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:ملخص الدراسة
عدت

–
ي ١٩٦٧الى ١٩٤٨

.فحسب بل المستقبل العربي السیاسي واالقتصادي 

١٨٣٩
عاما ، ومنذ سیطرتھا ) ١٢٩(طویلة استمرت على مضیق باب المندب  واستمرت سیطرتھا لمدة 

.المعاھدات 
ساھمت بریطانیا بأحداث تغیرات سیاسیة في الی

١٩٣٤

.ومشایخ المحمیتین في معاھدات استشارة

لقصر ١٩٤٨عام 
یوما )٢٤(مدتھ التي استمرت 

.ةدون علم الحكومة الیمنی

١٩٦٧الى ١٩٤٨–
.القول انھ من المواضیع التي لھا اھمیة في تاریخ الوطن العربي الحدیث والمعاصر

و ١٩٣٤البریطانیة بین عامي –الخر وجود دراسات  اشارت الى العالقات الیمنیة اما المسوغ ا
امعة –١٩٦٢ ج

١٩٩٢
قسم التاریخ في الكلیة المذكورة ، وكذلك رسالة الماجستیر للباحث محمد مراسالتھا  المتكررة مع

الى ١٩١٨–حبیشي محمد الموسومة ب العالقات البریطانیة 
، إذ لم یتوسع في مسألة العالقات ١٩٩٢قدمت الى معھد البحوث والدراسات العربیة عام ١٩٣٩

، وربما كان عذره 
.جھدا شكر علیھ

١٩٩٣ ،

.صح التعبیر ان
خاتمة التي تنطوي علـى خالصـة الهـم         الرسالة مقدمة وتمهيد وثالثة فصول و      ضمت

االستنتاجات التي تم التوصل اليها في ضوء ما توفر من حقائق ومعلومات ، تضمن التمهيد ،                
تسمية اليمن ومساحتها وحدودها وموقعها ثم نبذة عـن الواقـع االجتمـاعي واالقتـصادي               

.بداية االهتمام البريطاني باليمنوالسياسي، ثم 
البريطانية –مدخل إلى صلب الموضوع ، إذ عالج العالقات اليمنية        فهو أما الفصل االول  

استهل بـانقالب عبـد اهللا       وقد، )١٩٦٢-١٩٤٨(أحمد بن يحيى  حميد الدين       في عهد اإلمام    
من ثم حرصنا على لتقويض حكم اإلمام يحيى والذي كان مصيره الفشل، و١٩٤٨عامالوزير



٢

نقالب احمد  وا دراسة المعارضة الداخلية لإلمامة اإلمام احمد بن يحيى وموقف بريطانيا منها          
مهد ذلك عن السياسة التي اتبعها اإلمام احمد في الداخل وسياسـته             ، الذي  ١٩٥٥الثاليا عام   

.١٩٥٥الصارمة التي ادت  الى انقالب عام 
مة اتحاد إمارات الجنـوب     ى األثر البريطاني في إقا    الضوء عل  وقد سلط  الفصل الثاني      

،وقد مهد لذلك بالمعاهـدات االستـشارية التـي عقـدتها     )١٩٦٢-١٩٥٩( العربي بين عامي 
. بريطانيا مع السالطين وامراء المحميات الشرقية والغربية

دراسات األحزاب والتجمعات السياسية في جنوب اليمن والموقـف البريطـاني             فضال عن   
ها، وأخيرا معارضة، اإلمام أحمد بن يحيى للسياسة البريطانية في الجنوب ودعمه للقبائـل              من

البريطانية ،التي -اليمنية المناهضة لالستعمار البريطاني مما ادى الى تدهور العالقات اليمنية 
طانية أنتهت بإستخدام بريطانيا القوة العسكرية وقصفها القرى والمدن الحدودية بالطائرات البري

.األمر الذي دفع اإلمام احمد بن يحيى للتحالف مع المعسكر االشتراكي
البريطانية في مرحلـة الـصراع       –أما الفصل الثالث فقد افرد لبحث العالقات اليمنية         

فـي الـيمن    ١٩٦٢|ايلول|٢٦،وفيه تم استعراض ثورة     )١٩٦٧-١٩٦٢(الجمهوري –الملكي  
الملكـي   –موقف بريطانيا من الصراع الجمهوري       ذلكوك.الشمالي والموقف البريطاني منها   

بـين عـامي    ، وصوالً إلى موقف بريطانيا من التدخل المصري في الـيمن          ١٩٦٧-١٩٦٢
/ تشرين الثاني   /٣٠واخيراً تم االنسحاب البريطاني من الجنوب اليمني في           ١٩٦٧-١٩٦٢
١٩٦٧.

مقدمتها الوثائق العراقيـة     اعتمدت الرسالة على مجموعة متنوعة من المصادر ويأتي في        
غير المنشورة والتي أسهمت في اغناء البحث بشكل واضح فقد استفادت الدراسة من ملفـات               
البالط الملكي المحفوظة في دار الكتب والوثائق ببغداد ووثـائق وزارة الخارجيـة العراقيـة               

وثـائق ببغـداد    وتقارير السفارات العراقية في جدة والقاهرة المحفوظة  فـي دار الكتـب وال        
والمختصرات بمحاضر جامعة الدول العربية ومقتطفات الوثائق األمريكية المختصة بـشؤون           
الشرق األوسط  والمصورة على أشرطة المايكروفلم بدار الكتب والوثائق ومنها تم االطـالع              
على مجموعة الوثائق  الخاصة باليمن خالل مدة البحث اذ افادت الباحثة فـي الفـصل االول         

.وغطت بعض األحداث في الفصل الثاني 
كما ان توفر المجموعة الوثائقية البريطانية الكثيرة عن اليمن التي كشف عنها في عـام               

، شجعت الباحثة في اختيار موضوع الرسالة والبحث فيه حتى جـاءت قريبـة الـى                ١٩٩٣
.فادت الباحثة في جميع فصول الرسالة الدراسة الوثائقية ان صح التعبير اذ ا

أما الوثائق المنشورة، فقد شكلت مادة ال يستهان بها في هذه الدراسة، إذ تكمن أهميتها في                
كونها مصادر عاصرت األحداث وبعض منها يعد وثائق شخصية لشخصيات بارزة سـاهموا             

لذي الفه عبد اهللا السالل،     في صنع تلك األحداث فأمدتنا بمعلومات مفيدة وأساسية مثل الكتاب ا          



٣

والذي تضمن وثائق وتجارب شخصية لرجل كان له دور فـي            ١٩٤٨ثورة اليمن الدستورية    
. النظام السياسي
العربية والمترجمة واألجنبيـة فـأهم المـصادر    ا على مجموعة من المصادر    كما اعتمدن 

احتـوت مؤلفـاتهم علـى      العربية كانت لمؤلفين اهتموا بقضايا اليمن والسياسة البريطانية، و        
معلومات مهمة ساعدت إلى حد كبير للكشف عن جوانب خفية لكثير من الوقـائع الـسياسية                

وقد حرصت الباحثة على التنويع في الكتب العربية والمترجمة والتعامل          .واالقتصادية المهمة   
ـ                   ك معها بحذر اذ ان كان البعض منها متحيزا لطرف دون االخر ، فعلى سـبيل المثـال اري

، ترجمة حسين عبد اهللا العمري، اعتمد علـى راي           ١٩٦-١٥١٥٧١ماكرو ، اليمن والغرب     
. البريطاني    

، اذ  ١٩٦٨-١٩٤٨مثل كتاب  عبد اهللا احمد الثور كانت عدة مؤلفات منها ثورة الـيمن               
افاد الباحثة في الفصل االول  وكذلك في الفالن االخيران، محمد عمر الحبشي،اليمن الجنوبي              

ياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وكذلك المؤلف فاروق عثمان اباظة كانت له عدة كتـب منهـا           س
والسياسة البريطانية في البحـر االحمـر       ‘العالقات البريطانية بين الحربين العالميتين، وكتاب     

اذ )  ١٩٤٨-١٩٠٤(،وغيرها ، سيد مصطفى سالم، تكوين الـيمن الحـديث           ١٩١٨-١٨٣٩
سبتمبر   ٢٦هيد وكذلك الفصل االول والثاني، وناجي علي االشول، ثورة          افادت تلك الكتب التم   

. وغيرهم من المؤلفين العرب افادت تلك الكتب الباحثة في الفصل الثالث
أما المصادر المترجمة فكانت لمؤرخين غربيون اعتنوا بتاريخ اليمن وتأثير بريطانيا عليه 

السعيدة، ترجمة طه فوزي، وايلينا جولوفسكايا،       ومن تلك الكتب، سلفاتور ابو نتي، هذه اليمن       
، ترجمة محمد علـي عبـد اهللا        ١٩٨٥-١٩٦٢التطورات السياسية للجمهورية العربية اليمنية      

.البحر اذ افاد الباحثة في الفصل الثالث
ويجب ان أشير أيضاً إلى الرسائل واألطروحات التي تناولت جوانب مهمة من العالقات              

انية  فقد مهدت لي الطريق لتكوين تـصور واضـح عـن اهـم األحـداث                 البريط –اليمنية  
والتطورات التي شهدتها تلك العالقات بين البلدين وينطبق  القـول بـصورة خاصـة علـى                 

، ورسـالة   )١٩٦٢ثورة الـيمن    (أطروحة الدكتوراه عبد اهللا فارع عبده العزعزي المعنونة           
، التي امـدتنا  )في اليمن١٩٤٨ثورة عام (   الماجستير محمد شوعي حسن الشرفي المعنونة     

بمعلومات وافية  فضالً عن رسائل كل من عبد القوي الغفاري وجالل ابراهيم عبد اهللا فقيـرة       
وجمال حزام النظاري وكذلك رسالة الماجستير ألحمد عبد اهللا الذيقاني التي رفـدت رسـالتنا              

باحثة في جميع الفصول ألنها تدخل      بتفاصيل هامة وقيمة افادت تلك الرسائل واالطروحات  ال        
.ضمن اتجاه ومسار الرسالة

وكان  للموسوعات حضور متميز في البحث، إذ زودتنا بتعـاريف دقيقـة لكثيـر مـن                 
الشخصيات والمدن والمواقع وغيرها ونذكر منها معجم المدن والقبائل اليمنية ألحمد ابـراهيم             
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ألنه يحوي على تعاريف لمدن اليمن وبعض المقحفي اذ افاد الباحثة في جميع فصول الرسالة     
الشخصيات اليمنية، والموسوعة اليمنية ألحمد جابر عفيف والموسوعة السياسية لعبد الوهاب           

.الكيالي والموسوعة السياسية، احمد عطية اهللا 
وكان للمقاالت المنشورة والبحوث دور ايجابي النجاز واكتمال معلومات الرسـالة منهـا       

مـشاعل الحريـة    (ومحمد بن علي االكوع     ) سياستنا الخارجية وثورة سبتمبر   ( احمد الحداد 
).تنطفيء

أما الصحف والمجاالت فقد أمدتنا بمعلومات متنوعة وفريدة عن األحداث ألنها غالباً مـا              
، المجلـة   )العـراق (عاصرت هذه األحداث يوم بيوم مثل المجالت العربيـة أفـاق عربيـة              

).مصر(الجديدة
اليمنية الحكمة، اليمن الجديد، الكلمة، دراسات يمنية والصحف اليمنيـة مثـل            والمجالت  

.سبتمبر، حضر موت، الثورة الجمهورية٢٦اإليمان، الثورة، صوت اليمن، اليقظة، 
وكما أن المصادر األجنبية لها دوراً بارز في أغناء البحث بالمعلومات المفيدة وأبـرزهم              

:    ثه مثلاللذين زاروا اليمن وعاصروا أحدا
.Richard األمريكي H. Sanger واأللمانيHans Helfitsوالبريطاني Harold
IngramsوDoreen Ingrams  أو ما كتب كتابات عن تاريخ اليمن المعاصر أمثـال

Manfred Wالفرنسي  .Wenner اذ افاد االخير الباحثة في الفصل الثاني وكذلك الفصل
كان من الطبيعـي ان يعتمـد       .المدونة في قائمة المصادر األجنبية      الثالث، وغيرها من الكتب     

البحث على منهج السرد التاريخي لغرض ضبط التسلسل التاريخي وعدم الوقوع في هفـوات              
منهجية ولكن هذا اليعني األبتعاد عن المنهج التحليلي الذي يكشف او يوضح الغموض التـي               

.وصفي لغرض توضيح بعض األيجازاتتحتويه الوثائق والمصادر وكذلك المنهج ال
الطبيعي ان تمر الطالبة بصعوبات اثناء البحث وهي صعوبات مر ويمر بها كـل              وكان  

طالب ومنها التنقل واحيانا بل ودائما الوقت المصروف في النقل هو اكثر من وقت الوجود في 
ال عن المبالغ االضافية    المكتبة وكذلك انقطاع التيار الكهربائي والسيما اثناء طبع الرسالة فض         

.التي تستهلكها واسطة النقل واالستنساخ
رة  لھم سلفا واخیرا اضع ھذا الجھد بین یدي أساتذتي األفاضل رئیس وأعضاء ھیئة المناقشة شاك

.وعال وحده ومن هللا التوفیق

ةالباحث


