
 

 العراق واليمن : دراسة تاريخية في عالقاتهما
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 األستاذ الدكتور ابراهيم خليل أحمد العالف *                                         

 
 مقدمــة :  

كأي قطر عربي وآخر ، فإن بين العراق واليمن صالت تاريخية حضارية عميقةة الذةرور ،           
ة من بالد اليمن السعيدة إلى أرض الرافدين ، بعد تصدع سد مأرب ، والعالقةات بةين فالهذرات العربي

العةةراق والةةيمن عيةةى أيةةاا دولتةةي المسةةاررة والأساسةةسة التةةي أسسةةتها القباجةة  اليمسيةةة التةةي توذهةةت سحةةو 
شةةما  الذريةةةرة العربيةةةة ، دليةةة  عمةةةق الصةةةية وديمومتهةةةا واسةةةتمرار ا بعةةةد  هةةةور ا سةةةالا وقيةةةاا الدولةةةة 
العربيةةةة ا سةةةالمية ،وتحةةةو  الةةةيمن لكةةةي تكةةةون ذةةةرلا  مهمةةةا  مةةةن  ةةةر  الدولةةةة التةةةي اتخةةةرت بأةةةداد أيةةةاا 

 .( 1)العباسيين عاصمة  لهما 
وفةةي العصةةور الحدي ةةة ، أخةةرت  ةةر  الصةةالت تتعمةةق فأبةةان السةةيطرة الع ماسيةةة ، والتةةي اسةةتمرت      

ل العةةراق يس ةةرون إلةةى الةةيمن عيةةى أسهةةا بةةين القةةرسين السةةادو عشةةر ومطيةةع القةةرن العشةةرين ،  ةة   أبسةةا
مةةوطن ادذةةداد ، وموجةة  الحكمةةة العربيةةة ، وكةةان أحةةد ا حيسمةةا يةةر ب إلةةى اليمن،فإسةة  يعةةد ا موطسةة  
لى شيل من  را القبي  أشار عدد من  ادصيي،حتى أس  يعتر ويفتخر برلك أماا أبسال  وأصدقال  ، وا 

سي في اليمن . فقد قا  بعضها أس  كان يتعاطف مع الضباط العراقيين الرين خدموا في الذيش الع ما
أبسال اليمن في  مومها ومشاكيها ،ويسهموا في  وراتها المستمرة ضد السيةر الع ماسي.وقةد اخترسةوا فةي 
راكةةرتها ،  الك يةةر مةةن الةةركريات عةةن الةةيمن وأ يهةةا ، وكةةاسوا معذبةةين بةةالروه الكفاحيةةة التةةي أ هر ةةا 

يين وقةةدرتها عيةةى طةةرد ا وتحريةةر أرض الةةيمن مةةسها . وسةةركر فةةي  ةةرا اليمسيةةون ضةةد ادتةةراك الع مةةاس
( ليمةةخرا المعةةروف عبةةد الةةرراق  1391الصةةدد مةةا روا  طةة  الهاشةةمي رجةةيو أركةةان الذةةيش العراقةةي ) 

من أسة  قةد خةدا فةي الةيمن قبية  الحةرب العالميةة ادولةى . وكةان عيةى صةية طيبةة با مةاا ( 1)الحسسي 
 ة  1931اليمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن )  يحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى حميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدين ، إمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا

 ةةةةةةةةةةةةةة
 )*(  أستار في مركر الدراسات ادقييمية ة ذامعة الموص  ة العراق .

 
 ( والري استطاع بعد سسة واحدة من تولي  مسصب ادمامة  ، مةن ال ورة عيى 1399



ذبةةار ا عيةةى عقةةد صةةي  ) دعةةان ( فةةي تشةةرين ادو   ، وبموذبةة  حصةةيت الةةيمن  1311الع مةةاسيين وا 
 ى استقاللها . عي

        
 : 1291العراق واليمن بعد تأسيس الدولة العراقية 

، حرص الرعمال والقادة العراقيةون آسةةراك ، وفةي 1391بعد  هور الدولة العراقية الحدي ة سسة        
( عيةةةى أن تكةةةون الةةةيمن حاضةةةرة فةةةي كةةة  مشةةةروع  1399ة  1391مقةةدمتها الميةةةك فيصةةةة  ادو  ) 

العراق لتحقيق  .. وقةد اشرأبت أعساق العرب يومراك إلةى العةراق وقيادتة  ، أمةال   سهضوي قومي يسعى
مسها في قيام  بتحقيق الوحةدة العربية ، وقد أكدت ادحراب العراقية التي تأسست آسةراك فةي مسا ذهةا 
عيةةةى ضةةةرورة أن يضةةةع العةةةراق  ةةةدف الوحةةةدة العربيةةةة فةةةي مقدمةةةة أ دافةةة  السةةةامية ،فهةةةرا مةةة ال  حةةةرب 

يحةدد فةي المةادة  1399ستقال  العراقي الري تأسو في مديسةة الموصة  فةي ادو  مةن أييةو  سةسة اد
 .( 1)ال ال ة من س ام  ادساسي " أن الحرب يستهدف تسشيط حركة الوحدة العربية " 

حقيقةةةة اتذهةةةت أفكةةةار الرعمةةةال العةةةراقيين المةةةخمسين بالقوميةةةة العربية،مسةةةر استهةةةال الحةةةرب العالميةةةة      
ولةى ، ليةدعوة إلةى خيةق وحةدة عربيةة تذمةع شةتات العةرب ، وتوحةد كيمةاتها ، وتفسة  مذةا  العمةةة  اد

والسشةةةاط والتعيةةةيا أمةةةاا أكبةةةر عةةةدد ممكةةةن مةةةسها ، متخةةةرين مةةةن روابةةةط اليأةةةة والةةةدين وسةةةاجر المصةةةال  
 .( 1)المشتركة ، ما يسوغ  را المسعى ويبرر  

كفةةاه العربةةي توذيهةةا  صةةحيحا  ، يضةةمن   ليعةةرب وكةةان المخيصةةون يسةةادون ، بوذةةوب توذيةة  ال      
وحدتها ، ويذعيها أمسا  بعةد خوفها وعرا  بعد رلهةا . وكان العراق في طييعةة ادقطةار العربيةة المخمسةة 

 .( 1)بهرا التوذ  ، والساعية لهرا الأرض 
قةاموا بةدور وقد أعةرب الميةك فيصة  ادو  بعةد تشةكي  سةوري السةعيد ، و ةو مةن السياسةيين الةرين     

 13ة 1391آرار 99كبيةر فةي الحركةة العربيةة القوميةة قبية  الحةرب العالميةة ادولةى ، ورارتة  ادولةى )
( عةةةةن ر بتةةةة  فةةةةي أن يعذةةةة  فةةةةي وضةةةةع الحذةةةةر ادساسةةةةي لمةةةةا كةةةةان يفكةةةةر بةةةة  1391تشةةةةرين ادو  

 .( 1)السياسيون في العراق ، ولما يسادي ب  المخيصون 
 
 

 لف العربي :دور العراق في ضم اليمن للح
قرر الميك فيص  ادو  تشكي  وفةد عراقةي برجاسةة رجةيو الةوررال سةوري السةعيد ، وعضةوية           

رجيو أركان الذةيش طة  الهاشةمي ، ومةدير ادمةور الخارذيةة موفةق ا لوسةي ، وسةكرتير ورارة الةدفاع 



 92ر الوفةد بأةداد يةوا أحمد المساصفي ، لإلتصا  بادقطار العربية لتحقيق  رض الوحدة . وقةد  ةاد
 ، ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرور الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمن وادردن و  1391آرار 

) مميكةةة الحذةةار وسذةةد وميحقاتهةةا ( ، وقةةد سذةة  الوفةةد فةةي مهمتةة  القوميةةة ، وعقةةد مةةا أصةةب  يسةةمى 
بةالحيف العربةي الةةري ضةار العةةراق والةيمن وادردن ومميكةة الحذةةار وسذةد وميحقاتهةةا ) المميكةة العربيةةة 

وكةةان اسضةةماا  ةةةر  ادقطةةار بصةةيأة معا ةةدات أخةةوة وصةةداقة وتعةةاون وحسةةن السةةعودية فيمةةا بعةةد ( . 
 .( 1)ذوار 

كان الوفد الري توذ  سحو اليمةن ، مخلفا  من رجيو أركان الذيش ط  الهاشمي ومدير ادمور         
من الخارذية موفق ا لوسي، في حين توذ  ا خرون إلى ادردن والسعودية  وقد التقى الوفد بإماا الةي

وأتا مهمت  القوميةة فةي إقسةاع ا مةاا با سضةماا إلةى الحيةف  1391سيسان  93يحيى حميد الدين في 
،وقد بر  الوفد ذهودا  كبيرة في  را المذا  ،إر كاست العالقةات بةين الةيمن والسةعودية قةد وصةيت إلةى 

ليمةةن أن البيةدان ر بةة حد ا قتتةا  عيى الحدود . ومما ذال فةي ديباذةة معا ةةدة ادخةوة بةين العةراق وا
مسهما في تأسيو صداقة ووداد عقدا  ر  المعا دة تمهيدا  لتسفير ادمسية القومية في توحيد كيمة ادمة 

 .( 1)العربية 
عةن طة  الهاشةمي، رجةيو اركةان الذةيش ، أنر ( 1)ويروي المخرا العراقةي عبةد الةرراق الحسةسي         

ا مةةاا يحيةةى وأقسعةة  بأ ميةةة توقيةةع معا ةةدة ادخةةوة مةةع العةةراق ، الهاشةةمي اسةةتفاد مةةن عالقتةة  القديمةةة ب
وا سضماا إلى الحيف العربةي خاصةة  بعةد أن شةعر بةإن ا مةاا متةأ ر بالدعايةة الفاشةية السةاجدة آسةراك 
م ةا  فخي ر  بين أمرين ،إم ا أن يوفد من يعتمد عيية  إلةى العةراق ليتو ةق مةن تقةدا  ةر  المميكةة الفتيةة ، وا 

صحة وفادت  فيقب  معا ةدة ادخةوة المعروضةة عيية  ، فتةأ ر ا مةاا بهةرين العرضةين ، وأمةر أن ي ق ب
بقبةةو  المعا ةةدة فةةورا  .وقةةد وقعهةةا عةةن ميةةك العةةراق طةة  الهاشةةمي وعةةن إمةةةاا الةةيمن القاضةةي عبةةد ا  

أن تسةود العمةري . وقد سص ت المعا دة عيى تبةاد  ا عتراف بين المميكتين العربيتين ، وعيى أ ميةةة 
 بين الطرفين روه ادخوة والصداقة الوطيدة والسيا الداجا والسعي لتوحيد العرب .

  
 

 اليمن ترسل طلبتها للتدريب في العراق :
ولقد كان من  مار ريارة الوفد العراقي لييمن ، وخاصة  في عقد معا دة ادخوة ورأب الصدع          

لى إسهال المسارعات التي كاست قاجمةة بيسهمةا بتوقيةع معا ةدة بين اليمن وذارتها السعودية ، والتوص  إ
، أن اسدفع ا ماا يحيى حميد الةدين سحةو العةراق  1399مايو  13الطاجف بين السعودية واليمن في 



وقبولةةة  عةةةرض العةةةراق باسةةةتقبا  عةةةدد مةةةن طيبةةةة الةةةيمن ليدراسةةةة فةةةي مةةةدارو العةةةراق وكيياتةةة  المدسيةةةة 
سةةة محيةةي الةةدين العسسةةي . وقةةد تةةورع طالبهةةا ليدراسةةة فةةي دار المعيمةةين والعسةةكرية،وكاست البع ةةة برجا

بع ةةةة أخةةةر  اسضةةةا مع ةةةةا طالبهةةةا إلةةةى الكييةةةة  1392ا بتداجيةةة والكييةةةة العسةةةكرية ، تبعتهةةةا فةةةي سةةةسة 
ةةا تةةولى عيةةي ذةةودت اديةةوبي رجاسةةة الةةوررال فةةي ( 1)العسةةكرية  ، وضةةةع مشةةروعا   1399آب  92. ولم 

ادقطةةار العربيةةة واعتمةةاد المبةةادة السةةيمية فةةي حةة  الخالفةةات ، وقةةد تيقةةى أبسةةال لتس ةةيا التعةةاون بةةين 
ادقطار العربية مساعي العراق  ةر  بك يةر مةن الأبطةة والسةرور . فا مةاا يحيةى حميةد الدين،وذةد أن 

 الضرورة تقتضي تقوية الذيش اليمسي،لرلك أرس  بعض الطالب ليدراسة في العراق .
أرسةةيت اليمةةةن أو  مذموعةةة مةةن الشبةةةاب إلةةى بأةةةداد ليدراسةةة والتةةدريب فةةي  1399ففةةي سةةسة        

الكيية العسكرية العراقيةة . وقةد تخيةى ا مةاا يحيةى بعةد رلةك عةن سياسةت   ةر  بسةبب تخوفة  مةن تةأ ر 
ة  اسةتقداا بع ةات عسةكرية تدريبيةة   خالل بالتوذهات القوميةة السةاجدة فةي العةراق ، وأصةب  ا مةاا يفض 

 .( 1)، كما سسر   1391.كما فع  حين استقدا البع ة العسكرية العراقية سسة من الخارج
كان أعضةال البع ةات اليمسيةة مةن أبسةال ادسةر المتوسةطة والفقيةرة ، وقةد تذسةب ا مةاا يحيةى أن       

لعةةراق تكون من أبسةال السادة المميرين أو أبسال العشاجر البارريةن ،  ير أن أفراد البع ات اليمسية إلةى ا
تأ روا بادفكةار العصرية والمالمة  الحضةارية وسم ةو تيةار القوميةة العربيةة ، فأسضةموا سةر ا  ليمعارضةة ، 

اعتقيت سيطات ا مةاا بعض أعضال البع ة العسكرية اليمسيةةة  1399فأ روا وأرادوا قوتها . وفي سسة 
بةد ا  السةةال  ومحةي الةدين العسسةي من الشباب الرين تيقوا تدريباتها في العةراق ، وكةان مةن  ةخالل ع

 1319و  1399وأحمد الحورش ، وقد قد ر لهخالل أن يسهموا فةي حركةات الةيمن ال وريةة بةين  سةستي 
(1). 

وق ع العراق مع السعودية معا دة أخوة وتعاون سص ت المةادة السادسةة مسهةا  1391وفي سيسان        
اليمن عيى ا سضةماا إليهةا  وقةد بةر  العةراق ذهةودا   عيى أن يسعى الطرفان المتعاقدان لحم  حكومة

وصةة  بأةةداد السةةيد محمةةد الربةةارة الحسةةسي وريةةر  1391حريةةران  1كبيةةةرة فةةي  ةةرا المذةةا  . وفةةي يةةوا 
القصر اليمسةي ومعة  سةكرتير  محمةد أبةو طالةب موفةدين مةن قبة  ا مةاا يحيةى حميةد الةدين ليس ةر فةي 

ومكة  الوفةد اليمسةي فةي العةراق مةدة مةن الةرمن  ةا  ةادر دون  أمر اسضماا اليمن إلى  ر  المعا ةدة ،
 .( 1)الوصو  إلى ستيذة 

( وكةةان معروفةةا  بتوذهاتةة  القوميةةة ، فةةي أن يبةةر    1393ة  1399لةةرلك فك ةةر الميةةك  ةةةاري )        
مسةعى ذديةدا  لضةةا الةيمن ، فقةرر إرسةةا  وفةد برجاسةة ذميةة  المةدفعي ، وسةعيد الحةةاج  ابةت ، ومحمةةد 

كبةةة ) رعةةيا حةةرب ا سةةتقال  فيمةةا بعةةد ( ، و ةةا مةةن المعةةروفين بسشةةاطها القةةومي العربةةي إلةةى  مهةةدي
اليمن . وقد حم  الوفد رسالة  من الميةك  ةاري إلةى ا مةاا يحيةى تتضةمن دعةوة الةيمن لإلسضةماا إلةى 



  شخون المعا دة المركورة ،واستعداد العراق لتيبية ك  متطيبات اليمن من المساعدات والخبرات في ك
وقوب  في اليمن بك  حفاوة ، وسذ  في مهمتة  سذاحةا  1392آرار  11الحياة .  ادر الوفد بأداد يوا 

. وممةا ذال في ديباذة ( 1) 1392سيسان  93با را  ، إر وق ع ا ماا و يقة ا سضماا إلى المعا دة في 
مية ، يشةةةعرون بالحاذةةةة الماسةةةةة المعا ةةةدة،أن قةةةادة العةةةراق واليمن،بسةةةال  عيةةةى الةةةروابط العربيةةةة وا سةةةال

ةةت المعا ةةدة  ليتعةةاون بةةين العةةةرب والتفةةا ا فةةي الشةةخون التةةي تهةةةا مصةةيحة البيةةدين وسةةالمتهما . وسص 
كةرلك عيةى أسهةا قابيةة لمةةن أراد الةدخو  فيهةا مةن الةدو  العربيةة المسةتقية ، وأن الطرفةان يتعهةدان بةأن 

( 1)يسهما بطرق المفاوضة الودية وبالوساج  السيمية يحسما ما عسا  يحد  من ا ختالفات التي يقع ب

. 
عةةن  ةةر  المهمةةة التةةي أطيةةق عييهةةا عسةةوان " ( 1)تحةةد  الشةةيم محمةةد مهةةدي كبةةة فةةي مركراتةة          

مهمة قومية في اليمن " فقا  : أن الوفةد قاب  ا ماا يحيى فةي صسعال وحد   عن المهمة التي استدب 
يمن في ا تفاق ال ساجي المعقود بين العةراق والسةعودية كطةرف  الة  ، وقةد إليها الوفد ، و ي إدخا  ال

شةره الوفةد لإلمةاا الفواجةد التةي سةيذسيها الةيمن مةن اسضةمام  إلةى  ةر  ا تفاقيةة مةن السةواحي السياسةية 
وال قافية وا قتصادية . وقد تطرق محمد مهدي كبة إلى وذود عدد من المدرسين العةراقيين فةي الةيمن 

ويةةدير ا  1392كةر مة ال  أن ادارة المدرسةة الوطسيةةة المتوكييةة فةي الحديةدة كاسةةت قةد تأسسةت سةسة . ور
عراقي  و محمد خيوصي الحاج عيي البأدادي ، وكاست تعد من المدارو الحدي ة التي تد رو العيوا 

د العةراق العصرية واليأات ادذسبية . وأضاف كبة : أس  لفت س ر المسخولين في الةيمن ، إلةى اسةتعدا
رسةةا  المدرسةةين ، وقةةد أ هةةر  ةةخالل وفةةي مقةةدمتها ادميةةر سةةيف  لمسةةاعدة الةةيمن فةةي مذةةا  التعيةةيا وا 

 ا سالا عبد ا  أمير الحديدة ا تماما  بميحو ات  ووعد  خيرا  بأخر ا بس ر ا عتبار .
 البعثة العسكرية العراقية إلى اليمن :

لطيةةةب الةةةيمن بإيفةةةاد بع ةةةة عسةةةكرية مةةةن الذةةةيش  1391  سةةةسة اسةةةتذاب العةةةراق فةةةي أواجةةةة                  
العراقةةي إلةةى الةةيمن لأةةرض تحةةدي  أس مةةة الذةةيش اليمسةةي وتدريبةة  وفةةةق ادسةةاليب الحدي ةةة خةةال  مةةدة 
أمد ا  ةال  سسوات ، وقةد تألفت البع ة من العقيد الةركن اسةماعي  صةفوت رجيسةا  ، وعضةوية الةرجيو 

مةةةةدفعي ( ، والراجةةةةد محمةةةةد حسةةةةةن المحةةةةاوييي ) ضةةةةابط مشةةةةاة ( ، ) الراجةةةةد ( ذمةةةةا  ذميةةةةة  ) ضةةةةابط 
 والمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرا ادو  عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادر محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مي 

 .( 1) ) ضابط مخابرة ( ، والمالرا سيف الدين سعيد آ  يحيى ) ضابط مشاة (
 ( من ضباط الصف و ا : 19كما ضم ت البع ة )          

 الساجب الضابط الكاتب خيف عميد
 ال قحطان أحمدرجيو العرف



 العريف عبد عسيد
 العريف مسير حسن
 العريف سرا  بر ش

 العريف صبري الريحاسي
 الساجب العريف كا ا حمود

 العريف سعدون حمود
 العريف حسن عسكر 
 العريف كا ا عبد ا 

 العريف محمد فرج
 .( 1)الساجب العريف حسون 

وبةةدأت بعةةد  1391سيسةةان  9ال فةةي ووصةةيت صةةسع 13391آرار  9 ةةادرت البع ةةة بأةةداد فةةي        
. وكةةةان مةةةن أبةةةرر اسذاراتهةةةا تطةةةوير ( 1)وصةةةولها العمةةة  وفةةةق خطةةةة مس مةةةة لتحةةةدي  الذةةةيش اليمسةةةي

المدرسة الحربية المتوكيية ، وتأسيةو مدرستين ليمخابةرة وأخر  لألسيحة ، وتشكي  وتدريب فوج مشاة 
قامةة دورات فةي المخةابرة  سمورذي في الذيةةش الةدفاعي اليمسةي ، وتشةكي  بطريةة مدفعيةة سمورذيةة ، وا 

والمدفعيةةة ، وفةةت  دورات ليضةةباط ادعةةوان ليتةةدريب عيةةى تعيةةيا المشةةاة والبسدقيةةة والرماسةةة والرشاشةةة ، 
وتهيجة معيمين ليوذبات الميتحقةة بالخدمةة العسةكرية وفةت  دورات لصةفوف الذةيش المختيفةة ، وتس ةيا 

ارج تحصيسات الميةدان ، واستحدا  مسا ج تعييمية وتدريبية الم ا رات التعبوية ، واعةداد ساحات لسم
عسكرية ، وقد أ دت الحكومة العراقية لييمن كميةة مةن المالبةو والتذهيةرات العسةكرية . وحةين قامةت 
البع ةةة بةةإذرال م ةةا رة عسةةكرية حي ةةة ، كاسةةت الم ةةا رة م ةةار إعذةةاب اليمسيةةين وتقةةدير ا ليذهةةود التةةي 

لا يقتصر سشاط البع ة عيى رلك ، بة  أسهةا وضةعت مسهاذةا  لت قيةةف الضةباط برلها اعضال البع ة ، و 
لقال العديةد من المحاضرات الس رية وطبع الكراريو والوصايا العسكرية وتوريعها   .( 1)وا 

بعد أن أسذرت مهمتها وأدت رسالتها عيى أحسةن  1399عادت البع ة إلى العراق في مطيع سسة     
وا سذةةةار بحيةةةة  اسعكسةةةت آ ةةةار سشةةةاطها عيةةةى ادحةةةوا  وادوضةةةاع التةةةي كةةةان  مةةةا يكةةةون عييةةة  ا دال

يعيشها الشعب العربي في اليمةن مسر عد ة قرون . وقد تحد  أحةد اليمسيةين وكةان عيةى صةية بالسشةاط 
عةن دور البع ةة العسةكرية العراقيةة فقةا  : " كةةان مةن ( 1)السياسي في اليمن و و أحمد محمةةد الشةامي 

اتحةد  عن المخ رات فةي حيةاتي ، أو عيةى ادصة  فةي المذتمةع اليمسةي أيةاا شةبابي . أن  واذبي وأسا
أشةير إلةةى البع ةةة العراقيةةة العسةةكرية التةةي استةةدبها ميةةك العةةراق بطيةةب مةةن ا مةةاا يحيةةى لتةةدريب الذةةيش 



إر كاسةةةت بع ةةةة اختيةةةرت مةةةن أفضةةة  العساصةةةر العراقيةةةة فتةةةوة ومعرفةةةة وأخالقةةةا  "، وأضةةةاف  …اليمسةةةي 
امي إلةةةى رلةةةك قولةةة  : " بةةةرلت  ةةةر  البع ةةةة ذهةةةدا  كبيةةةرا  فةةةي محاولةةةة تكةةةوين ذيةةةةش يمسةةةي حةةةدي  ، الشةةة

ولكةي يقسةع ا مةاا يحيةى بإمكةان  …وأعذبُت بةروه الذسةدي اليمسةي وموا بة  الفطريةة التةي يمتةار بهةةا 
لعةةراق اسضةةماا الذيةةةش اليمسةةي تس يمةةا  حةةدي ا  شةةكيوا الفةةةوج السمةةورذي وذيبةةوا لةة  مالبةةو خاصةةة مةةن ا

وا تموا بتدريب  وتعييم  " . وخال  بضعة أشهر لا يشةعر ا مةاا أ سةال استعراضة  ادسةبوعي إال  و ةرا 
 الفوج يهر أفراد  أرض صسعال و ا يسشدون : 

 نحن ال نخشى أزيز الطائرات         ال وال نرهب قصف المدافع
د أحسةسوا تس ةيا المدرسةة الحربيةة فةي وقا  الشامي كرلك : أن أعضال البع ةة العسةكرية العراقيةة قة    

صةةسعال ووضةةعوا لهةةا البةةرامج العسةةكرية الذديةةدة ، والتةةي تكفةة  تخةةريج ضةةباط أكفةةال ، أسةةهموا فةةي كةة  
.  1319، بة  وكةاسوا  ةا أبطةا   ةورة  1322و  1399الحركات ال ورية في اليمن وخاصة فةي سةسة 

خريذةةي المدرسةةة الحربيةةة فةةي صةةسعال كةةاسوا ويةةردد الشةةامي قةةوال  يةةركر  العةةارفون فةةي الةةيمن ، و ةةو أن 
أك ر كفالة  عسكرية و قافةة وطسية مةن رمالجهةا الةرين تخرذةوا مةن الكييةة الحربيةة المصةرية قبة  ال ةورة 

 .( 1)وبعد ا 
فيقةةةو  أن البع ةةة العسةةةكرية العراقيةةةة أسةةةهمت فةةةي تطةةةوير ( 1)أمةةا الباحةةة  اليمسةةةي سةةةيطان سةةةاذي       

 ا برر كرلك فيما بعد في مذا  التوعيةة السياسةية . ويتضة  أن  ةرا القةو  الذيش اليمسي ، لكن تأ ير 
صةةحي  مةةن الساحيةةة التاريخيةةة إر أشةةار أحةةد أعضةةال البع ةةة إلةةى أسةة  كةةان ليبع ةةة " دور تربةةوي وقةةومي 

الةةري تةةةروج ابسةةة آمةةر المدفعيةةةة ( 1)مشةةهود " . وقةةد تخيةةةف عةةن البع ةةة فةةةي الةةيمن الراجةةد ذمةةةا  ذميةة  
اليمسيةةة ) اسةةماعي  بةةك ( كمةةا توطةةةدت عالقاتةة  بالشخصةةيات اليمسيةةة كةةورير الخارذيةةة القاضةةي محمةةد 
را ب بك الري توسط لذما  ذمي  عسد الحكومة العراقية  بقال  مع ضابطي صف  ) عبةد عسيةد ( و 

وقةد اسةتمر ذمةا  ذمية  فةي مواصةية ) مسير حسن ( في الةيمن  سةتكما  تةدريب وتعيةيا المدفعيةة ، 
مهمت  القومية في تدريب طالب الكيية الحربية ، وتخريج الضباط ، فكان أن تخرج عيي يدية  طةالب 

، وقةد تحسةو ذمةا  ذمية  مةن خةال  معايشةة الواقةع  1392وال ال ةة سةسة  1399الدفعة ال اسيةة سةسة 
تعسفية ، ووذد أن الدافع القومي يدعو  إلى اليمسي  موا أخواس  اليمسيين بسبب سياسة ا ماا يحيى ال

التدخ  ، قدر ا مكان ، لد  ا ماا وابساج  وح ها عيى ا صاله وتطةوير الةبالد وتقويةة صةالتها مةع 
ادقطةةار العربيةةة وا سةةالمية وسبةةر سياسةةة العرلةةة ، فعيةةى سةةبي  الم ةةا  دعةةا ذمةةا  ولةةي العهةةةد اليمسةةي 

لواليةات المتحةةدة ادمريكيةة دسهةةا مةن أشةةةد المخيةدين ليصةةهايسة . أحمةد بةن يحيةةى إلةى سبةةر ا تفةاق مةةع ا
ذبار ةا عيةى  كما استأ  وذود  في الكيية الحربية فح   طالب  عيى ضرورة الضأةط عيى حكةومتها وا 



ا صةةاله وشةةب   مةةةرة الةةيمن بأسهةةا كةةالمرآة المأطةةةاة بالأبةةار لطالبةة  فةةي كيمةةة القا ةةا  أ سةةال ريةةارة سةةيف 
  بةةن يحيةةى ليكييةةة الحربيةةة  " مةةن مسكةةةا الشةةذاع الةةري سيمسةة   ةةر  المةةرآة " ، وكاسةةت ا سةةةالا عبةةد ا

 .( 1)دعوت   ر  سببا  في توبيم ا ماا ل  
ولةةا يكتةةف ذمةةا  بمخاطبةةة اليمسيةةين ودعةةوتها إلةةى ا صةةاله ، بةة  دعةةا الحكومةةة العراقيةةة إلةةى       

إلةةى ورارة الخارذيةةة العراقيةةة ، ) والمحفو ةةة  التةةدخ   سقةةار الشةةعب اليمسةةي ، فكاسةةت رسةةاجي  المتعةةددة
حاليةةا  فةةي دار الكتةةب والو ةةاجق العراقيةةة ، ميفةةات الةةبالط الميكةةي ، ورارة الخارذيةةة ، الةةداجرة السياسةةية ، 

 11في  9993/  2/  919الشعبة الشرقية ، حو  إرسا  بع ات  قافية إلى اليمن رقا الكتاب ص / 
عوة المفتوحةةةة  رسةةةا  البع ةةةات المختيفةةةة إلةةةى الةةةيمن وتيبيةةةة طيبةةةات ( بم ابةةةة الةةةد 1391كةةةاسون ادو  

تشةةةرين ادو   9حكومتهةةةا ، ال سةةةيما التةةةي تقةةةدا بهةةةا سةةةيف ا سةةةالا عبةةةد ا  أ سةةةال ريارتةةة  بأةةةداد فةةةي 
والمتضمسة إرسا  بع ة  قافية لدراسة حالة التربية والتعييا في اليمن ، ووضع تقريةر عسهةا مةع  1392

رسا  بع ة اقتصادية لدراسة واقع الرراعة والري ، والدعوة إلى إرسا  بع ة طبية ، ابدال توصياتها  ، وا 
وحر ر ذما  ذمي  من أن التيكخ في إذابة  ةر  الطيبات سيدفع اليمن إلةى  ةوة ا رتمةال فةي أحضةان 

اليةات الةدو  ا ستعمارية ، وقد تأكد لذما  ذمي  رلك حين أقدا إماا الةيمن عيةى عقةد معا ةدة مةع الو 
أفسحت المذا  دميركا التدخ  في شخون اليمن . ذال في التقرير  1391المتحدة ادمريكية في آيار 

بخصوص المعا دة  1391آيار  99المفص  الري بع   ذما  ذمي  إلى ورارة الخارذية العراقية في 
 ةة  الحكومةةة آيةةار مةةع مم 9ادميركيةةة ة اليمسيةةةة التةةي وقعهةةا سةةيف ا سةةالا الحسةةين بةةن يحيةةى فةةي 

ةة  : " أن المعا ةةدة ضةةمست دميركةةا التةةدخ  فةةي شةةخون  ادميركيةةة فةةي السةةعودية ) ولةةيا ادي ( مةةا سص 
ةةت مسةةودتها عيةةى اعتمةةاد الحكومةةة اليمسيةةة فةةي مشةةاريعها العمراسيةةة والفسيةةة كافةةة عيةةى  الةةيمن ، إر سص 

حريةة التذةارة المطيقةة " . وقةا   الخبرال والفسيين ادميركان ، وأن تتباد  الحكومتين ادميركيةة واليمسيةة
ذمةةةا  أن المعا ةةةدة سةةةتفت  البةةةاب عيةةةى مصةةةراعي  ليسفةةةور ادميركةةةي فةةةي الةةةيمن وسهةةةب  رواتةةة  وأسحةةةى 

 .( 1)بالالجمة عيى ادقطار العربية لتكاسيها في مد يد العون لييمن 
فةي الةيمن كما دعةا ذمةا  ذمية  إلةى إرسةا  وفةد عسةكري عراقةي إلةى الةيمن ليوقةوف عيةى الحالةة     

والس ةر فةي إمكاسيةةة إفسةاه المذةةا  ليضةباط والمدرسةةين اليمسيةين لريةةارة العةراق وا طةةالع عيةى التطةةور 
الري يعيش  في المذا  العسكري والتربوي . ولا يتوقف ذما  ذمية  فةي متابعةة ادوضةاع فةي الةيمن 

. وقةد أسةها ذمةا  ذمية   وا سضماا إلى قوا  التحررية والتفكير الذدي بال ورة ضد حكا ا مةاا يحيةى
التةي  1399في تشكي  خاليا سرية  ورية داخ  الذيش ،ور ب ب  ادمةر إلةى ا شةتراك الفعيةي ب ةورة 

سذا عسها ا تيا  ا ماا يحيى ، ولكسها فشيت حين استطاع ولي عهد  سةيف ا سةالا أحمةد إذهةاض 



لمسصةورة بحذةة أك ةر مةن عةاا ال ورة فاستسيا ال وار وألقي القبض عيى ذما  ذمي  وبقةي فةي سةذن ا
سعي خالل  إلةى تبرجةة العديةد مةن رفاقة  المعتقيةين وتخيةيص رقةابها مةن سةيف الذةالد، فكةان أن بعة  
مةةن سةةذس  باعترافاتةة  كاميةةة إلةةى ا مةةاا أحمةةد محمةةال  سفسةة  مسةةخولية ال ةةورة ، إال  أن ا مةةاا أقةةدا فةةي 

قا  كيمت  المشهورة مخاطبا  طالب   ا ( عيى إعدام  في صسعال بعد أن 1393 ة )  1931رمضان 
 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الكييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال تفرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أوالدي ،
وال يةةر بكا مصةةرعي ، عيشةةوا مبةةادجكا وقضةةية وطةةسكا وموتةةوا مةةن أذيهةةا ، فةةالموت فةةي سةةبي  الواذةةب 

"  ، وحين الحت بوادر الهياج عيى وذو  الرين شةهدوا اعدامة  ، اسبةر  أحةد الطأةاة  …شرف وخيود 
و ةو اسةماعي  بةن يحيةى إلةى اسةكات  بةأن ضةرب  عيةى وذهة  فالتفةت إلية  ذمةا  وقةد سرفةت  المستبدين

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن وذهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مخاطبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  : "  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا فعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ادسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  
يةةا و ةةد ، أيةةن كسةةت يومهةةا حةةين كسةةت تبكةةي بكةةال ادرامةة  ،فإسةةك تسةةتطيع أن تفعةة  مةةا تشةةال، وأن كةة  

شةةوك وأسةةسة الحةةراب فةةي طةةريقكا " فةةرد  عييةة  قطةةرة دا تسةةي  مسةةي عيةةى  ةةرا التةةراب الأةةالي سةةتررع  بال
 ةةرا : " كفةةى  ةةا أسةةت را تسةةةاق إلةةى حتفةةك فاشةةال  ، عسةةد ا قةةا  ذمةةا  ذميةة  كيمتةة  المشةةهورة : " لقةةد 

 .( 1)حيبسا ا وستيد " ، و سا أمر الذالد با سراع في ضرب عسق  فمات ذما  شهيدا  و و صاجا 
  القةةةومي ودور  الفاعةةةة  فةةةي سشةةةر ادفكةةةار والمفةةةا يا لقةةةد كةةةةان ذمةةةا  ذميةةة  معروفةةةا  بسشةةةاط         

الوطسيةةة والوحدويةةة ، لرلةةةك يعتةةر بةة  اليمسيةةون اليةةةوا ويذيوسةة  ويضةةعوس  فةةي مكاسةة  الةةري يسةةتحق  بةةين 
رفاق  الرين استشهدوا في سبي  خير اليمةن وعر ا ووحدتها ، وقد ر ا  أحد شعرال اليمن بقصيدة مخ رة 

 ذال فيها :
 رجوا يقودون الرئيـس كأنـه           َمِلٌك وُهـم َحول الرئيس سوامُ خ           
 قالوا تلبـس بالجريمـة  ويحهم           أإلى أمثالـك  ُينسـب االجرام       
 وسطا على الضرغام كلب  أجرب          إذ صار تحت إساره  الضرغام       
 ال الكـف  موثوقـة وال األقدام    هاّل َبرزَت إليـه ) إسماعيـل (إذ             
هتـز عثـر واستطـال رئام         ( 1)  فزْعت لمصرعـه معاقل  حميـر          وا 

 

 العراق واليمن وجامعة الدول العربية :
، كةان ليعةراق دور كبيةر فةي التخطةيط لسشةأتها  1392وعسد تأسيو ذامعة الدو  العربية سسة        

، وقد بر  الذاسبان العراقةي برجاسةة سةوري السةعيد والمصةري برجاسةة مصةطفى  ووضع مي اقها وأ دافها
السحةةاو ذهةةودا  كبيةةرة لوضةةع أسةةو الذامعةةة ، وتأكيةةد مبةةدأ التعةةاون العربةةي فةةي الشةةخون ا قتصةةادية 



، أو فةةي اليذسةةة  1399وا ذتماعيةةة وال قافيةةة سةةةوال فةةي المباح ةةات المسفصةةية التةةي ذةةرت مسةةر تمةةور 
 1999تشةةرين ادو   9وتوقيةةع بروتوكةةو  ادسةةكسدرية فةةي  1399أييةةو   92متةةدة مةةن الم التحضةةيرية
حين  هرت ليوذةود .وقةد حة ر العةراق الةيمن عيةى دخةو  الذامعةة وتوقيةع مي اقهةا،  1392حتى آرار 

وكاسةةت وذهةةة س ةةر الةةيمن ، أبةةان المباح ةةات لتأسةةيو الذامعةةة ، تقةةوا عيةةى أسةةاو تأييةةد فكةةرة التعةةاون 
ال قافي بةين البيةدان العربيةة شةرط أن تحةتف  كة  مسهةا بكامة  مبادجهةا وحقوقهةا وأال  تكةون ا قتصادي و 

مقيةةدة بشةةيل ارتبطةةت بةة  دو  أخةةر  ، كمعا ةةةدة أو مةةا يشةةب  رلةةك ، ويكةةون  ةةرا التعةةاون قاجمةةا  عيةةى 
 أساو المساواة بين ذميع الدو  العربية في الحقوق والمصال  المتبادلة . 

ق دور مها في التقريب بين وذهات س ر ادقطةار العربيةة ، وخاصةة  فةي تأكيةد أن وقد كان ليعرا     
التعةاون بةةين ادقطةةةار العربيةةة الرا بةةة فيةة  الصةةيأة التةي يمكةةن اعتماد ةةا فةةي  ةة  الواقةةع العربةةي القةةاجا 

 .( 1)آسراك 
 
 
 

        
 بين العراق واليمن : 1291معاهدة 

ةت عقدت بي 1391وفي ادو  من سيسان      ن العراق واليمن معا دة استرداد المذةرمين ، وممةا سص 
عييةة  المعا ةةدة فةةي مادتهةةا ال ال ةةة عةةدا ذةةوار تسةةييا ) المذةةرمين ( السياسةةيين ، ويقتصةةر ادمةةةر عيةةى 

 .( 1)الذراجا المتعيقة بالسرقةة وقطع الطريةق أو القت  وما شاك  رلك 
 

 : 1219ـ  1291عالقات العراق باليمن 
فةي العةراق ، تطةةورت العالقةة بةين العةراق والةيمن ، وخاصةة  بعةةد  1329تمةور  19د  ةورة وبعة        

فةي الةيمن ، فيقةد سةاسد العةراق ، ال ةورة فةي الةيمن ،سةوال فةي  1319أييو  ) سبتمبر (  91سذاه  ورة 
شةةمال  ضةةد ادسةةرة الحاكمةةة ، أا فةةي الذسةةوب حيةة  سةةيطات ا حةةتال  البريطةةاسي ، كمةةا قةةد ا العةةراق 

من مسةةةاعدات اقتصةةةادية فةةةي إطةةةار عةةةدد مةةةن البروتوكةةةوالت الموقعةةةة بةةةين البيةةةدين لتمويةةة  مشاريةةةةع ليةةةي
اسماجيةةة ك يةةرة فةةي اليمةةةن ، وفةةي مذةةاالت الرراعةةة والتذةةارة والصةةحة والتعيةةيا . وقةةد فتحةةت الذامعةةات 

سةين وادسةاترة العراقية ) المدسية والعسكرية ( أبوابها ليطيبة اليمسيين ، كمةا ر ةةب عةدد كبيةر مةن المدر 
 .( 1)العراقيين ليتدريةو في مدارو وكييات اليمن 



وقةد تيقةةةت الةةيمن مسةاعدات ماليةةة ضةةخمة مةن العةةراق ، وقةةاا الخبةرال العراقيةةون ، وبتمويةة  مةةن        
الحكومةةة العراقيةةة ، ببسةةال عةةةدد مةةن المةةدارو والمستشةةفيات ، وحفةةر ا بةةار ا رتواريةةة ، وشةةق الطةةرق 

 .( 1)الذسور التي تدخ  ضمن برسامج المساعدات العراقية لألشقال في اليمن وتبييطها وبسال 
 

 وأخيرا:
يسطيق العراق فةي عالقاتة  مةع الةيمن ومواقفة  مةن قضةايا ا الوطسيةة والوحدويةة مةن مبةادة            

ي  ادخوة والتعاون والمصير العربةي المشةترك،فقد أي ةد العةراق سضةا  الشةعب العربةي فةي الةيمن فةي سةب
حماية  ورت  وس ام  الذمهوري ، كما وقف موقفا  مشرفا  من مسألة اسدماج الشطرين اليمسيين الشمالي 
والذسوبي ، وقد يكون من المساسب التركير  سةا بأن عددا  كبيرا  من رذاالت السخبةة العراقية ؛مهسدسين 

طوييةةةة،و ا مةةةع اخةةةواسها  وأطبةةةال وأسةةةاترة ذامعةةةات و يةةةر ا ، يعميةةةون اليةةةوا فةةةي الةةةيمن ومسةةةر سةةةسوات
 وأشقاجها اليمسيين ويسدفعون برات ا تذا  والقوة ، لبسال اليمن وتطوير  وتقدم .  

 
 

 :المصادر والهوامش

( أس ةةر: مذموعةةة مةةن البةةاح ين، الذمهوريةةة العربيةةة اليمسيةةة: دراسةةة عامةةة، مركةةر دراسةةات الخيةةيج 1)
  .129(، ص 1392العربي، ذامعة البصرة، )البصرة، 

  .191(،  امش ص 1392، )بيروت، 9، ج 2( أس ر كتاب : تاريم الورارات العراقية، ط 9)
، مركةةر 1399ة  1391( ليتفاصةةي  أس ةةر: فةةاروق صةةال  العمةةر، ادحةةراب السياسةةية فةةي العةةراق 9)

 .911(، ص 1329دراسات الخييج العربي، )البصرة، 
 .113ص  ،9ج  ،2( الحسسي، تاريم الورارات العراقية، ط 9)
 ( المصدر والصفحة سفسها.2)
 .111ص  ،9سفس  / ج  ( المصدر1)
( رسةةاج  إلةةى كةة  مةةن الميةةك عبةةد العريةةر آ  سةةعود 1399ة  1391أرسةة  الميةةك فيصةة  ادو  )( 2)

مةةاا الةةيمن يحيةةى حميةةد الةةدين، وادميةةر عبةةد ا  أميةةر شةةرق  عا ةة  المميكةةة الحذاريةةة السذديةةة، وا 
هةةةةا ر بتةةةة  فةةةةي لةةةةا شةةةةم  العةةةةرب وتقويةةةةة أواصةةةةر ادخةةةةوة ، يبةةةةدي في1391شةةةةباط  2ادردن فةةةةي 

والتوصةة  إلةةى تفةةا ا فةةي ذميةةع ادمةةور التةةي تهةةا ادطةةراف رات العالقةةة وادمةةة العربيةةة ذمعةةال 
والتأييد ليخطوة التي قرر العراق أن يخطو ا في سبي  الحيةف العربةي.  باالستحسانوتيقى أذوبة 

 .111ة  111ص ص  ،9، ج 2الحسسي، تاريم الورارات العراقية، ط  أس ر:



والعةةةراق والمميكةةةة  والةةةيمن،( تةةةا عقةةةد معا ةةةدات أخةةةوة وتعةةةاون بةةةين العةةةراق وشةةةرق ادردن والعةةةراق 9)
ط  العراقيةة،تةاريم الةورارات  الحسةسي، أس ةر:وبين العةراق ومصةر.  وميحقاتها،والسذدية  الحذارية

 .191ة  111ص ص  ،9ج  ،2
ة  919ص ج  ،ص ،191ة  192ص ص  ،9ج  ،2قيةة، ط ( أس ةر كتةاب: تةاريم الةورارات العرا3)

919 . 
الشةةهيد العراقةةي ذمةةا  ذميةة  ودور  فةةي  ةةورة الةةيمن الدسةةتورية سةةسة "( أس ةةر: باسةةا حطةةاب طعمةةة 11)

 . 9بح  مقبو  ليسشر في مذية الخييج العربي التي تصدر ا ذامعة البصرة، ص  "1399
العربةةةةي المعاصةةةةر، ذامعةةةةة الموصةةةة ،  ( ذاسةةةةا محمةةةةد حسةةةةن العةةةةدو  وآخةةةةرون، تةةةةاريم الةةةةوطن11)

 .911(، ص 1391 )الموص ،
في مركر  ،1319سبتمبر  91( أس ر: ربحي طا ر سحوي ، الحركة الوطسية وأ ر ا عيى حركة 19)

دراسةةةةةات وشةةةةةهادات ليتةةةةةاريم،  سةةةةةبتمبر: 91الدراسةةةةات والبحةةةةةو  اليمسةةةةةي )اعةةةةةداد تو يةةةةةق(،  ةةةةةورة 
؛ صاله  999ون ، المصدر السابق ، ص ؛ وكرلك: العدو  وآخر  99(، ص 1399 )بيروت،

، حية  يةركر العقةاد أن عبةةد  192(، ص 1321العقةاد ، المشةرق العربةي المعاصةر، )القةةا رة ، 
، ويستمةةي إلةةى أسةةرة فقيةةرة، وقةةد تةةدرب فةةي مطيةةع حياتةة  تحةةت أمةةرة 1399السةةال   ولةةد سةةسة  ا 

ى العةةةةراق ليةةةةدخ  الكييةةةةة صةةةةفوة، رجةةةةيو البع ةةةةة العسةةةةكرية،  ةةةةا أرسةةةة  إلةةةة إسةةةةماعي العقيةةةةد الةةةةركن 
فتةةأ ر بةة ، واشةةترك  1391العسةكرية، وخةةال  دراسةةت  فةةي العةةراق، شةةهد اسقةالب بكةةر صةةدقي سةةسة 

، واعتقةة  سةةبع سةةسوات فةةي سةةذن حذةةة، إر استهةةر  ةةر  الفرصةةة لمطالعةةة بعةةض 1399فةةي  ةةورة 
يتعاون مةع  الكتب ال ورية، وبعد وفاة ا ماا يحيى عي ن آمرا  ليحرو الميكي، فاستهر الفرصة لكي

 . 1319أييو  / سبتمبر  91رمالج  الضباط ادحرار، ويفذروا  ورة 
 .913ص  ،9ج  ،2( الحسسي، تاريم الورارات العراقية، ط 19)
)بيةروت،  ،1329ة  1319( ليتفاصةي  أس ةر: محمةد مهةدي كبةة، مةركراتي فةي صةميا ادحةدا  19)

 .19ت(، ص  ال.
 .931ة  999ص ص  ،9ج  ،2ة، ط ( الحسسي، تاريم الورارات العراقي12)
 .99ة  9 9( أس ر: مركراتي في صميا ادحدا ، ص ص 11)
 مةةةا: محمةةةد حسةةةن المحةةةاوييي فةةةي كتابةةة : قيةةةب الةةةيمن،  أعضةةةاجها( أر ا لهةةةر  البع ةةةة ا سةةةان مةةةن 12)

تةةاريم البع ةةة العسةةكرية العراقيةةة إلةةى  كتابةة :(، وسةةيف الةةدين سةةعيد آ  يحيةةى فةةي 1392)بأةةداد، 



 القتةةةةالي،مديريةةةةة التطةةةةوير  التةةةةدريب،داجةةةةرة  الةةةةدفاع،ورارة  ،1399إلةةةةى  1391رة مةةةةن الةةةةيمن ليفتةةةة
   (.1391)بأداد،  ذرلان،

، ص  1: سةةيف الةةدين سةةعيد آ  يحيةةى، تةةاريم البع ةةة العسةةكرية العراقيةةة إلةةى الةةيمن، ج ( أس ةةر19)
 . 131ة   131

عةةد سةةيف الةةدين سةةعيد آ  يحيةةى، ( أس ةةر:  ةةاسي إبةةرا يا عاشةةور، مقابيةةة مةةع العميةةد الةةركن المتقا13)
 .1393آرار  1ذريدة القادسية، 

 ص ،ص9( أس ر: سيف الةدين سةعيد آ  يحيةى، تةاريم البع ةة العسةكرية العراقيةة إلةى الةيمن، ج 91)
 . 929ة  933

كتاب : رياه التأيير في اليمن، وكرلك سيف الدين آ  يحيى، تاريم البع ةة العسةكرية إلةى  ( أس ر91)
؛ والشةةامي مةةن قةةادة حةةرب ادحةةرار اليمسةةي المعةةارض لحكةةا ادجمةةة فةةي 922ص  ،9الةةيمن، ج 

 .1329وعم  في السيك الدبيوماسي سفيرا  لييمن في باريو  ،1399اشترك في  ورة  اليمن..
، ص  9( أس ةر: سةةيف الةةدين سةعيد آ  يحيةةى ، تةةاريم البع ةةة العسةكرية العراقيةةة إلةةى الةةيمن ، ج 99)

922 . 
 .191(، ص 1321، )القا رة، 1312ة  1993التاريم العسكري في اليمن ( أس ر كتاب : 99)
وكان والد  مو فا  إداريا ، وبحكةا و يفتة  تسقة  بةين  ،1311( ولد ذما  ذمي  في الموص  سسة 99)

أقضية وسواحي الموص  مع عاجيت  المكوسة من روذت  وابستي  وأوالد : خيي  وفوري وذمةا . وقةد 
 ةا أكمة  ال اسويةة فيهةا، وأسةها فةي مع ةا  الموصة ،فةي  االبتداجيةةوطن درو ذما  في مدرسة ال

عيةى مطالبةةة ادتةراك بواليةةة الموصة ، التحةةق  االحتذةةاجأحةدا  الموصةة  الوطسيةة، وخاصةةة  عسةد 
، ورامة  فيهةا الميةك  ةاري، 1399بالمدرسة العسكرية )الكيية العسكرية فيما بعد( في بأةداد سةسة 

عمة  مرافقةا  لبكةر صةدقي وكةان  ،1392ةة 1399حركةات الذةيش وبعةد تخرذة  شةارك فةي مع ةا 
. أتهةةا ذمةةا  ذميةة  مةةع عةةدد مةةن الضةةباط بمقتةة  1392معةة  حةةين ا تيةة    فةةي الموصةة  سةةسة 

ولةا ييبة  فةي المعتقةة   ،1391أ ةةر قيةاا بكةر صةدقي باسقالبة  سةةسة  ذعفةر العسةكري وريةر الةدفاع
أييةةو   9إلةةى رتبةةة رجةةيو ) سقيةةب ( فةةي ولةةا ت بةةت عييةة  التهمةةة. رقةةي  سةةراح ،ك يةةرا  حيةة  أطيةةق 

، وعةةي ن آمةةرا  لمدفعيةةة القةةوة السهريةةة،  ةةا سقةة  إلةةى آمريةةة مدفعيةةة الديواسيةةة، حيةة  رشةة  مةةن 1399
إلةةةى البع ةةةة العسةةةكرية العراقيةةةة إلةةةى الةةةيمن. ليتفصةةةي  أس ةةةر: الطعمةةةة، المصةةةدر  لالسضةةةماا سةةاك 

   .9،99-2السابق، ص ص
 .11ص  سفس ،( المصدر 92)



ر الكتب والو اجق، ميفات البالط الميكي، كتاب ذما  ذمي  إلةى ورارة الخارذيةة العراقيةة رقةا ( دا91)
 .19الطعمة، المصدر السابق، ص  في:كما ورد  1391سيسان  99في  1/  1

 .91( المصدر سفس ، ص 92)
 .99ص  ، سفس( المصدر 99)
 (. 1191 بأداد،)  عربية،الالعراق وذامعة الدو   صال ، اسا محمد  أس ر: ( ليتفاصي 93)
 99، ص ص 9ج  ،2تةةةاريم الةةةورارات العراقيةةةة، ط  الحسةةةسي، فةةةي:سصةةةوص المعا ةةةدة  ( أس ةةةر91)

 .91ة
 .123ة  129ص ص  اليمسية،الذمهورية العربية  الباح ين،( مذموعة من 91)
 .123ص  سفس ، ( المصدر99)
 


