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 ٓؽٔك ـ٤ِلح اُرٞٗس٢  

ًاذة ٝ تاؼس ٝ ٓلٌه ٓصه١ 

ّ 3/1977/ 15، (1730)اُوثس، اُؼكق صؽ٤لح ا٣ٌُٞد، 
 

 حتالل البزيطانيإلالتاريخ العسكزي لليمن منذ بدء ا
 

ٛما اٌُراب نائك ك٢ ٓٞظٞػح، ًٔا إٔ ٓؽر٣ٞاذٚ أٝسغ ٖٓ ػ٘ٞاٗٚ، كؽهًاخ اإلصالغ اُؽك٣س ك٢     

تِـر٘ا  ٓا ًرة ػٜ٘ا ٝ إٕ ًإ س٤هٛا ؼص٤صا ، ٝ ظ٘ٞتٜا ُْ ذىاٍ ك٢ غٞن اُ٘شأج ٝ ا٤ُٖٔ شٔاُٜا ٝ

 اُؼهت٤ح ؼر٠ ا٤ُّٞ ه٤َِ ظؼ٤ق إلا ٝظغ إ٠ُ ظاٗة أُصاقن اُر٢ ًرثد ػٜ٘ا تاُِـاخ األظ٘ث٤ح ٝ

ٗىاٛرٜا ، ًرثٜا ؿهت٤ٕٞ  ٖٓ قهرٜا ٝ ٌُٖ ٛمٙ أُصاقن ٜٓٔا ٣ثِؾ ٖٓ ًصهذٜا ، ٝ ٝ، الس٤ٔا اإل٤ٌِٗى٣ح

ًص٤هٕٝ ْٜٓ٘ شانًٞا ك٢ ـكٓح أُسرؼٔه٣ٖ ٖٓٔ ؼٌٔٞا ا٤ُٖٔ  ٓرأشهٕٝ ت٘ىػاذْٜ اُو٤ٓٞح ٝ

٣ثهنٝا أػٔاُْٜ ال ٤ُٞظؽٞا  ٣كاكؼٞا ػٖ أٗلسْٜ ٍٖٝٓ ٛؤالء ٖٓ ًرثٞا  ُٔصِؽرْٜ ال ُٔصِؽرٜا ، ٝ

 .اُؽوائن ًٔا ٢ٛ 
 

ٓؤُلٚ ٢٘ٔ٣ ص٤ْٔ ، ٛٞ األسرال  تاُِـح اُؼهت٤ح ٝ كٜٞ ٣ؼك نائكاً ٖٓ ٝظٜح ػهت٤ح، ٝ، أٓا ٛما اٌُراب    

ًراتٚ ٛما ٣وغ ك٢  ٓ٘م س٘ٞاخ ٝ. سِطإ ٗاظ٢ ، ٓؽاظه اُران٣ؿ ا٢٘ٔ٤ُ ، ت٤ٌِح اُرهت٤ح ك٢ ػكٕ

 ٗطام ٓعاُٚ اُم١ ٣ؼَٔ ك٤ٚ ػٖ ذفصص تٚ، ٝؼة ُٚ، ُٝٚ ك٢ ٛما أُعاٍ هثَ لُي ػكج ٓواالخ ٝ

ذلس٤ه٣ح  تث٤ِٞظهاك٤ا ٓفرانج ٝ)ػكج ًرة أ٣عا ًإ أـهٛا  تؽٞز ك٢ أُعالخ األًاق٤ٔ٣ح أُفرصح ، ٝ

 .اإل٤ٌِٗى٣ح  ّ تاُِـر٤ٖ اُؼهت٤ح 1973ٝٗشهذٚ ظآؼح ا٣ٌُٞد س٘ح  (ػٖ ا٤ُٖٔ
 

منهج الكتاب 

ُْ ـ اُر٢ ٣ٞظػ اٌُراب ذان٣فٜا اُؼسٌه١  ( 1967ّ- 1839ّ )ـالٍ اُس٘ٞاخ  ـ ٓؼهٝف إٔ ا٤ُٖٔ ٝ    

أٝ ٝال٣اخ ًَ ٜٓ٘ا " ٣ٔ٘اخ " ًاٗد اُع٘ٞت٤ح ػكج  ٝ، ظ٘ٞت٤ح شٔا٤ُح ٝ" ٤٘ٔ٣ٖ "ٝاؼكج ، تَ " ٣ٔ٘ا"ذٌٖ 

إٔ ًاٗد ًِٜا ـاظؼح ُؽٌْ ٝاؼك ٛٞ اُؽٌْ اُثه٣طا٢ٗ، ك٤ٌق ػاُط  ٓسروِح تشؤٜٝٗا ػٖ األـهٟ ٝ

 !.أُرؼكقج " ا٤ُٔ٘اخ "أُؤُق ٓٞظٞػٚ ك٢ ٛمٙ 
 

هسْ ذِي اُس٘ٞاخ كرهذ٤ٖ ، األ٠ُٝ ذثكأ ك٢  ُوك ٗظه إ٤ُٜا ٗظهج شآِح ًأٜٗا ٣ٖٔ ٝاؼكج ، ٝ    

ذ٘ر٢ٜ  ٝ (إتواءٙ ػ٤ِٜا ٝال٣اخ أٝ سِط٘اخ ؼرالٍ اُثه٣طا٢ٗ ُؼكٕ أٝ ا٤ُٖٔ اُع٘ٞت٤ح ، ٝإلتكء ا)ّ 1839

ؼ٤ٖ أسرطاع اإلٓاّ ٣ؽ٠٤ إٔ ٣رفِص ٖٓ اُؽٌْ )ّ 1918ٓغ ٜٗا٣ح اُؽهب اُؼا٤ُٔح األ٠ُٝ س٘ح 

 ٝ. هك ـصص ُٜمٙ اُلرهج اُلصٍٞ اُصالشح األ٠ُٝ ٖٓ ًراتٚ ٝ، (٣سروَ اُره٢ً ك٢ ا٤ُٖٔ اُشٔا٤ُح ٝ

ّ اُر٢ ذ٤ٜأ تؼكٛا ٌُِرا ا٤٘ٔ٤ُٖ 1967اُلرهج اُصا٤ٗح ذثكأ ٜٗا٣ح اُؽهب اُؼا٤ُٔح األ٠ُٝ ؼر٠ س٘ح 

ذعطِغ تٔسؤ٤ُٝرٜا ػ٠ِ  سروالٍ ُرِٔي أوٓح أٓٞنٛا ٝإلاُع٘ٞت٤ح، إٔ ذروكّ ك٢ سث٤َ ا اُشٔا٤ُح ٝ

 .هك ـصص أُؤُق ُٜمٙ اُلرهج اُلصٍٞ اُسرح األـ٤هج ٖٓ ًراتٚ  ٝ، هكن غاهرٜا ت٤ٖ اُكٍٝ
 

إلا ًاٗد ذعىئح ا٤ُٖٔ ك٢ ٛاذ٤ٖ اُلرهذ٤ٖ هك كهظد ػ٠ِ أُؤُق إٔ ٣ر٘اٍٝ أظىاءٛا ٓرلههح ،  ٝ    

كوك أُرىّ ٓؼٜا تفطٞاخ ٓرٞاو٣ح، كئلا ذ٘اٍٝ األؼٞاٍ اُؼسٌه٣ح ُوسْ ٖٓ أهساّ ا٤ُٖٔ ـالٍ ٓهؼِٚ 

ػهض ٗظ٤هذٜا ك٢ تو٤ح األظىاء ك٢ أُهؼِح لاذٜا ، كٜٞ ٣ؼهض ٛمٙ األؼٞاٍ ك٢ ًَ ، ٖٓ ٓهاؼَ
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األظىاء ٓرؼاصهج أٝ ٓرىآ٘ح ك٢ ٓ٘ظه ٓٞؼك ـالٍ ًَ ٓهؼِٚ، كالا كهؽ اُوانا ٖٓ اٌُراب نأٟ اُران٣ؿ 

 ٝ. ك٢ ا٤ُٖٔ ًِٜا ٣عه١ أٓآٚ ٓرالؼٔا ك٢ ٗظاّ ٝاؼك ٓرصَ أُ٘اظه  (ؿ٤ه اُؼسٌه١  ٝ )اُؼسٌه١ 

ال ن٣ة إٔ ٛما أُٜ٘ط اُم١ سان ػ٤ِٚ أُؤُق ٛٞ أُٜ٘ط األكعَ ألٗٚ ٣ؼ٤ٖ اُوانا ػ٠ِ إسر٤ؼاب 

 كئلا كهؽ ٓ٘ٚ ٝظك أٗٚ أسرٞػة أُٞظٞع ًِٚ ٓٞؼكا تأ٣سه ظٜك ، ٝ، أُٞظٞع أظىاء ٓرٞاو٣ح ٓرالؼٔح

  .ٖٙٓ ٛ٘ا ٗؼك اٌُراب نائكا ك٢ ٜٓ٘عٚ ًٔا ٗؼكٙ نائكا ك٢ ٓٞظٞع
 

تاريخ الوعي القومي في اليمن 

ٓؽر٣ٞاخ اٌُراب أٝسغ ٖٓ ػ٘ٞاٗٚ ، ك٤ِس ٛٞ ٓعهق ذان٣ؿ ٤ُِٖٔ ػسٌه١ كؽسة ، تَ ٛٞ  ٝ    

" اُٞػ٢ اُو٢ٓٞ " أٗٚ ٣ؼهض ذطٞن : ٣ؼهض أ٣عا ُرطٞن ا٤ُٖٔ اُس٤اس٢ ك٢ اُؼصه اُؽك٣س، أٝ ٗوٍٞ 

أظطهخ ا٤ُٖٔ  اُؼا٤ُٔح اُر٢ أقخ إ٢ُ ٗشأذٚ، ٝ اُؼهت٤ح ٝ أسثاتٚ أُؽ٤ِح ٝ ك٢ ا٤ُٖٔ اُؽك٣س ، ٝ

 ك٢ لُي إ٠ُ جذسا٣ه نًة اُؽعانج اُؼصه٣ح، ٗاظه ٝ إ٠ُ ٓا ٣٘ثـ٢ ُٜا إٔ ذؼ٤ٚ ٖٓ أٓٞنٛا ُرؽون لاذٜا

لُي  ٓسروثِٜا اُم١ ٣طٔػ إٔ ٣ٌٕٞ أكعَ، ٝ ٠ُ ؼاظهٛا أُرفِق، ٝ إٓاظ٤ٜا اُؽعان١ اُؼه٣ن، ٝ

ًٔا ذسرؼ٤ٖ سائه  ٕ أسرؼاٗد تـ٤هٛا ػ٠ِ إسرٌٔاٍ ٜٗعرٜا إػ٠ِ ٝكن هكناذٜا ٝظٜٞقٛا اُماذ٤ح ٝ

 .األْٓ تؼعٜا تثؼط 
 

 

إلا ًإ أُؤُق هك ػ٠٘ أشك اُؼ٘ا٣ح تران٣ؿ ا٤ُٖٔ اُؼسٌه١ اُؽك٣س ، كوك ػ٠٘ ـالٍ لُي  ٝ    

أؼٞاٍ ا٤ُٖٔ اُس٤اس٤ح ًٔا نسْ ٓالٓػ ٖٓ أؼٞاُٜا  ٓعطها أٝ ٓفرانا ُ٘شأج اُٞػ٢ اُو٢ٓٞ، ٝ

اُساؼح  هرصاق٣ح ٝ اُصواك٤ح، ٝذأشهٛا ك٢ لُي تٔا ٣عه١ ؼُٜٞا ك٢ اُساؼح اُؼهت٤ح ٝإلا ظرٔاػ٤ح ٝإلا

ُْ  ُْ ٣ٌٖ اُران٣ؿ اُؼسٌه١ ٤ُِٖٔ إال أتهو ٓظاٛه ٝػ٤ٜا اُو٢ٓٞ، ٝ ٝ. إـر٤ان اُؼا٤ُٔح ػٖ إظطهان ٝ

اُع٘ٞب، ٢ٌُ  ٣ثهو ٛما اُٞػ٢ ًٔا تهو ك٢ ٓواٝٓرٜا ػ٠ِ ذؼانف أٝ ذ٘اًه ت٤ٖ أظىائٜا ك٢ اُشٔاٍ ٝ

ٓا ػاٗرٚ ك٢  ذؽطْ اُو٤ٞق اُر٢ ؼاٍٝ إٔ ٣ٌثِٜا تٜا ؼٌآٜا سٞاء ًاٗٞا ٖٓ اُٞغ٤٤ٖ٘ أٝ ٖٓ األظاٗة، ٝ

ٓا هكٓرٚ ٖٓ ذعؽ٤اذٜا اُعفٔح غٞاٍ أًصه ٖٓ ههٕ ؼر٠ أسرطاػد أـ٤ها إٔ ذسوػ ك٢  ٓواٝٓرٜا ٝ

ذوع٢ ػ٠ِ اُسِط٘اخ ٝاإلٓاناخ ،  ذطهق ك٢ اُع٘ٞب ؼٌْ أُسرؼٔه ٝ اُشٔاٍ ؼٌْ اإلٓآح ، ٝ

 .ذشهئة غآؽح إ٠ُ ٣ٖٔ ٓٞؼكج ك٢ ٜٗا٣ح أُطاف  ٝ" ٣ٔ٘اخ " ال ػكج " ٤٘ٔ٣ٖ"كرص٤ه 
 

هك أسرٞك٠ أُؤُق اُران٣ؿ اُؼسٌه١ ٤ُِٖٔ كِْ ٣رهى ٓؤسسح ػسٌه٣ح أٝ شثٚ ػسٌه٣ح إال  ٝ    

ٓٞانقٛا ، إظٔاال أٝ ذلص٤ال ، ًٔا ػهض ٌَُ  أسِؽرٜا ٝ أشهٛا ٝ قٝاػ٤ٜا ٝ ذطٞنٛا ٝ ػهض ُ٘شأذٜا ٝ

ت٤ٖ  ٓا ظهٟ ـالٍ لُي ٖٓ ؼهٝب ت٤ْٜ٘ ٝ ٗرائط ًَ ـطٞج ٝ اُفانظ٢ ٝ ـطٞاخ اُصهاع اُكاـ٢ِ ٝ

اُع٘ٞت٤ح هٞاذٜا اُؼسٌه٣ح اُفاصح اُر٢ ذرٌٕٞ ٖٓ  ؼر٠ صانخ ٌَُ ا٤٘ٔ٤ُٖ اُشٔا٤ُح ٝ أُسرؼٔه٣ٖ،

ًاٗد ٓؼظْ ه٤اقاذٜا ك٢ أ٣ك١  ٖٓ ؿ٤هْٛ ، ٝ تأ٣ك٣ْٜ ه٤اقذٜا ، تؼك إٔ ًاٗد ـ٤ِطا ْٜٓ٘ ٝ أت٘ائٜا ، ٝ

 .األظاٗة 
 

صٞن اُٞشائن اُر٢ أػرٔك  ٖٓ قالئَ ٗعاغ أُؤُق ك٢ ًراتٚ أٗٚ ٗشه ًص٤هاً ٖٓ اُصٞن اُشفص٤ح ٝ ٝ    

هك ٝوػٜا ت٤ٖ اُلصٍٞ، كعؼَ ك٢ ـراّ ًَ كصَ ٓا ٣فصٚ ٖٓ صٞن  ػ٤ِٜا أٝ أشان إ٤ُٜا ك٢ ًراتٚ، ٝ

نٛا ١ذأؾ ظ٤ٔغ ٓهاظغ ًراتٚ تاُرلص٤َ ، ٝخًٔا ًإ ٓٞكوا ك٢ . ُٔٞظٞػٚاً ٝشائو٤ح إسر٤لاء شفص٤ح ٝ

ُْ ٣صوَ صلؽاخ ًراتٚ تاُٜٞآش اُر٢ ذش٤ه إ٤ُٜا ، ؼر٠ ال  إ٠ُ ٜٗا٣ح اٌُراب ٤ُهظغ إ٤ُٜا ٖٓ شاء ، ٝ
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 ٝ، ك٢ األٓاٗح كِْ ٣أـم هٞال ٖٓ أؼك إال ٗوِٚ تؽهكٚ آ٣ح ًمُي ًإ أُؤُق  ٝ. ٣شرد لٖٛ اُوانا

 اُٞالج ٝ ٖٓ أهٞاٍ اُؽٌاّ ٝ)هك أشان ك٢ هصح ًراتٚ إ٠ُ إٔ أًصه ٓورثساذٚ  ٝ، أس٘كٙ إ٠ُ صاؼثٚ

أْٜٗ ًاٗٞا غهكا نئ٤س٤ا ك٢ )ٝػَِ لُي توُٞٚ ، (اُؼسٌه٤٣ٖ اُعثاغ اُس٤اس٤٤ٖ ٝ أُسرشان٣ٖ ٝ

هرثاساخ ٓا ٣شٌَ إػرهاكا تٜىائْٜٔ أٝ تٔا ٣ك٣ْٜ٘ ، أٝ تٔا ٣عؼِْٜ إلك٢ اٌُص٤ه ٖٓ ٛمٙ ا األٓه ، ٝ

ٛمٙ ٝظٜح س٤ِٔح ك٢ اُرؽو٤ن ذعغ  ٝ، (٣ؼرهكٕٞ تصؽح ٓٞهق اُعاٗة األـه أُ٘اٝا ُس٤اسرْٜ

٣صكن ك٤ٜا ؼٌٔٚ  اُوانا ٝظٜا ُٞظٚ أٓاّ اُفصّٞ ٤ُشانى ت٘لسٚ ك٢ كْٜ اُوعا٣ا أُر٘اوع ػ٤ِٜا ، ٝ

ٝاظثٚ إٔ ٣رؽَٔ ٓسؤ٤ُٝاذٚ  ٖٝٓ ؼن اُوانا ٝ أؼٌآٚ، أُؤُق ٝاخ ال ٣ؼرٔك ػ٠ِ ذؽو٤ن ت٘لسٚ ، ٝ

٣ٌل٢ أُؤُق إٔ ٣وكّ ُٚ اُوع٤ح أٝ  ال ٣ِو٢ ػ٠ِ أُؤُق ًَ ٓسؤ٤ُٝح، ٝ ك٤ٔا ٣ؽٌْ، ٝ ك٤ٔا ٣وهأ ٝ

 .سٞاء تؼك لُي ٝاكوٚ أٝ ـاُلٚ  اُوعا٣ا تأسا٤ٗكٛا أُراؼح ُٚ ، كئلا أقٟ ُٚ لُي كوك ٝكاٙ ؼوٚ ، ٝ
 

ٓائح، ٓؼظٜٔا تاُِـح اإل٤ٌِٗى٣ح، ٜٓ٘ا أًصه ٖٓ  أٓا ٓهاظغ اٌُراب كوك تِـد أًصه ٖٓ سثؼ٤ٖ ٝ    

ٜٓ٘ا ٗؽٞ ـٔس٤ٖ ذوه٣ها أٝ ٝش٤وح سه٣ح ُْ ٣سثن ٗشهٛا ك٢  ٝ، سثؼ٤ٖ ًراتا تاُؼهت٤ح أٝ اإل٤ٌِٗى٣ح

ًَ ٛمٙ اُروان٣ه  ذوان٣ه أٝ ٝشائن سه٣ح ؼك٣صح اُ٘شه ، ٝ– ذثِؾ ٗؽٞ األنتؼ٤ٖ  ٝ– تو٤ح أُهاظغ  ًراب، ٝ

هك ٣سه أٓهٛا ػ٠ِ أُؤُق ذعِؼٚ ك٢ ُـرٜا، إل أٗٚ هك ذفهض ك٢ اُعآؼاخ  ٝ، اُٞشائن تاإل٤ٌِٗى٣ح ٝ

ٌٛما ًإ أٛالً ُإلظطالع تٔٞظٞػٚ  ، 1964ّٝك٢ اُعآؼاخ اُثه٣طا٤ٗح س٘ح  ، 1961ّٝاألٓه٤ٌ٣ح س٘ح 

.  ألسثاب ًص٤هج 

 


