
 

 التاسعالمجلد                                                               نسانٍة     مجلة القادسٍة للعلوم اإل

 م2/2061عشر: العدد 
724 

 الرئٍس القاضً عبد الرحمن األرٌانً 

 4791ودوره السٍاسً فً الٍمن الشمالً حتى عام 

 م. م. صباح حسن بديوي  
  /جامعة القادسيةكلية التربية للبنات

 
تاريخ قبول النشر                                  8/23/3122تاريخ استالم البحث : 

:7/3/3122 

 الخالصة 

ى شخصية ليا دور كبير في تاريخ اليمف المعاصر اال وىي شخصية سمط البحث الضوء عم
وما بعدىا فقد  1122ايموؿ  22كاف قبؿ الثورة اليمنية في أسواء  األريانيالرئيس القاضي عبد الرحمف 

كاف مف الشخصيات السياسية المعارضة لمحكـ االمامي وذلؾ مف خالؿ انتمائو لحركة االحرار اليمنية , 
و كاف لو مكانة سياسية واجتماعية في اليمف لكونو مف اسرة معروفة بالعمـ والقضاء ولذلؾ فضاًل عف ان

فقد تسمـ عدة مناصب قبؿ الثورة عمى الرغـ مف كونو  مف معارضي النظاـ داخميًا فقد استفاد مف قربو 
قايا النظاـ االمامي ا بعد الثورة كاف مف الرافضيف لسياسة االنتقاـ مف بمّ ألمنظاـ لالطالع عمى اسراره , 

ودعا لممصالحة الوطنية مع انصاره , كما انو كاف مف الرافضيف لمتدخالت الخارجية في شؤوف اليمف 
رئاستو فقد شيدت العديد مف  مدةا  مّ أسبب لو الكثير مف المشاكؿ , مماالداخمية مف جميع االطراؼ 

ئمة عمى الحوار مف تجاوزىا  واستطاع التحديات استطاع مف خالؿ سياستو المنفتحة عمى االخر والقا
( مع أنصار الممكية ودمجيـ في 1190-1122انجاز المصالحة الوطنية وانياء الحرب االىمية اليمنية )

فضاًل عف جيوده نحو تحقيؽ الوحدة اليمنية مع الجنوب ونتيجة ليذه المواقؼ  ,الحياة السياسية والعسكرية
منية وخارجية عربية عمى الرغـ مف محاولتو ارضاء الجميع ادت التي اصطدمت بمصالح ونفوذ داخمية ي

 .1194حزيراف عاـ  13في عسكرية في النياية الى االطاحة بو في حركة انقالبية 
 
 
 

 المقدمة 

تناوؿ البحث دراسة التاريخ السياسي لشخصية الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني وما تمثمو 
ال مرحمة تاريخية فقد عاصر عيديف شكّ  ,اليمف السياسي المعاصر ىذه الشخصية مف اىمية في تاريخ

( وكاف لو 1194-1122( والعيد الجميوري )1122-1104وليما العيد االمامي )أمفصمية في اليمف 
دور بارز فييا سواء في العمؿ ضمف الحركة الوطنية المعارضة في العيد االمامي او مف داخؿ النظاـ 

مف مناصب سياسية وادارية وفي العيد الجميوري ما اسند اليو مف مناصب في  نفسو مف خالؿ ما تسممو
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( وما شيدتو مدة 1194-1129الدولة  وصواًل الى اعمى سمطة فييا وىي رئاسة المجمس الجميوري )
رئاستو مف تطورات ايجابية نحو تحقيؽ المصالحة الوطنية في الداخؿ وانتياج سياسية االنفتاح نحو العالـ 

 رجي ووضع  الخطوات نحو تحقيؽ الوحدة بيف الشماؿ والجنوب اليمني .الخا
السياسي  ودوره, تناوؿ المبحث االوؿ الوالدة والنشأة ومقدمة وخاتمةقسـ البحث الى ثالثة مباحث 

ا مّ أ, و  1122ايموؿ عاـ 22ا المبحث الثاني فقد تطرؽ الى دوره السياسي بعد الثورة في مّ أقبؿ الثورة , 
( وانجازاتو في المجاؿ 1194-1129الثالث فقد اختص بدراسة الرئاسة لممجمس الجميوري ) المبحث
اعتمد البحث عمى العديد مف ,  1194حزيراف  13الخارجي وصواًل الى االطاحة بو في انقالب و الداخمي 

عف  المصادر الميمة ومف ابرزىا مذكرات الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني  ذات جزئييف فضالً 
مذكرات شخصيات سياسية وقبمية عاصرتو منيا مذكرات حسف محمد مكي )اياـ وذكريات(  ومحسف 

في الرماؿ المتحركة مع بناء الدولة اليمنية الحديثة ( ومذكرات الشيخ عبد اهلل بف  ني )خمسوف عاماً عيال
ؾ المدة ومف ابرزىا حسيف االحمر ) قضايا ومواقؼ ( , فضاًل عف العديد مف المصادر التي تناولت تم

كتاب ) اليمف الجميوري ( لمؤلفو عبد اهلل البردوني وكتاب ) تاريخ اليمف المعاصر( لمجموعة مف 
وكتاب) اليمف المعاصر مف القبيمة الى الدولة ( لمؤلفو عبد العزيز قائد المسعودي , اما  فيتالمؤلفيف السو 

الممكي في  يدكتوراه )الصراع الجميور الزىا اطروحة الرسائؿ فقد اعتمد البحث عمى العديد منيا  ومف ابر 
لمباحث عبد الحميد البكري ( واطروحة الدكتوراه ) التطورات  1129-1122اليمف وابعاده العربية والدولية 

( لمباحث شاكر محمود خضير ورسالة الماجستير ) السياسة الخارجية 1190-1122السياسية في اليمف 
(  لمباحث جالؿ ابراىيـ فقيرة و العديد مف المصادر االخرى  1111-1121ربي اليمنية تجاه الخميج الع

ويأمؿ الباحث اف يسيـ ىذ الجيد في افادة الباحثيف والميتميف بتاريخ اليمف السياسي المعاصر ومف اهلل 
 التوفيؽ .

 المبحث االول :

  : الوالدة والنشأة 

في بمدة ارياف وىي  1910حزيراف عاـ  10 ولد عبد الرحمف بف يحيى بف محمد بف عبد اهلل, في
قرية مف قرى بني سيؼ العالي التابعة لقضاء بريـ والييا ينتسب, وتمقى عمى يد والده مبادئ العمـو 
االولية ودرس في مسقط رأسو القرآف الكريـ عمى يد العالمة عبد الواسع بف محمد االرياني ومبادئ النحو 

, ثـ بعثو والده الى مدينة ذي جبمو لدراسة ( 1)خيو االكبر عمي بف يحيى والفقو والحديث عمى يد والده وا
النحو ( 2)الى صنعاء حيث درس في المدرسة العممية  1925التجويد واالجرومية في النحو, ثـ انتقؿ عاـ 

والبياف واالصوؿ والحديث والفقو وتتممذ عمى يد عممائيا ومنيـ : عبد الواسع الواسعي وعبد الرحمف 
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غادر المدرسة العممية ليواصؿ دراستو عمى  1929مجاىد الشماحي وحسيف بف عمي العمري , وفي عاـ ال
يد والده العالمة يحيى بف محمد االرياني في ارياف , وكاف والده مف ابرز عمماء عصره واكثرىـ 

 (3)اضطالعا بشتى العموـ .
نعاء يدرس الى جانب الفقو وكاف والده يحيى االرياني صاحب حمقة درس بجامع الفميحي بص

النحو والعروض وكاف عبد الرحمف االرياني امتدادًا لو جمع بيف الفقو والمغة وكتابة الشعر وزاوؿ مينة 
( وقفت اسرة االرياني 4كاتب في المحاكـ الشرعية فيو مف ابناء القضاء ومف بيئة توارثت العمـ والثقافة ,)

ثورتو ضد االتراؾ ويعد والده مف رجاؿ االماـ يحيى في ( في 1948-1904الى جانب االماـ يحيى )
بمدتو يريـ, اال انو كاف يرفض بعض االعماؿ التي يقوـ بيا تتنافى مع العدؿ ويكتب بذلؾ لألماـ لغرض 
اصالحيا, كاف والده مف شريحة القضاة  التي كانت ليا مكانو مرموقة في المجتمع اليمني تأتي بعد 

يث المكانة االجتماعية وكاف مف خالؿ مجالسيـ ودواوينيـ يطالبوف باإلصالح مف ح (5)شريحة السادة 
والقضاء عمى الرشوة وتأسيس مجمس شورى وانشاء المعاىد العممية وكاف لمقاضي يحيى االرياني مجمس 
لمعمماء يتـ مف خاللو تداوؿ االمور السياسية والثقافية وامور الدولة وكاف يحضرىا القاضي عبد الرحمف 

, واستمر في  1930فقد الـز والده في صنعاء عمى اثر تعيينو في محكمة االستئناؼ عاـ  (6)االرياني 
ُعّيف حاكمًا  1936, وفي عاـ  1936صحبة والده مواصاًل دراستو حتى انتيى مف مرحمة التحصيؿ عاـ 

 (7)فييا سوى شيريف شرعيًا في النادرة وبقى فييا سبع سنوات ثـ ُعّيف حاكمًا لقضاء العديف ولـ يبؽ  
 : دوره السياسي قبؿ الثورة 

بدا حياتو السياسية بانتقاد االوضاع العامة والفساد في اليمف اثناء حكـ االماـ يحيى وذلؾ مف 
فكانت ُأولى المنشورات مف خالؿ قصائده التي  (8) خالؿ تحرير المنشورات وبثيا في المساجد والطرقات

, مف الوسائؿ التي اتبعيا المثقفوف المعارضوف لحكـ االماـ يحيى كتابة ىذه انتقد فييا فساد رجاؿ الدولة 
, وكاف لمقاضي  (9)المنشورات وتوزيعيا وتحمؿ في طياتيا الدعوة الى التحرر مف النظاـ االمامي 

( وىو اوؿ مركز لمنشاط 1936-1935االرياني اتصاالت بنادي االصالح الذي تأسس ما بيف عامي )
عمى الساحة اليمنية وكاف مصدره نادي ذبحاف الثقافي )تابعة لمواء تعز( بزعامة الشيخ  السياسي برز

احمد محمد نعماف, وكاف اليدؼ منو ىو ايقاظ الوعي السياسي عف طريؽ اقامة سمسمة مف الندوات 
ما بعد مف االدبية والتاريخية ومف جية اخرى تقوية الروابط بيف اعضائو والمتردديف عميو والذي ُأغِمؽ  في

 (10)قبؿ السمطات االمامية بسبب محاولتو  ادخاؿ التعميـ الحديث.
والتي  1944عاـ  (11) فضال عف ذلؾ كاف القاضي االرياني مف المؤسسيف لجمعية اإلصالح

, ولكف النظاـ استطاع اختراؽ الجمعية مف  (12)مامي إلكانت ليا اىداؼ سياسية واصالحية لمنظاـ ا
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يعمموف لصالح سيؼ االسالـ الحسف )شقيؽ االماـ(  فأمر بإلقاء القبض عمى كؿ خالؿ اعضاء كانوا 
االعضاء وزجيـ في السجوف اذ اعتقؿ القاضي االرياني ووضع في سجف إب وبقى اسبوعيف ثـ ُأرسؿ 

مف قبؿ االماـ يحيى ثـ ُعّيف بعد  1945اذار عاـ  14الى سجف حجة وبقى ىناؾ ثـ اطمؽ سراحُو في 
اذ استغؿ القاضي االرياني مدة بقائو في السجف وألؼ   (13)ي ىيئة تدقيؽ االحكاـ القضائية ذلؾ عضوا ف

كتابًا اسمو )ممحمة في سجوف حجة( فضح فيو مساوئ النظاـ االمامي وركز عمى حاؿ اليمف وما يعانيو 
(14). 

ة حتى قياـ جمع االرياني طوؿ مدة االربعينات بيف والئو الرسمي لمقصر  وتعاطفو مع المعارض
1948الثورة الدستورية عاـ 

, فكاف عمى اتصاؿ مع السياسييف المعارضيف آنذاؾ ومنيـ القاضي   (15)
 (16)محمد محمود الزبيري والسيد عبد اهلل بف عمي الوزير واالستاذ المسحري واالستاذ محي الديف العنسي .

وتنفيذ برامجيا اإلصالحية مف اف اخفاؽ حركة المعارضة اليمنية وعجزىا عف تحقيؽ مطالبيا   
داخؿ النظاـ نتيجة تمسؾ االماـ يحيى بآرائو ورفضو كؿ مطمب مف ىذا النوع بالقمع والسجف, فقد حاولت 
اف تتجو نحو اسموب عمؿ جديد ومتطور لوضع اىدافيا موضع التطبيؽ وذلؾ مف خالؿ االتصاؿ بيف 

واف المسمميف, وتـ ذلؾ مف خالؿ انتداب الجزائري الُمعاِرضة وتنظيـ االخ (17)حركة االحرار اليمنييف 
الى العمؿ في اليمف والذي نجح في توجيو المعارضة في الداخؿ والخارج وصير  (18)الفضيؿ الورتالني 

, وذلؾ مف خالؿ توقيع الميثاؽ  (19)جيودىـ واىدافيـ وامانييـ في إيجاد امامة دستورية في اليمف 
1947الوطني المقدس عاـ 

(20). 
جاء ُكّؿ ذلؾ نتيجة التصاالت مسبقة ما بيف تنظيـ االخواف المسمميف في مصر وحركة االحرار 
اليمنييف ممثمة بقيادتيا في مصر المتمثمة بالنعماف ومحمود محمد الزبيري باإلماـ حسف البنا المرشد العاـ 

 (21)الندوات والمقاءات . لجماعة االخواف المسمميف والذي تعيد بتقديـ الدعـ ليـ مف خالؿ الصحؼ وعقد
اسفرت المشاورات بيف مختمؼ المعارضة في الداخؿ والخارج عمى القياـ بثورة ضد حكـ االمامة 

 14واختيار االغمبية لعبد اهلل بف احمد الوزير لإلمامة وتـ تحديد موعد لتنفيذ اغتياؿ االماـ يحيى في 
عمى يد مجموعة مف المشايخ بقيادة القردعي و  (22)وبإشراؼ الرئيس جماؿ جميؿ  1948كانوف الثاني 

اذ تـ قتؿ االماـ يحيى مع رئيس وزرائو عبد اهلل العمري وتـ  1948شباط عاـ  17والتي ُنفّذت في 
, فقد ُعّيف  (23)تنصيب عبد اهلل بف احمد الوزير امامًا شرعيًا عمى البالد وُلّقب بالراعي ثـ اليادي 

سكرتيرًا أوؿ لمجمس الشورى الذي تشكؿ بعد الثورة اال انيا فشمت ألسباب  االرياني بعد الثورة الدستورية
داخمية وخارجية , مما ادى الى اعتقاؿ االرياني ونيبت بيوت اسرتو في منطقة ارياف وُسجف في سجف 

, ومف ثـ نقؿ الى  (24)حجة ثـ انتقؿ الى سجف نافع وقد وصؼ االرياني ىذا السجف بأنو )قبر االحياء( 
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القاىرة * وفيو تحسنت اموره بعض الشيء فقد تمكف مف الكتابة والمطالعة وقد انشأ قصيدة مف  سجف
الؼ بيت شرح فييا اوضاع السجف مع زمالئو وكذلؾ تعميقو عمى ديواف عمارة اليمني وكذلؾ اخرج ديواف 

بعد اف خرج  مف االنسي الحميني باالشتراؾ مع القاضي عبد اهلل االغبري في تصحيحو والتعميؽ عميو, و 
السجف اىداه الى االماـ الذي أمر بطبعو عمى نفقة الدولة وكذلؾ الؼ كتابا في السجف اسمو )الشريعة 

 .(25) المتوكمية في اليمف(
ونتيجة لما ُعِرؼ  عف القاضي عبد الرحمف االرياني مف حنكة سياسية , اذ استغؿ في تمؾ المدة 

محمد البدر وعمو سيؼ االسالـ الحسف اذ تولى الدعوة مف سجف التنافس حوؿ والية العيد بيف االمير 
حجة لوالية العيد لألمير محمد البدر ودعـ توجياتو االصالحية غير اف المبايعة والدعوة لـ تكف عمى ما 
يبدو صادقة في حقيقتيا , فقد سعى االحرار واالرياني الى تحقيؽ ىدفيف: أوليما توسيع شقة الخالؼ بيف 

سرة الحاكمة, وثانييما كسب عطؼ االماـ والبدر لغرض اطالؽ سراحيـ وىذا ما حدث بالفعؿ افراد اال
(, اذ تولى كتابة نص البيعة 1962-1948بأمر االماـ احمد ) 1954, تـ االفراج عف االرياني عاـ  (26)

ية العيد االمر لوالية العيد لألمير محمد البدر ووضع لصيغة الوالية مدعومة باألدلة الشرعية لتولي وال
وعاد لعممو في الييئة الشرعية لمدينة تعز وكاف  (,27)الذي ادى الى حدوث انشقاؽ داخؿ االسرة الحاكمة 

, وكاف االرياني طواؿ ىذه المدة عمى  (28)االماـ احمد يستشيره في كثير مف القضايا العربية والدولية 
 (29)سرية .صمة  بحركة االحرار اليمنييف ولكنيا كانت بتكتُـّ و 

, عمى  (30)اعتقؿ بتيمة مشايعو االنقالب  1955أّما بعد فشؿ انقالب المقدـ احمد الثاليا عاـ 
الرغـ مف اف ىناؾ مف يرى أّف موقفو لـ يكف مع الحركة االنقالبية النيا لـ تكف معروفة االىداؼ لو ولـ 

عتقالو الى ساحة االعداـ أدىش االماـ , ولما تقدـ االرياني بعد ا(31)تكف معروفة لمناس ولـ يخطط ليا 
احمد وحاشيتو والجماىير بابتسامتو العريضة التي القى بيا السيؼ المسمط عمى عنقو, ولما شاىد االماـ 

, وبعد االفراج عنو عاد االرياني لعممو ( 32)ابتياج االرياني باالستشياد امر باغماد السيؼ عنو فورًا 
العسكرية بيف  (33)نة تعز , ثـ شارؾ مع الوفد اليمني لتوقيع اتفاقية جدة عضوًا في الييئة الشرعية لمدي
وكاف احد االعضاء المشاركيف مع الوفد اليمني لحضور جمسات  1956مصر والسعودية واليمف عاـ 

مباحثات االتحاد الفيدرالي بيف مصر والسعودية والتي تمخض عنيا توقيع اتفاقية الوحدة بيف مصر 
 . (34). 1958اذار  8ف في دمشؽ في وسوريا واليم

عمى وضع برنامج وطني  1958الى  1956عمؿ االرياني مع المعارضة اليمنية خالؿ المدة مف 
يقوـ عمى نقاط تترجـ المرحمة القادمة وىو ما اطمؽ عميو بػ)مرحمة تجميع القوى( وقد اتصفت باليدوء 

وكيفية الخروج بيا والعمؿ عمى االتصاؿ بالقبائؿ السياسي مف خالؿ عقد عدة جمسات لدراسة حالة البالد 
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وبث الوعي في اوساطيا , أّما في الجانب الوظيفي فقد استمر االرياني في عممو بالييئة الشرعية برر 
ذلؾ بقولو : ) ... وقد مكَّننا قربنا مف االماـ وولي عيده مف معرفة الكثير مف االمور التي كاف معرفتيا 

 .(35)الوطني..( عونا لنا في عممنا 
أي قبيؿ  1962وفي عاـ  (36)حتى قياـ الثورة,  1960ترأَّس االرياني بعثة الحج اليمنية مف عاـ 

قياـ الثورة كمَّفو االماـ احمد بحضور جمسات رابطة العالـ االسالمي )انبثقت عف مؤتمر العالـ االسالمي 
وقد ُعّيف وزيرًا لمدولة في الحكومة التي ومقرىا بمكة المكرمة في السعودية(  1962آيار عاـ  18في 

 .(37)شكميا ولي العيد محمد البدر قبيؿ قياـ الثورة بأشير 

 المبحث الثاني
 دوره السياسي بعد الثورة 

مامًا إفي مدينة تعز وأعمف ولي العيد االمير البدر  1962ايموؿ عاـ  18توفي االماـ احمد في 
أما في السياسة ( 38)نيف تكفؿ اليمنييف حقوقيـ ومنيا الغاء نظاـ الرىائف جديدًا وأعمف االماـ الجديد عدة قوا

الخارجية فأعمف أّف اليمف تنتيج سياسة الحياد االيجابي لذلؾ أعم نت حركة االحرار اليمنييف تأييدىا لألماـ 
ـ اعمف عف اّل أنو بعد توليو االمامة بعدة اياإ( 39)الجديد عمى امؿ تنفيذ االصالحات التي وعد بيا 

مواصمة سياسة والده والتعاوف مع عمو سيؼ اإلسالـ الحسف المتشدد تجاه حركات المعارضة؛ لذلؾ تولى 
عدد مف الضباط في الجيش اليمنييف الذيف شكموا تنظيمًا سريًا سمي بتنظيـ الضباط االحرار, وبالتعاوف 

, وقد 1962ايموؿ مف عاـ  26في ليمة مع مصر لمقياـ بالثورة ضد حكـ االماـ محمد البدر وتـ تنفيذىا 
 . (40)تـ بنجاح وُكّمؼ الزعيـ عبد اهلل السالؿ بقيادة مجمس قيادة الثورة وترأَّس الحكومة اليمنية الجديدة 

( وعضوًا بمجمس 1964-1962ُعّيف القاضي عبد الرحمف االرياني بعد الثورة وزيرًا لمعدؿ لػ )
,اذ رفض القاضي االرياني (41) 1962عاـ  31ثورة التشكيؿ الثاني في قيادة الثورة الذي تشكؿ بعد قياـ ال

االعدامات التي جرت لرجاالت العيد االمامي وتبَّرأ منيا وذلؾ برسالة موجية لمرئيس عبد اهلل السالؿ 
 ( قاِئال فييا : ) أبرُأ الى اهلل مف كؿ قطرة دـ تسفؾ بدوف حؽ ... والدـ ُيجري الدـ وال ارى1962-1967)

ياىا دماء وقود لمثورة المضادة وىي إخيرًا وال مصمحة في االعدامات وفي السجف سعة مندوحة(, معتبرًا 
تمد امراء اسرة حميد الديف الياربيف وعمى رأسيـ االماـ محمد البدر بالوقود وعدـ اعادة تجربة العيد 

 .(42)االمامي في اعداـ خصومو السياسييف
ي العسكري في اليمف بعد الثورة لحمايتيا مف بقايا النظاـ الممكي أما موقفو مف التدخؿ المصر   

وداعميو االساسييف في السعودية فيو لـ يكف يرغب بالتدخؿ المصري وكذلؾ التدخؿ السعودي في شؤوف 
اذ تحولت اليمف في تمؾ المدة الى ساحة  (43)اليمف وكاف مف التيار الرافض لمصراع االقميمي في اليمف 
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العربية واصبحت تخاض في اليمف حروب بالوكالة ما بيف نظاميف متصارعيف  –العربية لمصراعات 
ومختمفيف في التوجيات السياسية وااليدلولوجية مما ادى الى اف تكوف اليمف ساحة لتصفية الحسابات 

قطة , فقد اعتبرت السعودية اف ما حصؿ في اليمف ن( 44)السياسية واف تدفع ثمف ىذا الصراع االقميمي 
تغيير تاريخية في شبو الجزيرة فيي اوؿ دولة غير ممكية وتخوفيا مف تحوليا الى قوة مؤثرة ومف ثـ تيديد 

, فضال عف اف التدخؿ المصري في (45)لألراضي اليمنية التي اصبحت تحت سيطرتيا في نجراف وجيزاف 
قصد بيا االنظمة الممكية زاد اليمف واعالف مصر اف الحرب مفتوحة عمى ما اسمتو االنظمة )الرجعية( وي

 (46)مف ىذا التخوؼ. 
ّف معارضة االرياني لمتدخؿ المصري في شؤوف اليمف الداخمية كانت سببًا باستبعاده مف مجمس إ

والذي اصبح فيما بعد ىو مركز الثقؿ في صنع  1962ايموؿ عاـ  27قيادة الثورة التشكيؿ االوؿ في 
َـّ الى التشكيؿ الثاني في إ القرارات السياسية في بداية الثورة  .(47) 1962تشريف االوؿ عاـ  31اّل أنو انظ 

وترأَّس القاضي االرياني وفود بالده عند زيارتيا لالقطار العربية لشكرىا عمى اعترافيا بالثورة 
والسوداف  الثورة اليمنية في المجاليف الدولي والخارجي والدولي قاـ بزيارة القاىرة ولبناف والعراؽوشرح اىداؼ 
 . (48)وتونس والجزائر 

 (49)استطاع االرياني خالؿ ىذه المدة اف يجمع بيف ارضاء الرئيس عبد اهلل السالؿ ومعارضيو 
, وقد رفض النفوذ وتجميع المناصب التي  (50)فيو كاف معترضًا وناصحًا لمرئيس السالؿ في نفس الوقت 

وصولو الى اليمف بعد الثورة المدعومة مف الجانب بعد  (51)حصؿ عمييا شخصية عبد الرحمف البيضاني 
المصري, فقد ُعّيف نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا لالقتصاد ثـ نائبًا لمقائد العاـ ووزيرًا لمخارجية اضافة الى 

, فالمصريوف ىـ الذيف كانوا يديروف الحكـ في اليمف ولو بشكؿ غير معمف (52)عضو مجمس قيادة الثورة 
اصبح الحاكـ الفعمي لميمف حتى تاريخ عزلو مف مجمس قيادة الثورة وتجريده مف جنسيتو ومف خالليـ 
, فقد رفض االرياني نفوذ البيضاني في اليمف وجاء ذلؾ  (53) 1963كانوف االوؿ عاـ  15اليمنية في 

ؿ , فضاًل خالؿ لقائو بالرئيس عبد اهلل السالؿ معتبرا اياه انو قد استولى عمى اختصاصات الرئيس السال
عف رفضو لطروحاتو االشتراكية معتبرًا أّف فكره ال يناسب اليمف وىو بمد فقير وكذلؾ رفضو لنيج 
التحريض الطائفي الذي قاـ بو في عدف مف خالؿ حديثو عف قياـ دولة الشافعية وىو االمر الذي أدى 

 .( 54)فيما بعد الى تجريده مف  الجنسية اليمنية 
ىذه المدة وخاصة في ظروؼ الحرب مع انصار الممكية عمى كسب  عمؿ الرئيس السالؿ في

مشايخ القبائؿ والمعارضة التقميدية اليمنية )والتي كاف احد رموزىا القاضي عبد الرحمف االرياني( الذيف 
يرفضوف التدخؿ المصري , فضال عف اف المعارضة التقميدية اليمنية قد طالبت الحد مف سمطات الرئيس 

وظائؼ اجيزة الدولة ودعت الى القيادة الجماعية وعدـ تركيز السمطات بيد الرئيس والى  وتوسيع مياـ
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نيساف  13لذلؾ فقد صدر الدستور المؤقت واعمف عف مجمس لمرئاسة في  (55)اصدار دستور مؤقت لمبالد 
مبالد وىو الجياز االعمى لمسمطة ودخؿ ضمف صالحياتو وضع السياسة الداخمية والخارجية ل 1963عاـ 

 (56)بداًل عف مجمس قيادة الثورة وُأعيد تشكيؿ مجمس الوزراء وسمي بالمجمس التنفيذي.
أصبح القاضي عبد الرحمف االرياني عضوًا في مجمس الرئاسة الذي تشكؿ, ثـ تولى رئاسة 

ة , فقد ُكّمؼ في ىذه المد 1963تشريف االوؿ مف عاـ  5المجمس التنفيذي ونائبا لرئيس الجميورية في 
بتقديـ مقترحات عديدة تصب جميعيا إلصالح النظاـ الجميوري مف جميع النواحي سياسًا وماليًا وعسكريًا 

-1954, فضاًل عف طرحيا عمى الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر )(57)وعرضيا عمى الرئيس السالؿ 
وذلؾ باعتبار  1963( اثناء زيارتو لمصر مع وفد مجمس الرئاسة برئاستو في تشريف الثاني عاـ 1970

مكانتو ونفوذه لدى القيادة اليمنية , ثـ اصبح االرياني عضوا في المكتب السياسي والذي تشكؿ باقتراح 
منو لوضع حد لمصراعات الداخمية في مجمس الرئاسة لكثرة أعداده وكذلؾ اصبح نائبًا لرئيس مجمس 

 .(58)االمف القومي الذي تشكؿ في نفس الوقت . 
ضي عبد الرحمف االرياني مع محمد محمود الزبيري ُأولى الجيود إلنياء الحرب وقد بذؿ القا

االىمية اليمنية بيف المؤيديف لمجميورية ونظاـ الحكـ الجديد, و بيف الممكييف المؤيديف لإلماـ المخموع 
ف محمد البدر اخر االئمة الذي استطاع الخروج مف صنعاء واتجو نحو السعودية المؤيدة لو واعمف ع

تشكيؿ حكومة برئاسة عمو االمير الحسف, واتخذ مف بعض الكيوؼ مف جبؿ القارة شماؿ غرب اليمف 
, وذلؾ مف خالؿ  (59)مقرًا دائمًا لو وأصبح محور تأييد الممكييف في مواجية الحكـ الجميوري في اليمف 
ات التي قاـ بيا القاضي محاولة االتصاؿ بالشخصيات والقيادات الممكية المؤثرة وكانت ُأولى ىذه الخطو 

عبد الرحمف االرياني مف خالؿ عقد لقاء تمييدي بينو وبيف القاضي احمد السياغي احد القيادات الممكية 
كرش في النصؼ الثاني مف عاـ  –البارزة في منطقة اؿ عرقوب التي ميدت الطريؽ لعقد لقاء الشريحة 

محمود الزبيري , والذي عقد سرًا مف غير  بيف القاضي عبد الرحمف االرياني والقاضي محمد 1963
اّل أّف القاضي احمد السياغي رفض االنضماـ لمجميورييف الف كسبو يعتبر إالرجوع لمسعودية أو مصر 

اّل أنو ميد الطريؽ الجتماعات ولقاءات اخرى إنجاحا كبيرا إلنياء الصراع, وعمى الرغـ مف فشؿ المقاء 
 .( 60)تنشد لمسالـ  

عبد الرحمف االرياني مف الذيف دعوا الى مؤتمر وطني عاـ ُيعقد في مدينة عمراف كاف القاضي 
برئاسة القاضي محمود محمد الزبيري لموقوؼ بوجو تدخالت القيادات المصرية في الشؤوف الداخمية لميمف 

وف وقد حضره منتخب 1963ايموؿ عاـ  2والتي تخرج عف نطاؽ ميمتيا العسكرية, وفعال عقد المؤتمر في 
ابرزىا تؤكد عمى التمسؾ بالجميورية  1963ايموؿ عاـ  18مف كؿ منطقة وقد صدرت القرارات في 
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والدفاع عنيا وتجنيد جيش لحمايتيا وقد ُعرضت ىذه القرارات عمى القاضي عبد الرحمف االرياني قبؿ 
 .(61)صدورىا فوافؽ عمييا عمى الرغـ مف انو لـ يحضر المؤتمر 

لرئاسي والمجمس التنفيذي عمى قرارات مؤتمر عمراف وبغياب الرئيس وافؽ اعضاء المجمس ا
السالؿ وباشروا بتطبيقيا عمميًا فقد عممت المجنة العسكرية المنشقة عف المؤتمر بتشكيؿ وحدات الجيش 
الشعبي مف القبائؿ اليمنية والتي كانت موجية ضد الوجود العسكري المصري وتسعى الستبداؿ القوة 

صرية بالفرؽ القبمية فقد عززت مقررات مؤتمر عمراف موقؼ المعارضة المناوئة لمرئيس العسكرية الم
 .(62)السالؿ وانصاره ومطالبة بالحد مف صالحياتو الواسعة وصالحيات القادة العسكرييف 

ولشرح  1963ترأَّس القاضي عبد الرحمف االرياني وفدًا لزيارة القاىرة في تشريف الثاني مف عاـ 
ليمني وذلؾ بعد رفض الرئيس السالؿ المصادقة عمى قرارات مؤتمر عمراف وخاصة فيما يتعمؽ الموقؼ ا

بإنشاء فرؽ الجيش الشعبي اال انو وافؽ عمى الحد مف سمطاتو , أّما القاىرة  فقد وافقت عمى بعض 
ؿ اّل انيا تركت حؿ جميع المسائإقرارات المؤتمر الخاصة بإنشاء حكومة جميورية وتنظيـ شعبي 

 . (63)العسكرية في البالد لممصرييف لذلؾ فقد ُرِفض  ىذا الموقؼ مف قبؿ الوفد اليمني  
ـ  القاضي عبد الرحمف االرياني ومعو اعضاء المجمس الرئاسي  ترتب عمى ىذا الرفض أف قّد
و والمجمس التنفيذي والمجمس االعمى لممشايخ استقاالتيـ وأعمنوا عف عجز المجمس الرئاسي وعدـ قدرت

ثـ اصبح  (64)عمى تنفيذ قراراتو وذلؾ بسبب الصالحيات الواسعة الممنوحة لرئيس المجمس الرئيس السالؿ 
القاضي عبد الرحمف االرياني عضوًا في المكتب السياسي الذي تشكؿ بعد االعالف الدستوري الذي اصدره 

جماعية مكونة مف تسعة لتشكيؿ قيادة  1964كانوف الثاني مف عاـ  8الرئيس عبد اهلل السالؿ في 
اعضاء ُمنحت سمطات تشريعية وسياسية, وكذلؾ أصبح نائبًا لرئيس مجمس االمف القومي واستطاع خالؿ 
ىذه المدة مف حضور العديد مف المؤتمرات والزيارات, فقد حضر مؤتمر القمة العربي االوؿ المنعقد في 

ارة االتحاد السوفيتي والتي تمخض عقد اتفاقية مع الرئيس السالؿ وزي 1964كانوف الثاني عاـ  9القاىرة 
 . (65)صداقة اقتصادية وثقافية وعسكرية وشارؾ في توقيع ىذه االتفاقية  

ُعّيف االرياني نائبًا لرئيس الوزراء لمشؤوف الخارجية والعدؿ واالوقاؼ وذلؾ في اعقاب زيارة 
اذ خفضت مف ىذه الخالفات  1964نيساف عاـ  23الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر الى اليمف في 

في اوساط الجميورييف ولقائو بالمشايخ واجرى محادثات مع الرئيس السالؿ وقادة المعارضة وكاف مف 
كانوف الثاني بشاف تنظيـ السمطات وتـ  8نتائج ىذه الزيارة اف ُألغي  االعالف الدستوري الصادر في 

السمطة التنفيذية وتـ تشكيؿ حكومة يمنية برئاسة  تشكيؿ مجمس لمشورى مسؤوؿ عف الرقابة عمى أجيزة
 . (66)حمود الجائفي وىو مف المعارضيف لموجود المصري في اليمف 
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شارؾ االرياني خالؿ مدة توليو بنيابة رئاسة الوزراء لمشؤوف الخارجية والعدؿ واالوقاؼ بالعديد 
نير النيؿ الى مجرى السد العالي في  مف المحافؿ العربية والزيارات الدولية فقد حضر حفؿ تحويؿ مجرى

مصر, وكذلؾ زيارة العديد مف الدوؿ االشتراكية )رومانيا , ىنغاريا , المجر , الصيف الشعبية( , فضاًل 
عف مشاركتو في مباحثات الوحدة مع مصر وكاف رأيو يميؿ الى التنسيؽ بيف الجانبيف كخطوة ُأولى , 

خالؿ ىذه المباحثات تـ تبني رأي االرياني وتشكيؿ مجمس لمتنسيؽ وعدـ التسرع بإعالف الوحدة الفورية و 
 . (67) 1964تموز عاـ  16بيف الجميورية العربية اليمنية والجميورية العربية المتحدة في 

ـ  القاضي عبد الرحمف االرياني استقالتو مف منصبو ىو ومجموعة مف زمالئو ومنيـ القاضي  قّد
عارؼ ومعظـ حكومة حمود الجائفي واحمد محمد نعماف )رئيس مجمس محمد محمود الزبيري وزير الم

بعد فشؿ لقاء اركويت الذي عقد في السوداف في  1964كانوف االوؿ مف عاـ  2الشورى( الجماعية في 
بيف الجميورييف والممكييف برئاسة القاضي محمد محمود الزبيري,  1964تشريف االوؿ مف عاـ  19

احمد الشامي والذي جاء بعد االتفاؽ السعودي المصري في االسكندرية مف اجؿ والممكييف كانوا برئاسة 
وذلؾ بسبب تمسؾ كؿ  1964ايموؿ مف عاـ  14ترتيب ىذا المقاء إليجاد تسوية لحؿ القضية اليمنية في 

, فضال عف سوء الوضع الداخمي السياسي في الصؼ الجميوري وما  (68)طرؼ بشروطو لحؿ القضية 
الحكومة مف فوضى ادارية وعجز لسمطات التنفيذية, وفساد الجياز الحكومي وانعداـ  كانت تعانيو

االنسجاـ بيف اعضائيا وخاصة المسؤوليف الكبار, وعدـ وجود مخطط سياسي واقتصادي وثقافي 
واجتماعي وعسكري, وتصاعد النعرات الطائفية مما ادى بالقاضي عبد الرحمف االرياني الى تقديـ استقالتو 

 . (69)زمالئو واتخذ في ىذه المدة مف بيتو في مدينة تعز مقّرًا الستقراره  مع
استمر القاضي عبد الرحمف االرياني عمى الرغـ مف  تقديمو الستقالتو بدوره السياسي مف خالؿ 

ذ كاف لو دور كبير في عقد ىذا المؤتمر إلنياء الصراع إدعوتو لعقد مؤتمر خمر لمسالـ في اليمف, 
والذي  1965ايموؿ عاـ  2, إذ انتخب رئيسًا لممؤتمر الذي انعقد في  (70)استقالؿ الرأي اليمني والحرب و 

تمخض عف قراراتو اصدار دستور مؤقت ُأطِمؽ عميو )دستور خمر( والغاء الدستور القديـ وتكويف مجمس 
الجميوري  جميوري بداًل مف المجمس الرئاسي وتقميص صالحيات رئيس الجميورية واعطائيا لممجمس

, وقد تراس ( 71)والذي يضـ عضويف : )القاضي عبد الرحمف االرياني والشيخ نعماف بف قائد بف راجح( 
ايار مف العاـ نفسو وفدًا لزيارة الدوؿ العربية لغرض عرض رغبة  15القاضي عبد الرحمف االرياني في 

ء الحرب, وقد زار الوفد عدة دوؿ اليمف في السالـ وطمب مساعدتيا بذلؾ والتوسط لدى السعودية إلنيا
ذ حققت ىذه التحركات بعض النتائج االيجابية إعربية منيا العراؽ والكويت ولبناف والجزائر ثـ مصر , 
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 12الىتماـ الدوؿ العربية بإنياء الحرب في اليمف منيا محاولة الكويت لمتباحث مع الممؾ فيصؿ في 
 .(72)ؿ قضية اليمف وكذلؾ الجزائر واالردف لح 1965حزيراف عاـ 

( في جدة 1975-1965اجتمع الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر مع الممؾ السعودي فيصؿ )
( لحؿ القضية اليمنية وتـ توقيع اتفاقية جدة فييا والتي تدعو الى 1965اب عاـ  24-22لممدة ما بيف )

, وانياء الدعـ 1966حموؿ عاـ وقؼ اطالؽ النار في اليمف فورًا , وانسحاب القوات المصرية مف اليمف ب
قامة حكومة مؤقتة والتحضير إلجراء استفتاء شعبي في تشريف الثاني عاـ ا  العسكري السعودي لمممكييف , و 

مصرية لمراقبة وفؽ اطالؽ النار , وأف تجم ع  خمسيف –, وتكويف قوة عسكرية مشتركة سعودية 1966
 1966تشريف الثاني  23في  (73)في مؤتمر بمدينة حرض مندوبًا ممثاًل لكؿ االتجاىات الوطنية اليمنية 

لمقياـ بتشكيؿ حكومة مؤقتة , ويتعيد الطرفاف باحتراـ مقررات مؤتمر حرض ولـ يمثؿ في مباحثات جدة 
 .(74)اي مف الممكييف والجميورييف 

رفض القاضي عبد الرحمف االرياني بشكؿ نيائي مقررات المؤتمر واعتبرىا خطرًا عمى مصير 
لنظاـ الجميوري وخاصة فيما يخص االستفتاء والحكومة االنتقالية )المؤقتة( التي تكوف تحت ظؿ النظاـ ا

الجميوري وتـ ذلؾ في اجتماع عقد في القاىرة وقد حضره الرئيس السالؿ ورئيس الوزراء محسف العيني 
خالفات فيما بينيـ واحمد محمد نعماف رئيس مجمس الشورى واخروف ورفضوا ىذه االتفاقية وجمدوا ال

اّل أّف إ, ( 75) وشكموا لجنة لمتوعية بمخاطر االتفاقية وكاف القاضي عبد الرحمف االرياني احد اعضائيا
, فضاًل عف التطمينات  (76)الجميورييف في نياية االمر رضخوا لألمر الواقع وقرروا المشاركة في المؤتمر

فد اليمني الذي زار القاىرة ومنيـ القاضي عبد الرحمف التي قدميا الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر لمو 
ّف القوات إاالرياني بعدـ عودة اسرة حميد الديف لإلمامة في اليمف والحكـ ولـ يعودوا الى اليمف, و

اّل بعد تشكيؿ الجيش اليمني القوي وىو ما كاف يطمبو القاضي عبد إالمصرية لـ تنسحب مف اليمف 
الحفاظ عمى النظاـ الجميوري واستبعاد اسرة حميد الديف مف العودة لحكـ  الرحمف االرياني مف ضرورة

 . (77)اليمف. 
عضوا لحضور مؤتمر  25ترأَّس القاضي عبد الرحمف االرياني الوفد الجميوري المكوف مف 

حرض, أّما الوفد الممكي  فترأسُو احمد محمد الشامي وزير خارجية حكومة الممكييف في المنفى ومكوف 
عضوًا وزير خارجية حكومة الممكييف, في المنفى وقد مثؿ كؿ مف مصر والسعودية مندوبيف  25مف 

مراقبيف وتشكمت لجنة اتصاؿ مف الجميورييف والممكييف لالتصاؿ ببعثة السالـ المصرية السعودية 
ر حرض , فقد افتتح القاضي عبد الرحمف االرياني مؤتم 1965المشتركة وذلؾ لتطبيؽ اتفاقية جدة عاـ 
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( والقى كممة عبر فييا عف روابط 1965كانوف االوؿ  24-تشريف الثاني  23الذي عقد لممدة ما بيف )
 االخوة بيف اليمنييف مستشيدًا بقوؿ الشاعر :

 اذا احترَبت يومًا فساَلت دماُؤها               تذكَّرِت الُقربى َفَسالت دموُعها
الـ المصرية السعودية المشتركة ورفض تدخؿ بعض فقد كاف لو موقؼ صاـر مف تدخؿ بعثة الس

القادة المصرييف وطمبيـ مف الوفد الجميوري الموافقة عمى ما اتفؽ عميو ما بيف الرئيس المصري والممؾ 
ّف ىذه تعميمات وتوجييات الرئيس عبد الناصر وتيديدىـ اذا ما رفضوا ىذه المقررات سوؼ إفيصؿ, و

 . (78) ًا عف اليمف توقؼ مصر دعميا عسكريًا ومادي
انتيى مؤتمر حرض بالفشؿ وقد حّمؿ  القاضي عبد الرحمف االرياني السعودية اسباب فشؿ ىذا 
المؤتمر وذلؾ بسبب دفعيـ لممثميف الجانب الممكي الى التشدد والتصمب بآرائيـ وخاصة بحث موضوع 

الوفد الممكي بعد اف لمسوا  بيت حميد الديف او طريقة الحكـ وفصؿ معسكر الوفد الجميوري عف معسكر
 . (79)بوادر المقاء  

اشتد الخالؼ خالؿ ىذه المدة داخؿ الصؼ الجميوري وخاصة بعد عودة الرئيس عبد اهلل السالؿ 
وقد قاد ىذه المعارضة  1966اب عاـ  11مف مصر الى اليمف بحراسة الدبابات والقوات المصرية في 

 معارضا يضـ العديد مف المنظمات السياسية, اذ شارؾ فييا ذ قاد تكّتالإرئيس الوزراء حسف العمري 
اعضاء مف حركة القومييف العرب وحزب البعث وكبار الضباط وتجمعات شبابية ومثقفيف رافضيف لموجود 

ـ   1966ايموؿ مف عاـ  14المصري في اليمف ونتيجة ليذه المعارضة قدمت الحكومة استقالتيا في  وقّد
رياني استقالتو  مف المجمس الجميوري أيضًا احتجاجًا عمى االوضاع السياسية القاضي عبد الرحمف اال

 . (80)في البالد 
جاءت عودة الرئيس عبد اهلل السالؿ الى اليمف مدعومًا مف قبؿ مصر بعد اف ادركت اف القيادة 

وخاصة بعد  اليمينة في تمؾ المدة متمثمة برئيس الوزراء الفريؽ حسف العمري لـ تخضع لمنفوذ المصري
حادثة لقاء العمري مع الوفد السوفيتي في مصر وطمبو منو تقديـ السالح لميمف وجاء ىذا الموقؼ بدوف 
التنسيؽ أو موافقة الجانب المصري, وخاصة بعد اف اصبحت اليمف بحاجة الى دعـ عسكري بعد فشؿ 

المتأـز ورفض القوى  مؤتمر حرض والدعـ السعودي المستمر لمجانب الممكي ,ونتيجة ليذا الموقؼ
السياسية اليمنية التعاوف مع الرئيس عبد اهلل السالؿ, لذلؾ فقد تراس القاضي عبد الرحمف االرياني وفدًا 
يمنيًا لزيارة القاىرة لمقاء الرئيس جماؿ عبد الناصر والتفاىـ معو حوؿ الوضع والظروؼ التي تعيشيا 

, وبقية اعضاء الحكومة (81)الوزراء لمسفر معواليمف ونجح في اقناع الفريؽ حسف العمري رئيس 
ذ بمغ عددىـ سبعيف شخصًا عمى متف طائرة إومجموعة مف ضباط الجيش والمشايخ واعياف اليمف , 
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مصرية ومف ثـ الى مطار الماضة العسكري المصري اذ استقبميـ شمس بدراف وزير الحربية المصرية 
( تـ اعتقاؿ الفريؽ 1966ايموؿ  12-9د الى القاىرة )( وبعد ثالثة اياـ مف وصوؿ الوف1967 -1966)

حسف العمري وحكومتو وزجيـ في زنزانة السجف الحربي تحت اشراؼ صالح نصر رئيس جياز 
 . (82)( وداـ االعتقاؿ اكثر مف عاـ 1967 -1957المخابرات المصرية ) 

سجف الحربي وُوضع احُتجز القاضي عبد الرحمف االرياني في القاىرة وليس مع زمالئو في ال
, وكاف عمى الرغـ مف احتجازه يبعث بالرسائؿ المتعددة لممسؤوليف المصريف , (83)تحت االقامة الجبرية 

كاف الغرض منيا اطالؽ صراح زمالئو المعتقميف في السجف الحربي ومعاناة عوائميـ وتوقؼ رواتبيـ فكاف 
ير عبد الحكيـ عامر نائب الرئيس وانور السادات يشعر بالمسؤولية اتجاىيـ, فقد ارسؿ الرسائؿ الى المش

رئيس مجمس الشعب وشمس بدراف وزير الحربية والرئيس عبد اهلل السالؿ يطالبيـ فييا بإطالؽ سراح 
 .(84)زمالئو المعتقميف 

استمر احتجاز القاضي عبد الرحمف االرياني وزمالئو في الحكومة اليمنية في مصر حتى وقوع 
ومما شيدت مف االزمة اليمينة مف انفراج بعد انعقاد مؤتمر القمة العربي في  1967حزيراف 5نكسة 

( اذ دعا المؤتمر الى تسوية االزمة اليمينة وىذا ما 1967ايموؿ  11الى  –اب  29الخرطـو مف المدة )
والذي تضمف تشكيؿ لجنة ثالثية برئاسة رئيس الوزراء السوداني احمد  1967اب  31تحقؽ في اتفاؽ 

( 1968-1967( وعضوية اسماعيؿ خير اهلل وزير خارجية العراؽ )1969 -1967مد محجوب )مح
( مف اجؿ المصالحة الوطنية بيف الممكييف 1971-1967واحمد العراقي وزير خارجية المغرب )

والجميورييف في اليمف, وتقوـ المجنة بضماف انسحاب القوات المصرية مف اليمف ووقؼ المساندة 
تي تقدميا السعودية لمممكييف, واف تبذؿ جيودىا لتمكيف اليمنيف مف التعاوف لتحقيؽ االستقرار العسكرية ال

(85). 
طرأ تغيير عمى الموقؼ المصري تجاه المعتقميف ومنيـ القاضي عبد الرحمف االرياني بعد اف 

ُعقدت بغياب ممثميف  رفض الرئيس عبد اهلل السالؿ اتفاقية الخرطوـ و تشكيؿ المجنة الثالثية معتبرًا انيا
عف الجميورية العربية اليمينة لذلؾ تعرضت المجنة في صنعاء لمظاىرات ضدىا ولـ يستقبميا الرئيس 

 .(86) 1967تشريف االوؿ عاـ  3اليمني وحصؿ عدواف عمى بعض الجنود المصرييف بما سمي بأحداث 
لمصرية اثارت مشاعر عبد الناصر مما ونتيجة ليذا الموقؼ السمبي مف قبؿ الرئيس السالؿ تجاه القوات ا
 .(87)دفعيـ الى تغيير سياستو وتعاممو مع المعتقميف اليمنيف في مصر 

قامت المجنة الثالثية برئاسة محمد احمد محجوب بالمقاء مع القاضي عبد الرحمف االرياني في 
ا ما داـ المعتقموف في اّل أنو رفض التجاوب معيإالقاىرة الستطالع رأيو في ما يخص االزمة اليمنية, 
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تشريف االوؿ والتغيير الذي حدث في موقؼ الرئيس جماؿ عبد  3ّف بعد احداث إذ إالزنزانات المصرية, 
الناصر جعمو في ِحاًل مف تعيده لمرئيس عبد اهلل السالؿ مف عدـ اطالؽ سراح المعتقميف لذلؾ فقد اعطى 

مف المعتقميف والمحجوزيف لمتباحث حوؿ االزمة , لتطمب مف تشاء (88)الضوء االخضر لجنة الثالثية 
اليمينة لذلؾ فقد ارسؿ القاضي عبد الرحمف االرياني رسالة الى اميف ىويدي وزير الحربية آنذاؾ يطمب 

تشريف االوؿ عاـ  27اطالؽ سراح المعتقميف بدوف استثناء وتـ اطالؽ سراحيـ وعودتيـ الى اليمف في 
سمـ القاضي عبد الرحمف االرياني منصب نيابة رئاسة الجميورية خالؿ , وبعد عودتو الى اليمف ت1967

مدة غياب الرئيس عبد اهلل السالؿ وسفره الى العراؽ واالتحاد السوفيتي لطمب المساعدة العسكرية, فقد 
كاف القاضي عبد الرحمف االرياني مف الرافضيف لخروج الرئيس عبد اهلل السالؿ مف اليمف في ظؿ ىذه 

 .(89)الظروؼ

 المبحث الثالث
 (4974-4967رئاسة المجلس الجمهوري )

 –اب  29ترتب عمى قرار سحب القوات المصرية مف اليمف الذي اتخذ في مؤتمر قمة الخرطوـ )
ضرورة تعزيز تماسؾ الجميورييف والتخمص مف الخالفات لممحافظة عمى النظاـ  1967ايموؿ( عاـ  1

 السالؿ بإجراء العديد مف االتصاالت لتوحيد الصفوؼ وتشكيؿ الجميوري ؛ لذلؾ قاـ الرئيس عبد اهلل
, واقامة  (90)حكومة جديدة ومجمس استشاري والعمؿ عمى تقوية الجيش وحؿ االحاد الشعبي الثوري 

1967تشريف االوؿ عاـ  12منظمة جماىيرية تحؿ محمة في 
,وقد ُشّكمت لجنة مكونة مف عشرة  (91)

والحكومة اليمنية لغرض التباحث لتشكيؿ مجمس جميوري برئاسة السالؿ اشخاص مف العائديف مف مصر 
اّل أّف المجنة لـ تتوصؿ الى اتفاؽ وقرر الرئيس السالؿ السفر الى العراؽ ومف ثـ التوجو الى االتحاد إ

, لذلؾ ونتيجة لما تمر بو البالد  (92)السوفيتي في وقت كانت البالد بمرحمة حرجة وفراغ في السمطة 
, (93)ح االنقالب عمى الرئيس عبد اهلل السالؿ امرًا حتميًا وضروريًا لممحافظة عمى النظاـ الجميوري اصب

فضاًل عف اف ىناؾ مف يرى اف الرئيس عبد اهلل السالؿ كاف يتوقع قياـ حركة انقالبية ضده وخاصة بعد 
كة وىو غائب عف البالد وصوؿ القاضي عبد الرحمف االرياني ومف معو مف مصر لذلؾ قّرر اف تتـ الحر 

ويعزز ىذا االعتقاد ما قالُو الرئيس  (94)فمـ يكف لديو اي استعداد لممقاومة والدخوؿ في مشاكؿ جديدة  
السالؿ عند مغادرتو لمودعيو اثناء خروجو مف اليمف )اف رئاسة الجميورية ليست اىـ مف الحفاظ عمى 

 . (95)الجميورية ( 
بقيادة عدد مف الضباط وبمساعدة شيوخ القبائؿ  1967لثاني عاـ تشريف ا 5ُنّفذ االنقالب في 

وعمى رأسيـ الشيخ عبد اهلل بف حسيف االحمر )شيخ قبائؿ حاشد الشيخ سناف ابو لحوـ شيخ قبائؿ بكيؿ, 
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, فقد باركت قيادة القوات المصرية في اليمف ىذا  (96)واتخذ االنقالب طابعًا سمميًا دوف اراقة لمدماء 
ألنيا كانت مستاءة مف سياسات الرئيس عبد اهلل السالؿ , أّما السعوديوف فمـ يكف ييميـ االمر  االنقالب

, اما مصير الرئيس عبد اهلل السالؿ  (97)فكانوا يطرحوف ىميـ الوحيد وىو خروج المصرييف مف اليمف
 . (98)ومف معو قد اصبحوا الجئيف سياسييف في العراؽ 

الثاني مف بيت الشيخ عبد اهلل بف حسيف االحمر وتقرر بموجبو  ُأذيع بياف الخامس مف تشريف
 3تشكيؿ المجمس الجميوري لقيادة البالد مع بياف تشكيؿ الحكومة وتنحية السالؿ وتحميمو تبعات احداث 

تشريف االوؿ ضد القوات المصرية؛ وذلؾ لكسب مصر الى جانبيـ ومد يد السالـ الى اليمنييف  العامميف 
 .(99)د الديف مع اسرة حمي

ترأَّس القاضي عبد الرحمف االرياني المجمس الجميوري تحت مبدًا )الحكـ الجماعي( وتألؼ 
المجمس مف اربعة اعضاءىـ )عبد الرحمف االرياني , والفريؽ حسف العمري , وأحمد محمد النعماف , 

رة القاضي عبد الرحمف ومحمد عمي عثماف ( عمى اف تكوف الرئاسة دورية بيف االربعة, وترأَّس اوؿ دو 
ذ تـ تشكيؿ حكومة برئاسة محسف العيني سيطر عمييا العناصر االصالحية المعتدلة إ, (100)االرياني 
 . (101)والقبمية 

واجو الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني في بداية عيده تحديًا داخميًا تمثؿ بحصار الممكييف 
( مستغميف انسحاب القوات 1968شباط  2 -1967ثاني تشريف ال 28لمعاصمة صنعاء لممدة ما بيف )

ذ ركزوا حوؿ مشارؼ إالمصرية مما ادى الى تغيير في مواقفيـ تجاه الجميورييف ورفضيـ الحوار 
االؼ ىـ حامية القوات الجميورية  10الؼ مقاتؿ في مقابؿ  60العاصمة صنعاء وحاصروىا بنحو 

–تعز وصنعاء  –يطة بالمدينة وقطعوا طريؽ صنعاء لمعاصمة صنعاء وسيطروا عمى المرتفعات المح
الجديدة , وىاجموا العاصمة وُسّميت خطتيـ )خطة الجنادؿ( وقطعوا كؿ الطرؽ المؤدية الى صنعاء 
وعزلوا الوحدات العسكرية ومخازف االسمحة وبدأت القوات الممكية تتقدـ نحو العاصمة مف اربعة محاور 

الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني والنظاـ الذي يسيطر عميو التيار  , ونتيجة ليذا التيديد عمؿ(102)
المحافظ المتحالؼ مع القبائؿ عمى تأسيس فرؽ المقاومة الشعبية المكونة مف حركة القومييف العرب )فرع 

, وانضـ الى ىذه الفرؽ ممثموف مف مختمؼ  (103)اليمف الشمالية( والبعثييف والجميورييف المستقميف 
رائح االجتماعية )العماؿ , الحرفييف , التجارة , الصغار , الطالب , وصغار الموظفيف في اجيزة الش

 . (104)ومؤسسات الدولة( 
شكؿ الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني حكومة شبو عسكرية لمواجية خطر حصار العاصمة 

ريؽ حسف العمري والذي شكؿ برئاسة الف 1967كانوف االوؿ  18بعد استقالة حكومة محسف العيني في 
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, اذ تولى فييا ثالثة ضباط شغموا وزارة الدفاع والداخمية 1967كانوف االوؿ مف عاـ  23حكومتو في 
والمواصالت وىي حكومة تعبئة لتكوف قادرة عمى مواجية االعباء الضرورية وادارة البالد كما جاء في 

ء بالفشؿ تـ الغاء فرؽ المقاومة الشعبية ودمج ما وبعد انتياء حصار صنعا (105)بياف المجمس الجميوري 
 . (106)تبقى مف عناصرىا بالقوات المسمحة واالمف العاـ 

جاء ىذا القرار عمى الرغـ مف الدور الفعاؿ الذي قامت بو ىذه المنظومة في الدفاع عف العاصمة 
لمنظومة  تسعى إلدخاؿ ادبيات االقطاعية عمى مصالحيا , بأّف ىذه ا–اّل أّف تخوؼ القوى القبميةإصنعاء 

, اذ تـ تشكيؿ حكومة ذات توجيات سياسية محافظة بعد اصبح لمنفوذ  (107)شيوعية لمبالد مف الخارج 
القبمي واسعًا بعد القضاء عمى فرؽ المقاومة الشعبية فقد تـ تكميؼ االقتصادي عبد اهلل كرشمي في االوؿ 

سياسة اقتصادية رأسمالية ذات منيج غربي منيية بذلؾ  بتشكيميا  والتي انتيجت 1969مف ايموؿ عاـ 
ّف إ, لكف في المقابؿ  (108)وبشكؿ نيائي االشتراكية الناصرية التي كانت مسيطرة عمى النظاـ الجميوري 

ىناؾ مف يرى أّف قرار حؿ فرؽ المقاومة الشعبية جاء نتيجة لمحاولة االخيرة بعد فؾ الحصار عف 
 .(109)تيا واستعراض قوتيا وبدأوا يشكموف خطرًا عمى الدولة صنعاء بمحاولة فرض سيطر 

اتجو الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني بعد فشؿ حصار صنعاء نحو تحقيؽ المصالحة 
الوطنية مع الممكييف واستغالؿ شتى المناسبات لتحقيؽ ىذا االمر ففي اثناء حضوره في مؤتمر قمة الرباط 

ماـ الزعماء العرب دعا فيو الى السالـ في اليمف وكاف لمخطاب اثر بالغ في فقد القى خطابًا ا 1969عاـ 
نفوس الزعماء العرب وخاصة الرئيس المصري والممؾ السعودي فيصؿ, اذ تمخض عف ىذا المؤتمر 
تقارب بيف الوفديف السعودي والمصري, وقد تـ دعوة الوفد الجميوري اليمني لحضور مؤتمر وزراء 

 .(110) 1970اذار عاـ  8المؤتمر االسالمي الذي سيعقد في السعودية في  خارجية دوؿ منظمة
) الذي شكؿ الحكومة بعد استقالة  (111)قرر رئيس الوزراء ووزير الخارجية محسف العيني اليمني 

( المشاركة في المؤتمر بشرط اف يتمتع الوفد الجميوري 1970شباط عاـ  1حكومة عبد اهلل الكرشمي في 
اوية مع غيره مف وفود البمداف االخرى؛ لذلؾ فقد استقبؿ الوفد اليمني في مدينة جدة السعودية بحقوؽ متس

اذار بمودة مف قبؿ السعودييف وجرت لقاءات غير رسمية مع شخصيات  23اثناء المؤتمر الذي انعقد في 
مف كال الطرفيف  ممكية بوساطة سعودية وتـ تسوية الخالفات مع السعودية وتقرر وقؼ الدعاية المعادية
, فضاًل عف (112)ووقؼ اطالؽ النار في اليمف ووقؼ المساعدات السعودية لمممكييف والقبائؿ الموالية ليـ 

ذلؾ تضمف عودة بعض الشخصيات الممكية البارزة الى اليمف ومنحيا مقاعد في اجيزة السمطة في 
صب نائب رئيس المجمس الوطني المجمس الجميوري والمجمس الوطني واربعة مقاعد في الحكومة ومن
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 (113)والمشاركة في السمؾ الدبموماسي وتـ التوصؿ الى اتفاؽ بعدـ عودة افراد اسرة حميد الديف الى اليمف
. 

دعـ الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني ما توصؿ اليو الوفد اليمني في السعودية وقرر  
مف اجؿ الوصوؿ الى  1970اذار  30المنعقد في الموافقة ىو واعضاء المجمس الجميوري في اجتماعيـ 

الحموؿ التي مف شانيا اف تضمف السالـ واالستقرار في اليمف, وقد قدـ المجمس شكره لموفد ورئيس الوفد 
عمى ما قاموا بو مف جيود إلنجاح الميمة , فقد وقؼ الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني بوجو كؿ مف 

كما وجو رسالة عنيفة الى عضو ي المجمس الجميوري )حسف العمري  حاوؿ اف يعرقؿ ىذه الجيود ,
,والشيخ محمد عمي عثماف( عندما حاوال عرقمة ىذا االتفاؽ مما دعاىـ الى ارساؿ برقية جوابية يعمناف 

 . (114)تأييدىما المطمؽ لالتفاؽ  
ايار  4حة الوطنية ففي اتخذ الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني خطوة متقدمة باتجاه تحقيؽ المصال

عقد القاضي عبد الرحمف االرياني اجتماعًا برئاستو ضـ اعضاء المجمس الجميوري ومجمس  1970عاـ 
الوزراء ونائب القائد العاـ لمقوات المسمحة ونائب رئيس االركاف, وتـ االتفاؽ في ىذا االجتماع عمى سفر 

السعودية حاماًل الموافقة عمى مشاركة الممكييف  العقيد يحيى المتوكؿ )قائد لواء صعدة العسكري( الى
العائديف لميمف في المجمس الجميوري والحكومة والمجمس الوطني مقابؿ اعتراؼ المممكة السعودية بالنظاـ 

ذ تـ فعال مشاركة الممكييف في الحكـ مف خالؿ تعييف السيد احمد محمد إالجميوري وانياء االمامة , 
ومة الممكييف في المنفى سابقا( عضوا في المجمس الجميوري واربعة وزراء في الشامي )وزير خارجية حك

الحكومة اليمنية واثنى عشر شخصًا عضوًا في المجمس الوطني ومناصب في سفارات عربية ودولية 
 . (115)  1970تموز عاـ  22ومحافظيف وتـ اعتراؼ المممكة العربية السعودية بالنظاـ الجميوري في 

 الدولة اليمنية في عهد الرئيس القاضي عبد الرحمن االرياني : تطور اجهزة 

شيدت اليمف في عيد القاضي عبد الرحمف االرياني تطورًا ممحوظًا في العديد مف مؤسسات 
الدولة فقد شيد عيده انشاء اوؿ مؤسسة تشريعية في اليمف مف خالؿ تشكيؿ المجمس الوطني عاـ 

المؤقت في البالد يقوـ بمياـ وصالحيات السمطة التشريعية حتى  , وىو الجياز التشريعي االعمى1969
عضوًا جميعيـ بالتعييف وشكؿ شيوخ القبائؿ  45, وقد تكوف ىذا المجمس مف ( 116)قياـ مجمس الشورى 

واالقطار والعمماء الغالبية العظمى منو, كما منح ممثمي القوات المسمحة والمثقفيف عددًا البأس مف 
عيف ممثميف عف الجنوب اليمني, واعتبرت ىذه الخطوة االولى نحو تحقيؽ الوحدة اليمنية,  المقاعد وكذلؾ

رئيسًا لو واعمف اف المجمس ىو الجياز التشريعي  (117)فقد انتخب الشيخ عبد اهلل بف حسيف االحمر
خ االعمى في المرحمة االنتقالية وكمؼ ىذا المجمس بوضع قانوف االنتخابات الذي ضمف وصوؿ شيو 
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القبائؿ الى البرلماف وبوضع دستور دائـ لمبالد والتحضير النعقاد مجمس الشورى الذي سيكوف بديؿ 
 . (118)المجمس الوطني 

 1970اذار  15حضر الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني الجمسة االفتتاحية لممجمس في 
وضع اسس الدولة اليمنية الحديثة والقى كممة سميت بػ)اليمف عمى طريؽ السالـ والبناء( ركز فييا عمى 

واجراء االصالحات ورفض الصراع المسمح في البالد, وتناوؿ ايضًا قضية اليمف الجنوبي مؤكدًا وقوفو 
الى جانب وحدة اليمف في الشماؿ والجنوب, وخاطب الشباب داعيًا اياىـ لبذؿ كؿ قواىـ مف اجؿ اليمف 

كاف حريصًا عمى المجمس وقراراتو وكانت اىـ منجزات  ذإ,  (119)نافيًا وجود صراع طبقي في اليمف 
المجمس ىو اعداد الدستور الدائـ مستمدًا مواده مف الشريعة االسالمية والقرآف والسنة وتـ اضافة عدد مف 

وكاف مف قرارات المجمس ىو انتخاب  (120)الشخصيات الممكية بعد المصالحة الوطنية ليذا المجمس 
حمف االرياني رئيسًا لممجمس الجميوري باإلجماع ولدورة ثانية عمى الرغـ مف الرئيس القاضي عبد الر 
 (121)امتناعو عف الترشيح .

الذي  (159)% مف مجموع اعضاء مجمس الشورى البالغ عددىـ 85شكؿ شيوخ القبائؿ حوالي  
ظاـ االنتخابي ويرجع نسبة ارتفاع تمثيميـ في ىذا المجمس الى طبيعة الن 1971تشكؿ بعد انتخابات عاـ 

الذي كاف معمواًل بو مف خالؿ وضعيـ لقانوف االنتخابات بحيث ضمف وصوليـ الى مجمس الشورى , ثـ 
صوت( وكاف اىـ عمؿ قاـ بو  138انتخاب الشيخ عبد اهلل بف حسيف االحمر باألغمبية رئيسًا لممجمس )

عبد الرحمف االرياني ادخاؿ بعض , فقد حاوؿ الرئيس القاضي  (122) المجمس ىو اقرار الدستور الدائـ
المقترحات التي تقدـ بيا الشباب اليمني وتقديميا لمجنة التأسيسية لمدستور لتعديؿ بعض البنود الدستورية 
وترؾ مف ال يحقؽ الفائدة وىنا حصؿ خالؼ ما بيف رئيس المجمس والرئيس القاضي عبد الرحمف 

التوصية انما جاءت بضغط مف التيارات اليسارية . االرياني اذ اعتبر رئيس المجمس الشوري اف ىذه 
(123) 

اصدر الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني العديد مف القرارات الجميورية التي اسيمت في 
شاء نبإ 1969لسنة  39صدر قرار جميوري رقـ  1969انشاء العديد مف مؤسسات الدولة, ففي عاـ 
لمعاـ نفسو والخاص  58السياسة الضريبية لمدولة وقرار رقـ مصمحة الضرائب وكانت ميمتيا رسـ وتنفيذ 

الخاص بأنشاء المكتب القانوني, وقرار  1970لسنة  19شاء مصمحة االثار ودور الكتب , وقرار رقـ نبإ
بإنشاء  1970لسنة  2الخاصة بإنشاء المؤسسة العامة لإلنشاء والتعمير, وقرار رقـ  1970لسنة  4رقـ 

والخاص بإنشاء البنؾ المركزي لتنظيـ االعماؿ المصرفية  1971لسنة  4رار رقـ مصمحة السياحة, وق
والخاص بإنشاء مصمحة  1972لسنة  16واالئتمانية ووضع السياسة االقتصادية لمدولة, والقرار رقـ 
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والخاص بإنشاء المؤسسة االقتصادية لمقوات المسمحة واليدؼ منو ىو  1973لسنة  12الطرؽ, وقرار رقـ 
 (124)ير السمع واالحتياجات التموينية والمالبس ألفراد القوات المسمحة اليمنية .توف

تـ  1968نشاء العديد مف المؤسسات االقتصادية, ففي عاـ إاما في الجانب االقتصادي فقد تـ 
تشكيؿ المجمس االعمى لمتخطيط برئاسة رئيس مجمس الوزراء وكانت ميمتو التخطيط لمتطور االقتصادي 

بالد , فضال عف استقرار الريػاؿ اليمني بسبب االستقرار السياسي الذي نتج عف تحقيؽ المصالحة في ال
الوطنية وتـ انشاء العديد مف المحطات الكيربائية وانشاء اربع وستيف منشأة صناعية منيا خمس وعشريف 

بادؿ التجاري لميمف بعد , فضاًل عف ذلؾ تمت زيادة حجـ الت (125)منشأة تابعة لمحكومة كميًا او جزئيًا 
فقد تضاعؼ الصادر والوارد اكثر مف سبع مرات مف السنوات السابقة , كما تـ انشاء  1970سنة 

وبدأت بإنشاء مشاريع جديدة منيا مشروع مياه  1973المؤسسة العامة لممياه والمجاري في أواخر سنة 
 . (126)صنعاء 

ني الدائـ الذي صدر في عيد الرئيس القاضي عبد أما في المجاؿ التعميمي فقد ركز الدستور اليم
عمى اعتبار اف التعميـ حؽ لميمنييف تكفمو الدولة وذلؾ مف خالؿ انشاء  1970الرحمف االرياني عاـ

نشاء اوؿ جامعة في إذ تـ إ, (127)المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية وعمى الزامية التعميـ االبتدائي 
دأت بكمية الشريعة والقانوف ثـ ُأضيفت الييا كمية التربية ثـ توالت الكميات وب 1970صنعاء مطمع عاـ 

 (128) االخرى .
شيدت العاصمة اليمنية صنعاء في عيد القاضي عبد الرحمف االرياني انعقاد مؤتمر لوزراء 

او مبنى عمى الرغـ مف االمكانيات المحدودة لمدولة المتمثمة بعدـ وجود فندؽ  1972التربية العرب عاـ 
لممؤتمرات وكمؼ الرئيس االرياني  بتخصيص قصر )دار الحمد( والذي كاف مقرًا لقوات االمف مف اجؿ 

وتييئتو ليكوف فندقًا النعقاد المؤتمر, وتـ عقد اوؿ مؤتمر لوزراء لتربية العرب يعقد في صالحو إترميمو و
اليمف في ذلؾ الوقت , وقد ساىـ التطور في عالقات اليمف الخارجية وخاصة مع الدوؿ العربية بدعـ 

مدرسيف وعمى اليمف في مجاؿ التعميـ وبناء المدارس وطبع الكتب وتمثؿ ىذا الدعـ بإرساؿ العديد مف ال
 .(129)حساب ىذه الدولة كما فعمت العديد مف الدوؿ الخميجية ومنيا الكويت واالمارات العربية المتحدة 
بدعـ  1971فضاًل عف ذلؾ ساىمت زيادة الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني الى العراؽ عاـ 

صيص منح دراسية لمطالب اليمف في ىذا المجاؿ خالؿ ارساؿ المعمميف العراقييف الى اليمف, وتخ
اليمنييف وعمى نفقة الحكومة العراقية, وارساؿ كميات مف الكتب الدراسية, وبناء العديد مف المدارس في 
المدف اليمنية, وطبع كتب ونسخ العديد منيا المقرر لممناىج, وضـ عدد مف الطالب اليمنييف الى البعثات 

 (130)العراقية الى الخارج . 
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 قاضي عبد الرحمن االرياني من اجل تحقيق الوحدة اليمنية:جهود الرئيس ال 
بضرورة البدء بمفاوضات ( 131)دعت حكومة الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني الجية القومية 

حوؿ الوحدة اليمنية وطالبت في الوقت نفسو بتشكيؿ وفد مفاوض مشترؾ مع البريطانييف حتى يتـ تجنب 
, فقد كانت ىناؾ  (132)ال  أف الجية القومية رفضت ذلؾ إفي الجنوب اليمني ,قياـ دولة انفصالية شطرية 

اذ تبنت الجية  1969تناقضات واضحة بيف النظاميف فقد تولى الجية القومية السمطة في الجنوب عاـ 
حكـ الدعوة إلسقاط النظاـ في الشماؿ واتيمتُو بالتبعية لألنظمة الرجعية بعد صعود القوى الممكية وبقايا 

, فضاًل عف  (133)االئمة الى المواقع القيادية في الشماؿ اليمني والحمالت الدعائية المضادة بينيا 
االختالؼ األيديولوجي بيف النظاميف في الشطريف فقد تبنى النظاـ في الشماؿ االنفتاح نحو الرأسمالية 

ياسة الخارجية فقد شيدت اختالؼ  اتجو النظاـ في الجنوب نحو االشتراكية العممية وحتى عمى مستوى الس
 . (134) بيف الشطريف فالشطر الجنوبي اتجو نحو الشرؽ والشطر الشمالي نحو الغرب

استمرت جيود حكومة الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني بمحاوالتيا لالتصاؿ بحكومة اليمف 
ر الخارجية محسف العيني ارسؿ وزي 1970ايار عاـ  5الجنوبية مف اجؿ تحقيؽ الوحدة اليمنية, ففي 

( يدعوه فييا الى السالـ ورد 1971 -1969برقية الى محمد عمي ىيثـ رئيس وزراء اليمف الجنوبي )
عمييا االخير بزيارة الى مدينة تعز الشمالية مع وفد كبير ,واستقبميـ الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني 

اليمنية مف خالؿ التعاوف والتنسيؽ واستمرت ىذه  في منزلو وعبر خالليا عف رغبتو في تحقيؽ الوحدة
مف اجؿ قياـ دولة الوحدة والتي تضمنت مبادئ وأليات انجاز الوحدة بيف  (135)المباحثات لمدة ثالثة اياـ 

, (136)الشطريف وثـ تشكيؿ لجاف فنية لتوحيد االنظمة والتشريعات وتـ تحديد مدة سنة إلنجاز اعماليا 
جنة الدستورية المختصة بصياغة دستور دولة الوحدة ولذلؾ عقدت اتفاقية القاىرة وكانت مف اىميا الم

ايموؿ  15ما بيف رئيس الوزراء اليمني الشمالي محسف العيني ) 1972تشريف االوؿ عاـ  28الموقعة في 
, فضال عف ذلؾ شيدت مدة رئاسة  (137)( والجنوبي عمي ناصر محمد 1972كانوف ثاني  30 -1971
القاضي عبد الرحمف االرياني توقيع العديد مف االتفاقيات والمقاءات مف اجؿ تحقيؽ الوحدة  الرئيس

بيف رئيسي الشطريف الرئيس القاضي  1972تشريف الثاني عاـ  26ذ عقدت قمة طرابمس في إاليمنية, 
بياف  ( وتمخض عف المقاء اصدار1978-1969عبد الرحمف االرياني والرئيس الجنوبي سالـ ربيع عمي )

طرابمس الذي وضع االسس التي سيتـ وفقيا انجاز اعماؿ المجاف المشتركة بيف الطرفيف ووضع التفسيرات 
 . (138)ليا كتحديد اسـ دولة الوحدة والعاصمة والواف العمـ 

استمر القاضي عبد الرحمف االرياني بعقد ىذه المقاءات وتنفيذ ما جاء بيا باالتفاقيات السابقة 
ف الضغوط التي وجيت لو لغرض ايقاؼ ىذه االتفاقيات وخاصة مف الجانب القبمي ومجمس عمى الرغـ م
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الشورى المسيطر عميو مف قبؿ شيوخ القبائؿ, فمـ يوافقوا عمى ىذه االتفاقيات واعتبروىا اتفاقيات 
ر استسالميو وضياع وفييا ثغرات, مشيريف الى اف النظاـ في الجنوب اليمني نظاـ شيوعي يحاوؿ تصدي

اّل أف ىذه االعتراضات لـ توقؼ إ,  (139)الثورة الى الشماؿ ولديو عناصر وخاليا داخؿ اجيزة الدولة 
ايموؿ عاـ  4الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني مف المضي بخطوات تحقيؽ الوحدة اليمنية ففي 

ري بومديف التقى رئيس الشطريف في قمة يمنية في الجزائر بحضور الرئيس الجزائري ىوا 1973
( تـ خالليا انجاز اعماؿ المجاف المشمولة بوضع االسس الدستورية والقانونية لدولة 1965-1978)

 .(140)الوحدة واعماليا 
في مدينة تعز الشمالية لوضع  1973تشريف االوؿ عاـ  10ُعقد لقاء ثاٍف بيف الرئيسيف في 

اـ الرئيساف بزيارة مدينة الحديدة الشمالية صيغة مشتركة لالقتصاد الوطني الموحد, في اليوـ الثاني ق
وعقدوا اجتماعًا مشتركًا بينيما وفي نياية الزيارة صدر بالغ مشترؾ ركز عمى ضرورة تنشيط عمؿ المجاف 

, فمـ يدخر الرئيس ( 141)المشتركة بيف الشطريف والعمؿ عمى ايقاؼ االعماؿ التخريبية مف قبؿ الجانبيف 
اني اي جيد لمتخمص مف جميع العقبات التي تقؼ بوجو تحقيؽ الوحدة اليمنية, القاضي عبد الرحمف االري

والدليؿ عمى ذلؾ ىو اقالة رئيس الوزراء القاضي عبد اهلل الحجري ممثؿ التيار المتشدد ذات الثقافة الدينية 
مو بوضع والقبمية, عندما طالب الشطر الجنوبي بذلؾ معتبرة عقبة باتجاه تحقيؽ الوحدة اليمنية واتيا

العراقيؿ اماـ تنفيذ اتفاقيات الوحدة لذلؾ, فقد اصدر الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني قرارًا جميوريًا 
اّل أّف عمؿ لجاف الوحدة بيف الشطريف توقؼ بعد حادث إ,  (142) 1974كانوف الثاني عاـ  20بإقالتو في 

رئيس الوزراء واحد الرموز القبمية في قتؿ  الشيخ محمد عمي عثماف عضو المجمس الجميوري ونائب 
, حيث وجيت االتياـ الصريح الى سمطات الجنوب بأنيا 1974ايار عاـ  3الشطر الشمالي في تعز في 

 (143)اليد المدبرة واعتُبر ىذا الحادث مف وجية نظر الشطر الشمالي مبررًا قويا لوقؼ عمؿ لجاف الوحدة .
 لرئيس القاضي عبد الرحمن االرياني :العالقات الخارجية اليمنية في عهد ا 

اتسـ عيد الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني بسياسة االنفتاح عمى العالـ الخارجي واتباع 
واعتراؼ  1970سياسة عدـ االنحياز, فبعد اتماـ المصالحة الوطنية بيف الجميورييف والممكييف عاـ 

نعاء فقد تـ االتفاؽ ما بيف السعودية واليمف عمى اعادة المممكة العربية السعودية بالنظاـ الجميوري في ص
العالقات الدبموماسية بينيما عمى مستوى سفير, وتال ذلؾ قياـ صنعاء بإنشاء سفارتيا في الرياض وتعييف 

,وقاـ الرئيس  (144) 1970السفير احمد اسماعيؿ الجرافي سفيرا لميمف في السعودية في تشريف االوؿ عاـ 
لرحمف االرياني بزيارة السعودية بعد المصالحة وقد وصفت ىذه الزيارة بانيا زيارة ناجحة فقد القاضي عبد ا

التقى الممؾ السعودي فيصؿ وقد شعر االرياني اف اليوة ما بيف السعودية واليمف التي صنعتيا اياـ الحرب 
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التحالؼ مع الحكومة في  , فضاًل عف ذلؾ اف السعودية رأت اف (145)التي اعقبت الثورة قد زالت تمامًا 
صنعاء واالعتراؼ بالنظاـ الجميوري قد يمنع خطر التمدد الماركسي في جنوب الجزيرة العربية واف 
الوقوؼ مع حكومة اليمف الشمالي ودعميا خوفا مف سقوطيا بيد اليسار وتدخؿ السعودية في مواجية غير 

مف الشمالي عسكريا مف خالؿ شراء اسمحة , لذلؾ فقد دعمت الحكومة في الي (146) محسوبة في اليمف
سوفيتية عف طريؽ التعاقد مع الحكومة المصرية وىي لصالح اليمف, فقد تـ شراء اسمحة سوفيتية 

 (.147)رطاًل واسمحة خفيفة  24ومدفعية  34مستخدمة ومختمؼ انواع الدبابات 
بيف البمديف فقدمت السعودية  اسيمت عودة العالقات السعودية اليمنية بإعادة العالقات االقتصادية

مميوني ريػاؿ سعودي مساىمة منيا بسد متطمبات التطور االقتصادي لميمف وقد وافقت السعودية عمى 
طالبًا يمنيًا لمدراسة في مؤسساتيا التعميمية , وتوريد  45انشاء بعض المدارس وتزويدىا بالمدرسيف وقبوؿ 
مالييف دوالر كضمانة لمبنوؾ اليمنية و  4السعودية نحو منتجات نفطية الى اليمف بشروط ميسرة قدمت 

, وىناؾ مف يرى اف العالقة تعدت مسالة الدعـ (148)مميوف ريػاؿ سعودي لبناء المدارس والمستشفيات  41
وتأثير ذلؾ في  1967فقد اصبح لمسعودية الدور الكبير والمؤثر في اليمف بعد انسحاب مصر منيا عاـ 

مني والتحكـ في مسيرة االحداث في اليمف , فقد وصمت الى مرحمة اختيار رئيس القرار السياسي الي
الوزراء اليمني وتحفظيا عميو مثمما حدث عندما تولى تشكيؿ الحكومة محسف العيني فقد اعترضوا عميو 

 .(149)كونو بعثيًا ومواليًا لمعراؽ 
سي بيف البمديف مف خالؿ تعييف أما العالقة مع الكويت فقد تطورت الى تبادؿ التمثيؿ الدبموما

, فقد كاف موقؼ 1969تشريف اوؿ عاـ  21القاضي عبد اهلل الحجري سفيرًا مقيمًا في الكويت في  (150)
الكويت مع الثورة اليمنية بعد قياميا مباشرة فقد انفردت عف غيرىا واعترفت بالنظاـ الجميوري وقدمت 

,اما العالقة مع بقية دوؿ الخميج  (151)ية والتعميـ والصحة المساعدات في مجاالت متنوعة لميمف في الترب
العربي الثالث فيي حديثة االستقالؿ في وقتيا )البحريف , قطر ,االمارات(, فقد حرص الرئيس القاضي 
عبد الرحمف االرياني عمى اقامة جسور الصداقة مع ىذه الدوؿ مف خالؿ اقامة عالقات دبموماسية بيف 

سفير اليمف في الكويت عبد اهلل الحجري سفيرًا غير مقيـ في قطر والبحريف واالمارات  الجانبيف واعتبار
قاـ الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني بتعييف محمد  1973العربية المتحدة بصورة مبدئية , وفي عاـ 

 (152)سعيد القباطي سفيرًا مقيمًا لميمف في أبو ظبي .
مستوى التمثيؿ المتبادؿ عمى الرغـ مف االعتراؼ المتبادؿ  أما العالقة مع مسقط فقد ظمت دوف

ذ قاـ وزير الخارجية العماني قيس الزواوي بزيارة صنعاء وتـ االتفاؽ عمى إ 1974بيف البمديف حتى عاـ 
 (153)اقامة ممثؿ دبموماسي بينيما .
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االرياني فقد  وقد شيدت العالقة مع ايراف تطورًا ممموسًا في عيد الرئيس القاضي عبد الرحمف
, فقد زار نائب رئيس الوزراء اليمني لمشؤوف 1973اقامت اليمف عالقات صداقة مع ايراف ففي عاـ 

 -1941االقتصادية حسف مكي وعمى راس وفد يمني ايراف وقد بحث مع الشاه  محمد رضا بيموي )
نشاء بعثات دبموماسية بيف االيرانية وفي العاـ نفسو تـ ا –( في امكانية تطوير العالقات اليمنية 1979

البمديف عمى مستوى سفارة ثـ اعقب ذلؾ في ايار مف العاـ نفسو تعييف السفير محمد عمي بف ابراىيـ 
 . (154سفيرًا لميمف في ايراف )

 1968ذ رحبت اليمف بالحكـ الجديد بالعراؽ في عاـ إأما العالقة مع العراؽ فقد شيدت تطورًا 
(, 155( )1974-1969ي بغداد في نفس العاـ وىو السفير احمد المروني )وقامت بتعييف سفير مقيـ ف

برئاسة وزير الخارجية  1968كانوف االوؿ  2فضال عف قياـ وفد يمني رفيع المستوى بزيارة العراؽ في 
 . (156)اليمني يحيى جغماف لبحث التطوير العالقات بيف البمديف 
اـ الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني بزيارة وقد وصمت ىذه العالقات أوج تطورىا عندما ق

وكانت زيارة ناجحة اكدت عمى تطور عالقات البمديف وقدـ العراؽ دعـ  1971تموز عاـ  11العراؽ في 
 (157)لميمف ثالث مالييف ونصؼ المميوف دينار عراقي عمى شكؿ مواد عينية ومادية.

وقع  1972وفني بيف البمديف , وفي العاـ وأسيمت الزيارة عمى توقيع اتفاقية تعاوف اقتصادي 
العراؽ واليمف العديد مف البروتوكوالت منيا بروتوكوؿ تحسيف المالحة في ميناء الجديدة اليمني وقياـ 
العراؽ بحفر العديد مف االبار في العاصمة صنعاء والحديدة لتوفير مياه الشرب لممواطنيف اليمنييف, 

جوي بيف البمديف وقد شمؿ الدعـ العديد مف المجاالت التعميمية والصحية فضال عف توقيع اتفاقية لمنقؿ ال
, اف العالقات اليمنية العراقية في عيد الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني  (158)والثقافية العراقية لميمف 

ة قد شيدت بعض الفتور في بعض الفترات نتيجة لالختالؼ اتجاه بعض القضايا العربية ومنيا القضي
الفمسطينية واعادة العالقات الدبموماسية مع الواليات المتحدة االمريكية وزيارة وزير الخارجية االمريكي وليـ 

الى اليمف التي انتقدىا العراؽ , فضاًل عف أف   (159)( Willim P.Rogers(  )1969-1973روجرز)
العراقية قد شيدت تدىورا في تمؾ التقارب السعودي اليمني ساىـ بيذه الفتور خاصة العالقات السعودية 

, فضاًل عف الموقؼ مف اقضية الفمسطينية فقد ايدت اليمف في عيد الرئيس القاضي عبد  (160)المدة 
لمسالـ بيف العرب واسرائيؿ , أما العراؽ فقد رفض ىذا المشروع  (161)الرحمف االرياني مشروع روجرز 

 االمور. , كؿ ىذه(162)وانتقد الدوؿ التي وافقت عميو 
 1967تشريف الثاني عاـ  5أما العالقة مع مصر فقد اعمنت الحكومة اليمنية بعد نجاح انقالب 

شكرىا وامتنانيا لمصر وما قدمتو مف تضحيات لصالح الشعب اليمني, كما أعمنت عف استعدادىا لتسوية 
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قؼ ليـ ودوافع , فقد سارعت الى االتصاؿ بالمصرييف وشرح تطورت المو  (163)عالقاتيا مع مصر 
التغيير وظروفو وحقيقتو واىدافو وحصرت عمى التعاوف الكامؿ مع مصر, فقد تـ االتصاؿ بالمواء عبد 
الفتاح حسف قائد القوات المصرية عف طريؽ نائب رئيس الوزراء اليمني القاضي عبد السالـ صرة , 

ة وتـ استقبالو مف الرئيس جماؿ عبد فضاًل عف ذلؾ قاـ وزير الخارجية اليمني محسف العيني بزيارة القاىر 
الناصر وأعرب لو عف حرص اليمف لمتعاوف الكامؿ مع مصر واحتراـ القيادة الجديدة في اليمف لمصر 

, فقد كانت السياسة الخارجية اليمنية في عيد الرئيس القاضي عبد  (164)وتضحياتيا وشيدائيا في اليمف 
ي في القضايا العربية وخاصة القضية الفمسطينية, فقد أيدت الرحمف االرياني منسجمة مع الموقؼ المصر 

اليمف موقؼ مصر الخاص بتسوية القضية الفمسطينية والقبوؿ بالمقترحات االمريكية لمتسوية ومشروع 
مع اسرائيؿ فقد ساندت اليمف مصر مف خالؿ  1973, اما في حرب تشريف االوؿ عاـ  (165)روجرز 

ؿ عمى البحر االحمر وتعاوف البحرية المصرية مع اليمف لغمؽ مضيؽ باب الموقع الجغرافي لميمف المط
حاؽ اضرار اقتصادية إلسرائيؿ تمثؿ في لالمندب بوجو اسرائيؿ وفرض حصار مالحي عمييا مما تسبب بإ
 .(166)منع وصوؿ ناقالت النفط والبواخر التي تحمؿ العمـ االسرائيمي 

فقد شيدت ىذه العالقة مع االتحاد السوفيتي تطورًا في  أما العالقات اليمنية مع الدوؿ الكبرى
عيد الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني وذلؾ مف خالؿ الزيارة التي قاـ بيا الى االتحاد السوفيتي عاـ 

عمى رأس وفد كبير مف الوزراء وكبار العسكرييف وامضى اثنى عشر يومًا في االتحاد السوفيتي  1971
اتفاؽ لتأجيؿ مواد القروض المستحقة عمى اليمف وتقديـ بعص االسمحة التي يحتاجيا  وقد تـ التوصؿ الى

, فضاًل عف ارساؿ عدد مف الضباط (167)الجيش اليمني وتوسيع مصنع السمنت اليمني لزيادة انتاجو
مف اليمنيف الى االتحاد السوفيتي لمدخوؿ في  دورات متقدمة في المجاالت الفنية والتقنية ومجيء عدد 

الخبراء السوفيت الى اليمف لتأىيؿ ضباطيا عمى صيانة االسمحة , اما في مجاؿ المساعدات فقد تـ 
, كما  (168)كـ والذي أنشئ بمساعدة االتحاد السوفيتي  191تعز بمسافة  –افتتاح رسمي لطريؽ الجديدة 

وفيتي قد حققت نتائج كبيرة في اف الزيارة التي فاتح بيا الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني االتحاد الس
عداد الكادر الوطني اليمني إمجاالت اخرى مف التعاوف بيف البمديف بمجاؿ الصحة والعالقات الثقافية و

وقد ازداد حجـ التبادؿ التجاري بيف البمديف في عيد الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني فكانت الواردات 
مة بأوسع اآلالت والمعدات الحديثة والمنتجات النفطية والسكر اليمنية مف االتحاد السوفيتي تضـ قائ

 .(169)واالقمشة اما صادرات اليمف الى االتحاد السوفيتي فكانت تضـ القطف والجمود الخاـ 
أما العالقة مع الواليات المتحدة االمريكية فقد تميزت في عيد الرئيس القاضي عبد الرحمف 

عمى الرغـ مف اف العديد مف الدوؿ العربية  1970ماسية بيف البمديف عاـ االرياني بعودة العالقات الدبمو 
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كانت عالقاتيا مقطوعة مع الواليات المتحدة االمريكية لذلؾ فقد حاوؿ الرئيس القاضي عبد الرحمف 
االرياني شرح ىذا الموقؼ مف اليمف الى رؤساء الدوؿ العربية مف خالؿ رسائؿ بعثيا الييـ موضحًا فييا 

, فضال عف  (170)اليمف وحاجتيا لممساعدات االمريكية ىي التي دفعت اليمف التخاذ ىذه الخطوة  ظروؼ
( الى Willim P.Rogers( )1969- 1973الزيارة التي قاـ بيا وزير الخارجية االمريكي وليـ روجرز)

ت اليمف لمعديد اليمني وتعرض –التي اعتبرت بداية مرحمة جديدة في التقارب االمريكي  1972اليمف عاـ 
مف االنتقادات مف بعض الدوؿ العربية والتي اعتبرت ىذه الزيارة انما جاءت لتاميف المصالح الغربية 
وتطويقًا لبعض االنظمة العربية منيا العراؽ واليمف الجنوبي وتمييدًا ألعماؿ عدوانية ضدىا وعزؿ مصر 

تنديد مف قبؿ الصحافة المصرية فقد نشرت وسوريا في صراعيا مع اسرائيؿ فقد جوبيت ىذه الزيارة بال
بعدـ قبوؿ تفسير اليمف بأّف اعادة العالقات مع  1972تموز عاـ  7صحيفة االىراـ المصرية في العدد 

 12نما جاء لمصمحة اليمف , وأما صحيفة الصياد البيروتية فقد نشرت بعددىا بتاريخ إالواليات المتحدة 
الصعوبات المالية والحاجة لممساعدات االمريكية مف قبؿ اليمف الجؿ مقااًل اعتبرت فيو اف  1972تموز 

 . (171)عودة ىذه العالقات بأنيا ذريعة واىية 
  طاحة بالرئيس القاضي عبد الرحمن االرياني :واإل 4974حزيران عام  43انقالب 

ما بيف  1974وبداية عاـ  1973اشتد الصراع السياسي داخؿ أطراؼ الحكـ في اليمف منذ نياية 
رئيس المجمس الجميوري لمرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني والشيخ عبد اهلل بف حسيف االحمر رئيس 

, فقد اعتبر ىذا االخير اف تقريب القاضي عبد الرحمف  (172)مجمس الشورى حوؿ طريقة قيادة الدولة 
مة كالداخمية واالعالـ والتربية وحتى االرياني لمتيار اليساري وتغمغمو داخؿ اجيزة الدولة وفي الوزارات المي

, وعزز ىذا  (173)ياه غزوًا فكريًا وأنُو اتاح ليذه التيارات لكي تقوى داخؿ مظمتو إفي قيادة الجيش معتبرًا 
الخالؼ معارضة الشيخ عبد اهلل بف حسيف االحمر التفاقيات الوحدة التي عقدىا الرئيس القاضي عبد 

 .(174)ياىا تحوي ثغرات واستسالـ إمعتبرًا  1972ليمني في القاىرة عاـ الرحمف االرياني مع الجنوبي 
فضاًل عف ذلؾ تخوؼ ىذه االطراؼ مف محاوالت الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني االنفراد 
بالسمطة واعتبرت اف شواىد ممموسة عف ذلؾ منيا تقوية حرسو الخاص وتشكيؿ غالبيتيـ مف منطقة 

تعييف )محمد عبد اهلل االرياني قائدا عاما لمقوات المسمحة )مف اقرباء الرئيس( ونتيجة )ارياف( وما حوليا و 
اّل إلتفاقـ ىذا الخالؼ بيف محاور السمطة قدـ الرئيس االرياني استقالتو لممجمس الجميوري اكثر مف مرة 

مي السياسي قد انتقؿ , اف الصراع الداخ(175)أنيا كانت ُترفض مف قبؿ االخير حفاظًا عمى استقرار اليمف 
الى داخؿ المؤسسة الفكرية اليمنية ما بيف العقيد محمد عبد االرياني القائد العاـ لمقوات المسمحة والعقيد 
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ابراىيـ الحمدي نائب رئيس الوزراء وقائد االحتياط والعقيد حسيف المسوري رئيس االركاف نتيجة لطموحات 
  .( 176)ودعايات ترتيبو لالنقالب  العقيد محمد عبد اهلل االرياني في السمطة

ازداد الصراع تعقيدًا ما بيف الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني وخصومو السياسييف بانضماـ 
الشيخ سناف ابو لحوـ شيخ قبائؿ بكيؿ ومحافظ الحديدة الى صؼ المعارضيف بعد اقالة القاضي عبد اهلل 

ينية والقبمية, فقد اعتبرت ضربًا لمجانب القبمي خاصة صاحب الثقافة الد 1974ايار عاـ  4الحجري في 
بتشكيؿ الحكومة اليمنية الجديدة, وىو ما اعتبر ( 177)بعد تكميؼ شخصية يسارية ىو الدكتور حسف مكي 

أنيا القشة التي قصمت ظير البعير الذي كاف عمى خالؼ مع الشيخ سناف ابو لحوـ وخاصة اف الرئيس 
اني لـ يستجب العتراضات الشيخ سناف ابو لحوـ حوؿ اف شخصية الدكتور القاضي عبد الرحمف االري

حسف مكي يسارية وىو االمر الذي ادى الى تفاقـ الصراع الى وضع المعارضة خطة انقالبية ضد 
 . (178)الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني 

ـ الى المممكة العربية تفاقـ ىذا الصراع الداخمي اليمني بتدخؿ خارجي عربي فيناؾ مف وجو اتيا
السعودية بتقديـ المساعدة لإلطاحة بالرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني واتياـ سفير السعودية في اليمف 
آنذاؾ مساعد السديري والممحؽ العسكري لمسفارة السعودية صالح اليدياف بتنفيذ خطة وضعتيا المخابرات 

ف االرياني بطريقة ىادئة , فضال عف اف ىناؾ مف السعودية لمتخمص مف الرئيس القاضي عبد الرحم
اعتبر اف تنسيؽ مسبؽ حصؿ مع المممكة مف خالؿ عالقة قائد االنقالب العقيد ابراىيـ الحمدي مف 

ذ كانت السعودية تتولى ميمة تدريب وتسميح وبقاء الجيش اليمني واف ىناؾ إخالؿ موقعو العسكري, 
 .(179)يس القاضي عبد الرحمف االرياني اتفاؽ سري حصؿ بينيما الستبعاد الرئ

تـ االعداد والترتيب لقياـ االنقالب مف خالؿ عقد اجتماع في بيت المقدـ عماد ابو لحوـ قائد 
المواء السادس مدرعات اخو الشيخ سناف ابو لحوـ وبرعاية الشيخيف عبد اهلل بف حسيف االحمر والشيخ 

, وحضر االجتماع 1974حزيراف عاـ  13قالب يـو الخميس سناف ابو لحوـ وتـ االتفاؽ عمى تنفيذ االن
العميد مجاىد ابو شوارب قائد لواء المجد والعقيد ابراىيـ الحمدي نائب رئيس الوزراء ومحمد ابو لحـو 
ودرىـ ابو لحوـ والمقدـ عبد اهلل الحمدي قائد قوات العمالقة والرائد احمد الغشمي, مستغميف فرصة سفر 

قوات المسمحة محمد عبد اهلل االرياني الى تشيكوسموفاكيا بميمة عمؿ وسفر حسيف السوري القائد العاـ لم
رئيس اركاف الجيش لألردف بزيارة عسكرية, اذ لـ تكف الحركة بحاجة الى القياـ بإجراءات لمواجية الرئيس 

باالستمرار فييا وكاف قد نّما كاف زاىدًا بالسمطة وغير راغب ا  القاضي عبد الرحمف االرياني وازاحتو بالقوة و 
وكاف حريصًا عمى الدـ اليمني ( 180)سبؽ وقدـ استقالتو في منصبو عدة مرات طواعية الى مجمس الشورى 

 . (181)وكانت لديو مقولة مشيورة : )ال ُأريد أف ُيذبح طائر دجاج بسببي( 
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ياني مف قبؿ اتخذت الحركة عدة خطوات منيا محاصرة منزؿ الرئيس القاضي عبد الرحمف االر 
المقدـ عبد اهلل الحمدي قائد لواء العمالقة وتيديد قبيمة حاشد التي يراسيا الشيخ عبد اهلل بف حسيف االحمر 
بالتحرؾ لذلؾ, فقد قدـ الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني استقالتو الى الشيخ عبد اهلل بف حسيف 

لى العقيد ابراىيـ الحمدي نائب رئيس الوزراء االحمر رئيس مجمس الشورى والذي قاـ بدوره بإرساليا ا
إلعالنيا عمى الشعب ومرفوقو االخير باستقالتو مف رئاسة مجمس الشورى وذلؾ لمحفاظ عمى االمف 

, ثـ خرج القاضي عبد الرحمف االرياني مف صنعاء متوجيًا الى تعز وتـ  (182)واالستقرار في اليمف 
ات ومف ضمنيـ الرئيس ابراىيـ الحمدي حيث أدوا تحية االتصاؿ, بو وذىب عدد كبير مف الشخصي

حزيراف عاـ  13الدولة والسالـ الجميوري عند مغادرة الرئيس الى سوريا وقد بناًء عمى رغبتو في مساء 
, ومف ثـ اذيع البياف االوؿ لمحركة وحؿ مجمس القيادة )مكوف مف قادة اىـ االسمحة في الجيش  1974

,  أما القاضي عبد الرحمف  (183)ميوري برئاسة الرئيس ابراىيـ الحمدي اليمني( محؿ المجمس الج
وُنقؿ  1998آذار عاـ  14االرياني فقد اعتزؿ العمؿ السياسي واستمر بإقامتو في دمشؽ حتى وفاتو في 

 . (184)جثمانو إلى صنعاء 
 الخاتمة

 ا ادت دورًا محورياً اتضح مف خالؿ دراستنا لشخصية الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني اني
في تاريخ اليمف السياسي المعاصر فقد استطاع مف خالؿ خبرتو السياسية واالجتماعية والعممية اف ينيي 
االقتتاؿ الداخمي اليمني بيف المؤيديف لمممكية والجميورية واف يساير مختمؼ االنتماءات السياسية والقبمية 

ف كاف اميؿ رفع شعار ال إذ ويحقؽ المصالحة الوطنية فيو حوار والسالـ ونبذ اسموب العنؼ والسالح وا 
الى الجانب القبمي في بعض المواقؼ السياسية فيذا يعود الى فيمو طبيعة المجتمع اليمني القائـ عمى 
القبمية , فضاًل عف ذلؾ فقد خرجت اليمف في عيده مف سياسة المحاور واتبعت سياسة الحياد االيجابي 

واقاـ عالقات مع الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي في نفس الوقت  فقد انفتح عمى الجميع
ومع جميع الدوؿ العربية , كاف الرئيس القاضي عبد الرحمف االرياني مف أوائؿ رؤساء اليمف الذيف اطمقوا 

وسة بيذا الدعوة الى ضرورة تحقيؽ الوحدة اليمنية مع الجنوب اليمني واتخذ العديد مف الخطوات الممم
 مراالتجاه مف خالؿ عقد العديد مف االتفاقيات والمقاءات التي ترمي الى تحقيؽ الوحدة مع الجنوب , األ

ـ مع االطراؼ الداخمية والخارجية المتوجسة مف ىذا التوجو مما ادى بيذه االطراؼ دصاتادى الى ال الذي
 1194حزيراف عاـ  13حركة انقالبية ضده في حصؿ في والتحضير لإلطاحة بو وىذا ماالى التوحد فيما بينيا 
 ادت الى االطاحة بو .

 

 المصادر والهوامش
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, 1, ج2013, مطبعة الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة, 1عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المذكرات , ط -1
 .72ص-61ص

ى قياـ الثورة وكاف افتتاحيا اىـ حدث ثقافي المدرسة العممية : تعتبر مف اعمى المؤسسات التعميمية في اليمف آنذاؾ حت -2
في مكاف دار استراحة الوالي العثماني سابقا بميداف  1925ذ تـ افتتاحيا في عاـ إاليمف في مطمع القرف العشريف, 

 ذ يمتحؽ بياإشرارة )ميداف التحرير حاليًا( حيث حوؿ االماـ يحيى ىذا الدار بعد خروج االتراؾ الى المدرسة العممية ,
خريجو المدارس المتوسطة والثانوية ويمتحؽ بيا ىؤالء بعد اجراء اختبار ليـ, وُيدر س فييا: التوحيد , اصوؿ الفقو , 
الفرائض , البالغة , التفسير واالحكاـ , االثر , النحو والصرؼ , المنطؽ , الحديث , السيرة , االدب , عمـ القراءات 

ياد واستنباط االحكاـ الشرعية , ينظر : عمي مصمح محمد ىائؿ , االثر الثقافي , التاريخ ,وتخرج طالبًا مؤىاًل لالجت
, رسالة ماجستير غير منشورة , كمية اآلداب , جامعة عدف ,  1962-1934في حركة المعارضة الوطنية اليمنية 

 . 78ػ ص 2007

,  2002العفيؼ الثقافية , صنعاء ,  , المجمد االوؿ ,مؤسسة2ابراىيـ احمد المقحفي واخروف , الموسوعة اليمنية , ط -3
 .268ص

 .510, ص 1983عبد اهلل البردوني , اليمف الجميوري , دار الكاتب العربي لمنشر , دمشؽ ,  -4

السادة : شريحة مف شرائح المجتمع اليمني , ويتبوؤوف اعمى السمـ االجتماعي النيـ ينتسبوف الى رسوؿ اهلل محمد  -5
دي في اليمف عمى احقية ابناء عمي بف ابي طالب )كـر اهلل وجيو( في االمامة , )ص( فضال عف تاكيد المذىب الزي

ينظر , قائد النعماف الشرجي , الشرائح االجتماعية التقميدية في المجتمع اليمني , مركز الدراسات والبحوث اليمني , 
 . 136, ص 1986دار الحداثة لمطباعة , صنعاء , 

 .269, ص1المصدر السابؽ ,جعبد الرحمف بف يحيى االرياني ,  -6

 .269, ص1ابراىيـ احمد المقحفي واخروف, المصدر السابؽ, ج -7

 .171,ص1عبد الرحمف بف يحيى األرياني, المصدر السابؽ, ج -8

, 2006(, مكتبة مدبولي, القاىرة, 1967 -1911عبد العزيز قائد المسعودي, اليمف المعاصر مف القبيمة الى الدولة ) -9
 .228ص

 -1905ئد المسعودي, معالـ تاريخ اليمف المعاصر )القوى االجتماعية لحركة المعارضة اليمنية )عبد العزيز قا -10
 .225, ص1992, مكتبة السنحاني, صنعاء , 1( ط1948

في مدينة لحرب برئاسة القاضي محمد بف عمي االكوع تتضمف برنامج عف 1944جمعية االصالح: تأسست عاـ  -11
بالمعروؼ والنيي عف المنكر, وتحديد سمطات االماـ وابنائو, والغاء نظاـ الرىائف الجمعية اىدافًا اصالحية كاألمر 

والسخرة والتنافيذ وضريبة الصبرة وفتح المدارس والمستشفيات وشؽ الطرؽ وتعبيدىا, واتخذت في نشاطيا خطيف: 
القبائؿ, ينظر: شاكر محمود  االوؿ مياجمة االماـ وابنائو والثاني توجو نحو التوعية والتثقيؼ بيف العامة ومشاريع

,رسالة ماجستير غير منشورة, )المعيد العالي 1962 -1918خضر, الحركة الوطنية في اليمف )الشطر الشمالي( 
 .14, ص1981لمدراسات القومية االشتراكية الممغى(,الجامعة المستنصرية, 

 . 116المصدر نفسو , ص -12

 .125ص-120, ص1,  جعبد الرحمف بف يحيى األرياني , المصدر السابؽ  -13
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 . 167عمي مصمح محمد ىائؿ , المصدر السابؽ , ص -14

 .512عبد اهلل البردوني , المصدر السابؽ , ص -15

 .131, ص1عبد الرحمف بف يحيى األرياني , المصدر السابؽ , ج -16

ف مف قبؿ مجموعة مف المعارضيف اليمنييف الذي 1944حركة االحرار اليمنية : تأسست ىذه الحركة في عدف عاـ  -17
نزحوا مف الشماؿ اليمني الى الجنوب وحصموا عمى دعـ مف الراي العاـ في عدف, وضمت ىذه الحركة جميع فئات 

, وعدت  1947المجتمع وتـ انتخاب محمد احمد النعماف رئيسًا لمحركة وقامت السمطات البريطانية بحؿ الحركة عاـ 
( , مجمة المجمع العممي 1947-1944ة االحرار اليمني )تأسيسيا غير قانوني , ينظر : ابراىيـ خمؼ العبيدي , حرك

 .25ص-14, ص 2003العراقي , بغداد , 

( داعية عروبي اسالمي, ولد في مدينة قسنطينة الجزائرية والتحؽ بمدارسيا 1959-1900الفضيؿ الورتالني ) -18
ـ التحؽ باألزىر وناؿ الشيادة ثـ , ث1930ومعداىا الدينية دراسة جمعية العمماء مع الشيخ عبد الحميد بف باديس عاـ 

زار  1947اسس لجنة الدفاع عف الجزائر وانتخب امينًا عامًا ليا, ثـ انخرط في جمعية االخواف المسمميف وفي عاـ 
اليمف زيارة سياسة وظاىرىا تجاري والتقى االماـ يحيى وولي عيد احمد ورجاؿ المعارضة وكانت لخطاباتو الحماسية 

ضد االماـ, اذ اصبح بعد الثورة مستشارًا لحكومة  1948شباط عاـ  7وكاف لو دور ميـ في حركة اثرىا في اليمف, 
, ينظر : ابراىيـ احمد المقحفي وأخروف ,  1959الثورة وبعد فشؿ الثورة استطاع اليرب ثـ توفى في اسطنبوؿ عاـ 

 . 43-29المصدر السابؽ , مجمد الرابع , ص

 . 137بؽ , صشاكر محمود خضر , المصدر السا -19

الميثاؽ الوطني المقدس: وىو الميثاؽ الذي اتفقت عميو القوى المعارضة لالماـ يحيى وذلؾ بعد عقد عدة اجتماعات  -20
وتعيدوا بموجبو اف تكوف مبايعة االماـ الجديد بعد موت االماـ يحيى عمى اساس الشورى  1947سرية فيما بينيا لعاـ 

( مادة وممحؽ بأربعة مواد , ُينظر : شاكر محمود 39تكوف ىذا الميثاؽ مف )والدستور وتحديد صالحياتو وسمطاتو و 
 .140-139خضر , المصدر السابؽ , ص

 . 5, ص 2008, مكتبة بيروت , القاىرة ,  1حمادة حسني , حسف البنا وثورة اليمف , ط -21

ؽ فييا ثـ دخؿ ( : عسكري عراقي ولد في مدينة الموصؿ وانيى دراستو في العرا1948-1912جماؿ جميؿ ) -22
في  1936وشارؾ في االحداث السياسية في العراؽ فساىـ في انقالب بكر صدقي عاـ  1928المدرسة العسكرية عاـ 

ولكف رجح لو  1940اغتياؿ وزير الدفاع العراقي جعفر العسكري, ثـ ارسؿ في البعثة العسكرية العراقية لميمف عاـ 
ماـ احمد, وقاـ ينظـ حركة الضباط االحرار ونجح مع الحركة الوطنية دور في الحركة الوطنية اليمنية ضد حكـ اال

ضد االماـ, أذ كاف لو دور فييا وبعد اخفاؽ الحركة تـ اعدامو , ينظر : ياسيف طو  1948اليمنية في القياـ بثورة 
في اليمف , مجمة  1948ظاىر العسكري , الشييد العراقي الرئيس جماؿ جميؿ ودوره في الحركة الوطنية وقياـ ثورة 

 .213, ص2,ج 2002المجمع العممي العراقي , مج التاسع واالربعوف , بغداد , 

 . 148شاكر محمود خضر , المصدر السابؽ , ص -23

 . 182, ص1عبد الرحمف بف يحيى األرياني , المصدر السابؽ ,ج -24

 اء .نما تشابو االسما  * سجف القاىرة : ىو سجف في اليمف وليس المقصود سجف القاىرة و 

 . 194, ص1عبد الرحمف بف يحيى األرياني , المصدر السابؽ ,ج -25
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,  2( , مجمة جامعة ذي قار , مجمد1962-1948ابراىيـ فنجاف االمارة , التنافس عمى والية العيد في اليمف ) -26
 .41, ص 2007,  4العدد

 .271ابراىيـ احمد المقحفي واخروف , المصدر اسابؽ , ص -27

 .8/12/2012ف , برنامج اعالـ صنعوا تاريخ اليمف الحديث , الحمقة الثانية , لطيؼ النعماف , قناة اليم -28

 . 271إبراىيـ احمد المقحفي واخروف , المصدر السابؽ ,مجمد االوؿ, ص -29

 , ص . 1عبد الرحمف بف يحيى األرياني , المصدر السابؽ , ج -30

 .56, ص 2007, صنعاء , , دار االفاؽ لمطباعة  2عبد اهلل بف حسيف االحمر , قضايا ومواقؼ , ط -31

 .512عبد اهلل البردوني , المصدر السابؽ , ص -32

اتفاقية جدة : عقدت بيف االماـ احمد والممؾ السعودي سعود بف عبد العزيز والرئيس المصري جماؿ عبد الناصر في  -33
عمييا ضد أي , وىي اتفاقية عسكرية نصت عمى الدفاع المشترؾ بيف الدوؿ الموقعة 1956مدينة جدة السعودية عاـ 

عدو خارجي يتعرض لو اي بمد مف البمداف الموقعة عمييا , ينظر : ابراىيـ احمد المقحفي واخروف , المصدر  السابؽ 
 . 64, مجمد  االوؿ,ص

 . 421, ص 1عبد الرحمف بف يحيى األرياني , المصدر السابؽ , ج -34

 .422, ص1المصدر نفسو,ج -35

 .421, ص 1سابؽ, مجمد االوؿ , جعبد الرحمف بف يحيى األرياني , المصدر ال -36

 , 271ابراىيـ احمد المقحفي واخروف , المصدر السابؽ , مجمد االوؿ, ص -37

( , ترجمة محمد عمي بحر واخروف , مكتبة 1982-1917مجموعة مف المؤلفيف السوفيت , تاريخ اليمف المعاصر ) -38
 .118, ص 1990مدبولي , القاىرة , 

ة في اليمف , مجمة العرب والمستقبؿ , مركز دراسات وبحوث الوطف العربي , وداد جابر غازي , السمطة والمعارض -39
 .20, ص2006,  15الجامعة المستنصرية , العدد /

 .118مجموعة مف المؤلفيف السوفيت , المصدر السابؽ , ص -40

 . 12/8/2012 حسف مكي , قناة اليمف , برنامج اعالـ صنعوا تاريخ اليمف الحديث , الحمقة الثانية , تاريخ الحمقة -41

عبد الرحمف بف يحيى االرياني , قناة اليمف , برنامج اعالـ صنعوا تاريخ اليمف الحديث الحمقة الثانية , تاريخ الحمقة  -42
12/8/2012. 

 .8/12/2012صالح باصرة, قناة اليمف, برنامج اعالـ صنعوا تاريخ اليمف الحديث, الحمقة الثانية, تاريخ الحمقة  -43

44- Peterson , J.E , Yemen the search from modern state . Baltimore : the Johns Hopkins , 

university press , 1982 , p.255. 

جريجري جوبس , العالقات اليمنية السعودية بيف الماضي والمستقبؿ ترجمة سامية الشامي واخروف , مكتبة مدبولي ,  -45
 .93, ص 1993القاىرة , 

46- Horld Ingrams , The Yemen : Imams ralers and Ingrams resolutions , New York , 1963 , 

p134-135. 

-335( , المصدر السابؽ , ص1967-1911عبد العزيز قائد المسعودي , اليمف المعاصر مف القبيمة الى الدولة ) -47
 .336ص
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 .50ص-46,ص2عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر السابؽ ,ج -48

 .512سابؽ , صعبد اهلل البردوني , المصدر ال -49

 . 12/8/2012حسف مكي , قناة اليمف , برنامج اعالـ صنعوا تاريخ اليمف الحديث , الحمقة الثانية , تاريخ الحمقة  -50

( : ولد في مدينة القاىرة مف أب يمني وُأـ مصرية وحصؿ عمى شيادة الحقوؽ 2012-1926عبد الرحمف البيضاني ) -51
عيف مستشارًا  1961( مندوبًا لميمف في الجامعة العربية وفي عاـ 1955-1950وُعّيف لممدة ما بيف ) 1946منيا عاـ 

 1962ايموؿ عاـ  26اقتصاديًا لالماـ احمد ثـ  ساءت العالقة بينيما فيرب الى مصر, ثـ شارؾ فيما بعد في ثورة 
ناة الجزيرة , برنامج , ينظر : عبد الرحمف البيضاني , ق 1963-1962ذ ُعّيف نائبًا لرئيس الجميورية إضد االمامة , 

 ؛ وفاة المناضؿ عبد الرحمف البيضاني . 10/1/2005شاىد عمى العصر , تاريخ الحمقة 

www.almotamar.net 

 . 84, ص 2عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر السابؽ , ج -52

 ( , المصدر السابؽ , ص.1967-1911ف القبيمة الى الدولة )عبد العزيز قائد المسعودي , اليمف المعاصر م -53

 .84, ص 2عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر السابؽ ,ج -54

 .128مجموعة مف المؤلفيف السوفيت , المصدر السابؽ , ص -55

بحر ,  ( , ترجمة محمد عمي1985-1962جموبوفسكايا , ليمينا , ؾ , التطور السياسي لمجميورية العربية اليمنية ) -56
 .52, ص 1994مركز الدراسات والبحوث اليمني , صنعاء , 

 .107عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر السابؽ , ص -57

 .108المصدر نفسو , ص -58

, ترجمة عبد الخالؽ الشيف , مكتبة مدبولي , القاىرة ,  1970ادجار اوباالنس , اليمف الثورة والحرب حتى عاـ  -59
 .145, ص 1990

( , اطروحة 1970-1962عبد اهلل البكري , الصراع الجميوري الممكي في اليمف وابعاد العربية والدولية )عبد الحميد  -60
 .201, ص2004ابف رشد , جامعة بغداد , –دكتوراه غير منشورة , كمية التربية 

 .85, ص 2عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر السابؽ , ج -61

 .63-61لسابؽ , صجموبوفسكايا , ايمينا , ؾ, المصدر ا -62

 .64مجموعة مف المؤلفيف السوفيت , الصمدر السابؽ , ص -63

 .64جموبوفسكايا , ايمينا , ؾ, المصدر السابؽ , ص -64

 .135, ص 2عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر السابؽ, ج -65

 .151مجموعة مف المؤلفيف السوفيت , المصدر السابؽ , ص -66

 .181, ص 2السابؽ,ج عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر -67

 .203عبد الحميد عبد اهلل البكري , المصدر السابؽ , ص -68

 . 202, ص 2عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر السابؽ,ج -69

حسف المسوري , قناة اليمف , برنامج اعالـ صنعوا تاريخ اليمف الحديث , الحمقة الثانية , تاريخ الحمقة  -70
12/8/2012. 

http://www.almotamar.net/
http://www.almotamar.net/
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 .230, ص 2رياني , المصدر السابؽ,جعبد الرحمف بف يحيى اال -71

 .266عبد الحميد عبد اهلل البكري , المصدر السابؽ , ص -72

 .253ادجار اوباالنس , المصدر السابؽ , ص -73

 .374, ص2عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر السابؽ,ج -74

 .268عبد الحميد عبد اهلل البكري , المصدر السابؽ , ص -75

 .40,ص2, المصدر السابؽ,جعبد الرحمف بف يحيى االرياني  -76

 .259ادجار اوباالنس , المصدر السابؽ , ص -77

 .117ص-115عبد اهلل بف حسيف االحمر , المصدر السابؽ , ص -78

 .466,ص2عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر السابؽ,ج -79

 .66جموبوفسكايا , ايمينا , ؾ, المصدر السابؽ , ص -80

 .119, صعبد اهلل بف حسيف االحمر , المصدر السابؽ  -81

,  1,ط 2004- 1820محمد احمد العشممي , الوحدة والصراع السياسي في اليمف , دراسة في تكويف اليمف الحديث  -82
 .116, ص 2006مكتبة مدبولي , القاىرة , 

عبد الممؾ بف عبد الرحمف االرياني , قناة اليمف , برنامج اعالـ صنعوا تاريخ اليمف الحديث , الحمقة الثانية , تاريخ  -83
 .12/8/2012الحمقة 

 .539-534,ص2عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر السابؽ,ج -84

( , اطروحة دكتوراه غير 1967-1945سمماف لفتة الزيدي , احداث اليمف وموقؼ جامعة الدوؿ العربية منيا ) -85
 .135-131, ص 1996منشورة ,معيد التاريخ العربي والتراث العممي , 

 . 22/8/1967في  598, العدد  صحيفة صوت العرب , بغداد -86

 .116محمد احمد العشممي , المصدر السابؽ , ص -87

 .589,ص2عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر السابؽ,ج -88

 .619المصدر نفسو , ص -89

وذلؾ لمؿء الفراغ السياسي الناشئ عف خطر نشاط  1966االتحاد الشعبي الثوري , تنظيـ سياسي رسمي اسس عاـ  -90
ة وىو متاثر لحد كبير باالتحاد االشتراكي العربي في مصر, وىو مؤيد مف قبؿ مصر ويمثؿ شكؿ االحزاب السياسي

مف اشكاؿ العمؿ الجميوري ويضـ كافة القوى والطبقات االجتماعية والسياسية المؤيدة لمسياسة الرسمية لمدولة , ينظر 
 .98, ص1ابراىيـ احمد المقحفي واخروف , المصدر السابؽ , مج

 .298ير البياتي , المصدر السابؽ , صشاكر خض -91

 .202, ص2008حسف مكي , اياـ وذكريات , مركز عبادي لمنشر , صنعاء ,  -92

 .12/12/2004محسف العيني , قناة الجزيرة , برنامج شاىد عمى العصر , الحمقة الرابعة , تاريخ المقابمة  -93

 .143عبد اهلل بف حسيف االحمر , المصدر السابؽ , ص -94

 . 511ردوني , المصدر السابؽ , صعبد اهلل الب -95

 .204حسف مكي , المصدر السابؽ , ص -96
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 .145عبد اهلل بف حسيف االحمر , المصدر السابؽ , ص -97

 .5, ص 9/7/1968و.ؾ .و , الوحدة الوثائقية , مقررات مجمس الوزراء العراقي , الجمسة السابعة واالربعيف في  -98

 .622, ص2ج  عبد الرحمف بف يحيى االرياني , المصدر السابؽ, -99

 .206عبد اهلل البردوني , المصدر السابؽ , ص -100

 .97جموبوفسكايا , ايمينا , ؾ, المصدر السابؽ , ص -101

 .152عبد الحميد عبد اهلل البكري , المصدر السابؽ , ص -102

عادؿ مجاىد الشرجي ومحمد احمد المخالفي واخروف , القصر والديواف , الدور السياسي لمقبيمة في اليمف ,  -103
 .37, ص 2009اليمني لحقوؽ االنساف , صنعاء , المرصد 

 .104جموبوفسكايا , ايمينا , ؾ, المصدر السابؽ , ص -104

( , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية التربية 1970-1962شاكر محمود خضر , التطورات السياسية في اليمف ) -105
 .315, ص 1997, الجامعة المستنصرية , 

 . 365, المصدر السابؽ , ص 1967-1911مف المعاصر مف القبيمة الى الدولة عبد العزيز قائد المسعودي , الي -106

 .161عبد اهلل بف حسيف االحمر , المصدر السابؽ , ص -107

 .263مجموعة مف المؤلفيف السوفيت , المصدر السابؽ , ص -108

 .161عبد اهلل بف حسيف االحمر , المصدر السابؽ , ص -109

 .249, ص 2009ر الفكر لمنشر , دمشؽ , , دا 2حسيف المسوري , ارواؽ مف ذكرياتي , ط -110

( : ولد في قرية الحمامي القريبة مف العاصمة صنعاء, تمقى تعميمو خارج اليمف في    -1932محسف العيني ) -111
انضـ لحزب البعث وُعّيف اوؿ وزير لمخارجية  1958, تخرج مف كمية الحقوؽ وفي 1952لبناف ومصر وفي عاـ 
ُعّيف سفيرًا لميمف في  1963ثـ ُعّيف بعد عاـ مندوبًا دائمًا لميمف في االمـ المتحدة, وفي  ,1962اليمنية بعد الثورة عاـ 
عيف وزيرا لمخارجية في حكومة الفريؽ حسف العمري وبعد استقالتيا استقاؿ وعاد سفيرًا  1965الواليات المتحدة وعاـ 

وفي عاـ  1974,  1971,  1970, 1967عواـ في االمـ المتحدة ثـ االتحاد السوفيتي شكؿ الحكومات اليمنية لال
( , لممزيد ينظر : 1997-1984ُعّيف مندوبًا في االمـ المتحدة ثـ سفيرًا في عدة دوؿ اخرىا الواليات المتحدة ) 1979

 .21/11/2004محسف العيني , قناة الجزيرة , برنامج شاىد عمى العصر , بتاريخ 

متحركة مع بناء الدولة اليمنية الحديثة , دار النيار لمنشر , )بيروت محسف العيني , خمسوف عامًا في الرماؿ ال -112
 .165( , ص1999,

 .143جموبوفسكايا , ابمنيا ,ؾ , المصدر السابؽ , ص -113

 .166محسف العيني , المصدر السابؽ , ص -114

 .171المصدر نفسو , ص -115

 .51عبد اهلل البردوني , المصدر السابؽ , ص -116

ذ تعمـ القراءة إ( : ولد في حصف )حبور( وىو مف نواحي لواء حجة, 2007-1933عبد اهلل بف حسيف االحمر ) -117
والكتابة فييا وىو مف بيت أؿ االحمر وىـ رؤساء قبيمة حاشد, عارض النظاـ االمامي منذ شبابو وُسجف قبؿ قياـ 

ي مجمس الرئاسة عاـ الثورة قرابة ثالث سنوات وُأخرج مف السجف بعد قياـ الثورة التي انضـ الييا, فقد أصبح عضوًا ف
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اصبح رئيسًا لممجمس  1969وفي عاـ  1965ووزيرا لمداخمية في حكومة حمود الجائفي حتى استقالتو عاـ  1963
وبعد الوحدة اسس  1982(, ثـ عضوًا في المؤتمر الشعبي العاـ عاـ 1975-1971الوطني ثـ رئيسًا لمجمس الشورى )

,  2007حتى وفاتو عاـ  1993اصبح رئيسًا لمجمس النواب  1993عـ  حزب التجمع اليمني لإلصالح وبعد انتخابات
؛ ابراىيـ احمد المقحفي واخروف , المصدر 271ص-29ينظر عبد اهلل بف حسيف االحمر , المصدر السابؽ , ص

 .3/2/2007في  1366سبتمبر اليمنية , العدد  26؛ صحيفة  144, ص 1السابؽ , ج

 ر السابؽ , ص .جموبوفسكايا , ايمينا ,ؾ , المصد -118

 .135المصدر نفسو , ص -119

 .190عبد اهلل بف حسيف االحمر , المصدر السابؽ , ص -120

 .136جموبوفسكايا , ايمينا ,ؾ , المصدر السابؽ ,ص -121

 .50عادؿ مجاىد الشرجي ومحمد احمد المخالفي واخروف , المصدر السابؽ , ص -122

 .201عبد اهلل بف حسيف االحمر , المصدر السابؽ , ص -123

سي , تطور االدارة العامة ودورىا التنموي في الجميورية العربية اليمنية خالؿ عقديف , مجمة دراسات عامر الكبي -124
 .129, ص 1983,  36الخميج والجزيرة العربية , الكويت , العدد 

, مركز  1فالديف أ.جوساروؼ واخروف , اقتصاد الجميورية العربية اليمنية , ترجمة احمد عمي سمطاف , ط -125
 .48, ص 1988والبحوث اليمني , صنعاء , الدراسات 

,  1982خالص االشعب ,اليمف دراسة في البناء الطبيعي واالجتماعي واالقتصادي , دار الرشيد لمنشر , بغداد ,  -126
 .236ص

 .282المصدر نفسو , ص -127

 .139عامر الكبيسي , المصدر السابؽ , ص -128

 .208, ص 2000, صنعاء ,  احمد جابر عفيؼ , شاىد عمى اليمف , مؤسسة العفيؼ الثقافية -129

 .8/11/1973في  1860صحيفة الجميورية , بغداد , العدد  -130

الجبية القومية : تشكمت مف عدد مف التنظيمات السرية في الجنوب اليمني التي تؤمف بالكفاح المسمح لتحقيؽ  -131
باسـ الجية  1963آب عاـ  19االستقالؿ عف االحتالؿ البريطاني, واعمنت عف نفسيا في بياف رسمي صدر في 

القومية لتحرير الجنوب اليمني, وتكونت قيادتيا مف ستة ممثميف عف الحركة القومييف العرب وستة ممثميف عف القبائؿ, 
واصبح قحطاف الشعبي اوؿ اميف عاـ ليا , ينظر : ابراىيـ خمؼ العبيدي , الحركة الوطنية في الجنوب اليمني 

 .344,ص 1979( , بغداد , 1945-1967)

 .128مد احمد العشممي , المصدر السابؽ , صمح -132

( , مجمة المستقبؿ 1978-1967عبد الممؾ المخالفي , العالقة بيف دولتي اليمف في اطار الصراع والوحدة ) -133
 .15, ص 1988,  125العربي , بيروت , العدد 

134- Lisa wedden , peripher visohs , pudlics , power , and performance in Yemen , the 

university of Chicago press , Chicago , London , 2008 , p.59. 

 .180محسف العيني , المصدر السابؽ , ص -135
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ياسيف محمد حسيف الدليمي , الوحدة اليمنية , رسالة ماجستير غير منشورة , كمية العمـو السياسية , جامعة بغداد ,  -136
 .119, ص 1989

ة في عوامؿ التحوؿ مف التشطير الى الوحدة , مركز دراسات الوحدة حسف ابو طالب , الوحدة اليمنية , دراس -137
 .29, ص 1994العربية , بيروت , 

 .146محمد احمد العشممي , المصدر السابؽ , ص -138

 .212عبد اهلل بف حسيف االحمر , المصدر السابؽ , ص -139

 .107حسف ابو طالب , المصدر السابؽ , ص -140

 .212محمد احمد العشممي , المصدر السابؽ , ص -141

 . 148المصدر نفسو , ص -142

 .132حسف ابو طالب , المصدر السابؽ , ص -143

, رسالة ماجستير غير منشورة ,  1988-1968جالؿ ابراىيـ فقيرة , السياسية الخارجية اليمنية تجاه الخميج العربي  -144
 .79, ص 1994كمية العمـو السياسية , جامعة بغداد , 

 . 63احمد جابر عفيؼ , المصدر السابؽ , ص -145

 .145حمد احمد العشممي , المصدر السابؽ , صم -146

 .323حسيف المسوري , المصدر السابؽ , ص -147

 .180فالدليف آ .جوساروؼ واخروف , المصدر السابؽ , ص -148

( , رسالة ماجستير غير 1974-1904عبد اهلل سعيد الكاندر , سمطات رئيس الدولة في الجميورية العربية اليمنية ) -149
 .2000, ص 1987سياسية جامعة بغداد , عاـ منشورة , كمية القانوف وال

 .79جالؿ ابراىيـ فقيرة , المصدر السابؽ , ص -150

 . 65احمد جابر عفيؼ , المصدر السابؽ ,ص -151

 .80جالؿ ابراىيـ فقيرة , المصدر السابؽ , ص -152

 .80المصدر نفسو , ص -153

 .80المصدر نفسو , ص -154

 .17/10/1971في  26صحيفة الطميعة, بغداد, العدد/ -155

 . 2/12/1968في  93ة , بغداد , العدد صحيفة الثور  -156

(: سياسي أمريكي تولى عدة مناصب قضائية ُوعيف وزيرًا Willim P.Rogers( )1913-2001وليـ روجرز ) -157
, ُينظر: عبد  2001وتوفي عاـ  1973حتى العاـ  – 1969( , ثـ وزيرًا لمخارجية لمعاـ 1958-1953لمعدؿ )

( في 8085؛ صحيفة الشرؽ األوسط , لندف , العدد ) 818, ص 2, جالوىاب الكيالي , الموسوعة السياسية 
16/1/2001. 

 .  10/10/1971في  880صحيفة الراصد , بغداد , العدد  -158

 .3, ص 1972,  113سامي ميدي , روجرز وبعض الدولة العربية , مجمة الؼ باء , بغداد , العدد /  -159

 .30المصدر نفسو , ص -160



 
حمن األرٌانً الرئٍس القاضً عبد الر                                                م. م. صباح حسن بدٌوي  

 ...ودوره السٍاسً 

 

462 
 

المجلد التاسع                                                               نسانٍة     مجلة القادسٍة للعلوم اإل

 م2/2061عشر: العدد 

كحؿ سياسي لمقضية  1970حزيراف لعاـ  25لواليات المتحدة األمريكية في مشروع روجرز: ىو مشروع أطمقتو ا -161
سرائيؿ طبقا  جراء مباحثات بيف األقطاب العربية وا  سرائيؿ وا  الفمسطينية ويقـو عمى وقؼ إطالؽ النار بيف العرب وا 

اية مصالحيا في ( وجاء ىذا المشروع نتيجة لمتطورات في المنطقة العربية ولحم242لقرار مجمس األمف المرقـ )
سرائيؿ ُينظر: شريؼ جويد  الشرؽ األوسط ولمصالح إسرائيؿ خاصة بعد أف بدأ ميزاف القوى يعتدؿ بيف العرب وا 

 .   66, ص 1982العمواف , تسوية كامب ديفيد ومستقبؿ الصراع العربي الصييوني , دار واسط لمنشر , بغداد , 

 .98جموبوفسكايا , ايمينا ,ؾ , المصدر السابؽ ,ص -162

 .126محسف العيني , المصدر السابؽ , ص -163

 .538, ص 1967مركز االبحاث الفمسطيني , اليوميات الفمسطينية , بيروت ,  -164

 .162, ص2001خديجة الييضمي , سياسة اليمف في البحر االحمر , مكتبة مدبولي , القاىرة ,  -165

 .2009محسف العيني , المصدر السابؽ , ص -166

 . 27, ص حسيف المسوري , المصدر السابؽ -167

 .130فالدليف آ. جورساروؼ واخروف , المصدر السابؽ , ص -168

 .219محسف العيني , الصدر السابؽ , ص -169

,  1974محمد عمي الشياري , اليمف الثورة في الجنوب واالنتكاسة في الشماؿ , دار ابف خمدوف , بيروت ,  -170
 .270ص-269ص

 .271المصدر نفسو , ص -171

 .70, ص 2004, مؤسسة العفيؼ الثقافية , صنعاء ,  3, ج 3عشتيا , ط سناف ابو لحـو , اليمف حقائؽ ووثائؽ -172

 .210عبد اهلل بف حسيف االحمر , المصدر السابؽ , ص -173

 . 210المصدر نفسو , ص -174

 .208؛ عبد اهلل بف حسيف االحمر , المصدر السابؽ , ص 70,ص 3سناف ابو لحـو , المصدر السابؽ , ج -175

 .70, ص 3المصدر نفسو , ج -176

( : سياسي ووزير يمني ولد في مدينة صبيا عاصمة دولة االدريسي سابقا ثـ نزح مع      -1933حسف مكي ) -177
والده إلى صنعاء ثـ ُأرسؿ إلكماؿ دراستو في مدينة طرابمس المبنانية ثـ إلى مصر وبعدىا درس العمـ السياسية 

قتصاد في جامعة بوالنيا ثـ عاد حصؿ عمى الدكتوراه في اال 1960وفي عاـ  1953واالقتصاد في جامعة روما عاـ 
إلى اليمف وعمؿ مستشارا لالماـ أحمد وبعد الثورة شغؿ عدة مناصب وزارية وعمؿ سفيرا لبالده في العديد مف البمداف 

,  1994ثـ نائبًا لرئيس الوزراء لالقتصاد ومستشارا لرئيس الجميورية حتى العاـ  1974ثـ رئيسًا لموزراء في العاـ 
( , في 14263اكتوبر اليمنية , العدد ) 14؛ صحيفة  66-33مكي , المصدر السابؽ , صُينظر : حسف 

؛ موقع صحيفة تعز الغد اليمنية  17/8/2008( في 1404سبتمبر اليمنية , العدد ) 26؛ صحيفة  16/10/2009
www.taizaigad.net . 

 .362سابؽ , صحسيف المسوري , المصدر ال -178

 .264, ص2008حسف محمد مكي , اياـ وذكريات , مركز عبادي لمنشر , صفاء ,  -179

 .362حسيف المسوري , المصدر السابؽ , ص -180

http://www.taizaigad.net/
http://www.taizaigad.net/


 
حمن األرٌانً الرئٍس القاضً عبد الر                                                م. م. صباح حسن بدٌوي  

 ...ودوره السٍاسً 

 

463 
 

المجلد التاسع                                                               نسانٍة     مجلة القادسٍة للعلوم اإل

 م2/2061عشر: العدد 

 . 14/3/2014في  1391صحيفة الجميورية اليمنية , العدد  -181

 .71, ص 3سناف ابو لحـو , المصدر السابؽ , ج -182

 .212احمد جابر عفيؼ , المصدر السابؽ ,  -183

 . www.marebpress.net؛  www.aljazeara.net؛  528 البردوني , المصدر السابؽ , صعبد اهلل -184

 
President , Judge Abdul Rahman Al- Aryan and  His  Political Role in The 

Northern Yemen Till 1974 
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Abstract 

 This study sheds light on a figure who has his own role in the contemporary 

history of  Yemen. This figure is the Judge Abdul Rahman  Al-aryani , whether 

before the Yemeni the  Yemeni  revolution in  26 September 1962 or after it. he 

was one of the opposed figures to the  political regime through his affiliation to 

the Yemeni liberal movement. He also had his social and  political status in 

Yemen because he belongs to a family who was famous  in knowledge and law. 

that is why, he was appointed in many positions  before the revolution . although 

 he was one  of the opposed  characters to the political regime internally , yet he 

took advantage from being closer to the regime to know all its secrets. However 

, after revolution , he refused the policy of taking revenge from the persons of  

the previous regime and invited for the patriotic  reconciliation . he also refused 

the external interference in the internal issues of Yemen from all countries . this 

made his government  faced many dilemmas . during the period of his 

presidency , he was able to pass all these dilemmas through  his  openness and  

consultations with others as well as his role in ending the Yemeni civil war 

(1962-1970)with the royal supporters through  integrating them in the military 

and political life . he made several  attempt to make a reconciliation with the 

south in order  to unite  Yemen. These attempts  faced many internal obstacles 

and external Arabic ones . although he worked hard to satisfy all opposed parties 

, yet his government was collapsed because of the coup d'etat in 1974. 
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