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   .)السبعًٌن( حصار صنعاءو االمامهو الجمهورٌة حرب مالحظات

 السري عبدهللا علً  السفٌر/ان ٌشاهد عكتبه 

 

جٌش وسلطه  من تملكه لما الجبهات جمٌع فً بالحرب تقوم حصارالسبعٌن قبل المصرٌه العربٌه القوات كانت -
  وكان االعتماد علٌها كثٌراً فً الحروب. القراروصاحبة  هالضارب القوه هً وكانت وطٌران اسلحهقٌاده وو

وتركٌزها القوات المصرٌه من مواقع مارب والجوؾ وصعده وخوالن  م وما بعده تم تجمٌع5691عام  فً -   

الدول الملكٌه والؽربٌه لمٌلٌشٌا االمامه  الدعم الال محدود من الحدٌده نتٌجة حول صنعاء وطرٌق صنعاء
القوات المصرٌه فً مساحات  عصابات ونظامٌه الستنزاؾجانب التً كانت تشن ٌومٌاً حرب ومرتزقتها اال

الشرقً االشتراكً فٌها الحرب البارده بٌن المعسكر تجريحرب ساخنه اراضً واسعه وكانت الٌمن مٌدان 
ومه من الدول ضد المعسكر الؽربً الراسمالً واالسرائٌلً مدعول العربٌه ذات النظام الجمهوري تساندها الد

   .اي انها كانت حرب اقلٌمٌه ودولٌه بٌن المعسكرٌن االشتراكً والراسمالً العربٌه الملكٌه

 لألسؾ م من مٌناء الحدٌده5691دٌسمبر  51اخر جندي مصري ٌوم  وخروج م1691 مصرعام هزٌمةبعد   -
  .المصري الدعم وتوقؾ جدا منهكه الٌمن من خرجت

عقد اجتماع ثناءي بٌن بشكل هامشً  القمه العربً فً الخرطوم وتم فٌهمؤتمرعقد م 1691بعد حرب  -
على ترك مشاكل الرئٌس جمال عبدالناصر والملك فٌصل بن عبدالعزٌز آل سعود واتفق الطرفان على 

 المصرٌه القوات خروج بعد خصوصادعم لكال الطرفٌن المتنازعٌن ن للٌمنٌٌن وااللتزام بعدم تقدٌم اي الٌمنٌٌ
 بدعم للحرب ولجأت االتفاق هذا نقضت لها الداعمه والدول اإلمامه لكنالتزم جمال عبدالناصر ب االتفاق و

  .وتحشٌد جحافل القبائل نتٌجة االؼراءات المالٌه الكثٌره اسلحه كثٌره وحدٌثه متنوعه مالً كبٌر و

 ألن  انتهت الحكم فً فترته وان علٌه قائم االنقالب ان عارؾ وهو م1967 نوفمبر 2 ؼادر ٌوم السالل المشٌر -
الحدٌده للشٌخ  اخر كلمه قالها فً مطارالمصرٌه و العربٌه القوات دعم على تستند كانت الحكم فً قوته

 عبدهللا بن حسٌن االحمر الجمهورٌه فً ذمتك وكان سفره الى العراق واالتحاد السوفٌتً من باب المؽادره
 .منزله ونهب كل شًء و تم تحوٌل منزله الى معسكر للقوات الجوٌهالهجوم على وعند وصوله بؽداد تم 

للحصول  وهو فً بؽداد وكان سٌتوجه بعدها الى االتحاد السوفٌتً م1691نوفمبر  5وحصل االنقالب ٌوم  -
على اسلحه وتكون المجلس الجمهوري برئاسة القاضً عبدالرحمن االرٌانً وعضوٌة الشٌخ محمد علً 

 احمد محمد نعمان.عثمان واالستاذ 

 :حوصرت صنعاء من جمٌع الجهات كالتالً

 من الشمال محور صعده سفٌان عمران ارحب صنعاء بقٌادة عبدهللا بن الحسن  -

 من الشمال الشرقً محور الجوؾ حران شمال وشرق ارحب صنعاء بقٌادة علً بن ابراهٌم  -

 الشرس قاسم منصرمارب بنً حشٌش صنعاء بقٌادة المقاتل  من الشرق محور  -

من الجنوب محور مارب خوالن بالد الروس سنحان وجنوب صنعاء ارتل وحده وبٌت بوس جنوب صنعاء  -
 .الكبٌرناجً الؽادر ومحمد بن الحسٌنالملكً بقٌادة الشٌخ 

 .صنعاء احمد بن الحسٌن همدان انس بنً مطر  تٌنالحٌممن الؽرب محور -
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 بقٌادة االمام محمد البدرهمدان عمران محور حجه مسور - 

 البدر االمام محور صعده الحسن اخو االمام احمد وعم  -

 الحكومه وعدد من القٌادات الى الحدٌده.واعضاء رئٌس وأعضاء المجلس الجمهوري ورئٌس  ؼادرصنعاء  -

 الن الوضع   هـ5811الموافق م 91دٌسمبر  51قدم رئٌس الوزراء محسن العٌنً استقالة حكومته ٌوم  -

 ٌتحتم تكوٌن حكومه حرب عسكرٌه. 

حرب عسكرٌه برئاسة الفرٌق حسن العمري ب االضافه الى تولٌه منصب القائد العام  ةوتم تكوٌن حكوم -
 م.5691دٌسمبر  21للقوات المسلحه ٌوم 

 الحصار مخاطر عن للتشاور صنعاء وتجار مشاٌخ و اعٌان مع العمري حسن الفرٌق اجتمع فً بداٌة الحصار -
 رفضومع رفقاء السالح االبطال  ولكنه تحت مبررات كثٌره العاصمة ٌسلم أن ونصحوه على العاصمه المطبق
 وطبقو مع ابطال الحصار.  وعناداالستسالم والتسلٌم بإصرار

الشعار الذي اقره واعتمده العمٌد عبداللطٌؾ ضٌؾ هللا رئٌس اللجنه العلٌا الموت( هذا  او الجمهورٌه) شعار - 
م وهذا هو 1695للجٌش مع اعضاء اللجنه الذٌن انتخبو ب االجماع فً نادي ضباط القوات المسلحه عام 

 اول انتخاب دٌموقراطً للجٌش. 

اركوٌت حاشد الشٌخ عبدهللا بن حسٌن االحمر خصوصا بعد مؤتمري  مشائخهذا الشعار شٌخ  و كذلك طبق
بدال من ؼٌره اوكان ٌنص على احالل نظام الدوله االسالمٌه  الذي م1695عام حرض وفً السودان 

  ٌر الجمهورٌه . ٌتؽ نرفض الجمهورٌه حٌث قال باسم ملٌون مقاتل من حاشد 

حفزت الجمهورٌه قوات مواقع  كبٌر فً حصل فراغ م1691دٌسمبر51وعند خروج اخر جندي مصري ٌوم  -    

النقضاض والقضاء على الجمهورٌه واحتالل صنعاء بدعم لبالمال والسالح والمرتزقه االجانب  فلول االمامه
 بلجٌكا ,اسرائٌل,الوالٌات المتحده,اٌران , استرالٌا, برٌطانٌا,وهً فرنسا  الراسمالٌه الؽربٌه الدول من قبل

 والملكٌه مثل االردن وبذلك خالفت الخلٌجٌه العربٌه الدول وبعضافرٌقٌا  جنوب, زائٌر ,الؽربٌة ألمانٌا,برتؽال,
المحترفٌن  المرتزقهالمٌدانٌه والتدرٌب  فً الحروب مباشر بشكل وشارك الخرطوم اتفاق الدول هذه

 (الجمهورٌه  هنا كانت) الشهٌره مقولته اطلق دٌنارالذي بوب الفرنسً الشهٌر المرتزق امثال المشهورٌن
 من كبٌر وعدد العربٌه اللؽه ٌجٌد الذي الكندي عبدهللا المسمى والكندي ستانلً دٌفٌد المرتزقه البرٌطانًو

 .ومنهم صهاٌنه من ٌهود الٌمن المرتزقه من تابعٌهم

الجمهورٌه فً  سنانبدالوهاب ع قبٌلة ارحب االمامًمشائخ كبارقال احد  عند اطباق الحصار على العاصمهو
  .لها ركضه فً اخرالمذبوحه ا مثل البقره تههاٌن

 الى العدد هذا وٌزٌد صنعاء للعاصمه مطوقه مقاتل ألؾ 70 عن التً تزٌد تقدمت جحافل القوات االمامٌه -   
فً صعده  القبلٌه المناطقمواقع  اضعاؾ مضاعفه من المقاتلٌن المرابطٌن والمتمترسٌن والمتحصنٌن فً

والجوؾ وارحب وهمدان وخوالن وسنحان وبالد الروس وبنً حشٌش والسر وبنً بهلول و بنً مطر 
والحٌمتٌن وانس والقبائل المحٌطه ب حجه اما المدٌنه فكانت قلعه جمهورٌه ٌحرسها البطل علً محمد 

المرتزقه لٌها حٌث دربهم ع األسلحه الحدٌثه على عالً تدرٌب وكانت جحافل االمامه مدربٌنصالح 
 .االجانب

وكانت القبائل االمامٌه الظالمٌه معتقدٌن ان دخول الجنه ٌتم بخدمة االمامه والتضحٌه ب ارواحهم فداًء     
 لهم وان دخول الجنه الٌكون االبرضاهم وخدمتهم واالستعباد لهم وان الجهاد مع االمامه فرض عٌن .
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عبدهللا بن حسٌن  أمثال الشٌخ صنعاء خارج والمشاٌخ القاده أؼلب كانعندما اطبق الحصار على صنعاء -
خرج بعد اطباق الحصار الشدٌد الذي  العواضً عبدربه أحمد  والشٌخجلٌدان حمٌد والشٌخ علً االحمر 

و محمد قلسً ناصر الجرادي وحمود ناجً االبطال وفً البٌضاء  الى البٌضاء لتجمٌع القوات الشعبٌه
 ٌخاشمالاالخوه والصبري  محمد حمود والشٌخ بشوار أبو مجاهد الشٌخ و المطري علً أحمد والشٌخ

والشٌخ عبدهللا  والشٌخ حزام ابو ذٌبهوالحبارٌومشائخ بٌت القوسً لحوم  أبوودرهم ومحمد وعلً  سنان
ومن صعده شائؾ وابو راس لصعر والواابو ذٌبه والشٌخ سالم الحمٌقانً العذري وعبدهللا دارس والشٌخ 

 الخ.  .....الشٌخ فاٌد مجلً والشٌخ قائد شوٌط

  ثرة ولك عنها الحصارلفتح  صنعاء خارج من المشائخ ٌقاتلون بقواتهم وانصارهم بضراوه وكان هؤالء     
 .صعب اختراقهم والدخول الى صنعاءٌكان حٌث وقوة فلول االمامه 

 التفوق وكان عددها وعتادها لكثرة ٌومٌا جبهه 27 تفتح االمامٌه القوات كانت ٌوم حصارالسبعٌن قبل وبعد -
وجنوب جبل نقم  عٌبان وجبل والسنٌنه عصر إلى القوات هذه ووصلت صنعاء حاصرت حتى دائما لها

 الشٌراتون حمٌر) وظهر وحزٌز والجراؾ والنهدٌن بوس وبٌت نعم وبٌت والمساجدماعدى القشله 
 براش وجبل الطوٌل والجبل والحفاء والمطالع وخشم البكرهوتبة العمري  الدجاج قرٌة و حالٌا( وموفمبٌك

 . والصمع

  الجمهوري القصر على من عٌبان وبٌت بوس والجبل الطوٌل وبراش خاصه مركز المدفعً الضرب وكان
 .القاع ومصنع الؽزل والنسٌج  باب فً الكهرباء ومحطة والعرضً واإلذاعةوقصر السالح 

بٌد قوات المقاتل الشرس الملكً قاسم منصر الذي والجراؾ شعوب وقرٌة الدجاج شرق واصبحت شمال 
 كان احٌان ٌدخل خلسه الى سوق الملح بشكل متخفً.

بقٌادة  الشٌخ  االمامٌه القوات مرمى متناول خطر وفً  فً السبعٌن( مٌدان) الجنوبً المطار اصبح وكذلك 
ع االى سن هاالمام جحافل  وصلتحٌث القائد االمامً محمد بن الحسٌن والكبٌر ناجً الؽادر  ًاالمام

 .والحفاء ودار سلم وحزٌز حده وعطانوارتل و

 عن صنعاء إلى الدخولو المحاصرهاختراق فلول االمامه  بقواته شوارب أبو مجاهد الشٌخ وقد حاول -
كوكبان من شمال صنعاء وثالء ود الملكٌه وكان ٌفتح بأستمرار جبهات ساخنه ض وهمدان المعمر طرٌق

 وفتح الدخول الى صنعاءولكن لم ٌكتب النجاح ب اختراق جحافل االمامه وبنً الحارث وهمدان وعمران 
 .كثرتهم وقوتهمل الحصار

الرئٌس القاضً عبدالرحمن  كتب لهالقائد العام للقوات المسلحه  العمٌدعبداللطٌؾ ضٌؾ هللا نائب -
الى صنعاء  وصل من القاهرهوٌقول له فٌها الوطن ٌنادٌكم فلبو النداء جداً االرٌانً رساله هامه عاجله 

مه االماجحافل ) مٌدان السبعٌن حالٌا (الذي اصبح فً مرمى حجر الى المطار الجنوبًم 5691ٌناٌر  8فً 

وقد اطبق والحفاء وجنوب جبل نقم وحزٌز ودار سلم وعطان والنهدٌن  فتحة حده والمتواجدٌن فً
بصوره انتقل سرٌعاً ووالمطار تتساقط على وكانت قذائؾ المدفعٌه على صنعاء من جمٌع الجهات الحصار
فً الوقت الذي ؼادر صنعاء شجاعته على  وهذا ٌدلواحدى القذائؾ سقطت بالقرب من سٌارته سرٌه 

 .قٌادات الى الحدٌده وؼٌرها

من قذٌفه بٌته شرق وصلت الشضاٌا الى وعند وصوله الى منزله الواقع شرق السفاره الروسٌه حالٌا 
فً اتجه الى الحصبه ووصل فً رحله عسكرٌه والى قرب سٌارته  ثانٌه ٌفةقذوسقطت باب االذاعه 

وقام وفرض التجنٌد االجباري  لفرٌق العمريا واجتمع مععلى صنعاء القذائؾ المنهمره استمرار 
بئر العزب وصنعاء احٌاء فً ولقاءات شعبٌه ه ٌبالزٌارات المٌدانٌه للمواقع االمامٌه والكلٌات العسكر

الذٌن كان لهم دور كبٌر فً الدفاع كما نوبات و 8فٌه العاملٌن عمال وعامالت مصنع الؽزل والنسٌج مع و
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والقذائؾ تسقط ٌمٌن و شمال دون توقؾ نهار لٌل ووكان ٌتنقل اجتمع مع الخبراء الصٌنٌٌن بالمصنع 
م 5691ٌناٌر  28ٌوم وبعد ذلك انتقل الى الحدٌده لفك الحصار عام تقٌٌم دراسة وعمل ووبالجوار 

 تجمٌع قواتاٌام ٌستكمل الخطه واللقاءات والتجهٌزات وزٌارة المواقع و 1وبقً فٌها هـ 5811الموافق 

وانطلقت الحمله صباح ٌوم سكرٌه لفتح الحصار عن صنعاء الحمله الع الجٌش والقوات الشعبٌه وقٌادته
 م.5691ٌناٌر  81

 للقوات العام والقائد الوزراء رئٌس العمري حسن الفرٌقوهم صمد االبطال وقواتهم  العاصمه داخل فً -
علً محمد , تقرٌبا 25 سن فً وهو األركان رئٌس الى ترقٌته تم الذي عبدالوهاب عبدالرقٌب,المسلحه 

المدرعات  عبدالخالق قائد لواء محمد ,عبدالرقٌب الحربً  مثل االلوٌه قادة نائب رئٌس االركان و هاشم
ائب القائد العام ن الدفعً حسٌن ,القهالً قائد لواء العاصفه مجاهد, فرحان صالح محمد,حمود بٌدر ,

راء القائد العام للقوات الوزسكرتٌر رئٌس  ابراهٌم الحمدي,وزٌر الداخلٌه عبدهللا بركات ,للشؤون الحربٌه
وقد رئٌس عملٌات الحرس الجمهوري  العمريالفرٌق ضٌؾ هللا الدبٌس قائد حرس حسٌن ,المسلحه

رك معٌنه خاض كامل المعارك جنبا الى جنب الفرٌق العمري ٌقاتل معه فً جمٌع الجبهات واحٌانا فً معا
ى الكحالنً ٌحٌ,عبدالكرٌم السكري,الترزيعبدالرحمن ,عبدالوهاب الحسٌنً لوحده بتكلٌؾ من العمري,

لى مثنى جبران قائد لواء المشاه ع,محمود ناجً سعٌد قائد المظالت,ناجً االشول,قائد الشرطه العسكرٌه
, حسٌن المسوري ,عبدهللا صبره,عبدهللا الراعً ,الخاوي  محمد حاتم,ٌحٌى الؽفاري قائد لواء النصر ,

مساعد رئٌس االركان محمد الحنبصً , احمد الرحومً ,اخٌه علً قاسم المؤٌد  والمؤٌد  ,عبدهللا قاسم
  .الجبهات قٌادةاالمام وفً  فً وكانوا جمٌعهم  ..... الخ

 -وهم كالتالً : تقرٌبا جندي ألؾ 1تزٌد عن  الجمهورٌه المدافعه عن صنعاء المحاصره كانت قوات -   

 لواء الوحدهمعسكر  - واء العروبهمعسكر ل - العاشرمعسكر اللواء  - مهوريمعسكر الحرس الج -
 لواءمعسكر  - المظالت لواءمعسكر  - لواء الصاعقهمعسكر  - لواء العاصفهمعسكر  -لواء النصر  -

الكلٌه  - معسكر الشرطه العسكرٌه - معسكر القاعده الجوٌه - هٌلواء المدفعمعسكر  - المدرعات
 االمن العام  - المركزٌه الوحدات  - كلٌة الشرطه -الحربٌه 

مثل جار هللا  والقومٌٌن وكانو من نخبة المثقفٌن  الشعبٌه المقاومه تسمٌتهم وتم المتطوعٌن  فٌهم بمن  
 الؽزل مصنع عمال وعمر وعمر الجاوي واحمد علً السالمً واحمد حسٌن السالمً واحمد عبدهللا السٌد 

المتواجدٌن فً ووالعمال والقبائل  الحارات وسكان والشباب المدارس طالب ومن ونساء( رجال) والنسٌج
تحصل على خٌر جمٌع انحاء الٌمن شماال وجنوبا وكذلك بعض من خدم مع االمامه ومن صنعاء 

 فً التعلٌم والصحه والوظائؾ التً كانت محصوره فً االمامه وساللتها. الجمهورٌه 

 كل االمامه قوات بٌنما الجمهورٌه عن دفاعا  وتجرح تستشهد و مرتبات بدون قوات الجمهورٌه كانت تقاتل -
 صرؾ ٌتم كان كما  االهمٌه و الرتبه حسب المبلػ وٌزٌد ذهب جنٌه حبات 5 مبلػ مرتزق أقل ٌستلم جندي
 .الوالءات وتحوٌلهم من انصار الجمهورٌه الى مرتزقه لدى الملكٌه شراء فً طائله مبالػ

واستخدمت  النوعً والتسلٌح العددي الفارق الجمهورٌه قوات تداركت صنعاء على الحصار أطبق عندما  -
والمشاه والحرس الجمهوري واللواء العاشر ولواء  والصاعقه المظالت قوات نقلتحرٌك و استراتٌجٌة

 مدار على الساخنه الجبهه إلى الهادئة الجبهات من الوحدات بعض النصر والوحده والعاصفه ......ألخ و
 تسخن وعندما القوات لهذه  والمركبات الهلٌكوبتر ب النقل سرعة ٌتم حزٌز جبهة تسخن عندما مثال الساعه

 . العكس ٌتم حمٌر ظهر او عصر او عٌبان جبهة



5 
 

 سبب وهذا أخرى الى جبهه من هفائق سرعه المظالت والصاعقه بقوات ٌتم نقل القوات السرٌعه من  كانو
ة كثٌره قوات ٌعتقدون ان وكان مرتزقة العدو لدى صدمه ٌّ  الكبٌر العدد  فارق لتؽطٌة وذلك ومدربه الجمهور
 .االمامٌه للقوات

 مع اؼلبها سحبت  حٌث والمتوسطه  الثقٌله األسلحة قلة من عانت الجمهورٌه قواتفً بداٌة الحصار،  - 
 الهاربه االمامٌه القوات مواقع من اسلحه كما تم اؼتناموبقً جزء من هذا السالح  المصرٌه القوات خروج

 .والمهزومه اثناء معارك الحصار 

وكانت  الوطٌس  حامٌة معارك صنعاء حصارم اثناء 1691عام وبداٌة  هـ1311رمضان  شهر شهد  وقد 
الى  المدافع وبقٌة والهوزر والثقٌل الكاتٌوشا بمدافع تضرب خاصه فً شهر رمضان ٌومٌا االمامه جحافل

 األضرار وزادتداخل صنعاء وعلى المواقع الحساسه والهامه وكانت اؼلبها تخطًء اهدافها بٌن االبرٌاء 
 .والجرحى الشهداء وعدد المبانً فً

 السور هدم االبرٌاء وتم من والجرحى بالقتلى امتالءو مستشفى سوق البقر  الجمهوري المستشفى ان حتى  
 هً االرضٌه وهذه ٌومٌا الدفن ٌتم وكان جماعٌه بالشٌول فتح مقبرة وتم الجمهوري للمستشفى الشمالً

 .حالٌا صنعاء بلدٌة

 فً معالجتهم ٌتم وبعضهملكثرتهم  الجمهوري المستشفى حوش فً تنوٌمهمو  ىالجرح معالجة ٌتم كانو  
 .جدٌده من القتلى والجرحى فواجالبٌوت واخراجهم بسرعه وكان ٌصل ٌومٌا ا

 هادي علً النقٌب ومنهم الهامه المواقع لترك الضخمة المالٌه اإلؼراءات رفضو الجمهورٌه شرفاء -
 عرضت حٌث والمساجد ومند والجعادب  عٌبانوجنوب  ؼرب حامًو احد قادة الحرس الجمهوري الجعدبً

 اثناء بشده ذلك هذه المواقع ورفض لتسلٌم االمامٌٌن قبلمن  الذهبجنٌهات  من حبوب  تنكه نٌدو علٌه
 .الحصار وهذا ٌمثل رمز للنزاهه والدفاع عن الجمهورٌه ....  وٌوجد أخرٌن امثاله فترات

 خارج و داخل من المدافعة القوات صالبة زادت الوقت طال وكلما صنعاء اقتحام فً االمامه جحافل فشلت -
 بٌن حدث كما وحلفاؤها لهاقبائ و وامراؤها مشاٌخها االمامٌه القوات مرتزقة بٌن االختالفات وزادت صنعاء

  .الحسٌن وكذلك الخالفات بٌن الدول الداعمه للملكٌه بن محمد و والؽادر الحسٌن بن محمد و منصر قاسم

ومحٌطها فً  بوعان ) قلعة( فً قشلة و الحدٌده طرٌق فً صنعاء خارج المتفرقه الجمهورٌه القوات بؤر -
الجمهورٌه ومدٌنة حجه ٌسلح والحدا  جبل فً تعز وطرٌق الخارجٌه الحٌمه فً مفحق و المنارو مطر بنً

 قوي دور الجمهورٌه البؤر لهذه كاناالمام البدر و اكان ٌقودهكانت امامٌه ومحٌطها القبلً المحاصره اما 
  .صنعاء ل المحاصره  االمامٌه القوات مع التحامها وعدم الكثٌفه هاالمامجحافل  حجز فً

بقٌادة مجاهد ابو شوارب وجمهورٌٌن برط وبٌت االحمر اوقفو التحام زحوفات كما ان بؤر الجمهورٌه 
االمامه فً حرؾ سفٌان وعمران ومنعها من االلتحام مع جحافل االمامه فً همدان وارحب وبنً مطر 

    .وبنً الحارث

محور ثالء  ونٌمدالشٌخ عبدهللا بن حسٌن االحمر ومجاهد ابوشوارب وعلً حمٌد جلٌدان كما كان 
السالح والذخٌره بمن قبائل حاشد وكوكبان المتواجد فٌه لواء الثوره بقٌادة البطل احمد الناصر بالمقاتلٌن 

هذا اللواء ٌعمل كان من جمٌع الجهات وتحٌطه القبائل الملكٌه  توالؽذاء بالطائره الهلٌوكبتر حٌث كان
مرتزقه فً همدان وبنً مع اللاللتحام منصر ابوالساللً االمامً بقٌادة  ٌنعلى اٌقاؾ زحوفات االمامٌ

 عٌبان وجنوب صنعاء فً جبل ظفار وحده وارتل و سنع و بٌت بوس .وؼرب مطر 
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من  الضرورٌه االسعافٌه فً فترة الحصار  المساعدات وصول االسطوري الجمهوري الصمود من وزاد
قبل سقوط مطار  الترابً شلرع هائل حالٌاً ر ممتم النقل احٌانا بالطائره الى الالى الحدٌده وكان ٌ الصٌن

  .الجراؾ بٌد مرتزقة قاسم منصر

معسكر  قرب الى مجامٌع منها ونزلت عصر اعالً الى االمامٌه القوات وصلت الحصار اٌام فجر إحدى -
 وتقدم  لهم فجراً بهجوم معاكس الفرٌق حسن العمري وتم حالٌا  الجدٌده الخارجٌه وزارةالصوارٌخ مبنى 

 برفقة األقدام على مشٌا اٌصالهم وتم..  القبائل المهاجمٌن االمامٌٌن  من مرتزقه 7الى 9 حوالً أسر

 .وراهم  نمشً نحن الى مٌدان التحرٌر و العمري الفرٌق

مجمع  الى اٌصالهم تم و االمرٌكٌٌن و األوروبٌٌن المرتزقة من مجموعه أسر رمضان شهر فً شاهدناكما 
 .الجهات جمٌع من محاصره صنعاء كانت عندما م5691 الموافق هـ1311 رمضان فً العصر بعد العرضً

 الثقٌله المدفعٌه بقذائؾ صنعاء تصلً وكانت مدافعهم  نعٌبا جبل على مسٌطرٌن االمامٌٌن كانت جحافل - 
 وبٌت والعرضً والكهرباء واإلذاعة الجمهوري القصر منها صنعاء فً االستراتٌجٌة المواقع على  اً ٌومٌ

 النصر لواء على كذلك و حالٌا هائل مسجد ؼربًوالمشاه  العاشر اللواءو البونٌه فً العمري الفرٌق
والعروبه والوحده والوحدات المركزٌه ) الفرقه حالٌاً( المالصق لكهرباء صنعاء فً باب القاع والعاصفه 

 .االبرٌاء على تسقطهذه القذائؾ  والشرطه العسكرٌه وكل المواقع داخل المدٌنه وكانت

 واللواء والصاعقه المظالت قوات تقدمت وفً وضح النهاربعد شهر رمضان فً احد اٌام الحصار  -
من الشمال والجنوب والشرق  عٌبان جبل على فدائً بهجوم نعمان عبدالوهاب عبدالرقٌب العاشر بقٌادة

 االبطال من كثٌر واستشهد  والنقٌب علً هادي الجعدبً من الجنوبوقٌادة الفرٌق العمري من الؽرب 
وتم قتل واسر مقاتلً االمامه واؼتنام السالح الثقٌل الهوزر  الجمهورٌه أبطال أٌدي فً عٌبان جبل سقطو

 المدفعٌه قذائؾ ضرب إٌقاؾ فً كبٌر دور االنتصار لهذا وكانوؼٌره الذي كان ٌضرب ٌومٌا العاصمه 
  .للملكٌٌن كبٌره معنوٌه انهزام حالة سبب ومن جهة الؽرب  وسكانها صنعاء على الٌومً

تقدم طلبة الكلٌه الحربٌه بهجوم قوي على قوات االمامه شرق صنعاء اٌام الحصار الفتره من فً نفس  -
نقم و تحقق لهم النصر ب احتالل المواقع االمامٌه التً كانت تطلق القذائؾ  جنوبجنوبً جبل براش و

اعقه ومصنع الؽزل وقصر السالح وتم اسر واؼتنام سالح على مواقع شرقً صنعاء فً المظالت والص
 كثٌر. 

ابطال من قبل جنوب جبل ٌسلح من جهة معبر و تعز –طرٌق صنعاء  فتحمتفرقه محاوالت  8جرت  -

الشٌخ احمد االبطال المقاومه الشعبٌه من ابناء محافظتً البٌضاء واب والجنوب وبقٌة انحاء الٌمن امثال 
نعمان بن  والمقدم عبدالكرٌم بادي والنقٌبعبد ربه العواضً والشٌخ احمد ناصر الذهب وحسٌن الدفعً 

علً الحٌمً ودرهم ابو لحوم وواالستاذ عبدالحفٌظ بهران الحبٌشً راجح والشٌخ عبدالعزٌزقائد 
جحافل  قبائل وة وصالبة تطٌعو فتحها لكثرة وقوالسعٌدي وحسٌن شرؾ الكبسً والخالدي ولكنهم لم ٌس

 االمامه بقٌادة الشٌخ الؽادر والقائد االمامً الشهٌر محمد بن الحسٌن.

انها منعت التحام جحافل االمامه فً قٌفه وعنس وٌرٌم وانس دور كبٌر وكان لبؤرة الجمهورٌه فً ٌسلح 
 ٌت بوسمع حشودهم المحاصره صنعاء فً بالد الروس و سنحان وخوالن وبنً بهلول وارتل وب

احد االبطال ضرب اروع االمثله فً استشهاده حٌث اسقط الدبابه التً ٌقودها وهو بداخلها من مرتفع جبل  -
 ٌسلح لٌسقط بها فً الوادي السحٌق لكً التستخدمها جحافل مٌلٌشٌا االمامه. 

 والبابلً  الشٌبه وجار هللا وهم سورٌا بعدد محدود من الطٌارٌن اضافه الى الطٌارٌن الٌمنٌٌن شاركت -
 6 و7 مٌج الذٌن استخدمو طائراتؼٌرهم وو الحارثً والشٌبانً والربوعً والدٌلمً والربٌعً 
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فً  جحافل  وكان للطٌران دور حاسم فً النصر لتعوٌض فارق العدد الكبٌر وطائرة النقل العسكري55,
  لحدٌده. مطارالعسكري باال فً  تهبط الطائرات وكانتاالمامه 

 ربطت  حٌث ٌقال انه قتله وتم حً أسره وتم صنعاء جنوبً  حزٌز فً الدٌلمً للطٌار المٌج طائرة سقطت -
 .الربٌعً الشهٌد طٌارة واسقطت نصفٌن شقه وتم سٌاره فً رجل كل

 ٌستلمو متجمعٌن وهم عٌبان خلؾ االمامٌه القوات الطٌار السوري بعد العصر شاهد الحصار اٌام احد فً و  -
 -حمٌر ظهر فً االمامه قوات فٌها  ضربطلعه  منبعد انتهاؤه  الحدٌده الى عودته عند المرتبات 

 سرٌعا الطائره تعبئة  واعاد  الحدٌده وواصل طٌرانه الى مطار ٌشاهدهم لم انه وهمهموا حالٌاً الشٌراتون 
  .مرتزق200 من أكثر منهم قتل و متجمعٌن وهم  علٌهم واؼار بالذخٌره

 بواسطة اإلستراتٌجً الصمٌل سوق فً مرات عدة االسفلتً الحدٌده -صنعاء طرٌق قطع تم ارالحص اٌام -
لم  المنار و مذٌور خمٌس منطقة  أما  الداخلٌه الحٌمه فً الملكٌه مشاٌخ أكبر أحد شرده محمد الشٌخاالمامً 
 تعانً صنعاء وكانت فٌهما متمركز كان الصبري حمود الشٌخ  البطل الجمهوري ألن  منها االقتراب ٌستطع

ر حصار كما انه بعد الحصا  وأخطر أطول هو السبعٌن حصار ولكنعند قطع الطرٌق  مرات عدة الحصار من
 الصلحتارٌخ  وهو م1610 عامحتى لفتره قصٌره وتتحرك قوات الجمهورٌه لفتحها كانت تقطع الطرٌق 

 .والملكٌٌن بٌن الجمهورٌٌن

من الجنوب واب وتعز ٌصلو انصار الجمهورٌه  وكان المتطوعٌن مسفلته ؼٌر تعز  - صنعاء طرٌق وكانت

 حصار صنعاء.لنصرة الجمهورٌه قبل قطعه و الوعر الطرٌق الى صنعاء عبرهذا

 ق اما بقٌه طر 

 ............ صعده  -صنعاءو  .........حجه - صنعاءو  ....  الجوؾ - صنعاءو .... مارب  -صنعاء 

وكان العبور منها ٌتم على بركة هللا  جمٌعها بٌد عصابات االمامه وهً جمٌعا ؼٌر معبده ووعرهكانت  
  .لالسترشاد لعدم وضوحهاضروري ووجود دلٌل 

 الطائرةوكانت  حالٌاً  هائل شارع ٌسمى صنعاء  حصار قبل ترابً عسكري مطار أنشئ  للحصار تحسبا -
 سرٌعا والؽذاء المؤونه ورمً إنزال  ٌتم وكاناحٌاناً   تهبط المدنٌه التً ٌقودها الطٌار النعامً  الكبٌره

 حالٌا هو الذي الترابً المحاصر الممر وكان  تصب لم هلل والحمد بالمدفعٌة علٌها الضرب وٌتم  تشتؽل وهً
 كانت عصر و جبل واعالً عٌبان وجبل السنٌنه جبال من االمامٌه مدافعال ضرب متناول فً هائل شارع
 .ووقود لاللٌات العسكرٌه سالحجداً من ضرورٌات بال صنعاء بتزوٌد تقوم

الجهات  جمٌع منمحاصره  صنعاء وعلى الطائره الكبٌره ٌتناوبو كانو الذٌن وؼٌرهم نعمان الطٌاركان كما 
 .والمهدي والثور العسكرٌٌن فارس النقل طٌارٌن والطٌار جوهر وكذلك 

 والجزائرٌة. والسورٌه  هالصٌنٌ ماعدى السفاراتصنعاء جمٌع  ؼادرت -

من كل بٌت وكان تطوعً لمن اراد وكان ٌتعدى احٌاناً العدد المطلوب لكل  فرد التجنٌد اجباري وهو -
 مسلم ضمٌن إحضار مفروض علٌه كان وبندق السالح للمتقدم  تسلٌم ٌتم كانالجمهورٌه ودفاعاً عن اسره 

 ٌقاتلو كانو أنهم بالرؼم محفوظ و مصان العام المال وكان السالح توفر لعدم المهمه انتهاء بعد وإعادته
 .حوافز ومنهم من استشهد او جرحمرتبات او بدون

 السودان سمى لجنة السالم وٌتكون من وزراء خارجٌةٌصنعاء و الى رالزائ العربٌه الجامعه وفد -
 بتسلٌمالهامشً   الخرطوم اتفاق على بناء الجمهورٌٌن نصح العربٌه الدول بعض ووالعراق والمؽرب 
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 أثبت الجمهورٌه عن للمدافعٌن والعزٌمة واإلصرار الفدائٌه ولكن الدماء إراقةمزٌد من  لتجنب العاصمه
 وفد لجنة السالم. وجه فً مظاهرات ب صنعاء سكان وخرج العكس

 تقوم كانت التً األمامٌة القوات الى اإلحداثٌات ترسل صنعاء فً ساللٌه جواسٌس اخالٌ توجد كانت -
 ألقً وقد  األبرٌاء وقتل صنعاء مدٌنة داخل الى والكاتٌوشا الهوزر منها الثقٌله بالمدافع المركز بالضرب
 .الجواسٌس من عدد على القبض

 لإلطالع الجزائري الخارجٌهروزٌ تفلٌقه بو عبدالعزٌز برئاسةاظن انه  العربٌه الجامعه من آخر وفد وصل -
 فدائٌٌن 1  أو 5  مع شوارب أبو مجاهد للوصول تحرك دالمحد الٌوم وفً صنعاء فً الجمهورٌن وضع على

 وقتلوهم   االمامه قوات فٌه الذي المدفع موقع عرض الجبل الطوٌل الى من مفاجئ بشكل وطلعو  تقرٌبا
 فٌه ستنزل الذي  الجراؾ ومطار  صنعاء شمال ٌضرب كان الذي الخطر الهوزر المدفع من الجبل  واسقطو
 .بالوفد المحمله الطائره

حٌث استرده  هاستشهدو الحقاً فٌفً الموقع وبقً منهم مجموعه  وبعض رفاقه مجاهد ؼادر هاسقاط وبعد
 .سرٌعاً  ٌنامٌاالم

 أن تقرٌره بعد مؽادرة الوفد كتب وواخذ فً زٌاره الى طرٌق عصر ومعالم صنعاء  الوفد استقبال وتم
 إسقاط تم انهالوفد  ٌعلم ولم سنوات 1صنعاء  تصمد ممكنوالمطار مفتوح ان وؼٌر محاصره  صنعاء
وبعدها بدئت المساعدات المدفع وان صنعاء لحظتها كانت محاصره من جمٌع الجهات  وهو الخطر

 . بعض الدول العربٌه الجمهورٌهالعسكرٌه تصل من الصٌن و

تحركت الحمله من الحدٌده بقٌادة الزعٌم عبداللطٌؾ ضٌؾ هللا مساعد القائد العام للقوات المسلحه  -
وقوات الجٌش الشعبً قوات الجٌش من الحمله  تكونتهـ و5811الموافق م 5691ٌناٌر  81صباح ٌوم 

  من :وكانت قوات الجٌش تتكون 

 المشاه الدفاعٌه .به ٌكتة مشاه هجومٌه فً االمام ٌلٌها بٌكت -5

 قطع االسلحه الثقٌله الخاصه بالحمله الرئٌسٌه. -2

 وحدة الشرطه العسكرٌه. -8

 وحدة االسعاؾ . -4

 وحدة االتصاالت . -1

 الوحده المٌكانٌكٌه الصالح الطرق الجسور المهدمه. -9

العواضً  عبدربه أحمد الشٌخالبطل قٌادة تحت  من البٌضاءالقادمه تتكون من القوات الشعبٌه والقوات 
االستاذ االبطال قادة المقاومه الشعبٌه  ٌتراسهمقوات كثٌره  اب ومن سالم الحمٌقانً الشٌخطل بالو

 ومنعبدالكرٌم بادي المقدم وراجح  قائد والشٌخ نعمان بن الحبٌشً عبدالعزٌزالشٌخ و  بهران عبدالحفٌظ
و ٌحسب للعمٌد ضٌؾ هللا قائد  الٌمن أنحاء وكل هحج و وتهامه بقٌاد الشٌخ الهٌج زتع ومن الجنوب
 الصمٌل سوق فً شدٌده بمعارك االمامٌٌن واجه حٌث صنعاء عن الحصار رفع فًخبرته وشجاعته الحمله 
باستمرار والمجهز ب احدث  الحدٌده صنعاء طرٌق قاطع كان الذي شرده محمد الشٌخ الملكً بقٌادة الوعر

 .المرتزقه االجانب  عاونهاالسلحه ٌ

 جبل فً  الصبري حمود الشٌخ الجمهوري البطل صنعاء والتقت مع صوب تقدمت وبعد انتصارالحمله
 االمامهجحافل  مواجهة تم و صنعاء الحمله باتجاه تحركت ثم الطرٌق وفتح شرده وفلوله هزٌمة بعد المنار
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 علً أحمد الشٌخالبطل  قوات مع الحمله والتقت االمامهفلول وانهزمت والقرن الخطٌر  بوعان  ؼربً
 اإلستراتٌجً جسرعصفره فجر الملكٌٌن  هـ5811 الموافق 5691  فبراٌر  6 ٌوم وفً فً بوعان المطري

 والؽرب الشمال من المرتفعه مثل جبل النبً شعٌب وبقٌة الجبال الشاهقه الجبال بٌن والضٌق  محشورال
 جبالالشرقً  الشعب وبعدسحٌق  شعب و هاوٌه شرقه ومن 81 درجهه حاد بزاوٌة والجنوبوالشرق 

منخفض  وفً مهاجمه كانت الجمهورٌه قوات حٌث شدٌده معركه حصلت و الملكٌٌن مٌلٌشٌا  فٌها تتمركز
 ومنوخاصه جبل النبً شعٌب  العالٌه الجبال فً متحصنٌٌن والملكٌٌنفً الطرٌق االسفلتً ومكشوفه 

 ضٌق بعد ترمٌم طرٌق الحمله عبور وتم النصر تحقق االنتصار على والعزٌمه االصرار ولكن الجهات جمٌع
بالرؼم من كثافة بصعوبه بالؽه جدا وتمكنت الحمله من العبور  وعركان والمدمر  الجسر ؼربًمالصق و

 النٌران من قبل فلول االمامه المتحصنه.

 تقدمها ه المرافقه ٌالؽذائالحمله وقافلة المواد  واصلت هـ5811الموافق  م5691 فبراٌر 6 ٌوم فًكما انه 
 همووضعمن قبل المرتزقه االمامٌٌن  عصفره جسر تفجٌر بسبب صنعاء بعد انتصارها وقد تاخرت صوب
 لقوات وااللٌات والمدافع الكبٌرها تحرك ولصعوبة الجسر على المطله الجبال اعالً من للحملهمحكم  كمٌن

 .والخطٌر المتعرج المنخفض المنعطؾ هذا فً

تمكنت الحمله و عصفره تحركت الحمله وانتصرت قوات الجمهورٌهجسروبعد هزٌمة جحافل االمامه فً 
 الحمله قائدفٌها  ٌازل و هناك تعرضمنطقة  والقوات الىالثقٌله من المرور ب االلٌات والمعدات والمدافع 

 ٌمثله لما الحمله  أفشلت كانت نجحت السمح هللا  لو م68 فبراٌر 7 ٌوم ظهر اؼتٌال فً لمحاولةضٌؾ هللا 
 الملكٌه. مجامٌع على النصر تحقٌق فًم 5692 سبتمبر 29شجاعه وقائد ثورة  و رمزٌه من

شعٌب والجبال  النبً جبل واعلى سفوح فً ضارٌة معارك واجهتاستمرت الحمله فً تقدمها و كما
ثم م 68 فبراٌر 8 ٌوم فجر النصرمتنه رافعه راٌة  إلى الحمله ووصلت المحٌطه وفً قاع سهمان ومتنه

 بقٌادة النقٌب علً هادي الجعدبً المساجد البؤر الجمهورٌه فًقوات  التقت ان الىواصلت الحمله تقدمها 
  بٌت ردم والجعادب ومند. المتمركزه فً 

 م68 فبراٌر 8 ٌوم منتصره الى صنعاء عبداللطٌؾبقٌادة الزعٌم العمٌد  والقافله الؽذائٌهثم دخلت الحمله 
 الؽذائٌة. المواد السالح لتسلٌم الذخٌره والسالح و قصر الى وتوجهت

 المساعدات ووصلت الرئٌسٌه الحدٌده صنعاء طرٌق م وفتح1968 فبراٌر 8 ٌوم  صنعاء حصار فتح بعد -
 دعمتحٌث  صنعاء خارج كانو الذٌن  الشعبًالجٌش والمشاٌخ وقوات الجٌش و القاده ودخل العسكرٌه

 تحارب بشكل متواصل   بقٌت التً االمامه شوكة جحافل  كسرتوشكلو قوه ضاربه  صنعاء داخل القوات
وكانت الجحافل االمامٌه كثٌره و قوٌه ولكنها كانت مرتزقه من اجل ه لالرتزاق وانهاك النظام الجمهورٌ

 . للمشائخ والمستوٌاتحبوب جنٌهات الذهب الكثٌره والمقرره شهرٌا لكل مقاتل بخالؾ اختالؾ المبالخ 

 م  5691فبراٌر  6بشكل متواصل حتى مساء ٌوم الى صنعاء  المواد الؽذائٌه تدفق ناقالت واستمر

 وتم دحرالمجامٌععن طرٌق الحدٌده  صنعاء عن الحصار كسر تم أن بعد وهذاوما بعدها هـ 5811الموافق 
  االجانب. ومرتزقتها االمامٌه

 عبٌد بئر منطقة فً واإلمامة الجمهورٌة قوات بٌن اللٌل فً كبٌره معركه حدثتفً احدى لٌالً الحصار  -
 العالٌه الكشافه األضواءاجهزة تسلط  وكانت واقفه كانها المعركة سماء فً محلقه الطائرة بقٌت وقد وحزٌز

  .الملكٌٌن من كبٌر عدد وكان ٌقود المعركه لٌلتها  اإلمامً عبدهللا بن الحسٌن وقتل االمامٌه القوات كشؾل
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 الؽذاء وبقاء لكسراالحتكار التموٌن من بتصرٌح الؽذائٌة المواد بٌع ٌتم كانفً صنعاء المحاصره  -
 بنفسه على مدار الساعه  ٌتحركدرجة وزٌر ٌعادل السنٌدار  علً التموٌن مدٌر وكان طوٌله لفتره والوقود

 .لكسر االحتكار وفرد أسره كل حاجة من أكثر البٌع بعدم والرقابة لإلشراؾ صنعاء أسواق جمٌع إلى

 فً متوفر ٌضلو والوقود ) القاز( والدقٌق القمح لبٌععن مناطقهم  كشؾ ٌسلمو الحارات عقال وكان
وكانت بٌوت صنعاء تضاء بالنواره حصار نتٌجة التقنٌن واالشراؾ على الصرؾ  كل عند األسواق

اضؾ الى ذلك ان موظفً  والمستشفٌات وبعض البٌوتوالفانوس واللمبه اما الكهرباء كانت للحكومه 
 التموٌن كان عملهم الرقابه والتوزٌع بأنفسهم. 

من  األخشاب ونزع للوقود األشجار قطع ٌتم وكانبٌنهم  فٌما الؽذائٌة المواد ٌتناوبون صنعاء سكان كان -

 .لألكل الوقود لعمل القدٌمه البٌوت من والشبابٌك واألبواباالسقؾ 

  الجبهات فً واالمن الجٌش ودعم للمقاومه واحده خلٌه ٌشكلون سكان صنعاء الجمهورٌٌن وكان -
 فً والمحروقات التموٌن الطرقات واالحٌاء وموظفً حراسة وفً مسانده الشعبٌه تعمل فً  والمقاومه
 القتال فً المشاركه فً تعمل كانت األمن وقوات الحارات فً مباشره انفسهم ب والصرؾ اإلشراؾ
  .الخ.... األمن واستقرار

 العالج فً الجمهورٌه خٌر عرؾ من خصوصا الجمهورٌه عن ٌدافع صنعاء فً السكان أؼلب كان -
كما التً كانت محصوره على السالله الوظائؾ  جمٌع فً الشعب أبناء وتوظٌؾ  المجانً والمنح والدارسه

 والفك الحصمه واجرة الضرائب فً والمؽااله والخراج والمكوس الجزٌه إلؽاء على عملت ان الجمهورٌه
 دافع من هممن كان ٌخدم االمامه  هؤالءالرهائن .....نظام و الركب تقبٌل وإلؽاء األراضً ونهب والخطاط

 ولنصرة الجمهورٌه .  عنها للدفاع كبٌرمنهم  التطوع وكان صنعاء عن

 إلى السالح لتجمٌع االمامٌٌن منها انهزم التً المواقع إلى أحدهم وأنا المدارس طالب تجمٌع ٌتم كان -
 . للجبهات توزٌعها إلعادة المركز

 فً كبٌر دور لها كان الٌمن باب شرق المدفعٌه الورشه المركزٌه جنوب عرضً فً الخراطه ورشة -
الى  الصٌنٌه المساعدات وصلت حتى المصرٌه القوات انسحاب بعد الجبهات وتموٌن الذخٌره صناعة

 .السوفٌتٌه بعد الحصارو الحدٌده 

 ودخول صنعاء بسقوط لالبتهاج التنصٌر القاز وأدواتجهزو  قد صنعاء فً االمامً الخامس الطابور كان -
  .ظنهم خٌب هللا لكن االمامه

 وصول منذ االمامٌه للقوات المظالت ب واسقاطها االسلحه إٌصال ب مشارك ضل اإلسرائٌلً الطٌران -
 .م1970 عام والصلح الجمهورٌة انتصار حتى المصرٌه القوات

بعد فتح حصار صنعاء خسرت االمامه وفلولها سٌاسٌاً وظلت عسكرٌاً قوٌه بال روح فً اؼلب المناطق  -
وانكمشت كثٌراً وبعدها تقهقرت عسكرٌاً وسٌاساً ومعنوٌاً بعد ان جمهر بعد الحصار المقدمً المقاتل 

 الشرس قاسم منصر ودخل مع قواته الكثٌره التً ملئت ازقة وشوارع صنعاء. 


