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:املقدمة  
 ،م١٩١٨وىل وضاااال القا جن ب اجل ارة ال اليا بن  يد ااء احل ا اجل اليا بن األاأللقد مثّلت 

 -: على ال حا اآليت وضاع ا اخلاصنأظاوف ا و  ثالث قاى مءصارعن كان لكل م  ايف  اوز 

وكاات قد زادت ، مام حي ان يف اةال ع بف علين حال تقا ا ا صاااااا م  اإلك  :در سااااا اإل - 1
، وىلحتالفه م   ا طاابا خالل ا اجل اليا بن األ ثم  ، طالباإكبا اءبجن حتالفه م    ىل حد  إقاته 

 م.١٩٢٦عام" ا ن سياد"ىل تاقبيه اتفاقبن مكن م  إ ابإلضافن

حد األ جن أم على تدعبم ماكةه ك١٩٠٤مامنا م ذ تالبه اإلوالذي عجل باهد   :مام حي اإل - 2
ولياال ا،  ضاااااااااااااااا  أهلم ا ق ا طلق يف البجن ويف كاال ار اجل اليبا   نم أة ااد ا الااذ ن  يءقاادون لا

 ا من هذه اخلطن.بةحل  ، م١٩١١م  اليثجاابا يف صلح دعان االتفاقبن

م تيءرب ١٨٣٩ما م ذ احءالهلا عدن يف وكاات يف حقبقن األ : ا طاابا يف عدن وحمجباهتا - 3
  ا  طقن.افس ا صاحبن حق يف هذه 

حداث ىل تشااااااكبل األإطببين اليالقات  ب  م  دت قد أ -اآلافن الذكا  -القاى الثالث  ههذو 
 -: تبناآل

 م.1930 – 1926أبرز األحداث التارخيية )لليمن احلديث واملعاصر( من الفرتة   -

 بني اإلمام وإيطاليا. م1926يف سبتمرب عقد معاهدة  م:1926عام    ●
 :ا. د. عبد احلكيم اهلجري

و أو حباو ه م   ا طاابا يف احملجبات أالداخلبن للبالد  ابألحداث مام مشاااااااااااااايباال  مل  كن اإل
ا من مشاااهله ا هام   طالبا فحسااب  ل كاات حدوده الشااجالبن تشااجل بااب  إ يالقن ا د دل م  

 طالبا  يقد مياهدل يف ساااااااااااابءجرب إج عالقءه م  مام تاّ ف  افس الاقت الذي كان اإلفا،  ضاااااااااااا  أ
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 يقدون مي م اتفاقبن مكن دارسااااان  ساااااارعان ابلدخال يف دا ن الساااااياد ا و كان األ  ،م١٩٢٦
مام اإل نم إ  مهبن كبال إذ أولقد كان هذا االرتباط الةمين ذا ، م١٩٢٦عام كءا ا أ ٢١ا كامن يف 

سااااااااااااالحن من األ ا دأيخذ م  ا ما   نم أ طالبا حىت  ساااااااااااااءطب  إع دما أخذ يف عقد ا ياهدل م  
قت بار بد د قاي  دأ  اابه ظ ا له يف افس الا ، دارساااند األته يف هتامن ضاااّ ا ااصااالن ااءصاااار 

 ا لابه.مام وب   اإل

رسال أ ،م١٩٢٦ "در سا حسان اإل"و "ا ن ساياد" ا عقد مياهدل مكن ا كامن  ع دما تم 
 صااااااادر  نم أمام حي   اباه ىل اإلإا ن ساااااااياد اساااااااان من ال د الكامل ا ياهدل م  كءاجل م ه 

ت دا ءه وقد كاات قاات صاااااااااااااابحاا حتأم نّ دارساااااااااااااان ألىل قااده ابلكف عن م امجن األإما األ
لألدارساااااااان، هم ماكة ن أ "ببةان" و "صااااااااببا"على وشاااااااام احءالل مد     -حب ذاك  -مام اإل

 ثم  ،ا اجل إب قاف لغ قا ده أالااق  و  ابألماا قّ أوهلذا ، مام ه اإل فابئما عظبم أكان ذلم و 
ه جيب تساااااا ن مشاااااكلن اّ إمام  اى وكان اإلن، ساااااالم  يف مكىل ا ؤمتا اإلإلىب دعال ا ن ساااااياد 

 .عسا هذه م  ا ن سياد تسا ن سلجبن""

 .م1928نوفمربول من صنعاء مع االحتاد السوفييت يف األ معاهدة :م1928عام    ●
 :ا. د. عبد احلكيم اهلجري

ت هذه دّ أما فقد ويف حقبقن األ، خالل اشااااااااااااااءداد ا  ازعات ا ا بن م   ا طاابا يف ار اجل
ا على اساااااااااءيجال صاااااااااّ مما بيل ا ت  ، مام هتد د  ا طااباأمام ابلقال ىل ازدايد شااااااااايار اإلإا ياهدل 

هااضااااااااااه السااااااااااباساااااااااابن أمام من ورا  ا اإلوقد حقق ، قااته من احملجبات إلخااج طا ااهتا ضااااااااااده
م ميه الءبادل  الده كجا اظّ  وابسااااءقالل ،سااااءقاللهابفاعرتف  ه االحتاد السااااافب   ،واالقءصاااااد ن

 .الءجاري واليالقات السباسبن
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 ل  ،كبا  ىل حد  إثبءت وبادها أولقد كان للبيثن الءجار ن الساااافبءبن اشااااط كبا يف البجن وقد 
فئات الءجار ن يف مد  ن ا د دل مما كان له أثاه الساااااااااااااا حل على تلم وانفسااااااااااااااات  قال ابق  ال

 .الفئات

 الم إ  لب ا إظا  ومل  كن   ،يبا نلل ا ضئبال  اهءجام   الم إ  االمام مل  كن   ءم ابل احبن الدولبن  نم إ الم إ  
وهذا  يين ، خاى يف تطا ا  الده ؤمن  فاا دها األ نّ أكاسبلن  ل مشاكله وتدعبم ماكةه دون 

إقامن عالقات  لاور ضم ه   ميان  إحتت ضيبط ظاوف ميب ن دون  الم إ  قد هاتا ا ياهدتا ه مل  ي  اّ أ
 .خاىالبالد األ  د لاماسبن م

وإن كاات االسااااااااااااااءفادل ، اا  كان هلا هدف للطافا مي   طببين ا ال االتفاقبات الدولبن هالب  و 
 وأو اقءصااادي أفاقبن سااااحل هدف سااباساا  م  ا مءفاوتن حسااب حابن كل طاف من هذه االت

 مام جتاه القاىا يف ساااااباسااااان اإلا كبا  جنلبة يف ب اجل البجن دور  كان لاباد اإل  قدف، د لاماسااااا 
ا عرتاف  ااه ملكاا  لالاخلاااربباان ويف عقااد عاادد من ا ياااهاادات ال  ساااااااااااااايى من خالهلااا اإلمااام 

الساااااااااالو و ي  ا ااد على  آخا هدف من خالهلا ا صاااااااااال ومن بااب   ،واساااااااااءقالل مملكءه
كاان حباابان إىل إ الّ  أاّاه  األب يب على  الده  يلى الاهم من خافاه من ال فاذف ،الءجاار ان األخاى

 يف ب اجل البجن وامداده ابلسالو. جنلبةقال أب ببن تسااده يف حمار ن اإل

 كن  رف  تبادل الءجثبل الد لاماساااااا  فلم -اآلافن الذكا  – م ا ياهداتمام يف تلّ اإل نم إ
 جا لءلم الدول ال  عقد مي ا ا ياهدات ومل  اسااااااااااااااال ممثلا اه اك ممثلا د لاماساااااااااااااابا د

ميب ن على ساااباسااان البجن  لمام فاض صاااار اإل نّ إح من هذا و ءضاااّ ، ىل تلم الدولإد لاماسااابا 
ال  عاشااا ا البجن طاال حكجه الطا ل اءبجن طببين ساااباساااءه ا يءجدل  "اليةلن"وه   ،اخلارببن

ا يف ساااااااااااااباساااااااااااااءه اخلارببن ا خاصااااااااااااا  مام ماقف  ما فقد اختذ اإلويف واق  األ ،ال ااح  اخلارببنيف 
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 بااب وما بيد البجن عن اجملال الدويل وكان دافيه ها خافه الدا م من األ نم أواسااااءطال  ذلم 
 .الدا جن هلم يف البجن ابإلقامنح   ءاق  حدوثه إذا س  ّ 

ىل حتقبق أهااض وم اف  هلجا يف إاالحتاد الساااااااااااااافب  يف الاقت الذي سااااااااااااايت كل من إ طالبا و 
اجل وذر ين للدخال إىل البجن كجا كاات البجن  فءح ا أسااااااااااااااااا جتار ن   ءجاهتا أو اقطن وث  

 . طالباإتفكا 
 :د. إمساعيل قحطان

ا حاول إن اإلمام حيىي  يد أن فشااااااااال خالل ساااااااااب  أو اان سااااااااا اات من   احل الدولن داخلب  
فاساااااااءبدل عجلبن   احل بب  وطين  والبحث عن ا جا ن اخلارببن ،اليامل اخلارب الءيا ل على 

راضاااااااب ا ابللجاحل إىل عقد اتفاقبات  ءجهل من خالهلا اكءسااااااااجل دا ن أحيج  الدولن ومقدراهتا و 
ا اكم حب جا  سااااااااايى للبحث عن قاى  ل اظال قاصاااااااااال لدىوهذه متثم  ،تلم الدول له و كجه

 .أخاى حتجبه

مل  لءفات لب ااحل بب  قاي قاادر على م، ١٩٢٦إىل  ١٩١٨خالل الفرتل ا جءادل من و  فااإلماام
 بيث إلبه ابالتفاقبن م   "ا ن سااااااااياد"ولذلم أصاااااااابب  صاااااااادمن ع دما وبد أن  ؛دا ن الدولن

رامه و قال له ماذا تساااااااااءطب  أن تفيل إو ا د  ،صاااااااااار  له وكأاه  بيث ا يف حتد   "،اإلدر سااااااااا "
   .در اب جابم الذ ن قءل اهم  دم  ات مل تداف  حىت عن حأو 

د اإلمام من القبادات احمللبن مل تضااااااايفه حىت جتيله الثارات واالاءفاضاااااااات ال  حدثت ضاااااااّ ف
يء ا بف   مل أتيت من فااغ إمنا أتت اءبجن ميافن هذه القبادات وال  تيءرب  طب ،ا ءجه خاربب  

وكاات تدرك أن ضاااااايفه   .الدولنحم كن ومدركن مدى ضاااااايف اإلمام وقصااااااار أساااااالا ه يف   احل 
 .السباس  سب قلب علب م هم يف ا قدمن ابلءالد م  م خافا من أي حتاك قادم هلم

 معاهدة اإلمام حييي مع العراق.م: 1930عام    ●
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 التمهيد للعالقة مع األمريكان. م:1930عام    ●
 :ا. د. حممود الشعبي

شااااارلس "ما كان وذلم ع دما زار ا ساااارت مام حيىي م  األ دا ن الءج بد ليالقن اإلاليام   يد 
ا لذي طاف البجن حبث  "كارل تا ءشااااال" اا لبااا األما ك  البجن، وميه م  دس ا  ابم  "نكا 

ه/ ١٣٦5 عام )الم م  البجن إ   قد الاالايت ا ءحدل اتفاقبن صداقن وجتارلن مل تي  لكّ  ؛عن البرتول
 ا للبجن مببلغ ملبان.م( قدمت مبابب ا قاض  ١٩٤٦

ا كام الياجل يف ا شاااااااااااااااا و ي  ا ساااااااااااااالجا ركةوا اهءجام م  يد ا اجل اليظجى يف  نم إ  
 -: ا صال على اعرتاف دويل هبم وحبكج م وهم

 "ملم مصا "فؤاد األول. 
  ملم البجن "حيىي دبد الد ن"اإلمام. 
 "صبحت ا جلكن حىت أا عدل ماات عام   ثالثانالذي ها اسم دولءه خالل  "سياد ا ن

 .ا البن
  أفيبااسءان.ملم  

ن أقامن عالقات ميه إب ببن ال  تا د م الدول كان  شاااااااااااااارتط على الدول األلّ وكل حاكم لء
يه عالقات من تيرتف  ه  صاااااااااااااافءه حاكم مسااااااااااااااءقل وتقبم أي أ - يف  الده وال  أتاف  علج ا 

مام وقد جنحت هذه السااااباساااان ع د اإل ،ن تقبم ميه عالقات جتار نأ ءفق مي ا  ثم  ،اماساااابند ل
   مااتن. اتبيف اليشا  

ىل إا  يد وصاااااااااااال الفاشااااااااااابن ال  كان هلا مصاااااااااااا  م جن بد   م١٩٢٦ طالبا عام إم   :وىلاأل
 جنلرتا وفااسا. إ طالبا م  الدول ال  حار ت مي ا وه  إالسلطن وخالفات 
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 ءبهل ساااباسااان اقءصااااد ن  ءلفن عن م ١٩١7صااابح من عام أاالحتاد الساااافب  الذي م   الثانية:
ولذلم  ؛سااااا بد دلأو  ،صاادقاحل بددأوكان ال  د له من البحث عن  ،سااباساان الدول اليبا بن

مل تكن ماتبطن م  الدول  ألناو دولءه  ابإلمام طالبا واالحتاد السااااااافب  على االعرتاف إوافقت 
 .ابإلمامقامن تلم اليالقن واالعرتاف إي ضاا ط مت ي ا من اى أبخاأل

مام كان  ا د م  م االعرتاف  ه كحاكم اإل نّ شاااااااالت مي م ا فاوضااااااااات ألقد ف ان فاألأما 
نم  ساااابب ا اجل كاااا مكبلا ابتفاقبات م   ان رفضاااااا ذلم ألواأل ،للبجن مبف ام ا الااساااا 

ولذلم  ،ن  يرتفاا  سبادته على البجن كل اأمام  ا دهم اإلفقد كان  ، ا طاابا ال  حتءل ار اجل
 ات.بيف مطل  اخلجسب  الم إ   ان ومل  اقياا على اتفاقبن م  البجن رف  األ

من مطاااالاااب يف  أكثاوىل وهةميااان اليثجااااابا ظ ا يف البجن األالياااا بااان ع اااد ناااا ااان ا اجل و 
له و ي  ا  اطق  هتامن من طالب  دولن   مامن فقد ظ ا يفالساااااااااااااالطن واالسااااااااااااااءقالل وحىت اإل

 ذكا ال ايلم من ه اك كالم أنم جنلبة وحىت  شاااااااااابت االضااااااااااطااابت ا دود ن م  اإلف ،خاىاأل
ذلم احءالل ا د دل من قبل  ، وتل قامن دولن هلمإهل تية كاااا  اهبان يف أ ي   نم صحءه "أ

 الةراابق.ا ثارل  ض  أو  ،دارسندخال األ ثم  ،جنلبةاإل

تااك يف تااك كان  ساابب وقاف لااحل تية م  األمام على الساالطن من األحصااال اإل نم كجا أ
تااك ارجبل سااااااااباجل وهاها رد األلءلم األ ؛ام   أتااك ا اجل وااءصااااااااارهم فب ا وبيل م ظ ا األ

يجل و م، ١٩٠٤مامن فقد كان ميءلك ا من عام ما اإلأ ،مام حيىي السااااااالطن الدابا نوسااااااالجاا اإل
وحصاال  ،ضاااافبنإمام على امءبازات حصااال اإل "دعان"هبا يف  ي  ا  اطق الة د ن ويف مياهدل 

 ه ات   هلم. اّ أمن حيكم البجن و  أبّنممام تااك على اعرتاف من اإلاأل
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ا كان مشال البجن اليثجاين وعجلب   ،تااكا من األسب  إمام اسااءلم الساالطن اإل نم وخالصاان ذلم أ
والساااااااااايادي فبجا  يد  اإلدر ساااااااااا انهبم عن الء د د  "صاااااااااا ياحل"ما عدا  لإلمامها خاضاااااااااا  

  اجل البجن احملءل.بجنلبةي على حدود واإل

ولذلم اساااااااءبقى  ي   ،سااااااااسأي تصاااااااار لب احل دولن وال خربل وال سااااااااا ق وال أ لإلماممل  كن 
ع دما  "ل القاساااااااااااااام"آ هبدادأما الذي قام  ه وها األ ،تااك لذلم اليباضار اد وا اظفا األ

 .األوا ل جن اخلجسن تااك وخاصن يف ع د األهلب ببش م ا  ظم من األأكان 

 إباثرلفبقامان  ،ساااااااااااااااته وفاوع اأد افا أىل  ي  إل ا كم يف  ي  احملافظات مام  اكّ كان اإلو 
مام م ا  اطق هتدد مضاااب  دولن اإلىل ثارات ومتادات يف تلّ إمما  قاد  ؛الفنت وال ياات ا ذهببن

 ذلم ثارل ا قاطال وثارل الةراابق.ومن 

 -: كـاآليتاألحداث   خصنتائج مل -
   للحاكم اليا  ا ءل ف للءحالف م  القاى كان حمجد اإلدر سااااااااا  حاكم عساااااااااا مثاال 

حتال يف حتالفه   م  اإل طالبا ثم اك فءحالف أوال  األب ببن يف ساااااااااااااببل الءالد من االتا 
 إىل اإلجنلبة.

   الءحالف  ا اإلمام واالدر سااا  حتال إىل عداحل  يد أن ختلى اإلمام عن دعم اإلدر سااا
 م.١٩١١مي م الصلح يف دعان  وأ اميف حمار ن األتااك 

   ااءصاااااا فب ا األتااك كاات بب ن البجن يف ا اجل اليا بن األوىل ه  ارب ن الاحبدل ال
د الفاصاااااان ووافق على اسااااااءالم ا  اطق احملارل ن اإلمام حيىي اقء ّ أم ولا  ،د الرب طااباضااااااّ 

وتيبا وضاااااااااااااا  الاباد  ،ل اخلا طن البج بنم من ارب  اليثجاين لءيبا شااااااااااااااكم ١٩١٨عام 
 .صبحت البجن شطا ن م فصلاأجا ول   ،الرب طاين يف البجن
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 طن يف البجن  يقلبن زعبم مجاعن د  بن ميثل هذه ارجاعن تيامل اإلمام حيىي م  الساااااااااااااال
 تاكبةه على القاى احمللبن يف الداخل ثم  ،وكل مقدرات الدولن لصااااا  هذه ارجاعن ،فقط

 أدى ضيف البجن وااكجاش ا.
  مل  لءفاات اإلمااام حيىي لب اااحل بب  قاي حيج  دولءااه رهم اخلطا الكبا احملبط  بالده من

 البجن.  اجلبمشال و 
  ا لم سياد  فاض ا جا ن  "مبياهدل"اإلمام حيىي تساهل يف تقا ن دولءه حىت تفابأ  إنم

  . ءاقي ا على عسا فشكل ذلم له صدمن مل  م  
  اك ألبل ا ال  مل حي   "منت ا "ا جتاه  ي  القضاااااااااااااي وأمه ا قضااااااااااابن اإلمام كان سااااااااااالبب   إنم

 .اساك   
    ي  الاادول األور باان كاااااات األوىل م  ااا م  عقااد اإلمااام حي  ةجاعاان مياااهاادات م

  .إ طالبا يف حماولن م ه للحصال على قال خارببن تدعجه يف مااب ن الدول ا ياد ن له
   ت من الءجثباال ا خلااّ نااّ إ   الم رهم تلاام ا ياااهاادات ال  عقاادهااا اإلمااام م  تلاام الاادول إ

 الد لاماس .
   اإلمام خسااااااااااا بةحل كبا من أراضاااااااااابه لصااااااااااا   ا طاابا عام  نم إ   الم رهم ا ياهدات تلم إ

الدول األور بن  وهذا  يطب اا تصااااااااااااااار لطببيان تلام ا يااهدات واليالقات أنم  ،م١٩٢٨
 كاات تبحث عن مصا  ا يف البجن أكثا من اسءفادل اإلمام م  ا.

"، منتدى املؤرخ م1970 – 1920"الندوات اخلاصة بتاريخ اليمن احلديث واملعاصر املصدر:
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