التبسي في سويسرا وفي ا�خ�ر قلي�ل رئ�يس وزراء لبن�ان ري�اض الص�لح اس�تقرار الفض�يل 
  .الورت7ني في بيروت شرط أن يكون ذلك سرا

  المصرية ١٩٥٢يوليو  ٢٣مساندته لثورة 

عاد الفضيل الورت7ني إلى مصر بعد خمس سنوات م�ن الغرب�ة وق�د ش�جعته عل�ى ھ�ذه 
الع��ودة الظ��روف السياس��ية الجدي��دة القائم��ة ف��ي مص��ر بع��د نج��اح الض��باط ا�ح��رار وعل��ى 

نجي���ب ف���ي ا�طاح���ة بنظ���ام ف���اروق رح���ب ب���ه العلم���اء والسياس���يون  محم���درأس���ھم الل���واء 
ح��وارا ش��ام7 نش��رته ف��ي ع��ددھا الس��ابع والثم��انين وخصص��ت ل��ه مجل��ة ال��دعوة ا�خوي��ة 

واتص��ل مباش��رة بق��ادة النظ��ام الجدي��د ووض��ع نفس��ه ف��ي خدم��ة الث��ورة المص��رية مقترح��ا 
ا2تصال بمعارفه في العالم ا�س�7مي لتحري�ر مص�ر م�ن العزل�ة الدولي�ة الت�ي كان�ت تع�اني 

اع ا2قتصادية ف�ي مص�ر منھا في البداية وجمع ا�موال من ا�ثرياء العرب لتحسين ا�وض
بع���د حمل���ة  ) ٧( يولي���و  ٢٣وتحقي���ق المش���اريع ا2جتماعي���ة الت���ي م���ن أجلھ���ا قام���ت ث���ورة 

وإع�دام س�تة م�ن  ١٩٥٤ف�ي ع�ام  المس�لمينا2عتق�ا2ت الت�ي ش�ملت رم�وز حرك�ة ا�خ�وان 
متوجھ�ا م�ن جدي�د إل�ى بي�روت بع�د أن تأك�د  ١٩٥٥قادتھم غادر الورت7ني القاھرة في عام 

البش�ير ا�براھيم�ي وق�د أك�د  محم�دالمخابرات المصرية عليه وعلى أس�تاذه الش�يخ  من تآمر
فيما بعد فتحي الديب أحد ضباط المخابرات في كتابه جمال عبد الناصر والثورة الجزائرية 

  .المسلمينمدى تبرم عبد الناصر من نشاط الورت7ني وتمسكه بحركة ا�خوان 

  ١٩٥٩ -١٩٥٤ية الجزائرية الفضيل الورت7ني والثورة التحرير

س���افر الفض���يل ال���ورت7ني كثي���را ف���ي س���بيل القض���ية الجزائري���ة ف���زار معظ���م ال���دول 
ع��زام أم��ين ع��ام الجامع��ة  عب��د ال��رحمنمث�ل  المس��لمينا�س�7مية والتق��ى كثي��را م��ن زعم��اء 

الش��يخ مص��طفى عب��د  ، دراز عب�د هللا محم��دالش��يخ  ، الخض�ير حس��ين محم��دالعربي�ة الش��يخ 
أم�ين الحس�يني وأحم�د س�وكارنو رئ�يس  محم�دالمفت�ي  ، مير عبد الكريم الخطابيالرازق ا�

اندونيسيا الذي استقبله رسميا في قص�ر الرئاس�ة ف�ي جاكارت�ا وف�ي ك�ل بل�د ن�زل في�ه خط�ب 
وحاض���ر ف���ي المش���كلة الجزائري���ة م���دافعا ع���ن القض���ية الجزائري���ة ومطالب���ا بح���ق الش���عب 

  .الجزائري في تيسير شئون ب7ده بنفسه

م أطلق�ت الث�ورة الجزائري�ة لتحري�ر البل�د م�ن ا2س�تعمار الفرنس�ي ١٩٥٤نوفمبر  ١في 
وقد رحب الفضيل الورت7ني بھذه الثورة التي طالما انتظرھا وسعى لقيامھا ونشر مقا2 في 

إل�ى الث�ائرين م�ن أبن�اء  : نوفمبر أي بعد ث7ثة أيام وفق�ط م�ن ان�د2ع الث�ورة تح�ت عن�وان ٣
 محم�دن�وفمبر م�ن الع�ام نفس�ه أص�در م�ع الش�يخ  ١٥وف�ي  «حي�اة أو م�وت  الي�وم : الجزائر

  .البشير ا�براھيمي

  : بيانا

ش�ارك ف�ي تأس�يس حرك�ة  ١٩٥٥فبراي�ر  ١٧وف�ي  ) ٨(  ) نعيذكم ب�ا� أن تتراجع�وا( 
 البشير ا�براھيمي وممثلي جبھة التحري�ر ال�وطني محمدتحرير الجزائر والتي تضم الشيخ 

ومحم���د خض���ر وبع���ض ممثل���ي ا�ح���زاب السياس���ي  أحم���دوحس���ين اي���ت  ب���ن ب���ي7 أحم���د :
عب�د ال�رحمن كي�وان وأحم�د بي�وض وك�ان الھ�دف  ، الجزائرية كالشاذلي مكي حس�ين لح�ول

  .ا�ساسي لھذه الجبھة مناصرة ومساندة الثورة الجزائرية

 جمعي��ةبع��د أن انض��مت  ١٩٥٦أص��بح مم��ث7 لجھ��ة التحري��ر ال��وطني ف��ي تركي��ا ف��ي 
  .م١٩٥٦سميا إلى الثورة وجبھة التحرير الوطني في إبريل العلماء ر
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وإض��افة إل��ى م��ا س��بق حض��ر الفض��يل ال��ورت7ني ع��دة م��ؤتمرات دولي��ة وك��ان أكبرھ��ا 
  .م١٩٣٥المؤتمر ا�س7مي الشعبي الذي عقد في القدس في ديسمبر 

د وألفى فيه خطابا مثيرا وقد شارك في ھذا التجمي�ع كب�ار العلم�اء والمص�لحين مث�ل س�ي
قطب الذي مثل جماعة ا�خوان المسلمين واعترافا بجھاده في سبيل وطنه الجزائر المحت�ل 

 ا�س�7ميودفاعه عن فلسطين وكفاحه من أجل نھوض الشعوب ا�س�7مية اخت�ار الم�ؤتمر 

العلمي ومؤتمرات علماء ا�س7مي الفضيل الورت7ني مندوبا خ�اص يمثلھم�ا عب�ر رح�7ت 
  .حول العالم

  ارھاوفاته وآث

م ودفن في العاص�مة ١٩٥٩مارس  ١٢توفي الفضيل الورت7ني في مستشفى أنقرة في 
  .وفي نھاية الثمانينيات نقل جثمانه إلى الجزائر ودفن قريبا من مسقط رأسه. التركية

العلم��اء الجزائ��ريين بجم��ع مق��ا2ت الفض��يل ال��ورت7ني ف��ي كت��اب ض��خم  جمعي��ةقام��ت 
واحت��وى الكت��اب . » الجزائ��ر الث��ائرة «ت عن��وان تح�� ١٩٦٣ونش��رته ف��ي بي��روت ف��ي ع��ام 

وقال في�ه . على شھادات العلماء والسياسيين العرب في ا�شادة بذكره والتنويه بجھاده أيًضا
 من ھو أعرف منه بالقرآن الكريم وعلومه -2 قبله و2 بعده–لم أقابل في حياتي  « : أحدھم

واس�تنباطه  ، ي�ة عل�ى الغ�وص ف�ي أعماقھ�اوتفسير آيات�ه واس�تكناه أس�راره وقدرت�ه المنطق ،
وفي منط�ق س�ھل ب�ين  ، أو إغراق ، دونما تكلف أو تقعر ، منھا ما يحلل به مشك7ت الحياة

عاش (  ) ٩(  » والمذاھب السياسية وا2قتصادية إلى حفظ ل�خبار ، يخلب ا�لباب والنحل
التح��رر م���ن س���يطرة الفض��يل ال���ورت7ني ف���ي مقاوم��ة الجھ���ل ومحارب���ة الظل��م داعي���ا إل���ى 

ا2ستعمار وكان�ت رح7ت�ه عب�ر الع�الم فرص�ة لنص�رة ب�7ده المحتل�ة ومناس�بة ل�دعوة الق�ادة 
فقد نجحت نوادي التھذيب التي أسسھا ف�ي فرنس�ا ف�ي اس�تقطاب . والشعوب العربية للنھضة

المسلمين المغتربين إلى دينھم وا2عت�زاز بحض�ارتھم حت�ى أص�بحت تثي�ر مخ�اوف الس�لطة 
وف�ي المش�رق العرب�ي ت�رك  ، ية وا�حزاب الوطني�ة المغاربي�ة ذات التوج�ه العلم�انيالفرنس

 » المجاھ�د «آثارا حسنة وسمعة مرموق�ة حت�ى أطل�ق علي�ه العلم�اء والزعم�اء الع�رب لق�ب 
  .رحمه هللا رحمة واسعة

 ، الجزائ�ر ، الثق�افي ، مواقف من جھاد الشيخ الفضيل ال�ورت7ني ، علي مرحوم ) ١( 
  .٥٠ -٤٩ص  ، ١٩٧٦سبتمبر  –أوت  ، ٣٤عدد 

  .٣٧٧ص  ، ١٩٨٤ ، دار الفكر ، مذكرات شاھد القرن ز دمشق ، مالك بن نبي ) ٢( 

  .١٩٣٨ ، ١٥مج ، ٥ج ، الشھاب ) ٣( 

جمعي��ة العلم��اء المس��لمين الجزائ��رين ودورھ��ا ف��ي  ، عب��د الك��ريم ب��و الصفاص��ف ) ٤( 
 ، ١٩٨٤ ، دار البع���ث ، قس���نطينة ، ١٩٤٥ – ١٩٣١تط���ور الحرك���ة الوطني���ة الجزائري���ة 

  .٣٤٥ص

 ، ج��دة ، المطبع��ة العربي��ة ، ري��اح التغيي��ر ف��ي ال��يمن. الش��امي محم��دب��ن  أحم��د ) ٥( 
  .١٩٠ص

ع���دد  ، ١٩٩٩فبراي���ر  ٢٣ ، ١٣٣٩المجتم���ع  ، نف���س المرج���ع ، الش���امي أحم���د ) ٦( 
  .م١٩٩٩مارس  ٢ ، ١٣٤٠
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 ، دار الفتح للطباعة والنشر ، مذكرات ھارب حصاد ا�يام أو ، حسن العشماوي ) ٧( 
  .٥٤ -٥٢ص  ، ١٩٨٥ ، ٢ط ، بيروت

الفضيل الورت7ني عبر المقاومة الجزائرية  ، أمقران الحسيني محمدعبد الحفيظ  ) ٨( 
  .٥٩ص ، ١٩٨٨ ، ١٠٠عدد  ، الجزائر ، الثقافة ، على ثورة التحرير الوطني
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  ) ٥( ملحق رقم 

  أبو ا�حرار اليمنيين

  يريمحمود الزب محمد

 )١٩٦٥ -١٩١٧ (  

وإذا أردت أن تتح�دث ع�ن .. إذا أردت أن تتحدث عن اليمن ف7بد لك أن تذكر الزبيري
وإذا تح��دثت ع��ن الث��ورة اليمني��ة ول��م .. أيًض��االش��عر ف��ي ال��يمن ف7ب��د ل��ك أن ت��ذكر الزبي��ري 

تتحدث عن الزبيري وش�عره فإن�ك ل�م تتح�دث ع�ن أھ�م دع�ائم ھ�ذه الث�ورة ف�الزبيري ش�اعر 
وھو ل�ذلك اس�تحق م�ن مواطني�ه أن  ، أيًضاوقاد مسيرتھا بشعره  ، ثورة اليمن بشعرهأشعل 

فم��ن ھ��و الزبي��ري ال��ذي ق��ال عن��ه معج��م ا�دب��اء  «يقل��ب ب��أبي ا�ح��رار وش��اعر الث��وار 
  ا�س7ميين كل ھذا؟

محم�ود  محمدمي7ديا ولد  ١٩١٧وفي سنة  –في حي بستان السلطان في مدينة صنعاء 
الزبي�ري أح��د  محم�ديش أس�رة الزبي�ري العريق�ة المش�ھور لط�ف هللا ب�ن الزبي�ري؛ حي�ث تع�

وھ��و نفس��ه ك��ان كثي��را م��ا يع��رف  ، كم��ا ك��ان وال��ده قاض��يا مش��ھورا ، كب��ار علم��اء ص��نعاء
  .بالقاضي

وك�ان الن�اس  ، نشأ الزبيري يتيما فتعلم القرآن وحفظه صغيرا أيًضاوفي مدينة صنعاء 
ق��ل ف��ي طل��ب العل��م ب��ين الكت��اب والمدرس��ة العلمي��ة وتن ، يحب��ون س��ماعه من��ه لح��7وة ص��وته

وك�ان يقض�ي أوقات�ه  ، وقد مال في طفولته إلى العزل�ة وا2نط�واء.. والجامع الكبير بصنعاء
ف�نظم الش�عر  ، بالمطالعة والتأمل في الحياة وفيم�ا حول�ه؛ فنش�أ مرھ�ف ا�حس�اس والش�عور

  .وھو دون العشرين

الوزير ال�ذي ك�ان أمي�ر عل�ي الحدي�دة  عبد هللاي ولما بلغ حوالي عشرين سنة التحق بعل
إلى الحج�از �داء مناس�ك الح�ج وأثن�اء اجتم�اع المل�ك  ١٩٣٨= ھـ  ١٣٥٧وذھب معه سنة 

عبد العزيز مع العلماء في موسم الح�ج ألق�ى الزبي�ري قص�يدة قوي�ة ش�دت انتب�اه الن�اس ك�ان 
  .مطلعھا

  قل�������ب الجزي�������رة ف�������ي يمين�������ك يخف�������ق

  

  ك يش������رقوس������نا العروب������ة م������ن جبين������  

  
فأعطاه الملك سعود بضعة آ2ف من الري�ا2ت لكن�ه اعت�ذر ورد المبل�غ لم�ا ك�ان يتمت�ع  

  .به من عزة نفس وعفاف

 ١٩٣٩وبق��ي الزبي��ري بع��دھا بمك��ة طالب��ا للعل��م عل��ى أن رح��ل عنھ��ا إل��ى الق��اھرة س��نة 

ن ليدرس في كلية دار العلوم حيث قض�ى فيھ�ا ح�والي س�نتين وخ�7ل إقامت�ه ف�ي الق�اھرة ك�ا
فأعجب ب�ه ا�م�ام حس�ن البن�ا وك�ان يتوق�ع من�ه  المسلمينيتردد على مركز جماعة ا�خوان 

عل��ى المجاھ��د الجزائ��ري الفض��يل  أيًض��اأن يق��وم بعم��ل إص��7حي مھ��م ف��ي ال��يمن وتع��رف 
  .الورت7ني فانضم الزبيري إلى جماعة ا�خوان

في القاھرة عندما  وفي ذلك يقول ا�ستاذ علي ناصر العنسي؛ أول تجمع لنا كان ونحن
وبدأنا ا2تصال با�خوان المسلمين وم�نھم ا لش�يخ حس�ن البن�ا ال�ذي  ، كنا ندرس في ا�زھر

وأن المن��اخ مناس��ب  ، ك��ان ي��رى أن ال��يمن أنس��ب ال��ب7د �قام��ة الحك��م ا�س��7مي الص��حيح
لك�ل ولي عنايته بشكل أخ�ص  ، فكان يھتم بنا اھتماما خاصا. لعملوا فيھا المسلمينل]خوان 
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ومن ھنا بدأت الحركة  ، من الزبيري والمسمري اللذين كان يعتبرھما شخصيتين متميزتين
  .» الوطنية بين الط7ب اليمنيين

وق��د أس��س الزبي��ري وبع��ض رفاق��ه ف��ي الق��اھرة أول حرك��ة منظم��ة لمعارض��ة الحك��م 
  .» كتيبة الشباب اليمني «م تحت اسم ١٩٤٠ا�مامي في اليمن في سبتمبر عام 

ھيئ�ة ا�م�ر ب�المعروف والنھ�ي  «وبناء على توجيه حسن البنا ثم تغير ا2سم إلى ولكن 
قط��ع الزبي��ري  ١٩٤٢م��ادة وف��ي س��نة  ٣٧ص��فحة و  ٢٢وكت��ب ميثاقھ��ا ف��ي  » ع��ن المنك��ر

دراسته عائدا إلى اليمن التي رأى أنھا تستحق منه مجھودا كبيرا �نقاذ الب7د م�ن ا�وض�اع 
 ، ت تكتنف اليمن آنذاك تحت حكم ا�ئمة من أس�رة حمي�د ال�دينالمتردية والمأسوية التي كان
   : وقد صور ھذه الحالة قائ7

  ماذا دعي قحطان في لحظاتھم بؤس وفي كلماتھم آ2م؟

  » إمام «جھل وأمراض وظلم فادح ومخافة ومجاعة و 

وعند قدومه إلى اليمن قدم م�ذكرة ل]م�ام المتوك�ل يحي�ى حمي�د ال�دين تتض�من مش�روعا 
كم��ا ألق��ى خطب��ة ف��ي الج��امع الكبي��ر  ، ش�اء جمعي��ة ا�م��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر�ن

وھ��و م��ا أغض��ب ا�م��ام يحي��ى؛ فك��ان ج��زاؤه الس��جن م��ع ع��دد م��ن ش��باب ال��يمن  ، بص��نعاء
؛ حي��ث انص��رف للص��7ة وت��7وة الق��رآن وال��ذكر وكتاب��ة » ا�ھن��وم «ا�ح��رار ف��ي س��جن 

  ..الشعر

  تنقل وترحال

سجن الذي لبث فيه قرابة تسعة أشھر صور الزبيري ذلك الخ�روج وعند خروجه من ال
  : قائ7

  خرجنا من السجن شم ا�نوف كما تخرج ا�سد من غابھا

نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابھا ونأبى الحياة إذا دنس�ت بعس�ف الطغ�اة 
  وإرھابھا

مام يحيى مع كثي�ر م�ن نجل ا� أحمدولم يجد الزبيري بدا من ا2لتفاف حول ولي العھد 
فخرج�وا  ، لكنھم سرعان ما أدركوا وھم م�ا ھ�م في�ه ، المثقفين الذين رأوا فيه أم7 منقذا لھم

فأسس مع النعمان ح�زب .. بدعوتھم ا�ص7حية فارين إلى عدن التي كانت متنفسا ل�حرار
  .ا�حرار

وأص�در  ، ١٩٤٦ع�ام  » الجمعية اليماني�ة الكب�رى «الذي تحول اسمه إلى  ١٩٤٤عام 
وفوضت الجمعية ا�مام حسن البنا في أن يتحدث عنھا في ك�ل  ، » صوت اليمن «صحيفة 

يحي�ى حمي�د  ا�م�امم؛ حي�ث قت�ل ١٩٤٨واس�تمر الكف�اح حت�ى قي�ام ث�ورة  ، شأن من الش�ئون
وك��ان ل]خ���وان  ، ال���وزير إمام��ا جدي��دا لحك��م دس���توري ش��رعي عب��د هللاونص��ب  ، ال��ذين

  .ورت7ني ممثل البنا في اليمن الدور الرئيسي في ھذه ا لثورةوالفضيل ال المسلمين

 ا�م��امب�ن يحي�ى حمي�د ال�دين نج�ل  أحم�دفع�اد ا�م�ام  ، ولك�ن الث�ورة س�رعان م�ا فش�لت

وليف��تح ص��نعاء أم��ام القبائ��ل الت��ي ناص��رته للنھ��ب  ، المقت��ول لي��بطش بك��ل رج��ا2ت الث��ورة
اب م�ن أب�واب ال�دول العربي�ة مفت�وح ل�ه ول�م يك�ن ھن�اك ب� ، فغادر الزبيري اليمن ، والسلب

عل�ى مش�اعر ال�نفس المؤمن�ة عم�ر  وتع�رفھن�اك التق�ى  ، ف�ذھب إل�ى باكس�تان ، ھذه المرة
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ول��ه م��ع الزبي��ري مس��اج7ت  ، بھ��اء ال��دين ا�مي��ري ال��ذي ك��ان س��فيرا لس��وريا ف��ي باكس��تان
  .شعرية لم تطبع إلى ا�ن

ليش��فع ف��ي الزبي��ري ل��دى ا�م��ام  عب��د هللاوق�د اتص��ل س��فير ا�ردن ف��ي باكس��تان بالمل��ك 
ع��ن الزبي��ري وف��اء من��ه لم��ن ك��ان مع��ه ف��ي محنت��ه رف��ض العف��و  أحم��د ا�م��امفعف��ى  ، أحم��د

وخ7ل إقامته في باكستان كتب عدة قصائد وعم�ل م�ذيعا ف�ي القس�م . وطلب أن يكون شام7
2 وق�رر بمص�ر إ ١٩٥٢العربي �ذاعة باكستان وما كان الزبيري يسمع بقي�ام ث�ورة يولي�و 

وامت�د  ، الرحيل إليھا؛ حيث بدأ نشاطه مع رفيقه النعم�ان بتجمي�ع ص�فوف الط�7ب اليمني�ين
نشاطه إلى اليمنيين في السودان على الرغم من المضايقات التي تعرض لھا من قبل النظ�ام 

وكان الزبيري يلقي القصائد من خ�7ل إذاع�ة ص�وت الع�رب الت�ي ك�ان ل�ه دور  ، المصري
( وكان �حاديثه وقصائد دور كبير في إنقاذ ا�حرار داخل المملكة المتوكلية  ، في تأسيسھا

خصوصا  ، من ا�حباط واليأس وعدم إمكانية التغيير ) اسم عرفت به اليمن قبل قيام الثورة
م التي كان�ت أم�7 ل�ح�رار ف�ي الخ�7ص م�ن ظل�م وطغي�ان ا�مام�ة ١٩٤٨بعد سقوط ثورة 

كن��ت أح��س  « : يق��ول رحم��ه هللاوك��ان الزبي��ري  ، والم��رض وا�نق��اذ م��ن الفق��ر والجھ��ل
إحساس��ا أس��طوريا ب��أنني ق��ادر ب��ا�دب وح��ده عل��ى أن أق��وض أل��ف ع��ام م��ن الفس��اد والل��م 

  .» والطغيان

وت��ولى بع��ده الب��در طلب��ت المخ��ابرات المص��رية م��ن الزبي��ري  أحم��د ا�م��امولم��ا ت��وفي 
ان في��ه تأيي��د الب��در ف��رفض الزبي��ري والنعم��ان أن يلقي��ا بيان��ا ف��ي إذاع��ة ص��وت الع��رب يعلن��

  .ا2ستجابة لھذا الطلب وقيل النعمان

م الت�ي أطاح��ت ب��الحكم ١٩٦٢وح�ين قام��ت ث�ورة الس��ادس والعش�رين م��ن س�بتمبر ع��ام 
لعلھ�م أن مجيئ�ه ومش�اركته ف�ي الحك�م  ، الزبي�ري ا�س�تاذا�مامي اس�تدعى الض�باط الث�وار 

خصوص�ا أن الث�ورة ل�م تنت�ه م�ن خص�ومھا  ، يضفيان على الحكم شرعية كانوا بحج�ة إليھ�ا
من الملكيين الذين كان لھم الكثير م�ن ا�نص�ار بس�بب الص�بغة الديني�ة الت�ي ك�انوا يض�فونھا 

  .أيًضاوكانوا يلقون الدعم من الخارج  ، على أنفسھم

 ، وأعد له استقبال مھيب لم تحظ شخص�ية جماھيري�ة بمثل�ه ، فعاد الزبيري إلى صنعاء
ث�م نائب�ا ل�رئيس ال�وزراء وعض�وا ف�ي مجل�س  ، لمع�ارف ف�ي حكوم�ة الث�ورةوعين وزي�را ل

م؛ حي��ث إن الت��دخ7ت الخارجي��ة أدخل��ت ال��يمن ف��ي ح��رب ١٩٦٤الث��ورة حت��ى اس��تقال ع��ام 
واشترك في مؤتمرات الصلح بين  ، فسارع الزبيري �ص7ح ذات البين بين القبائل ، أھلية

بالس��ودان  » أركوي��ت «لى رئاس��ة م�ؤتمر كم��ا ت�و ، » عم��ران «و  » ك�رش «اليمني�ين ف��ي 
  .م١٩٦٤عام 

  وبعد استقالة الزبيري

 «خرج الزبيري وبصحبته بعض رفاقه ومنھم ا�ستاذ عبد الملك الطيب صاحب كتاب 

ال�ذي ( والش�يخ عب�د المجي�د الزن�داني  ، الذي أرخ لتل�ك الفت�رة بأمان�ة علمي�ة » التاريخ يتكلم
 ، الفسيل محمدوا�ستاذ  ،)  ا�خير وھو على مقربة منه استدعاه الزبيري من القاھرة وقتل

ھادفا إلى إيجاد صحوة تصحيح المفاھيم الخاطئة الت�ي أوج�دت  ، داعيا إلى إنشاء حزب هللا
إن ال�يمن ل�ن تس�ترد كرامتھ�ا  « : يق�ول -رحم�ه هللا–الملكية والثورة على الس�واء؛ فق�د ك�ان 

 ناضلين عل ا�قل يرضون بالجوع حت�ى الم�وتوعزتھا إ2 يوم يوجد بينھا عشرات من الم
ويتقدمون إلى العم�ل  ، وبخراب البيوت حتى آخر حجر فيھا ، وبالسجن حتى نھاية العمر ،

  .» الموت أوالوطني على أساس النصر 
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وحينما ج�اء عب�د الناص�ر إل�ى ص�نعاء ومع�ه دس�تور مقت�رح لل�ب7د ف�اجتمع م�ع العلم�اء 
عل�ى أن ي�نص الدس�تور عل�ى أن ا�س�7م ھ�و المص�در  ورد عليه الزبيري وأظھر إص�داره

  .الوحيد للتشريع الوحيد للتشريع فرفض عبد الناصر واستقال الزبيري

وم�ن ھن�اك وج�ه رس�الته  ) ش�مال ص�نعاء( وواصل الزبيري نشاطه ورح�ل إل�ى ب�رط 
م ثم بدأ بدعوة القبائل إلى حزب هللا ول� » حزب هللا «إلى شعب اليمن حيث دعى إلى تكون 

وعاد الزبيري ورفاقه إصدار صحيفة . وكانت دعوته عامة للملكيين والجمھوريين ، الشمل
وب��دأ الش��عب يعل��ن و2ءه للح��زب الجدي��د بع��د  ، كلس��ان ح��ال ح��زب هللا » ص��وت ال��يمن «

ا�حب��اط ال��ذي ع��م الم��واطنين وخيب��ة أملھ��م ف��ي الث��ورة ورجا2لتھ��ا؛ مم��ا أق��ض مض��اجع 
وأقض مضاجع  ، ربة من الزبيري الذي غزاھم في عقر دارھمالملكيين الذين كانوا على مق

إل�ى أن عاجلت�ه رصاص�ات .. القيادة في صنعاء فراح�ت تلم�زه وحزب�ه ف�ي وس�ائل إع7مھ�ا
وك�ان ذل�ك ف�ي أول إبري�ل  ، الغدر في إحدى تنق7ته؛ فخر شھيدا وھو يدعو إلى م�ا آم�ن ب�ه

انت وراء مصرعه وق�د ارتج�ت وقد اتضح بعد ذلك أن أجھزة عبد الناصر ك. م١٩٦٥سنة 
وحزن��وا حزن��ا عظيم��ا عل��ى ف��راق ھ��ذا العل��م الش��امخ ال��ذي / وبك��ى الن��اس جم��يعھم ، ال��يمن

  .وفق ما روى الشيخ الزنداني ، وكان يدعي انتماءه إليه ، تتجاذبه التيارات الوطنية

 «وكان يعد لعق�د م�ؤتمر وطن�ي للقبائ�ل والعلم�اء وق�ادة ال�يمن ف�ي  ، وقد رحل الزبيري

فقد كان معروفا بحكمته وقدرته على تجميع الناس على مختل�ف انتم�اءاتھم الحزبي�ة  » خمر
ويستمع إلى آرائھم؛ حتى إن بعض من عرف�وه يقول�ون بأن�ه  ، يبش في وجوھھم ، أو القبلية

غ�ي أن الم�ؤتمر أق�يم بع�د . من رجا2ت عصره قلما تجد له نظيرا أحبه خصومه وأصدقاؤه
 ا�حمر الذي كان يحبه الزبيري حب�ا ش�ديدا عبد هللاومنھم الشيخ  ، مذتهاستشھاده بجھود ت7

لو2 أن هللا ساق لنا ھذا الشاب ما استطعنا أن نأمر بمعروف و2 أن ننھى  « : وكان يقول ،
  .» عن منكر

وقد ترك الزبيري آثارا وبص�مات وأعم�ا2 ت�دل عل�ى عظمت�ه وعلم�ه وحب�ه لش�عبه ول�م 
ولع��ل م��ن  ، ي��ة أو إس��7مية غ��7 وتح��دث عنھ��ا ش��عرا أو نث��رايت��رك الزبي��ري قض��ية عرب

  .التي ألقاھا في مؤتمر حاشد في باكستان » عالم ا�س7م «أشھرھا قصيدة 

ول�ه فيھ�ا قص�يدته  ، » فلس�طين «ا�ول�ى  ا�س�7مكما اھتم الزبيري في أشعاره بقضية 
وھ�ي م�ن أش�ھر  ، » ث�ورة «وله قصيدة مشھورة بعن�وان  ، » في سبيل فلسطين «الشھيرة 

  .القصائد الحماسية لشاعر الثوار

 ٣ن�ذكر منھ��ا .. ومنھ�ا م�ا ل�م يطب�ع إل�ى ا�ن ، وللزبي�ري مؤلف�ات كثي�رة؛ منھ�ا م�ا طب�ع
. » نقطة في الظ7م «و  ، » ثورة الشعر «و  ، » ص7ة في الجحيم « : ھي ، دواوين شعر

مؤلف��ات السياس��ية والرس��ائل ول��ه ع��دد م��ن ال ، » مأس��اة واق ال��واق «ورواي��ة واح��دة ھ��ي 
الخدع�ة الكب�رى ف�ي السياس�ة « و  ، » ا�مام�ة وخطرھ�ا عل�ى وح�دة ال�يمن «الثقافية؛ منھ�ا 

  .» مطالب الشعب« و  ، » العربية

  ومن قصيدة ثورة

  سجل مكانك في التاريخ يا قلم

  فھا ھنا تبعث ا�جيال وا�مم

  ھنا القلوب البيات التي اتحدت 
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  بى ھنا الرحمھنا الحنان ھنا القر

  ھنا الشريعة في مشكاتھا لمعت

  ھنا العدالة وا�خ7ق والشيم 

  ھنا البراكين ھبت من مضاجعھا

  تطغى وتكتسح الطاغي وتلتھم

  » في سبيل فلسطين «من قصيدة 

  ما للدماء التي تجري بساحتھا

  ھانت فما قام في إنصافنا حكم

  ما للظلوم الذي اشتدت ضرواته

  مفي ظلما نتلقاه فتبتس

  نرى مخالبه في جرح أمتنا

  تدمي ونسعى إليه اليوم نختصم

  قاطبة وا�س7ميا قادة العرب 

  قوموا فقد طال بعد الصبح نومكم

  » عالم ا�س7م «أبيات من قصيدة 

  يا وفود ا�س7م تاريخكم ضخم

  ولكن ھل فيكم من يعيده

  أنتم عالم من المغرب ا�قصى

  إلى الشرق خافقات بنوده

  إن زعمتهعالم واحد و

  ألف شعب ثغوره وحدوده

  عالم مسلم عنيد ف7

 ول]ص�7ح ف�ي ال�يمن ل]س�7ممحمود الزبيري فقد عاش عمره  محمدرحم هللا القاضي 
ك�ان مكافح�ا وك�ان يلق�ب ب�أبي . ك�ان ھدف�ه إص�7ح ال�دين وال�دنيا : يقول عنه أحد الط�7ب ،

  .ا�حرار

وك�ان ش�اعرا  ، من العيش بالكفاف منهمعرضا عن الدنيا يكتفي  زاھًدا رحمه هللاوكان 
  .وخدمة الدعوة ل]س7ممتألقا قوي الكلمة سخر شعره 

رجب الزبيري في الطبقة ا�ولى من الش�عر ولق�ب ف�ي ال�يمن رس�ميا ب�أمير  محمديقول 
  .سنة ٢٥الشعراء وعمره 

وكان صبورا على ضنك العيش في سبيل ال�دعوة ثابت�ا عل�ى المب�ادئ 2 يغي�ره تخوي�ف 
  .ترھيب يشق طريقه مھما كانت الصعوباتو2 
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عبده وعبد الرحمن الكواكبي  محمدوعده الفضيل الورت7ني من كبار المصلحين أمثال 
  : ممن كتب عنه

  .ألف كتابا عن حياته ، بعبك الحضرمي رحمه هللا -

  وتحدث عنه البيومي في مؤلفاته -

  .العقيل في أع7م الحركة ا�س7مية عبد هللاوذكره  -

  .أبو ا�حرار اليمنيين –حسن جابر  محمد -
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  : محمود الزبيري اليمني محمدقصيدة ا�ستاذ 

  قلب الجزيرة في يمينك يخفق

  قل�������ب الجزي�������رة ف�������ي يمين�������ك يخف�������ق
  

  وھ�����وى العروب�����ة ف�����ي جبين�����ك يش�����رق  
  

  ولعم������ر مج�������د المس������لمين �ن�������ت ف�������ي

  

  أنظ�������������ارھم أم�������������ل مني�������������ر ش�������������يق  

  
  وھب����������وك أفئ����������دة ال����������و2ء ف����������وھبتھم

  
  القل����������وب وتعش�����������ق مج����������دا تقدس�����������ه  

  
  إن الجزي�������������رة ش�������������رقھا ودبورھ�������������ا

  

  ش����������ومالھا ح����������رم بوجھ����������ك مون����������ق  

  
  وح����������دتھا ونفخ����������ت ف����������ي أرجائھ����������ا

  
  روح�������ا تح�������ب بھ�������ا ال�������ب7د وتعش�������ق  

  
  ويك�����اد منھ������ا الص������خر يمش������ي حاس������دا

  

  ل��������ك ع��������ن معادن��������ه الت��������ي 2 ترم��������ق  

  
  ق��������ل ل��������ي برب��������ك أي ك��������ف عب��������دت

  
  ل������ك منھج������ا م������ا ك������ان قبل������ك يط������رق  

  
  وب������أي ع�������زم قم������ت وح�������دك ناھض�������ا

  

  والن�������وم ف�������ي جف�������ن العروب�������ة مطب�������ق  

  
  ج���������ردت للط���������اغين س���������يفا ص���������ارما

  
  فتمزق����������������ت آث����������������ارھم وتمزق����������������وا  

  
  وقمع����������ت عفري����������ت الف����������7 فھديت����������ه

  

  والس�������يف أھ�������دى للجھ�������ول وأص��������دق  

  
  وب���������ذاك أمن���������ت الحج���������يج وأفھم���������وا

  
  أن الفريض��������������ة قرب��������������ة 2 م��������������أزق  

  
  وھ�����������دمت ك�����������ل عقي�����������دة ممقوت�����������ة

  

  كان������ت تض������ل بھ������ا العق������ول وترھ�������ق  

  
  لممال������ك عالي������اً ورفع������ت رأس������ك ف������ي ا

  
  والمل�����������ك ح�����������ر والنظ�����������ام موف�����������ق  

  
  حت���������ى إذا ش���������ب الن���������زاع وح���������اولوا

  

  أن تس��������������تكين وبص��������������بوا وتملق��������������وا  

  
  خيب������������تھم وھم������������ت ف������������ي آذانھ������������م

  
  إن الجزي��������������رة غاب��������������ة 2 تط��������������رق  

  
  وبني�����ت ح�����ول البي�����ت أو ح�����ول الھ�����دى

  

  حص����������نا بأس����������باب النج����������وم معل����������ق  

  
  م���������اذا ليلف���������ى الن���������ار ف���������ي أحش���������ائه

  
  ويخ����������ال أن س����������واء منھ����������ا يح����������رق  

  
  أن���������ا لنأس���������ف للحض���������ارة أن ت���������رى

  

  منھ��������������������ارة لكنن��������������������ا 2 نف��������������������رق  

  
  فلن�����������ا ينھض�����������ئنا وس�����������الف مج�����������دنا

  
  ش��������رف نف��������وز ب��������ه إذا م��������ا أخفق��������وا  
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  س������لھم ع������ن الن������ور ال������ذي جئن������ا ب������ه

  

  فاستص����������بحوا بض����������يائه واستش����������رقوا  

  
  س��������دنا ال��������ب7د فم��������ا اس��������تقر قرارن��������ا

  
  حت����������ى ت������������ غربھ����������ا والمش����������رق  

  
  س���������عد الض���������عيف برفقن���������ا حت���������ى إذا 

  

  الض�����عيف بحكمھ�����م ل�����م يرفق�����وا ملك�����وا  

  
  إن��������ا �ع��������رق ف��������ي المع��������الي م��������نھم

  
  وأح���������ق م���������نھم ب���������النھوض وأخل���������ق  

  
  أن س����������تحق ال����������دنيا مع����������اول غ����������يھم

  

  فلن��������������ا ب���������������7د ح��������������رة 2 تح���������������ق  

  
  ولس�������وف نش�������رق ب�������العلى إن غرب�������وا

  
  والش���������رق أحف���������ل بالض���������ياء وألي���������ق  

  
  والع���������يش ل���������و2 الط���������امعين ميس���������ر

  

  والمج���������د ل���������و2 الحاس���������دون محق���������ق  

  
  ئ���������ي س���������مت بج���������دودناونفوس���������نا ال7

  
  ھ������ي ل������م ت������زل 2 ب������ل أش������د وأحن������ق  

  
  فلق������������د تجرعن������������ا كؤوس������������ا م������������رة

  

  ل��������م يش��������ربوا منھ��������ا ول��������م يس��������تذوقوا  

  
  والي�������وم ح�������ان بن�������ا التفك�������ر وانجل�������ى

  
  لش����������������عوبنا أن التف����������������وق موب����������������ق  

  
  وتقش�����������ع الحل�����������م ا�ني�����������ق خداع�����������ه

  

  ف������������إذا الحقيق������������ة م������������رة 2 تون������������ق  

  
  وإذا الحق�������������وق س�������������لبية مھض�������������ومة

  
   تص������������دقوإذا الوع������������ود خديع������������ة 2  

  
  وإذا ال���������ب7د تمخض���������ت ع���������ن منق���������ذ

  

  أدري بإنق�������������اذ الش�������������عوب وأح�������������ذق  

  
  وھب��������ت ل��������ه العلي��������ا مع��������ارج أفقھ��������ا

  
  فع������������7ً بھمت������������ه الت������������ي 2 تس�������������بق  

  
  وس��������ما إل���������ى عش��������ر يل���������وذ بركن���������ه

  

  م������ن أي������دوا ال������دين الحني������ف وص������دقوا  

  
  علم�����������وا ب�����������أن هللا ح�����������ارس بيت�����������ه

  
  يخت���������ار في���������ه م���������ن يش���������اء ويخل���������ق  

  
  ول�������رب ي�������وم تزدھ�������ي أم�������م الھ�������دى

  

  بتراثھ����������ا الع����������الي ال����������ذي 2 يخل����������ق  

  
  ف��������ي ظ��������ل بي��������ت هللا تح��������ت لوائ��������ه

  
  فس����������مو بش����������رعته الت����������ي 2 تمح����������ق  

  
  وتس����������ير ص�����������فاً واح�����������دا 2 ينثن�����������ي

  

  بعواص��������������ف ال��������������دنيا و2 يتم��������������زق  

  
  فن��������ول ي��������ا عب��������د العزي��������ز عزائم��������ا

  
  م��������ن أم��������ة تھ��������وى الس��������مو وتعش��������ق  
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  ولتح�������ي ف�������ي عش�������ر القل�������وب مؤي�������داً 

  

  وليحي�����ى ش�����عب ح�����ول عرش�����ك يح�����دق  

  
  ا أس��������د الجزي��������رة خفق���������ةوإلي��������ك ي��������

  
  م����ن قل�����ب ص�����ب ل����م ي�����زل ب�����ك يخف�����ق  

  
  ن����������اءت بمحملھ����������ا حناي����������ا ل����������وعتي

  

  وھف�������ت إلي�������ك بھ�������ا الق�������وافي الس�������بق  

  
  يمني�����������������������ة مكي�����������������������ة نجدي�����������������������ة

  
  ق����������ل م����������ا تش����������اء فإنن����������ا 2 نف����������رق  

  
  ٧٨٧وقد نشرت ھذه القصيدة في جريدة أم القرى العدد 

  .ھـ١٣٥٨ذي الحجة  ١٠يوم السبت 

  ) ٦( ملحق رقم 

  نالنعما أحمد

  زعيم ا�حرار

ث�م ف�ي زبي�د حي�ث درس  ، منذ أن كان صغير السن ح�رص عل�ى تلق�ي العل�م ف�ي قريت�ه
وم�ا أن ع�اد إل�ى مس�قط رأس�ه حي�ث ق�ام ... العلوم الدينية على أيدي بع�ض علمائھ�ا ا�ج�7ء

وف�ي دار أس�رته العريق�ة . م١٩٣٤ع�ام  ) ن�ادي ا�ص�7ح( و ،)  المدارس الھلي�ة( بتأسيس 
 ، ن م��ن أبن��اء قريت��ه يتواف��دون علي��ه لق��راءة م��ا ك��ان يص��ل إلي��ه م��ن الكت��بك��ان المواطن��و

 ، والمج7ت التي كان يقوم بتھريبھا معھم من ع�دن العم�ال العائ�دون م�ن ع�دن ، والصحف
وذلك الن�ادي الص�غير م�دار أن م�ن قبل�ه  ، وكانت تلك المدرسة المتواضعة.. أو من المھجر
عل�يم ف�ي مدرس�ته عل�ى تلق�ين روادھ�ا م�ن الطلب�ة الق�رآن لكن لم يقتصر الت... بمنتھى السرية

وإنم�ا ك�ان  ، كسائر الكتاتيب والمدارس في ش�مال ال�يمن حينھ�ا ، ومبادئ العلوم الدينية فقط
إذ ك�ان ي�رى .. والت�اريخ ، والجغرافيا ، يشمل تدريسھم العديد من المواد ا�خرى كالحساب

النظ�ام إنم�ا يب�دأ بنش�ر التعل�يم حت�ى ينم�و  وتغي�ر ، وتط�وير المجتم�ع ، أن إص7ح ا�وضاع
وضرورة مكافح�ة  ، فكان بذلك سباقا إلى إدراك أھمية دور العلم.. الوعي في أوساط الناس

إذ أن الجھل يحول دون معرفتھ�ا بحقوقھ�ا  ، ومداركھا ، الجھل في ا2رتقاء بوعي الشعوب
واس�ترداد  ، زاع تل�ك الحق�وقوبالتالي 2 تدرك واجبھا بأن تناضل من أجل انت ، المشروعة

  . حرياتھا المسلوبة

 أنته( بادر إلى إط7ق  ، وإثر رحليه إلى القاھرة لمواصلة دراسته في ا�زھر الشريف

سيف ا�س7م ا�م�ام –وناصحة بعثھا إلى ولي العھد حينھا  جريئةفي شكل رسالة  ) ا�ولى
  . م١٩٣٦وكان ذلك في عام  -يحيى حميد الدين أحمد

محمود الزبيري ليصبح ا2ثنان منذئ�ذ رفيق�ي درب  محمدصر التقى مع القاضي وفي م
وأثناء مقامه في أرض الكنانة تعرف إلى العدي�د م�ن المجاھ�دين الع�رب الكب�ار مث�ل .. واحد

 ، ونف�ر م�ن ساس�ة ومثقف�ي مص�ر الب�ارزين آن�ذاك ، ومحم�د عل�ى الط�اھر ، شكيب أرس7ن
ع7ق�ة محب�ة وص�داقة .. ب�ن س�الم البيح�اني محم�دلش�يخ كما جمعته بفض�يلة الع7م�ة الجلي�ل ا

وقد تع�رف النعم�ان والزبي�ري عل�ى .. استمرت منذ تزاملھما في ا�زھر وحتى وفاة ا�خير
  . ا�مام حسن البنا وانضما لجماعة ا�خوان وقد اھتما بھما البنا اھتماما خاصا
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أو  ، ف�ي أح�اديثھم عن�ه كم�ا ظ�ل اليمني�ون يدعون�ه ويطلق�ون علي�ه- » ا�س�تاذ «ثم ع�اد 
وش�ريكه ف�ي رحل�ة الكف�اح الطويل�ة إل�ى أرض ا  ، م�ع رفيق�ه وص�ديق عم�ره -مخاطبتھم ل�ه

غير أنھما ما لبثا ث7ثة أعوام في تعز حتى قرارا الت�روح س�را منھ�ا م�ع رھ�ط م�ن ... لوطن
 ، الش��ھيد زي��د الموش��كي -والش��اعران الف��ذان ، وف��ي مق��دمتھم المثقف��ان الكبي��ران ، ص��حبھما
عدن حاضرة الض�فة ا�خ�رى م�ن ال�وطن بع�د أن ك�ان ق�د  الشامي إلى محمد أحمدوا�ستاذ 

  . وث7ثة من المشايخ الساخطين على الحم ا�مامي ، سبقھم إليھا الشيخ مطيع دماج

ب��دأ الزعيم��ان الوطني��ان  ، ١٩٤٤ومن��ذ أن القي��ا الرح��ال ف��ي ع��دن أوائ��ل ش��ھر يوني��و 
ال�ذي ل�م  ) ح�زب ا�ح�رار( بدء بـ  ، أسيس حركة ا�حرارنعمان والزبيري في ت -الكبيران

 الجمعية اليمنية الكبرى( مما دعاھما إلى إنشاء  ، تسمح سلطات ا2حت7ل البريطانية بقيامه
  . ومنذ ذلك الحين انطلقت مسيرة النضال ضد الحكم ا�مامي في الشمال..  )

ت��م  ، ال��وزير أحم��دب��ن  د هللاعب��م بزعام��ة الش��ھيد الس��يد ١٩٤٨وإث��ر قي��ام ث��ورة فبراي��ر 
الذي كان قد انضم إلى حركة ا�ح�رار ف�ي ع�دن  إبراھيمتشكيل حكومة برئاسة سيف الحق 

فم�ا لب�ث ا�خي�ر أن ق�رر –واختير ا�س�تاذ وزي�را للزراع�ة فيھ�ا  ، بقيادة النعمان والزبيري
 إل�ى مدين�ة لكن بينما كان ھو المناضل الح�اج عب�ده ال�دحان ق�د وص�7... التوجه إلى صنعاء

قام عكفة وأنصار أسرة حميد الدين بأسرھما وإرسالھما مكبلين با�غ7ل سيرا على  ، ذمار
ق�د نج�ح ف�ي القض�اء عل�ى  أحمدإذ كان ا�مام  ، الرھيب في حجة ) سجن نافع( ا�قدام إلى 

�ع�داموبقى ا�ستاذ قابعا مع رفاقه ا�خرين من الثوار الذين افلتوا م�ن ا... الثورة الوليدة ، 
لكن�ه ل�م  ، وتوج�ه إل�ى تع�ز.. خلف أسورا ذلك السجن العتيق حتى أطلق س�راحه بع�د أع�وام

وقص��د  ، يمك��ث فيھ��ا وق��ت طوي��ل بع��د أن أخف��ق ف��ي حم��ل ا�م��ام عل��ى إج��راء إص��7حات
وصنو حياته القاضي الزبيري الذي كان قد ترك كراتشي  ، القاھرة حيث التقى برفيق دربه

طل��ب من��ه  ، ول��دى مج��يء ا�س��تاذ لزي��ارة ع��دن العزي��زة-أع��وامالت��ي قض��ى فيھ��ا بض��عة 
فقفل راجعا إلى أرض الكنانة حيث بقى م�ع القاض�ي الزبي�ري إل�ى  ، البريطانيون مغادرتھا

  . م١٩٦٢سبتمبر ٢٦أن قامت ثورة 

إذ تقل�د ف�ي أوائ�ل أي�ام ث�ورة س�بتمبر حقيب�ة  ، تولى ا�ستاذ العدي�د م�ن المناص�ب الھام�ة
كم�ا ق�ام بت�أليف .. لكنه استقال منھا ليعين مندوبا دائما ل�دى الجامع�ة العربي�ة ، الحكم المحلي

وإث�ر قي�ام حرك�ة الخ�امس م�ن ن�وفمبر .. ) م�ؤتمر خم�ر( عقب  ١٩٦٥حكومته ا�ولى عام 
ث��م كل��ف بت��أليف حكومت��ه الثاني��ة ع��ام  ، اختي��ر عض��وا ف��ي المجل��س الجمھ��وري ، ١٩٦٧
... حكومت���ه بع���د أن أعل���ن إف���7س خزين���ة الدول���ة لكن���ه م���ا لب���ث أن ق���دم اس���تقالة ، م١٩٧١

م بقي��ادة ١٩٧٤يوني��و  ١٣حت��ى قي��ام حرك��ة  ) مجل��س الجمھوري��ة( واس��تأنف عض��ويته ف��ي 
  ...فانتقل إلى بيروت ليقيم فيھا.. الحمدي محمد إبراھيم -آنذاك–المقدم 

 عوديةانتق�ل إل�ى الس� ، في بيروت -نعمان أحمد محمدالشھيد –وبعد اغتيال نجله ا�كبر 

وھدت�ه الش�يخوخة إل�ى أن ت�وفى  ، عن�دما أنھك�ه الم�رض -ثم رج�ل بع�د أع�وام إل�ى جني�ف ،
وك�ان ھ�ذا القائ�د ... ومن الغريب أن يكت�ب علي�ه قض�اء معظ�م عم�ره بعي�دا ع�ن وطن�ه -فيھا

ال�ذي غ�رس م�ع رفي�ق حيات�ه القاض�ي الزبي�ري ب�ذور  ، الوطني المؤس�س لحرك�ة ا�ح�رار
وكاتب�ا  ، وش�اعرا ، وخطيب�ا مص�قعا ، عالم�ا جھب�ذا ، ا�مام�ة وشجرة الكفاح ض�د ، الوعي
أو  ، وذا ذاك��رة فري��دة ل��م تخن��ه ف��ي ي��وم م��ن ا�ي��ام كلم��ا أراد اس��تظھار آي��ة قرآني��ة ، مب��دعا

 ، والقص�ائد ، وا�حادي�ث ، ولكن ك�ان يحف�ظ م�ن الق�رآن.. أو بيت من الشعر ، حديث نبوي
ك��ان يتص��ف  ، قب��ل ھ��ذا وذاك ، لكن��ه-الم��أثورةب��ل لك��م ل��ه م��ن الق��وال -وا�ق��وال الم��أثورة

  . ساخرةلوظريفا 2 تخلو أحاديثه من الطرف والنكات ا ، بالحكمة والدھاء
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 ، وعدم الغلو في المواقف تجاه ا�خرين ، إنما لكم ظلمناه حين كان يدعو إلى ا2عتدال
من والعرب ا�خرون التي افتقدھا الي وبحكمته ، فھل تراه يعود ليكشف اعترافنا بأخطئنا... 

  . مع ا2عتذار له فجزأه هللا خير الجزاء ، في ھذا الزمن الصعب

وكان النعمان صديقا للكاتب الكبير أنيس منصور وقد كتب أنيس مقا2 ھام عن النعمان 
   : جاء فيه

 أحمدنعمان 2 يحب جمال عبد الناصر والس7ل وا�مام  أحمد محمدكان الزعيم اليمني 

فك���ان م���ادة س���خرية ف���ي ك���ل المناس���بات وك���ل الرس���ميون المص���ريون  أحم���دم أم���ا ا�م���ا. 
.. ويعي�د.. ولكن �نه خفيف الدم ففي أحيان كثيرة كن�ا نطل�ب إلي�ه أن يق�ول ويعي�د . يحذرونه

  . وكان 2 يتردد

وك��ان  ، وك�ان يم��ر عل��ى المؤسس��ات الص��حفية كجھ��از للدعاي��ة المعت��ادة وك��ان ص��ديقي
وكن�ت أظ�ن أن الزبي�ري شخص�ية وھمي�ة . اس�مه الزبي�ري يسرف ف�ي رواي�ة أش�عار ش�اعر

  . حتى جاء به وصرته جميعا أصدقاء

فف�ي ي�وم أيقظن�ي ف�ي س�اعة مبك�رة غاض�با س�اخطا ش�اخطا . وكانت له دعاب�ات عجيب�ة
م�ع أن ... كيف تطبل الصحف وتزمر �ن روسيا أطلقت قمرا وبداخله كل�ب : ناطرا ويقول

  ! ى لندن ومعه عدة خيول فلم تكتبوا عنه سطرا واحد؟أطلق ابنه البدر إل أحمدا�مام 

ولم أكن اعرف أن النعمان خطير لدرجة أن عبد الناصر قد غضب على الكاتب الكبير 
فق�د عث�رت أخي�را عل�ى . مصطفى أمين �نه تح�دث عل�ى لس�انه برأي�ه ف�ي النعم�ان والس�7ل

  . رنص الخطاب الذي بعث به مصطفى من السجن إلى الرئيس عبد الناص

فالكثير من أح�رار . وقال شعرا بديعا ولكني مع ا�سف نسيته لقد خرج من السجن لتوه
وق�د أرس�ل . عبد الناصر في الس�جن الحرب�ي بالق�اھرة اعتقلھماليمن الذين اختلفا مع الس7ل 

النعمان أكثر من رسالة إلى عبد الناصر ناصحا ومحذرا ولكن ا�خير اعت�اد التمس�ك برأي�ه 
  . ضد مصلحة الوطن حتى ولو كان

فقد أعلن النعمان أكثر من معارضته للعسكرية المصرية حيث تجاوزت أغراض�ھا ف�ي 
�الس�7ل  عب�د هللاري�اني اس�تقالتھما للمش�ير نصره الثورة اليمنية وقد كتب ھ�و والزبي�ري وا

وقد تم اعتقالھما بعد ذل�ك كم�ا س�بق ال�ذكر ف�ي الس�جن الحرب�ي بالق�اھرة ون7ح�ظ أن ھ�ؤ2ء 
ولكن حينما علموا أن عبد  ١٩٦٢وقد اشتركوا في ثورة  ١٩٤٨ث7ثة كانوا من قادة ثورة ال

لھ�ذا  «الناصر له أغراض أخرى م�ن الت�دخل ف�ي ال�يمن اس�تقالوا وأص�دروا البي�ان الش�ھير 
   » استقلنا

وع��ن تجرب��ة اعتقال��ه ھ��و والحكوم��ة اليمني��ة ف��ي الس��جن الحرب��ي ف��ي مص��ر أي��ام عب��د 
ع�ين عب�د ( ق�الي ف�ي منزل�ي بال�دقي وك�ان مع�ي اب�ن عم�ي مح�افظ تع�ز الناصر يقول تم اعت

الواس��ع نعم��ان وس��عيد مرش��د الق��ائم بأعم��ال الس��فارة فق��د ركبن��ا بس��يارة واتجھن��ا إل��ى مص��ر 
الس���جون الحربي���ة للتأدي���ب  «الجدي���دة ش���ارع الخليف���ة الم���أمور وفوجئن���ا أن ن���رى أمامن���ا 

 عل�ىدب دخلت بنا السيارة البوابة وصلنا أبعد شيبي ببغي عندي ا� » والتھذيب وا�ص7ح
طلبنا ثي�اب .. عند اللواء حمزة البسيوني الذي كان العميد حمزة وتمت ترقيته خ7ل الخطب

النوم وسجاده الص7ة والمصحف أخذنا وتم توزيعنا على الزنازين وك�انوا يغلق�ون ا�ب�واب 
 عب م��رة اض��طررت للق��رم��ن الخ��ارج وإذا أردت ال��ذھاب إل��ى الحم��ام علي��ك أن تق��رع الب��ا

شوف عداد الب�ول ل�يس  ) الحارس( أقول لك بعد خمس دقائق قتل له  : ث7ث مرات قال لي
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في رأسك أنا محاضر وتقول لي بعد خمس دقائق 2 نريد حرية القول أعطون�ا حري�ة الب�ول 
وكان الذي ينظف الزنازين أعضاء من جماعة ا�خوان المسلمين وكنا مرة في حالة ض�يق 

لوضع قتل له إلى متى السجن قال الحارس سجن 2 تقولھ�ا أن�ت ض�يف أن�ت 2 تع�رف من ا
من ھو السجين يض�رب ب�الكرابيج الس�جين راق�د عل�ى ال�ب7ط والك�رابيج عل�ى رأس�ه حام�ل 

يقص�د أعض�اء ( الجزمات من الذي ينظف لك المرحاض من يحمل الزبالة من يحمل الم�اء 
  . ) ا�خوان المسلمين المتعلقين معنا

وقد بقينا في السجن تسعة أشھر وعشرة أيام ف�ي الزنزان�ة ث�م نقلن�ا إل�ى الس�جن الحرب�ي 
وقض��ينا ب��ه ث7ث��ة أش��ھر واثن��ا عش��ر يوم��ا فالحكوم��ة اليمني��ة بكاملھ��ا  ١٩٦٧بع��د ھزيم��ة 

  . وأقطابھا ورجالھا مسجونون مھانون سنة واثنان وعشرون يوما

ضى بعض أوق�اتي ب�نظم ش�عري وفي السجن رأيت أن أھون على نفسي في السجن وأق
  . يصور الخواطر التي تمر بي فمن الخواطر التي مرت بخاطري أيام الشتاء

  من���������������وا ورق���������������وا يأھ���������������ل مص���������������ر
  

  فف����������������������يكم ال����������������������ذوق واللطاف����������������������ة
  

  ونح���������������ن ف���������������ي س���������������جنكم بخي���������������ر

  

  2 مخاف��������������ة ، 2 ع��������������رى ، 2 ج��������������وع

  
  ف����������������������أكلملوا فض����������������������لكم علين����������������������ا

  
  بالش�������������������مس والج�������������������و والنظاف�������������������ة

  
  ج��������������اوزتموا الح��������������د ف��������������ي قران��������������ا

  
  ى اختنقن��������������ا م��������������ن الض��������������يافةحت��������������

  
  الض����������������يف م����������������ن حق����������������ه ث����������������7ث

  
  م����������������ن اللي����������������الي ب����������������7 إض����������������افة

  
  ل����������������������و زاد أو بع����������������������ض ي�����������������������وم

  

  يك��������������ون ف��������������ي منتھ��������������ي الس��������������خافة

  
  فس������������������������������������رحوه ب�������������������������������������7 وداع

  
  وط����������������������اردوه ب�����������������������دون لھف�����������������������ة 

  
  ص���������������بوا عل���������������ى رأس���������������ه رم���������������ادا

  

  وم�����������������ا تبق�����������������ى م�����������������ن الكناف�����������������ة

  
  ث�������������م اكس�������������روا الزي�������������ر م�������������ن وراه

  
  وأحرق����������������������وا بع����������������������ده اللحاف����������������������ة

  
  يغن���������������������يكم هللا م���������������������ن ض���������������������يوف

  
  ك�����������������انوا لك�����������������م محن�����������������ة وآف�����������������ة

  
�ن  ، وح�دث تغيي�ر ف�ي ال�يمن. ثم انتقلنا بعد الخروج من السجن في مصر إلى بي�روت

ك��انوا يعتق��دون أن مص��ر دخل��ت  ، اليمني�ين ف��ي الواق��ع فوجئ��وا بش��يء ل��م يخط��ر عل��ى ب��الھم
لتعي�د و ، إذ كانت تعلن أنھا دخلت �نقاذ ا�نسان اليمني م�ن التخل�ف. اليمن ببواعث إنسانية

كان ھذا ا2نطباع عند كثي�ر م�ن اليمني�ين ال�ذين ل�م . إليه الكرامة ا�نسانية التي كرمه هللا بھا
يفقھوا ولم يدرسوا ھذه الدعوات وھؤ2ء الحكام الذين اتخ�ذوا الش�عارات مب�ررات فق�ط ك�ي 
يتمس��كوا بالس��لطة وليك��ي يح��اربوا ال��دنيا وك��ل ش��يء م��ن أج��ل ھ��ذه الس��لطة ول��و احترق��ت 

وكأن ھذه القوات ما . فبدأ اليمنيون ينقبضوا من التصرفات التي رأوھا. في سبيلھا الشعوب
وطال��ت . دخل��ت إ2 لك��ي تجع��ل م��ن ال��يمن قاع��دة تنطل��ق منھ��ا نح��و ش��به الجزي��رة العربي��ة
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وكان من الممكن أن 2 تطول ولك�ن لك�ي يتخ�ذوا منھ�ا مب�ررا للبق�اء ف�ي . المعركة في اليمن
فحينم���ا أنس���حب الج���يش . رب ويختلق���ون ا�س���باب والمش���اكلك���انوا يوس���عون الح���. ال���يمن

ولك��ن ك��ان ھن��اك مجموع��ات مض��للة . المص��ري م��ن ال��يمن ب��دأ اليمني��ون يتنفس��ون الص��عداء
ترى أن التحدث أو ا�ساءة إلى الجيش المصري أو الحديث عنه  ، بالشعارات مستمتعة بھا

ھ�و تنحي�ة الس�7ل �ن�ه ك�ان  فك�ان أول�ى ش�يء. وھكذا ستدور حر أھلي�ة ، يفضي إلى القتال
وقد ضاقت ال�يمن ب�ه ذرع�ا وعمل�وا عل�ى أخراج�ه . يمثل ركيزة للقوة الخارجية داخل اليمن

وبع��د أن خرج��ت ھ��ذه الق��وات 2ب��د أن يخ��رج . م��ن الحك��م باعتب��اره تابع��ا للق��وات المص��رية
وتشكل المجل�س الجمھ�وري ب�د2 ع�ن رئ�يس الجمھوري�ة ورش�حت أن�ا . ركائزھا من أسلطة

  . كون عضوا فيه لكنني�

فھ�و ال�ذي أوج�د ھ�ذا  ، وما حدث من ح�رب وانقس�ام ك�ان بفع�ل الغ�زو المص�ري لل�يمن
و2 لغ�ات و2  ، وھ�م كلھ�م ليس�ت لھ�م عقائ�د مختلف�ة. وأوجد ا2نقسام ب�ين اليمني�ين ، الشقاق

 ، إنم�ا كلھ�م يمني�ون وكلھ�م ع�رب مس�لمون. قومي�ات تس�تغل كم�ا ف�ي س�ائر البل�دان ا�خ�رى
ولك��ن ح��ين ل��م يج��دوا أن ھ��ذا . وع��ادات واح��دة ، ولھ��م تقالي��د واح��دة ، ح��دثون لغ��ة واح��دةيت

يعنى نقلوا لنا الوباء الذي صنعوه في الب7د . أوجدوا ملكي وجمھوري ، مسيحي وھذا مسلم
ل��م يج��دوا قومي��ات و2 ديان��ات . ال��يمن عل��ىأرادوا أن ينقل��وه . العربي��ة ليمزق��وا ب��ه ش��عوبھا

�ن ھ�ذا مفق�ود ف��ي  ، 2 أك��راد 2 أروام ، مختلف�ة ) جماع��ات عربي�ة( ات مختلف�ة و2 جنس�ي
ب�دأت ا�م�ور تنجل�ي  ١٩٦٨في ھذا الوقت من أغسطس س�نة  ، اليمن الذي كله شعب واحد

فأقب�ل . وبدأت الدعوة تعتمد على اليمنيين أو2 وقبل كل ش�يء. في اليمن وتنفتح انفتاحا آخر
وب��دءوا  ، الس��عودية وال��ذين ك��انوا ي الكھ��وف والجب��ال الملكي��ون ال��ذين ك��انوا 2جئ��ين ف��ي

ومنھم قادة كانوا يقاتلون قتا2 مريرا ضد إخوانھم الجمھ�وريين أي�ام  ، يتوافدون إلى صنعاء
 من الممكن أن يكون درسا للب7د العربي�ة ، ما حدث لليمن واستمر لسنين. وجود المصريين

وليس بي�نھم . عود إلى الب7د إخوانھم بل أساتذتھمبينما نرى في سوريا اليوم 2 يقبلون أن ي ،
ففي اليمن ينفتح ا�خ على أخيه إذا كان يطلق عليه الرصاص ويص�وب . إ2 خ7فات فكرية

. ف�ي أرض��ه وف��ي الس�لطة وف��ي أي مك��ان ، علي�ه الرشاش��ات لي�دخل ويقاس��مه ف��ي ك�ل ش��يء

ويحث��ون إع��ادة . تبارن��اوإذا بھ��م يعي��دون لن��ا اع ، ب��دأت ھ��ذه ال��روح ا�ن تطغ��ى ف��ي ال��يمن
. ) سس��فيرا ف��ي لبن��ا( الج��واز الدبلوماس��ي ال��ذي ك��ان س��حب عن��د م��ا ك��ان البيض��اني ھن��ا 

ولكن�ه اس�تطاع أن  ، والبيضاني ھذا بوجه صريح لم يكن يمنيا حقيقيا في فت�رة م�ن الفت�رات
فاتخذت�ه الحكوم�ة المص�رية أداة لھ�ا وس�لطته عل�ى . يحصل على جواز يمني وينتسب لليمن

ناء اليمن بحيث كان�ت الس�فارة ف�ي لبن�ان عب�ارة ع�ن وك�ر للتجس�س عل�ى اليمني�ين إل�ى أن أب
  . جاءت ھذه القيادة الجديدة فأخرجته من السفارة وأدانته بالسرقات
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  ) ٧( ملحق رقم 

  ا�مير الصالح

   إبراھيمسيف الحق 

 )١٩٤٨ -١٩١٨ (  

م يحي�ى حمي�د ال�دين ول�د ف�ي ا2ب�ن الث�امن ل]م�ا إب�راھيمإنه ا�مير الصالح س�يف الح�ق 
حفظ القرآن الكريم قبل أن يكمل الثامن�ة م�ن عم�ره أح�ب ا�داب  ١٩١٨صنعاء في سبتمبر 

والت�اريخ تعل�م الفروس�ية وعش�ق الص�يد اتص�ل بالعلم�اء والمص�لحين ف�ي ال�يمن ع�رف عن��ه 
  . الص7ح والتقوى

لة البؤس والظلم الذي لم يشارك أخوته في حياة اللھو التي اعتادوا عليھا شاھد بعينه حا
  .يعاني منھما الشبع اليمني وأشار على أبيه وأخوته بضرورة ا�ص7ح

بين نفسه أن يلتحق بھم مضحيا  القراءاتوحينما أصبح ل�حرار كيان وقاعدة في عدن 
بجماع�ة ا�ح�رار  إب�راھيملح�ق ا�مي�ر  ١٩٤٩بالمال والمج�د وحي�اة القص�ور وف�ي ن�وفمبر 

يف���ة ف���ي أوس���اط الع���الم العرب���ي وا�س���7مي وتناول���ت ا�ذاع���ات وق���د أح���دث ذل���ك ھ���زة عن
وف�راره إل�ى ع�دن مغ�ادرا ا�ھ�ل وال�وطن وع�رش  إب�راھيموالصحف خب�ر وص�ول ا�مي�ر 

بحق��وق الش��عب وعدال��ة الحك��م ف��ي ص��نعاء وتغيي��ر ا�وض��اع وإزال��ة الظل��م  مطالب��اً الخ7ف��ة 
 ، ف�ي مذكرات�ه » الش�امي حم�دأ «وي�روي  » ش�ريعة هللا والخلف�اء الراش�دين «والعمل على 

بإصابته  إبراھيمتظاھر ا�مير  « : صنعاء فيقول إلىمن اليمن  إبراھيمكيفية خروج ا�مير 
 «وق��رروا ض��رورة إس��عافه إل��ى  ، وأحض��ر ا�طب��اء ، وحم��ل إل��ى داره ، بم��رض الص��رع

ر عل�ى الب�راق ال�ذي اختي� أحم�دثم نقل على سيارة مع رفيق�ه  -روما للع7ج إلىثم  » أسمرة
ثم عل�ى ط�ائرة ف�ي  ، ومنھا على سفينة إلى كمران ، أساس أنه يتكلم ا�نجليزية إلى الحديدة

الذي أمر بإرسال أحد أو2ده ا�مراء 2ستقبال  ، بأمر ا�مبراطور ھي7 س7سي » أسمرة «
وف�ي أس�مره اتص�ل ا�مي�ر . وأنزله في قصره بأس�مرة -ابن ملك اليمن- » إبراھيما�مير  «

نعمان بواس�طة القنص�لية البريطاني�ة ف�ي أس�مره أو  أحمدبا�ستاذ الزبيري وا�ستاذ  اھيمإبر
وغ��ادر ا�مي��ر . فرحب��ا ب��ذلك–وع��رض عليھم��ا رغبت��ه ف��ي ا2نض��مام إليھم��ا  –أدي��س أباب��ا 

راء ف�ي ع�دن ا�م�واس�تقبله  –الب�راق  أحمدأسمره وقصر ا�مبراطور مع رفيقه وسكرتيره 
وذلك بعد جرده أبيه ا�مام يحيى من لقب  » إبراھيمسيف الحق  «بوه ولق ، استقبال ا�بطال

  . سيف ا�س7م

بحركة ا�حرار في عدن ثائرة كل من والده وأخي�ه  إبراھيملقد أثار التحاق سيف الحق 
فق�د أرس�ل أب�وه رس�الة يس�تطلع في�ه ا�س�باب الت�ي حملت�ه عل�ى ا2لتح�اق .  أحم�دولي العھ�د 

ي��ه وف��د م��ن قب��ل أخي��ه ول��ي العھ��د يقت��رح علي��ه الع��ودة وأن يق��دم ك��ل كم��ا ج��اء إل ، ب��ا�حرار
مطالبه الشخصية فتقضي له وقد تظاھر للوفد بالموافقة عل�ى الع�ودة ش�ريطة أن ي�دفع الوف�د 

فدفع عشرة آ2ف روبية لتاجر معروف في ع�دن ك�ان  ، أو2ً بعض ما كان عليه من الديون 
أم�ا الش��رط الث�اني ال��ذي . بي�ة إيج�ار الفن��دقق�د أقرض�ھا ل��ه ف�ي أس��مرة وأل�ف وخمس��مائة رو

أن يشتري الوفد لعبا ل�طفال وأحمر شفايف وأحذي�ة  «اشترطه سيف الحق على الوفد فھو 
 «ولما ت�م اش�تري ك�ل ذل�ك بمبل�غ عش�رة آ2ف روبي�ة ق�ام الرك�ب ميمم�ا نح�و .  » وعطورا

التي أقل�ت س�يف الح�ق  ولكن السيارة. تعز البشرى العظيمة إلىبعد أن حمل البرق  » اليمن
وألق�ى  ، جنوب�اً حول�ت مجراھ�ا  ، » خ�ور مكس�ر «بعد أن وصلت إل�ي المج�راد  ، وحاشيته

http://www.ikhwanwiki.com


ا�مير عصى الترحال في داره الجديدة في بيت صالح مكاوي الذي استأجره لھ�ذا الغ�رض 
  . » الجمعية اليمانية الكبرى

نوي الع�ودة إل�ى تع�ز وإنم�ا ي إبراھيمفلماذا كان ھذا التحول؟ بالطبع لم يكن سيف الحق 
. أحم��ر ش��فايف أج��لك��ان يس��خر م��ن الوف��د عن��دما أخب��ره ب��أن ھجرت��ه إل��ى ع��دن ك��ان م��ن 

ولماذا سألنا العليم عن سبب ھ�ذا الح�ول وق�د ع�رض عل�ى الوف�د إن�ه  « : وتضيف الصحيفة
دفع ي�ر ي�ا�مفترك�ه  ، فل�م ينتب�ه لوف�د إل�ى ھ�ذه النكت�ة ، إنما يريد أحمد شفايف وبوردة لب7ده

  .» ثمن ھذه ا�زياء

على برقية والده التي طل�ب فيھ�ا من�ه ش�رح ا�س�باب  إبراھيمأما بالنسبة لجواب ا�مير 
  : فقد بعث له برقيا ومما فيه ، التي جعلته ينضم إلى ا�حرار

يضرعون ، إنكما يا مو2ي تعلمون أن سبعة م7يين من اليمنيين في الداخل والخارج.. 
وأن يزيل العمال والحكام  ، أن يزيل عنھم ا�حكام القاسية في اليمن ، ءإلى هللا صباحا مسا

  .وأولي ا�مر الذي يرتكبون الظلم والفسق والسلب بواسطة الجنود باسمكن واسم الدين

وتأييدي للساعين في إص7ح  ، لم أفعل غير إع7ن براءتي من قساوة ا�حكام في اليمن
ل�ى تح�م الميث�اق م�ن أج�ل المحافظ�ة عل�ى اس�تق7ل ال�يمن وتوطيني ال�نفس ع ، الب7د والعباد

  .وسعادتھا ووحدتھا المھددة بالتمزق وا2نقسام

حتى يستتب ا�م�ن وتح�ل مش�اكل ال�يمن  » عدن «أما نيتي الصريحة فھي الجلوس في 
  .التي ستقضي على ا�مام إذا استمرت بھذا الشكل

ھج�ر فوافق�ت عل�ى اختي�ارھم �ع�يش ھكذا بع�د أن اخت�ار اليم�انيون بق�ائي بي�نھم ف�ي الم
 ، و2 أبغ��ي ب��ذلك منص��با ، 2 طالب��ا م��ا2 و2 جاھ��ا ، مطم��ئن الخ��اطر ، بي��نھم خ��الي الب��ال

لكث��رة المن��اظر المؤلم�ة وش��دة الض��غط ال��ذي  ، مفض�7 الع��يش بي��نھم عل�ى العيش��ة ف��ي ال�يمن
   .» سيولد ا2نفجار

  : يھاثم وج ا�مير إبراھيم رسالة ثانية إلى والده قال ف

�ت�7فيا أبتاه إن ضمير الح�ي وإرادة الش�عب القوي�ة ق�د انتزع�اني م�ن ب�ين أي�ديكم ...  
وق�د وج�دت ا�ح�رار المھ�اجرين ف�ي الخ�ارج . البقية الباقية من شره ا�سرة ومستقبل ا�م�ة

2 يحمل�ون حق�دا عل�ى  ، والمناصرين لھم في الداخل مخلصين للحق متتبعين لمن ينقادوا ل�ه
  .فما لنا 2 نضع أيدينا في أيديھم ، يريدون من أول ا�مر إسعاد الشعب أحد وإنما

2 تراودن���ا أي���ة محاول���ة غي���ر الرج���وع إل���ى ا�م���ة وقب���ول مطالبھ���ا العادل���ة .. ي���ا أبت���اه
  .وإرضائھا برفع ما يشكون منه وا2متزاج الصحيح با�مة العربية والتعاون معھا

الك�ة ناش�ئ م�ن أولئ�ك ال�ذين يس�تعبدون الش�عب إن سخط ا�مة على ا�سرة الم : يا أبتاه
وھ���م ب���ذلك يزعم���ون أنھ���م  ، ويجمع���ون الث���روة م���ن النف���وس الجائع���ة العاري���ة والمظلوم���ة

يجمع��ون لن��ا ق��وة وعت��ادا وھ��م ل��م يجمع��وا إ2 ا�حق��اد الت��ي ت��نجم عنھ��ا الث��ورات والمص��ير 
  .الوخيم

 ، ا 2 يس��تطاع ت7في��هت��داركوا أم��ر ا�م��ة قب��ل ف��وات الفرص��ة وح��دوث م�� : ي��ا أبت��اه.. 
واعلموا أن كل راع مسئول عن رعيته ولن يشفع لنا أحد يوم الحساب فإن حالة الرعية ف�ي 

  .جمع القطر تنذر بالويل وسوء المنقلب
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 ) الحس��ن( و  ) أحم��د( ھ��ل س��ألتم ع��ن أبن��اء ال��يمن ال��ذي قض��ى عل��يھم أخ��ي  : ي��ا أبت��اه
تعجل بالنقمة فقد بلغت ا�حكام الدرج�ة  بجورھم وتعسفھم؟ ھل استفسرتم عن أحوالھم؟ أنھا

  .» القصوى من الظلم وا2ستھتار بالشريعة 2 يحاسبھم أحد على أعمالھم

أن�ه عل�ى خط�ورة .. برقي�ة إل�ى أم�ين الجامع�ة العربي�ة إب�راھيمكما أرسل سيف ا�س�7م 
 الحالة في اليمن فقد قررت مع المخلصين من رجا2ت اليمن وبعض أخوتي سيوف ا�س7م

وضم أصواتنا  ، ونصرة ا�حرار اليمانيين ، أن ت7في الخطر بتأييد الجمعية اليمنية الكبرى
والت�ي ھ��ي  ، الت�ي 2 تس��يء إل�ى أح�د ، للمطالب�ة ب��الحقوق الش�رعية العادل�ة ، إل�ى أص�واتھم

  .ضرورية لس7مة الب7د وسعادتھا

ب�ل أن يفل�ت الزم�ام فأرجو من الجماعة العربية أن تتدخل لح�ل مش�كلة ال�يمن الخط�رة ق
  .» ويحدث ما 2 يحمد عقباه ولما 2 نحمده جميعا ، من أيدي المخلصين

ال�وزير إل�ى ا�ح�رار ف�ي  عب�د هللاأرس�ل ا�م�ام الجدي�د  ١٩٤٨وبعد قيام الثورة فبراير 
والبيري والنعمان وغيرھم برا إلى صنعاء واستقبل ا�مي�ر  إبراھيمعدن فرحل سيف الحق 

ولكن لم يستمر ذلك أكث�ر م�ن . ولى رئاسة مجلس الشورى في النظام الجديدبحفاوة بالغة وت
أن يقضي على ثورة الدستور فمات ا�م�ل وأع�دم  أحمديوما فقد استطاع سيف ا�س7م  ٢٦

زعماء الثورة وسجن أخيه في سجن حجه ث�م أدخ�ل ل�ه بع�د ذل�ك طعام�ا  أحمدسيف ا�س7م 
  .مسموم فاستشھد ا�مير الصالح

  .رياح التغير في اليمن –الشامي  أحمد- : ن التفاصيل راجعلمزيد م

  ثورة اليمن –الثور  عبد هللا -

  

  إلى أبيه إبراھيمرسالة ا�مير 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  : ج7لة والدي المعظم

  الس7م عليكم ورحمة هللا وبركاته

ى البقي�ة ت7ف�2يكم يا أبتاه إن ضمير الحي وإرادة الشعب القوية قد انتزعتني من بين أيد
الباقي��ة م���ن ش���ره ا�س���رة ومس���تقبل ا�م���ة وق��د وج���دت ا�ح���رار المھ���اجرين ف���ي الخ���ارج 
والمناصرين لھم في الداخل مخلصين للحق متبعين لمن ينقاد ل�ه 2 يحمل�ون حق�دا عل�ى أح�د 

  ؟؟فما لنا 2 نضع أيدينا في أيديھم ، وإنما يريدون من أول ا�مر إسعاد الشعب

وأكث�رھم حنان�ا وإش�فاقا عل�ى  ، وأصلحھم لج7ل�تكم ، أنني بھذا أبر أخوتي لكم : يا أبتاه
ال��ذي تح��يط ب��ه المك��اره وا�خط��ار و2 تنفعن��ا أي��ة محاول��ة غي��ر  ، أف��راد أس��رتنا ومس��تقبلنا

الرج��وع إل��ى ا�م��ة وقب��ول مطالبھ��ا العادل��ة وإرض��ائھا برف��ع م��ا يش��كون من��ه وا2مت��زاج 
  .اون معھاالصحيح با�مة العربية والتع

إن سخط ا�مة على ا�سرة المالك�ة ناش�ئ م�ن أولئ�ك ال�ذين يس�تعبدون الش�عب  : يا أبتاه
وھم بذلك يزعم�ون أنھ�م يجمع�ون  ، ويجمعون الثروة من النفوس الجائعة العارية المظلومة

  .لنا قوة وعتادا وھم لم يجمعوا إ2 ا�حقاد التي تنجم عنھا الثورات والمصير الوخيم
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ھل أنتم راضون ومطمئنون إلى مستقبل أسرتنا وا�مة تش�كوا جب�روت الحك�م  : يا أبتاه
الق�وي  بتي�ارهالذي 2 يحمينا و2 يجدينا فتي7 لو2 احترام شخصيتكم المقدسة لجرفتھم ا�مة 

  .الغضبان و2 يطيل صبرھا إ2 ما دمتم على قيد الحياة

 ، ح��دوث م��ا 2 نس��تطيع ت7في��هت��داركوا أم��ر ا�م��ة قب��ل ف��وات الفرص��ة و : ي��ا أبت��اه.. 
واعلموا أن كل راع مسئول عن رعيته ولن يشفع لنا أحد يوم الحساب فإن حالة الرعية ف�ي 

  .جميع القطر تنذر بالويل وسوء المنقلب

 ) الحس��ن( و  ) أحم��د( ھ��ل س��ألتم ع��ن أبن��اء ال��يمن ال��ذي قض��ى عل��يھم أخ��ي  : ي��ا أبت��اه
م؟ أنھا تعجل بالنقمة فقد بلغت ا�حكام الدرج�ة بجورھم وتعسفھم؟ ھل استفسرتم عن أحوالھ

  .القصوى من الظلم وا2ستھتار بالشريعة 2 يحاسبھم أحد على أعمالھم

بمھ�اجريھم ف�ي ا�ي�ام ا�خي�رة ف�رارا  ) عدن( واب فقد ضاقت  ، تعز ، أما أھالي لواء
ي اللواءين كما ومن يستر عنكم الحقائق ويقول أن الحالة ف ،)  أحمد( و  ) الحسن( من ظلم 

  .يرضى فقد كذب عليكم ف7 يوجد في اللواءين ابن أنثى لم يصبه الظلم والنھب والھتك

وما ي7قيه من مظالم الحكام الذين  ) رداع( كما أني ألفت نظرمكم يا مو2ي إلى قضاء 
شردوا سكانه في أنحاء المعمورة نتيجة السلب والقھر ولم تزل الرسائل ترد إلي من أھ�الي 

المخلصين وذوي المكانة فيھم يشكون فس�اد الحك�م ل�ديھم وقس�وة الم�وظفين وآخ�ر  ) رداع (
  .) رداع( رسالة استلمتھا استنكر صاحبھا قلة اھتمامي بقضاء 

 ، لسكان ال�يمن والطمأنينةوالحقيقة أننا 2 نالوا جھدا في العمل لجلب الراحة والرفاھية 
  .و2 مدينة لم يصبھا شر ظلم الحكاموإننا نعلم أنه 2 توجد في اليمن قرية 

 ، لتطلعوا عل�ى ك�ل م�ا يج�ري ف�ي مملك�تكم ) صوت اليمن( تكرموا يا مو2ي بمطالعة 
عل��ى ا�م��ة بإرس��اله ا�م���وال  ) أحم��د( تص��فحوا ھ��ذا الع��دد لتعرف��وا كي��ف يل��ومني أخ��ي 

  .الضخمة ليسكت بھا صوتي

وتقبل��وا تحي��اتي وخ��الص  ، اومزق��وا الس��تار ال��ذي بي��نكم وبينھ�� ، اس��معوا أن��ين ا�م��ة
  .احترامي وس7م هللا عليكم

  ولدكم المخلص 

  إبراھيم
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  إلى الشعب اليمني إبراھيمنداء سيف الحق 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

كلكم يعلم ما وصلت إليه ا�حوال في ب7دنا المنكوب�ة بس�بب ج�ور  : أبناء وطني العزيز
وس��كوا س��بيل . ض��لوا طري��ق الخي��ر والرش��ادالظ��المين وأعم��ال المس��تبدين الغاش��مين ال��ذين 

وجعل�وا أوارم الق�رآن ونواھي�ه وراء ظھ�رھم واس�تخفوا  ، واتبع�وا أھ�واءھم ، الغي والفساد
فحكموا الن�اس بالباط�ل وتم�ادوا ف�ي النھ�ب والس�لب وأك�ل  : صلى هللا عليه وسلمبسنة نبيھم 

ين وتح�ذي المخلص�ين أموال المسلمين وامتھان علماء الدين وا�عراض عن نصح الناص�ح
وقبض�وا أي��ديھم ع��ن الص��رف ف��ي مص��الح العب��اد وال��ب7د وأھمل��وا ك��ل م��ا يع��ود عل��ى ا�م��ة 
با�ص7ح والنجاح إلى غير ذلك من أعمالھم التي أغض�بت ال�رب س�بحانه وتع�الى وجعل�ت 
الناس يض�جون وي�دعون هللا ب�أن يخلص�ھم م�ن ھ�ذا الك�رب ويف�رج ع�نھم ب�زوال ھ�ذا العھ�د 

  .يضالجائر البغ

وكلكم يعلم أن المستبدين قد شطوا في استبعاد الناس واضطھاد رجال ا�مة وساقوا كل 
من يتوسمون فيه ا�خ7ص وح�ب الخي�ر �مت�ه وب�7ده إل�ى س�جون مظلم�ة موحش�ة ي7ق�ون 

  .من وحشتھا وثقل قيودھا وقسوة سجانيھا الويل والعذاب

احتسابا � ولرسوله وغيرة أھلي وأو2دي  تاركاومن أجل ھذا كله خرجت من صنعاء 
عليكم يا أبناء وطني الذين 2 عز لي إ2 بعزكم و2 سعادة لي إ2 بسعادتكم و2 راحة لي إ2 
في راحتكم وقد عزمت بعد أن استخرت هللا سبحانه وتعالى على البقاء في عدن �تمكن من 

ال�ب7د م�ن ظل�م  المطالبة بحقوقكم المغص�وبة و�عم�ل إن ش�اء هللا عل�ى تخليص�كم وتخل�يص
الظالمين وجور الجائرين و�بعث فيكم روح الغيرة وا�ب�اء الل�ذين ع�رفتم بھم�ا أبن�اء ال�يمن 

  .من قديم الزمن

يا علماء ا�مة إن الحالة في اليمن 2 تطاق بع�د الي�وم أب�دا وإن الس�كوت عل�ى م�ا نس�مع 
م ي�ؤمن بع�د هللا ونرى في كل صبح ومساء جريمة وأي جريمة وأنتم تعلمون أن�ه ل�يس لمس�ل

أن يسكت على ھذا الظلم وكيف بكم وأنتم العلماء ورثة ا�نبياء الذين أوج�ب هللا عل�يكم قب�ل 
غيرھم أن يأمروا بالمعروف وينھوا عن المنكر وينذروا الظالمين ويبينوا للناس أحك�ام ھ�ذا 

كي�ر خي�ر  الدين القويم الذي جاء بالعدل والمساواة بين الناس في ك�ل ش�يء وال�ذي دع�ا إل�ى
 ﴿ : أفترضون �نفسكم و�متكم ھذا ال�ذل والھ�وان أو نس�يتم قول�ه تع�الى ، وأمر بكل إص7ح

ُ ِميثَ��اَق الَّ��ِذيَن أُوتُ��وا الِكتَ��اَب لَتَُبيِّنُنَّ��هُ لِلنَّ��اِس َو2َ تَْكتُُمونَ��هُ فَنَبَ��ُذوهُ َوَراءَ  ظُھُ��وِرِھْم  َوإِْذ أََخ��َذ هللاَّ
  .﴾َقلِي7ً فَبِْئَس َما يَْشَتُرونَ َواْشَتَرْوا بِِه ثََمناًّ 

إنه لو2 إغضاؤكم عن أعمال الظالمين وس�كوتكم عم�ا ي7قي�ه المس�لمون لم�ا بل�غ الح�ال 
إل��ى م��ا بل��غ إلي��ه وأنك��م ل��و قم��تم ول��و ب��بعض واج��بكم ال��ديني لوق��ف الظ��المون عن��د ح��دودھم 

  .ل خير وف7حو�رحتم الناس من بطشھم وطغيانھم ولكنتم مصابيح ا�مة وقادتھا إلى ك

لقد استخدمكم الظالمون 2 �قامة العدل وا�حسان بين الن�اس و2  : أيھا العمال والحكام
لحفظ ا�م�ن والنظ�ام ف�ي ال�ب7د ولك�نھم اتخ�ذوكم جب�اة قس�اة تس�وقون إل�يھم أم�وال المس�لمين 
وتخض�عون لھ��م رق�اب إخ��وانكم م��ن الم�واطنين وق��د س��لبوا م�نكم ك��ل ح��ق وج�ردكم م��ن ك��ل 

7 يسمعون لكم رأيا و2 يقبلون منكم صرفا و2 عد2 حتى دخل في روع الناس أنكم سلطة ف
�نفس�كم ھ�ذه المنزل�ة ب�ين  ترتضون2 تصلحون إ2 للشر و2 تقدرون إ2 على ا�ذى فكيف 

2 طاع��ة  «وبم�اذا س��تواجھون هللا رب الع��المين وأن�تم تعلم��ون أن��ه  المس��لمينم�واطنيكم م��ن 
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أل��م ي��أن لك��م أن تعرف��وا ب��أنكم ح��راس ا�م��ن ورع��اة الع��دل  » لقلمخل��وق ف��ي معص��ية الخ��ا
ووك7ء ا�مة وأركان الدولة وأنكم مس�ئولون ع�ن ك�ل ص�غيرة وكبي�رة وأنك�م ل�و عمل�تم بم�ا 

  .يرضي هللا ويريح ضمائركم لنزل المستبدون عند رأيكم و�رحتم الناس وأرحتم أنفسكم

ب�ين قب�ائلكم مق�ام ك�ريم فكن�تم إذا قل��تم وإذا  لق�د ك��ان لك�م. ي�ا مش�ايخ ال�ب7د ونقب�اء القبائ�ل
 ينزلق��ون إل��يكم أم��رتم أطع��تم وك��ان الظ��المون يعرف��ون لك��م مق��امكم وق��دركم حينم��ا ك��انوا

ويطلبون مساعدتكم حت�ى إذا م�ا ت�م لھ�م ا�م�ر وص�فت لھ�م ال�دنيا تنك�روا لك�م ومنع�وا ع�نكم 
ذا أن�تم ف�اعلون وإل�ى مت�ى أن�تم حقوقكم وعوائدكم وأفقروكم بعد الغنى وأذلوكم بعد العزة فما

  على الذل مقيمون؟

أما أنتم أيھا الزراع الكادحون فخطبكم عظيم وحالكم أليم وقد طالب صبركم على جور 
ال�ذين  » المخطط�ين والمنف�ذين «الحكام والعمال وعسف المأمورين النھابين وأذية العس�كر 

م الظ���المون خ���و2 وعبي���دا يحتل���ون من���ازلكم وينتھك���ون حرم���ة بي���وتكم وق���د طالم���ا اعتب���رك
تزرع��ون لي��أكلوا وتجرع��ون ليش��بعوا وتش��قون ليس��عوا ث��م إنھ��م 2 يحم��ونكم إذا أج��دبتم و2 
يس��اعدونكم إ2 افتق��رتم و2 ي��داوونكم إذا مرض��تم وق��د ض��عفت أح��والكم وتناقص��ت أج��وركم 

ال�ب7د ف�رارا م�ن الظل�م والعس�ف وطلب�ا للع�يش وبعتم أراضيكم وھ�اجر بعض�كم إل�ى خ�ارج 
  .لذي حرمتموه في وطنكما

إن قلي وهللا ليتفطر ألما لحالتكم و2 ت7قونه من محن 2 عداد لھا ومص�ائب 2 قب�ل لك�م 
بھ��ا وإنن��ي �دع��و هللا س��بحانه وتع��الى أن يق��رب الي��وم ال��ذي ت��ذوقون في��ه طع��م الع��دل ول��ذة 

  .العيش الكريم

تغ7لي الفظي�ع ال�ذي ش�ل إنكم من ض�حايا ھ�ذا العھ�د ا2س� : وأنتم أيھا التجار المنكوبون
أيديكم وعطل أعمالكم وقضى عل�ى تج�ارتكم بمنافس�ة ال�و2ة المت�اجرين ال�ين أعم�ى ال�دينار 
بصائرھم فاستغلوا نفوذھم وسلطانھم في التجارة بين رعاياھم حظك�م وتحت�ارون ف�ي ت�دبير 

  .عيشتكم وعيش من تعولون من أھلكم وو2ئكم

لون الدائبون والجنود المجھولون الذين الظ�المون أنتم العام : أيھا الموظفون الصابرون
لخ��دمتھم وتنفي��ذ مقاص��دھم 2 لخدم��ة ال��وطن ورعاي��ة مص��الح ا�م��ة ع��نكم حق��وقكم وقت��روا 
عليكم في مرتباتكم وأرزاقكم وأحوجوكم إلى م�د وج�رأة عل�ى أخ�ذ أم�وال الن�اس م�ن وج�وه 

و الدول��ة ف��ي جمي��ع غي��ر مش��روعة وحرم��وكم م��ن الع��زة والكرام��ة والت��ي يتحل��ى بھ��ا موظف��
  .حكومات العالم

وتقض��ون أعم��اركم ف��ي خدم��ة ث��م  تعمل��ون ل��ي7 ونھ��ارا ث��م 2 تج��دون م��ن يق��در أعم��الكم
تتركون أو2دك�م م�ن بع�دكم فق�راء 2 يج�دون حكوم�ة ترع�اھم و2 ولي�ا يق�وم ب�أمر معيش�تھم 

ظمھ��ا وت�ربيتھم وأنك��م كم�ا أع��رف أكث�ر طبق��ات ا�م�ة إدراك��ا ل�م�ور وفھم��ا ل�وض�اع وأع
  .استعدادا للخير وأحوجھا إلى الرعاية وا�نصاف

ي��ا أبن��اء قحط��ان وع��دن أن وي��ا أحف��اد حمي��ر وكھ��7ن  : أيھ��ا الجن��ود اليم��انيون البواس��ل
ا�م��ر ف��ي ال��دنيا كلھ��ا تب��الغ ف��ي تك��ريم جنودھ��ا وتب��ذل ا�م��وال الطائل��ة ف��ي س��بيل ت��دريبھم 

ال�ذمار وح��راس ال��وطن المق��دس  وتس�ليحھم وت��وفير أس��باب راح�تھم وإع��زازھم �نھ��م حم��اة
الذين يبذلون دماءھم في الدفاع عن كيانه والذب ع�ن حرمات�ه ومص�الح ويق�دمون أرواحھ�م 
ف��داء ل��ه و�بنائ��ه أم��ا أن��ت أيھ��ا الجن��دي اليم��اني ف��7 يعتب��رك ح��اكموك الظ��المون والطغ��اة 

لين��اموا  المس��تبدون إ2 خادم��ا م��أجورا لحراس��تھم وتنفي��ذ مقاص��دھم الشخص��ية تس��ھر اللي��الي
مطمئنين ھادئين وتفترش الحصير وتلتحف السماء في دورھم وقص�ورھم الش�امخة وتل�بس 
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المطھم�ة وتأك�ل الخب�ز  الخيولأخشن الثياب ليرتدوا الحرير والديباج وتمشي جانيا ليركبوا 
ليأكلوا ما لذ وطاب من ا�طعمة وھم مع ھذا كله 2 يقدرون ل�ك ق�درا و2  » الكدم «الجاف 

لك بحرمة بل يستخدمونك في أح�ط ا�عم�ال والخ�دمات ويھينون�ك بأش�د العب�ارات  يعترفون
  .وأقذع الكلمات وھم مع ھذا 2 يتركون لك من المقر الضئيل بل يستردونه إليھم بالقطعيات

  .والتقسيط ويحتالون عليه بتلك المعاملة التي 2 يعامل بھا أدنى العبيد

واناتھم و2 يعتنون بك والويل �ھلك إذا واف�اك إذا مرضت فإنھم يعتنون بحي والويل لك
أمر هللا وصدرت ا�وامر بأن يحصلوا منھم ما تركت ورائك من حص�يرة ممزق�ة وم7ب�س 

  .مھلھلة

إن�ك وهللا لمظل�وم مع�ذور وإنك�م ي�ا جن�ود ال��وطن ل�و ع�رفتم وط�البتم بحقك�م لك�ان ق��ولكم 
  .القول وفصلكم الفصل

د فق�أود أن تعلم�وا ب�أن الع�الم العرب�ي وا�س�7مي . كمطبق�ات اخت7فأيھا اليمانيون على 
س��مع ص��وتكم وع��رف قض��يتكم تم��ام المعرف��ة وغض��ب لم��ا تقاس��ونه ع��ن وي��7ت ھ��ا العھ��د 

جميعا أن الحالة في اليمن خطي�رة وأن�ه 2 يمك�ن الص�بر  والمسلمونرك العرب دوأ مالمشئو
  .عليھا و2 السكوت عنھا

ة ال��دول العربي�ة وبحكومتھ��ا وملوكھ�ا وأمرائھ��ا واعلم�وا أنن�ي عل��ى اتص�ال دائ��م بجامع�
وزعمائھ��ا كم��ا أنن��ي عل��ى اتص��ال بوال��دي ج7ل��ة ا�م��ام وب��إخوتي الس��يوف أتكل��م باس��مكم 
وأطال��ب بحق��وقكم وأعم��ل �نق��اذكم ف��7 تقنط��وا و2 تيأس��وا م��ن ع��دل هللا وابش��روا وبش��روا 

و2 أقص��د م�ن وراء م��ا  بالنص�ر والف�رج القري��ب واعلم�وا أنن�ي 2 اعتب��ر نفس�ي إ2 كأح�دكم
أق��وم ب��ه إ2 مرض��اة هللا ومرض��اتكم وق��د أي��دني ف��ي م��وقفي ھ��ذا جمي��ع ا�ح��رار اليم��انيين 

  .وھيأتھم العاملة في الداخل والخارج

ل�ي أن أناش�دكم الي�وم ف�ي أم��ر فھ�و أن توح�دوا كلم�تكم وتض�موا ص��فوفكم و2  ك�انوإذا 
�نقاذ الوطن وهللا معن�ا وق�د كت�ب عل�ى  تعينوا الظالمين على أنفسكم وأن تعملوا معي جميعا

  .نفسه نصر المحقين وخذ2ن المبطلين والس7م عليكم ورحمة هللا وبركاته

  المحتسب � ولرسوله

  » إبراھيم «خادم ا�مة 

  م١٩٤٧
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  ) ٨( الملحق رقم 

  الميثاق الوطني المقدس

  ١٩٤٧الذي وضعه حسن البنا عام 

بعي�د ف�ي أم�ور ال�دنيا وال�دين بس�بب ا2س�تبداد لما صارت أحوال اليمن منحطة إل�ى ح�د 
و�نانية اللذين اشتھر بھما ا�م�ام يحي�ى ب�ن حمي�د ال�دين حت�ى ص�ار الغ�رض المطل�وب م�ن 

ول�م يب�ق غي�ر مظ�اھر خادع�ة كاذب�ة 2 تتف�ق م�ع موجب��ات  ، ا�مام�ة مع�دوما ف�ي ك�ل ناحي�ة
و2 تص��ون ، لح�الالش�رع الش�ريف و2 تض�من ش�يئا م�ن ا�ص��7ح ال�ذي يوجب�ه ال�ذين ف�ي ا

  .اليمن من أسوأ العواقب في ا2ستقبال

وطلبا للس7مة في الدين والدنيا من العقوبة م�ن  ، � تعالى وللمسلمين ، وقياما بالواجب
اجتم��ع ممثل��و الش��عب اليمن��ي عل��ى ... هللا س��بحانه وتع��الى ولحف��ظ ش��رف ال��دين وا2س��تق7ل

نظ�ام ش�رعي ص�الح وإقام�ة م�ن ينف�ذه  في ھيئة م�ؤتمر للنظ�ر ف�ي وض�ع ، اخت7ف طبقاتھم
ويقوم بكل واجب ديني ودنيوي لليمن وأھله عن�د وف�اة  ، ويحفظ المن ويضبط مصالح ا�مة

  : ا�مام الحالي فقرروا ا�ن با�جماع ما يأتي

  ) ١( مادة 

ومنزل�ة عالي�ة  ، وفض�ل ، لما اش�تھر ب�ه م�ن عل�م )     ( مبايعة سيادة السيد 
دستوريا على نح�و م�ا  ، شوريا ، شرعيا ، مبايعة دينية ناجزة إماما ، في نفوس الناس ا�ن

فيم��ا 2 يخ��الف أدن��ى مخالف��ة للتع��اليم  ، تس��ير ب��ه أرق��ى ا�م��م الي��وم ف��ي الع��الم المتحض��ر
  .ا�س7مية السمحة الصحيحة

  ) ٢( مادة 

عل��ى  ، إلي��هن ممثل��ي الش��عب اليمن��ي لحض��رة ص��احب الس��يادة المش��ار م��كان��ت البيع��ة 
  : المقدسة ا�تية الشروط

والس�نة النبوي�ة عل�ى ص�احبھا  ، العمل في كل قول وفعل بم�ا تض�منه الق�رآن الك�ريم ) أ
  .وآله أفضل الص7ة والتسليم وما كان عليه السلف الصالح رضوان هللا عليھم

يكون حضرته ھو ا�مام الشرعي ورئيس الدولة اليماني�ة ويك�ون ل�ه الح�ق الكام�ل  ) ب
�والشخص��ية الت��ي لس��ائر المل��وك  ، م��ام المح��ق الملت��زم تنفي��ذ ھ��ذا الميث��اقال��ذي يتمت��ع ب��ه ا

  .ورؤساء الدول الحرة المستقلة في العالم

  .وجميع ا�حكام في المحاكم الشرعية إ2 باسمه ، 2 تصدر جميع مراسيم الدولة ) ج

  .2 تتم أية معاھدة مع الحكومات ا�خرى إ2 بموافقته وتحت إمضائه ) د

ل�دى ال�دول  ، يه وح�ده تق�دم أوراق ا2عتم�اد م�ن الممثل�ين الدبلوماس�يين ا�جان�بإل ) ھـ
  .اليمنية

له الحق في ا�شراف على مجلس الشورى وعلى مجلس الوزراء وا2قتراح للنظر  ) و
  .في كل ما يريد من المشروعات على اخت7ف أنواعھا

أعم�ال أي ش�خص ذي وله الحق في ا�ش�راف عل�ى جمي�ع أم�وال الدول�ة ومناقش�ة  ) ز
  .ع7قة بھا
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له السمع والطاعة في المنشط والمكره من كل فرد داخل نظام ھ�ذه البيع�ة الجاري�ة  ) ح
على العمل بكتاب هللا وسنة رس�وله وعل�ى م�ا ك�ان علي�ه الس�لف الص�الح وعل�ى العم�ل بك�ل 

ھذا الميث�اق له في ذلك ما دام متمشيا على ھذه البيعة ملتزما ل.. تحسين يقبله الشرع الشريف
  .ساعيا إلى الغاية المقصودة من ذلك بكل سرعة ممكنة

  ) ٣( مادة 

يكون نظام الحكم شورويا دستوريا بما 2 يخالف الشريعة السمحة الصحيحة م�ن كت�اب 
  .هللا وسنة رسوله

   ) ٤( مادة 

يقوم على وضع الدستور اليمن�ي لجن�ة خاص�ة يعينھ�ا مجل�س الش�ورى م�ن أھ�ل الكف�اءة 
علما وعم7 ويجب أن نستعين في ذل�ك بالجامع�ة العربي�ة وحكوماتھ�ا والعبق�ريين والص7ح 

  .ما يقررونه ليحليه حا2 إ2 الجمعية التأسيسية ا�ماممن رجالھا ثم يعرض على 

   ) ٥( مادة 

بعد ما تضع اللجنة ھيكل الدستور بمواده المفصلة يجب أن يرفع إلى ا�مام ليحيله على 
لتنظ��ر في�ه وتناقش��ه م�ادة م��ادة ويك�ون التص�ديق عل��ى ك�ل م��ادة من�ه بع��د الجمعي�ة التأسيس�ية 

المناقشة با�كثرية وفي ھذه الحالة يعرض مرة أخرى على ا�مام ليطلع على ما فيه ويقرر 
ما اتضح له ص7حيته وله الحق أن يأمر بإعادة النظر فيما عدا ذلك مبيننا أوج�ه ل�نقص في�ه 

ھ��ا ب��درس ذل��ك عل��ى ض��وء التع��اليم ا�س��7مية وبع��د ذل��ك وعل��ى الجمعي��ة أن وت��والي اھتمام
ويص��بح حينئ��ذ واج��ب التنفي��ذ  ترفع��ه إلي��ه أخي��را مص��حوبا بمس��تندات م��ا قررت��ه ا�كثري��ة

  .والتوقيع

   ) ٦( مادة 

يك��ون ض��من أعض��اء الجمعي��ة التأسيس��ية ا�ساس��يين أعض��اء مجل��س الش��ورى ال��ذي 
  .سينص عليه فيما بعد

  ) ٧( مادة 

لمشار إليه ھو الذي يضع قانونا 2نتخابھم إذا قرروا طريقة ا2نتخ�اب مجلس الشورى ا
عل�ى أن يك��ون مفھوم��ا م��ن . أو يعي�نھم با2ش��تراك م��ع حض�رة ا�م��ام إن رأى طيق��ة التعي��ين

   : ا�ن في حالة ا2نتخابات ما يأتي

س�نة غي�ر محك�وم علي�ه ش�رعا �ج�رام  ٢٠أن يكون لكل يماني ذك�ر ب�الغ م�ن العم�ر  -أ
  .نتخابحق ا2

  .أن 2 يقل عدد ممثلي المدن عن الثلثين -ب

  .أن تكون القبائل والقضوات ممثلة -ج

أن يك��ون للمھج��رين اليم��انيين ف��ي أي بل��د يوج��دون فيھ��ا ح��ق إرس��ال ممثل��يھم ف��ي  -د
المجلس إذا كان فيھم ث7ثة آ2ف فأكثر تتوفر فيھم شروط ا2نتخاب وإذا كثروا لھم على كل 

  .ممثل واحد وعلى الكسور مھما قلت ممثل واحدث7ثة آ2ف ناخب 

  ) ٨( مادة 
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بما أن دعوة جمعية تأسيسية تتعذر ا�ن وأن وضع الدستور وتحديد المسئوليات الدائمة 
 «فإلى أن يتيسر ذلك يجب أن يك�ون تعي�ين مجل�س مؤق�ت يس�مى .. إنما ھو من اختصاصھا

  .» مجلس الشورى

  ) ٩( مادة 

  : ار إليه المؤقت ما يليتكون ص7حية المجلس المش

عل�ى أن يعم�ل بھ�ا  ، القيام بوضع القوانين المؤقت�ة وض�عا 2 يخ�الف ال�نظم الش�رعية -أ
  .حتى يصدق على الدستور وحينئذ تقر أو تلغى

  .القيام بالمھمات المشار إليھا في المواد السابقة -ب

  .للفترة المؤقتة يضع ميزانية الدولة -ج

وعل��ى ا�م��ام أن 2 يب��رم أي��ة معاھ��دة إ2 إذا  ، يرفض��ھايص��ادق عل��ى المعاھ��دات و -د
أو م��ديرا أو أم��ين ل��واء أو  ، ص��ادق عليھ��ا أكثري��ة ھ��ذا المجل��س وعلي��ه أن 2 يع��زل وزي��را

موظفا ھو عضو في مجلس الشورى في المدة المؤقتة قبل وضع الدستور إ2 بموجب عزله 
ف��ي مجل��س الش��ورى أو  ، حبحك��م الش��رع بع��د تقري��ر وج��وب ذل��ك م��ن العلم��اء أھ��ل الص��7

  .لسبب آخر يتفق عليه أكثر ھذا المجلس

  ) ١٠( المادة 

م��نھم ال��ذين س��يذكرون إم��ا بأوص��افھم أو  يت��ألف مجل��س الش��ورى م��ن س��بعين عض��وا
بأشخاصھم والباقي يتفق عليه تعيينھم مجلس الوزراء وحضرة ا�مام وا�عض�اء المعين�ون 

  : من ا�ن ھم

  .أعضاء مجلس الوزراء -أ

  .مديرو الوزارات -ب

  .المستشارون العموميون -ج

المرفقة  ) قائمة الموظفين الشوريين(  التي تصطلح على تسميتھا ) ٣( القائمة نمرة  -د
كل ھؤ2 ء يكونون أعضاء ف�ي مجل�س الش�ورى المؤق�ت  ، بھا والتي ستتلى مع بقية القوائم

  .بحكم وظائفھم

  ) ١١( مادة 

  .) ١( التالي في القائمة المرفقة رقم  يتألف مجلس الوزراء على النحو

   ) ١٢( مادة 

  .) ٣( تتألف ھيئة الموظفين الشوريين على النحو ا�تي في القائمة المرفقة رقم 

  ) ١٤( مادة 

تنتھي مھمة مجلس الشورى المؤقت بمجرد انتھائه من وضع الدستور ودع�وة الجمعي�ة 
ه م�ن غي�ر أي إج�راء جدي�د إل�ى أعض�اء التأسيسية ل7نعقاد وفي ھذه الحال�ة يتح�ول أعض�اؤ

  .الجمعية التأسيسية كما سبقت ا�شارة إلى ذلك

  ) ١٥( مادة 
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بمجرد ا2نتھاء من إقرار الدستور يجب عل�ى الحكوم�ة القائم�ة أن تق�دم اس�تقالتھا لح�رة 
ج7لة ا�مام وعليه ھو أن يدعو م�ن يش�اء لت�أليف حكوم�ة جدي�دة حس�ب توص�يات الدس�تور 

  .آنفاالمشار إليه 

  ) ١٦( مادة 

  : عند تأليف الحكومة الجديدة يجب أن تجتمع الجمعية التأسيسية فورا للغرض ا�تي

بما أن اليمن لم تتھيأ بعد طباعھا للمعارك ا2نتخابي وليس من مص�لحتھا ل�ذلك ف�ي أول 
عھدھا بالدستور ف�عضاء الجمعية التأسيسية أن يتحولوا من غير إجراء جديد إلى أعض�اء 

أو غي�ر ذل�ك م�ن ا�س�ماء  ) مجل�س الن�واب( الھيئة الشرعية الجديدة التي س�وف تس�مى في 
  : وذلك لدورة واحدة فقط لعدد السنوات التي سيحددھا الدستور وليكن ذلك بشرطين اثنين

  .أن 2 يرى أكثرية ا�عضاء وا�مام خ7ف ذلك ) أ

  .أن 2 يكو من الشعب اعتراض ظاھر معتبر ) ب

  ) ١٧( مادة 

بما أن اختصاصات المسئولين للفترة المؤقتة ل�م تفص�ل ف�ي ھ�ذا الميث�اق تفص�ي7 ك�ام7 
 ، فيجب فيما عدا ما نص عليه فع7 أن تكون اختصاصات الجميع كما ھو الحال ف�ي مص�ر

بين الملك والحكومة والمجل�س الني�ابي عل�ى أن�ه يج�ب ف�ي الوق�ت نفس�ه المب�ادرة  ، والعراق
  .في مدة 2 تزيد على سنة واحدة لتستقر ا�مور نھائيا ، إلى وضع الدستور اليمني

  ) ١٨( مادة 

يشرع في تأسيس حرس وطني في الح�ال م�ن الش�باب المثق�ف وغي�رھم ل7س�تعانة بھ�م 
عل��ى حف��ظ ا�م��ن وتن��وير ا�فك��ار ويك��ون رئيس��ھم ھ��و مجي��ر وزارة ال��دفاع ووكلي��ه م��دير 

وتق�در لھ�م معاش�ات محترم�ة عل�ى أن وزارة الداخلية ويتبع�ان مع�ا رئاس�ة مجل�س ال�وزراء 
  .تقطع بمجرد ما يسرحون عندما يتم ا2ستقرار

  ) ١٩( مادة 

تبل��غ الجامع��ة العربي��ة ودولھ��ا بالعھ��د الجدي��د ويطل��ب إل��ى تل��ك ال��دول الش��قيقة أن تبع��ث 
عدد من الطائرات ل7ستعانة بھا على حف�ظ ا�م�ن  ) أو2( للحكومة اليمنية الجديدة كل منھا 

ل ا2س��تعارة أو ا�يج��ار لم��دة قص��يرة وثاني��ا يطل��ب منھ��ا ح��7 وبإلح��اح انت��داب وعل��ى س��بي
  .خبراء ل7ستعانة بھم على تنظيم جميع أنواع ا�دارات الحكومية

  ) ٢٠( مادة 

الدول�ة وحص�ره اويك�ون م�ن أعض�ائھا  تؤلف حا2 لجنة تسم للجنة المالي�ة لض�بط مالي�ة
وأعض�اء  ، لي�ه ومستش�ار الدول�ة الع�امرئيس مجلس الوزراء ورئ�يس مجل�س الش�ورى ووك

آخرون يجوز أن يكونوا من الوزراء وغيرھم تعينھم الحكومة وتكون اللجنة تح�ت إش�راف 
حض��رة ا�م��ام ويك��ون الجمي��ع مس��ئولين بالتض��امن ع��ن مالي��ة الدول��ة حت��ى تنظ��يم ا�ح��وال 

ن�ة ويعين دي�وان محاس�بة عل�ى النح�و الموج�ود بمص�ر وغيرھ�ا ويخل�ى ط�رف أعض�اء اللج
  .وتحل نھائيا

  ) ٢١( مادة 
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إذا ثبت عن شخص مھما علت منزلته اخت7س شيء من أموال الدولة أو محاولت�ه ذل�ك 
أو با2شتراك مع آخرين فإن�ه يح�اكم أم�ام مجل�س الش�ورى ويج�ب أن  ، سواء كان با2نفراد

تحدد عقوبته بمدد قاسية وعقوب�ات حاس�مة مم�ا يجي�زه الش�رع الش�ريف عل�ى درج�ة خيانت�ه 
  .بأتم صورة رادعة زاجرة

  ) ٢٢( مادة 

فيھ�ا يك�ون ب�اقتراح ال�وزير المخ�تص  الم�وظفينجميع وظائف ال�دول الرئيس�ية وتعي�ين 
  .للنظر والموافقة عله أو ا�مر بإعادة النظر فيه ا�مامويقدمه إلى 

  ) ٢٣( مادة 

  .عباعتبار ا�وضا » الملك «أو  ) صاحب الج7لة ا�مام( يلقب  : حضرة ا�مام

  ) ٢٤( مادة 

 «وال�وزراء ومستش�ار الدول�ة ب�ـ  » حضرة صاحب الج7لة «ويلقب رئيس الوزراء بـ 
  .» حضرة صاحب المعالي

  ) ٢٥( مادة 

( مستشارون عموميون وخصوصيون أم�ا ا�ول�ون فيك�ون لھ�م درج�ة  ) للدولة( يكون 
( ف��ي ويكون��ون أعض��اء  ) مجل��س ال��وزراء( ويك��ون ح��ق حض��ور جلس��ات  ) وزي��ر ممت��از

و2 يزيد عددھم على خمسة وأما ا�خرون فيكونوا يمنيين ويكون عددھم  ) مجلس الشورى
وتحدد الحكومة درجتھم وحقوقھم وواجباتھم ويلقب المستش�ار الع�ام  ) الدولة( حسب حاجة 

ويع�ين أول مستش�ار ع�ام  » المستش�ار الع�ام للدول�ة اليماني�ة ، حضرة ص�احب المع�الي «بـ 
والب��اقون تعي��نھم الحكوم��ة بموافق��ة ا�م��ام  )     ( حب المعالي للدولة حضرة صا

  .فيما بعد ولكما دعت الحاجة إلى ذلك

  ) ٢٦( مادة 

يجب ا�سراع إلى تحسين حالة الجيش الذي ھو رمز الب7د وفخارھا بأن تزاد مرتبات 
ك�ل ف��رد م��نھم وض��ابط وآم��ر إل��ى الدرج��ة الت�ي تض��من للجن��دي اليمن��ي م��ن ا2عتب��ارات م��ا 

  .وغيرھا والتجھيزاتعطى لسائر الجيوش الحديثة من الم7بس ي

  ) ٢٧( مادة 

يجب ا�سراع إلى إزالة الظلم والطغيان عن الرعايا في طريقة أخذ الواجب�ات وإس�قاط 
  .البواقي الكاذبة

  ) ٢٨( مادة 

يجب القضاء على روح الرشوة والمحسوبية في الدولة وعدھا من الخيانات الكبرى مع 
ام حديث كامل في جميع دوائر الحكومة يطارد الفوض�ى ويمن�ع الت7ع�ب بمص�الح إقامة نظ

  .ا�مة ويكفل راحة الموظفين

  ) ٢٩( مادة 

تصان أموال الناس جميعا وأعراضھم وأرواحھم إ2 في أمر ش�رعي أو ق�انون ش�رعي 
ويص��ير أف��راد الش��عب اليم��اني ف��ي درج��ة واح��دة م��ن حي��ث المس��اواة المطلق��ة إ2 م��ا ك��ان 
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مواھ��ب وا�عم��ال ويك��ون الك��ل تح��ت حك��م الش��ريعة الس��محة الص��حيحة وتج��ري أحكام��ه لل
  .على الصغير والكبير بدون فارق

  ) ٣٠( مادة 

  .تكفل حرية الرأي والك7م والكفاية وا2جتماع في حدود ا�من والقوانين

  ) ٣١( مادة 

  .ربيةيجب تأسيس مجالس ل�لوية والبلديات على ما ھو موجود في البلدان الع

  ) ٣٢( مادة 

يجب العمل عل�ى محارب�ة الجھ�ل والفق�ر والم�رض ف�ي غي�ر ھ�وادة وبك�ل م�ا تس�مح ب�ه 
وس�ائل الدول�ة والعم�ل بأس�رع م�ا يمك��ن عل�ى تيس�ير أس�باب المواص�7ت وإنع�اش الزراع��ة 

  .التي ھي أساس اقتصاديات اليمن

  ) ٣٣( مادة 

والقنصلي لفائدة اليمن خاصة  يجب ا2تصال بالعالم المتمدن بواسطة السلك الدبلوماسي
  .وللتعاون على إسعاد الجنس البشري عامة عم7 بتعاليم ديننا وتقاليدنا لعربية

  ) ٣٤( مادة 

يك�ون تعي�ين الممثل�ين للدول�ة ف�ي الخ�ارج ب�اقتراح وزي�ر الخارجي�ة وتقديم�ه إل�ى ا�م�ام 
  .للنظر فيه والموافقة عليه

  ) ٣٥( مادة 

ل�ين سياس�يين بأس�رع م�ا يمك�ن ف�ي ال�ب7د العربي�ة الش�قيقة يجب المب�ادرة إل�ى تعي�ين ممث
  .وينبغي البرھان على التعاون مع الجامعة العربية إلى أقصى حد ممكن

  ) ٣٦( مادة 

يجب الضرب على يد كل من تحدث�ه نفس�ه ب�التعرض �رادة ا�م�ة بإح�داث أدن�ى س�بب 
  .جيخل با�من العام أو يسبب أدنى ضرر للدولة في الداخل والخار

  ) ٣٧( مادة 

يجب العناية التامة بالمھاجرين اليمنيين خ�ارج ال�ب7د والعم�ل عل�ى إع�ادة م�ن يمك�ن أن 
  .تنتفع به الب7د في الداخل

  ) ٣٨( مادة 

م�ا أن الترك�ة الت�ي خلفتھ�ا حكوم�ة العھ�د الماض�ي ثقيل�ة ومعق�دة تقتض�ي وقت�ا ومجھ��ودا 
دوء والس��كينة وأن يت��ذرع بالص��بر جب��ارا فالحكوم��ة تھي��ب بالش��عب اليم��اني أن يلت��زم الھ��

  .في سبيل المجد وإقامة عھد جديد سعيد والتضحية

  ) ٣٩( مادة 

ويواف�ق الجمي�ع عل�ى أن�ه م�ن خ�ان أو ح�اول أن  ) الميث�اق المق�دس( يس�مى ھ�ذا النظ�ام 
  .يخون معنى من معانيه بنية سيئة يكون خائنا � والمسلمين وتجري عليه ا�حكام ال7ئقة به
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  ميثاق المقدسملحق ال

  ) ١( مادة 

يكون الطب بإلحاح من فضيلة السيد الفضيل الورت7ني المعروف عندنا جميعا بفضائل 
يقدرھا له ا�مام والمأموم أن يضيف إلى سلسلة أعماله المشكورة قبوله �ن يكون مستشارا 

 م��ن ھ��ذا ) ٢٥( المنص��وص عل��يھم ف��ي الم��ادة  العم��وميينعام��ا للدول��ة م��ن المستش��ارين 

  .الميثاق

  ) ٢( مادة 

يحي�ى قب�ول رغب�ة ا�م�ة الممثل�ة ف�ي ھ�ذا الميث�اق  ا�م�اممن تب�ين عن�ه م�ن أف�راد أس�رة 
  .أيًضاوالتزم في كل ما جاء فيه فله ما �مثاله من أبناء ا�مة وعليه ما على مثله 

  ) ٣( مادة 

  .بن حسين العمري وزيرا للدولة عبد هللايكون تعيين القاضي 

  ) ٤( مادة 

تعنى حكومة العھد الوطني الجديد بمكافأة ا�حرار وال�وطنيين ال�ذين ض�حوا ب�أموالھم س
وجھودھم في سبيل خدمة الشعب اليماني الذي يقدر لھم ھ�ذه التض�حيات الكريم�ة وبھ�ذا ي�تم 

  .الملحق وھو أربع مواد وهللا ولي ا�مر كله وبيده التوفيق
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  ) ١( القائمة 

  : مجلس الوزراء للحكومة اليمنية

الكبسي  محمدالسيد حسين بن  ، رئيس مجلس الوزراء –الوزير  عبد هللالسيد علي بن 
 ، وزي�ر الداخلي�ة –نعم�ان  أحم�د محم�دالش�يخ  ، نائب مجل�س ال�وزراء ووزي�ر الخارجي�ة –

وزير  –حسين الشامي  عبد الرحمنالسيد  ، وزير الدفاع –السيد حسين بن علي عبد القادر 
الشيخ عب�د الوھ�اب نعم�ان  ، مستشار عام –راغب بك  محمدالقاضي  ، الشئون ا2جتماعية

 –الجراف�ي  أحمدبن  أحمدالقاضي  ، وزير العدل –السيد علي بن حمود  ، وزير الصحة –

الس�يد عب�د الق�ادر  ، وزير المالية –غالب  أحمدالحاج الخادم بن  ، وزير ا2قتصاد والمناجم
الس�يد  ، وزي�ر المع�ارف –محم�ود الزبي�ري  محم�دض�ي القا ، وزير ا�وقاف – عبد هللابن 

وزي�ر  –نعم�ان  محم�د أحم�دا�س�تاذ  ، وزي�ر التج�ارة والص�ناعة –المط�اع  أحم�دب�ن  أحم�د
 – إب�راھيمالس�يد عل�ي ب�ن  ، وزي�ر المواص�7ت –السيد حسين بن عل�ي الويس�ي  ، الزراعة

ب��ن عب��د ا�ل��ه  د هللاعب��القاض��ي  ، وزي��ر دول��ة –ا�مي��ر عل��ي ب��ن يحي��ى  ، وزي��ر ا�ش��غال
  .وزير دولة –الشيخ علي بن محسن  ، وزير دولة –ا�غبري 

  ) ٢( القائمة 

  : مديرو الوزرات

 –السيد زين بن علي الموشكي  ، مدير وزارة العدل –بن حسن عبد القادر  محمدالسيد 

 أحم�داذ ا�ست ، مدير وزارة الخارجية –ا�ستاذ محي الدين العنسي  ، مدير وزارة الداخلية
م�دير وزارة  –باش�ا  محم�دب�ن  أحم�دا�س�تاذ  ، مدير وزارة المعارف –بن حسن الحورش 

 أحمدالقاضي  ، مدير وزارة الشئون ا2جتماعية –صالح المسمري  محمدالشيخ  ، الزراعة

 ، مدير وزارة الص�حة – عبد الرحمنالشيخ ناشر  ، مدير وزارة المالية –بن قاسم العنسي 
 –حس�ن الس�نيدار  عب�د هللالح�اج  ، م�دير وزارة المواص�7ت –زبارة  أحمدن السيد يحيى ب

 ، م��دير وزارة ا�وق��اف –الش��يخ عب��د العزي��ز ب��ن منص��ور نص��ر  ، م��دير وزارة ا�ش��غال
الرئيس جمال جمي�ل  ، مدير وزارة ا2قتصاد والمناجم –مكي بن يحيى زكريا  محمدالشيخ 

  .مدير وزارة الدفاع –

  ) ٣( القائمة 

   : الموظفون الشوريون

القاضي  ، وكيل أول –الشيخ حسن الدعيس  ، رئيس مجلس الشورى – إبراھيما�مير 
 –الجراف�ي  أحم�د محم�دالقاض�ي  ، س�كرتير أول لمجل�س الش�ورى –ا�رياني  عبد الرحمن

 مدير مكتب رئيس مجل�س ال�وزراء –البراق  أحمدا�ستاذ  ، سكرتير ثاني لمجلس الشورى

 –بن محم�د زب�ارة  محمدالسيد  ، رئيس ھيئة كبار العلماء –الكح7ني  أحمدع7مة السيد ال ،

 ، الح�اكم الث�اني –ال�ذاري  محم�دالسيد  ، الحاكم ا�ول –السيد الع7مة قاسم الوجيه  ، وكيل
رئيس  –الحجري  أحمدابن  محمدالقاضي  ، رئيس ا2ستئناف –عباس  محمدالسيد سحسى 

بن عبد الوھ�اب نعم�ان  عبد هللا ، مدير ا�من العام -عثمان عبد هللاخ الشي ، ديوان المحاسبة
 عب�د هللالس�يد  ، م�دير دار الكت�ب –بن علي العنسي  أحمدالقاضي  ، سكرتير ا�من العام –

 وكيل الدعاية والنشر –المطاع  أحمد محمدالسيد  ، مدير الدعاية والنشر –بن علي الوزير 
بن إس�ماعيل  محمدبن  محمدالسيد  ، سكرتير مجلس الوزراء – الشامي محمد أحمدالسيد  ،
 وكي�ل أم�7ك الحكوم�ة –السباغي  أحمدالقاضي حسين بن  ، سكرتير الشئون ا2جتماعية –
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 –الش�ماحي  عب�د هللالقاض�ي  ، م�دير أم�7ك الحكوم�ة –الش�امي  عبد الرحمن أحمدالسيد  ،
م�دير جم�ارك  –الش�يخ ج�ازم الش�يخ  ، م�دير الجم�ارك –الس�نيدار  محم�دوكيل الحاج عل�ي 

 مدير إدارة المھاجرين –ا�ستاذ زيد عنان  ، مدير بلدية صنعاء –عبد الس7م صبره  ، تعز

مف�تش التج�ارة  –الس�يد حس�ين الحبش�ي  ، مف�تش وزارة الع�دل –القاضي يحيى الصياغي  ،
رئ�يس  –ب محب�و أحم�دالص�في  ، رئيس الح�رس الملك�ي –الحاج عزيز يعني  ، والصناعة

  .ھيئة ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر

  ) ٤( القائمة 

  كبار الموظفين غير الشوريين

محافظ�ة  –الس�يد الع7م�ة زي�د عقب�ات  ، وزي�ر دول�ة –حسين العم�ري  عبد هللالقاضي 
ب�ن  محم�دالس�يد  ، أمي�ر ل�واء عم�ران –ال�وزير  أحمدبن  محمدالسيد  ، صنعاء وانير لوائھا

القاض�ي حس�ين  ، أمير ل�واء حج�ة –السيد حسين الوثي  ، أمير لواء الشام –حسن الوادعي 
الش�يخ  ، أمير لواء تعز –باشا  أحمدبن  محمدالسيد  ، أمير لواء الحديدة –بن علي الح7لي 

أمي��ر  –الش��امي  عب��د هللا محم��دالقاض��ي  ، أمي��ر ل��واء رداع والبيض�اء –نعم��ان  محم��دعل�ي 
  .لواء اب
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  : العربية : أو2

  .٢٠٠٢ –دار الشروق  –الفكر السياسي ل]مام حسن البنا  –البيمي غانم  إبراھيم -

(  ١٩٤٨حركة المعارضة اليمنية في عھ�د ا�م�ام يحي�ى حت�ى ع�ام  –أحمد الصائدي  -
  ) م٢٠٠٠ –مركز الدراسات والبحوث اليمني 

  .١٩٨٤جده  –رياح التغيير في اليمن  –الشمي  أحمد -

ترجم�ة عب�د الخ�الق 2ش�ين مكتب�ة م�دبوبي  –اليمن الثورة والحرب  –إدجاد أوب7نس  -
١٩٩٠.  

الق���اھرة  –معھ���د الدراس���ات العربي���ة  –ال���يمن ماض���يھا وحاض��رھا  –فخ���ري  أحم��د -
١٩٥٧.  

معھ���د البح���وث  ) ١٩٤٨ – ١٩٠٤( ال���يمن وا�م���ام يحي���ى  –الس��يد مص���طفى س���الم  -
  .١٩٧١ – القاھرة –والدراسات العربية 

 عبد هللا. ١٩٩٨ –ا�سكندرية  –دار الدعوة  –رسائل ا�مام حسن البنا  –حسن البنا  -
  .الثورة اليمنية في ضوء الشريعة ا�س7مية –مروان 

  .١٩٦٨صنعاء  – ١٩٦٢ثورة اليمن  –البيردوني  عبد هللا -

  .بدون تاريخ –اليمن ا�نسان والحضارة  –الشماحي  عبد هللا -

 –مرك�ز عب�ادي للنش�ر  - ا�ع�7م اليمن�ي والقض�ايا السياس�ية –الس�7م  عبد هللا محمد -

  .٢٠٠٢ –صنعاء 

 –الطب��اعي العرب��ي  –وبداي��ة التغي��ر ف��ي ال��يمن  ١٩٤٨انق��7ب  –كم��ال يحي��ى  محم�د -

  .١٩٨٩ –القاھرة 

  .١٩٨٤ –صنعاء  –تاريخ اليمن السياسي  –يحيى الحداد  محمد -

 –المكتب�ة ا�س�7مية  –آراؤه وفقھه  -حياته وعصره –زيد  ا�مام –أبو زھرة  محمد -

  .١٩٥٩بيروت 

  .١٩٥٥ -تعز -١جـ –أئمة اليمن  –زبارة  محمد -

 –مركز الدراسات اليمنية  –مغامرات مصري في مجاھل اليمن  –مصطفى الشكعة  -

١٩٧٤.  

  .١٩٦٦ –القاھرة  –طريق الثورة اليمنية  –علي الشھاوي  محمد -

 –دار الدعوة  – ٢أحداث صنعت التاريخ ج -ا�خوان المسلمين –د الحليم محمود عب -
  .١٩٨٨ –ا�سكندرية 

  .١٩٨٧ –دار الشروق  –من قتل حسن القنا  – محمدمحسن  -

  .١٩٥٧ –طبيلة فرنسية في اليمن  –كلود فاين  -

  : وثائق الخارجية البريطانية : ثانيا

   : وھي -راالتي تم ا�فراج عنھا مؤخ ) الخارجية البريطانية(  F.Oوھي مجموعة 
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- F. O. 371 – 68334. XC- 109574. E. 693. ( Top Secret ) – From 
H. M. S. Loch Quoich, Dated : 20 January, 1948. 

- F. O. 371 – 68334. XC- 109545. ( Top Secret ) E. 804. Dated : 
17

th
 January. 1948. 

- F. O. 68335. XC- 109575. ( Top secret ) – No. 6. Rport from 

Governer's Office of Aden, Signed : R. S. Champion – Dated : 9. 2. 

1948. 

- F. O. 371 – 68335. BC – 109575. ( secret ). No. 9. File No. S. 

215. from Governer's Office of Aden. Dated : 11
th

 February, 19948. 

- F. O. 371 – 68335. XC – 109575. E. 2683 – No. 269. From 

Cairo to Foreign Office. ( Immediate ) – Dated : 25
th

 February., 
1946. 

- F. O. 371 – 68336. XC – 109574. E. 3229. No. 348. From 

Foreign Office to Cairo. Dated. 10
th

 March. 1948. 

- F. O. 371 – 68336. XC – 109574. E. 3131. ( telegram ). From 

ledda. To Foreign Office, Dated : 5
th

 March, 1948. 

  المراجع ا�جنبية : ثانًيا

- Eric Macro. Yemen and the Wester World since 1571. C. Head. 

1968. 

- Peter Somerville – Iarge, Tribes and rribulations. Baylis, Hurot. 
Lond. 1968. 

-Dana Adams shmidt. The Yemen : UnKnoun War. Bodley lond/ 

1967. 

- Manfred W. eenner, Modern Yemen, J. H. P. Baltimore. 1967. 

- Hans Helfrita, the yemen : A Secret Journey, Allen and Unurin. 

1958. 

- Infram Harold. The yemen Imams Rule. Revolutions London 
11963. 

- Heyworth – Dunne Gamal – Eddine : Religious and political 

trends in modern Egypt. Washington 1950. 
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  الفھرس

  الصفحة  الموضوع

    المقدمة

  ا�مام حسن البنا : الفصل ا�ول

  ١٩٤٨أحوال اليمن قبل ثورة  : الفصل الثاني

  يمنيةحسن البنا وتشكيل المعارضة ال : الفصل الثالث

  ١٩٤٨حسن البنا وثورة  : الفصل الرابع

  ١٩٦٢عبد الناصر والتدخل في اليمن  : الفصل الخامس

  ١٩٤٨قادة ثورة  - : الم7حق

  الميثاق المقدس -
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