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المعارضة السياسية والنظاـ االمامي في شماؿ اليمف
1948 -1918ـ

دراسة لألداء السياسي في ظؿ الواقع االجتماعي

د.ناصر محمد ناصر
أستاذ العموـ السياسية المشارؾ بجامعة الحديدة
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مقدمة
تعد البنية االجتماعية فػي الػيمف نتػاج العوامػؿ الجغرافيػة فالمنػاطؽ التػي تعػاني مػف نػدرة ا مطػار

وىي المناطؽ الشػمالية والشػرقية وجػدت فييػا قبائػؿ محاربػة والمنػاطؽ المطيػرة والتػي تتػوفر فييػا مصػادر
مياه كافية في تعز واب وسيؿ تيامة وجد فييا مزارعوف .وكانػت ىاتػاف التوتػاف االجتماعيتػاف ىمػا المتػاف
اعتمد عمييما حكـ االئمة بدرجة أساسية عمى مدى أحد عشر قرناً فا ولى تمدىـ بالرجاؿ وقود حػروبيـ
وعتاد نظاميـ والثانية تمدىـ بالماؿ وىو الطاقة المحركة لتمؾ الحروب .وكانػت ىػذه التاعػدة االجتماعيػة
تتكػػوف مػػف الن حػػيف ا

نيػػاء وىػػـ مػػف يممكػػوف أرضػاً تزيػػد عػػف قػػدرتيـ عمػػى اسػػتغ ليا فتػػاموا باسػػتزراعيا

لمن حيف متابؿ حصة مف إنتاجيا ومتوسطي الحاؿ منيـ وىـ مف يممكوف أرضاً تكنييـ وفتػراء الن حػيف

وىػػـ مػػف يممك ػػوف أرض ػاً ال تكن ػػييـ فيمج ػ وف إل ػػى اسػػتئجار ا رض أو إل ػػى العمػػؿ الموس ػػمي فػػي المػػزارع

والن حػػيف المعػػدميف الػػذيف ال يممكػػوف أرض ػاً فيتومػػوف ببيػػع قػػوة عمميػػـ باإلضػػافة إلػػى الميمشػػيف السػػود

الذيف يحترفوف بعض ا عماؿ الخدمية ويعانوف مف عزلة اجتماعية والييود الذيف كانوف يتوموف بػبعض
الميػػف اليدويػػة والبػػدو الرحػػؿ وىػػـ قمػػة متنتمػػة تسػػكف الصػػحراء الش ػرقية فكانػػت ىػػذه التاعػػدة فػػي س ػوادىا
ا عظـ تتكوف مف طبتة المزارعيف التػي كانػت تعػد المصػدر ا وؿ لماليػة الدولػة .وكانػت تتػؼ عمػى رأس

ىػػذه التاعػػدة طبتػػة سياسػػية محيطػػة با سػرة الحاكمػػة تتمثػػؿ فػػي الياشػػمييف الػػذيف اكتسػػبوا الثػػروة والمكانػػة
االجتماعية مف المكانة الدينية والتضاة الذيف اكتسبوا الثروة والمكانة االجتماعية عف طريؽ ممارسة مينة

التضاء وشيوخ التبائؿ الذيف اكتسبوا السمطة والثروة مف يػاب الدولػة المركزيػة وأشػباه اإلقطػاعييف الػذيف
اكتسبوا الثروة والمكانة االجتماعية مف الثروة الزراعية .وكاف مف يحكـ اليمف عبر مراحمو التاريخيػة يشػكؿ

واسطة العتد في ىذه التركيبة االجتماعية فيتوـ بانتزاع النائض مف التاعدة كي يعيد توزيعػو عمػى أطػراؼ
التوى النافذة التي ال يمكف أف يبتى نظاـ حاكـ في اليمف ال يضع مصالحيا بعيف االعتبار.

وكانت سياسة االئمة تتػوـ عمػى اسػتثمار معطيػات الواقػع االجتمػاعي باضػعاؼ التبائػؿ التويػة ودعػـ

التبائؿ الضعينة وخمؽ توازف داخؿ التبيمة ننسيا باضعاؼ المشائخ ا قويػاء ودعػـ المشػائخ ا قػؿ ننػوذاً

بيػػدؼ خمػػؽ حالػػة مػػف الت ػوازف تسػػاعد عمػػى االسػػتم اررية .ور ػػـ أف ىػػذه السياسػػة أدت إلػػى إطالػػة وتك ػريس
الصراعات التبمية إال أنيا بدت متبولة مف قبؿ التبائؿ كوف البيت الياشػمي مػف خػارج إطػار البنيػة التبيمػة

وذو صنة دينية فكانت التبائؿ الحساسة لسيطرة قبيمة عمى أخرى تنظر إلى البيت الياشمي كعامؿ موازف

بػػيف التبائػػؿ .وكانػػت ىػػذه السياسػػة التائمػػة عمػػى اسػػتغ ؿ التاعػػدة واسترضػػاء التػػوى الم ػ ثرة مرىونػػة بتػػدرة

الحكػػـ عمػػى الحنػػاظ عمػػى حالػػة الت ػوازف الدقيتػػة بػػيف طرفييػػا المسػػتغؿ والمسػػتلغؿ ف قطػػاب البيػػت الحػػاكـ
وشػػيوخ التبائػػؿ فػػي حالػػة طمػػب دائػػـ لممػػاؿ تحػػت مبػػررات مختمنػػة وارضػػا ىـ يعنػػي تشػػديد الجبايػػة عمػػى
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الن حػػيف ومػػف ثػػـ خمػػؽ حالػػة مػػف التػػذمر التػػي قػػد تتطػػور إلػػى حالػػة مػػف العصػػياف .وكثيػ اًر مػػا كانػػت ىػػذه
المعادلة تختؿ في دي اخت ليا إلػى اضػط اربات وحػروب وسػتوط دوؿ وقيػاـ أخػرى .وسػنرى فػي بحثنػا ىػذا

ػتثناء مػػف حاكميػة ىػػذه المعادلػػة التاريخيػػة التػي أضػػيؼ إلييػػا العامػػؿ
أف حكػـ بيػػت حميػػد الػػديف لػـ يكػػف اسػ ً
التحديثي المتمثؿ في تسرب بعػض أفكػار العصػر إلػى طميعػة المجتمػع اليمنػي حينيػا والتػي وجػدت ننسػيا

في حالة صراع حاد مع التديـ الموروث والتي أضيؼ إلييا وضع إقميمي ودولي شديد التعتيػد يتمثػؿ فػي
وجود الشريؼ حسيف في مكة المطالب بحكـ الواليات العربيػة فػي المشػرؽ العربػي والممػؾ عبػد العزيػز لؿ

سعود الطامح في التوسع إلى تخوـ وأطػراؼ الجزيػرة العربيػة وا دارسػة فػي جيػزاف ونجػراف وعسػير الػذيف
يستميتوف مف أجؿ الحناظ عمى استت ؿ وبتاء إمارتيـ وبريطانيا في جنوب اليمف التي تسػعى إلػى تشػديد

قبضتيا عمى المنطتة وايطاليا في الحبشة الطامحة إلى التوسع في المنطتة.
مشكمة الدراسة:
انط قاً مف معطى المعادلة السالنة الذكر فاف ا سئمة المطروحة ىػي :كيػؼ أدار اإلمػاـ يحيػى بػف

محمد بف حميد الديف الع قة بيف النظاـ والمعارضػة ؟ وكيػؼ تعامػؿ مػع مطالػب تمػؾ المعارضػة؟ وكيػؼ
أثػرت التػيـ العصػرية الوافػدة عمػى عمميػة التناعػؿ داخػؿ المعارضػة؟ وكيػؼ أثػرت عمػى عمميػة التناعػؿ بػيف

المعارضػػة والسػػمطة؟ وأيػػف كػػاف موقػػع المجتمػػع مػػف ذلػػؾ الص ػراع؟ وكيػػؼ تناعػػؿ مػػع كػػؿ مػػف المعارضػػة
والسمطة؟

فرضية الدراسة:

انط قاً مف معطيات مشكمة الدراسة ينترض الباحث اآلتي:

 -1ىناؾ فجوة في الع قة بيف المعارضة والسمطة ناجمة عف تصور كؿ منيما لطبيعة الحكـ.

 -2ىنػػاؾ فجػػوة فػػي الع قػػة بػػيف أطػراؼ المعارضػػة ناجمػػة عػػف تبػػايف فػػي التصػػورات لطبيعػػة الحكػػـ الػػذي
ينبغي أف يسود.

 -3ىناؾ فجوة بيف السمطة والشعب ناجمة عف سياسة اإلماـ يحيى المالية واإلدارية.

 -4ىناؾ فجوة بيف المعارضة والشعب ناجمة عف عدـ وعي وادراؾ الشعب لمطالب المعارضة.
منيج الدراسة:
يرى الباحث أف المنيج المناسب لدراسة النظـ السياسية في الدوؿ النامية ىو مػنيج الجماعػة نظػ اًر

لضػعؼ وعػدـ فعاليػة الدسػاتير والتػوانيف المتيػػدة لمتػرار السياسػي ولحضػور المكونػات االجتماعيػة التتميديػػة
كالتبيمػػة والعشػػيرة وا س ػرة الممتػػدة والمػػذىب والطائنػػة والمنطتػػة كتػػوى موجيػػة ومسػػيطرة عمػػى كيػػاف

الدولة الوليدة التي ما زالت م سساتيا في وضع جنيني تعاني فيو مف الضعؼ والتصور وال تتػوى عمػى
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إخضػػاع مكونػػات المجتمػػع التتميديػػة النافػػذة لحكػػـ التػػانوف والدسػػتور حيػػث تصػػبح م سسػػة الدولػػة فػػي ىػػذه

ال ػػدوؿ أش ػػبو بحمب ػػة صػ ػراع ب ػػيف الت ػػوى والمكون ػػات االجتماعي ػػة وتتح ػػدد السياس ػػات والتػ ػ اررات بنت ػػائج ذلػ ػؾ

الصػراع أكثػػر ممػا تتحػػدد بالمعػػايير واالعتبػارات التانونيػػة والدسػتورية .ويػػرى الباحػػث أف ىػذا المػػنيج أكثػػر
م ءمة لواقع المجتمع اليمني الذي تبرز فيو المكونات االجتماعيػة التبميػة والمناطتيػة بشػكؿ ال لػبس فيػو.

وص ػػحيح أف ى ػػذا الم ػػنيج ال يع ػػد نظري ػػة لي ػػا ط ػػابع الش ػػموؿ بحي ػػث يص ػػمح أداةً ناجع ػػة لد ارس ػػة ك ػػؿ ال ػػنظـ
السياسية إال أنو قد أبرز وبشكؿ واضح دور الجماعات المرجعية في عممية صناعة الترار السياسي ممػا
يجعػػؿ منػػو وسػػيمة يمكػػف توظينيػػا فػػي الوقػػوؼ عمػػى طبيعػػة وحجػػـ ووزف الػػدور السياسػػي لمتػػوى الناعمػػة فػػي

التجربة كالتوى التبمية والعشائري.

وبتػػي أف أشػػير إلػػى أف كثي ػ اًر مػػف المصػػادر التػػي اعتمػػد عمييػػا الباحػػث والتػػي اسػػتتى منيػػا الوقػػائع

التاريخية مشحونة بالمضاميف ا يديولوجية ا مر الذي شػكؿ عمػى الباحػث عبئػاً إضػافياً تمثػؿ فػي كينيػة
التعامؿ مع تمؾ المصادر التي مب عمييا الطػابع الوصػني فكػاف مػنيج الباحػث فػي التعامػؿ معيػا يتػوـ

عمى التالي:

 -1تنريػػل تمػػؾ الوقػػائع مػػف حموالتيػػا ا يديولوجيػػة التػػي تعكػػس طبيعػػة وثتافػػة المرحمػػة التػػي جػػرى فييػػا

الصراع.

 -2متارنػػة الوقػػائع التاريخيػػة فػػي مصػػادر متعػػددة بيػػدؼ اسػػتبعاد المختمػػؽ والوقػػوؼ عمػػى صػػحة الثابػػت

منيا.

 -3محاولة الوقوؼ عمى ا ساس المشترؾ الذي يجمع بيف تمؾ الوقائع وفي حالة عدـ قدرة الباحث عمى

الوقوؼ عمى ذلؾ ا ساس في بعض الجزئيات أبتى النتاش حوليا منتوحاً ولـ يجزـ فييا برأي.
ىدؼ الدراسة:

تيػدؼ ىػذه الد ارسػة إلػى محاولػػة وضػع المعارضػة لنظػاـ اإلمػاـ يحيػػى فػي حجميػا الحتيتػي ومحاولػػة

فيـ طبيعة وأبعاد وأطراؼ الصراع في تمؾ المرحمة ومعرفة نػوازع تمػؾ ا طػراؼ وأىػدافيا وتصػوراتيا

بعيداً عف ا طر الدينية التي وضع فييا ذلؾ الصراع وبعيداً عف نزعة اإلدانة التي طغت عمى ا دبيات
التي تناولت حكـ اإلمامة عتب ستوطو والتي لـ تسمـ منيػا كثيػر مػف الم لنػات التػي تناولػت تمػؾ المرحمػة

الميمة مف تاريخ اليمف .والذي دفع الباحث إلى اختيار ىذه النترة مف تاريخ اليمف ىػو التطمػع إلػى معرفػة
البذور وا رومة ا ولى لمتوى السياسية التي نمت وتطورت عبر مراحؿ الحتة مف تاريخ اليمف.
اإلطار الزمني لمدراسة:
تغطي ىذه الدراسة فترة ميمة مف تاريخ الػيمف السياسػي الممتػد بػيف عػامي  1918و1948ـ حيػث

تناوؿ الباحث مرحمة مي د المعارضة السياسة ثـ كينية تطور ىذه المعارضة وكينية طرح مطالبيػا عمػى
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النظػػاـ وكينيػػة تعامػػؿ النظػػاـ معيػػا فػػي م ارحػػؿ تطورىػػا المختمنػػة ثػػـ محاولػػة المعارضػػة إحػػداث التغييػػر
المنشود عاـ 1948ـ.
الدراسات السابتة:

تناوتت الدراسات السابتة في توصينيا وتتييميا لممعارضة في ىذه النترة مف تػاريخ الػيمف فبعضػيا

ذىبت إلى أف المعارضة كانػت معارضػة ثوريػة وبعضػيا رأت فييػا مجػرد حركػة إصػ حية ال تيػدؼ إلػى
أكثػػر مػػف إج ػراء بعػػض التغيي ػرات المحػػدودة فػػي إطػػار النظػػاـ التػػائـ حينيػػا .ويبػػدو أف ا مػػر خ ػ ؼ ذلػػؾ

فبالر ـ مف كػوف المعارضػة كانػت تشػكؿ كيانػاً واحػداً قػاـ عمػى قاعػدة ضػرورة اإلصػ ح والتغييػر بصػرؼ
النظر عف مدى وحدود اإلص ح والتغيير وأيف ينبغي أف يتؼ إال أف ذلؾ الكياف كاف يحتوي في داخمػو

عمى تعددية وعمى طيؼ واسع مف الر ى .فبعض أجنحة المعارضة كانػت تطالػب بػاجراء إصػ حات فػي
إطػػار النظػػاـ التػػائـ وفػػي إطػػار أس ػرة بيػػت حميػػد الػػديف ننسػػيا .والػػبعض اآلخػػر كػػاف يػػرى اسػػتحالة إج ػراء

إص حات في إطار أسرة بيت حميد الديف ويطرح ضرورة إزاحة ا سرة واستبداليا ب سرة أخرى مع بتػاء

النظاـ اإلمامي .وبعضيا كاف يرى في مثؿ ىذه المعالجات أىدافاً تكتيكية تممييػا متطمبػات واقػع المجتمػع
اليمني الذي لـ يعرؼ نظاماً ير اإلمامة وال يستطيع تصور بػديؿ لخػر لػو وأنػو ال بػ س مػف االسػتعانة
ب سػرة أخػػرى لةطاحػػة ببيػػت حميػػد الػػديف عمػػى أف تكػػوف تمػػؾ مجػػرد خطػػوة فػػي إطػػار اليػػدؼ العػػاـ وىػػو

إستاط النظاـ واجراء تغييرات واسعة وجذرية عمى بنية الدولة تسمح لممجتمع اليمني بالولوج إلػى العصػر
بعيداً عف التيود السياسية الم طرة دينياً ومذىبياً والتي أبتت المجتمع اليمني خارج إطار عصره وزمانو.

خطة الدراسة:

تتكوف ىذه الدراسة مف متدمة وخاتمة وث ثة أجزاء ىي:

أوالً :المعارضة السياسية 1934 -1918ـ.

ثانياً :المعارضة السياسية 1948 -1934ـ.

ثالثاً :حركة عاـ 1948ـ بيف اإلص ح والثورة.

أوالً :المعارضة السياسية
9191 -9191م

سػػيحاوؿ الباحػػث فػػي ىػػذا الجػػزء مناقشػػة أسػػباب مػػي د المعارضػػة ضػػد اإلمػػاـ يحيػػى وكيػػؼ تعامػػؿ

معيا يحيى وكيؼ نمت وتطورت تمؾ المعارضة والى أيف وصمت؟
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-1اإلمامة في المذىب الزيدي:

تنسب الزيدية إلى زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب الذي ولد في عاـ80ىػ 699/ـ

والذي تتممذ عمى يد واصؿ بف عطاء وخرج عمى الخمينة ا موي ىشاـ بػف عبػد الممػؾ عػاـ 739ـ وقتػؿ
عػػاـ 740ـ .ويتػػوـ المػػذىب الشػػيعي عمػػى ث ثػػة أعمػػدة أساسػػية ىػػي العصػػمة والتتيػػة والو ارثػػة إال أف

اإلماـ زيد أدخؿ عمييا تعدي ً حيث أقر بوالية البطنػيف ولكنػو أجػاز إمامػة المنضػوؿ وىػو مػف تتػوفر فيػو

شػػروط أفضػػؿ مػػف خػػارج البطنػػيف وبالتػػالي أجػػاز خ فػػة أبػػي بكػػر وعمػػر وعثمػػاف عمػػى خػ ؼ مػػذىب
الشػ ػػيعة الػ ػػذي اعتب ػ ػرىـ مغتصػ ػػبيف لمسػ ػػمطة ورفػ ػػض مبػ ػػدأ الوصػ ػػية والو ارثػ ػػة وأقػ ػػر مبػ ػػدأ الخػ ػػروج عمػ ػػى

الحاكـ(الص ػػايدي  .)22 :1983أم ػػا الم س ػػس ا وؿ لمزيدي ػػة ف ػػي ال ػػيمف في ػػو اإلم ػػاـ الي ػػادي يحي ػػى ب ػػف
الحسيف بف التاسـ بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف إبػراىيـ بػف الحسػف بػف عمػي بػف أبػي طالػب الػذي ولػد عػاـ

859ـ فػػي المدينػػة المنػػورة بالحجػػاز وقػػدـ إلػػى الػػيمف عػػاـ 893ـ بػػدعوة مػػف قبائػػؿ خ ػوالف لحػػؿ خ فػػات
قبمية ثـ استتر بو المتاـ في صعدة وبدأ في ت سيس دولتو التي ضمت معظـ أراضي الجزء الشػمالي مػف

اليمف(الصايدي  )25 :1923واستمر حكـ ا ئمة في اليمف بيف مد وجزر أحد عشر قرناً.
-2سياسة يحيى مع ا تراؾ:

في ظؿ الحروب ضد الدولة التركية التي احتمت اليمف

وؿ مرة عاـ 1538ـ ثػـ عػاـ 1849ـ

والتػػي أخػػذت إدارتيػػا فػػي الضػػعؼ واالنح ػ ؿ(سػػيد سػػالـ  )30 :1993اجتمػػع فتيػػاء وأعيػػاف الزيديػػة فػػي
صػػعدة وقػػرروا إسػػناد قيػػادتيـ فػػي حػربيـ إلػػى ع مػػة مجتيػػد فوقػػع اختيػػارىـ بعػػد منػػاظرة عمػػى محمػػد بػػف

يحيى بف حميد الديف التاسمي عاـ 1889ـ الذي لتب بالمنصور وكاف مجتيػداً فػي عمػوـ الػديف وواسػع

االط ػ ع عمػػى المعطيػػات السياسػػية فػػي عص ػره(المحامي  .)209 :1968وبػػدأ محمػػد التاسػػمي فػػي قيػػادة
الحرب ضد ا تراؾ بدىاء وميارة عالية ولكنو ما لبػث أف تػوفي عػاـ 1904ـ ليخمنػو ابنػو يحيػى المولػود

عاـ 1869ـ والذي لـ يكف أقؿ ميارة مف أبيو فػي الحػرب فتػد تمكػف مػف احػت ؿ صػنعاء عػاـ 1905ـ.

إال أف ا تػ ػ ػ ػراؾ م ػ ػ ػػا لبث ػ ػ ػػوا أف ش ػ ػ ػػنوا عمي ػ ػ ػػو حممػ ػ ػ ػة بتي ػ ػ ػػادة أحم ػ ػ ػػد فيض ػ ػ ػػي باش ػ ػ ػػا فانس ػ ػ ػػحب مني ػ ػ ػػا إل ػ ػ ػػى

شيارة(الحداد  )7 :1986وظؿ معيػـ فػي مناوشػات إلػى أف تمكػف مػف التوصػؿ إلػى تسػوية م قتػة معيػـ
طبتاً لصمح دعاف الػذي انتػزع بموجبػو اعتػراؼ الدولػة العثمانيػة بسػمطتو اإلداريػة والتضػائية عمػى المنطتػة

الشمالية والشرقية مف اليمف متابػؿ أف تبتػى منػاطؽ تيامػة وتعػز واب تحػت سػمطة الػوالي التركػي وأف

يػػدفع عشػػر دخػػؿ المنػػاطؽ التػػي يػػديرىا لدولػػة الخ فػػة(سػػيد سػػالـ  )417 :1993فػػوفرت لػػو تمػػؾ التسػػوية

درجة مف إعادة بناء الذات إلى أف تمكف عتب ىزيمة تركيا في الحرب العالمية ا ولى مف دخوؿ صنعاء
بالتنسيؽ مع ا تراؾ عاـ 1919ـ(الحداد  )33 :1986وانتزاع استت ؿ اليمف.

-3سياسة يحيى تجاه النخبة وخمؽ بذور المعارضة:
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لػػـ تكػػف الحػػرب بالنسػػبة ليحيػػى فرصػػة لمػػتخمص مػػف الوصػػاية التركيػػة عمػػى حكمػػو بػػؿ رأى فييػػا

فرصة لمتخمص مف التادة والرجاؿ المنافسيف ا قوياء الذيف كاف يػرى فػي بتػائيـ خطػورة عمػى حكمػو .وفػي
ىذا اإلطار تخمص مف الشيخ أحمد الرماح والسيد عمي حميد الػديف والسػيد أحمػد بػف قاسػـ حميػد الػديف

والسػػيد محمػػد بػػف يوسػػؼ الكبسػػي(الثور  )10 :1986وكػػاف ى ػ الء يتبنػػوف ر يػػة دينيػػة إص ػ حية نظ ػ اًر

لت ثرىـ بكتابات رواد الر ية اإلص حية في نياية الترف التاسع عشر ومطمع الترف العشريف أمثاؿ جمػاؿ
الػػديف ا فغػػاني ومحمػػد عبػػده وعبػػد الػػرحمف الك ػواكبي ومحمػػد رشػػيد رضا(المسػػعودي )178 :1993

ومحم ػػد ب ػػف عم ػػي الش ػػوكاني ومحم ػػد ب ػػف إس ػػماعيؿ ا مي ػػر والحس ػػف ب ػػف أحم ػػد الجػ ػ ؿ وص ػػالح مي ػػدي

المتبم ػػي .إال أف تػ ػ ثيرىـ ظ ػػؿ مح ػػدوداً نظػ ػ اًر لع ػػدـ وج ػػود بيئ ػػة تتتب ػػؿ دع ػػاوى اإلصػ ػ ح حتػ ػى ف ػػي أوس ػػاط

المتعمميف .فتد كانت ا

مبية مف رجاؿ الديف وقتيا ترى في اإلصػ ح عامػؿ انحػ ؿ أخ قػي واجتمػاعي

يتعارض مع الثوابت الدينية الموروثة وكانوا يروف أف أفضؿ ضػمانة لبتػاء وحػدة الػب د ووحػدة المجتمػع

ووحػػدة قيمػػو الروحيػػة تتمثػػؿ فػػي وجػػود إمػػاـ عػػادؿ .وكػػانوا يعتتػػدوف أف تنكػػؾ وانح ػ ؿ دولػػة الخ فػػة فػػي

اسػػطنبوؿ ارجػػع إلػػى المطالػػب اإلص ػ حية التػػي نػػادت بيػػا جمعيػػة االتحػػاد والترقػػي قبػػؿ الحػػرب العالميػػة

ا ولى(المسعودي  )193 :1993فاإلمامة في اليمف ليست ثتافة طارئػة بػؿ جػذورىا ضػاربة فػي التػاريخ
وتعود إلى عيد الدولة اإلس مية في يثرب في الترف السابع المي دي.

وقبيؿ انسحاب ا تراؾ اتصػؿ باإلمػاـ يحيػى التائػد العسػكري التركػي عمػي سػعيد باشػا المتمركػز

بتواتو في لحج وطمب منو است ـ المناطؽ التي تمكف مف انتزاعيػا مػف البريطػانييف والتػي تسػيطر عمييػا

قػ ػوات س ػػعيد ف ػػي الجن ػػوب اليمن ػػي وى ػػي لح ػػج والحواش ػػب والض ػػالع وي ػػافع العمي ػػا وي ػػافع الس ػػنمى وبػ ػ د

النض ػػمي وبي ػػر ناصر(ش ػػرؼ ال ػػديف  .)275 :1964كم ػػا ج ػػاءه وف ػػد م ػػف أعي ػػاف حض ػػرموت وطمبػ ػوا من ػػو
اء تمػػؾ التػػي انتزعيػػا ا ت ػراؾ بػػالحرب أو التػػي ال يتواجػػد
االسػػتي ء عمػػى جميػػع ا ارضػػي فػػي الجنػػوب س ػو ً
فييا اإلنجميز حيث أف قواتيـ كميا كانت متمركزة في حامية عدف .إال أنو لػـ يتجػاوب مػع ىػذه المطالػب
حيث كاف كما يبدو يعطي أولوية لتثبيت نظاـ حكمو وحمايتو مف ا دارسة والسعودييف المتربصيف بو في
الشماؿ وك ىما كاف قػد وقػع معاىػدة صػداقة وتعػاوف مػع بريطانيػا فكػاف ال يريػد فػتح جبيػة مػع بريطانيػا

فػػي الجنوب(الثػػور  )15 :1986فكػػاف ذلػػؾ م خػػذاً عميػػو عرضػػو لمكثيػػر مػػف النتػػد .وكػػاف يخشػػى مػػف
منافسػػيف محيطػػيف بػػو فػػي الػػداخؿ حيػػث كػػاف ىنػػاؾ مػػف يطعػػف فػػي صػػحة و ارثػػة يحيػػى بيػػو منػػذ عػػاـ

1904ـ ويعتبػػر ذلػػؾ خرق ػاً لمبػػادل وأدبيػػات المػػذىب الزيػػدي أمثػػاؿ الشػػيخ محمػػد أحمػػد جغمػػاف الػػذي

رفض مبايعة يحيى فدفع حياتو ثمناً لموقنو ذاؾ ولـ يشنع لو تحججو ب نو ال يستطيع مبايعة يحيػى وفػي
عنتو بيعة لمسمطاف العثماني(المسعودي . )194 :1992

وعنػدما سػيطر اإلمػاـ يحيػى عمػى السػمطة بعػػد جػ ء ا تػراؾ عػاـ 1918ـ شػرع فػي تركيػز السػػمطة

في شخصو .فتاـ بتتسيـ الب د إلػى ألويػة وأقضػية ونػواحي وعػزؿ يػتـ تعيػيف كػؿ مسػئولييا مػف قبمػو ىػو
شخصياً وقاـ بتصنية الم سسات التي ورثتيا الب د عػف تركيػا والتػي كانػت تسػاعد الػوالي العثمػاني عمػى
8

إدارة شػ وف الواليػػة حيػػث ألغػػى مجػػالس اإلدارة فػػي المنػػاطؽ والمػػدف الكبيػرة وألغػػى المجمػػس العمػػومي فػػي

صنعاء الذي كاف يضـ  30عضواً مف عموـ مناطؽ اليمف وألغى النظاـ التضائي الذي كػاف مكونػاً مػف

محػػاكـ ابتدائيػػة شػػرعية وتجاريػػة ومحػػاكـ االسػػتئناؼ ومحػػاكـ الػػنتض واإلبػراـ وأحميػا بتعيػػيف قضػػاة مػػف
قبم ػػو ى ػػو شخص ػػياً وألغ ػػى النياب ػػة العمومي ػػة ف ػػي ص ػػنعاء وفروعي ػػا ف ػػي الم ػػدف وا ق ػػاليـ وأقن ػػؿ المدرس ػػة
الص ػػناعية بص ػػنعاء ول ػػـ يب ػػؽ س ػػوى نظ ػػاـ الجندي ػػة المس ػػمى بالجندرم ػػة وى ػػي مػ ػدارس لت ػػدريب الج ػػيش

والمدارس الدينية التي تدرس عموـ الشريعة(الحداد  .)53 :1986وكؿ ذلؾ أدى إلى تتوية بػذرة المعارضػة

والدفع بيا إلى الظيور والنمو والتطور حيث تشير المصادر إلى أف قائمة المعترضيف عمى والية يحيى

اتسػػعت لتشػػمؿ إلػػى جانػػب رجػػاؿ الػػديف التتميػػدييف أمثػػاؿ الشػػيخ محمػػد جغمػػاف والشػػيخ محمػػد اليػػادي أبػػو
نيػػب وعمػػي بػػف يحيػػى اإلريػػاني وحسػػيف محمػػد الكبسػػي لخػريف أخػػذوا يشػػككوف فػػي كنػػاءة وأىميػػة يحيػػى

وفي س مة إدارتو لمب د فمـ يعد ا مر متصو اًر عمى وراثة يحيى بيو وتعارض ذلؾ مع مبادل المذىب

الزيدي .إال أف أصواتيـ ظمت خافتةً نظ اًر لمظروؼ ير المستترة التي أعتبت الحرب مع ا تراؾ والعتتاد
ا

مبية ب ف يحيػى ىػو الػزعيـ الروحػي الػذي ال تنبغػي معارضتو(المسػعودي  . )70 :1992ثػـ بػدأ بعػض

الناقديف ليحيى يتجمعوف حوؿ الحاج محمد المحموي أمثاؿ الحاج عبد اهلل سنيف وحسيف الرخمي وعمػي
كػػابع والعػػزي صػػالح السػػنيدار وأحمػػد المرتضػػى وأحمػػد المطػػاع والحػػاج محمػػد السػػنيدار ومحمػػد عمػػي

ريحاف والشيخ حسف الػدعيس والتاضػي محمػد إسػماعيؿ الردمي(الثػور  .)43 :1986وكػاف محتػوى ىػذا
النتػد إمػػا دينيػاً بػػالتمميح والغمػز فػي عػدـ تػػوفر شػروط اإلمامػػة فػي يحيػػى .أو عائميػاً مػػف قبػؿ بعػػض ا سػػر
المنافسة لبيت حميد الديف أو قبمياً تنتتد حروب اإلماـ التي ال تنتيي مع التبائؿ(الصايدي .)52 :1983
أو بسبب ر بتو الجامحة في جمع الماؿ لشخصو فتد اعتبر يػوـ دخولػو صػنعاء كػؿ مػا تركػو ا تػراؾ مػف

ماؿ وس ح وعتاد وقصور ممكاً شخصياً لو واستدعى ليذا الغرض كبير قضاتو زيد بف عمي الديممي

وقػػاؿ لػػو إف الشػػرع يعطيػػو الحػػؽ فػػي تممػػؾ كػػؿ مػػا تركػػو ا تػراؾ وطمػػب مػػف الػػديممي أف يصػػدر لػػو حكم ػاً

قضائياً بذلؾ إال أف الرجؿ رفض قائ ً :الحؽ إنو ممؾ لبيت الماؿ ف وقنو يحيى عف التضاء ثـ مػا لبػث
أف نن ػػاه إل ػػى ذمار(السػ ػ ؿ  .)183 :1992والواق ػػع أف يحي ػػى ل ػػـ يك ػػف ين ػػرؽ ب ػػيف أمػ ػواؿ الدول ػػة وأموال ػػو
الخاصػػة ف ػ مواؿ الدولػػة كانػػت تحػػت تص ػرفو الشخصػػي وكػػاف يػػتـ تخزينيػػا فػػي قصػػوره فمػػـ تك ػف ىنػػاؾ

م سسػ ػػة تتػ ػػولى إدارتيػ ػػا وال جيػ ػػة رقابيػ ػػة تشػ ػػرؼ عمػ ػػى التصػ ػػرؼ بيػ ػػا .أو بسػ ػػبب تعمػ ػػده إىانتػ ػػو لناقديػ ػػو
ومعارضيو فتد خاطب عمي مطمؽ أحد شيوخ قبيمة ىمداف أماـ جمع مف رجالو عندما قدـ إليو في ثمػة

مػػف رجػػاؿ ىمػػداف لطػػرح بعػػض مظػػالميـ وقضػػاياىـ بتولػػو :مػػف نص ػبؾ شػػيخاً فػػرد عميػػو بتولػػو :الػػذي

نصبؾ إماماً فما كاف مف يحيى إال أف زج بو في السجف الذي بتي فيو  12عاماً وعنػدما تممممػت قبيمػة
ىمداف أرسؿ إلييا الجيش إلرىابيا(الس ؿ . )183 :1992

– 4يحيى واالستيداؼ الممنيج لمراكز الننوذ:
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وفػي ظػؿ ىػذه التطػورات عمػد اإلمػاـ يحيػى إلػػى إضػعاؼ خصػومو مػف رجػاؿ الػديف وذلػؾ بضػػرب

قاعدتيـ المادية حيث قاـ بحؿ مصمحة اليجر الدينية التي كانت تتدـ التعمػيـ والمػ وى والطعػاـ لمطػ ب

النتراء والتي يعود تاريخ ت سيسيا إلى الترف الثالث اليجري وقػاـ بمصػادرة ممتمكاتيػا ومصػادرة ا وقػاؼ

التػػي تشػػرؼ عمييػػا وضػػميا إلػػى مصػػمحة ا وقػػاؼ كمػػا كػػؼ أيػػدي رجػػاؿ الػػديف عػػف جبايػػة الزكػػاة وكانػػت

تشكؿ ليـ عائداً كبي اًر .وعمؿ عمى شؽ صنوفيـ با راء الكثير منيـ بالوظائؼ الحكومية المربحة وازاحة

المنػػاوئيف مػػف الوظػػائؼ التضػػائية واإلداريػػة وأوجػػد ليػػذا الغػػرض مدرسػػة متخصصػػة لتػػدريب التضػػاة ىػػي

مدرسة دار العموـ التي افتتحيا عاـ 1925ـ والتي انتمى إلييا أبناء ا سر الم ثرة وكاف يعيف خريجييا

فػػور تخػػرجيـ فػػي الوظػػائؼ الميمة(المسػػعودي كمػػا قػػاـ بانشػػاء دار ا يتػػاـ ومكتبػػة الجػػامع الكبيػػر .وفػػي
العاـ ننسو قاـ باع ف الجيػاد عمػى بريطانيػا بيػدؼ اسػتعادة أ ارضػي الجنػوب ممػا اضػطر كثيػر مػف رجػاؿ
الػػديف إلػػى الوقػػوؼ إلػػى جانبو(المسػػعودي  )195 :1992وحػػوؿ أ ارضػػي ا وقػػاؼ وا م ػ ؾ العامػػة إلػػى
وسػػيمة إلفسػػاد معارضػػيو حيػػث كػػاف يمػػنح ا ارضػػي كيبػػات أو تمميػػؾ ب سػػعار رمزيػػة والػػذيف قػػاوموا ىػػذه

اإل راءات ىمشوا وحوصروا وفضؿ البعض منيـ النزوح إلى ا رياؼ حيث مارسوا نشاطيـ في التدريس
والػػوعظ بعيػػداً عػػف أعػػيف يحيػػى وم ػف ى ػ الء يحيػػى حسػػف الكح نػػي ويحيػػى أحمػػد عػػامر .وقػػاـ باصػػدار
صحينة سػماىا صػوت اإليمػاف عػاـ 1926ـ وأسػند رئاسػة تحريرىػا إلػى أحػد المتػربيف منػو وىػو التاضػي

عبد الكريـ مطير الذي كرسيا لمدعاية لحكـ اإلماـ واتياـ معارضيو بالت ثر بالحضارة الغربية وقيميا وقد
اسػ ػػتمرت ىػ ػػذه الصػ ػػحينة فػ ػػي خطيػ ػػا التحريػ ػػري المنػ ػػاىض لمتغييػ ػػر إلػ ػػى أف توقنػ ػػت عػ ػػف الصػ ػػدور عػ ػػاـ

1957ـ(المسعودي . )195 :1992

ور ػػـ أن ػػو ل ػػـ يت ػػرؾ ح ػػد فرص ػػة ل عتػ ػراض عم ػػى سياس ػػتو حي ػػث يب ػػدو أن ػػو ك ػػاف ي ػػرى ف ػػي ذل ػػؾ

االعتراض أمػ اًر يضػر بمركػزه ويضػر بييبػة الدولػة إال أف ىنػاؾ قمػة بتيػت تشػكؿ لػو حالػة مػف التمػؽ الػدائـ

أمثاؿ الشيخ الم رخ محمد زبػارة الػذي كػاف ينتتػد الرشػوة والنسػاد ويطالػب بت سػيس معاىػد عمميػة وانشػاء

مجمػػس شػػورى ومحاسػػبة الناسػػديف وكػػاف ممػػف ت ػ ثروا بػػو أحمػػد المطػػاع وأحمػػد عبػػد اهلل الكبسػػي وأحمػػد
عبػػد الوىػػاب الوريث(الس ؿ(الس ػ ؿ  .)184 :1992وكانػػت االنتتػػادات فػػي ىػػذه المرحمػػة تتمحػػور حػػوؿ

قضايا أىميا استئثار التمة بالمػاؿ العػاـ وحرمػاف ا

مبيػة وعػدـ إننػاؽ المػاؿ عمػى المحتػاجيف ومتاومػة

يحيى ورفضو توظيؼ الماؿ وانناقو عمى التعميـ والصحة وانشاء الطرؽ والخدمات العامة ونتػد تعػالي
أف ػراد البيػػت الحػػاكـ عمػػى عامػػة الشػػعب والمطالبػػة بالمسػػاواة بػػيف النػػاس واتيػػاـ يحي ػى ب ػ ف لػػو ر بػػة فػػي

اإلبتاء عمػى الجيػؿ السػتخداـ العامػة أداة وجيػوش يػر واعيػة يضػرب بيػا كػؿ مػف يطالػب باإلصػ ح أو

يتػػاوـ الظمـ(الس ػ ؿ واسػػتيجاف العنػػؼ الظػػاىر فػػي شخصػػية ابنػػو أحمػػد ومجػػوف إخوتػػو(ا كوع :2004

 .)16وعندما تزايدت االنتتادات ضده حػاوؿ رشػوة الػبعض إذ رشػا حسػف الػدعيس بمبمػل مائػة ي شػيرياً
وكاف الدعيس شديد النتد لسياسػة يحيػى الجبائيػة وكػاف يشػنع عميػو ويعػرض بحبػو وولعػو الشػديد بالمػاؿ

والتنػػنف فػػي طػػرؽ جمعػػو وتكديسػػو وكػػاف الحسػػف بػػف يحيػػى أميػػر لػواء إب قػػد ضػػاؽ بالػػدعيس ذرعػاً الػػذي
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اسػػتمر فػػي نتػػده لػػو و بيػػو فتػػاؿ لػػو :ولمػػاذا إذاً نعطيػػؾ مائػػة ي شػػيرياً فتػػاؿ متابػػؿ سػػكوتي ولكنػػي لػػف
أسكت فكراىيتي لمظمـ ال تسمح لي بالسكوت(ا كوع  )16 :2004فتػاـ يحيػى باعتتػاؿ أبػرز نتػاده كعبػد

اهلل العػػزب وعمػػي الشػػماحي وأحمػػد المطػػاع وأخيػػو محمػػد المطػػاع والعػػزي صػػالح السػػنيدار وأبتػػاىـ فػػي
السػػجوف سػػبعة عشػػر شػػي اًر وعنػػدما انتتػػد عمػػى ىػػذا اإلج ػراء بػػرر سػػجنيـ باقػػداميـ عمػػى اختصػػار الت ػرلف

فصػدؽ الػػبعض وسػػكت الػبعض خشػػية أف يوجػػو ليػػـ مثػؿ ىػػذا االتيػػاـ الخطير(السػ ؿ .)1988 :1992
ورفض كؿ وساطة إلط ؽ سراحيـ ولـ يطمؽ سراحيـ إال بعد تدخؿ مستشاره لمش وف الخارجية التاضي
التركي ا صؿ محمد ار ب بؾ وبعد ممانعة مف يحيى إذ قاؿ لمحمد ار ػب :إنيػـ يجػازوف إحسػانو إلػييـ

بالػػدعوة إلػػى فػػتح أب ػواب الػػب د المغمتػػة أمػػاـ ا جانػػب إال أف محمػػد ار ػػب نبيػػو إلػػى خطػػورة بتػػائيـ فػػي
السجوف بدوف تيـ واضحة خصوصاً بعد أف مات الشيخ محمد المحموي في السجف وقد تجػاوز السػبعيف

مػػف عم ػره .وبعػػد إط ػ ؽ س ػراحيـ قػػاـ بتن ػريتيـ إذ عػػيف أحمػػد المطػػاع وأخيػػو محمػػد فػػي و ازرة المعػػارؼ فػػي
صػ ػ ػػنعاء وعػ ػ ػػيف عمػ ػ ػػي الشػ ػ ػػماحي عػ ػ ػػام ً عمػ ػ ػػى وصػ ػ ػػاب وعػ ػ ػػيف عبػ ػ ػػد اهلل العػ ػ ػػزب فػ ػ ػػي حيس(النسػ ػ ػػيؿ

والشامي .)53 :1986

وعمد اإلماـ يحيى إلى انتياج سياسة قواميا العزلة بسبب تخوفو مف مطامع الدوؿ ا جنبية التػي

تتاسمت العالـ العربي عتب ىزيمة تركيا فػي الحػرب العالميػة ا ولػى وكػاف اليمنيػوف بشػكؿ عػاـ يخشػوف

مػػف أف تسػػتط ب دىػػـ فػػي يػػد التػػوى ا جنبيػػة باإلضػػافة إلػػى عػػدـ تػػوفر ر يػػة أو ر بػػة لػػدى يحيػػى فػػي
اإلص ػ ح فعػػرض ننسػػو لمزيػػد مػػف النتد(الحػػداد  . )107 :1986فػػرد باضػػعاؼ وتصػػنية مػػف يػػرى فػػييـ
خص ػػوماً ومنافس ػػيف فب ػػدأ ب قط ػػاب البي ػػت الياش ػػمي أمث ػػاؿ محم ػػد الي ػػادي أب ػػو ني ػػب ومحم ػػد ب ػػف اإلم ػػاـ

المحسف و يرىـ أمثػاؿ يحيػى بػف حسػف المحػ وي وأحمػد بػف يحيػى عػامر وعمػي بػف عبػد اهلل اإلريػاني

وعبػػد الوىػػاب محمػػد الشػػماحي وعمػػي المغربػػي وأحمػػد عبػػداهلل الجنداري(الشػػماحي  .)169 :ثػػـ مػػا لبثػػت

الع قة أف فسدت بينو وبيف شيوخ التبائؿ بسبب ر بتو في قطع المخصصات التي كانت تعطى ليـ إباف

الحػػرب حيػػث أف عػػدـ قدرتػػو عمػػى قطػػع تمػػؾ المخصصػػات دفعػػو إلػػى دعػػـ المشػػايخ ا قػػؿ ننػػوذاً بيػػدؼ

إضػػعاؼ ا قويػػاء مػػنيـ .كمػػا فػػتح بابػػو أمػػاـ شػػكاوى الم ػواطنيف مػػف أبنػػاء التبائػػؿ ف ػرأى المشػػائخ فػػي ىػػذه

السياسة تجاو اًز ليـ وقن اًز عمييـ إذ كانوا يروف أف تبتى ش وف مناطتيـ مػف اختصاصػيـ وحػدىـ وأف يػتـ
التعامؿ عف طريتيـ فدخؿ في مصادمات مع بعض أولئؾ المشػائخ أمثػاؿ ناصػر مبخػوت ا حمػر وعبػد

اهلل أبػػو منصػػر وعمػػي المتػػداد وأحمػػد مسػػاعد ومحمػػد يوسػػؼ وعمػي مطمػػؽ والنتيػػب عبػػد اهلل الصػػوفي.
وأحؿ كؿ المحيطيف بو برجاؿ طيعيف أمثػاؿ عبػد اهلل أحمػد الػوزير وعمػي الػوزير ويحيػى محمػد المتوكػؿ

وعبػػد الممػػؾ عبػػد الػػرحمف المتوكػػؿ والتاضػػي عبػػد اهلل العمػػري الػػذي عينػػو رئيسػاً لوز ارئػػو ولؿ مطيػػر ولؿ

الجرافي ولؿ إسحاؽ .ونظ اًر لثورية رجاؿ المذىب الزيدي واجازتيـ الخروج عمى اإلماـ فتد أخذ يتػرب منػو
بعػػض رجػػاؿ الػػديف السػػنة واختػػار مػػف يتسػػموف مػػنيـ بالضػػعؼ والػوالء وسػػمميـ مواقػػع فػػي اإلدارة والحكػػـ

والتضاء(الشماحي  .)169 :ولـ تستطع كؿ ىذه الكوابح لجـ نمو المعارضة التي شيدت نتمة نوعية عاـ
11

1934ـ عمػػى إثػػر توقيػػع المعاىػػدة ا نجمػػو يمينػػة والحػػرب اليمنيػػة السػػعودية والتػػي أعتبيػػا توقيػػع معاىػػدة

الط ػػائؼ حي ػػث س ػػمـ يحي ػػى بموج ػػب ى ػػاتيف المعاى ػػدتيف بخس ػػارة ال ػػيمف رض الجنػ ػوب وأق ػػاليـ جيػ ػزاف

ونجػراف وعسػير وىػو مػا أسػػتط الرىػاف وبشػكؿ نيػائي عمػى نظػػاـ اإلمامػة فػي تحتيػؽ الوحػدة اليمنيػػة أو
الحناظ عمى سيادة واستت ؿ اليمف وس مة أ ارضػيو .وقػد أدرؾ رجػاؿ مػف داخػؿ البيػت الحػاكـ خطػورة ىػذه

السياسة عمى بتاء واستمرار العرش وحاولوا الت ثير عمى يحيى والدفع بو في مسار أكثر أمناً ومف ىػ الء

ابنيػػو المحسػف وعبػػد اهلل إذ نصػػحاه أف يتػػوـ بػػبعض المشػػاريع العامػػة التػػي يمكػػف أف يسػػتنيد منيػػا النػػاس

والتي بيا يمكف جذب الناس إلى البيت الحاكـ ووضع مسافة بينيـ وبيف نتاده إال أنو رد عمييـ بتولو :إنو

أكثػػر مػػنيـ خبػرة بطبػػاع اليمنيػػيف وأف مػػف ا فضػػؿ أف يبتػػى النػػاس فػػي حالػػة مػػف العػػوز والحاجػػة الدائمػػة

وقاؿ ليـ :إذا ما استغنى الناس عنكـ فابشروا بكؿ شر .وحاوؿ معو ابنو محمػد أميػر الحديػدة بعػد عودتػو

مػػف إيطاليػػا أف يتػػوـ باسػػتيراد بعػػض المضػػخات كػػي يبيعيػػا لممػزارعيف بالتتسػػيط حتػػى يصػػبح أكثػػر قربػاً
وقبػ ػوالً م ػػنيـ إال أف يحي ػػى اش ػػترط عمي ػػو أف يت ػػولى بننس ػػو اإلشػ ػراؼ عم ػػى ا ارض ػػي الت ػػي س ػػتروى بتم ػػؾ

المضخات فرفض محمد قائ ً :نريد مساعدتيـ ال االسػتي ء عمػى أراضييـ(السػ ؿ  . )199 :1992كمػا
حاوؿ كؿ مف عمي وابػراىيـ واسػماعيؿ أبنػاء يحيػى أف يغيػروا مػف سياسػتو تحػت تػ ثير أحمػد المطػاع بعػد

أف عػػاتبوا المطػػاع عمػػى متػػاطعتيـ فتػػاؿ ليػػـ :أنػػتـ ال تتبمػػوف نصػػيحة وال تتػ ثروف بعتػػاب فطمبػوا منػػو أف

يوضح ليـ فتاؿ :إف أباكـ يكتنز الماؿ والم ف والناس فػي أمػس الحاجػة إلييػا فوعػدوه بطػرح ا مػر عمػى
أبييـ إال أف يحيى عنػدما طرحػوا عميػو ا مػر اتيميػـ بالسػذاجة وقػاؿ :إف اليمنيػيف إذ شػبعوا تكبػروا واذا

تعمموا مرقوا فمف يميموكـ ساعة(الس ؿ .)199 :1992

ومف الم حظ ىنا أف المعارضة قد بدأت مذىبية مف قبؿ بعض أع ـ المذىب الزيدي .ثػـ مػا لبثػت

أف خرجت مف إطار المذىبية إلى معمعة الحياة لتنتتد سموؾ وسياسة اإلماـ يحيى في مختمػؼ المجػاالت
االقتصػػادية والسياسػػية واإلداريػػة واالجتماعيػػة .ثػػـ مػػا لبثػػت أف توسػػعت وامتػػدت فخشػػي بعػػض أفػػراد
ا سرة الحاكمة مف تداعيات سياسة يحيى إال أف يحيى تمترس خمؼ قناعاتو الثابتة فوصؿ الجميع معػو

إلى طريؽ مسدود .كما أف مف الم حظ أف المعارضة في ىذه المرحمة لـ تكف منظمة وال م طرة في كياف

م سسي وانما كانت عبارة عف أفراد وشخصيات يجمعيا ىدؼ إص ح النظاـ.
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ثانياً :المعارضة السياسية
9111 -9191م

سيحاوؿ الباحث في ىذا الجزء مناقشة التطورات التي مرت بالمعارضة وكيؼ تعامػؿ معيػا النظػاـ
ىؿ لج إلى طرؽ الحوار معيا وتنيـ طرحيا ومحاولة بحث أسباب اعتراضيا أـ لج إلى مجابيتيا؟

في عػاـ 1934ـ إبػاف الحػرب مػع السػعودية تمكػف أحمػد بػف يحيػى مػف تحتيػؽ انتصػار ظػاىر عمػى

ا مير سعود بف العزيز وتمكف مف احت ؿ نجراف وب د فينا وعسير وياـ بعد أف تتيترت قوات سعود

مخمنة وراءىا الكثير مف العتاد والم ف وكاف ي مؿ في الزحػؼ ربػاً نحػو تيامػة لتطػع خطػوط اإلمػدادات
عمى فيصؿ الذي كانت قواتو في ميدي تواجو متاومة بتيادة عامؿ ميدي وحرض عبد الرحمف المداني إال

أف فػرار عبػػد اهلل بػػف يحيػػى أميػػر الحديػػدة منيػػا وتيويػػؿ عبػػد اهلل ا مػػر عمػػى أبيػػو بيػػدؼ خمػػؽ المبػػررات

لن ارره ربما دفع يحيى إلى االعتتاد بعدـ جدوى إمداد المداني(الثور  )21 :1986مما مكػف قػوات فيصػؿ
مف التتػدـ إلػى الحديػدة دوف متاومػة فػ مر يحيػى ابنػو أحمػد بسػحب قواتػو مػف نجػراف وبػ د عسػير وفينػا

متابؿ أف يسحب الممؾ عبد العزيز قواتو مف تيامو وقد وافؽ أحمد مضط اًر بعد ممانعػة .وكانػت حسػابات

يحيى تتوـ عمى عدـ ت كده مف والء أبناء تيامة لحكمو حيث وقؼ بعضػيـ إلػى جانػب السػعودييف وعػدـ
قػػدرة أفػراد جيشػػو وىػػـ مػػف أبنػػاء المنػػاطؽ الجبميػػة عمػػى تحمػػؿ ظػػروؼ تيامػػة الحػػارة لنتػرة طويمػػة وحداثػػة
أسػػمحة المم ػػؾ عب ػػد العزي ػػز متارن ػػة بتس ػػميح ج ػػيش يحيػػى ومرابط ػػة الس ػػنف الحربي ػػة البريطاني ػػة ف ػػي البح ػػر

ا حمر حيث كانت تربط بريطانيا بالممؾ عبد العزيز معاىدة صػداقة ودفػاع مشػترؾ .فتػاـ يحيػى فػي ظػؿ
ىذه الظروؼ بتوقيع معاىدة ير متكافئة ىي اتناقية الطائؼ(الحداد  )103 :1986ف ضب بنعمػو ذاؾ
جميػػع فئػػات الشػػعب اليمنػػي فتػػد أخنػػؽ فػػي إدارة الحػػرب وأضػػاع بتوقيػػع اتناقيػػة الطػػائؼ المكتسػػبات التػػي

حتتيػا الجػػيش اليمنػي بتيػػادة أحمػد فػػي نجػراف وبػ د عسػير وسػػمـ تمػؾ ا ارضػي طبتػاً لشػػروط االتناقيػػة

التػػي نصػت عمػػى أف يتنػػازؿ اإلمػػاـ يحيػػى عػػف أي حػػؽ يدعيػػو باسػػـ الوحػػدة اليمانيػػة أو يرىػػا مػف الػػب د
التي كانت خاضعة لألدارسة أو لؿ عايض أو في نجراف وب د ياـ(الثور .)26 :1986
-1المعارضة عتب اتناقية الطائؼ:
تطػػورت المعارضػػة عتػػب ىزيمػػة يحيػػى أمػػاـ لؿ سػػعود إلػػى نتػػد عمنػػي وصػريح تػػـ التعبيػػر عنػػو فػػي

قصػػائد وخطػػب ناقػػدة لحكػػـ اإلمػػاـ إذ صػػورتو عمػػى أنػػو مست سػػد عمػػى الػػداخؿ وخػػائر التػػوى أمػػاـ قػػوى

الخارج مما شجع بعض ا ق ـ عمى تناوؿ يحي بالنتد الصػريح أحيانػاً .وأخػذ الكثيػر فػي أوسػاط الشػريحة
المػ ػ ثرة يتنيم ػػوف مطال ػػب المعارض ػػة اإلصػػ حية ويط ػػالبوف بض ػػرورة إص ػ ح النظ ػػاـ وتح ػػديث وتوس ػػيع

التعميـ .وفي ظؿ ىذه الضغوط المنادية باإلصػ ح قػاـ يحيػى بافتتػاح أوؿ مدرسػة ثانويػة فػي الػيمف وكػاف
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مف أبرز كادرىا التدريسي محيي الديف العنسي وعمي بف قاسـ العنسي وأحمػد الحػورش وزيػد بػف عنػاف

وعمػػي اآلنسػػي وأحمػػد المرونػػي وعمػػي عتبػػات وبعػػض المدرسػػيف مػػف مصػػر وسػوريا .إال أف المدرسػػة لػػـ
تكمػػؿ عاميػػا الثالػػث حيػػث أقػػدـ عمػػى إ

قيػػا وتوزيػػع ط بيػػا عمػػى الكميػػة الحربيػػة ومصػػالح الدولػػة قبيػػؿ

امتحانات التخرج لمدفعة ا ولى مما أثار عميو نتمة عارمة في أوساط المثتنيف(الثور  .)26 :1986وفػي

ىػػذا المنػػاخ تشػػكمت خميػػة فػػي صػػنعاء مػػف كػػؿ مػػف أحمػػد المطػػاع وعبػػد الس ػ ـ صػػبرة ومحمػػد المحمػػوي

والعزي صالح السنيدار ومحمد السنيدار وعبد اهلل العػزب وعبػد اهلل الشػماحي وعمػي الشػماحي ومحيػي
الديف العنسي وأحمد قاسـ العنسي ومحمػد عكػارس ومحمػد حسػيف عبػد التادر(الصػايدي )63 :1983

وف ػػي مدين ػػة تع ػػز تش ػػكمت خمي ػػة أخ ػػرى مكون ػػة م ػػف محم ػػد محم ػػود الزبي ػػري ومحم ػػد أحم ػػد نعم ػػاف وزي ػػد
الموشػػكي وأحمػػد الشػػامي واقتصػػر نتػػدىا عمػػى شػػخص اإلمػػاـ يحيػػى وحػػده وكانػػت ت ػراىف عمػػى إج ػراء

إصػ حات يتػػوـ بيػػا ابنػػو أحمػػد عنػػد خ فػػة أبيػػو ولػػذا كانػػت ىػػذه المجموعػػة قريبػػة مػػف ولػػي العيػػد أحمػػد.
وكانػت مشػػكمة خ فػػة يحيػى حينيػػا تواجػػو اعت ارضػػات كبيػرة بعػػد تيمػػيش يحيػػى لبيػت الػػوزير فػػي منتصػػؼ

الث ثينات(الص ػػايدي  )63 :1983خصوصػ ػاً بع ػػد أف كب ػػر أوالده وأخ ػػذ يحمي ػػـ مح ػػؿ أنص ػػاره م ػػف أبن ػػاء

ا سػػر الم ػ ثرة .فتػػد كػػاف ليحيػػى أربػػع زوجػػات وكثيػػر مػػف اإلمػػاء أنجػػبف لػػو  34ول ػداً بتػػي مػػنيـ عمػػى قيػػد

الحيػػاة  18ولداً(الريحاني جػ ػ .)148 :1986 1وفػػي مدينػػة إب تشػػكمت خميػػة ثالثػػة تحػػت مسػػمى جمعيػػة
اإلص ػ ح مػػف كػػؿ مػػف التاضػػي محمػػد عمػػي ا كػػوع وعبػػدالرحمف اإلريػػاني وعبػػد الك ػريـ العنسػػي وعبػػد
الرحمف باس مة ومحمد أحمد صبرة والشيخ حسف الدعيس والشيح حسيف محمد البعداني والنتيػب عبػد

المطيؼ بف قائد ومحمد منصور الصنعاني(الشماحي .)192 :1984

وفي عاـ 1935ـ التتػت ىػذه المجموعػات بعػد أف قػاـ أحمػد المطػاع بجولػة فػي منػاطؽ عػدة مػف

الػػيمف تحػػت طػػاء تنتػػد المػػدارس التػػي كانػػت تسػػمى المكاتػػب أو الكتاتيػػب بتكميػػؼ مػػف وزيػػر المعػػارؼ

حينيػػا ا ميػػر عبػػد اهلل بػػف يحيػػى حيػػث كػػاف المطػػاع يعمػػؿ منتشػاً فػػي الػػو ازرة فػػالتتى فػػي ذمػػار بكػػؿ مػػف
التاضي عبد الرحمف الحداد وعبد اهلل بف يحيى الديممي والسػيد عمػي الػديممي الصػنعاني .وفػي إب التتػى

بكؿ مف حسف الدعيس والتاضي محمػد عمػي ا كػوع والتاضػي محمػد أحمػد صػبرة وفػي تعػز التتػى بعمػي
عبد اهلل الوزير والشيخ العريتي ومحمود عبد الحميد وعبد الوىاب نعماف(الثور  )44 :1986وفػي ذي

السناؿ التتى بالشيخ أحمد منصور وفػي حجػة التتػى بكػؿ مػف السػيد حسػيف الحػوثي والسػيد أحمػد ىاشػـ

والتاضي أحمد نصار وفي صعدة التتى بكؿ مف السيد محمد حسيف الوادعي والشيخ عبد اهلل مناع كما

التتػػى مػػف مشػػايخ بكيػػؿ بكػػؿ مػػف محمػػد وعبػػد اهلل أبػػوراس والشػػيخ مطيػػع دمػػاج ومػػف مشػػايخ حاشػػد التتػػى
بحسػػيف بػػف ناصػػر ا حمػػر وكانػػت لممطػػاع ص ػ ت بػػلخريف كالتاضػػي عبػػد الػػرحمف بػػف يحيػػى اإلريػػاني

والخػػادـ الوجيػػو و يرىـ(الحػػداد  .)111 :1986وتمك ػف عتػػب ىػػذه الجولػػة مػػف ت سػػيس ىيئػػة النضػػاؿ عػػاـ

1935ـ التي ضمت إلى جانبو عبد الس ـ صبرة والعزي صالح السنيدار وعمػي محمػد السػنيدار وعبػد

اهلل العػػزب وعبػػد اهلل الشػػماحي وعمػػي الشػػماحي ومحمػػد المطػػاع ومحيػػي الػػديف العنسػػي وأحمػػد قاسػػـ
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العنسي و يرىـ وتمكنوا مف االتصػاؿ بػبعض التجػار وأمنػوا ليػا التمويػؿ الػ زـ وحػددوا أىػدافيا بتسػريب
أعضائيا إلػى داخػؿ الجيػاز الحػاكـ إلفسػاد الع قػة بػيف أقطابػو وضػربو مػف داخمػو واالتصػاؿ بالصػحافة

ا جنبية واط عيا عمى حتيتة الوضع في اليمف .وبعدىا قاموا بت سيس الجمعية اليمنيػة التػي ضػمت إلػى
جانب المطاع أحمد محمد نعماف وعباس أحمد باشا والشيخ حسف الػدعيس وعمػي النتيػو ومحمػد أحمػد

حيدرة واختير النعمػاف حسػب أ مػب الروايػات رئيسػاً ليا(الصػايدي  .)55 :1983وفػي عػاـ 1937ـ قػرر
يحيى أخذ البيعة البنو أحمػد ف ثػار ذلػؾ اعتػراض رجػاؿ الػديف بحجػة عػدـ تػوفر شػروط اإلمامػة فػي أحمػد
واعتػػرض بيػػت الػػوزير وعمػػى أرسػػيـ عبػػد اهلل الػػوزير كمػػا اعتػػرض إخػػوة أحمػػد ومػػنيـ الحس ػف

سػػباب

سياسػ ػػية كػ ػػونيـ كػ ػػانوا منافسػ ػػيف حمد(المسػ ػػعودي  )207 :1992إال أف يحيػ ػػى تمك ػ ػف مػ ػػف اسػ ػػتتطاب
النافذيف كعمي حمود شرؼ الديف وأكره لخريف ومنيـ بيت الوزير وأتـ البيعة في ظؿ انتساـ واضح في

أوساط الطبتة السياسية .فالياشميوف كانوا يريدونيا تداولية حتى ال يتـ استثنا ىـ بحصرىا فػي بيػت واحػد

أم ػػا التض ػػاة فت ػػد ك ػػانوا يعمم ػػوف أني ػػـ مس ػػتثنوف مني ػػا م ػػف حي ػػث ا س ػػاس وبالت ػػالي ك ػػانوا أق ػػؿ ح ػػدة ف ػػي
معارضػػتيـ ور ػػـ أف البيعػػة تمػػت كمػػا أراد يحيػػى إال أنػػو كػػاف متوجسػاً مػػف بيػػت الػػوزير الػػذيف كػػاف يعتتػػد

أنيـ بايعوا عم ً بمبدأ التتية.

وفي ظؿ ىذا الجو المحتتف كاف أحمد محمد نعماف قد أسس نادي اإلص ح ا دبي عاـ 1935ـ

ف ػػي منطت ػػة ذبح ػػاف بالحجري ػػة وأخ ػػذ ى ػػذا الن ػػادي ي ػػدرس إل ػػى جان ػػب المغ ػػة العربي ػػة العم ػػوـ والرياض ػػيات
والتاريخ والجغرافيا ثـ مػا لبػث أحمػد محمػد نعمػاف أف اتصػؿ بعمػي الػوزير وحسػيف الح لػي يطمػب مػنيـ
لنت نظر يحيى إلى ضرورة تحديث وتوسيع التعميـ فتاـ يحيى با

ؽ النػادي عػاـ 1936ـ ف ثػار بنعمػو

ذاؾ ضػػباً شػػديداً فيػػو ال يريػػد بنػػاء مػػدارس وال يسػػمح بوجودىػػا ومػػا وجػػد منيػػا يتػػوـ با

قػػو .وفػػي ظػػؿ

ىذه االنتتادات المتزايدة ليحيى بعدـ تحديث الجيش ورفض ومتاومة تحديث التعميـ قاـ في عاـ 1936ـ

بعػػد تػػردد بارسػػاؿ بعثػػة إلػػى الع ػراؽ مكونػػة مػػف  16شخص ػاً مػػف العسػػكرييف لمد ارسػػة فػػي الكميػػة الحربيػػة
العراقيػػة وأربعػػة لخ ػريف لمد ارسػػة فػػي كميػػة دار العمػػوـ ببغػػداد وسػػافر العش ػرات مػػف أبنػػاء ا سػػر الميسػػورة

ل لتحػػاؽ بكميػػة دار العمػػوـ فػػي التػػاىرة وبغػػداد .وبػػدأت فػػي ىػػذه النت ػرة تظيػػر أفكػػار جديػػدة مثػػؿ الدسػػتور

والحريػػة والسػػيادة الوطنيػػة وحكػػـ التػػاف .وفػػي عػػاـ 1938ـ عػػاد أعضػػاء البعثػػة العسػػكرية الدارسػػيف فػػي

العراؽ إلى اليمف وأخذوا يتحدثوف عف البوف الشاسع بيف اليمف ومحيطيا اإلقميمي ويتحدثوف عف ضرورة

اإلص ػ ح والتغييػػر ممػػا دفػػع يحيػػى إلػػى االمتنػػاع عػػف إرسػػاؿ بعثػػات عسػػكرية أخػػرى واسػػتعاض عنيػػا

باسػػتتداـ بعثػػة عسػػكرية مػػف الع ػراؽ لتػػدريب العسػػكرييف اليمنيػػيف فػػي الػػداخؿ عػػاـ 1940ـ إال أف لمالػػو

خابػػت حيػػث أخػػذ ىػ الء العسػػكريوف التػػادموف إلػػى الػػيمف يتحػػدثوف عػػف النػػرؽ اليائػػؿ بػػيف الػػيمف والع ػراؽ

وكاف مف ضمف ى الء الػرئيس جمػاؿ جميػؿ الػذي لػـ يعػد مػع البعثػة بعػد انتيػاء ميمتيػا والػذي شػارؾ فػي

ثورة عاـ 1948ـ(اصايدي .56 :1983
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وكػػاف اإلمػػاـ يحيػػى قػػد وافػػؽ عػػاـ 38ـ عمػػى إنشػػاء مجمػػة الحكمػػة بػػاقتراح مػػف أحمػػد عبػػد الوىػػاب

الوريػػث وبواسػػطة ا ميػػر عبػػد اهلل بػػف يحيػػى لػػدى والػػده بيػػدؼ احت ػواء بعػػض رمػػوز المعارضػػة وكانػػت

المجمػػة تنػػادي بتحػػديث التعمػػيـ وفػػتح بػػاب االجتيػػاد فػػي الػػديف وكػػاف مػػف أبػػرز كتابيػػا أحمػػد عبػػد الوىػػاب
الوريث رئيس التحرير وأحمد الحورش وأحمد المروني وأحمػد المطػاع وعبػد اهلل العػزب ومحيػي الػديف

العنسػ ػػي .إال أف يحي ػ ػى قػ ػػاـ با

قيػ ػػا عػ ػػاـ 41ـ بعػ ػػد أف تػ ػػوفي رئػ ػػيس تحريرىػ ػػا مسػ ػػموماً فػ ػػي ظػ ػػروؼ

امضة(المس ػ ػػعودي  .)130 :1992وف ػ ػػي ع ػ ػػاـ 41ـ ظي ػ ػػرت جماع ػ ػػة تس ػ ػػمي ننس ػ ػػيا جماع ػ ػػة ا م ػ ػػر

بػػالمعروؼ والنيػػي عػػف المنكػػر وكانػػت منظمػػة عمػػى شػػكؿ خ يػػا تتكػػوف كػػؿ خميػػة مػػف خمسػػة أشػػخاص

عمػػى رأس كػػؿ خميػػة قائػػد وكػػاف يتػػود خميػػة صػػنعاء عبػػد اهلل الكبسػػي ويتػػود خميػػة تعػػز عبػػاس بػػف عمػػي
ويتػػود خميػػة إب حسػػف الػػدعيس(البردوني  )219 1983:وجػػاء ظيورىػػا عمػػى خمنيػػة إمعػػاف يحيػػى فػػي

توظيػػؼ الػػديف ضػػد خصػػومو ومعارضػػيو وكػػاف م سسػػوىا مػػف الشػػباب الػػذيف درس ػوا فػػي كميػػة دار العمػػوـ
بمصر أمثاؿ محمد محمود الزبيري الذي عاد مف التػاىرة عػاـ 1941ـ والتتػى مػع أحمػد المطػاع و يػره

مػػف المطػػالبيف باإلصػ ح .وشػػف ىػ الء الشػػباب حممػػة شػػعواء عمػػى يحيػػى فػػي عػػامي 41ـ و42ـ عنػػدما
ضربت اليمف فييا مجاعة راح ضحيتيا الكثير مف أبنائو واتيموه بالخيانة عندما رفػض االسػتجابة لمنػاداة
الن حيف الذيف توسػموا إليػو أف ينػتح مخػازف الحبػوب لينتػذىـ مػف المػوت فػرد عمػييـ بتولػو :مػف مػات فيػو

شػػييد(الزبيري  .)11 :2004وتعطػػؿ نشػػاط ىػػذه الجماعػػة عػػاـ 42ـ بعػػد اعتتػػاؿ الزبيػػري .إال أف أحمػػد
تمك ػف مػػف اسػػتتطاب الزبيػػري وزيػػد الموشػػكي وأحمػػد محمػػد نعمػػاف عػػاـ 42ـ بموافتػػة أبيػػو ربمػػا بيػػدؼ

احت ػوائيـ وكػػاف أحمػػد يعػػدىـ بػػاجراء إص ػ حات واسػػعة عنػػدما ت ػ وؿ السػػمطة إليػػو فوجػػدوا أننس ػيـ بػػيف
مطرقة زم ئيـ الذيف يتيمونيـ بمما ة اإلمامة وخصوصاً الزبيري الذي خص أحمد ب روع مدائحو وبػيف

سػػنداف أحمػػد الػػذي عمػػؽ أمػػر اإلص ػ ح برحيػػؿ أبيو(المسػػعودي  )245 :1992فكػػاف عمػػييـ أف ينتظػػروا
موت يحيػى .وفػي عػاـ 1943ـ تمكػف أحمػد مػف اختػراؽ جمعيػة اإلصػ ح بػاب وكانػت عمػى صػمة بييئػة
النضاؿ في صنعاء وتـ ضػبط وثائتيػا ومنشػوراتيا واالسػتي ء عمييػا فػزج اإلمػاـ بعشػرات مػف الناشػطيف

في سجف حجة منيـ محمد عمػي ا كػوع ومحمػد أحمػد صػبرة ومحمػد منصػور الصػنعاني وعبػده محمػد
باس فة وعبد الرحمف اإلرياني(الحداد  .)115 :1986ثـ ما لبثت الع قة أف فسدت بيف أحمػد وبػيف مػف
كانوا ممتنيف حولو مػف اإلصػ حييف ومػنيـ الزبيػري عػاـ 1944ـ بعػد أف ضػاؽ بيػـ أحمػد وىػـ الػبطش

بيػ ػػـ فنػ ػػروا إلػ ػػى عػ ػػدف بعػ ػػد أف قػ ػػاؿ أحمػ ػػد إنػ ػػو يرجػ ػػو أال يمػ ػػوت إال بعػ ػػد أف يػ ػػروي سػ ػػينو مػ ػػف دم ػ ػػاء
العصرييف(الشماحي  )191 :1984وكاف مف ضمف الناريف الزبيػري والنعمػاف وزيػد الموشػكي وأحمػد

الشامي ومطيع دماج(الثور .)49 :1986
 -2المعارضة في المننى:
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وفي عدف قاـ الناروف بت سيس حزب ا حرار في مايو 1945ـ وأصدروا صحينة صوت اليمف

الناطتة باسمو ف صبحت المعارضة منظمة وؿ مرة في إطار م سسي وأصبح لمحزب مورد مػالي تمثػؿ

في التبرعات واالشتراكات وتمكف الحزب مف االتصاؿ بالداخؿ عبر خ يػا منظمػة كمػا تمكػف مػف التمػدد
في أوساط الجاليػات اليمنيػة فػي شػرؽ أفريتيػا وافتػتح متػ اًر لػو فػي التػاىرة حيػث كانػت ىنػاؾ مجموعػة مػف
رموز المعارضة منيـ أحمد الحػورش ومحيػي الػديف العنسي(المسػعودي  )268 :1992وأصػدر صػحينة

الصداقة التي استتطبت بعض المعارضيف المتيميف في مصر أمثاؿ محمد صالح المسمري و يره فمػا
كاف مف اإلماـ إال أف قاد حممة اعتتاالت في كؿ مف صنعاء وتعػز واب طالػت الكثيػر ممػف كػاف يشػؾ

في والئيػـ لممعارضػة .وفػي عػاـ 46ـ أرسػؿ اإلمػاـ ولػي عيػده أحمػد إلػى عػدف لمتنػاىـ مػع المعارضػة إال
أنػػو لػػـ ينمػػح بسػػبب البػػوف الشاسػػع بػػيف الطرفيف(الصػػايدي  )59 :1983إذ كانػػت عػػروض اإلمامػػة تتمثػػؿ
في توفير الضمانات ا منية لمعائديف ووعود باجراء إص حات مشروطة بالكؼ عف مناوأة النظاـ.

وفي العاـ ننسػو انشػؽ عػف اإلمػاـ ابنػو إبػراىيـ وفػر إلػى عػدف بعػد أف اسػت ذف أبػاه بالػذىاب إلػى

أسػػمرة لمعػ ج فاحتنػػت بػو المعارضػػة فػػور وصػػولو إلػػى عدف(السػ ؿ  )213 :1992لحاجتيػػا إلػػى زعػػيـ
ولو صوري يسد النجوة التائمة بينيا وبيف التاعدة الجماىيرية كوف ىنػاؾ شػريحة كبيػرة مػف أبنػاء الشػعب
ال تنتػػاد إال إلمػػاـ إذ كػػاف مػػف الصػػعب حينيػػا إفيػػاـ النػػاس معػػاني كممػػات ومنػػاىيـ مثػػؿ دسػػتور وحريػػة

ووطنية(نعماف )62 :1963

وكاف إبراىيـ قد سجف في صنعاء ث ث مرات بسبب مطالبتو بيػو بضػرورة اإلصػ ح إال أف أبػاه

اتيم ػػو ب ػػاليوس والمج ػػوف والعتوؽ(النس ػػيؿ والش ػػامي  .)170 :1986وأخ ػػذ إبػ ػراىيـ ي ارس ػػؿ أب ػػاه ويطالب ػػو
باالستجابة لمطالػب المعارضػة وبانيػاء المظػالـ بيػدؼ الحنػاظ عمػى مكانػة ا سػرة الحاكمػة التػي أخػذت

في التراجع كما أخػذ ي ارسػؿ جامعػة الػدوؿ العربيػة ويطالبيػا بالتػدخؿ لػدى صػنعاء إلصػ ح الوضػع قبػؿ
فوات ا واف وأخذ يوجو رسائمو لرجاؿ الديف والتجار والوالة وعموـ الشعب اليمني يحرضيـ فييا عمػى
ضػػرورة متاومػػة الظمـ(الثػػور  .)66 :1986وكانػػت ىػػذه الرسػػائؿ موجعػػة لةمػػاـ يحيػػى ومػ ثرة عميػػو داخميػاً
وخارجيػاً خصوصػاً وأنيػػا جػاءت بعػػد المجاعػة التػي ضػربت الػيمف عػػاـ 1942 – 1941ـ والتػي ذىػػب

ضػػحيتيا الكثي ػػر م ػػف ا رواح ف ػػي ح ػػيف أف مخ ػػازف يحيػػى كان ػػت متخم ػػة ب ػػالحبوب الت ػػي أص ػػيب بعض ػػيا
بالعطب(المسعودي  )110 :1992وكاف أبنا ه يتوموف بتصدير البف والزبيب إلػى الخػارج كمػا كػاف كػؿ
مف الزبيري والنعماف يطالبوف الرئيس ا مريكي ىاري تروماف بعدـ التعامؿ مع النظاـ اإلمامي فػي الػيمف

ويذكرونػو بتصػريحاتو التػػي يتػوؿ فييػػا إف بػ ده لػف تعتػػد أيػة مواثيػػؽ مػع حكومػات ال تمثػػؿ شػعوبيا وكػػاف
يحيػػى فػػي ىػػذا الوقػػت يجػػري مباحثػػات مػػع الواليػػات المتحػػدة تيػػدؼ إلػػى عتػػد معاىػػدة صػػداقة وتجػػارة بػػيف

البمديف(الجبارات  )273 :2008فاستشعر يحيػى الخطػر ونصػح أوالده بضػرورة البحػث مػع التاضػي عبػد
اهلل العمػري رئػيس وز ارئػو عػف كينيػة إجػراء بعػض اإلصػ حات تجنبػاً لتنػامي ضػب النػاس عمػى ا سػرة
الحاكمة إال أف بعضيـ رفض بحجة أف تتديـ بعض التنازالت قد يغري المعارضة بطمب المزيد وقالوا لو
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أف لػيس فػي الوضػػع مػا يتمػػؽ طالمػا والػيمف مرتبطػػة بمعاىػدة صػػداقة مػع بريطانيػا وأخػػرى مػع السػػعودية
وبالتالي فاف المعارضة لف تجد مف يتدـ ليا الدعـ(الثور .)64 :1986

وزادت مخاوؼ يحيى مف تناقـ الوضع بعد أف وصؿ التنافس بيف بنيو مداه وتجاوز كػؿ الحػدود

المتبولة فابراىيـ كاف يراسؿ الواليات المتحدة مف عدف يحذرىا مػف مسػاعي أخيػو عبػد اهلل الػدفع بالواليػات
المتحدة لخدمة أىدافو الخاصة وينػبييـ إلػى أف الشػعب اليمنػي بكػؿ قػواه فػي السػمطة والمعارضػة يػرفض
محاوالت أخيو عبد اهلل بالتاء اليمف في أحضاف الواليػات المتحػدة(الجبارات  .)298 :2008وىػو مػا دفػع

ضمف تعيد اإلماـ بعدـ دعـ التبائؿ في الجنوب
يحيى إلى التوصؿ إلى اتناؽ مع بريطانيا في العاـ ننسو تل ل
ضد االستعمار البريطاني وعدـ السماح لشيوخ التبائؿ مف أبناء الجنػوب المتيمػيف فػي صػنعاء بػالتحريض
ضد سمطات االحت ؿ متابؿ قياـ بريطانيا بالتضييؽ عمى المعارضة لنظػاـ حكمػو فػي الجنػوب .فمارسػت
بريطانيا ضػغوطاً كبيػرة عمػى حػزب ا حػرار الػذي اضػطر إلػى خنػض مسػتوى نشػاطو وتحويػؿ جػزء ميػـ

منو إلى الجمعية اليمنية الكبرى(الصايدي  )60 :1983التي عمؿ عمى إعػادة تنظيميػا وتنعيػؿ نشػاطيا

والتي ترأسيا النعماف وعيف ك ً مف الزبيري والموشكي نػائبيف لػو كمػا عػيف أحمػد محمػد الشػامي سػكرتي اًر
عاماً وعمي عثماف عبده أميناً لمصندوؽ وبمل عدد أعضاء الجمعية نحو خمسة لالؼ عضو منيـ نحػو
ألؼ عضو فاعؿ وأصبحت ليا شعبية كبيرة بػيف العػامميف فػي مرفػ عػدف واسػتتطبت الكثيػر مػف التجػار

أمثاؿ أحمد عبده ناشػر وعبػد التػوي الخربػاش وعبػد الغنػي مطيػر ومحمػد حاجػب و يػرىـ وتمكنػت مػف
جمع مبالل مالية كبيرة تمكنػت بيػا مػف شػراء مطبعػة واصػدار صػحينة صػوت اليمف(المسػعودي :1992
 )258مما أقمؽ سمطات االحت ؿ ولكنيا كانت حذرة في التعامؿ معيا خشية أف ي دي المساس بيا إلى

إثارة وتنامي المشاعر الوحدوية لدى التوى المنادية بالوحدة في الجنوب.

ور ػػـ ىػػذا التتػػدـ فػػي سػػير خػػط حركػػة المعارضػػة إال أنيػػا كانػػت تعػػاني مػػف التصػػدعات فتػػد كانػػت

مكونػػة مػػف تيػػارات دينيػػة ذات منحػػى إصػ حي
ليبرالية

البيػػة أعضػػائيا مػػف الياشػػمييف والتضػػاة ومػػف تيػػارات

البية أعضائيا مف المثتنيف والتجار وتيارات وسطية .وتبموت ىذه التيػارات فػي نيايػة المطػاؼ

إلػػى تيػػاريف كبي ػريف .ا وؿ يتػػوده النعمػػاف والزبيػػري ويػػرى أال أمػػؿ فػػي إص ػ ح نظػػاـ اإلمامػػة وأف الحػػؿ
يكمف في مواصمة النضاؿ حتى إستاطو والثاني بتيادة الموشكي والشامي ويرى أف البيئة التي تعمؿ فييا

المعارضة في عدف والتاىرة ليست مناسبة ل ستمرار في تبنػي خػط متشػدد وأف مػف المناسػب التنػاىـ مػع
يحيى عمى برنامج إص حي ومف ثـ ػادر الموشػكي والشػامي وبعػض المشػايخ عػدف إلػى تعػز .وأحػدث
ىذا التبايف ارتياحاً لػدى النظػاـ ف رسػؿ أحمػد التاضػي حسػيف الح لػي لمتنػاوض مػع المعارضػة فػي عػدف

يع ػػرض عمييػ ػا ض ػػمانات أمني ػػة متاب ػػؿ الع ػػودة ش ػػرط الك ػػؼ ع ػػف نت ػػد النظ ػػاـ إال أف النعم ػػاف والزبي ػػري

رفضا(المسعودي .)65 :1992

-3تصدع النظاـ بنعؿ ضغوط المعارضة:
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كػػاف ينظػػر إلػػى مس ػ لة انشػػتاؽ إب ػراىيـ ابػػف يحيػػى ر ػػـ خطورتيػػا عمػػى أنيػػا حالػػة فرديػػة إال ت ازيػػد

ضػػغوط المعارضػػة ورىػػاف إب ػراىيـ عمييػػا أدى إلػػى بػػروز معارضػػة بيػػت الػػوزير فػػي صػػنعاء ور بػػتيـ فػػي
الظيػػور كبػػديؿ لحكػػـ بيػػت حميػػد الػػديف إذ كػػانوا يخشػػوف أف يركػػب إب ػراىيـ موجػػة المعارضػػة فيكػػوف ىػػو
البػػديؿ بيػػو خصوصػاً مػػع ت ازيػػد توقػػع مػػوت يحيػػى عػػاـ 47ـ حيػػث كػػاف فػػي حالػػة اعػػت ؿ دائمػػة وكػػاف
بيػػت الػػوزير ير بػػوف فػػي ترشػػيح عبػػد اهلل ال ػوزير كامػػاـ دسػػتوري .وكػػاف عبػػد اهلل يحظػػى بمكانػػة اجتماعيػػة

رفيعة فتد كاف قائد جػيش يحيػى فػي حربػو ضػد ا دارسػة وتمكػف مػف انتػزاع تيامػة مػنيـ كمػا تمكػف مػف
قيادة جيوش يحيى واخضاع كؿ مف م رب وحريػب والجػوؼ وأسػند إليػو يحيػى إدارة لػواء الحديػدة .وعنػدما

بػػدأ نن ػػوذ عب ػػد اهلل ف ػػي الظي ػػور يب ػػدو أف يحي ػػى خش ػػي من ػػو فعم ػػد إل ػػى تيميش ػػو بتعيين ػػو عضػ ػواً ف ػػي ديػ ػواف

اإلمامة(شػػرؼ الػػديف  )318 :1964وكػػاف يسػػند إليػػو مػػف ا عمػػاؿ مػػا يػراه مناسػػباً .وكػػاف عبػػد اهلل وبيػػت
الوزير ينظروف إلى المعارضة كوسيمة مناسبة إلضعاؼ يحيى وكبح جماح أحمد .وكػاف ا حػرار يػدركوف

أف بيت الوزير ىـ نسخة مف بيت حميد الديف إال أنيـ في الوقت ننسو كانوا يروف فييـ ورقة قوية يمكف
اسػػتثمارىا فػػي متارعػػة بيػػت حميػػد الػػديف خصوصػاً بعػػد أف قػػاـ يحيػػى بتيميشػػيـ لمصػػمحة أوالده ولعمميػػـ
ب ف الناس ال يعرفوف نظاماً لمحكـ يػر اإلمامة(السػ ؿ  .)214 :1992وقػاموا باعػداد مػا سػمي بالميثػاؽ

الوطني المتدس المكوف مف  39مادة والذي نظـ سمطات الدولة وحدد مياـ الجيش وا مف ونػص عمػى
وجػػود مجمػػس شػػورى ونظػػاـ مػػالي تػػديره لجنػػة مكونػػة مػػف مػػدير الماليػػة ووزيػػر العػػدؿ ووزيػػر الداخميػػة

ورئػػيس مجمػػس الشػػورى وتكػػوف تحػػت إش ػراؼ اإلمػػاـ واالتنػػاؽ عمػػى تشػػكيؿ حكومػػة برئاسػػة عمػػي عبػػد اهلل

الوزير ضمت في صنوفيا مف المعارضة محمد محمود الزبيري وزي اًر لممعارؼ وأحمد بػف أحمػد المطػاع
وزيػ ػ ػ اًر لمتج ػ ػػارة والص ػ ػػناعة وأحم ػ ػػد محم ػ ػػد نعم ػ ػػاف وزيػ ػ ػ اًر لمز ارع ػ ػػة إال أف أحم ػ ػػد تمكػ ػ ػف م ػ ػػف كش ػ ػػؼ ى ػ ػػذه

المخططات(الصايدي .)268 :1983

أمػػا مطالػػب المعارضػػة فتػػد بػػدأت بػػالتمحور حػػوؿ رفػػع بعػػض المظػػالـ المتمثمػػة فػػي جعػػؿ أداء الزكػػاة

المتركمػػة والغػػاء التنافيػػذ واط ػ ؽ
ا
طوعيػاً واسػػتاط الض ػريبة الجمركيػػة يػػر المبػػررة واسػػتاط بتايػػا الزكػػاة
سراح المعتتميف في حجة وتحسيف أحػواؿ المػوظنيف كػي يكنػوا عػف الرشػوة .ثػـ أخػذت تطالػب بمنػع أبنػاء
البيت الحاكـ مف مزاولة العمؿ التجاري(الصايدي  )244 :1983ثـ تطورت إلى المطالبة بايجاد مجمس

شورى مف رجاؿ الديف وأعياف الدولة وذوي الرأي والمشورة وتشكيؿ حكومة مف كناءات وطنيػة وابعػاد

أبنػػاء اإلمػػاـ وأقربائػػو عػػف تػػولي المناصػػب الرسػػمية حناظػاً عمػػى مكػػانتيـ ومكانػػة العرش(الردونػػي :1983

 .)245وتطػورت مطػػالبيـ أيضػاً إلػػى ممكيػة دسػػتورية فػي بيػػت حميػد الػػديف وقػد حػػاولوا ذلػؾ مػػع يحيػػى

فمما يئسوا منو اتجيوا إلى أحمد ثـ إلى إبراىيـ عميـ يجدوف بدي ً ليحيػى المتصػؼ بػالجمود .ولػـ ينكػروا
في نتؿ الحكـ إلى بيت الوزير إال بعد أف وصموا إلى حالة ي س مف بيت حميد الديف كما أف بيػت الػوزير

أننسيـ لـ ينكروا في الرىاف عمى المعارضة إال بعػد انضػماـ إبػراىيـ إلػى المعارضػة خشػية مػف أف تنمػت
المعارضة مػف أيػدييـ .وكانػت الجميوريػة تػراود أذىػاف قمػة مػف التػومييف وبعػض أعضػاء البعثػة العسػكرية
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العائديف مف العراؽ حيث كانوا يتطمعوف إلى إقامة حكومة شعبية يتوالىا مجمس أعمى أو مجمس رئاسة

وكانػػت أفكػػار ىػ الء تجػػد ليػػا مكانػاً وحماسػاً بػػيف الشػػباب أمثػػاؿ حسػف العمػػري وحسػػيف المتبمػػي ومحمػػد

أحمػػد الشػػامي وعمػػي المعممػػي وعبػػد الممػػؾ الطيػػب ويحيػػى المطػػاع ومػػف خمنيػػـ مجموعػػة مػػف الط ػ ب
الذيف يتبنوف خيار الثورة.

وقد نوقشت في النترة بيف عامي 46ـ و48ـ إمكانية قياـ نظاـ جميوري في اليمف وبعد نتاش

توصػػمت التيػػادات المػ ثرة فػػي ىػػذا التيػػار إلػػى أف النظػػاـ الجميػػوري ىػػو خيػػر بػػديؿ .إال أف ظػػروؼ الػػيمف

حسب رأييـ لـ تبمل مستوى تتبؿ النظاـ الجميوري وأف الحػؿ العممػي يكمػف فػي ممكيػة دسػتورية كمرحمػة

انتتالية نحو الحكـ الشعبي .وىذا عمى خ ؼ رأي بيت الوزير ومف حوليـ مػف التضػاة والمشػائخ ورجػاؿ
الػػديف الػػذيف كػػانوا يػػروف فػػي الممكيػػة الدسػػتورية نيايػػة المطػػاؼ وأقصػػى مػػا يمكػػف الوصػػوؿ إليػػو .فكانػػت

المعارضة تحتوي في داخميا عمى تعددية واسػعة وأطيػاؼ متباينػة المشػارب والتوجيػات إال أف الغمبػة فػي
قيادتيػػا كانػػت لمجنػػاح التتميػػدي الممتػػؼ حػػوؿ بيػػت الػػوزير وىػػـ الػػذيف صػػا وا أدبيػػات الحركػػة بمػػا فييػػا مػػا

سمي بالميثاؽ المتدس الذيف أوكموا صيا تو لمنضػيؿ الػورت ني وأحمػد محمػد الشامي(الشػماحي :1984

 .)206وكذلؾ تطورت وسائؿ المعارضة مف النصػح المباشػر لةمػاـ إلػى الخطابػة الدينيػة ثػـ إلػى الػنظـ
الشعري الناقد ثـ النتد المنظـ عبر الصحافة مثؿ صػحينة فتػاة الجزيػرة التػي كانػت تصػدرىا عائمػة لتمػاف
في عدف وصحينة الرابطة العربية في التاىرة التي كاف يرأسيا عبد المجيد الرافعػي ثػـ صػحينتي صػوت

اليمف والصػداقة التػابعتيف لحػزب ا حػرار إلػى جانػب المنشػورات والمطبوعػات والكتب(الصػايدي :1983
 .)78إال أف طغي ػػاف ا مي ػػة ف ػػي المجتم ػػع اليمن ػػي جع ػػؿ ى ػػذه الص ػػحؼ ال تتػػ أر إال داخ ػػؿ ال ػػدائرة الض ػػيتة

المحيطػة بالمعارضػػة والحكػػـ .وقػػد تعامػػؿ اإلمػػاـ مػػع المعارضػة بوسػػائؿ مختمنػػة مػػف اإل ػراء إلػػى التيديػػد

واتي ػ ػاـ معارضػ ػػيو بالتػ ػػلمر ومحاربػ ػػة الػ ػػديف ومحاولػ ػػة اختصػ ػػار الترلف(الثػ ػػور  )45 :1986إلػ ػػى الػ ػػزج
بمعارضيو في السجوف والمعتت ت واعداـ البعض منيـ.

والم حظ أف المعارضة في ىذه المرحمة "  "1948 -1934قد مرت بعدة نتػ ت نوعيػة .أوليػا بعػد

أف تمكف أحمد المطاع مف جمع رموز المعارضة في بعض المحافظات في أطر تنظيمية وثانييا ىو رفد
المعارضة بعنصر حداثي تمثؿ في عودة أعضاء البعثة العسكرية مف العراؽ وعودة بعػض المثتنػيف مػف

مصػػر وثالثيػػا ىػػو امتػػداد المعارضػػة إلػػى داخػػؿ النػواة المحيطػػة باإلمػػاـ يحيػػى ننسػػو بانشػػتاؽ إبػراىيـ بػػف
يحيى ورىاف بيت الوزير عمى المعارضة ورابعيا ترسخ قناعة لدى بعض رمػوز وأجنحػة المعارضػة بعػدـ

ج ػػدوى إصػ ػ ح النظ ػػاـ م ػػف داخم ػػو ورفعي ػػا ش ػػعار إزاحت ػػو واس ػػتاطو وأخيػ ػ اًر تػ ػ طر المعارض ػػة ف ػػي ح ػػزب
سياسي ىو حزب ا حرار الذي أصبحت لو موارده المالية وأصبحت لػو صػحينة ناطتػة باسػمو وأصػبح

لو وجود في الداخؿ والخارج.
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ثالثاً :حركة عام 9111م بين اإلصالح والثورة
-1متتؿ اإلماـ يحيى:

ر ـ أف المعارضة عاـ 1948ـ كانت قد قطعت شوطاً كبي اًر بتمكنيا مف استمالة شخصيات نافػذة

مف داخؿ النظاـ إلػى جانػب لؿ الػوزير أمثػاؿ عبػد اهلل العمػري رئػيس وزراء يحيػى إال أنيػا كانػت تعػاني

مػػف ثغػرات .فالع قػػة بػػيف معارضػػة الػػداخؿ ومعارضػػة الخػػارج كانػػت ع قػػة تعػػاوف لتحتيػػؽ أىػػداؼ عامػػة
أكثػػر مػػف كونيػػا ع قػػة تنظيميػػة تػربط التيػػادة بتواعدىا(الصػػايدي  .)201 :1983كمػػا أنيػػا كانػػت مخترقػػة

مف قبؿ ولي العيد أحمد .فتد اطمع عمى ما سمي بالميثاؽ المتدس وعمى التشكيؿ الحكومي الذي أعدتػو

المعارضة وكانت تزمع إع نو بمجرد وفاة اإلماـ يحيػى عػف طريػؽ التاضػي حسػيف الح لػي أميػر لػواء
الحديدة الذي كاف يوىـ قادة الحركػة ب نػو مػنيـ والػذي عػرؼ بخبػر الميثػاؽ وتشػكيؿ الحكومػة عػف طريػؽ

محيػي الػديف العنسػي وأحمػػد حسػف الحػورش وحصػؿ عمػى كممػة السػر مػف الخػػادـ الػب الوجيػو .وأشػػاع
أحمػد وفػػاة أبيػو وتػػولي عبػػد اهلل الػوزير السػػمطة بعػده وأوعػػز لمح لػػي فػي الحديػػدة أف يبمػل الوكيػػؿ التجػػاري

لحكومة االستعمار االنجميزي في الحديدة محمد عمي مرشد بوفاة يحيى وتػولي عبػد اهلل الػوزير فػ برؽ ىػذا
بدوره إلى حكومتو في عدف بالنب فتامت حكومة عدف باب غ إبراىيـ بػف يحيػى الػذي كػاف ضػمف صػنوؼ
المعارضة في عدف بنب وفاة والده وتولي عبد اهلل الوزير ووصمت إلى المعارضػة فػي عػدف برقيػة مجيولػة

ت ػػبمغيـ بس ػػرعة إعػ ػ ف الميث ػػاؽ المت ػػدس ووص ػػمت البرقي ػػة ممي ػػورة بكمم ػػة الس ػػر المتن ػػؽ عميي ػػا ب ػػيف ق ػػادة
المعارضة فمػـ يشػكوا فييػا فتػاـ حػزب ا حػرار باذاعػة الخبػر ونشػر الميثػاؽ المتػدس والتشػكيؿ الحكػومي
وأعضاء مجمس الشورى في صحينة صوت اليمف لساف الحزب(ا شوؿ .)163 :2005

وأخذت برقيات التياني تنياؿ عمى عبد اهلل الوزير مف المموؾ العرب وكانت تصؿ تباعاً إلى يحيػى

عػػف طريػػؽ الػػتمكس دوف عمػػـ عبػػد اهلل فمػػا كػػاف مػػف يحيػػى إال أف سػػمـ عبػػد اهلل كامػػؿ ا وراؽ الخاصػػة
باالنت ب مع برقيات التياني لو باإلمامة في إحدى جمساتو وىو يبتسـ طالباً منو أف يت مميا ثـ يبدي رأيو

فييػػا .فصػػعؽ عبػػد اهلل فػػي بدايػػة ا مػػر مػػف ىػػذه المناج ػ ة إال أنػػو مػػا لب ػث أف اسػػتجمع ق ػواه فبػػدا متماسػػكاً
وخاطػػب يحيػػى بتولػػو إف ىػػذه مكيػػدة تيػػدؼ إلػػى اإلض ػرار بػػو وباإلمػػاـ ننسػػو بالوقيعػػة بينػػو وبػػيف الرجػػاؿ
المخمصيف مف حولو وأقسـ أنو ال عمـ لو بيذا ا مر ال مف قريب وال مف بعيد وطمب مف يحيى أف ي ذف

لػػو بكتابػػة تكػػذيب ليػػذا الخبػػر وأف ينش ػره فػػي جريػػدة اإليمػػاف وىػػي الجريػػدة الرسػػمية لمدولػػة وتظػػاىر يحيػػى

باقتناعو بك ـ عبد اهلل وسمح لو بكتابة ونشر التكذيب إال أنو طمب مف أحمد سػرعة التػدوـ إلػى صػنعاء

لموقوؼ عمى ىذه التطورات(الحداد .)128 :1986

وكاف رموز المعارضة يدركوف أف قدوـ أحمد يعني النتؾ بيـ لكنيـ أروا فييا فرصة لمتخمص مػف

االثنيف معاً إال أف أحمد تثاقؿ في الحضور إلى صنعاء واكتنى بمراقبة تطور الموقؼ مف تعػز .وكػاف
يحيى باإلضافة إلى تتدمو في السف يعاني مػف مػرض حػاد وكػاف مػف المتوقػع موتػو فػي أيػة لحظػة إال
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أف المعارضة فوجئت بتماثمو لمشناء وعممت مف مصادرىا داخؿ النظػاـ أنػو يجػري مشػاورات حػوؿ موقػؼ

الممػؾ السػػعودي عبػػد العزيػػز أؿ سػػعود مػػف النتػػؾ بعبػػد اهلل الػػوزير إذ كػػاف يحيػػى يتوقػػع واسػػطة الممػػؾ عبػػد
سرح عبد اهلل(الشماحي  )209 :1984وأنو ينتظر قدوـ أحمد مف تعز كي يتوـ بتصػنية
العزيز إلط ؽ ا

أقطابيا(الشػػماحي  .)209 :1984وعميػػو قػػررت المعارضػػة أف تتحػػرؾ وبسػػرعة قبػػؿ أف يتػػدـ يحيػػى عمػػى
اعتتػػاؿ وضػػرب أقطابيػػا .وناقشػػت خطػػة التحػػرؾ واتضػػح أف ىنػػاؾ أريػػيف .ا وؿ يتػػوده عبػػد اهلل الػػوزير

ويػرى ضػػرورة التعجيػػؿ بػاالنت ب والثػػاني يتػػوده جمػاؿ جميػػؿ والنضػػيؿ الػورت ني ويػػرى ضػػرورة انتظػػار

قػدوـ أحمػػد حتػػى يػتـ قتمػػو مػػع أبيػو .إال أف مخػػاوفيـ مػػف أف يتػػدـ يحيػى عمػػى النتػػؾ بيػـ قبػػؿ قػػدوـ أحمػػد

جعميـ يروف ضرورة التعجيؿ بالحركة بتتؿ يحيى فػي صػنعاء وعمػى أف يتتػؿ أحمػد فػي الوقػت ننسػو فػي

تعز .ورتبوا ليذا الغرض خميتيف ا ولى في صنعاء والثانية في تعز إلنجػاز الميمتػيف فػي وقػت واحػد.
ووضػػعوا يحيػػى تحػػت مراقبػػة مسػػتمرة وواتػتيـ النرصػػة فػػي يػػوـ الث ثػػاء الموافػػؽ  17فب اريػػر عػػاـ 1948ـ
عنػػدما الحظ ػوا تحػػرؾ يحيػػى خػػارج مدينػػة صػػنعاء ف رس ػموا خمنػػو ك ػ ً مػػف حسػػف العمػػري وأحمػػد الشػػامي

فتبػػيف ليػػـ أنػػو متجػػو فػػي جولػػة قصػػيرة إلػػى منطتػػة حزلي ػز جنػػوب العاصػػمة ف ػ بمغوا عبػػد اهلل الػػوزير الػػذي
أصدر أم اًر إلى الشيخ عمي بف ناصر التردعي الذي كاف عمى رأس خمية مكونة مػف خمسػة عشػر رجػ ً
مف بني الحارث وبني حشيش فييـ محمد قائد الحسني ومحمد ريحاف وعبد اهلل صالح الحسيني وأحمد

ح ػزاـ الطنجيػػة وعمػػي العتمػػي ومحمػػد عبػػد اهلل الحسػػيني بالتيػػاـ بعمميػػة التننيذ(ا شػػوؿ .)159 :2005

وفي الوقت ننسو أبػرؽ إلػى خميػة تعػز المكونػة مػف حمػود الجػائني وحسػيف صػالح الشػائؼ ومحمػد حسػف

أب ػػو رأس ومحم ػػد ال ػػب المط ػػري بض ػػرورة االس ػػتعداد إلنج ػػاز الميمة(الح ػػداد  .)122 :1986وكان ػػت

الخطػػة أف يػػتـ الػػتخمص مػػف يحيػػى أوالً .وتمكنػػت خميػػة التردعػػي مػػف إنجػػاز الميمػػة بتتػػؿ يحيػػى وكػػؿ مػػف
كانوا معو إباف عودتيـ مف مزرعة ليحيى في منطتػة حزيػز ر ػـ عػدـ ارتيػاح عبػد اهلل الػوزير لوجػود عبػد

اهلل العمػػري مػػع يحيػػى حيػػث كػػاف قػػد تمكػػف مػػف اسػػتتطابو إال أف الوقػػت كػػاف يمضػػي بسػػرعة ولػػـ يكػػف
باإلمكػاف ت جيػػؿ العمميػػة .وقػػد قتػػؿ مػع يحيػػى باإلضػػافة إلػػى عبػػد اهلل العمػري عبػػد الػػرحمف بػػف الحسػػف بػػف
يحيى واثنيف مف الجنود(الصايدي .)207 :1983

وبعد الت كد مف متتؿ يحيى تـ اإلبراؽ إلى العتيد حمػود الجػايني والشػيخ حسػيف صػالح الشػايؼ

والشػػيخ محمػػد حسػػف أبػػو راس والمتػػدـ حسػػف الػػب محمػػد المطػري ورجػػاليـ بضػػرورة التحػػرؾ فػػي الوقػػت

والساعة إلنجاز الميمة .إال أف خبر متتؿ يحيى كػاف قػد تسػرب إلػى الحسػيف بػف يحيػى فػي التصػر الػذي
تمكف عبر مواليف لو في إدارة البرؽ مف إب غ أحمد في تعز بنب متتؿ والده فالتزـ الحذر وأخذ يشيع في

تعز ب ف والده كمنػو بتمػع حركػة تمػرد فػي البيضػاء دوف م ارعػاة لظروفػو الصحية(ا شػوؿ . )163 :2005

وتمكف عبد اهلل الوزير مف االستي ء عمى قصر مداف والتصػور والمواقػع الميمػة فػي صػنعاء فػي اليػوـ
ا وؿ بعد أف استطاع العسكريوف بتيادة جماؿ جميؿ مف قتؿ الحسيف والمحسف ابني يحيػى فػي قصػر

السػعادة بعػػد مشػادة قصػػيرة واعتتػاؿ كػػؿ مػف التاسػػـ وعمػي واسػػماعيؿ ويحيػى وىػػـ جميػع مػػف كػانوا مػػف
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أبنػػاء يحيػػى فػػي صػػنعاء كمػػا تمكنػػت ق ػوات بتيػػادة حسػػف العمػػري مػػف احػػت ؿ اإلذاعة(الشػػماحي :1984
.)229

-2إمامة عبد اهلل الوزير:
تمت البيعة لعبد اهلل الوزير في اليوـ الثاني لمتتؿ يحيى الموافػؽ  18فب اريػر 1948ـ بعػد أف أبػرؽ

إلى العماؿ في أنحػاء الػيمف وأبػرؽ إلػى الممػوؾ والر سػاء العػرب والجامعػة العربيػة يعمميػـ بمػوت اإلمػاـ

يحيى بسكتة قمبية وأيمولة السمطة إليػو .وأعمنػت إذاعػة صػنعاء خبػر مػوت يحيػى ف خػذت برقيػات المبايعػة
تنياؿ عميو مػف كػؿ مكػاف وكػاف مػف ضػمف المينئػيف محمػد البػدر بػف أحمػد والعبػاس بػف يحيػى قبػؿ أف

يعممػػا بمتتػػؿ يحيى(الثػػور  .)73 :1986إال أف قصػػة المػػوت تكشػنت بسػػرعة بعػػد أف تبػػيف متتػػؿ عبػػد اهلل
العمري واثنيف مف ا مراء والزج ب ربعػة مػف ا مػراء فػي السػجف .وأخػذت صػنعاء فػي اليػوـ الثالػث تسػتتبؿ

أفواج المعارضيف لنظاـ يحيػى وقػدمت طػائرة مػف عػدف عمييػا مجموعػة ممػف أطمػؽ عمػييـ اسػـ النػدائييف

لمػػدفاع عػػف الثػػورة وتػػـ تشػػكيؿ مجمػػس وزراء ومجمػػس شػػورى ضػػـ ا وؿ 20عضػواً مػػنيـ  11مػػف البيػػت

الياشمي احتموا المواقػع السػيادية كرئاسػة الػوزراء التػي أسػندت لعمػي بػف عبػد اهلل الػوزير والخارجيػة التػي
أسػػندت لحسػػيف محمػػد الكبسػػي والػػدفاع التػػي أسػػندت لحسػػيف بػػف عمػػي عبػػد التػػادر وأربعػػة مشػػائخ احتم ػوا
الداخمية في شخص محمد نعماف محمد والصحة لعبد الوىاب محمد نعماف والزراعة حمد محمد نعماف
باإلضػافة إلػى وزيػر دولػة فػي شػخص عمػي محسػػف باشػا ر ػـ أف المشػائخ ىػـ مػف ػامروا وتحممػوا عػػبء

متتػػؿ اإلمػػاـ يحيػػى وث ثػػة قضػػاة احتمػوا و ازرة االقتصػػاد فػػي شػػخص أحمػػد بػػف أحمػػد الج ارفػػي والمعػػارؼ
لمحمػػد محمػػود الزبيػػري باإلضػػافة إلػػى وزيػػر دولػػة فػػي شػػخص عبػػد اهلل عبػػد اإللػػو ا

بػػري وتػػاجر واحػػد

أسػػندت إليػػو و ازرة الماليػػة ىػػو الخػػادـ بػػف أحمػػد الػػب وموظػػؼ واحػػد وىػػو محمػػد ار ػػب بػػؾ وىػػو تركػػي
ا صػػؿ عػػيف مستشػػا اًر عامػاً لمدولػػة .وضػػـ الثػػاني  29عضػواً مػػنيـ اثنػػا عشػػر مػػف البيػػت الياشػػمي فػػييـ

رئيس المجمس إبراىيـ بف يحيى حميد الديف وتسعة قضاة منيـ عبد الرحمف بف يحيى اإلرياني الذي عيف

سكرتي اًر أوالً لممجمس وث ثة مشائخ منيـ حسف بف محمد الدعيس الذي عيف وكي ً أوالً لممجمػس وث ثػة
موظنيف ىـ أحمػد مصػمح البػراؽ مػدير مكتػب رئػيس الػوزراء وحػازـ الشػيخ مػدير جمػارؾ تعػز وزيػد بػف
عمي عناف مدير إدارة اليجرة وتاجر واحد ىو عمي بف محمد السنيدار عضو بالمجمس وعسكري واحد

ىو "عزيز يعني" الذي جمع بيف عضوية المجمس ورئاسة الحرس الممكي(المسعودي .)279 :2004

وفػػي ىػػذا الوقػػت تمتػػى عبػػد اهلل الػػوزير نبػ يف يػػر سػػاريف .ا وؿ برقيػػة مػػف أميػػر ريمػػو يحيػػى محمػػد

المتوكؿ يياجـ فييا عبد اهلل الوزير ويستنسر عف كينية موت اإلماـ يحيى والثاني برقية مف تعز تنبئػو
بمغادرة أحمد مدينة تعز .وقد ىـ الوزير أف يخرج عمى رأس قوة لمطاردة ولي العيػد أحمػد إال أنػو خشػي

أف ينتمػػب عميػػو ا ح ػرار فتػػرر البتػػاء فػػي صػػنعاء وأبػػرؽ إلػػى حسػػيف الح لػػي ي ػ مره بالتػػاء التػػبض عمػػى
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أحمػػد فػػي حالػػة توجيػػو إلػػى حجػػة عػػف طريػػؽ الحديدة(الشػػماحي  .)232 :1984وكػػاف بامكػػاف عبػػد اهلل
الوزير أف يتطع الطريؽ عمى أحمد إلى حجة بتوة صغيرة وم حتتو في تيامة التي لف يجد لو فييا سنداً

فتػػد كػػاف مكروى ػاً مػػف قبػػؿ أبنائيػػا وبالػػذات مػػف قبائػػؿ الزرانيػػؽ الػػذيف فتػػؾ بيػػـ فمػػـ تكػػف مػػع أحمػػد سػػوى
ح ارسػػتو الشخصػػية .إال أف عب ػد اهلل الػػوزير تػػردد بع ػد أف بػػدا لػػو وك ػ ف ا مػػر قػػد اسػػتتب لػػو وأخػػذ يعتػػد
اجتماعػػات ينػػاقش فييػػا كينيػػة تننيػػذ المشػػاريع اإلصػ حية والخدميػػة مثػػؿ إنشػػاء المػػدارس والمستشػػنيات
وشبكة الطرؽ ومحطة لمكيربا وتوسيع ميناء الحديدة وكينية استغ ؿ النحـ(الحربي .)317 :2007

ومػػا لبػػث الموقػػؼ أف تغيػػر بعػػد أف تبػػيف لمنػػاس أف يحيػػى لػػـ يمػػت وانمػػا قتػػؿ حيػػث قػػاـ أحمػػد

باستغ ؿ نزعة الث ر والغنيمػة عنػد التبائػؿ وأخػذ يشػف دعايػة مركػزة عبػر رسػمو الػذيف أرسػميـ إلػى التبائػؿ
عػػف ض ػػرورة الثػ ػ ر لمػػا س ػػماه باإلم ػػاـ المظمػػوـ وأب ػػاح لي ػػـ ص ػػنعاء بكػػؿ م ػػا فيي ػػا فػػي حال ػػة تمك ػػنيـ م ػػف

اقتحاميا(الصايدي  .)211 :1983وفي الوقػت ننسػو تمكػف أحمػد مػف االتصػاؿ بتػادة الجػيش فػي صػنعاء
واستمالتيـ ف صبح قادة االنت ب معزوليف ولـ يبؽ معيـ سوى المجموعة الصػغيرة مػف العسػكرييف الػذيف
قاموا بتننيذ االنت ب باإلضافة إلى المعارضيف الذيف توافدوا إلى صنعاء بعد سماعيـ باالنت ب وبعض

المتطوعيف .كمػا تمكػف أحمػد مػف عػزؿ الحركػة عمػى الصػعيد اإلقميمػي بعػد وقػوؼ السػعودية إلػى جانبػو

وقياميػػا بػػاجراء حركػػة اتصػػاالت توجػػو الموقػػؼ العربػػي لػػدعـ أحمػػد فػػي حػػيف تحنظػػت بريطانيػػا فمػػـ ت يػػد
الحركة ولػـ تعارضػيا ر ػـ أف قػادة الحركػة كػانوا حريصػيف عمػى عػدـ اسػتنزازىا واكتنػت بريطانيػا بارسػاؿ
بوارجيا الحربية إلى ميناء الحديدة لوقت قصير لتوجيو رسالة إلى الدوؿ ا جنبيػة بعػدـ التػدخؿ فػي الشػ ف

الداخمي لشماؿ اليمف.

-2تحرؾ أحمد بف يحيى ضد عبد اهلل الوزير:

واصػػؿ أحمػػد طريتػػو إلػػى الحديػػدة فػػي ثػ ث سػػيارات متنكػ اًر فػػي م بػػس جنػػدي عػػف طريػػؽ حػػيس

زبيد بيت النتيو(ا شوؿ  )164 :205مس اًر لمف يثؽ بيـ في تمػؾ المنػاطؽ نبػ متتػؿ والػده ومطالبػاً ليػـ

بالحشد لمناصرتو وعند وصولو الحديدة أذعف لو أميرىا الح لي(الصػايدي  )212 :1983وىػو المكمػؼ

مػػف عب ػد اهلل الػػوزير بالتػػاء التػػبض عميػػو .ومػػف الحديػػدة أبػػرؽ أحمػػد إلػػى عبػػد اهلل الػػوزير يطمػػب منػػو حنػػظ
ا مف إلى حيف وصػولو فػرد عميػو عبػداهلل مخبػ اًر إيػاه بػ ف النػاس قػد أجمعػوا عمػى إمامتػو ويطمػب منػو أف

يدخؿ فيمػا دخػؿ فيػو النػاس فػرد عميػو أحمػد بالتػدوـ عميػو فػي جحافػؿ ال قبػؿ لػو بػو(الثور )89 :1986ا.

وأبرؽ أحمد لمممؾ عبد العزيز يشرح لو طبيعة الثورة التي يتودىا ا حرار ومخاطرىا عمى عروش المموؾ

العػػرب ويطمػػب منػػو الػػدعـ وتناسػػي خ فػػات الماضػػي قػػائ ً لػػو إنػػو سػػيكوف لػػو ابنػاً إذا قبػػؿ الممػػؾ عبػػد
العزيز أف يكوف لو أبػاً .وتمكػف أحمػد مػف إقنػاع الممػؾ عمػى الػر ـ مػف أف الممػؾ عبػد العزيػز كػاف عمػى

اتنػاؽ مػع عبػد اهلل الػوزير عمػػى خطػورة أحمػد وكانػت بينيمػا م ارسػ ت وكػاف عبػد اهلل الػوزير يتمتػى دعمػاً

ماديػاً مػػف الممػػؾ عبػػد العزيز(الشػػماحي  )201 :1984إال أف الممػػؾ عبػػد العزيػػز كمػػا يبػػدو تخػػوؼ مػػف
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التناؼ ا حرار الذيف يرى فييـ حركة ىدامة حوؿ عبد اهلل الوزير فنضؿ أحمد ر ػـ الثػ ر التػائـ بينيمػا

عمى خمنية تغمب أحمد عمى حممة سعود بف عبد العزيز في جيزاف وشؾ الممػؾ عبػد العزيػز فػي أف أحمػد
كاف وراء عممية محاولة ا تيالو عاـ 1934ـ.

وما أف وصؿ أحمد إلى حجة فػي نيايػة اليػوـ ال اربػع إال وكانػت ط ئػع الػدعـ السػعودي مػف أمػواؿ

وذخي ػرة وجيػػاز ال سػػمكي قػػد وصػػمت إليػػو مػػع رسػػالة مػػف الممػػؾ عبػػد العزيػػز يتػػوؿ فييػػا إنػػو سػػيتؼ إلػػى
جانبو إلى لخر ننس والى لخر ي ويحثو عمى الصمود والتتاؿ حتى النياية .وفػي حجػة تمكػف أحمػد مػف

السيطرة عمى أميرىا المتردد عبد الممؾ المتوكؿ وجنده في صنو وكاف لتصػيدة المتوكػؿ التػي مطمعيػا:

يػػا ننػػس جػػودي بعب ػرة وعويػػؿ والتػػي تطالػػب بالث ػ ر ليحيػػى والتػػي اسػػتعاف أحمػػد بط ػ ب مػػدارس حج ػػة

لنسػػخيا وقػػاـ بتعميميػػا عمػػى كػػؿ بتػػاع الػػيمف فعػػؿ النػػار فػػي اليشػػيـ فػػي ر وس وننػػوس أبنػػاء التبائػػؿ.
وتمكػ ػف م ػػف كس ػػب والء أمي ػػر المحوي ػػت عم ػػي حم ػػود ش ػػرؼ ال ػػديف ال ػػذي ك ػػاف بين ػػو وب ػػيف بي ػػت ال ػػوزير

مشاحنات(الشماحي  )235 :1984كما أخذ أحمد في االتصاؿ بالشخصيات الم ثرة أمثاؿ يحيى عباس
المتوكػػؿ ومشػػائخ التبائػػؿ يخبػػرىـ باباحػػة صػػنعاء ويحػػذرىـ مػػف مناص ػرة عبػػد اهلل الػػوزير ويػػبمغيـ ب ػ ف

الممػػؾ عبػػد العزيػػز والممػػؾ فػػاروؽ ممػػؾ مصػػر والممػػؾ عبػػد اهلل ممػػؾ ا ردف والوصػػي عمػػى عػػرش الع ػراؽ
عبػد اإللػو كميػـ معػو .وفػي الوقػػت ننسػو تحػرؾ الحسػف بػف يحيػى وأخيػػو العبػاس وقامػا بحشػد قبائػؿ حاشػػد
وقبائؿ أرحب واستولوا عمى أم ؾ بيت الوزير في بني حشيش .وأماـ ىذه اليجمة استنكر عبد اهلل الوزير

عممية قتؿ يحيى وأدانيا وأنكر صمتو بيا(سمطاف ناجي .)165 :1976

وعمى الجانب اآلخػر كانػت الشػكوؾ وعػدـ الثتػة تنخػر معسػكر عبػد اهلل الػوزير وا حػرار فتػد كػاف

إبػراىيـ بػػف يحيػػى يتنػػؽ مػػع ا ح ػرار عمػػى عػػدـ صػ حية والػػده إال أنػػو كػػاف يػرفض المسػػاس بحيػػاة والػػده

وكاف يرى ضرورة انتظار وفاتو التي كاف يرى أنيا باتػت وشػيكة بحكػـ مرضػو وتتدمػو فػي السػف .وعنػدما

نشر الميثاؽ والتشكيؿ الحكومي قبػؿ متتػؿ يحيػى انتابػت الشػكوؾ إبػراىيـ بعػدـ ثتػة ا حػرار فيػو وعػاتبيـ
عمى ذلؾ ولـ يتتنع بردىـ بعدـ عمميـ بذلؾ وعندما وصمو نب متتؿ والده استاء مف ا حرار ووجو التيمػة

مباشرة إلى النعماف الذي رد عميو بتولو :إنو ال عمـ لو بمس لة التتؿ وأنو تناج بيا كما تناج بيا إبػراىيـ

إال أف إبػراىيـ لػػـ يتتنػػع بمػػا قالػػو النعمػػاف(عمي عبػػده  .)294 :2002كمػػا أف نشػر قائمػػة التشػػكيؿ الػػوزاري
أدى إلى استياء كبير لػدى أطػراؼ عديػدة فػي المعارضػة إذ أروا فػي إسػناد أىػـ المواقػع الو ازريػة إلػى بيػت

الػػوزير إجياضػاً لمثػػورة واحػ ؿ بيػػت الػػوزير محػػؿ بيػػت حميػػد الػػديف .وكػػاف مػػف ضػػمف المسػػتاءيف عبػػد اهلل

الحكيمػػي الػػذي كتػػب إلػػى النعمػػاف يعاتبػػو عمػػى تمػػؾ التائمػػة ويسػػتغرب مػػف قبولػػو بمنصػػب و ازرة الز ارعػػة.
وكانػػت ىػػذه الشػػكوؾ تتنػػاقـ وتمتػد إلػػى دائػرة بيػػت الػػوزير أننسػػيـ كممػػا اقتػػرب التػػوـ مػػف تحتيػػؽ ىػػدفيـ فتػػد

سػ ؿ عمػي الػوزير ابػف عمػو عبػد اهلل عػف مػدى صػحة مػػا يتػاؿ عػف ر بتػو فػي إعػادة ا مػور إلػى مػا كانػػت
عميو إباف حكـ يحيى بعد أف يتخمص مف يحيى ويسيطر عمى الموقؼ فتمك عبد اهلل ولـ يصدر عنو ننياً

قاطع ػاً وفػػي اليػػوـ الػػذي قتػػؿ فيػػو يحيػػى كتػػب عبػػد اهلل الػػوزير إلػػى الحسػػيف بػػف يحيػػى يطمػػب منػػو مراجعػػة
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جماؿ جميؿ واعتمػاد أوامػره وعنػد متابمػة الحسػيف لجمػاؿ حػدثت بػيف الػرجميف مشػادة ك ميػة مػا لبثػت أف

تطػورت إلػى قيػاـ ح ارسػػة الحسػيف بػاط ؽ النػػار عمػى جمػاؿ ف صػػيب إصػابة خنينػة فػػي ظيػره كونػو كػػاف

دارع ػاً وردت ح ارسػػة جميػػؿ ف طمتػػت النػػار عمػػى الحس ػيف وأخيػػو المحسػػف وأردتيمػػا قتيمػػيف وىػػو مػػا عػػزز
الشكوؾ بيف ا حرار في ر بة عبد اهلل فػي الػتخمص مػف جمػاؿ والحسػيف والمحسػف فػي الوقػت ننسػو .وبعػد

التخمص مف يحيى تـ اعتتاؿ النعماف ورفاقو في ذمػار مػف قبػؿ أنصػار أحمػد ف رسػؿ النعمػاف إلػى عبػداهلل
يستنجده بسرعة إرساؿ قوة إلنتاذه ىػو ورفاقػو إال أف عبػد اهلل تمكػ وتعمػؿ بصػعوبة الموقػؼ وىػو مػا فسػر

م ػػف قب ػػؿ ا حػ ػرار بع ػػدـ ت ػػوفر الر ب ػػة ل ػػدى عب ػػد اهلل ف ػػي إنت ػػاذ النعم ػػاف .ور بت ػػو ف ػػي الخػ ػ ص من ػػو(عمي
عبده .)301 :2002

 -3المواجية بيف قوات عبد اهلل الزير وقوات أحمد:
لتػػد كػػاف عبػػد اهلل يخشػػى مػػف االنت ػ ب عميػػو مػػف قبػػؿ ا ح ػرار الػػذيف ليػػـ طموحػػات تتعػػدى حػػدود

حسػاباتو فمكػث فػػي صػنعاء متػػردداً ال يتػدـ عمػػى شػيء حتػى اليػػوـ ال اربػع .وفػػي ىػذا اليػػوـ أرسػؿ حممتػػيف

عسػػكريتيف عمػػى عجػػؿ .ا ولػػى مكونػػة مػػف قبائػػؿ نيػػـ بتيػػادة محمػػد بػػف محمػػد الػػوزير متجيػػة إلػػى شػػباـ.
والثانيػػة مكونػػة مػػف بعػػض فػػرؽ الجػػيش النظػػامي وبتيػػادة محمػػد بػػف عمػػي الػػوزير وأرسػػميا إلػػى عم ػراف.

وكم ػؼ الشػػاعر عبػػد اهلل بػػف محمػػد الػػوزير وىػػو شػػاب صػػغير باإلش ػراؼ عمػػى الحممتػػيف ولػػـ ي خػػذ رأي
العسػكرييف فمػـ تكػف لمحممتػػيف ال ط ئػع تجػس ليػا الطريػػؽ وال جنػاحيف تحػوؿ دوف االلتنػاؼ عمييمػػا وال

مػ خرة تبتييم ػا عمػػى اتصػػاؿ بالتيػػادة فػػي صػػنعا .وتناج ػ ت قيػػادة الحممػػة ا ولػػى عنػػدما اصػػطدمت بط ئػػع
قوات أحمد المسػنودة برجػاؿ التبائػؿ أف الػذخيرة التػي كانػت بحوزتيػا لػـ تكػف تناسػب أسػمحتيا فكػاف ذلػؾ
نتيجػػة إلش ػراؼ الشػػاعر عبػػد اهلل بػػف محمػػد الػػوزير .أمػػا الثانيػػة فتػػد تمكنػػت مػػف دخػػوؿ مدينػػة شػػباـ دوف

متاومػػة ولكنيػػا نسػػيت أف تحتػػؿ الػػت ؿ والمرتنعػػات المحيطػػة بالمدينػػة فوجػػدت ننسػػيا محاص ػرة مػػف قبػػؿ
قوات أحمد وجموع التبائؿ التي أطبتت عمييا .وكانت النتيجة ىزيمػة ا ولػى واستسػ ـ الثانيػة والتحػاؽ
بعض أفرادىما بتوات أحمد(الشماحي .)142 :1984

أدت اليزيمة المبكرة إلى ضرب الثتة بتيادة الوزير في نظر التبائؿ وأخذت في االصطناؼ خمػؼ

أحمد ف صبحت معظـ قبائؿ الح ازـ الشمالي والشرقي تميؿ إلى أحمد .وحػاوؿ عبػد اهلل أف يت فػى الموقػؼ

ف رسػؿ فرقػة مػف الجػيش لمسػيطرة عمػى الطريػؽ الػرابط بػيف صػنعاء وتعػز واب إال أف الحممػة اعترضػػتيا
قبائؿ لنس في جيراف وتمكنت مف نيبيا .وما أف انتيى ا سبوع الثاني إال وقد بدا الحصار عمى صنعاء

شاخص ػاً .وسػػيؽ أحمػػد محمػػد نعمػػاف مػػع مجموعػػة مػػف أنصػػاره إلػػى حجػػة كمػػا ألتػػي التػػبض عمػػى زيػػد

الموشكي مع مجموعة مف أنصاره في طريؽ الحديدة صنعا وسػيتوا إلػى حجة(النسػيؿ والشػامي :1986
 .)20ومػػع بدايػػة ا سػػبوع الثالػػث اجتمػػع فػػي صػػنعاء كػػؿ مػػف عمػػي الػػوزير وجمػػاؿ جميػػؿ وحسػػيف عبػػد

التػػادر وأحمػػد المطػػاع وحسػػيف الكبسػػي وعبػػد الوىػػاب نعمػػاف ومحيػػي الػػديف العنسػػي ومحمػػد محمػػود
26

الزبيري ووضعوا خطة إلنتاذ الوضع تتوـ عمى اتخاذ مدينة تعػز عاصػمة ثانيػة يكػوف عمػى أرسػيا عمػي
الػػوزير واتخػػاذ رداع قاعػػدة عسػػكرية يتجػػو إلييػػا عبػػداهلل الػػوزير ومنيػػا يتػػوـ باالتصػػاؿ بتبائػػؿ رداع ومػػراد
والبيضػػاء وقينػػة عمػػى أف ينػػوب عن ػو فػػي صػػنعاء إبػػاف يابػػو جمػػاؿ جميػػؿ ومع ػو عبػػد اهلل عمػػي الػػوزير

وحس ػػيف عب ػػد الت ػػادر وأف ي ػػتـ تحص ػػيف الجب ػػاؿ المطم ػػة عم ػػى ص ػػنعاء وأف تتخ ػػذ ف ػػي ص ػػنعاء إجػ ػراءات

احت ارزية لمنع النشاط المضاد وعزؿ الح لي مف إمارة الحديدة وتعييف مكانػو زيػد عتبػات .ولكػف عبػد اهلل
رفض ىذه الخطة وتمكف أحمد مف االتصػاؿ بػالجنود المػرابطيف فػي نتػـ وبح ارسػة قصػر مػداف مطالبػاً
إي ػػاىـ باالنض ػػماـ إلي ػػو والتح ػػرؾ ف ػػي المحظ ػػة الحاس ػػمة متاب ػػؿ وع ػػود مجزي ػػة مي ػػدداً م ػػف يػ ػرفض م ػػنيـ

باالنتتاـ(الثور .)92 :1986

واقتػػرح الػػبعض التنػػاوض فػػاتجيوا إلػػى حجػػة ولكػػف أحمػػد رفػػض وردىػػـ عمػػى أعتػػابيـ مػػف عم ػراف.

وكانت عودتـ ت كيداً لمناس عمػى قػوة أحمػد واضػعافاً لموقػؼ الحػركييف فػي صػنعاء .فػاجتمع الثػوار بعػد اهلل

الوزير وأقنعوه بضرورة تسميـ التيادة العسكرية وا منية لجماؿ جميؿ وتمكف جماؿ بعدد بسػيط مػف طػ ب
الكمية العسكرية وبعض أفػراد التبائػؿ وبعػض أفػراد الجػيش مػف فػتح طريػؽ ذمػار نحػو تعػز وقسػـ صػنعاء

إلى أربع مناطؽ أمنيػة وأوكػؿ اإلشػراؼ عمييػا إلػى أحمػد المطػاع ومحيػي الػديف العنسػي مػع بتػاء قصػر
مػػداف ومنطت ػػة نت ػػـ تح ػػت إشػ ػراؼ عب ػػد اهلل ال ػػوزير وب ػػدأ الموق ػػؼ يتحس ػػف .لك ػػف ى ػػذه اإلجػػراءات ج ػػاءت

مت خرة إذ ما لبثت التبائؿ أف زحنت عمى صنعاء وأحكمت الحصار عمييا(الشماحي .)256 :1984

وبدأ الوزير يطالب الجامعة العربية والحكاـ العرب بانتاذ صنعاء وسكانيا مف ىجوـ التبائؿ وبعػد

ذلؾ يتـ البحث في مس لة السمطة في اليمف .وأرسمت الجامعة وفداً مكونػاً مػف عبػد الػرحمف عػزاـ ا مػيف
العػػاـ لمجامعػػة وعبػػد الوىػػاب ع ػزاـ ومظيػػر أرس ػ ف وعبػػد الجميػػؿ ال ػراوي وم ػدحت جمعػػة وتتػػي الػػديف
الص ػػمح وال ػػدكتور حس ػػف حس ػػني طبي ػػب المم ػػؾ ف ػػاروؽ وتت ػػرر أف يم ػػر الوف ػػد عم ػػى المم ػػؾ عب ػػد العزي ػػز
السػػتط ع أريػػو قبػػؿ الػػذىاب إلػػى اليمف(الحػػداد  .)154 :1986ولػػـ يػػدرؾ عبػػد اهلل الػػوزير أف الجامعػػة

العربية كانت ألعوبة في يد الممػؾ فػاروؽ الػذي ال يمكػف أف يرحػب بثػورات ضػد العػروش .ومػف جيتػو قػاـ

أحمػد بتحػػذير جامعػػة الػػدوؿ العربيػة مػػف التػػدخؿ فػػي الشػ ف اليمنػػي ودعمػػو فػػي مسػعاه ذاؾ كػػؿ مػػف الممػػؾ
عبد اهلل ممؾ ا ردف الذي وصؼ متتؿ يحيى ب نو ال يتؿ شناعة عف متتؿ الخمينة عثماف بف عناف وأنو

سيتود إلػى فتنػة مشػدداً عمػى مشػروعية أحمػد كوريػث شػرعي بيػو(الجبارات  )301 :2008والممػؾ عبػد

العزيز الذي عمد إلى ت خير وفد الجامعة في جدة ثػـ اسػتدعائو إلػى الريػاض وظػؿ يماطػؿ حتػى يعطػي

أحمد الوقت ال زـ إلستاط صنعا.

وليذا قاـ عبد اهلل الوزير بارساؿ وفد مكوف مف النضيؿ الػورت ني ومحمػد محمػود الزبيػري وعبػد

اهلل بف عمي الوزير ابػف عػـ عبػد اهلل الػوزير إلػى الريػاض لمتابمػة وفػد الجامعػة ىنػاؾ .وكػاف الزبيػري عمػى
ع قة جيدة بالممؾ عبد العزيز إذ سبؽ لو أف مدحو بتصيدة عاـ 1928ـ وحصؿ منو بعدىا عمى منحة

د ارسػية إلػػى التػاىرة .كمػػا أف لؿ الػػوزير كػانوا عمػػى ع قػة جيػػدة بالممػػؾ عبػد العزيػػز منػذ أف تػػولى عبػػد اهلل
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الػػوزير المناوضػػات التػػي أفضػػت إلػػى اتناقيػػة عػػاـ 1934ـ نيابػػة عػػف يحيى(عمػػي عبػػده )146 :2002

وكانوا متنتيف عمى ضرورة الحيمولة دوف خ فة أحمد بيو .وقد ذكر عبد اهلل بف عمي الػوزير الممػؾ عبػد

العزيز بما تـ االتناؽ بينيـ عمى ضرورة إبعاد أحمد والحيمولة دوف وصولو إلى السمطة إال أف الممؾ عبػد
العزيز رد عميو بتولو :لـ نتنؽ عمى قتؿ الشػيبة ولػـ يسػتطيعوا التػ ثير فػي انحيػازه إلػى جانػب أحمػد فظػؿ
يمػػاطميـ إلػػى أف باتػػت صػػنعاء عمػػى وشػػؾ السػػتوط فصػػارحيـ حينيػػا بتولػػو ب نػػو يػػر مسػػتعد لمتعامػػؿ مػػع

قتمة اإلماـ يحيى وطمب منيـ مغادرة ب ده عمى وجو السرعة(الحداد .)365 :1986

كم ػػا أرس ػػؿ عب ػػد اهلل ال ػػوزير بػ ػرقيتيف إل ػػى جامع ػػة ال ػػدوؿ العربي ػػة وال ػػى المم ػػوؾ والر س ػػاء الع ػػرب

يناشػػدىـ فييمػػا بانتػػاذ صػػنعاء مػػف ىجػوـ مػػف سػػماىـ بالتبائػػؿ المتوحشػػة فػػرد أحمػػد يحػػذر مػػف التػػدخؿ فػػي
الش ف الداخمي اليمني ويبمل الجامعة العربية والتػادة العػرب بػ ف الجػيش قػد انحػاز إليػو وأف صػنعاء باتػت
في قبضتو(سمطاف ناجي  .)186 :1976وفي ىذا الوقت تمكف أنصار أحمد مف إلتاء التبض عمػى عمػي

محمد الػوزير والتردعػي فػي نتػـ وقػاـ حػراس أبنػاء اإلمػاـ يحيػى وىػـ عمػي والتاسػـ واسػماعيؿ المسػجونيف
باط ؽ سراحيـ وزودوىـ بالس ح فاتجيوا إلى مواقع المدفعية وتمكنوا مف استمالة قائدىا العتيد محسف

موسػػى الػػذي أمػػر رجالػػو بضػػرب قصػػر عبػػد اهلل الػػوزير فاستسػػمـ وأودع السػػجف وفػػر بتيػػة الثػوار وتمكػف
التردعي مف اإلف ت فتتؿ في اشتباؾ مع قبائؿ خوالف(ا شػوؿ  .)160 :2005وسػتطت صػنعاء فػي يػد

التبائػػؿ فػػي  12مػػارس 1948ـ

()1

ونيبػػت عػػف بكػرة أبييػػا باسػػتثناء خػزائف اإلمػػاـ يحيػػى فػػي دار الشػػكر

ودار السعادة وكاف يوجو عمميات النيب الحسف بف يحيى(الحداد .)123 :1986

ولػػـ تكػػف ىنػػاؾ مػػف ضػػرورة لػػدخوؿ التبائػػؿ صػػنعاء فتػػد سػػتطت سػػمطة ابػػف الػػوزير عمػػى يػػد قػػوى

الثورة المضادة التي قادىا أبناء يحيى مف داخؿ المدينة .وتػـ إرسػاؿ عبػد اهلل الػوزير مػع أنصػاره إلػى حجػة
ف عػػدـ ىنػػاؾ مػػع  29مػػف أنصػػاره مػػنيـ جمػػاؿ جميػػؿ وأحمػػد المطػػاع وزيػػد الموشػػكي ومحمػػد بػػف محمػػد

الػػوزير وعبػػد اهلل بػػف محمػػد الػػوزير ومحمػػد بػػف عمػػي الػػوزير ومحيػػي الػػديف العنسػػي وأحمػػد الحػػورش

وحسػػيف الكبسػػي ومحمػػد أبػػو رأس وحسػػف صػػالح الشػػايؼ وأحمػػد البػراؽ والخػػادـ الػػب الوجيػػو ومحمػػد

قائػػد الحسيني(النسػػيؿ والشػػامي  .)147 :1986ومػػات إب ػراىيـ بػػف يحيػػى بالسػػـ فػػي سػػجف حجػػة بعػػد أف
حالػػت أسػػباب عائميػػة دوف إعدامػػو عمن ػاً كمػػا مػػات حسػػف الػػدعيس مسػػموماً ر ػػـ أنػػو طمػػب مػػف أحمػػد أف

يصنح عنو بعد أف اشتد بو المرض والناقة في عدف وكاف وقتيا قد تتدـ فػي السػف فوعػده بػذلؾ .وتنػرؽ

أنصػػار الحركػػة بمػػف فػػييـ الزبيػػري الػػذي فػػر إلػػى باكسػػتاف واعترفػػت جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة بسػػمطة أحمػػد
وأىابت بو أف يعمؿ عمى تتدـ اليمف(الصايدي  )157 :1983فكاف مصير المعارضة اإلخناؽ.

وعميو يمكف إرجاع أسباب إخناؽ حركة المعارضة إلى قدرة أحمد عمى مخاطبة التبائػؿ بالمغػة التػي

ينيمونيا وىي العطاء والغنائـ مع توفير مبرر و طاء ديني لعمميػات السػمب والنيػب وىػي نصػرة اإلمػاـ
يحيػػى الػػذي قػػاؿ أحمػػد إنػػو قتػػؿ مظموم ػاً .والػػى طبيعػػة التحػػالؼ الػػذي قػػاد الحركػػة المكػػوف مػػف قػػوى ذات
 - 1د .أمحد قائد الصائدي ،مصدر سابق ،ص .242
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مش ػػارب مختمن ػػة كالياش ػػمييف والتض ػػاة وبع ػػض المش ػػائخ وكب ػػار مػ ػ ؾ ا رض إل ػػى جان ػػب التج ػػار

والمثتنيف والتي أسندت قيادتيا إلى العنصر التتميدي فييا ير المختمؼ في جوىرة عف بيت حميد الػديف

والذي سادتو وساورتو الشكوؾ والمخاوؼ مف قوى الجديد وعػدـ إعػداد ىػذا التحػالؼ لمحركػة مسػبتاً حيػث

أتػى االنتػ ب كػاجراء وقػائي بعػد أف تمكػف أحمػد مػف كشػؼ مخطػط تمػؾ التػوى .والػى ضػعؼ قيػادة عبػػد

اهلل الػػوزير وفرديتيػػا وترددىػػا وعػػدـ قػػدرتيا عمػػى الحسػػـ والتحػػرؾ فػػي الوقػػت المناسػػب واسػػتيانتيا بتػػوة
أحمد وسوء تتديرىا لمموقؼ اإلقميمي .والى عدـ قدرة قوى الجديد في الحركة عمى انتزاع زماـ المبادرة مف
عبد اهلل الوزير بعد أف أبدى ضعناً واضحاً فمـ يضغطوا عميو لتسميـ التيادة العسكرية وا منية إلى جماؿ
جميػػؿ إال فػػي بعػػد ف ػوات ا واف متارنػػة بب ارعػػة قيػػادة أحمػػد الػػذي تمكػػف حتػػى فػػي لحظػػات ضػػعنو مػػف

التصػػرؼ الس ػريع مػػع قػػوى الػػداخؿ والخػػارج .والػػى فعاليػػة الدعايػػة المضػػادة مػػف قبػػؿ أحمػػد التػػي وصػػنت

االنت بييف بالتتمة والخونة والكنار وناكري الجميؿ وجعمت مف عبد اهلل الوزير فػي نظػر التبائػؿ قػات ً

ينبغي االقتصاص منو.

والى عدـ وجود دعاية تذكر في الجانػب المتابػؿ سػوى تمػبس الحركػة بمبػوس دينػي باىػت م ارعػاة

لمواقع االجتماعي والثتافي السائد دوف توضػيح وابػراز أىػدافيا .والػى فتػداف عنصػر الضػبط التنظيمػي مػف
قبؿ الحركييف حيث تركوا جياز ال سمكي متاحاً كثر مف موظؼ فتـ تبميػل أحمػد بعمميػة ا تيػاؿ والػده

قبؿ أف يتمكنوا مف تبميل خمية تعػز المكمنػة با تيالػو بتننيػذ الميمػة .والػى عػدـ اعتتػاؿ الشخصػيات الخطػرة

الموالية حمد وتػرؾ أبنػاء يحيػى المسػجونيف فػي صػنعاء عمػى اتصػاؿ مػع ح ارسػاتيـ فتػاموا بمسػاومتيـ

وا رائيـ والت ثير عمييـ .والى عدـ التحػرؾ السػريع مػف قبػؿ قيػادة الحركػة فمػـ تحػاوؿ االتصػاؿ بالتبائػؿ ال

قبؿ االنت ب لترتيب الوضع معيـ وال بعد االنت ب وانما وقنت موقؼ المتنرج .وىذه التيادة لػـ تػتمكف
حتى مف استغ ؿ عناصر التوة المتوفرة لدييا فتد وقعت في أيدييا م يػيف الجنييػات الذىبيػة عتػب متتػؿ

يحيى وكانت سمعة عبد اهلل الوزير جيدة متارنػة بسػمعة أحمػد التػي اتسػمت بطػابع دمػوي .وقػد كػاف عبػد
اهلل الػػوزير فػػي صػػنعاء حيػػث تتركػػز ق ػوات الجػػيش النظػػامي ولػػـ يػػتمكف مػػف كسػػب قيػػادة تمػػؾ الت ػوات أو
تغييرىا في الوقت المناسب .بؿ إف متتؿ يحيى أدى إلى ت ثير سمبي عمى قيادة الحركة حيث بدأت تظير

الشػكوؾ فػي أوسػػاطيا حػوؿ طبيعػػة المرحمػة التادمػػة ودور بيػت الػوزير فييػػا الػذي قػػد ال يختمػؼ عػػف دور
بيػػت حميػػد الػػديف وحػػوؿ مخػػاوؼ بيػػت الػػوزير مػػف العناصػػر المثتنػػة فػػي الحركػػة وتطمعػػاتيـ التػػي تتجػػاوز

حسػػابات بي ػت الػػوزير .كمػػا أدى متتػػؿ يحيػػى إلػػى ت ػ ثير إيجػػابي عمػػى أس ػرة بيػػت حميػػد الػػديف حيػػث التػػؼ
جميػػع أف ػراد ا س ػرة حػػوؿ أحمػػد وتناس ػوا أحتػػادىـ ومشػػاحناتيـ التديمػػة .وتعػػززت ع قػػة أس ػرة بيػػت حميػػد

الػػديف بػػلؿ سػػعود وا سػػر الممكيػػة الحاكمػػة فػػي المنطتػػة التػػي شػػعرت بوحػػدة المصػػير ضػػد أوؿ حرك ػة
تستيدؼ زعزعة عروش المموؾ فتضامنت مع بيت حميد الديف.

وعميو فػاف حركػة المعارضػة التػي سػيطر عمييػا الجنػاح التتميػدي فييػا كانػت أبعػد مػا تكػوف عػف

التدرة عمى تغيير الواقع اليمني الذي كاف سائداً حينيا والػذي كػاف فػي ا سػاس خػارج حسػابات الجنػاح
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التتميدي لممعارضة الذي كاف يريد إيجاد ممكية دستورية عتب موت يحيى موتاً طبيعيا في بيت الػوزير

بعد أف استحاؿ إيجادىا في بيت حميد الديف وذلؾ عمى نمط ما كاف قائماً في مصر والعراؽ وقتيػا فمػـ
تخطط ال لتتؿ يحيى وال إلحداث ثورة .والنتمة التي قدمتيا ىذه الحركة في السػياؽ العػاـ لمحركػة الوطنيػة

ىي ترسيخ قناعة لدى الكثير بعدـ جدوى عممية إص ح النظاـ مف داخمو عبر إص حات دستورية أو

عبر إح ؿ أسرة محؿ أخرى وعدـ جدوى الرىاف عمى التوى التتميدية في قيادة التغيير وأف الحؿ الناجع
ال بد أف يستيدؼ اقت ع النظاـ اإلمامي مف جذوره واح لو بنظاـ ال يمت إليو بصػمة خصوصػاً بعػد أف
خمؽ فشؿ الحركة جنوة بيف أبنػاء المنطتػة الشػمالية المحيطػة بصػنعاء وأبنػاء منػاطؽ تعػز واب وتيامػة

الذيف وج يوا التيـ إلخوانيـ مف أبناء التبائؿ ب نيـ كانوا وراء إجياض الثورة فكاف ال بد مف تغيير يتجاوز
حػػدود اإلمام ػة ويعيػػد المحمػػة لموح ػدة الوطنيػػة .وقػػد أخػػذ ىػػذا التوجػػو يتعػػزز بعػػد خمػػع وا ازحػػة الممكيػػة فػػي

مصر وقياـ النظاـ الجميوري عمى أنتاضيا عاـ 1952ـ.

خاتمة
إف الباحث يرى ب ف المعارضة ضد النظاـ اإلمامي في اليمف قد بدأت منذ وقػت مبكػر ثػـ أخػذت

ف ػي الت ازيػػد فػػي النت ػرة 1934-1918ـ وىػػي مرحمػػة المعارضػػة يػػر المنظمػػة ثػػـ تبمػػورت إلػػى معارضػػة
ػداء مػف عػػاـ  1935وحتػى عػػاـ 1948ـ وتوجػت ىػػذه المسػيرة بحركػػة عػاـ 1948ـ .ويمكػػف
منظمػة ابتػ ً
التػػوؿ إف بواعػػث تمػػؾ المعارضػػة تمثمػػت فػػي تركيػػز السػػمطة فػػي يػػد اإلمػػاـ التػػي القػػت اعت ارضػػات م ػػف
المشػػايخ وبعػػض البيػوت المحيطػة باإلمػػاـ وفػػي اضػػطياد اإلمػػاـ لمجميػػع والتػػي طالػػت بعػػض المحيطػػيف
بػػو حيػػث كػػاف يتػػدـ عمػػى مصػػادرة بعػػض أم كيػػـ وفػػي سياسػػة العزلػػة التػػي جعمػػت مػػف الػػيمف ب ػ رة

لممجاعػػات وا مػراض والتخمػػؼ وفػػي الم ػ ثرات العصػرية التػػي تسػربت إلػػى الػػيمف بشػػكؿ محػػدود ولكنػػو
م ثر بنعؿ الحركة الط بية فػي الخػارج واليجػرة العائػدة وفػي ىزيمػة اإلمػاـ أمػاـ السػعودية وفػي رفضػو
اسػػت ـ الجنػػوب مػػف التائػػد التركػػي سػػعيد باشػػا وتوقيعػػو معاىػػدة صػػداقة مػػع بريطانيػػا ا مػػر الػػذي كشػػؼ

سطوة حكمو أماـ الداخؿ وضعنو وىشاشتو أماـ الخارج.

وبناء عمى ما سبؽ وت سيساً عميو يمكف التوؿ ب ف النرضية ا ولى لمبحث صحيحة حيػث كانػت
ً
ىناؾ فجوة فعػ ً بػيف المعارضػة والسػمطة نابعػة عػف اخػت ؼ جػذري فػي تصػور كػؿ مػف طرفػي المعادلػة

لطبيعة الحكـ .فتد كاف يحيى حميد الديف يرى أف الب د يجب أف تحكـ باماـ عادؿ وكاف يرى في ننسو
ذلؾ اإلماـ العادؿ .بينما كاف الجنػاح الػديني لممعارضػة يػرى أف اإلمػاـ العػادؿ يجػب أف يػتـ اختيػاره طبتػاً

لمبادل وأحكاـ وأدبيات المذىب الزيدي ال أف ينرض ننسو فرضاً فػي حػيف كػاف جناحيػا المػدني يػرى أف

الب د يجب أف تدار وتحكـ عبر للية م سسية تتيد الحاكـ وتحدد سمطاتو وتحاسبو إف ىو تجاوز حػدوداً
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معينة .وكاف الجناح التبمي ناقماً عمى سياسة يحيى تجاه التبائؿ التائمة عمػى نظػاـ الرىػائف وكػاف يطالػب
بالغاء ىذه السياسة وكانت بتية أطراؼ المعارضة تتبنى ىذا المطمب .كما كاف ىناؾ امتعػاض شػديد مػف

جانب شيوخ التبائؿ مف مساعي يحيى المستمرة لتتميص مخصصاتيـ والسعي إلى إضعافيـ وزرع النرقة
فيما بينيـ والتدخؿ المباشر في ش وف مناطتيـ .وكانت ىناؾ فجوة بيف التجار والسمطة مصدرىا ىيمنة
أفراد البيت الحاكـ والتمة المحيطة بو عمػى التطػاع التجػاري واحتكػارىـ ىػـ قطاعاتػو وعػدـ وجػود قػانوف

يحػػدد متػػدار الض ػريبة ويحػػدد ويضػػبط الع قػػة بػػيف التجػػار والسػػمطة ويحػػدد حتػػوؽ وواجبػػات كػػؿ طػػرؼ
ويضع حداً لعمميات االبتزاز التي كانوا يتعرضوف ليا.

وبػرىف البحػث عمػػى صػحة النرضػػية الثانيػة .فتػػد بػيف البحػث أف ىنػػاؾ فجػوة ال لػػبس فييػا بػػيف

أط ػراؼ المعارضػػة ب جنحتيػػا المتعػػددة .فالجنػػاح الػػديني المرتكػػز عمػػى أحكػػاـ ومبػػادل وأدبيػػات المػػذىب
الزيدي يرى أف الحكـ ينبغي أف يتوـ وينيض ويرتكز عمى تمػؾ ا سػس والمتومػات والمبػادل التػي حػددىا

وأقرىا المذىب .والجناح المدني المرتكز عمى معطيات الحكـ الدستوري ممث ً في م سسات خاضعة لحكـ

التانوف يرى أف الحكـ ينبغي أف ينيض ويرتكز ويتػوـ عمػى تمػؾ المبػادل التانونيػة والدسػتورية وأف يكػوف
الحاكـ خاضعاً ليا وتحت طائمة أحكاميا.

واتض ػػح م ػػف البح ػػث ص ػػحة النرض ػػية الثالث ػػة .فت ػػد كان ػػت ىن ػػاؾ فج ػػوة ب ػػيف الس ػػمطة والش ػػعب

مصدرىا سياسة يحيى الجبائية المشددة التي أنيكت الن حيف وفسػاد منظومتػو اإلداريػة التػي تنشػت فػي
أوساطيا الرشوة واالستغ ؿ وأصبح وجودىا يشكؿ عبئاً ثتي ً عمى الن حيف.

كمػا اتضػح مػف البحػث صػحة النرضػية الرابعػػة .فتػد كانػت ىنػاؾ فجػوة بػيف المعارضػة والشػػعب

ناجمة عف عدـ فيـ الشعب لمطالب المعارضة وبالذات الجناح المدني والحداثي منيا حيث كاف الشعب
الذي تغمب عميػو ا ميػة يػرزح تحػت ىيمنػة ثتافػة ومػوروث دينػي يحػوؿ بينػو وبػيف فيػـ واسػتيعاب مطالػب

المعارضة وىو ما أجبر المعارضة عمى استمرار الرىاف عمى التغيير مف داخؿ نظاـ اإلمامة ننسػو وعبػر
رمػػوز اإلمامػػة ننسػػيا كالرى ػػاف عمػػى إبػػراىيـ ب ػػف يحيػػى وعبػػد اهلل الػػوزير ن ػػزوالً عنػػد متتضػػيات الواقعي ػػة

السياسية لعمميا وادراكيا أف الشعب لف ينتاد إال إلماـ.

وعميو فتد كانت أىداؼ المعارضة تتمحػور حػوؿ تغييػر ا سػس ا يديولوجيػة لمحكػـ مػع اإلبتػاء

عمى شػكؿ الحكػـ اإلمػامي .وكػاف انسػياؽ التطػاع التبمػي مػف المجتمػع وراء دعػاوى أحمػد واحػت ؿ صػنعاء

واجيػػاض الثػػورة دليػػؿ حاسػػـ عمػػى عػػدـ فيػػـ الثػػورة مػػف قبػػؿ ىػػذا المكػػوف االجتمػػاعي اليػػاـ والم ػ ثر مػػف
المجتمػػع اليمنػػي .كمػػا أف بتيػػة قطاعػػات المجتمػػع اليمنػػي التػػي تعاطنػػت مػػع الثػػورة والتػػي ينتػػرض أنيػػا قػػد
فيمتيا وفيمت أىدافيا ومرامييا لـ تدافع عنيا .وعميو فاف موقؼ اليمنييف مف الثورة تراوح بيف العػداء ليػا
وحمؿ الس ح ضدىا والخذالف ليا وىػذا دليػؿ ال لػبس فيػو عمػى وجػود فجػوة وىػوة واسػعة بػيف المعارضػة

والشعب.
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إف مف الم حظ أف النظاـ اإلمامي ممث ً في قوى التديـ قد وصؿ إلى طريؽ مسدود حيث

أخنؽ في التعاطي مع مشاكؿ ومعض ت الداخؿ كما فشؿ في مواجية قوى الخارج فكانت ىناؾ

ضرورة موضوعية إلزاحتو .ولكف بما أف المعطيات االجتماعية والثتافية كانت بدورىا تتميدية فاف
المجتمع اليمني لـ يتمكف مف إفراز قوى اجتماعية عصرية وحداثية تستطيع قيادة العمؿ السياسي مف

مواقع أكثر تتدماً .بؿ إف التوى التي نيضت بميمة التغيير كانت مف جنس التديـ ننسو ولـ تكف التوى
الحداثية فييا تشكؿ سوى حاشية رقيتة و ير م ثرة .والنتيجة أف قوى التغيير عجزت عف التعامؿ مع

مجمؿ معطيات الداخؿ والخارج كما عجز النظاـ اإلمامي المستيدؼ مف قبميا فكانت المحصمة أف

أجيضت الثورة في ميدىا .وىو ما يضع ع مة استنياـ حوؿ طبيعة الع قة بيف السمطة والمعارضة

في وقتنا الراىف وقدرة المعارضة في جانبيا الحداثي عمى مؿء النراغ الذي سيتركو النظاـ المرتكز عمى
التوى التتميدية .إذ مما ال شؾ فيو أف حجـ التوى الحداثية اليوـ أكبر مما كاف عميو في منتصؼ الترف

المنصرـ وأف عالـ اليوـ أصبح أكثر اندماجاً وتناع ً وىو ما يصب في جانب تتوية وتعضيد قوى
الحداثة التي لـ تعد معزولة في ركف قصي كما كاف الوضع عميو إباف حكـ يحيى .إال أف مما ال جداؿ

فيو أف بنية المجتمع اليمني في البيا لـ يط أر عمييا تغيير جذري خ ؿ الستيف عاماً المنصرمة إذ ما
زالت البنى التتميدية فيو ىي الغالبة ا مر الذي يضع قدرة قوى الجديد عمى قيادة العمؿ السياسي مس لة

يكتننيا شؾ كبير سيما وأف المجاؿ والنضاء الثتافي والتيمي الذي يشكؿ قاعدة ومشروعية أي تغيير
ناجز ما زاؿ محتك اًر إلى حد كبير مف قبؿ قوى التتميد .وعمى الر ـ مف الثورة العارمة في ميداف

االتصاالت إال أف ا مية الضاربة ال زالت تشكؿ عتبة ك داء أماـ ولوج شرائح واسعة مف المجتمع اليمني
إلى العصر وقيمو ا مر الذي يرجح عدـ حدوث نتمة نوعية في مسيرة الحركة الوطنية في اليمف .لكف
ذلؾ ال يعني أف عدـ حدوث تتدـ جزئي وتدريجي قد ي دي إلى حدوث النتمة المنشودة عمى المدى الطويؿ
بنعؿ ما يحدثو ذلؾ التتدـ الجزئي والتدريجي مف تراكمات.

وال يريد الباحث ىنا أف يجازؼ بطرح توصيات طالما أف التوى االجتماعية والسياسية التي

يمكف أف تتمتؼ مثؿ ىذه التوصيات ليست في مواقع النعؿ والت ثير ولكنو يمكف أف يشير إلى اآلتي:

-1إف مف التصور أف يتتصر نشاط المعارضة في شتيا الحداثي عمى الجانب السياسي بؿ إف عمييا أف
تمد نشاطيا إلى مجاؿ العمؿ الثتافي حيث تستطيع أف ت سس لننسيا قاعدة اجتماعية يرتكز عمييا

نشاطيا السياسي كي تكوف ىذه التاعد ضمانة الستم اررية ودواـ التغيير .إف المشكمة المزمنة التي تعاني
منيا التوى المطالبة بالتغيير والتحديث ىي أف ىذه التوى تسعى إلى تغيير ا بنية السياسية النوقية واح ؿ

التديـ والتتميدي منيا ببنى حديثة ولكف ىذه البنى الحديثة ال تمبث أف تخترؽ مف قبؿ التوى التتميدية ومف
ثـ تتصدع عمى صخرة الواقع االجتماعي التتميدي فتكوف المحصمة عودة البنية االجتماعية التتميدية إلى

البروز عمى السطح مف جديد كونيا مستترة وراسخة أساساً في قاع المجتمع الذي لـ يمسو التغيير وىكذا
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تستمر عممية الدوراف في حمتة منر ة .إف الضمانة الحتيتية الستمرار عممية التغيير ىي تغيير ا سس
والركائز والتواعد االجتماعية والثتافية التي تنيض عمييا الم سسات السياسية.

 -2إف ىناؾ حاجة ماسة إلى ضرورة العمؿ عمى إعادة صيا ة البنية االجتماعية التتميدية والعمؿ عمى
تحويميا مف بنية قبمية عشائرية إلى بنية مدنية .وىذا ال يمكف أف يتـ إال بمشروع تنموي شامؿ يعيد صيغة
ا سس االقتصادية لممجتمع ويجذب سكاف الريؼ إلى حاضرة المدينة .ولكف بما أف التوى التتميدية ما

زالت ىي المسيطرة والممسكة بزماـ الدولة وبما أف قوى الحداثة ما تزاؿ تتحرؾ عمى ىوامش وتخوـ

النظاـ السياسي وىي أبعد ما تكوف عف أف تتمكف مف إحكاـ قبضتيا عمى مراكز التوة في النظاـ فاف

التغيير يعد قضية م جمة إلى أف يتمكف المجتمع عبر صيرورتو التاريخية مف توليد قوى اجتماعية حداثية
تشكؿ حام ً سياسياً ليذا المشروع.

 -3إف إعادة صيا ة المناىج الدراسية يعد مس لة محورية في عممية استترار وتحديث المجتمع .وىذه
الصيا ة ال بد أف ت خذ طابعاً أفتياً وعمودياً .فعمى الصعيد ا فتي ال بد مف أف تستوعب ىذه المناىج كؿ
أبعاد المنظومة التيمية السائدة في المجتمع قديميا وحديثيا بكؿ تعددىا واخت فاتيا وتضارباتيا وأف

تعترؼ بيا كوقائع موضوعية تتشكؿ منيا ثتافة المجتمع اليمنى فتناقشيا بموضوعية وحيادية بعيداً عف

سيوؼ وسياـ التكنير والتخويف مع اإلشارة إلى مشروعية التعدد واالخت ؼ حتى تخمؽ لدى الناشئة
وعياً عصرياً وحضارياً يتوـ عمى أساس االعتراؼ بوجود المختمؼ واآلخر الذي ينبغي قبولو والتعامؿ معو
كشريؾ أصيؿ في الوطف ال يمكف تجاىمو .وعمى الصعيد العمودي ال بد مف تطيير المناىج الدراسية مف

البعد التدري بتنسيره السمني واح لو بمنيج التنسير العممي لمظواىر الطبيعية واالجتماعية والثتافية وذلؾ
بتنسير تمؾ الظواىر مف داخميا ومف أسسيا ا رضية المرتبطة بالواقع بيدؼ معرفة منش وصيرورة ىذه

الظواىر حتى تخمؽ لدى الناشئة وعياً عمميا وموضوعياً با سس التي عمى أساسيا تتغير وتتطور
الظواىر الطبيعية واالجتماعية طالما أف التعالي بيا عف الواقع ال بد أف ينتج وعياً مزيناً ال صمة لو بواقع
المجتمع وال بالعصر الذي يعيش فيو.

أما الر ية المنيجية التي يمكف استخ صيا مف الدراسة فتتمثؿ في اآلتي:

-1إف المعيار الذي ينبغي أف نتيس عميو حداثة النظـ السياسية ىو التاعدة االجتماعية .فاذا كانت
التاعدة االجتماعية حديثة وعصرية فاف النظاـ السياسي الذي سيتولد عنيا ال بد أف يكوف كذلؾ وحتى

لو افترضنا أف النظاـ السياسي التائـ عمى قاعدة مثؿ ىذه تتميدي فاف التاعدة االجتماعية لف تمبث أف
تزيحو وأف ت تي بنظاـ يعكس واقعيا الحداثي.

-2إف تلكؿ التديـ قبؿ نضوج المتدمات االقتصادية واالجتماعية لممجتمع سي دي إلى واحد مف ث ثة
احتماالت إما إلى فشؿ الجديد في إحداث التغيير وبالتالي بتاء التديـ مع إجراء بعض التغييرات الشكمية

التي ال تمس جوىره كتديـ واما إلى نظاـ الدورة وم دى نظاـ الدورة أف تحدث عممية تعاقب بيف كؿ مف
التديـ والجديد حيث ينتصر الجديد عمى التديـ ولكف التديـ المرتكز عمى قاعدة اجتماعية صمبة وعريضة
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ال يمبث أف يعيد الكرة فيزيح الجديد ويحؿ محمو وىكذا واما إلى انييار الدولة ودخوؿ المجتمع في حالة

مف النوضى واالحتراب.

 -3إف أفضؿ ضمانة النتصار واستمرار الجديد يتمثؿ في وعي الجديد بالطور والمرحمة التي وصميا
المجتمع عبر مسيرتو التاريخية ومف ثـ إدارتو لمتغيير عمى أساس العمؿ عمى إنضاج المتدمات

االقتصادية واالجتماعية لممجتمع ضمانة الستم ارريتو عتب حدوث التغيير .وفي حالة حدوث التغيير قبؿ
نضج المتدمات االقتصادية واالجتماعية فاف عمى الجديد أف يسارع إلى العمؿ عمى تحديث التاعدة

االقتصادية واالجتماعية وأف يجعؿ تحديثيا عمى رأس سمـ أولوياتو.
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-3البردوني عبد اهلل اليمف الجميوري ط 1مطبعة الكتاب العربي دمشؽ 1983ـ.

 -4الثور عبد اهلل أحمد ثورة اليمف ط 2مطبعة دار إحياء الكتب العربية التاىرة 1986ـ.

 -5الجبػػارات محمػػود ىم ػ ف الع قػػات اليمنيػػة ا مريكيػػة فػػي عيػػد اإلمػػاـ يحيػػى حميػػد الػػديف -1904

1948ـ ط 1د.ف ا ردف عماف 2008ـ.

 -6الح ػػداد محم ػػد يحي ػػى الت ػػاريخ الع ػػاـ لم ػػيمف ط 1ج ػ ػ  5ش ػػركة التن ػػوير لمطباع ػػة والنش ػػر بي ػػروت

1986ـ.

 -7الحربػػي أحمػػد محمػػد الحرك ػػة الوطنيػػة والسياسػػية اليمنيػػة ج ػ ػ  2مركػػز عبػػادي لمد ارسػػات والنش ػػر

صنعاء 2007ـ

 -8الريحاني أميف مموؾ العرب جػ 1ط 2الم سسة العربية لمدراسات والنشر بيروت 1986ـ.
 -9الزبيري محمد محمود اإلمامة وخطرىا عمى وحدة اليمف و ازرة الثتافة صنعاء 2004ـ.

 -10سػػالـ سػػيد مصػػطنى "دكتػػور" تكػػويف الػػيمف الحػػديث 1948 -1904ـ ط 4دار ا مػػيف لمنشػػر
والتوزيع التاىرة 1993ـ.

-11الس ؿ عبد اهلل "المشير" ولخروف وثائؽ أولى عف الثورة اليمنية مركز البحػوث والد ارسػات اليمنيػة

صنعاء 1992ـ

 -12شرؼ الديف أحمد حسيف اليمف عبر التاريخ ط 2مطبعة السنة المحمدية التاىرة 1964ـ.
-13الشماحي عبد اهلل اليمف اإلنساف والحضارة دار الكممة صنعاء 1984ـ.

 -14الصايدي أحمد قائد "دكتور" حركة المعارضة اليمنية في عيد اإلماـ يحيى بف محمد حميد الػديف

1948 -1904ـ ط 1مركز البحوث والدراسات اليمنية صنعاء ص 1983ـ.

 -15عبػػده عمػػي محمػػد لمحػػات مػػف تػػاريخ حركػػة ا حػرار اليمنيػػيف ج 1ط 1المعيػػد النرنسػػي ل ثػػار
والعموـ االجتماعية ومنتدى النعماف الثتافي لمشباب صنعاء 2002ـ.

 -16الب محمد أنعـ اليمف دار الكتاب العربي ط 1بيروت 1966ـ.
 -17النسػ ػػيؿ محمػ ػػد عبػ ػػد اهلل والشػ ػػامي أحمػ ػػد محمػ ػػد كيػ ػػؼ ننيػ ػػـ التضػ ػػية اليمنيػ ػػة ط 1د.ف د ـ

1986ـ.

 -18المحامي محمود كامؿ اليمف شمالو وجنوبو دار بيروت لمطباعة النشر بيروت 1968ـ.
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 -19المسعودي عبد العزيز قائد "دكتور" معالـ تاريخ اليمف المعاصر ط 1مكتبة السنحاني صنعاء
1992ـ.

 -20المسعودي عبد العزيز قائد " دكتور" اليمف المعاصر مف التبيمة إلى الدولة 1967-1911ـ
ط 1دار المجد لمطباعة والنشر صنعاء 2004ـ.

 -21ناجي سمطاف التاريخ العسكري لميمف 1967-1839ـ شركة كاظمة لمنشر والترجمة والتوزيع
الكويت 1976.

 -22نعماف أحمد محمد مف وراء ا سوار دار الكتاب العربي بيروت 1963ـ.
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